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мтрий з  вас чоловік, мавши сотню овець і загубивш и  
одну з  них, не покине в пустині тих дев ятидесяти й 
дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не 
знайде її?

Л к 15: 4



Як надійде той час, щоб плисти до Ітаки, —  
Помолись, щоб довгою стала мандрівка,
І буде вона мирною.
Бо кіклоп, лестригони, Скілла —
Не в морях, а в твоїй душі.
Довга мандрівка —
Фракії заводі світлі,
Фінікійців щедрі причали,
Бесіди мудрі єгиптян;
А  Ітака далеко —
Чекає на тебе,
Постарілого, просвітленого, мудрого, багатого, 
Бо лише задля неї,
Кам’янистої, та вбогої, та нужденної,
Ти поплив, щоб стати таким, як став.

Константинос Кавафіс (1863—1933)



Посвята

У  0 1 .и їхали в авто, і я сказав, що закінчив перший варіант 
книжки —  оцієї самої книжки. А  коли почався підйом на 
одну з піренейських гір —  яку ми обоє вважали священною 
й де нам не раз випадали казкові хвилини, — я запитав, чи 
ти не хочеш дізнатися, про що ця книга, як називається. 
Хочу, ти відповіла, тільки я мовчала з поваги до твоєї робо
ти, але я радію, що ти її закінчив, дуже радію.

І я сказав тоді, про що ця книжка і як вона називається. 
І ми рушили далі мовчки, а навколо шелестів вітер, дихаючи 
на нас із верхівок голих дерев, і в тому подиху гора вкотре 
відкривала свою могутність і свою магію.

А  потім пішов сніг. Я  зупинився, щоб придивитися до 
цієї миті —  до тихого лету лапатого снігу, до свинцевого 
неба, до лісу й до тебе. Ти була поруч зі мною. Ти завжди 
поруч зі мною.

Я  ще тоді хотів щось тобі сказати, але вирішив —  поче
каю: нехай ти спершу розгорнеш ці сторінки. Я  посвячую 
цю книгу тобі, Христино, дружинонько моя.

Автор



Як стверджує письменник Хорхе Луїс Борхес, поняття заїр  
пов’язане з  ісламською традицією й виникло у X V III сто
літті. Арабською за їр  означає щось видиме, присутнє, таке, 
що не може залишатися непоміченим. Таке, що, коли вже 
воно нам трапилося, поступово поглинає наші думки, ажо
поки витіснить із свідомості все інше. Його можна назвати 
святістю. Або божевіллям.

Фобур Сен-Пер, «Енциклопедія фантастики», 1953



Я  —  вільна людина

оЛ І/она: Естер, військова кореспондентка, тільки-но по
вернулася з Іраку, де щомиті можуть початися бойові дії. 
Тридцять років. Незаміжня, дітей не має.

Він: особа не встановлена. На вигляд 23—25 років. Во
лосся чорне, монголоїдний тип обличчя.

Востаннє обох бачили в кафе на вулиці Фобур Сент- 
Оноре.

Поліція має відомості про те, що вони зустрічалися й 
раніше, хоча так і не відомо, скільки разів. Естер завжди 
казала, що той чоловік — вона називала його Михаїлом, але 
навряд чи це його справжнє ім’я — для неї дуже важливий, 
хоча ніколи не пояснювала, в якому сенсі він важливий, у 
професіональному чи особистому.

Почалося розслідування. Розглядаються версії: викра
дення з метою викупу, викрадення з метою вбивства. Друга 
версія цілком природна, якщо згадати, що за професійним 
обов’язком —  здобування інформації —  Естер неоднора
зово мусила контактувати з представниками терористичних 
організацій. Встановлено, що протягом кількох тижнів пе
ред зникненням вона регулярно знімала з поточного рахунку 
значні суми грошей. Можна припустити, що це пов’язано з



оплатою одержуваних нею інформаційних послуг. Речі та 
одяг залишилися, але паспорта, як не дивно, не знайшли.

Він: невідомий, дуже молодий, ніде не зареєстрований, 
жодних слідів або прикмет, які допомогли б установити його 
особу.

Вона: дві міжнародні премії в журналістиці, тридцять 
років, заміжня.

Моя дружина.



^  0 Л ене відразу запідозрили й затримали —  тому що я 
відмовився сказати, де був того дня, коли вона зникла. Але 
ось наглядач відчиняє двері й повідомляє, що мене звіль
нено.

Чому це мене звільнено? Т а лиш тому, що в наш час усі 
про все знають; варто лише запитати, й вам нададуть усю 
інформацію — де ми розплачуємося кредитними картками, 
де буваємо, з ким спимо. А  зі мною ще простіше: одна 
журналістка, подруга Естер, розлучена —  тобто може без 
проблем розповісти про наші з нею стосунки, —  дізнав
шись, що мене заарештували, підтвердила моє алібі: надала 
неспростовні докази, що була зі мною в той день, коли 
зникла моя дружина.

Я  розмовляю з комісаром; він повертає мені речі, виба
чається, пояснює, що цей похапливий арешт здійснено на 
законних підставах і що в мене не може бути причин скар
житися чи позиватися з державою. Я  кажу, що й думки 
такої не мав, бо знаю, що кожен без винятку перебуває під 
підозрою й цілодобовим спостереженням, навіть якщо не 
скоїв нічого протизаконного.

—  Ви вільні, —  повторює він слова наглядача.
—  А  що насправді, —  питаю я, —  могло трапитися з 

моєю дружиною? Бо вона не раз казала, що через свої 
численні контакти з терористичним підпіллям часом відчу
вала, що за нею стежать.



Комісар мовчить. Я  наполягаю, але він не дає мені ніякої 
відповіді.

Питаю його, чи може вона їздити по світу з своїм пас
портом. Чом ні, якщо вона не скоїла ніякого злочину, то має 
право будь-якої миті залишити країну або повернутися 
сюди.

—  Тобто є ймовірність того, що її зараз немає у 
Франції?

—  Ви вважаєте, вона кинула вас через те, що ви її 
зрадили?

—  Це вас не стосується, —  відповідаю я.
Комісар на хвилину замовк і насупився, а далі почав 

пояснювати, що мій арешт був необхідний —  такий, бач, 
порядок, — але по-людськи він мені дуже співчуває. У ньо
го теж є дружина, і хоча йому не дуже подобаються мої 
книжки (Отакої! Він, виявляється, знає, хто я. А  здавалося, 
невіглас.), він легко може поставити себе на моє місце й 
розуміє, як мені важко.

Ну, то й що мені тепер робити? Він простягає візитку —  
«коли що взнаєте —  дзвоніть» —  розумію, бачив таке в 
кіно, але мене не переконаєш, поліцейські завжди знають 
більше, ніж кажуть.

Він питає, чи не траплялося мені зустрічатися з молоди
ком, якого востаннє бачили з Естер. Відповідаю, що мені 
відоме його ім’я — кличка, прізвисько чи псевдонім, — але 
особисто з ним я не знайомий.

Він допитується, як складалось наше подружнє життя. 
Відповідаю, що ми з Естер уже десять років разом, що



проблем у нас не більше й не менше, ніж у інших пар, і що 
це звичайні проблеми.

Він питає —  з усією можливою делікатністю, —  чи не 
було між нами останнім часом розмов про розлучення, чи не 
збиралась моя дружина залишити мене. Відповідаю, що та
ка тема не виникала взагалі, хоча —  знову ж таки, як у 
кожного подружжя, —  траплялися, бувало, й суперечки, й 
сварки.

Бувало —  як часто?
Я ж, кажу, ясно висловився: бувало.
Він питає —  ще делікатніше, —  чи підозрювала Естер 

про мій роман з її подругою. Відповідаю, що переспав з нею 
перший і останній раз у житті. Який там роман, немає про 
що говорити, просто день видався похмурий, нудилися, по 
обіді нічим було зайнятись, а ігри-спокушання завжди вос
крешають нас до життя, так ми й опинилися в постелі.

—  То ви опинилися в постелі тому, що день був по
хмурий?

Мені знову кортить сказати, що подібні питання вихо
дять за межі розслідування, але ж треба заручитися його 
підтримкою —  і тепер, і на майбутнє; зрештою, невидимий 
заклад, який можна назвати Банком Послуг, завжди вияв
лявся для мене винятково корисним.

—  Буває, знаєте. Жінка шукає сильних почуттів, чо
ловік —  пригод, от вам і будь ласка... Н а ранок обоє роб
лять вигляд, що нічого такого не трапилось, і життя йде далі.

Він дякує, тисне мені руку, каже, що в його житті не все 
так гладенько. Є  й нудьга, й зневіра, й жінка часом чужа



приглянеться, та давати волю почуттям не годиться, тому 
ніхто не робить того, про що думає або чого хоче.

—  Мабуть що люди художні живуть за вільнішими зви
чаями, —  зауважує він.

Я відповідаю, що не знаю, як живуть у його середовищі, 
але мені не хотілось би вдаватись до порівнянь стосовно 
нашого сприйняття світу й людей. І мовчки чекаю, яким буде 
наступний хід.

- Щ о  ж, коли вже зайшла мова про свободу, то ви, до 
речі, можете йти, —  каже інспектор, трохи розчарований 
тим, що письменник відмовляється бесідувати з поліцей
ським. —  Тепер, після особистого знайомства, я прочитаю 
ваші книжки; я сказав, що вони мені не подобаються, але 
якщо по правді, то я їх не читав.

Не вперше, та й, видно, не востаннє чую я цю фразу. 
Добре, принаймні в мене з ’явився ще один читач. Я проща
юсь і йду.



\1 /т ж е , я вільний. З  тюрми випустили, жінка зникла за 
загадкових обставин, на службу на таку-то годину спішити 
не треба, я людина компанійська, знаменита, багата, і якщо 
Естер справді мене кинула, то заміну їй знайти недовго. 
Я  —  вільний і незалежний.

Але що таке свобода?
Мені слід би вже розуміти значення цього слова, бо 

більшу частину свого життя я був позбавлений свободи. 
З  раннього дитинства я відстоював свободу, домагався її як 
найголовнішого скарбу. Боровся з батьками, бо вони хотіли, 
щоб я став не письменником, а, наприклад, інженером. Б о 
ровся з однокласниками, котрі будь-що намагалися зробити 
з мене мішень для своїх паскудних витівок, і лише після того, 
як витекли ріки крові з мого і їхніх носів, як я навчився 
ховати від матері синяки й подряпини (бо свої проблеми 
кожен має вирішувати сам, без сторонньої допомоги), —  
оволодів я мистецтвом терпіти прочухани без сліз. Боровся 
за роботу, яка б мене прогодувала, і влаштувався в магазин 
залізних виробів, аби тільки здихатися нестерпного сімей
ного шантажу: «Ми дамо тобі грошей, але ти повинен ро
бити оте й оте».

Боровся —  хоча в цій боротьбі не переміг —  за дівчин
ку, яку любив підлітком, і вона мене любила, але врешті 
повірила батькам, що у мене немає майбутнього, і ми роз
лучились.



Боровся з агресивним журналістським середовищем: мій 
перший хазяїн примусив мене три години чекати прийому, а 
увагу на мене звернув лише після того, як я на клапті по
шматував книжку, яку він читав: витріщившись на мене, він 
побачив людину, здатну впертися й дати відсіч супротивни
ку —  а такі властивості абсолютно необхідні доброму ре
портерові.

Боровся за ідеали соціалізму й загримів до в’язниці, вий
шов звідти й боровся далі, й почував себе героєм, аж тут 
випадково послухав «Бітлз» —  і вирішив, що рок 
незрівнянно цікавіший, ніж Маркс.

Боровся за любов своєї першої, і другої, і третьої дру
жини. Боровся за те, щоб набратися сміливості розлучитися 
з ними, тому що любов минула, а мені треба було йти далі, 
знайти ту єдину, яка прийшла в цей світ заради зустрічі зі 
мною, —  ні перша, ні друга, ні третя не були нею.

Боровся, щоб таки зважитись кинути роботу в газеті та 
почати свою книгу —  ризикований задум, я ж бо знав, що 
в моїй країні літературою не проживеш. Від цього наміру я 
відмовився через рік, після того як написав понад тисячу 
сторінок —  вони здавалися мені беззаперечно геніальними, 
тому що я сам не розумів написаного.

І поки я боровся, люди навколо мене палко сперечалися 
про свободу, і чим палкіше захищали вони це унікальне 
право, тим глибше в’язнули в рабстві: одні були рабами своїх 
батьків, інші —  шлюбного союзу, укладаючи який клялися 
бути разом «до гробової дошки», а ще були раби режиму й 
політичного устрою, раби застіль, коли доводиться їсти й



пити з тими, кого очі б не бачили, раби розкоші, і видимості 
розкоші, і видимості видимості розкоші. Раби життя, яке не 
самі собі обрали, але яким мусили жити, тому що хтось довго 
переконував і таки переконав їх, що так для них краще. І ось 
тепер тягнуться їхні дні й ночі, що не відрізняються одні від 
одних, і слово «пригода» вони стрічають лише в книжці або 
чують з екрану незмінно ввімкнутого телевізора, а коли пе
ред ними несподівано відчиняються двері, вони кажуть:

«Нецікаво. Не хочу».
Звідкіля ж їм знати, ні разу не спробувавши, цікаво чи 

нецікаво, хочуть чи не хочуть?! Т а що там питати —  вони 
справді жахаються будь-яких перемін, здатних струсонути 
такий звичний благоустрій.

Інспектор сказав: «Ви вільні». Так, я вільний і тепер, і 
був вільний за ґратами, тому що незмінно й над усе в світі 
ціную свободу. Певна річ, через це мені не раз доводилося 
пити вино, яке не смакувало, доводилося робити те, від чого 
було гидко й чого я більш ніколи не робитиму; і від того 
всього на моєму тілі й на душі —  безліч рубців; я й сам 
завдавав людям ран, і прийшов час, і я просив у них про
щення, бо зрозумів із часом: я можу робити все що завгодно, 
крім одного —  не дано мені примусити іншу людину йти за 
мною слідом у моєму божевіллі, у моїй жадобі життя. Я  не 
шкодую про всі ті страждання, я пишаюся своїми шрамами, 
як пишаються бойовими нагородами; я знаю, що ціна сво
боди висока. Вона, мабуть, така сама висока, як і ціна раб
ства; а різниця лише в тому, що за свободу платиш радісно, 
з  усмішкою —  нехай і крізь сльози.



иходжу з воріт поліцейської дільниці. Неділя, погожий 
день, але сонце не може розігнати морок на душі. На вулиці 
мене стрічає мій адвокат з букетом квітів у руці й словами 
розради на вустах. Каже, обдзвонив усі лікарні й морги 
(а що, ми всі так робимо, коли хтось із рідних не повер
тається додому вчасно), але Естер ніде немає. Каже, що 
завдяки його зусиллям журналісти не пронюхали, де я сид
жу. І ще каже, що нам треба обговорити ситуацію, виробити 
стратегію, яка захистить мене від грізних звинувачень. 
Я  вдячний йому за увагу, але знаю, справа зовсім не в стра
тегії, а просто він не хоче залишати мене в самотині, тому 
що не знає, яка дурниця спаде мені на думку (нап’юся й 
знову попаду в поліцію? вчиню скандал? спробую накласти 
на себе руки?). Я  кажу йому, що маю безліч важливих справ 
і що він краще за мене знає: ніяких проблем із законом не 
виникне. Адвокат наполягає, я не поступаюсь —  я, зреш
тою, вільна людина!

Вільна людина. Вільна жити покинутою, знехтуваною й 
самотньою.

Беру таксі, їду до центру, прошу зупинитися біля Тріум- 
фальної арки. Йду Єлисейськими полями в бік готелю 
«Брістоль», де ми з Естер пили гарячий шоколад кожного 
разу, коли хтось із нас повертався з-за кордону. Це стало 
своєрідним ритуалом —  ми вдома, ми поринаємо в кохання, 
яке єднає, дарма що дійсність щодень розводить нас різни
ми шляхами буття.



Крокую далі. Перехожі усміхаються, діти радіють —  
у розпал, можна сказати, зими на кілька годин прийшла 
весна; рівномірно плине потік машин, і все ніби гаразд, коли 
б не одна обставина: ніхто в цьому місті не знає, чи робить 
вигляд, що не знає, чи їм просто байдуже, що я щойно 
втратив дружину. Щ о ж це вони, справді не розуміють, як 
мені тяжко? Де сум, де співчуття до людини, чия душа 
стікає кров’ю від розбитого кохання, а вони сміються собі, 
вовтузяться в своїх дрібних, нікчемних життях —  раденькі 
що дурненькі, бо настав кінець тижня.

Цікава думка: багато в кого з тих, хто йде мені назустріч, 
теж душа роздерта, а я не знаю, як вони страждають і чому.

Заходжу до бару купити сигарет, і бармен відповідає 
мені англійською. Заходжу до аптеки за улюбленими м’ят
ними пастилками, і дівчина з віконечка розмовляє зі мною 
англійською. А  я ж до кожного з них звертався французь
кою. Поруч із моїм готелем мене зупиняють двоє хлопців —  
щойно з  Тулузи, —  вони шукають потрібний їм магазин, 
розпитують усіх поспіль, та ніхто не розуміє їхньої мови. 
Щ о трапилось? З а  добу, яку я перебув у камері, мова на 
Єлисейських полях змінилася?

Індустрія туризму й гроші здатні творити чудеса, але 
чому я не помічав такого раніше? Мабуть, ми з Естер давно 
вже не пили гарячого шоколаду в цьому готелі, хоча від’їж 
джали й повертались багато разів. Щ оразу виявлялося, що 
є важливіша справа. Щ оразу на цей час припадала інша 
зустріч, яку неможливо відмінити. Нічого, кохана, наступ
ного разу ми обов’язково вип’ємо нашого шоколаду, вертай



швидше, ти ж знаєш, це інтерв’ю для мене таке важливе, і 
я не можу зустріти тебе в аеропорту, візьми таксі, мій мо
більний телефон увімкнений, дзвони, коли щось термінове, 
а ні, то ввечері побачимося вдома.

Мобільник! Я  дістаю його з кишені, натискаю кнопку, й 
він відразу ж починає дзвонити, і від кожної трелі моє серце 
завмирає; дисплей висвічує імена тих, кому я потрібен, але 
я ні з ким не з ’єднуюсь. Коли б висвітилось «абонент не 
встановлений» —  я зрозумів би, що це ти, бо твій номер 
відомий десь двадцяти знайомим, і вони заприсягнулися 
нікому його не передавати. Ні, не висвічується. Тільки но
мери друзів та колег. Напевне, хочуть дізнатися, що трапи
лось і чим допомогти (справді, чим? і як?), чи не треба мені 
чого-небудь.

Телефон дзвонить, дзвонить... Відповісти? Зустрітися з 
кимось із цих людей?

Ні. Доки не зрозумію, що відбувається, залишатиму
ся сам.

Я заходжу до «Брістоля». Естер, пригадую, завжди ка
зала, що це один з небагатьох паризьких готелів, де до 
клієнтів ставляться як до гостей, а не безпритульних воло
цюг. Мене стрічають сердечно й привітно, я вибираю столик 
навпроти гарного годинника, слухаю піаніста, дивлюся в сад 
за вікном.

Треба спокійно поміркувати, розглянути варіанти. Ж ит
тя йде далі. Великого діла —  дружина покинула! Не мене 
першого, не мене й останнього. О т тільки чого це трапилося 
в такий ясний день, і оли люди на вулицях усміхаються, діти



щось виспівують, перші звісточки подає про себе весна, 
сонце сяє, а водії гальмують перед «зеброю»?

Беру серветку. Зараз я все, що крутиться в голові, роз
пишу на папері по пунктах. Сентименти к бісу, треба визна
читися. Отже:

A. Припустимо, що Естер дійсно викрали і її життя під 
загрозою. Я  —  її чоловік, її супутник у біді й радості, тому 
мушу гори перевернути, а дружину знайти.

Відповідь: вона забрала свого паспорта. А  крім нього 
(поліція про це не знає) —  деякі дрібнички й футляр із 
зображеннями своїх святих: вона завжди бере його з собою, 
коли кудись від’їжджає. І гроші зняла з рахунку.

Висновок: до від’їзду вона готувалась.
Б. Припустимо, що Естер повірила якійсь обіцянці, тоб

то дала заманити себе в пастку.
Відповідь: Естер не раз потрапляла в небезпечні ситу

ації —  вони складали частину її роботи. Але завжди попе
реджувала мене про це, оскільки я був єдиною людиною, 
якій вона могла цілковито й беззастережно довіряти. Вона 
повідомляла, де буде, з ким має намір зустрітися (най
частіше, щоправда, називала умовне ім’я, щоб не ставити 
мене під удар) і що мені робити в тому разі, коли вона до 
такого-то часу не повернеться.

Висновок: вона не збиралася зустрічатись ні з ким із 
своїх інформаторів.

B. Припустимо, що Естер зустріла іншого чоловіка.
Відповідь: немає відповіді. Але серед інших гіпотез

тільки ця й важить. Та я не можу прийняти її, не можу



повірити, що моя дружина отак взяла та й пішла, навіть не 
сказала чому. Ми з нею завжди пишалися тим, що всі не
приємності стрічаємо разом. Страждаємо, мучимось, але 
ніколи не брешемо одне одному. Хоча, відповідно до правил 
гри, просто не згадуємо про наші сторонні інтрижки. Так, я 
помітив, що після знайомства з тим Михаїлом вона дуже 
змінилась, але це ще не привід для того, щоб закреслити 
десять подружніх літ.

Н у нехай навіть закохалася, переспала з ним, та невже, 
перш ніж зважитися на такий безповоротний крок, вона не 
поклала на другу шальку все, що ми пережили разом, все, 
чого досягли? їй було вільно їздити по всьому світу, вона 
бувала серед солдатів, які давно не бачили жінок, і я ніколи 
ні про що її не питав, а вона нічого не казала. Ми обоє були 
вільними й пишалися своєю свободою.

А  проте Естер зникла. Зникла, залишивши таємний, 
мені одному зрозумілий знак: «Я пішла».

Чому?
Чи варто відповідати на це запитання?
Ні. Тому що в самому запитанні вже чути мою неспро

можність утримати поруч із собою кохану жінку. Чи варто 
розшукувати її, щоб уговорити повернутися? Благати, вмов
ляти, вимолювати ще один шанс для нашого шлюбу?

Безглуздо. Краще вже страждати, як страждав я рані
ше, коли ті, кого я любив, кидали мене. Страждати й зали
зувати рани. Якийсь час я невідступно тільки й думатиму 
що про Естер, упиватимусь гіркущим горем, дратуватиму 
друзів тим, що розмовляти зі мною можна буде тільки про



це. Я намагатимусь пояснити, виправдати те, що сталося, 
буду щохвилинно пригадувати наше з нею спільне життя, а 
потім дійду висновку, що вона поставилась до мене жорсто
ко, а я ж старався з усіх сил. З ’являтимуться інші жінки. На 
вулиці в кожній зустрічній я ловитиму риси Естер. Я  страж
датиму вдень і вночі, вночі й удень. Так спливатимуть 
тижні, місяці, загалом мине, мабуть, трохи більше року.

Та ось одного чудового ранку я прокинусь і спіймаю себе 
на тому, що думаю про щось інше, і зрозумію —  найтяжче 
позаду. Рана в серці, хоч яка вона тяжка, заживе, і до мене 
повернеться здатність сприймати красу життя. Так бувало 
раніше, так, я певен, буде й цього разу. Недарма кажуть, 
що коли хтось іде, то звільняється місце для іншого. І я теж 
знову зустріну кохання.

А  поки що можна посмакувати новим становищем: я ж 
тепер парубок-мільйонер! Можу залицятися, до кого захо
чу, й нікого не соромитись. Можу поводитися на вечірках 
так, як ніколи собі раніше не дозволяв. Слухи розлітаються 
миттю, і дуже скоро безліч жінок —  юні й не першої моло
дості, багаті й не дуже, розумні й, принаймні, достатньо 
освічені, щоб казати те, що, як вони вважають, мені приєм
но буде чути, —  стукатимуть до мене в двері.

Хочу вірити, що це так прекрасно —  бути вільним. З н о 
ву бути вільним. Готуватися до зустрічі з справжнім кохан
ням, з любов’ю на все життя, з  тією, котра чекає на мене й 
ніколи не примусить переживати отаке приниження.



_£і-/опиваю шоколад, дивлюся на годинник, усвідомлюю, 
як далеко ще той час, коли можна буде тішитися, що я знову 
став частиною людства. Н а хвилинку дозволяю собі солодку 
мрію: зараз Естер з ’явиться в дверях, пройде по оцих пер
сидських килимах, мовчки сяде поруч, запалить сигарету, 
задивиться в вікно, стисне мені руку. Минає півгодини —  
півгодини я вірю в щойно видуману сцену, а потім до мене 
доходить, що я знову дозволив розігратися своїй уяві.

Н е піду додому. Звертаюсь до портьє, прошу дати мені 
номер, зубну щітку, дезодорант. Готель переповнений, але 
управляючий десь вискіпує пречудовий люкс із видом на 
Ейфелеву вежу. Паризькі дахи. Спалахують вікна —  роди
ни збираються на недільну вечерю. До мене повертається те 
саме відчуття, що й на Єлисейських полях: чим краще нав
коло, тим тяжче й самотніше на душі.

Ніякого телевізора. Ніякої вечері. Сиджу на терасі, по- 
думки переглядаю все своє життя —  життя людини, яка з 
юності мріяла стати знаменитим письменником, а потім по
бачила, як разюче дійсність відрізняється від мрії. Немає 
ніякого сенсу писати рідною мовою, бо, кажуть, у цій країні 
взагалі немає читачів. Батьки насідають, що пора вступати 
до університету («байдуже, сину, до якого, аби лиш ти дип
лома одержав, бо без нього в житті не проб’єшся»). Син 
бунтує, йде в хіпі, мандрує світом, стрічає одного музикан
та, пише тексти для його пісень —  і несподівано починає



заробляти набагато більше, ніж сестра, котра слухала тата 
й маму та вивчилася на інженера-хіміка.

Я складаю нові й нові вірші, співак користується дедалі 
більшим успіхом, я купую кілька квартир, сварюся з  моїм 
співаком, але це вже не страшно —  у мене стільки грошей, 
що можна жити кілька років не працюючи. Перший шлюб. 
Дружина старша за мене, і я багато чого навчаюся в неї —  
тонкощів сексу, англійської мови, а ще й того, що ранок 
може починатись після полудня. Але все це закінчується 
розлученням, бо, як вона казала, я «істота емоційно не
дозріла, що не пропускає жодної цицькатої дівки». Женюся 
ще раз, а потім і втретє —  я довіряюсь цим жінкам, я зна
ходжу коло них душевну рівновагу, але, досягнувши бажа
ного, бачу, що мою омріяну рівновагу засмоктує нудьга й 
туга.

Знову й знову розлучення. І знову —  свобода. Краще 
сказати —  відчуття свободи, бо свобода не в тому, щоб не 
мати обов’язків, а в можливості їх вибору.

Продовжую шукати кохання й складати вірші. Коли ме
не питають, хто я, кажу —  письменник. Коли кажуть, що 
знають лише тексти моїх пісень, відповідаю: то просто част
ка моєї творчості. Коли співбесідник вибачається й каже, 
що не читав моїх книжок, відповідаю, що саме працюю над 
одним проектом. Це брехня. Насправді у мене є й гроші, й 
зв ’язки, не вистачає одного —  сміливості написати книжку, 
бо моя нездійснена мрія з часом перетворилася на нездій
сненну. Якщо я спробую й зазнаю невдачі, то не уявляю, як



після цього житиму; тому краще плекати ту мрію, ніж узяти 
та власними руками задушити її.

Якось я давав інтерв’ю одній журналістці — її цікавило, 
як це так виходить, що мою творчість знає вся країна, а 
мене —  ніхто. У засобах масової інформації світився тільки 
мій співак. Вона була гарна, розумна й небалакуча. Невдовзі 
ми ще раз зустрілися на якійсь вечірці, і, оскільки вона була 
там не по службі, я негайно спробував затягти її в постіль. 
Справді закохався, але вона вирішила, що я ото під мухою. 
Відмова. Телефон увесь час зайнятий. Щ о вона впертіша, 
то мені дужче кортить. Нарешті вдалося вмовити її поїхати 
разом на вихідні до мого будиночку за містом (бунтівник, 
ледащо, паршива вівця, проте серед усіх друзів єдиний влас
ник хоч і скромної, а вілли!).

Т і три доби були тільки наші. Ми дивилися на море, я 
готував їжу, вона розповідала мені кумедні випадки з жур
налістської практики і врешті-решт таки закохалась. Повер
нулися до міста, і вона почала регулярно ночувати в мене. 
А  якось уранці пішла з дому ще вдосвіта й повернулася з 
своєю друкарською машинкою. З  того дня, без будь-яких 
пояснень чи освідчень, мій дім почав перетворюватись на 
її дім.

Далі пішли звичайні й звичні суперечки та сварки. Я к і 
всім попередницям, їй хотілося стабільності, певності й вір
ності, я ж усе шукав пригод та нових незвіданих відчуттів. 
Щ оправда, наша спілка виявилася тривалою, а все ж таки 
років за два мені вже здавалося, що чи не пора відвезти 
назад її машинку та всі інші речі.



—  Гадаю, так буде правильно.
—  Але ж ти мене любиш, і я тебе люблю. Чи не так?
—  Не знаю. Якщо спитаєш, чи добре мені з тобою, я 

скажу: «Так». Якщо спитаєш, чи зможу я жити без тебе, 
то я відповім те саме.

—  Я ніколи не шкодувала, що не вродилася чоловіком. 
Мені подобається бути жінкою. Врешті, все, чого вам від 
нас треба, це просто вміння смачно готувати. А  ми вима
гаємо від чоловіків усього на світі — і щоб здобич приносив, 
і коханцем був, і захищав, і оберігав, і годував, і щоб ще й 
у суспільстві був знаним та вдатним.

—  Не про те мова, я сам себе цілком влаштовую. Мені 
добре з тобою, але я певен, що нічого путнього з цього не 
вийде.

—  Тобі добре зі мною, а з самим собою не дуже. Ти все 
шукаєш пригод, щоб забути щось важливе. Тобі потрібен 
адреналін, але ж у жилах має текти кров і нічого більше.

—  Я  не забуваю важливого. Т а  й що, по-твоєму, 
важливе?

—  Написати книжку.
—  Я  можу взятися за неї хоч зараз.
—  То й візьмись. А  потім, якщо захочеш, розійдемося.



юл- У  аремно вона мене підначує —  я можу написати книж
ку в будь-який час; у мене безліч знайомих видавців, жур
налістів, людей, багато чим мені зобов’язаних. Естер боїться 
мене втратити, оце й уся причина. А  я кажу — досить, наші 
стосунки йдуть до завершення, і не в тому річ, робить чи не 
робить вона мене щасливим. Річ у коханні.

А  що таке кохання, питає вона. Я  пробую відповісти, 
минає півгодини, нарешті я розумію, що не можу дати ви
значення коханню.

Щ о ж, каже вона, як не можеш сказати, що таке кохан
ня, спробуй написати книжку.

При чому тут книжка? Щ о спільного між книжкою й 
коханням? Піду звідси сьогодні ж таки, нехай вона зали
шається сама й живе тут скільки завгодно. Я поживу в 
готелі, поки вона підшукає собі інше житло. Прекрасно, 
каже вона, заперечень немає, можеш іти хоч зараз, а я за 
місяць теж звідси виберусь. Ото збирай валізи, а я трохи 
почитаю. Е ні, вже пізно, поїду вранці. Ні, немає чого від
кладати, мусиш їхати зараз-таки, бо до ранку ти втратиш 
свою рішучість. Т о це ти так спішиш мене позбутися? Вона 
сміється й нагадує, що ініціатива йде від мене. Ми лягаємо 
спати, а вранці мені вже не так кортить піти, я вважаю, що 
треба все гарно обміркувати. Естер, проте, не вважає пи
тання вичерпаним: подібні епізоди повторюватимуться, вона 
стане нещасною й тоді теж захоче покинути мене. О т тільки



в її випадку намір негайно буде втілено в життя, вона відразу 
ж спалить за собою мости. А  то як, питаю я. А  заведу 
коханця.

Вона йде в свою редакцію, а я влаштовую собі вихідний 
день (крім складання текстів до пісень, я працюю в компанії 
звукозапису) і сідаю за машинку. Потім встаю, гортаю га
зети, відповідаю на листи —  спочатку на важливі, а коли 
важливих не залишається —  на всі інші. Записую, що ро
битиму завтра, слухаю музику, тиняюсь вулицями мого 
кварталу, про щось балакаю з булочником, повертаюся до
дому. День минув, а я не зміг видушити з себе жодної фрази. 
Напрошується висновок, що я ненавиджу Естер, бо вона 
примушує мене робити те, чого мені робити не хочеться.

Вона повертається з редакції й, ні про що не питаючи, 
впевнено каже, що я нічого не написав, бо вираз очей у мене 
такий самий, як і вчора.

Працюватиму завтра, думаю я собі, але ввечері сідаю за 
письмовий стіл. Читаю, дивлюся телевізор, слухаю музику, 
знову повертаюсь до машинки... І ось так минає два міся
ці —  стос паперу з  «першою фразою» росте, а закінчити 
абзац я не можу.

Всі можливі пояснення вичерпані: в цій країні ніхто нічо
го не читає, я ще не придумав сюжету, я придумав чудовий 
сюжет, але ще не знаю, як його розвивати. Крім того, я 
страшенно завантажений — пишу чергову статтю або скла
даю вірші до чергової пісні. Щ е два місяці минає, і ось на 
порозі з ’являється Естер: в руці у неї —  авіаквиток.



—  Досить, — каже вона. — Досить прикидатися, ніби 
ти такий зайнятий, ніби ти так відповідально ставишся до 
службових обов’язків, ніби все людство тільки й чекає твоєї 
роботи. Лети вже кудись, бодай на час.

Я  можу стати головним редактором газети, в якій час від 
часу друкую свої репортажі; я можу стати президентом фір
ми, для якої майструю тексти —  і де мене тримають лише 
тому, що бояться, що переманять конкуренти. Я завжди 
можу повернутися й робити далі те саме, що роблю тепер. 
А  ось мрія моя більше чекати не може. Треба або здійсню
вати мрію, або забути про неї.

І куди ж мені летіти?
В Іспанію.
Б ’ю кілька склянок, доводячи, що квитки коштують до

рого, що мені не можна зараз нікуди відлучатися, бо це 
поставить під удар усю мою кар’єру, що я втрачу партнерів, 
що проблема не в мені, а в наших стосунках. Якщо я захочу 
написати книжку, ніхто й ніщо мені не перешкодить.

—  Ти можеш, ти хочеш, проте не пишеш, — каже во
на. —  А  оскільки, хоч би що ти там розказував, справа все 
ж таки в тобі, то краще саме тобі й побути одному.

Вона показує мені карту. Я  прилечу до Мадрида, а там 
сяду на автобус, який завезе мене в Піренеї, аж до кордону 
з Францією. Туди, де починається прокладена ще в середні 
віки дорога, шлях Сантьяго. Її доведеться долати пішки. 
В самому кінці дороги мене чекатиме Естер. А  поки що вона 
згодна з усім, що я кажу, —  і що я розлюбив її, і що мало 
ще прожив, щоб цілковито присвятити себе літературі, і що



навіть думати більше не хочу стати письменником, і що все 
це просто підліткові мрії та й тільки.

Т а це вже нісенітниця якась! Жінка, з якою я живу два 
довгих роки —  ціла вічність для роману! —  вирішуватиме 
за мене, визначатиме моє життя! Вона примушує мене ки
нути роботу й пішки пройти через усю країну! Ні, до цієї 
маячні треба поставитися серйозно. Кілька днів поспіль я 
п’ю, напиваюсь, і Естер, яка терпіти не може спиртного, п’є 
заодно зі мною. Я  стаю злим і дратівливим, я стверджую, 
що вона просто завидує на мою незалежність, що ця бо
жевільна ідея виникла лише тому, що я вирішив її покинути. 
А  вона відповідає, що все це зародилося ще тоді, коли я 
ходив до школи й мріяв стати письменником; а тепер пора 
робити вибір: або ти переможеш себе, або до кінця днів так 
і будеш женитися, розлучатися, розповідати чарівні історії 
про своє минуле та опускатися, падати дедалі нижче.

Звісно, я не можу погодитися, ніби Естер має рацію, —  
хоч і знаю добре, що таки має. І що ясніше усвідомлюю її 
правду, то більше дратуюсь. Вона терпляче перечікує мої 
напади —  і тільки нагадує, що день відльоту наближається.

А  якось уночі, незадовго до дати вильоту, вона відмови
ла мені в коханні. Я  висмоктав цілу самокрутку гашишу, 
випив дві пляшки вина й проспав до ранку на підлозі. Коли 
прокинувся, зрозумів, що вже досяг самісінького дна й нічо
го мені більш не залишається, як почати вибиратися на 
поверхню. Я, що так пишався своєю мужністю, раптом 
усвідомив, який же я насправді боягуз, посередній, за



скнілий чоловічок. Того ранку я розбудив Естер поцілунком 
і сказав, що згоден.

Я  полетів до Іспанії. Я  тридцять вісім днів ішов дорогою 
Сантьяго. Прибувши в Компостелу, я зрозумів, що справ
жня мандрівка ще тільки починається. Я  вирішив облашту- 
ватися в М адриді й жити на «авторські». М іж мною й тілом 
Естер —  далечінь; ми ще не розлучені офіційно, по телефо
ну розмовляємо регулярно й досить часто. Це так зручно —  
бути одруженим чоловіком, знати, що будь-якої миті можеш 
повернутися в законні обійми, а в той самий час користува
тися всіма насолодами повної незалежності.

Я  по черзі захопився спочатку вченою каталонською 
пані, потім аргентинкою —  майстринею ювелірних виробів, 
потім дівчиною, яка співала в метро. Відрахування йдуть, їх 
вистачає на безтурботне життя, часу скільки завгодно, на
писати книжку ще встигну.

Книжка таки почекає, бо мер Мадрида вирішив, що 
місто має перетворитися на суцільний святковий ярмарок, 
навіть придумав спеціальний смішний слоган —  «Мадрид 
мене мочить», —  який під’юджує громадян цілими ночами 
кочувати від бару до бару, і все це така мила забава, весело 
й цікаво, а дні короткі, а ночі довгі...

І ось одного чудового дня мені телефонує Естер і пові
домляє, що збирається приїхати: ми мусимо врешті-решт 
раз і назавжди з ’ясувати стосунки. Прилетить вона наступ
ного тижня, і це дозволяє мені придумати цілий ланцюжок 
брехеньок («Іду на місяць до Португалії», кажу я дівчині, 
котра співала в метро, а тепер живе в пансіоні й разом зі



мною щовечора бере участь у мадридських гульках). Я  при
бираю квартиру, знищую найменші сліди перебування жін
ки, благаю приятелів не проговоритися («Самі розумієте, 
дружина приїздить»).

По трапу сходить невпізнанна, коротко й жахливо під
стрижена Естер. Ідемо з  нею по Іспанії, оглядаємо невеличкі 
містечка, такі важливі на одну ніч, але кинуті в забуття на 
другий же день. Відвідуємо бій биків і фламенко, я поводжу 
себе як найсумлінніший на світі чоловік, мені хочеться, щоб 
у Естер склалося враження, що я й досі її люблю. Навіщо 
це мені —  не знаю, може тому, що в глибині душі вона 
усвідомлює: мадридський сон колись закінчиться.

Я скиглю з приводу її нової зачіски, і Естер, прибравши 
за якийсь час попередній вигляд, знову гарнішає. До кінця 
її відпустки всього десять днів, я хочу, щоб у неї залишилися 
приємні спогади, а я зостанусь один у Мадриді, і все піде, 
як було: корида, дискотеки, що починаються о десятій ран
ку, нескінченні розмови про одне й те саме, пияцтво, жінки, 
і знову корида, і знову жінки, і знову спиртне —  і ніяких, 
рішуче ніяких обов’язків і повинностей.

Якось у неділю, дорогою до ресторанчика, що працює 
всю ніч, Естер зачіпає заборонену тему —  про книжку, яку 
я нібито пишу. Прикінчивши пляшку хересу, штурхаючи то 
перехожих, то недоречні залізні двері, я запитую, чи варто 
було добиратися такий світ тільки для того, щоб перетвори
ти моє життя на чорне пекло. Вона мовчить, але обоє ми 
розуміємо, що наш шлюб —  на грані розпаду. Вранці, після 
тяжкого сну без сновидінь, я висловлюю управляючому все,



що думаю з приводу поганої роботи телефона, а покоївці —  
дещо про постільну білизну, яку не міняли вже тиждень, 
потім приймаю безконечний душ, аби якось полегшити по
хмілля, і нарешті сідаю за машинку —  нехай Естер бачить, 
що я чесно намагаюсь працювати.

І раптом відбувається чудо. Я  дивлюсь на жінку, яка 
щойно заварила каву, а тепер гортає газету, на жінку, в чиїх 
очах застигла втома й безнадія; ця жінка мовчазна, зовсім 
не схильна виражати свою ніжність словами та ласкавими 
доторками, але вона примушує мене казати «так», коли на 
язику крутиться «ні», вона спонукає мене боротися за те, 
що —  на всіх підставах —  вважає сенсом мого існування, 
вона відмовилась від повсякденного спілкування зі мною, 
тому що любить мене дужче, ніж саму себе; це вона послала 
мене на пошуки моєї мрії. Я  дивлюсь на цю тиху юну жінку, 
майже дівчинку, чиї очі кажуть більше, ніж будь-які слова, 
жінку, боязку в душі й незмінно відважну в діях, жінку, яка 
вміє любити не принижуючись, не потребуючи вибачення за 
те, що бореться за свого чоловіка, — і мої пальці починають 
бігати по клавішах.

З ’являється перша фраза. З а  нею —  друга.
І дві доби я нічого не їм і сплю лише кілька необхідних 

годин, а слова ніби самі собою зринають невідомо звідки —  
так бувало раніше, коли я складав тексти до пісень, коли 
після нескінченних перепалок і безглуздих розмов ми з моїм 
композитором раптом підхоплювались: «Воно! Єсть!» —  
і залишалося тільки покласти знахідку у вигляді слів і нот на 
папір. Тепер я розумію, що «воно» народилося з серця Е с



тер, і моє кохання воскресає: я пишу тому, що вона існує, 
тому що перетерпіла важкі дні, але не бідкалася, не робила 
з себе жертву. І я починаю оповідь про те єдине за останні 
роки враження, яке по-справжньому зворушило мою ду
шу, —  про Ш лях Сантьяго.



чО '  кожною новою сторінкою я усвідомлюю, що мої погля
ди на світ змінюються. Протягом багатьох літ я вивчав і 
практикував магію, алхімію, окультні науки; мене заворожу
вала думка, що нечисленна група людей володіє фантастич
ною силою, але не може поділитися нею з людством, бо 
віддавати таку страшну потугу в недосвідчені руки дуже 
небезпечно. Я  вступав до таємних товариств, був членом 
екзотичних сект, за неймовірні гроші купляв рідкісні підруч
ники й трактати, марнував багато часу на ритуали й заклят- 
тя. Я  часто переходив від одного товариства до іншого, я 
мріяв зустріти колись того, хто відчинить переді мною двері 
до невидимого світу, і переживав гірке розчарування, коли 
з ’ясував, що більшою частиною ці люди, хоч і керуються 
благими намірами, лише наслідують ту чи ту догму та врешті 
перетворюються на фанатиків, бо саме фанатизм розвіює 
нескінченні сумніви, що так виморюють людську душу.

Я  переконався, що в багатьох випадках магічні ритуали 
справді діють. Але водночас переконався й у тому, що люди, 
які іменують себе магістрами, хранителями таємниць буття, 
і стверджують, ніби володіють технікою, що дозволяє кож
ному охочому досягти всього, чого він тільки забажає, давно 
втратили зв ’язок з ученням древніх. Коли я пройшов Ш лях 
Сантьяго, спілкуючись із звичайними людьми, і відкрив, що 
Всесвіт розмовляє з нами своєю мовою —  знаками й зна
меннями —  і що для розуміння тієї мови досить неупере- 
дженим оком подивитися на все навколо, я почав серйозно



сумніватися в тому, що окультні науки —  справді єдиний 
спосіб осягнути всі ці чудеса. І книжку про подоланий мною 
шлях я присвятив іншим засобам духовного зростання, і всю 
повість завершив такими словами: «Треба бути всього лише 
уважним. Урок засвоїться тоді, коли ти готовий його збаг
нути; і якщо ти звертаєш увагу на знаки й прикмети, то 
неодмінно зрозумієш, що потрібно для наступного кроку».



ч_У дві тяжкі для людини задачі: вгадай, коли почати, і 
знай, коли закінчити.

Збіг тиждень, і я заходився редагувати —  один раз, 
потім другий, третій... Мадрид мене більше не мочить, 
прийшов час повертатися, я почуваю, що етап завершився, 
й мене гризе нетерплячка розпочати новий. Прощаюся з 
містом так, як прощаюся з усім у житті —  маючи на думці, 
що одного чудового дня можу передумати та й повернутись.

Я приїжджаю на батьківщину разом з Естер, я переко
наний, що пора шукати нову роботу, але відразу це не 
вдається (а не вдається тому, що немає необхідності), і я 
далі правлю рукопис. Я  не впевнений, що нормальному чи
тачеві будуть цікаві враження прочанина, котрий пройшов 
важким, хоча й романтичним шляхом Сантьяго.

Так минуло ще чотири місяці. Якогось ранку я зібрався 
переробити рукопис десятий раз, але раптом виявилося, що 
він зник. А  крім того, кудись пропала й Естер. В ту мить, 
коли я вже наготувався з ’їхати з глузду, на порозі з ’яв
ляється моя дружина з квитанцією в руці. О т що —  вона 
відправила книжку своєму колишньому коханцеві, а той во
лодіє невеличким видавництвом.

І колишній коханець видав моє творіння. В газетах —  
жодного рядка, але кілька людей на книжку все ж таки 
звернули увагу. Купили, прочитали, порадили іншим, а ті —  
третім. Т ак і пішло. З а  півроку перше видання розпрода



лось, а за рік вийшло вже третє. Я  починаю заробляти 
літературою, про що ніколи не мріяв.

Я не знаю, чи довго триватиме цей чарівний сон, тому, 
про всяк випадок, переживаю кожну мить життя так, ніби 
вона остання. Тут з ’ясовується, що успіх першої книжки 
відкриває мені шлях у той світ, куди завжди так хотілося: 
інші видавництва пропонують опублікувати мою наступну 
роботу.

Добре, але я не можу щороку ходити шляхом Сантьяго! 
Про що ж тоді писати? Господи, невже знову почнеться той 
кошмар —  сидіти за машинкою й робити все що завгодно, 
тільки не писати? Знову вигострювати оте мистецтво —  
здатність міняти своє бачення світу й розповідати про свій 
досвід осмислення життя? Я  пробую. Іноді вдень, а частіше 
вночі. І бачу, що це неможливо. Але якось надвечір випад
ком (справді, випадком?) потрапляє мені до рук «Тисяча й 
одна ніч», а там я читаю казку, і казка та —  ніби символ 
мого особистого життя: той символ відкриває мені, і хто я 
такий, і чому так пізно дійшов рішення, яке завжди чекало 
на мене. І я беру ту казку за основу й складаю повість про 
одного вівчаря, що вирушив у мандри, на пошуки своєї 
мрії —  скарбів, захованих десь біля єгипетських пірамід. 
Я  пишу про кохання, яке чекає на нього —  як чекала на 
мене Естер, поки я крутився у вирі життя.

Але тепер я вже не той пошукач, котрий мріяв ким-не- 
будь зробитися; я зробився, відбувся, став. Я  —  вівчар, 
який долає пустелю, але де той алхімік, що допоможе мені 
йти далі? Завершую книжку, а сам не дуже добре розумію,



що вийшло. Так, ніби чарівна казка для дорослих; тільки ж 
дорослих більше цікавлять війни, секс та ще рецепти —  як 
добитися влади. Дивно, але видавець погоджується, 
книжка виходить, а читач знову заносить її до списку бест
селерів.

Минає ще три роки. Моє подружнє життя безхмарне, я 
займаюсь тим, що вподобаю, книжка виходить у перекладі, 
потім ще в одному, успіх повільно, але надійно йде до мене 
з усіх кінців світу.

Вирішую перебратися до Парижа —  там кафе, там пи
сьменники, там зосереджена вся культура! З ’ясовується, 
що нічого цього немає й духу: кафе з розвішаними по стінах 
портретами тих, кому вони завдячують своєю славою, пе
ретворилися на заповідники для туристів; більшість пись
менників працюють над формою куди ретельніше, ніж над 
змістом, силкуються стати оригінальними, а стають неспо- 
живними й наганяють нудьгу смертельну. Вони варяться у 
своєму соку —  я навіть почув від них цікавий вираз «геп- 
уоуег Газсепзеиг»*, що можна перекласти як лю б’язніст ь за  
люб'язність. Тобто: я хвалю твою книжку, а ти мою, ми 
разом створюємо новий культурний простір, здійснюємо ре
волюцію, започатковуємо нове філософське мислення, хоча 
й страждаємо від того, що ніхто нас не розуміє, але чи 
комусь із геніїв було легше? Т а на те він і геній, щоб зали
шатися незрозумілим для своєї епохи.

Спочатку ця тактика дає бажаний результат, бо люди не 
наважуються відверто лаяти те, чого не розуміють. Але що

* Відіслати ліфта (фр).



їх дурять —  рано чи пізно стає очевидним, і тоді вони 
відмовляються вірити критикам.

Інтернет з його спрощеною мовою дуже сприяє світовим 
перемінам. І в Парижі виникає паралельний світ: нові пись
менники прагнуть, щоб їхні слова й душі були відкритими й 
зрозумілими. Я  зустрічаюсь із цими подвижниками в зви
чайних касре, яких вони не встигли прославити, оскільки й 
самі ще нікому не відомі. Я  вдосконалюю свій стиль у само
тині, а мистецтво спільного діла —  з моїм видавцем.



таке Банк Послуг? 
й сам знаєш. Немає людини, яка б цього не знала.

—  Може й так, але я й досі не розумію, що воно 
значить.

—  Про це згадується в книжці одного американця. Це 
найпотужніший банк з відділеннями в усьому світі.

—  Я приїхав з країни, де немає літературної традиції. 
Я нікому не можу зробити послугу.

—  Це нічого не значить. Ось тобі приклад: ти ростеш і 
колись станеш дуже впливовою людиною. Я  це знаю, бо й 
сам був такий —  незалежний, честолюбний, чесний. Де й 
поділась та енергія, але я маю намір підтримати тебе, бо не 
можу —  чи не хочу —  зупинятись, я мрію не про пенсію, а 
про боротьбу, тобто про життя, владу й славу. І ось я інвес
тую, вкладаю цінності в тебе, але кладу на твій рахунок не 
гроші, а корисні зв’язки. Знайомлю тебе з потрібними 
людьми, допомагаю укладати договори —  законні, звичай
но. І ти переді мною в боргу, хоч я ніколи й не заїкнусь 
про це...

—  Але ж одного чудового дня...
—  Саме так. Одного чудового дня я звернусь до тебе з 

якимось проханням, і ти матимеш підстави відмовити, але 
згадаєш про свій борг. Тому ти зробиш те, про що я попро
шу, а я й далі допомагатиму тобі, а люди знатимуть, що 
ти —  надійний партнер, і теж почнуть інвестувати в тебе —  
не гроші, а зв ’язки, бо наш світ на зв ’язках тримається.



Настане день —  і ці люди теж про щось тебе проситимуть, 
і ти поважатимеш і підтримуватимеш тих, хто тобі допоміг, 
і з часом твоя мережа охопить усю планету, ти спізнаєш усе, 
що повинен спізнати, а твій вплив неухильно зростатиме.

—  А  якщо я відмовлюся задовольнити прохання?
—  Цілком можливо. Банк Послуг, як і всякий інший, 

робить ризиковані вкладення. Ти можеш відмовити, вважа
ючи, що я допоміг тобі тому, що ти того вартий, що ти 
єдиний такий і що ми всі просто зобов’язані визнати твій 
талант. Щ о робити, я подякую та звернусь до іншої людини, 
в котру теж колись щось інвестував. Але тепер усі знати
муть —  хоч я про це й слова ніде не скажу, —  що довіряти 
тобі не варто. І тоді ти не зможеш реалізуватися більше ніж 
на половину своїх можливостей. Справи твої поступово 
підуть на пониження; ти сягатимеш середини, але ніколи —  
вершин; ти будеш задоволений, але й сумний; тебе не можна 
буде назвати невдахою, але й на людину реалізовану ти не 
потягнеш. Ти будеш ні холодний, ні гарячий, а так собі, 
літепло, а як сказано в святому письмі, на смак це непри-

*
ЄМНО .

На мій рахунок у Банку Послуг видавець поклав немало. 
З в ’язки міцніють і розвиваються. Я  вмію вчитися, мої 
книжки перекладають французькою і —  як іноземця, за 
традицією, —  добре шанують. Щобільш, іноземець зажив 
успіху! Минає десять років —  і я маю простору квартиру з 
видом на Сену, мене люблять читачі й ненавидять критики

*  «А щ о ги літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з  уст
Своїх...» — Об 3:16.



(а як носилися зі мною —  поки наклади не перевалили за 
першу сотню тисяч, після чого мене відразу було викреслено 
з розряду «невизнаних геніїв»). Я  своєчасно гашу кредити 
й тому одержую прибуток —  корисні зв ’язки. Мій вплив 
зростає. Я  вчуся прохати і вчуся робити так, щоб мене 
прохали інші.

Естер одержує дозвіл працювати за фахом —  жур
налісткою. Якщо не рахувати звичайних між подружжям 
сутичок, усе йде нормально. Вперше усвідомлюю, що всі 
розчарування й невдачі минулих літ не мали ніякого відно
шення до моїх коханок та дружин, а були наслідком тієї 
гіркоти, що переповнювала душу. Тільки Естер збагнула цю 
просту істину: мені спершу треба було знайти себе. Ми вісім 
років поруч, я бачу, що вона і є жінка на все життя, і хоч 
я часом (а правду сказати, надто регулярно) закохуюсь у 
жінок, які стрічаються на моєму шляху, розлучення ніколи 
мені й на думку не спадає. Я  навіть не турбуюся, чи знає 
Естер про мої десь там зальоти. Вона з цього приводу ніколи 
не висловлюється.



1. тому здивування моє було безмежним, коли одного дня 
ми вийшли з кінотеатру —  і я чую, що Естер запропонувала 
редакції свого журналу репортаж про громадянську війну в 
Африці.

—  Це ще що таке?
—  Це таке, що я хочу бути військовим кореспондентом.
—  Ти збожеволіла! Нащо воно тобі? Ти й тут маєш 

улюблену справу, пристойно заробляєш —  хоча тобі ті 
гроші й не потрібні. Дякувати Банкові Послуг, завела нема
ло корисних зв ’язків. Маєш талант, маєш повагу колег...

—  Добре, нехай так, але я просто хочу побути одна.
—  Це через мене?
—  Ми будуємо наші життя разом. Я  люблю свого чо

ловіка, і він мене любить, хоч його й не назвеш зразком 
подружньої вірності.

—  Щ ось ти раніше про це ніколи не говорила...
—  Тому що для мене це не має особливого значення. 

Щ о таке вірність? Певність, що я володію тілом і душею, 
які мені не належать? А  ти гадаєш, усі ці роки я тебе й разу 
не зрадила?

—  Мені це не цікаво. Я  не хочу про це знати.
—  О т і я так само.
—  То при чім тут війна в якійсь богом забутій країні?
—  Мені це потрібно. Чуєш, що кажу? Мені це по

трібно.
—  Тобі чогось не вистачає?



—  У мене є все, чого може бажати жінка.
—  Тобі здається, що твоє життя йде десь не туди?
—  Саме так. У мене все є, а я не щаслива. І я не одна 

така: за ці роки я надивилась на різних людей —  багатих, 
бідних, могутніх, успішних —  і в очах кожного я бачила 
безнадійну гіркоту. Тугу, про яку людина сама собі часом 
не зізнається. Хай що завгодно каже та людина, а я бачу 
тугу. Ти мене слухаєш?

—  Слухаю. І намагаюся зрозуміти. То, по-твоєму, щас
ливих і на світі немає?

—  Дехто здається щасливим, але вони просто ніколи 
над цим не задумувались. Інші вибудовують плани: ось вий
ду заміж, народжу двох дітей, збудуємо будинок, і віллу... 
Поки їхні думки зайняті цим маревом, вони схожі на биків, 
що атакують тореро: ними керує інстинкт, вони летять, не 
розбираючи дороги. Ось вони вже купили вимріяну маши
ну —  нехай навіть це буде феррарі —  і бачать у ній сенс 
життя. І ніколи ніяких питань. Але очі видають, в очах 
видно, що душа їхня тужить, хоч би самі вони того й не 
підозрювали. Ось ти —  щасливий?

—  Не знаю.
—  А  я знаю. Люди придумують собі заняття й розва

ги —  додаткову роботу, виховання дітей, шлюб, кар’єру, 
дипломи, плани на завтра, біганину по магазинах, думки про 
те, чого не вистачає в домі, що треба зробити, щоб було «не 
гірше, ніж у всіх». І ще багато чого. І дуже мало хто від
повідав мені: «Я не щасливий». Більшість людей схильні 
твердити: «У мене повний порядок, я досягнув усього, чого



хотів». Тоді я ставила наступне запитання: «Щ о робить вас 
щасливими?» Відповідь: «У мене є все, про що тільки може 
мріяти людина, —  сім’я, дім, робота, здоров’я». Я  запиту
вала: «Вам доводилось задумуватися над тим, чи наповню
ють ці блага все ваше життя?» Відповідь: «Так, наповню
ють!» «Виходить, сенс життя в дітях, які виростуть і підуть 
із дому, в чоловікові чи дружині, які з часом неминуче пе
ретворюються з коханців на друзів, і в роботі, яка теж має 
свій кінець. А  далі що?» Відповідь: немає відповіді. З аво 
дять балачки про інше. А  насправді це означає ось що: 
«Коли мої діти виростуть, коли чоловік/жінка стане моїм 
другом, коли я піду на пенсію, тоді у мене з ’явиться час на 
те, про що я завжди мріяла/мріяв, —  на мандрівки». П и 
тання: «Але ви сказали, що щасливі, —  то ви щасливі те
пер? І чи робите ви те, про що все життя мріяли?» Мені 
кажуть про свою завантаженість і знову переводять розмову 
на щось інше. Але якщо бути наполегливим, завжди з ’ясу
ється, що кожному чогось не вистачає. Підприємець ще не 
уклав важливу для нього угоду, матері сімейства хочеться 
більше незалежності й більше грошей на видатки, закоханий 
юнак боїться втратити свою дівчину, випускник університе
ту ніяк не втямить, чи сам він вибрав свою дорогу, чи це за 
нього зробили інші, стоматолог хоче бути співаком, спі
вак —  політиком, політик —  письменником, письмен
ник — селянином. І навіть коли я зустрічаю людину, яка 
справді йде за покликом своєї душі, то бачу, що та душа 
стурбована, в ній немає миру. Так ось, я повторюю запи
тання: ти щасливий?



—  Ні. Я  маю дружину, яку люблю, я роблю те, про що 
завжди мріяв, моїй свободі заздрять усі мої приятелі. М ан
дрівки, шана, слава... Але справа в тім, що...

—  Щ о?
—  Я почуваю, що як тільки зупинюсь —  життя втра

тить сенс.
—  І ти не можеш віддихнути, поглянути на Париж, 

узяти мене за руку й сказати: «Я досягнув усього, чого 
хотів, тепер давай радіти життю, скільки вже нам його діста
неться...»?

—  Я  можу поглянути на Париж, узяти тебе за руку, а 
от проказати ці слова —  ні.

—  Переконана, що всі на цій вулиці переживають такі 
самі проблеми. Он та елегантна дама, що пройшла перед 
нами, день і ніч намагається зупинити час, бо думає, що від 
цього залежить кохання. А  он на тому боці —  чоловік, 
жінка й двоє дітей. Вони переживають хвилини найвищого 
щастя, коли разом виходять на прогулянку, але в той же час 
їх душить підсвідомий страх, вони не можуть позбутися 
гнітючих думок: а що, коли вони втратять роботу, захворі
ють, залишаться без медичної страховки, а що, коли кот
рийсь із хлопчиків попаде під машину? Вони намагаються 
розважитись і водночас шукають способу звільнитися від 
трагедій, захиститися від світу.

—  А  жебрак на розі?
—  О т цього не знаю. Я  ніколи не розмовляла з ним. 

Він —  живе втілення нещастя, але очі його, як у кожного



жебрака, щось приховують. Печаль у них занадто явна, я 
не можу в неї повірити.

—  Чого ж людям не вистачає?
—  Поняття не маю. Я часто дивлюся на фотографії 

зірок у журналах —  як вони весело усміхаються, які щас
ливі... Але я й сама замужем за знаменитістю і знаю, що не 
все так весело; на знімках вони шаленіють від щастя, а вночі, 
та й зранку, їм допікають думки: «Щ о зробити, щоб знову 
й знову з ’являтися на сторінках журналів?», або: «Як при
ховати, що мені не вистачає грошей для розкішного жит
тя?», або: «Як правильно розпорядитися цією розкішшю, 
як примножити її, як затьмарити нею інших?», або: «Актор
ка, котра разом зі мною сміється в об’єктив камери, завтра 
вкраде мою роль!», або: «Чи я краще вдягнена, чи вона? 
І чому ми усміхаємось, коли нас зневажають?», або: «Чому 
ми продаємо щастя читачам журналу, а самі глибоко не
щасні, раби слави?»

—  А  ми з тобою —  не раби слави?
—  Я  не про нас із тобою.
—  Т о що ж усе-таки трапилось?
—  Багато років тому я прочитала одну дуже цікаву 

книжку. Уявімо собі, що Гітлер виграв війну, знищив усіх 
євреїв на світі й переконав свій народ у тому, що він справді 
найвища раса. Переписуються історичні праці, і ось через 
сто років нащадкам Гітлера вдається винищити всіх індійців 
упень. Минає ще триста літ —  і не залишається жодного 
чорношкірого. Щ е п’ятсот —  і могутня воєнна машина 
змітає з  лиця землі азіатів. Підручники з історії невиразно



згадують про давні війни з варварами, але ніхто на те не 
зважає —  нікому немає ніякого діла до давнини.

І через дві тисячі років після зародження нацизму в од
ному з барів міста Токіо, вже п’ять століть заселеного дов
гов’язими голубоокими людьми, п’ють пиво Ганс і Фріц. 
І дивиться Ганс на Фріца та й питає: «Ти як гадаєш, Фріце, 
так було завжди?» «Так —  це як?» — уточнює Фріц. «Ну, 
світ завжди був таким, як оце тепер?» «Звичайно, завжди! 
Щ о за дурниці лізуть тобі в голову!» — каже Ганс.

І вони допивають своє пиво, і обговорюють інші пробле
ми, і забувають про цю розмову.

—  Навіщо так далеко заглядати в майбутнє? Чи не 
простіше повернутися на дві тисячі літ назад. Тобі спало б 
на думку поклонятися гільйотині, шибениці, електричному 
стільцю?

—  Я розумію, ти маєш на увазі розп’ятгя —  найжорс- 
токішу з кар, придуманих людством. Щ е, здається, Цице- 
рон назвав її «огидною», бо перед смертю розіп’ятий на 
хресті терпить страхітливі муки. А  тепер, коли люди носять 
хрестик на грудях, вішають розп’яття в спальні, вони бачать 
лише релігійний символ, а що це засіб для тортур —  забу
вають.

—  Або взяти таке: двісті п’ятдесят років повинно було 
минути, перш ніж християни вирішили покінчити з  язич
ницькими святами, які влаштовувались у дні зимового сон
цестояння —  коли Сонце найдалі від Землі. Бо апостоли та 
їхні найближчі послідовники надто заклопотані були поши
ренням Христового вчення, їх не обходили давні персидські



торжества 25 грудня в честь народження Сонця. Т а  ось 
котрийсь із єпископів доумівся, що то —  загроза істинній 
вірі, і цього було досить. Тепер у нас правлять служби, 
співають гімни, читають проповіді, кладуть пластмасових 
пупсів у дерев’яні ясла, і ніхто навіть сумніву не має, що в 
цей день народився Христос.

—  А  згадай ялинку! Ти знаєш, звідки вона взялась?
—  Ніколи не цікавився.
—  Це так святий Боніфацій схристиянізував ритуал на 

честь бога Одіна: раніше германські племена раз на рік 
розкладали навколо дуба подарунки, які потім діставалися 
дітям. Язичники вважали, що той обряд тішить їхнє суворе 
божество.

—  Давай повернемося до Фріца з Гансом. Ти вважаєш, 
що цивілізація, стосунки між людьми, наші бажання, наші 
завоювання — це всього лиш погано перетлумачена історія?

—  А  хіба й ти, коли писав про Ш лях Сантьяго, не 
прийшов саме до такого висновку? Щ о скажеш? Раніше ти 
був переконаний, що значення магічних символів доступне 
лише жменьці вибраних, а тепер знаєш, що той глибинний 
смисл відкритий кожному з нас, тільки ми його забули.

—  Знаю, але це нічого не змінює: люди докладають 
величезних зусиль, щоб його й не згадувати, щоб не корис
туватися колосальним магічним потенціалом, яким вони во
лодіють. Тому що це порушило б рівновагу їхніх затишно 
обладнаних всесвітиків.

—  Невже-таки всі-всі володіють тим потенціалом?



—  Всі без винятку. Просто їм не вистачає відваги йти 
за покликом своєї мрії, стежити за прикметами й знаками. 
Чи не від того й твоя печаль?

—  Не знаю. Але я не можу сказати, що постійно почу
ваю себе нещасною. Я  маю розваги, я люблю тебе, я обож
нюю свою роботу. Т а часом мені й справді стає нестерпно 
сумно, а буває, до того суму долучається ще почуття вини 
або страху. Потім це минає, але обов’язково повертається. 
Потім знову минає. Я  як той Ганс: теж ставлю собі запи
тання, а відповісти не можу, тому просто забуваю про нього. 
Я  могла б допомагати голодним дітям, створити фонд поря
тунку дельфінів або навертати людей на шлях істинний іме
нем Христа —  словом, робити щось таке, щоб почувати 
себе потрібного й корисною. Але —  не хочу.

—  А  як тобі спало на думку їхати на війну?
—  Бачиш, я зрозуміла, що на війні, де щомиті можна 

загинути, людина поводить себе інакше.
—  Я бачу, ти хочеш відповісти на запитання Ганса?
—  Хочу.



1. ось сьогодні я сиджу в чудовому номері готелю «Бріс
толь» з видом на Ейфелеву вежу, яка щоразу, коли стрілка 
годинника завершує повне коло, цілих п’ять хвилин сяє й 
мерехтить, і пляшка вина стоїть не розкоркована, і сигарети 
закінчились, а я згадую, як люди вітають мене —  ніби нічо
го особливого не трапилось! —  і питаю сам себе: а чи не в 
той день, біля виходу з кінотеатру, все й відбулося? Як мені 
треба було тоді вчинити? Відпустити Естер на пошуки тієї 
невдало розказаної історії чи виявити тверду волю й від
різати: «Викинь це все з голови. Ти моя дружина, мені 
необхідна твоя присутність і підтримка!»?

Яка дурниця. Я  й тоді знав, і тепер знаю, що мені не 
залишалось нічого іншого, як тільки дозволити їй робити 
все, що заманеться. Коли б я сказав тоді: «Вибирай —  або 
я, або робота військового кореспондента», то зрадив би все 
те, що Естер зробила для мене. Так, мене трохи бентежив 
мотив —  пошук невдало розказаної історії, —  але я дій
шов висновку: їй не вистачає свободи, їй необхідно вирва
тися з набридлого кола, пережити сильні, яскраві почуття. 
Нехай буде так.

І я погодився, хоча, звісно, спершу пояснив їй, що вона 
бере дуже великий кредиту Банку Послуг (яка нісенітниця, 
коли вдуматися!). Протягом двох років Естер зблизька 
спостерігала збройні конфлікти —  так це тепер нази
вається, —  міняючи континенти, ніби серветки. Щ ораз, ко
ли вона поверталась, я думав: ну от, все, от тепер вона вже



кине цю діяльність, доки можна обходитися без нормальної 
їжі, без вранішньої ванни, без театрів і кіно! Я  цікавився, чи 
знайшла вона відповідь на запитання Ганса, й незмінно чув: 
«Поки що ні, але я на правильному шляху». І я мусив ми
ритись. Часом вона від’їжджала на кілька місяців, але, всу
переч загальним уявленням, розлука зміцнювала нашу лю
бов, показуючи, наскільки ми важливі й потрібні одне одно
му. Наш подружній союз, що після переїзду до Парижа 
здавався мені майже ідеальним, тепер набував ще більшої 
гармонії.

Наскільки я вже розумію, Естер познайомилася з М и
хаїлом, коли збиралась до однієї з країн Центральної Азії й 
шукала перекладача. Спочатку вона була майже в захваті 
від нього, казала, що він має дар чуття, що бачить світ 
таким, яким світ є насправді, а не крізь пелену накинутих 
нам понять. Віком Михаїл був молодший від Естер на п’ять 
років, але мав досвід, який вона назвала «магічним». Все це 
я слухав терпляче, як належить добре вихованій людині, 
робив вигляд, що мені цікавий той хлопець і його ідеї, але 
насправді мої думки були далеко: я перебирав у голові не
відкладні справи, формулював думки, які мали з ’явитися в 
тексті наступної моєї книжки, придумував відповіді на за 
питання журналістів і видавців, примірявся, як би мені спо
кусити ту жіночку, що недавно зацікавилася мною, будував 
плани рекламних кампаній.

Навряд чи помічала це Естер. Бо я теж не помітив, з 
якого часу вона почала рідше згадувати про Михаїла; скоро 
він зовсім десь зник із наших розмов. А  вона поводила себе



аж надто незалежно —  навіть коли перебувала в Парижі, 
кілька разів на тиждень ішла вечорами з дому з незмінним 
посиланням на те, що готує репортаж про жебраків.

Я  дійшов висновку, що у неї роман. Я  мучився цілий 
тиждень, зважував, чи поділитися з нею своїми сумнівами, 
чи краще робити вигляд, ніби нічого не трапилось. Зупинив
ся на принципі: чого не бачив, того не знаєш. Я був катего
рично впевнений, що вона не має жодної можливості поки
нути мене: поклавши стільки зусиль, щоб я став тим, ким 
став, як тепер відмовитися від усього? І заради чого, заради 
скороминущої пристрасті? Нісенітниця, та й годі.

Коли б мене справді цікавило, що відбувається в її світі, 
я хоч раз запитав би, як там почувається той перекладач із 
його магічним чуттям. Мене мало б насторожити таке за
мовчування, відсутність будь-яких повідомлень. Слід було 
бодай раз попроситися, щоб вона взяла мене з собою на свої 
«репортажі».

А  вона час від часу й питала, чи цікаво мені те, над чим 
вона працює, та я завжди відповідав одне: цікаво, але я не 
хочу втручатися в твої справи, тобі вільно здійснювати свою 
мрію так само, як я, з твоєю допомогою, здійснював свою.

Зрозуміло, що це говорила моя глибока байдужість. Але 
люди завжди вірять у те, в що хочуть вірити, —  і Естер 
задовольнилась моєю відмовкою.



О снову згадуються слова поліцейського комісара: «Ви 
вільні». А  як це розуміти? Щ о таке свобода? Можливість 
бачити, що твоєму чоловікові абсолютно байдуже, що ти 
робиш? Можливість почувати самотність і ні з ким не 
поділитися найпотаємнішим, бо твій супутник життя зако
пався в свою роботу, в свою важку, небуденну, незбагненну 
творчість?

Я дивлюся иа Ейфелеву вежу —  вона вся миготить і 
виблискує, ніби зроблена з діамантів; отже стрілка годин
ника завершила ще один оберт. Невідомо, в котрий раз 
відтоді, як я прикипів отут до вікна.

Зате я тепер знаю, що, в ім’я свободи нашого кохання, 
проґавив той момент, коли Естер перестала згадувати в 
наших розмовах про Михаїла.

Потім Михаїл несподівано з ’явився в якомусь барі та й 
знову щез, але цього разу разом із нею, залишивши знаме
нитого та вдатного письменника в ролі підозрюваного в 
скоєнні злочину.

Т а ще гірше: в ролі покинутого чоловіка.



Гансове запитання

СУ Буенос-Айресі заїр —  звичайна монета вартістю  
двадцят ь сентаво; на тій монеті навахо або кишенько
вим ножиком були підкреслені букви Н  і Т, а також  
цифра 2; на аверсі вигравірувано рік: 1929. В Гуджараті 
під кінець X V III століття захіром називали тигра; на 
Яві —  сліпого з  мечеті в Суракарті, якого вірні побивали 
камінням; у П ерсії захіром звалася астролябія, яку  
Надір-ш ах звелів закинут и в морську глибину; в тюрмах 
Махді десь у 1892  році це був маленький компас, якого  
тримав у руці Рудольф  Карл фон Слатін...

Минув рік, і ось одного разу прокидаюсь я з думкою про 
історію, розказану Борхесом. Бувають на світі такі речі: 
варто доторкнутися до них чи бодай подивитись —  і вони 
притягуватимуть до себе всі твої думки й чуття, аж поки не 
доведуть до божевілля. Мій заїр  —  не романтичні метафо
ри з сліпими, компасами, тиграми, мідяками абощо.

Мій за їр  має ім’я. Ім’я його —  Естер.

Я ще не вибрався з в’язниці, а мої фото вже замиготіли на 
сторінках скандальних журналиків. Усі статті починались 
однаково: писали, що, можливо, я причетний до скоєння



злочину; а щоб я не вчинив позов за наговори, тут же дода
вали, що всі звинувачення з мене знято (ніби вони мені 
висувалися!). Минув тиждень, видавці бачили, що журна- 
лики жваво розкуповуються (ще б пак: у мене була бездо
ганна репутація, тому всім кортіло прочитати, як це автор 
таких духовних книжок та раптом виявився людиною з по
двійним —  і таким зловісним —  дном). І почалася нова 
хвиля: запевняли, що мене покинула дружина, коли дізна
лася про мої зради; якийсь німецький журнал натякав на мій 
зв’язок з одною співачкою, років на двадцять молодшою за 
мене, з якою ми нібито стрічалися в Осло (чиста правда, 
тільки зустріч відбулася в рамках діяльності Банку Послуг, 
на прохання мого приятеля, і він був третім на нашій єдиній 
спільній вечері). Співачка підтверджувала, що між нами 
нічого такого не було (а як не було, то на біса тоді вміщувати 
на обкладинці фотографію, де ми зняті разом?!), і не про
пустила нагоди повідомити про вихід свого нового альбому, 
використавши й мене, й журнал для реклами. Можливо, 
саме через такий дешевий трюк альбом і провалився: він був 
не такий уже й кепський, але її інтерв’ю все зіпсувало.

Т а все ж плітки про знаменитого письменника швидко 
згасали: в Європі, а особливо у Франції, подружня зрада не 
лише сприймається, але й слугує, хоч і негласно, предметом 
захоплення. З  іншого боку, чи так воно вже й цікаво читати 
про те, що завтра може й тебе спіткати?

І невдовзі ця новина зникла з  перших смуг і обкладинок. 
Але припущення й здогади сипалися й далі, як із мішка. 
Викрадення, втеча з  дому через брутальне поводження чо



ловіка (тут же й фото офіціанта, який стверджував, що ми 
часто сперечалися, —  і це теж була правда: я пригадав, як 
ми одного разу люто зчепилися з Естер через одного лати
ноамериканського письменника, на якого у нас виявилися 
діаметрально протилежні погляди)... Якийсь британський 
таблоїд висунув припущення —  добре хоч, що воно не ви
кликало резонансу, —  ніби Естер підтримує терористичну 
ісламську організацію й перейшла на нелегальне становище.

Та минув ще місяць, і читацький загал зовсім забув про 
цю тему —  бо й без неї наш світ аж кишить зрадами, роз
лученнями, вбивствами, замахами. Багаторічний досвід на
вчив мене, що подібними сенсаціями мого читача не відля- 
каєш (згадую, як колись аргентинське телебачення вистави
ло на екран журналіста, котрий клявся, що має «докази» 
моєї таємної зустрічі в Чілі з майбутньою першою леді цієї 
країни —  і нічого не трапилось, а мої книжки залишилися в 
списках бестселерів). Сенсація створюється для того, щоб 
тривати п’ятнадцять хвилин, як казав один американський 
актор. Мене турбувало інше. Настав час перебудувати жит
тя, знайти нове кохання, повернутися до письменницької 
праці, а в потаємній скриньці, захованій між любов’ю й 
ненавистю, зберегти якусь пам’ять про мою дружину.

Краще сказати —  про мою колишню дружину. Так буде 
правильніше.

Почасти збулося те, про що я думав у номері паризького 
готелю. Якийсь час я не потикався з  дому —  не уявляв, як 
можна подивитися в очі друзям і отак просто сказати: 
«Жінка мене покинула, пішла до молодого». Коли ж урешті



зважився, ніхто мене ні про що не спитав; тоді, після кількох 
келихів вина, я сам відчув, що маю скласти друзям звіт про 
те, що сталося; я, здавалося, чужі думки навчився читати, я 
ніби бачив, що не мають вони іншого клопоту, як тільки 
турбуватися перемінами в моєму житті, але ж вони надто 
гарно виховані й ніяких зайвих питань ставити не будуть. 
І ось, залежно від того, з якої ноги я вставав уранці, роби
лась моя Естер то святою, що заслуговує на кращу долю, то 
лицемірною й підступною зрадницею, через яку я опинився 
в оцій тяжкій халепі та ледве не потрапив у злочинці.

Друзі, знайомі, видавці, словом усі, хто опинявся за моїм 
столом на незліченних урочистих обідах, які я зобов’язаний 
був відвідувати, спочатку слухали мене з  цікавістю. Та по
ступово я почав помічати, що ця тема, раніше така цікава, 
вже не дуже їх захоплює, вони навіть переводять розмову 
на щось інше —  про те, що співак убив акторку, або про 
якусь зовсім молодесеньку панночку, яка написала книжку 
про свої злягання з відомими політиками. Одного чудового 
дня —  я був тоді в Мадриді —  я усвідомив, що потік за
прошень на різноманітні прийоми та вечері почав міліти; і 
хоч як мені подобалося відводити душу на людях, то втоп
туючи Естер у багно, то підносячи її до небес, все ж таки до 
мене дійшло: я став чимось ще гидкішим, ніж обдурений 
чоловік; я —  жовчний, дратівливий суб’єкт, якого всі сто
роняться.

Тоді я вирішив відійти трохи в тінь та страждати мовч
ки —  і конверти з запрошеннями знову заповнили мою 
поштову скриньку.



Але заїр, про якого я згадував то з ніжністю, до з доса
дою, розростався в моїй душі. В кожній зустрічній жінці 
мені щось нагадувало Естер. Я  здригався в барах, у кіноте
атрах, на автобусних зупинках, я не раз просив таксиста 
загальмувати посеред вулиці або їхати за якоюсь жінкою, 
доки не переконувався, що це не та, яку я шукаю.

З а їр  забирав усі мої помисли, і я зрозумів, що мені 
потрібен антидот, щось таке, що вивело б мене з цього 
загрозливого стану.

Мені потрібна коханка.
З  трьох чи чотирьох жінок, які справляли на мене вра

ження, я вирішив зупинитись на Марі — тридцятип’ятиліт- 
ній французькій акторці. Вона єдина не говорила дурниць 
на зразок: «Ти мені подобаєшся як людина, а не як знаме
нитість, з якою всі мріють познайомитись», або: «Мені 
хотілось би, щоб ти не був таким відомим», або ще гірше: 
«Гроші мене не цікавлять». Вона єдина щиро раділа моєму 
успіхові, бо й сама була знаменитою й знала, чого варта 
популярність. Ц е —  потужний збуджуючий засіб, своєрід
ний афродизіяк. Бути поруч із чоловіком, чиє ім’я у всіх на 
вустах, усвідомлювати, що з  багатьох він вибрав саме те
бе, —  це приємно лоскоче самолюбство.

Нас тепер часто бачили разом на всіляких вечірках і 
прийомах, про нас ходили чутки, яких ми не спростовували 
й не підтверджували, і фоторепортерам залишалося тільки 
заскочити нас у мить поцілунку, але того вони не діждалися, 
бо й вона, і я вважали нестерпно бридкими такі привселюдні 
ніжності. У неї йшли зйомки, у мене була своя робота; іноді



я приїздив до неї в Мілан, іноді вона з ’являлась у мене в 
Парижі, ми відчували, що близькі, але не залежали одне від 
одного.

Марі робила вигляд, ніби не знає, що в мене на душі. 
Я  робив вигляд, ніби й гадки не маю про те, що вона, жінка, 
здатна запаморочити голову хоч якому красеню, страждає 
від нещасного кохання до сусіда, одруженого чоловіка. Ми 
зблизилися, заприятелювали, ми разом відвідували різно
манітні розважальні місця; ризикну навіть сказати, що між 
нами виникло щось схоже на любов, якусь особливу любов, 
зовсім не таку, як у мене до Естер або як у Марі до того 
сусіда.

Я  знову роздавав автографи в книгарнях, брав участь у 
прес-конференціях, з ’являвся на благодійних обідах і в те
левізійних програмах, підтримував проекти для артистів-по- 
чатківців. Словом, займався чим завгодно, крім того, що 
мені призначено. Я  не писав.

Т о й що, мене це не хвилювало. Десь у глибині душі я 
почував, що мій письменницький шлях дійшов свого краю, 
коли вже не зі мною та, котра примусила мене на нього 
ступити. Поки тривала моя творчість, я ревно й сумлінно 
здійснював мою мрію, і не багатьом пощастило досягнути 
того, чого досягнув я. А  отже решту життя маю всі підстави 
присвятити розвагам.

Це такі думки мені приходили вранці. А  вдень я розумів, 
що хочеться мені лише одного —  писати. Коли ж надходив 
вечір —  я знову переконував себе, що свою мрію вже 
здійснив і тепер варто спробувати чогось новенького.



ф .^  ік, що наближався, був особливии —  так трапляється 
завжди, коли 25 липня — день Святого Якова — припадає 
на неділю. В кафедральному соборі Сантьяго Компостель- 
ського є спеціальні двері, які не зачиняються 365 днів на рік: 
традиція гласить, що кожного, хто ввійде через ці двері до 
храму, осіняє божа благодать.

В Іспанії готувалися різноманітні заходи, і я, згадавши, 
яким благотворним було моє паломництво, вирішив, що 
візьму участь принаймні в одному з них: у січні в країні 
басків планувався круглий стіл. Щ об розірвати набридлий 
ланцюг (спроба писати —  вечірка —  аеропорт —  прибуття 
до Мілану й до Марі —  вечеря —  готель —  аеропорт —  
Інтернет — інтерв’ю — аеропорт), я зважився сісти за кер
мо й самотужки подолати 1400 кілометрів.

Все нагадує мені про мій заїр, навіть ті місця, де я ніколи 
не бував. Як цікаво було б Естер заглянути сюди, їй би дуже 
сподобався цей крихітний ресторан; а як гарно було б гуляти 
вдвох берегами цієї річечки... Ночую в Байоні; перш ніж 
заснути, вмикаю телевізор і дізнаюся, що на французько- 
іспанському кордоні через снігові замети зупинилося близь
ко п’яти тисяч автомобілів.

Перша думка зранку була —  повертатися до Парижа. 
Причина більш ніж поважна, організатори дискусії мене 
зрозуміють —  на дорогах суцільна ожеледиця, пробки жах
ливі, уряди Франції та Іспанії переконливо рекомендують не 
користуватись автотранспортом до кінця тижня через висо



кий ризик аварії. Становище навіть гірше, ніж учора. Вра
нішня газета повідомляє, що на іншій ділянці автомагістралі 
снігами відрізало 17 тисяч людей; підняті по тривозі частини 
громадянської оборони намагаються доставити їм харчуван
ня й ковдри, оскільки в багатьох машинах скінчилося пальне 
й тепер пасажирам немає як зігрітися.

В готелі кажуть, що коли вже Т Р Е Б А  ЇХ А Т И  БУ Д Ь- 
Щ О , коли це питання життя й смерті, то краще в об’їзд, 
вузенькою місцевою дорогою. Це додаткові дві години; в 
якому стані там покриття —  ніхто не знає. І я інстинктивно 
вибираю автостраду; щось ніби штовхає мене вперед, на 
слизький бетон, до покірних багатогодинних черг у пробках.

Можливо, це «щось» —  назва містечка, до якого я мушу 
дістатися: Вітторія. Можливо, думка, що я надто звик до 
комфорту і втратив здатність до нестандартних рішень у 
критичних ситуаціях. Можливо, ентузіазм людей, які в цю 
саму хвилину відроджують собор, збудований багато сто
літь тому; саме для того, щоб привернути увагу до їхніх 
зусиль, письменників і запросили до круглого столу. А  мож
ливо, тут діє та сама сила, яка надихала конкістадорів на 
слова: «Плисти —  необхідно, жити —  не обов’язково».

Оце я й пливу. Витративши безліч часу й нервів, прибу
ваю до Вітторії, де на мене чекають не менш знервовані 
люди. Розказують, що таких снігопадів не було вже трид
цять років, дякують за те, що я все ж дістався до них, а тепер 
треба приєднуватись до офіційної програми, яка включає й 
відвідини собору.



Дівчина з якимсь особливим блиском в очах починає 
розповідь про його історію. Спочатку була стіна. Потім її 
використали для побудови каплички. Минуло кілька де
сятків років, і капличка зробилася церквою. Минуло ще 
століття, і церква перетворилася на собор. Собор пам’ятав 
дні слави, але з часом почав руйнуватися, на якийсь час його 
зовсім покинули, потім він пережив багато перебудов, які 
спотворили його структуру, бо кожне наступне покоління 
вважало, що ось воно справді розуміє, що треба робити, і в 
котрий раз перекроювало первісний замисел. Ішов час, там 
прибудували стіну, тут викинули балки, ще десь укріпили 
опори, а вітражі закривали й відкривали кілька разів.

Собор витримав усе.
Я йду вздовж його кам’яної основи. Теперішні архітек

тори запевняють, що знайшли найкраще рішення. Повсюди 
металічні опори й кріплення, весь собор у лісах, грандіозні 
плани на майбутнє, стримана критика того, що зроблено 
попередниками.

І раптом, коли я зупинився посеред центрального нефа, 
мене осінило: собор —  та це ж я сам, і це кожен із нас. Ми 
ростемо й змінюємо свій вигляд, ми виявляємо в собі слабкі 
місця й недоліки, які вимагають виправлення, і наші рішення 
не завжди правильні, але, не зважаючи ні на що, ми нама
гаємося стояти рівно й твердо, оберігаючи не стіни, вікна й 
двері, а порожній простір усередині —  простір, де ми пле
каємо й шануємо все важливе й дороге.

Безперечно, кожен із нас —  храм. Але що там, у по
рожньому просторі мого храму?



Там Естер. За їр .
Вона заповнює його. Вона —  єдина причина того, що я 

ще живий. Я  оглядаюсь навколо й починаю розуміти, чому 
я стою в центральному нефі, чому мчав укритою льодом 
автострадою й нудьгував у пробках: щоб запам’ятати, що 
треба постійно перебудовувати себе; щоб уперше в житті 
визнати — я люблю іншу людину більше, ніж самого себе.

Погода вирівнялась. Я  їду до Парижа ніби в якомусь 
трансі —  ні про що не думаю, лише стежу за дорогою. 
Вдома я прошу служницю нікого не впускати й кілька ближ
чих тижнів пожити в мене, готуючи мені вранішню каву, 
обід і вечерю. Я  стаю ногою на невеличкий прилад, що 
дозволяє виходити в Інтернет, і від цієї цяцьки залишаються 
дрібні уламки на підлозі. Я  зриваю з стіни розетку телефона. 
Я  кладу мобільник у пакет і відправляю його моєму видав
цеві з проханням повернути не раніше, ніж я сам за ним 
прийду.

Тиждень поспіль блукаю набережними Сени, а потім 
зачиняюсь у себе в кабінеті. І, ніби ангел із-за плеча диктує, 
пишу книжку —  ні, не книжку, а нескінченного листа до 
жінки моєї мрії. Я  люблю цю жінку й любитиму її завжди. 
Колись ця книжка попаде тобі до рук, але навіть якщо цього 
не станеться, я —  в ладу з моєю совістю, з світом моєї душі. 
Я  більше не змагаюся з моєю враженою гордістю, я більше 
не шукаю Естер на вулицях і в барах, у кіно й на прийомах, 
в Марі, в рядках газетної хроніки.



Навпаки. Мені досить самого лише факту її існування: 
це свідчить, що я здатен відчувати раніше не відому мені 
любов. Мене осіняє благодать!

Я  приймаю заїр. Нехай веде мене —  до святості або до 
божевілля.



<_/ знижка, назвою якої став рядок із Екклезіаста «Час 
дерти й час зшивати», вийшла в кінці квітня. З а  два тижні 
вона зайняла перше місце в списку бестселерів.

Літературні критики, які взагалі ніколи зі мною особливо 
не церемонились, цього разу були просто безпощадні. Я  де
що навіть вирізав і вклеїв у зошит поруч із рецензіями на 
інші мої книжки. Писали майже одне й те саме, мінялися 
тільки заголовки:

«...ми живемо в такий бурхливий та неспокійний час, 
автор же своїми любовними оповідями примушує нас тікати 
від дійсності» (можна подумати, що хтось здатен жити без 
любові);

«...короткі фрази, поверховий стиль» (можна подумати, 
що довгі фрази —  запорука стилістичної глибини);

«...автор відкрив секрет успіху —  маркетинг» (можна 
подумати, що я народився в країні багатих літературних 
традицій і мав купу грошей для розкрутки  моєї першої 
книжки);

«...хоч вона й розкупиться успішно, як усі попередні, та 
це свідчить лише про те, що людина не готова сприймати 
навколишню трагічну дійсність» (можна подумати, що кри
тик знає, що це таке —  готовність до трагедії).

Але з ’явилося й дещо інше — до наведених фраз рецен
зенти додали нових думок. Наприклад, про те, як я, праг
нучи більше заробити, використовую торішній скандал. Як 
це завжди буває, негативні відгуки лише підігріли інтерес



широких мас. Мої постійні читачі купляли книжку незалеж
но ні від чого, а ті, хто встиг забути сенсацію навколо зник
нення Естер, тепер згадали про неї й поспішили придбати 
примірник та взнати мою версію того скандалу (а оскільки 
в книжці про це не було ні словечка, а тільки оспівувалася 
любов, вони, можна здогадатися, дуже розчарувались і по
годилися з критикою). Видавництва всіх країн, де раніше 
виходили мої книжки, негайно купили права й на цю.

Марі, якій я послав рукопис раніше, ніж видавцеві, не 
зрадила моїх сподівань: вона не ревнувала й не дорікала мені 
за те, що я розкриваю душу всім і кожному, а навпаки, 
похвалила й підтримала мене, а потім щиро раділа успіхові 
книжки. В той час вона читала праці одного містика, майже 
нікому не відомого, й посилалась на нього в кожній нашій 
розмові.

—  Коли нас вихваляють, треба особливо ретельно сте
жити за своєю поведінкою.

—  Критики ніколи мене не хвалили.
—  Я кажу про читачів. Ти одержуєш від них силу-си- 

ленну листів і врешті можеш повірити, ніби ти ще кращий, 
ніж сам про себе думав, і тоді тебе охопить підступне почут
тя впевненості. Тобі здаватиметься, що ти захищений з  усіх 
боків, а це дуже небезпечно.

—  Сказати правду, коли я побував у соборі, то, дійсно, 
перемінив думку про себе на краще, і листи читачів тут ні до 
чого. Як це не дивно, я знайшов у своїй душі любов.

— То й гарно. Мене найбільше тішить те, що в книжці 
ти жодного разу не звинуватив Естер. І себе теж.



—  Я навчився не тратити на це часу.
—  Це чудово. Всесвіт бере на себе турботу виправляти 

наші помилки.
—  Ти вважаєш, що зникнення моєї дружини —  це 

якесь «виправлення»?
—  Я не вірю в цілющі властивості страждань і трагедій: 

вони трапляються тому, що є частиною нашого буття, і тому 
не треба сприймати їх як кару. Всесвіт вказує нам на наші 
помилки, коли позбавляє нас найважливішого —  друзів. 
Якщо я не помиляюсь, саме це відбувається з тобою.

—  Ось що я зрозумів недавно: істинні друзі —  ті, хто 
поруч, коли відбувається щось хороше. Вони радіють за нас, 
за наші перемоги. Ажедрузі приходять у тяжкі хвилини з 
сумними обличчями, демонструють, що вони «з нами», хоч 
насправді наші страждання слугують їм немалою втіхою в 
їхньому убогому житті. Минулого року, наприклад, поруч зі 
мною з ’явились люди, яких я ніколи раніше не стрічав. Во
ни, бачиш, бажали мене «підтримати». Я  такі речі нена
виджу.

—  Мені теж таке бувало.
—  Я  дякую долі за те, що ти є в моєму житті, Марі.
—  Рано дякувати. Наші стосунки ще не набули ні міц

ності, ні достатності. А  я, між іншим, подумую, чи не пере
братись мені до Парижа. Чи може попросити тебе пожити 
в Мілані? І в тому, і в іншому разі наша робота від цього 
особливо не постраждає. Ти й так завжди працюєш удома, 
а я —  в інших містах. Поговоримо про це? Чи краще про 
щось інше?



—  Краще про щось інше.
—  Хай буде по-твоєму. Знаєш, твоя книжка написана 

дуже сміливою людиною. Найбільше мене вразило, що ти 
ніде, жодного разу не даєш слова тому юнакові.

—  Він мене не цікавить.
—  Щ е й як цікавить. Я  певна, що ти час від часу запи

туєш себе: «Чом вона віддала йому перевагу?»
—  Ні.
—  Брешеш. Я  ось завжди питаю себе, чому мій сусід не 

розлучиться з своєю жінкою —  нікчемою з незмінною 
усмішечкою на обличчі, з вічними клопотами про дім, їжу, 
дітей, рахунки. Я  питаю себе — значить, ти теж питаєш.

—  Тобі хотілось би, щоб я сказав, що ненавиджу його, 
бо він звів мою жінку.

—  Ні. Мені хотілось би, щоб ти його простив.
—  На це я не здатен.
—  Це таки дуже важко. Але вибору немає: якщо не 

простиш, то постійно думатимеш про те, якого страждання 
він тобі завдав, і біль не вщухне ніколи. Зрозумій, я зовсім 
не вважаю, що ти повинен любити  його. Я  не кажу, що ти 
повинен розшукати його. Я  не пропоную зробити з нього 
ангела. До речі, як його звуть? Здається, якесь російське 
ім’я?

—  Це не має значення.
—  О т бачиш. Т и навіть не хочеш осквернити вуста його 

іменем. Забобон?
—  Тобі треба знати, як його звуть? Будь ласка —  М и

хаїл.



—  Енергія ненависті безплідна. Енергія прощення, ви
ражена мовою любові, здатна змінити все твоє життя.

—  О т що, ти зараз нагадуєш мені якогось тібетського 
мудреця, чиї теоретичні міркування дуже гарні, але до прак
тичного життя непридатні. Не забувай —  я маю багато по
ранень.

—  Так, у тобі й досі ще живе хлопчик, який плакав 
потайки від батьків і був найслабкішим у класі. В тобі й досі 
є ознаки того юнака, якому не давалися спортивні показни
ки. Який не мав успіху у дівчат. Н а твоїй душі й досі зали
шилися шрами від жорстокості життя. Т о й що в цьому 
хорошого?

—  Звідки ти знаєш, що все це було зі мною?
—  Т а вже знаю. П о очах бачу. Щ е раз кажу: нічого 

путнього це тобі не принесло. Нічого, крім постійного ба
жання жаліти себе, бо ти був жертвою тих, хто дужчий від 
тебе. Або кинутися в протилежний бік —  виступати в об
разі месника, готового калічити ще тяжче, ніж калічили його 
самого. Тобі не здається, що ти даремно тратиш час?

—  Мені здається, що я живу як людина.
—  Ц е так. Але не як людина розумна й розсудлива. 

Бережи час, відпущений тобі на цьому світі, пам’ятай, що 
Господь прощав, і —  прости.



^  А. розглядав натовп людей, які зібрались у величезному 
супермаркеті на Єлисейських полях, щоб одержати мою 
книжку з автографом, і думав: кому з них довелося пережи
ти те, що пережив я по милості Естер?

Не багатьом. Може, одному-двом. А  все одно більшість 
буде вважати, що ця книжка написана про них.

Письменництво —  праця індивідуальна. Мало знай
деться професій, які прирікали б на таку самотність. Раз на 
два роки я сідаю перед комп’ютером, вдивляюся в недослі- 
джене море моєї душі і ось, примітивши в ньому острівець 
думки, яка вимагає розвитку, піднімаюсь на корабель під 
назвою «Слово» й беру курс на той острівець. Течії, зу 
стрічні вітри, шторми й шквали поступово вибивають мене 
з сил, я ледве пливу, я бачу, що відхилився від курсу, а той 
острів, до якого я хочу дістатися, вже й з виду пропав.

Все це я усвідомлюю, але назад не вертаю: вперед, тільки 
вперед, інакше довіку бовтатимусь посеред океану. І в цю 
мить жахливі видива постають у моїй уяві: тепер я на все 
життя приречений згадувати колишні тріумфи та роздрато
вано буркотіти щось про молодих письменників —  бо мені 
не вистачає сміливості публікувати нові твори. Але ж я 
мріяв стати письменником! А  це означає —  збирати слово 
до слова, складати абзац до абзацу, розділ до розділу, пи
сати до самої смерті, дбаючи, щоб ні успіх, ні провал не 
ввергав мене в заціпеніння. Інакше життя моє втратить уся
кий сенс —  краще вже тоді купити млина на півдні Франції



та доглядати свій сад*. Або читати лекції —  це ж набагато 
легше, ніж писати. Чи ще в якийсь химерно-таємничий спо
сіб відійти від світу, залишивши замість себе легенду, що 
тішитиме мені душу...

Зацькований власними думками й страхами, я несподі
вано виявляю в собі силу й відвагу, про які не підозрював, і 
вони допомагають мені дрейфувати в незнаних просторах 
моєї душі, щоб зрештою кинути якір біля омріяного острова. 
Вдень і вночі змальовую я все, що відкривається моїм очам, 
та все допитую себе, а навіщо це мені, та все вмовляю себе, 
що дарма праця, брате, тобі давно вже немає потреби щось 
комусь доводити, ти досяг чого хотів, ба навіть більше —  
про що й не мріяв, чого ж тобі ще.

Я помічаю, що все відбувається точнісінько так, як це 
було з першою книжкою. Прокидаюсь о дев’ятій, маючи 
намір випити кави й відразу сісти за комп’ютер; читаю га
зети, йду на прогулянку, заглядаю до найближчого бару, 
розмовляю там із людьми, повертаюсь додому, дивлюся на 
комп’ютер, згадую, що треба потелефонувати туди й туди, 
дивлюся на комп’ютер, а час уже до обіду, я обідаю й доко
ряю собі, що мав би писати з одинадцятої ранку, а тепер ось 
треба трохи поспати, я лягаю й просинаюсь о п’ятій, вмикаю 
нарешті комп’ютера, відкриваю пошту, з ’ясовую, що не мо
жу вийти в мережу, і що ж мені залишається, як не виру
шити до Інтернет-кафе за десять хвилин від мого дому, але

* Натяк на повість А. Д оде «Листи з мого млина» та знамениті слова 
Вольтєрового Кандіда: «II Гаиіі сиіііусг хоп ]агсііп».



невже я не можу спершу бодай півгодини попрацювати, щоб 
хоч трохи пригамувати почуття вини?

І я сідаю, примушую себе писати, але раптом захоплю
юсь і вже не зупиняюсь. Служниця кличе вечеряти, я прошу 
не заважати, за годину вона приходить знову, мені хочеться 
їсти, але —  ще слово, ще рядочок, ще сторінку. Біжу до 
столу, похапцем ковтаю застиглу їжу, біжу назад до ком
п’ютера —  я вже не контролюю свої дії, переді мною з імли 
виринає мій острів, нездоланна сила веде мене його стежка
ми, я бачу те, чого ніколи не бачив, про що ніколи не думав. 
Кава, знову кава, о другій годині ночі я таки зупиняюсь —  
утомилися очі.

Лягаю, але ще понад годину записую те, що зможу ви
користати в новому абзаці (і, як показує досвід, ніколи не 
використовую: всі ці записи робляться лише для того, щоб 
звільнити голову й заснути). Обіцяю собі, що завтра об 
одинадцятій сяду за роботу. А  завтра все повторюється —  
прогулянки, балачки, обід, сон, почуття вини, досада на 
поганий зв’язок, тортури над першою сторінкою...

Раптом виявляється, що пролетіло два, три, чотири, оди
надцять тижнів, я бачу, що вже недалеко фінал, мене охоп
лює відчуття порожнечі, знайоме кожному, хто вкладав у 
сполучення слів те, що ліпше було б заховати для себе. Але 
я мушу дійти до останнього речення —  й доходжу.

Коли раніше я читав в автобіографіях письменників фра
зу «Книжка пишеться сама, автор лише розміщує її на па
пері», мені здавалося, що це вони так підмальовують своє 
ремесло. Тепер я знаю, що це чиста правда: ніхто не знає,



яка течія винесла його саме до цього острова, а не до вибра
ного на початку. Вирівнюєш, виправляєш, викреслюєш, ні
би одержимий, а коли вже несила читати одне й те саме по 
сто разів, відправляєш рукопис видавцеві —  нехай ще він 
відредаїує та й пускає в світ.

І ось —  на мій несказанний і незмінний подив —  інші 
люди, котрі теж шукали цей острів, знаходять його в моїй 
книжці. Один розповідає про нього іншому, той —  далі, і 
вже ланка за ланкою потягнувся незримий ланцюг, і те, що 
письменник вважав плодом самітницької праці, перетво
рюється на корабель, міст, яким серце серцю звістку подає.

З  цієї хвилини я вже не той загублений у бурхливому 
морі одинак: дякуючи моїм читачам, я стрічаюсь із самим 
собою —  бо розумію все, що написав, лише коли це зро
зуміють інші, аж ніяк не раніше. В такі рідкісні хвилини —  
подібні до тієї, що ось-ось настане, —  я можу подивитися 
в очі комусь із цих «інших» і зрозуміти, що моя душа вже 
не самотня на цьому світі.



о 'О ' призначену годину я заходився підписувати мої книж
ки; лиш на мить стрічаюсь очима з тим, хто простягає мені 
свого примірника, але почуваю шанобливу радість спільника 
й однодумця. Рукостискання, листи, відгуки. Так минає 
півтори години, я прошу десять хвилин перепочинку, і ніхто 
не бурмоситься, а мій видавець, згідно з заведеною і вже 
постійною традицією, пригощає шампанським усіх, хто сто
їть у черзі за автографом. (Я  було спробував поширити цю 
традицію й на інші країни, але скрізь чув у відповідь, що 
французьке шампанське дуже дороге, тому доводиться об
межуватись склянкою мінеральної води —  а чого, це теж 
знак уваги до шанувальників).

Повертаюсь до свого столу. Минає ще дві години, але, 
хоч би яким дивним це здавалося збоку, я зовсім не втомив
ся, я сповнений енергії й готовий продовжувати роботу хоч 
цілу ніч. І а доступ до магазину припинено, двері зачинили, 
всередині залишилося чоловіка сорок, а тепер уже трид
цять... двадцять... одинадцять... п ’ять... чотири... три... 
два... нарешті переді мною останній.

—  Я хотів дочекатися кінця. Маю вам дещо передати.
Не знаю, що відповісти. Видавці й книготорговці вже 

про щось радісно гомонять, скоро вечеря з належною після 
таких емоцій випивкою, будуть розповідати різні цікавинки, 
що трапилися під час роздачі автографів.



Я  ніколи не бачив цього чоловіка, але знаю, хто він. Беру 
його примірника й підписую: «Михаїлові —  на добру 
згадку».

Все це —  мовчки. Боюсь налякати його. Необережна 
фраза, слово, жест, і він піде й зникне назавжди. З а  якусь 
частку секунди встигаю подумати, що це він, і тільки він 
може врятувати мене від благословення-прокляття, від 
заїру,  бо єдиний знає, де той заїр  сьогодні, і я зможу на
решті поставити запитання, якими досі мордував себе.

—  Я хочу, щоб ви знали: у неї все добре. І, дуже ймо
вірно, вона читала вашу книжку.

Мої приятелі наближаються. Поздоровляють, обніма
ють, кажуть, що все пройшло надзвичайно вдало. Тепер 
ходімо вечеряти, вип’ємо, відсвяткуємо успіх, поділимося 
враженнями.

—  Я  хочу запросити цього читача, —  кажу я. —  Він 
виявився останнім у черзі, і тепер буде представником усіх 
тих, хто сьогодні приходив.

—  Н е можу, —  каже він. —  У мене зустріч, яку не 
можна ні відмінити, ні перенести. —  І, обернувшись до ме
не, додає трохи злякано: —  Я  повинен був тільки передати 
вам дещо.

—  А  що саме? —  питає хтось із книготорговців.
—  Наш автор ніколи нікого не запрошує! —  перебиває 

мій видавець. —  Користуйтесь нагодою! їдьмо з нами ве
черяти!

—  Дякую, але сьогодні четвер, я зайнятий. У мене зу 
стріч.



—  О  котрій?
—  З а  дві години.
—  Де вона має відбутися?
—  В одному вірменському ресторані.
Мій водій, вірменин, уточнює, в якому саме, й повідом

ляє, що це за п’ятнадцять хвилин їзди від нашого ресторану. 
Всім хочеться зробити мені приємність; усі вважають, що 
коли вже я когось запрошую, то він має бути зворушений і 
щасливий, відкласти всі справи й погодитись.

—  Як вас звуть? —  запитує Марі.
—  Михаїлом.
—  Михаїлом, —  повторює Марі, і я бачу, що вона все 

зрозуміла. —  Михаїле, ви поїдете з нами хоча б на годину; 
ми збираємося тут зовсім поруч. А  потім водій відвезе вас, 
куди скажете. Можна й по-іншому: ми відмінимо наше за 
мовлення та всі разом повечеряємо у вірменському ресто
рані, і вам не доведеться нікуди спішити.

Я не відриваю очей від хлопця. Він не дуже гарний 
собою, але й зовсім не потворний. Зросту не високого, але 
й не приземкуватий. Одягнений у чорне, просто й еле
гантно —  елегантністю я вважаю відсутність будь-яких 
«лейблів».

Марі бере Михаїла під руку й прямує до виходу. В ма
газині ще залишився добрий пакунок книжок для тих, хто 
не зміг прийти, але я обіцяю підписати ці примірники завтра. 
Ноги в мене тремтять, серце мало не вискочить, а треба 
робити вигляд, ніби все чудово, я щасливий і з великою 
цікавістю слухаю всі балачки. Ми переходимо через Єли



сейські поля, за Тріумфальною аркою сідає сонце, і я, сам 
не знаючи чому, розумію: це знак, і знак добрий.

Чому мені так важить поговорити з ним? Мої супутники, 
працівники видавництва, про щось мене розпитують, я ма
шинально відповідаю, ніхто не помічає, що я далеко звідси, 
я ніяк не втямлю, нащо мені сидіти за одним столом із 
людиною, яку мав би ненавидіти. Заради того, щоб дізна
тися, де Естер? Чи може я хочу помститися цьому хлопчи
ську —  он який він розгублений та невпевнений у собі, а, 
бач, зумів розлучити мене з коханою жінкою. Може я сам 
собі хочу довести, що я кращий, набагато кращий від нього? 
Або може спробую зачарувати його, підкорити моїй волі, 
щоб він умовив Естер повернутися?

Немає в мене відповіді на жодне з цих питань, та й яке 
це, зрештою, має значення. Досі я промовив одну-єдину 
фразу: «...хочу, щоб він з нами повечеряв». Скільки разів я 
уявляв собі нашу з ним зустріч —  уявляв, як хапаю його за 
горлянку, б ’ю кулаками, принижую на очах у Естер: нехай 
бачить, що я не тільки страждаю, але й змагаюсь за неї. 
Багато чого я собі уявляв —  і лупцювання, й удавану бай
дужість, —  але жодного разу не спали мені на думку слова: 
«...хочу, щоб він з нами повечеряв».

Навіщо тепер запитувати себе, що робити далі? Все, що 
мені залишається, це спостерігати за Марі, яка йде за кілька 
кроків попереду під руку з Михаїлом, ніби його кохана. 
Вона не дає йому піти, але навіщо вона допомагає мені? 
Адже знає, що зустріч із цим юнаком може підказати мені, 
де знайти Естер.



Прийшли. Михаїл тримається подалі від мене —  ма
буть, за гамором застілля розраховує уникнути розмови. 
Весело. Шампанське, горілка, кав’яр —  я дивлюся в меню 
й жахаюсь: самі лише закуски обійшлися власникові кни-

о
гарні майже в тисячу доларів. Йде загальна розмова, Ми- 
хаїла питають, як сподобалась йому презентація. Дуже спо
добалась. А  книжка? Книжка теж дуже сподобалась. Потім 
про нього забувають, увага переходить на мене, питають, чи 
задоволений я організацією вечора, чи добре діяла охорона. 
Серце моє ніяк не вгамується, але я виду не показую, за все 
дякую, вихваляю й задум, і те, як його здійснено.

Півгодини бесіди, велика кількість горілки, і я помічаю, 
що Михаїл уже не такий напружений, як спочатку. Він не в 
центрі уваги, йому не треба нічого говорити, можна посидіти 
ще трохи та й піти. Він не збрехав про вірменський ресторан, 
і тепер я маю нитку. Отже, моя дружина ще в Парижі! 
Я  намагаюся бути з ним люб’язним, завоювати його довіру, 
і справді —  початкова напруга поступово спадає.

Щ е година минає. Михаїл дивиться на годинник, зби
рається йти. Треба щось робити, і то негайно. Щ оразу, коли 
я придивляюсь до нього, він здається мені нікчемним і не
значним, і я дедалі менше розумію, як могла Естер проміня
ти мене на таку далеку від дійсності людину (пригадую, вона 
щось казала про його «магічний дар»). Важко буде зобра
жувати невимушеність, розмовляючи з цим видимим воро
гом, але щось треба робити.

—  Нам слід трохи більше дізнатися про нашого читача, 
поки він ще тут, —  кажу я, і над столом негайно повисає



тиша. —  Йому скоро йти, а він так нічого нам і не розповів 
про себе. Чим ви займаєтесь?

Михаїлові, хоч він і добре випив, вдається зосередитись.
—  Я влаштовую зустрічі у вірменському ресторані.
—  Тобто?
—  Тобто виходжу на сцену й розповідаю різні історії. 

А  потім прошу тих, хто сидить у залі, розвивати ті історії.
—  Я теж це застосовую в моїх книжках.
—  Знаю. Саме це й зблизило мене з...
Зараз він ще скаже, з ким!
—  Ви народилися тут? —  перебиває його Марі, не да

ючи закінчити фразу («...зблизило мене з вашою дружи
ною»).

—  Ні. Я  народився в степах Казахстану.
Казахстан! Хто насмілиться запитати, де це?
—  А  де це, Казахстан? —  цікавиться один із дист

риб’юторів.
Блаженні ті, хто не боїться показати своє незнання.
—  Я  чекав цього запитання, — в очах Михаїла промай

нуло щось схоже на усмішку. —  З а  десять хвилин після 
того, як я називаю мою батьківщину, її вже іменують то 
Пакистаном, то Афганістаном... Моя країна знаходиться в 
Центральній Азії. Там усього 14 мільйонів мешканців, а 
площею вона в кілька разів більша, ніж Франція з її 
60 мільйонами.

—  Мабуть, там ніхто не скаржиться на тісноту, —  
жартує мій видавець.



—  Протягом усього двадцятого століття там узагалі 
ніхто не мав права ні на що скаржитись. По-перше, коли 
комуністи скасували приватну власність, все поголів’я худо
би було просто покинуте в степах і 48,6 % населення країни 
загинуло від голоду. Можете уявити? Протягом 1932— 
1933 років вимерла майже половина людей.

Над столом повисає мовчанка. Оскільки трагедії за
хмарюють наше свято, хтось із присутніх пробує змінити 
тему розмови, Але я вимагаю, щоб «читач» розповідав про 
свою країну далі.

—  На що схожий степ?
—  Це величезні рівнини, на яких майже нічого не росте. 

Хіба ви не знаєте?
Т а знаю, звичайно. Просто треба ж було й мені про щось 

запитати, щоб підтримати розмову.
—  Я  дещо згадав, —  каже мій видавець. —  Не так 

давно мені прислали рукопис одного письменника з тієї 
країни. Книжка була про ядерні випробування в степу.

—  Н а землі нашої країни —  кров, і в душі її —  теж. 
Змінилося те, чого не можна міняти, і ось уже кілька по
колінь мого народу розплачуються за це. Ми зуміли знищи
ти ціле море.

Втручається Марі:
—  Ніхто не може знищити море.
—  Я  живу на світі двадцять п’ять років, і вже на моїй 

пам’яті величезні водні простори, що існували тисячі літ, 
перетворилися на пилюку. Наші господарі-комуністи вирі
шили змінити течії рік Аму-Дар’ї та Сир-Дар’ї, щоб вони



зрошували бавовняні поля. Мети своєї вони не досягли, але 
було вже пізно —  море зникло, а оброблена земля зробила
ся пустелею. Через відсутність води змінився клімат. М о
гутні пилові бурі щороку наносять по 150 тисяч тонн солі й 
піску. П ’ятдесят мільйонів людей у п’яти країнах постраж
дали від цього безвідповідального й непоправного рішення 
радянських бюрократів. Вода, яка ще залишилась, тепер 
забруднена й перетворилася на інкубатор різних хвороб.

Я  запам’ятовував усе, що він казав, —  може згодитися 
для якихось лекцій. А  Михаїл продовжував, і я зрозумів, що 
йдеться не просто про екологію, а про справжню трагедію:

—  Дід розповідав мені, що в старовину Аральське море 
називалося Синім через колір води. Тепер там води немає 
зовсім, але люди не хочуть кидати свої будинки й перебира
тися на нові місця: вони все ще мріють про хвилі, про рибу, 
вони й досі зберігають вудки й снасті, розмовляють про 
човни й наживку...

—  А  про ядерні вибухи —  це правда? —  допитувався 
видавець.

—  Я  певен, що всі, хто народився в моїй країні, знають, 
що пережила їхня земля —  вона вся в крові. Сорок років 
без упину наші степи здригалися від вибухів атомних і вод
невих бомб, а припинились випробування лише в 1989 році. 
Н а цей час було підірвано 456 зарядів, з них 116 —  в ат
мосфері; сукупна сила цих зарядів у дві з половиною тисячі 
разів перевищує потужність бомби, скинутої на японське 
місто Хіросіму в кінці Другої світової війни. Як наслідок, 
тисячі й тисячі людей постраждали від радіоактивного зара



ження та його наслідків, таких як рак легенів, тисячі й тисячі 
дітей народилися розумово та фізично неповноцінними, 
простіше сказати —  виродками.

Він поглянув на годинник:
—  Перепрошую, але мені пора.
Половина тих, хто сидів за столом, шкодували —  роз

мова ставала дедалі цікавішою. Інша половина явно зраділа, 
бо нащо його псувати такий веселий вечір трагічними істо
ріями?

Михаїл кланяється до всіх, а мене обнімає. Але не від 
особливо теплих до мене почуттів, а щоб шепнути на вухо:

—  У неї все гаразд. Не турбуйтесь.



---- ^УСуін ще й сміє мені казати «Не турбуйтесь»! Справ-
ді-бо, чого турбуватися, подумаєш, покинула дружина! М е
не тягали в поліцію, моє ім’я ялозила жовта преса, я місця 
собі не знаходив, я розгубив усіх своїх друзів і...

—  ...і написав «Час дерти й час зшивати». Прошу тебе, 
ми з тобою дорослі люди, не вчора народилися. Давай не 
будемо себе дурити. Звичайно, тобі дуже кортіло дізнатись, 
як поживає Естер. Більш того, ти хотів її побачити.

—  Якщо ти знала це, то навіщо влаштувала мені зустріч 
із цим Михаїлом? Тепер у мене ще й зачіпка: щотижня в 
четвер він виступає у вірменському ресторані.

—  Ну то й добре. Зроби наступний крок.
—  Ти мене не любиш?
—  Більше, ніж учора, менше, ніж завтра, як написано 

на наших поштових листівках. Ні, я справді люблю тебе. 
Сказати чесно, я вмираю за тобою. Я  подумую про серйозну 
переміну в житті, про переїзд до Парижа, в оцю величезну 
необжиту квартиру, але тільки-но заведу про це мову, ти... 
міняєш тему. І все одно я забуваю про свій гонор і не так то 
сяк даю тобі відчути, як важливо для нас бути разом, але 
чую, що рано; і думаю, що ти боїшся втратити мене, як 
утратив Естер, або чекаєш, що вона повернеться, або надто 
дорожиш своєю свободою. Тобі однаково лячно і залиши
тись самотнім, і бути зі мною. Словом, чисте божевілля. Але 
якщо вже ти спитав, то відповідаю: я дуже люблю тебе.

—  Тоді навіщо ти це зробила?



—  Я  не можу бути поруч із тінню жінки, яка пішла від 
тебе без будь-яких пояснень. Я  прочитала твою книжку. І я 
вірю, що тільки після того, як ти знайдеш Естер і розплу
таєш цей вузол, твоє серце по-справжньому належатиме 
мені. Саме так трапилося з моїм сусідом: ми були настільки 
близькі, що я мала можливість побачити, який він боягуз, 
як сахається бажаного —  бо вважає, що це занадто небез
печно. Ти не раз казав, що абсолютної свободи не існує: є 
лише свобода вибору, але зробивши вибір, відразу стаєш 
заручником свого рішення. Чим більше я зближувалася з 
моїм сусідом, тим більше дивувалася на тебе: оцей чоловік 
зробив вибір і любить жінку, яка його покинула й знати не 
хоче. І він не тільки зробив, але й проголосив свій вибір на 
весь світ. Ось уривок із твоєї книжки, я знаю його на
пам’ять:

«Коли мені стало нічого втрачати, я здобув  усе. Коли 
я перестав бути тим, ким був, я здобув  себе самого. Коли 
я зазнав приниження і все ж таки продовжував свій 
шлях, я зрозумів, що можу вільно вибирати свою долю. 
Я  не знаю, чи я хворий і чи був мій шлюб усього лиш  
мрією, яку я зрозумів тільки тоді, коли він закінчився. 
Я  знаю, що можу жити без неї, але мені хотілось би 
зустріти її зн ову  —  щоб промовити те, чого ніколи, 
поки ми були разом, не казав: «Я люблю тебе більше, ніж 
себе». Коли б я міг промовити ці слова, то мав би силу 
йти далі, вперед, і заспокоївся б, тому що ир. любов по
дарувала б мені свободу».



—  Михаїл сказав мені, що Естер напевне читала ці сло
ва. Хіба не досить?

—  А  проте я зможу володіти тобою лише тоді, коли ти 
зустрінешся з нею й скажеш їй це особисто. Навіть якщо це 
неможливо і вона більше бачити тебе не хоче, все ж спробуй. 
Я  позбудуся привиду «ідеальної дружини», а ти здихаєшся 
постійної присутності заїра.

—  Хоробрості тобі не позичати.
—  Ні, мені страшно. Але вибору немає.



и  Наступного ранку я заприсягнувся сам собі, що не роби
тиму ніяких спроб розшукати Естер. Протягом двох років я 
підсвідомо вірив, що її викрали, примусили піти —  силою 
або шантажем —  члени якоїсь терористичної групи. Але 
тепер, коли я знаю, що вона жива й, за словами Михаїла, у 
неї все гаразд, навіщо мені її бачити? Та, що була мені 
дружиною, має право на пошук щастя, і я повинен поважати 
її рішення.

Ці думки трималися трохи довше, ніж чотири години. 
Десь надвечір я пішов до церкви, поставив свічку й дав нову 
обітницю —  цього разу з додержанням священного ритуа
лу —  знайти Естер. Марі має рацію: я вже доросла людина, 
годі дурити себе, робити вигляд, ніби мене це не цікавить. 
Так, я поважаю її рішення піти, але та сама жінка, яка так 
допомагала будувати моє життя, тепер це життя ледве не 
знищила. Естер завжди була відважною —  то навіщо ж 
вона втекла так по-злодійськи, вночі, нічого не пояснила, не 
поглянула мені в очі? Так, ми прожили на світі досить, щоб 
дозволяти собі вчинки й відповідати за їх наслідки; по
ведінка моєї дружини (поправка: колишньої дружини) не 
в’яжеться з усім тим, що я про неї знаю. І я мушу знати, 
чому не в ’яжеться.



У  о вистави залишався тиждень —  ціла вічність. З а  ці 
дні я дав кілька інтерв’ю, на які нізащо не погодився б 
раніше, написав кілька статей до газети, займався йогою, 
медитував, прочитав дві книжки —  одну про російського 
художника, іншу про злочин у Непалі, написав дві передмо
ви та, на прохання видавців, дав чотири рекомендації —  
чого теж ніколи раніше не робив.

Незважаючи на це, вільного часу залишалося дуже ба
гато, і я вирішив погасити деякі кредити Банку Послуг: 
приймав запрошення на обіди, проводив зустрічі з читачами 
в школах, де вчилися діти моїх друзів, відвідав гольф-клуб, 
роздавав автографи в книгарні мого приятеля на авеню 
Сюффран (оголошення про цю подію провисіло в вітрині 
три дні, але прийшло всього чоловік двадцять). Моя секре
тарка сказала, що давно не бачила мене таким діяльним, а я 
відповів: «Моя книжка —  в списку бестселерів, і це спону
кає мене до ще активнішої роботи».

І тільки двох речей я протягом цього тижня, як і раніше, 
не робив. Я  не читав рукописів (адвокати нарадили мені 
відсилати їх негайно поштою, щоб не мати потім справи з 
звинуваченнями в плагіаті). Я  взагалі не розумію, навіщо 
мені присилають рукописи, —  я ж не видавець.

А  друга річ, якої я не робив? Я не шукав Казахстану в 
географічному атласі, хоч і розумів: щоб завоювати довіру 
Михаїла, треба більше цікавитись його батьківщиною.



іУ"Хубліка терпеливо очікувала, коли відчиняться двері до 
вітальні, розташованої в задній частині ресторану. Цей рес
торан не мав нічого спільного ні з чарівливими барами Сен- 
Ж ермен-де-Пре, ні з кафе, де відразу подають маленьку 
склянку води і де сидять гарно вдягнені люди з правильною 
мовою. Нічого від елегантності театральних фойє, нічого від 
магії вистав у маленьких бістро, де актори працюють на 
повну потужність, сподіваючись, що до зали якимось чудом 
потрапить знаменитий імпресаріо, оцінить їхню роботу й 
запросить на виступ десь у культурному центрі.

Чесно кажучи, я дивувався, як це вдалося заповнити 
залу, —  в жодному журналі, присвяченому паризьким роз
вагам і, як годиться казати, подіям культурного життя, я не 
бачив жодної згадки про цю виставу.



Хекаючи початку, я розговорився з господарем; виявля
ється, він має намір найближчим часом перетворити на гля- 
дачеву залу все приміщення.

—  Публіки щотижня прибуває, —  каже він. —  Спер
шу я погодився надати залу на прохання одної журналістки, 
яка за це обіцяла згадати мій ресторан у своєму репортажі. 
Погодився ще й тому, що зала по четвергах все одно зачи
нена. А  тепер глядачі перед початком замовляють вечерю, і 
четвер зробився найприбутковішим днем. Я  лише одного 
боюсь —  щоб усе це не виявилося сектою. Бо, щоб ви 
знали, закони до цього дуже суворі.

Щ е б мені не знати! Знайшлися ж люди, котрі запевня
ли, ніби мої книжки пов’язані з дуже небезпечним напрям
ком, з проповіддю віровчення, яке серйозно суперечить за
гальноприйнятим цінностям. Францію, яка так ліберально 
ставиться до всього на світі, в релігійних питаннях заносить 
у справжню параною. Нещодавно була опублікована ґрун
товна доповідь про те, як злочинні групи промивають мізки 
необережним людям. Можна подумати, що люди, котрі са
мостійно вибирають собі школи, університети, зубну пасту, 
автомобілі, жінок, чоловіків, фільми й коханок, так легко 
дозволять комусь маніпулювати собою в питаннях віри!

—  А  як же народ дізнається про ці вистави? —  запитую я.
—  їй-богу, не знаю. Якби знав, то використав би для 

реклами ресторану, —  каже господар і додає, щоб розвіяти 
у відвідувача (а Бог його знає, хто він такий) останні сум
ніви; —  Але можу гарантувати, що це ніяка не секта. Це 
артисти.



- Ь У вері відчиняються, і численна публіка, кладучи по 
п’ять євро в невеличкий кошик біля входу, заходить до зали. 
Там, на імпровізованій сцені, спокійні й незворушні, стоять 
двоє юнаків і двоє дівчат у широких білих спідницях. Крім 
цих чотирьох, я помічаю трохи старшого чоловіка з бараба- 
ном-атабаке в руках та жінку з величезною бронзовою та
цею, повного мідяків: кожний її порух супроводжується зву
ком металічного дощу.

В одному з юнаків упізнаю Михаїла, хоч тепер це зовсім 
не той хлопець, з яким я зустрівся тиждень тому: погляд 
його спрямований у далечінь, очі якось особливо блищать.

Публіка розсідається; це переважно молодь, одягнена 
так, що коли б зустрів їх на вулиці, то вирішив би, що це 
шанувальники тяжких наркотиків. Є люди середнього ві
ку —  чиновники або менеджери, з дружинами. Двоє чи 
троє десятилітніх дітей — їх, мабуть, привели батьки. Кіль
ка старих людей, яким, напевне, нелегко було сюди дістати
ся, бо до найближчого метро кварталів із п’ять.

Всі п’ють, палять тютюн, розмовляють на повний голос, 
ніби на сцені нікого немає. Гамір поступово посилюється, 
лунають вибухи реготу, атмосфера робиться радісною й 
святковою. Секта? Ну, хіба що товариство курців. Я  жадіб
но вдивляюся в обличчя присутніх, кожна жінка в залі 
здається мені Естер, але варто лиш наблизитись, і я бачу —  
ні, не вона. Де там —  нічого спільного з моєю дружиною



взагалі (чом я ніяк не звикну, що «з моєю колишньою дру
жиною»?).

Звертаюсь до елегантної пані —  що тут відбувається? 
Вона дивиться на мене як на неофіта, як на людину, котрій 
пора причаститися до таїни буття.

—  Любовні історії, —  відповідає вона. —  Історії та 
енергія.

Історії та енергія. Краще вже не допитуватись, хоча зовні 
жінка справляє враження людини при здоровому глузді. 
Треба запитати ще в кого-небудь. А  краще, мабуть, трима
ти язика за зубами, поступово сам утямлю, що до чого. Мій 
сусід усміхається до мене:

—  Читав ваші книжки. Я  розумію, чому ви тут.
Н а хвилину мені стає страшно: це що ж, він знає про 

стосунки між моєю дружиною — моєю колишньою дружи
ною —  й Михаїлом? Про Естер і одного з тих юнаків на 
сцені?

—  Такий письменник, як ви, не може не знати тенґрі. 
Вони мають безпосереднє відношення до того, що нази
вається воїном світла.

—  Так, звичайно, — полегшено зітхаю я. А сам думаю: 
«Перший раз чую».

З а  двадцять хвилин, коли в залі стало нічим дихати від 
тютюнового диму, пролунав металевий дзвін. Голоси затих
ли, ніби сталося чудо, і розковану, вільну поведінку засту
пила майже релігійна зосередженість. Н а сцені і в залі за 
панувала тиша, чутно було тільки шум ресторану за две
рима.



Михаїл —  він, здавалося, впав у транс і не зводив очей 
з невидимої точки —  заговорив:

—  В монгольському міфі про створення світу сказано:

З ’явився дикий пес, попелясто-сірої масті,
Д оля  йому судилася небесами,
Дружиною йому стала сарна.

Голос у нього був високий, ніби жіночий, але гучний і 
твердий.

—  Так розпочинається ще одна любовна історія. Дикий 
пес, хоробрий і дужий, та сарна — тендітна, ніжна і має дар 
передчуття. Хижак і здобич зустрічаються. З а  всіма зако
нами природи перший має знищити другу, але у любові 
немає добра і зла, немає творення й руйнування. Є лише 
рух. І любов змінює закони природи.

Він подав знак, і четверо на сцені почали обертатися 
навколо своєї осі.

—  В степах, звідки я родом, дикий пес — жіночна тва
рина. Він добрий мисливець, тому що розвинув свій інс
тинкт, але водночас він чутливий і боязкий. Він не застосо
вує брутальної сили, а діє хитро, продумуючи гру на багато 
ходів уперед. Він сміливий і обережний. Він стрімкий. 
Тільки що він лежав нерухомо й розслаблено, а за мить 
блискавично кидається на свою жертву.

«А сарна?» —  подумав я за давньою звичкою складати 
історії. Проте Михаїл теж був не новачок у цьому мистецтві, 
а тому відразу відповів на моє німе питання:



—  А  сарна має властивості самця —  вона теж стрімка, 
і вона відчуває землю. Обоє мандрують у своїх символічних 
світах, це —  дві зустрічні неможливості, а що вони подола
ли бар’єр своєї природи, то можуть підкорити й світ мож
ливості. І, коли вірити монгольському міфові, від зіткнення 
двох різних пород народжується любов. В суперечностях 
вона міцніє й набирається сили, в зіткненні й перетворенні 
вона зберігається.

У нас —  своє життя. Світ дорого заплатив за те, щоб 
стати таким, який він є тепер; і нехай він не ідеальний, але 
в ньому можна жити. Т а  дечого тут не вистачає —  адже 
завжди чогось не вистачає? —  і тому ми зібралися сюди на 
цей вечір: кожен із нас має допомогти іншому хоч трохи 
усвідомити сенс існування. Ми розповідатимемо історії, в 
яких, на перший погляд, немає змісту, і збиратимемо факти, 
які не вписуються в загальний звичай сприйняття дійснос
ті, —  все для того, щоб коли не нам, то нашим дітям і внукам 
відкрився інший шлях.

У «Божественній комедії» Данте є такі рядки:

Я  бачив, щ,о у ідій глибині окритій 
Любов, як в палітурці, добира 
Розкидане, мов сторінки розбиті.

Суть, випадковість, суміш зла й добра 
Роїлись на межі мого вмлівання...
І мову ніби сутінок стира .

* Д ант е Аліг'ері. Божественна комедія, Рай, 33. Переклад Євгена 
Д роб’язка. К.: Д ніпро, 1976.
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Світ стане істинним, коли людина навчиться любити, а до 
того часу ми хоч і будемо певні, ніби знаємо, що це таке, 
насправді боятимемось побачити справжню любов.

Любов —  це дика сила. Коли ми намагаємося загнузда
ти її, вона нас знищує. Коли ми намагаємося поневолити її, 
вона перетворює нас на своїх рабів. Коли ми намагаємося 
осягнути її суть, вона перетворює наші думки й почуття на 
безнадійну мішанину.

І ця сила існує на світі заради того, щоб дарувати нам 
радість, щоб Бог і ближній зробилися для нас ще ближчими; 
та все ж у наш час ми любимо так, що за хвилину душевного 
миру платимо годиною туги.

Михаїл замовк. І знову продзвенів металевий дзвін.
—  Як завжди в четвер, ми не будемо розповідати про 

любов. Давайте сьогодні розповідати про нелюбов. Давайте 
подивимося на поверхню —  щоб побачити затим, що хо
вається в глибині, в тому шарі, де лежать наші цінності, наші 
звичаї. Пробуравимо той шар і побачимо, що ми —  там. 
Хто почне?

Піднялося кілька рук. Михаїл дав слово дівчині, в жилах 
якої явно текла арабська кров. Вона звернулася до чоловіка, 
який самотньо сидів у протилежному кінці зали:

—  Тобі траплялося переживати імпотенцію?
Всі в залі засміялися. Проте чоловік ухилився від прямої 

відповіді:
—  А  що, твій хлопець —  імпотент?
Ця репліка викликала новий вибух сміху. Я  знову поду

мав, що потрапив на радіння нової секти —  але ж я ніколи



не уявляв, щоб на таких зібраннях люди пили, курили й 
ставили один одному нетактовні питання стосовно інтимного 
життя.

—  Ні, —  спокійно відповіла дівчина. —  Він не імпо
тент, хоч іноді теж буває неспроможним. А  я знаю, що коли 
б ти поставився до мого запитання серйозно, то відповідь 
була б: «Так, траплялось». Це трапляється з  усіма чоловіка
ми, незалежно від того, в якій країні вони живуть, до якої 
цивілізації належать, як сильно кохають свою партнерку і 
наскільки вона приваблива. Це трапляється з кожним, а 
буває ще й так, що чим палкіше прагнеш, тим імовірніше 
виявишся неспроможним. Це —  природна річ.

Справді, це природна річ. Колись і мені це пояснив 
психіатр, до якого я ходив на консультацію, коли мені зда
лося, що в мене якийсь непорядок.

Дівчина вела далі:
—  Отже, на це можна дивитися так: кожний чоловік у 

певній ситуації хоче, щоб у нього була ерекція, а якщо вона 
не виникає, то він вважає себе імпотентом. А  жінка думає, 
що вона не така гарна, щоб його привабити. Ця тема —  
справжнє табу, чоловік ніколи й ні з ким її не обговорює. 
Тільки й усього, що промурмотить знамениту фразу: «Зі 
мною це вперше». Він соромиться сам себе й найчастіше 
віддаляється від жінки, з якою в нього могла б скластися 
повна сексуальна гармонія, коли б він дозволив собі другу, 
третю, четверту спробу. Коли б він вірив у добре ставлення 
своїх друзів і розповів їм правду, то дізнався б, що він не



єдиний, з ким це трапилось. Коли б він більше вірив у любов 
обраної ним жінки, то не відчував би приниження.

Лунають оплески. Багато хто —  і чоловіки, й жінки —  
дістають сигарети, відчувши певне полегшення.

Михаїл передає слово поважному панові, з виду співро
бітнику багатонаціональної корпорації.

—  Я адвокат. Я  спеціалізуюсь на питаннях припинення 
шлюбу у випадках літигійного характеру...

—  Якого, якого? —  перепитують слухачі.
—  Такого, коли одна з сторін не дає згоди на розірван

ня шлюбу, —  каже адвокат, очевидно дратуючись тим, що 
його перебивають, бо як це можна не знати такого важли
вого слова.

—  Продовжуйте, —  каже Михаїл (ніколи не подумав 
би, що його голос може лунати так владно).

—  І ось сьогодні отримую звіт із лондонської компанії 
«Г’юмен енд ліґал рісорс», де говориться:

А. Дві третини службовців будь-якої фірми перебувають 
між собою в неслужбових стосунках.

Уявляєте? Якщо в конторі працюють троє, то двоє з них 
рано чи пізно матимуть ті чи інші сексуальні контакти.

Б. З  цієї причини 10 % ідуть з роботи, у 40 % ці 
стосунки тривають довше трьох місяців, а в деяких галузях, 
там, де працівникам доводиться тривалий час не бувати 
вдома, принаймні восьмеро з  десяти встановлюють між со
бою постійні інтимні стосунки. Ц е просто неймовірно!

—  Проти статистики не заперечиш! —  вигукує один із 
молодиків, на вигляд небезпечний бандит. —  Як можна не



вірити статистиці? Он моя мати зраджувала батька —  то 
хіба це її вина? Звісно, винувата статистика!

Лунає регіт, запалюються нові сигарети, в усьому почу
вається полегшення, ніби присутні почули щось таке, що 
завжди боялися почути, і це звільнило їх від давнього гніту. 
Я  думаю про Естер і Михаїла: серед тих, чия робота вимагає 
тривалого відлучення від дому, 80 % практикують інтимні 
стосунки.

Згадую себе, згадую обставини, коли щось подібне 
траплялося зі мною: таки не бреше статистика, і, виходить, 
я не один такий.

Розповідають і інші історії —  про ревнощі, про кинутих 
жінок та чоловіків, про депресію, —  але я слухаю краєм 
вуха. До мене повернувся й постав у повній красі мій заїр  —  
я сиджу в одній кімнаті з чоловіком, котрий відібрав у мене 
Естер, хоча за якусь хвилю перед цим здавалося, ніби я 
потрапив на сеанси групової терапії. Сусід — той самий, що 
впізнав мене, —  запитує, чи мені це подобається. Я радий 
бодай на мить забути про заїр:

—  Я не розумію мети цього зібрання. Схоже на «Ано
німних Алкоголіків» чи щось на цей кшталт...

—  Але ж усе, що ви чули, існує в дійсності, хіба ні?
—  Цілком можливо. А  все ж —  яка мета?
—  Мета —  не головне в таких вечорах. Це просто 

засіб, щоб не почуватися самотнім.
Переказуючи своє життя привселюдно, ми врешті дохо

димо висновку, що більшість людей має ті ж самі проблеми.
—  Тоді в чім практичний результат?



—  Якщо ми зуміємо позбутися самотності, то знайдемо 
силу зрозуміти, де саме збилися з дороги, й поміняти на
стрій. Але, як я вже сказав, це лише пауза між тим, що казав 
хлопчина на початку, і отриманням енергії.

—  Кого ви називаєте хлопчиною?
Нашу розмову перебиває металевий дзвін. Цього разу 

бере слово чоловік із барабаном-атабаке:
—  Осмислення закінчилося. Розум мусить поступитися 

місцем ритуалові, сплескові почуттів, який усе перетворює 
й вінчає. У тих, хто тут сьогодні вперше, цей танець розвине 
здатність сприймати Любов. Любов —  це єдине, що загос
трює розум, будить творчу фантазію, очищує нас і звільняє.

Люди гасять сигарети, припиняється дзенькіт склянок. 
Дивна тиша знову заповнює залу, і одна з дівчат на сцені 
читає коротку молитву:

—  Господине, ми будемо танцювати на твою честь. Н е
хай цей танець підніме нас у височінь.

«Господине»? Може, я недочув?
Ні, таки не «Господи», а «Господине».
Друга дівчина запалює чотири свічки в підсвічниках, 

світло в залі гасне. Чотири фігури в білому спускаються зі 
сцени, губляться серед присутніх. Майже півгодини другий 
юнак глухим глибоким голосом веде незвичайний одно
манітний наспів; дивна річ, той наспів на якийсь час приму
шує мене забути про заїр  і розслабитися. Мене навіть по
чало хилити в сон. А  діти, які досі снували по залі, притихли 
й задивилися на сцену. Частина глядачів сиділа з напівза
плющеними очима, інші втупились у підлогу, треті — досте-



мснно як Михаїл перед початком —  спрямували погляди 
кудись у простір.

Коли юнак припинив спів, зазвучали ударні — барабани 
й таця з металічними китичками. Ритм дуже нагадував су
провід африканських релігійних церемоній.

Вдягнені в біле фігури кружляли на місці, і глядачі, не
зважаючи на тісноту, розступалися, щоб дати широким 
спідницям вільно злітати в повітря. Ритм прискорювався, 
четверо кружляли дедалі швидше, вигукуючи якісь слова 
невідомої мені мови —  ніби розмовляли безпосередньо з 
ангелами, а може з тою, котру було названо Господинею.

Мій сусід підхопився й теж почав танцювати, не
розбірливі звуки злітали з його вуст, до нього приєдналося 
ще з десятеро глядачів, інші дивилися на них із повагою й 
захопленням.



о/ . / є  можу сказати, скільки часу тривав танець, але його 
ритм дивовижно відповідав ударам мого серця, я почував 
майже нестримне бажання рухатись, вигукувати нісенітни
цю —  і лише звичка до самоконтролю та осторога (не 
сміши людей) не дозволяли мені закрутитися дзиґою на 
місці. Як ніколи виразно постав переді мною мій заїр  —  
Естер усміхалася й просила мене славити Господиню!

Я з усіх сил опирався бажанню взяти участь у цьому 
таємничому ритуалі. Намагався зосередитись на своїй ме
ті —  я прийшов сюди, щоб поговорити з Михаїлом і щоб 
він відвів мене до мого заїру, —  але врешті відчув, що 
більше не можу сидіти нерухомо. Я покинув своє місце, та 
ледве лиш, долаючи скутість і соромливість, зробив кілька 
рухів, як музика скінчилась.

В залі, де тьмяно блимали чотири свічки, чути було лише 
важке дихання учасників танцю; та ось воно вирівнялося, 
загорілось електричне світло —  і здалося, ніби нічого особ
ливого не відбувається. Я  бачив, як склянки наповнилися 
пивом, вином, водою, як діти знову забігали по залі, люди 
повернулися до розмов —  усе, абсолютно все набуло зви
чайнісінького вигляду.

—  Наша зустріч близька до завершення, —  сказала 
дівчина, що запалювала свічки. —  Останню історію розка
же нам Альма.

Альмою виявилася жінка, яка тримала бронзову тацю. 
По її вимові чути було, що вона —  зі Сходу.



—  У одного чоловіка був буйвіл з могутніми рогами. О т 
якби сісти між ними, думав не раз той чоловік, я б тоді 
почував себе як на троні. І трапилось, що буйвіл ліг та 
задрімав; чоловік підскочив до нього й таки вдовольнив своє 
бажання. Буйвіл негайно підхопився на ноги й дужим пома
хом далеко відкинув чоловіка. Побачивши таке, дружина 
заплакала. «Не плач, —  сказав чоловік. —  Мені боляче, 
зате я здійснив те, про що мріяв».

Публіка потягнулася до виходу. Я  спитав мого сусіда 
про його враження.

—  Ви й самі їх знаєте. Ви пишете про це в ваших 
книжках.

Я  не знав, але вирішив злукавити:
—  Може й знаю. Але хочу переконатися.
Він подивився на мене так, ніби раптом засумнівався, що 

я —  той самий письменник, чиї книжки він читав, і лише 
потім відповів:

—  Я ввійшов у контакт з енергією Всесвіту. Бог прой
шов через мою душу.

І вийшов, щоб не пояснювати цих слів.
В порожній залі залишилося лише четверо акторів, двоє 

музикантів та я. Жінки пішли в туалетну кімнату перевдя
гатися. Чоловіки зняли з себе білі шати просто в залі. Потім 
сховали підсвічники й музичні інструменти у дві великі 
валізи.

Старший, той, що під час вистави грав на барабані, сів 
рахувати гроші, розкладаючи їх на однакові купки. Мені 
здалося, що Михаїл аж тепер помітив мою присутність.



—  Я чекав, що ви прийдете.
—  Мабуть, знаєте й причину.
—  Я пропустив через моє тіло божественну енергію, 

тому знаю все. Знаю , як починається війна, як зароджуєть
ся любов. Знаю, чому чоловік розшукує жінку, яку кохає.

Я  відчуваю, що знов іду по лезу ножа. Якщо він знає, 
що мене привів сюди заїр, то не може не усвідомлювати, що 
його стосунки з Естер —  під загрозою.

—  Поговоримо як чоловік із чоловіком? Як два чо
ловіки, що оспорюють щось цінне?

Я бачу, він вагається. І веду далі:
—  Я знаю, що боляче вдарюсь, як той чоловік, що хотів 

сидіти між рогами буйвола. Але й знаю, що заслуговую на 
те. Заслуговую за той біль, якого завдавав, нехай і несвідо
мо. Я не вірю, що Естер покинула б мене, якби я поважав 
її любов.

—  Ви нічого не розумієте, —  промовив Михаїл.
Від цих слів мене охоплює лють. Як сміє цей шмаркач 

казати дорослій, нелїолодій, випробуваній життям людині, 
що вона нічого не розуміє?! Але я мушу опанувати себе, 
стерпіти приниження, зробити все, що виявиться необхід
ним, бо не можу більше жити в оточенні привидів, породже
них моєю уявою, не можу дозволити, щоб заїр  і далі панував 
над моїм усесвітом.

—  Можливо, я справді нічого не розумію. Саме тому я 
прийшов. Щ об зрозуміти. Щ об через розуміння звільнити
ся від того, що трапилось.



—  Раніше ви розуміли все, а потім раптом це зникло —  
принаймні, так сказала мені Естер. У вас, як і в кожного 
чоловіка, настав час, коли дружина сприймається як частина 
господарства, домашнього начиння.

Мені так і кортить відрізати: «То нехай би мені так і 
сказала. Х ай би дала виправити хибу, а не міняла мене на 
хлопчака, який дуже скоро поведе себе так само, як і я». Але 
вимовляю я зовсім інші слова:

—  Я не вірю, що це так. Ви читали мою книжку, ви 
прийшли до книгарні, де я роздавав автографи, тому що 
знали, що я почуваю, й хотіли мене заспокоїти. Моє серце 
розірване на клапті. Вам доводилося чути про заїр?

—  Я  добре знаю, що це означає. Я  мусульманин.
—  Т ак ось, Естер займає весь простір мого життя. 

Я  думав, що звільнюсь від її присутності, коли опишу все, 
що почуваю. Тепер для моєї любові слова майже не потріб
ні, але я не можу думати ні про що інше. Прошу вас, я 
зроблю все, чого ви забажаєте, але поясніть мені, чому вона 
вибрала за краще зникнути. Ви самі щойно сказали —  
я нічого не розумію.

Це було вкрай тяжко —  просити коханця моєї дружини, 
щоб він допоміг мені збагнути, що сталося. Коли б Михаїл 
не з ’явився тиждень тому в магазині, де я підписував при
мірники моєї книжки, то, може, й досить було б тієї хвилини 
в соборі Вітторії, коли я прийняв свою любов і коли вирішив 
написати «Час дерти й час зшивати». Доля розпорядилась 
інакше: досить було лише надії на нову зустріч з Естер, щоб 
порушити хистку рівновагу.



—  Давайте повечеряємо разом, — сказав Михаїл після 
довгої мовчанки. —  Ви й справді нічого не розумієте. Але 
сила, яка пройшла сьогодні через моє тіло, буде великодуш
ною й до вас.

Ми домовляємося про зустріч на завтра. По дорозі до
дому я пригадую одну розмову з Естер —  місяців за три до 
її зникнення. Ми тоді теж говорили про божественну енер
гію, яка проходить через людське тіло.



-----...СУ  них тепер справді інші очі. Звісно, там, як і
раніше, страх смерті, але крім страху, поверх страху —  го
товність до самопожертви. їхнє життя набуло змісту, бо їм 
тепер є за що його віддавати.

—  Ти говориш про солдатів?
—  Саме про них. І — ще про одне. Воно таке страшне, 

що я не можу його прийняти, але й удавати, ніби не бачу, 
теж не можу. Війна —  це обряд. Обряд крові, але також і 
любові.

—  Ти збожеволіла.
—  Можливо. Я знайома з моїми колегами —  військо

вими кореспондентами: вони їздять із країни в країну, 
звичність смерті увійшла в їхнє життя. Вони нічого не бо
яться, вони стрічають небезпеку, як солдати. Це що, задля 
новин? Не вірю. Вони вже просто не можуть обійтися без 
відчуття небезпеки, без присмаку пригоди, без порції адре
наліну. Один із них, сімейна людина, батько трьох дітей, 
пояснив мені, що найкраще почуває себе на полі битви, хоча 
й обожнює свою родину й може годинами розказувати про 
дружину й дітей.

—  Для мене це незбагненно. Не хочу втручатися в твоє 
життя, Естер, але гадаю —  цей досвід не піде тобі на ко
ристь.

—  Н а користь мені не піде життя без мети й змісту. 
А  на війні кожен знає, що бере участь у чомусь дуже важ
ливому.



—  Присутність в історичній події?
—  Т а ні, цього не досить, щоб закладати життя. Л ю 

дина повертається до своєї справді людської суті.
—  Війна?
—  Ні. Любов.
—  І ти залишишся з ними?
—  Здається, що так.
—  Скажи своїм шефам в агентстві, що з тебе досить.
—  Не зможу. Це ніби наркотик. На війні моє життя 

набуває сенсу. Там буває ніде помитись, їсти доводиться з 
солдатського котла, спиш не більше трьох годин, проки
даєшся від стрілянини, там у будь-яку мить хтось може 
кинути гранату —  але все це загострює відчуття життя. 
Розумієш? Ти щохвилини, щосекунди відчуваєш, що жи
веш. Там немає місця для суму, нудьги, сумнівів — ні для 
чого немає місця, крім величезної любові до життя. Ти сте
жиш за моєю думкою?

—  Дуже уважно.
—  Там, у бою, серед найстрашнішої скверни... на тебе 

ніби сходить божественне світло. Буває страшно, але не в 
бою, а раніше й пізніше. А  коли гримлять постріли, ти бачиш 
людину на грані її можливостей —  вона здатна як на ге
роїчні, так і на нелюдські вчинки. Під зливою куль винесе 
пораненого товариша, але не пощадить ні жінки, ні дитини, 
нікого, хто опиниться на лінії вогню. Люди, які чесно жили 
в своїх маленьких провінційних містечках, де ніколи нічого 
не відбувається, вдираються до музеїв, трощать речі, які 
пережили не одне століття, крадуть те, що їм зовсім не

по



потрібне. Увічнюють на фотознімках свої звірства й пиша
ються ними, замість соромитися й приховувати їх. Це бо
жевільний світ. А  люди, які в мирному житті дурили й 
зраджували інших, на війні переймаються духом товариства, 
почувають себе частиною єдиного цілого й виявляються не
здатними на ганебний вчинок. Коротше кажучи, на війні все 
відбувається навпаки.

—  То, судячи з твоїх слів, війна допомогла тобі від
повісти на питання Ганса, яке він у токійському барі ставив 
Фріцові?

—  Допомогла. І відповідь —  у словах єзуїта Тейяра де 
Шардена: «Ми вже підкорили енергію вітру, морів, сонця. 
Але той день, коли людина оволодіє енергією любові, зна
читиме не менше, ніж відкриття вогню».

—  І ти зрозуміла це все, коли побувала на війні?
—  Не знаю. Але я бачила дивну річ: людина на війні 

щаслива. Світ для неї набуває змісту. Я  вже тобі казала: 
абсолютна влада або самопожертва надають життю значен
ня. Людина отримує можливість любити безоглядно, без
межно, тому що їй немає чого втрачати. Смертельно пора
нений солдат ніколи не скаже лікарю «Врятуй мене». Н ай
частіше його останні слова —  «Скажіть дружині й синові, 
що я люблю їх». В цю останню мить він говорить про любов!

—  Т о виходить, що людина знаходить сенс життя лише 
на війні?

—  Але ж  ми завжди на війні. Ми ведемо безупинну 
боротьбу з смертю, хоч і знаємо, що врешті перемога буде 
за нею. Різниця лише та, що в так званих збройних кон



фліктах це унаочнюється, але те саме відбувається і в по
всякденному мирному житті. Постійно відчувати себе не
щасним —  недозволена розкіш.

—  І чого ти хочеш від мене?
—  Допомоги. А  допомога —  не в тому, щоб сказати 

«Напиши заяву про звільнення», бо це тільки дужче збен
тежить мою душу. Ми мусимо знайти спосіб зробити так, 
щоб ця чиста, абсолютна любов пройшла через наше тіло й 
поширилась навколо нас. Єдина людина, яка зрозуміла ме
не, —  це мій перекладач: у нього трапляються справжні 
прозріння стосовно цієї енергії, але, здається мені, він не 
зовсім від світу цього.

—  Чи не про Господню любов ти говориш?
—  Коли людина здатна любити свого партнера не став

лячи йому умов, не нав’язуючи обмежень, то цим вона ви
ражає свою любов до Бога. Проявляючи любов до Бога, 
вона полюбить і свого ближнього. Коли полюбить ближ
нього, то любитиме й себе. А  любитиме себе —  все стане 
на свої місця. Зміниться хід Історії. Історію не можуть змі
нити ні політика, ні завоювання, ні теорії, ні війни, бо це лиш 
повторення одного й того самого, що ми бачимо від початку 
часів. Історія зміниться тоді, коли ми зуміємо використати 
енергію любові, як використовуємо енергію вітру, моря, атома.

—  І ти гадаєш, що ми з  тобою зуміємо врятувати світ?
—  Я гадаю, що не тільки ми з тобою думаємо про ці 

речі. То ти допоможеш мені?
—  Так, звісно, тільки скажи, що мені треба зробити.
—  От саме цього я й не знаю!



г\_Уимпатична піцерія, до якої я регулярно вчащав з того 
часу, як уперше потрапив до Парижа, вже зробилась час
тиною моєї біографії; саме в цьому закладі я святкував на
городження орденом Наук і Мистецтв, яким пошанувало 
мене французьке Міністерство культури, —  хоч багато хто 
вважав, що для такого урочистого випадку можна було б 
найняти більш вишуканий та дорогий ресторан. Але госпо
дар піцерії Роберто був для мене ніби талісман: щоразу, 
коли я приходив до нього, в моєму житті відбувалося щось 
приємне.

—  Я  міг би почати з загальних фраз, розповісти про 
успіх моєї книжки «Час дерти й час зшивати» або про ті 
суперечливі почуття, які я переживав на вашій виставі.

—  Ц е ніяка не вистава, —  поправив мене Михаїл. —  
Ц е зустріч. Ми розповідаємо історії й танцюємо заради 
енергії любові.

—  Я  міг би почати з  чого завгодно, щоб дати вам час 
освоїтися. Але ж обидва ми знаємо, що звело нас за цим 
столом.

—  Н е «що», а «хто». Ваша дружина, — сказав Михаїл 
з викличним виглядом, притаманним чоловікам його віку. 
Він більше не нагадував ні сором’язливого любителя авто
графів, ні духовного лідера на «зустрічі».

—  Помилка. Моя колишня дружина. І я звертаюся до 
вас із проханням: мені треба побачитися з нею. Нехай вона 
сама, дивлячись мені в вічі, пояснить, що спонукало її піти.



Тільки так можу я позбутися мого заїра. Інакше я щодень 
і щоніч тільки про це й думатиму, силкуючись осмислити те, 
що сталося, визначити, якої помилки я допустився, що наші 
шляхи почали розходитись.

—  Чудова думка —  переосмислити історію, —  засмі
явся Михаїл. —  Саме так і відбуваються всі переміни в 
світі.

—  Цілком можливо, але облишмо філософські дискусії. 
Я  певен, що ви, як і кожна молода людина, маєте точний 
рецепт удосконалення світу. Але, як і кожна молода людина, 
ви станете ще дорослішим, досягнете мого віку і тоді збаг
нете, що переміни легко не даються. Проте поки що це марні 
балачки... Отже, ви можете виконати моє прохання?

—  Спочатку дозвольте запитати —  вона попрощалася 
з вами?

—  Ні.
—  Сказала, що йде?
—  Нічого вона не сказала. Ви й самі це знаєте.
—  І ви вважаєте, що така жінка, як Естер, могла поки

нути чоловіка, з  яким прожила більше десяти років, ось так, 
нічого не пояснивши й не глянувши йому в очі?

—  Саме це й не дає мені спокою. Але що ви маєте на 
увазі?

Розмову перериває Роберто, що підійшов до столика. 
Михаїл замовляє собі неаполітанську піцу, а я прошу госпо
даря принести будь-що на свій смак —  не час мені мудру
вати над меню. О т пляшку червоного вина неодмінно, і то 
як швидше. Роберто питає, якого саме, я щось мурмочу, він



розуміє, що має відійти й вирішувати проблему моєї вечері 
без мене, бо мені важливо зосередитись на розмові.

З а  тридцять секунд подають вино. Я  наповнюю 
склянки.

—  Щ о вона робить?
—  Вам неодмінно треба знати?
Чарівна манера відповідати питанням на питання!
—  Неодмінно.
—  Тче килими. І дає уроки французької.
Килими! Моя дружина (моя колишня дружина, пора 

звикнути!), у якої грошей було досхочу, яка закінчила 
університет і знає чотири мови, тепер мусить заробляти 
поденно?! Але треба стримуватись, не можна чіпати чо
ловічу гордість Михаїла; хоча це таки ганьба —  не зуміти 
забезпечити жінку.

—  Я  прошу вас зрозуміти, що відбувається зі мною ось 
уже більш як півроку. Вашим стосункам з Естер нічого не 
загрожує. Мені потрібно всього дві години. Або годину.

Михаїл, схоже, смакує моїми словами.
—  Ви забули відповісти на моє запитання, —  каже він 

з усмішкою. —  Т о я повторю: невже ви вважаєте, що така 
жінка, як Естер, здатна була покинути чоловіка, навіть не 
попрощавшись і не пояснивши, чому йде?

—  Ні, не вважаю.
—  То навіщо ж тоді всі оці слова: «Вона мене покину

ла...», «Вашим стосункам нічого не загрожує...»?
Я  розгубився. І водночас у моїй душі прокинулась 

надія —  невідомо, правда, на що.



—  Інакше кажучи...
—  Саме так. Я  кажу, що вона вас не покинула. І мене 

не залишила. Вона всього лише зникла —  на час або на
зовсім. І ми обидва маємо поважати її рішення.

Ніби якесь особливе світло осяяло піцерію —  це місце 
таки завжди приносить мені відраду. Я  палко хочу вірити 
словам цього юнака —  всеосяжний і всюдисущий заїр  
пульсує навколо мене.

—  Го ви знаєте, де вона?
—  Звичайно. Але якщо вона не хоче відгукнутись, то я 

зобов’язаний шанувати її волю, хоч мені самому страшенно 
не вистачає Естер. Зрозумійте, я й сам розгублений: або 
вона задоволена тим, що зустріла Поглинаючу Любов, або 
чекає, що котрийсь із нас піде їй назустріч. Можливо, вона 
знайде нового чоловіка, можливо, заховається, відійде від 
світу. Якщо ви зважитесь зустрітися з нею, то я не зможу 
цьому перешкодити. Але гадаю, що вам у цьому разі нале
жить знайти не лише її тіло, але й душу.

Мені хочеться сміятися від радості. Мені хочеться обня
ти Михаїла. Або задушити. Почуття змінюються з ней
мовірною швидкістю.

—  Ви з нею...
—  Хочете знати, чи спав я з нею? їй це не було потріб

но. Я  знайшов у ній товариша, якого давно шукав, людину, 
яка допомогла мені розпочати виконання покладеної на мене 
місії; вона стала ангелом, який відчинив мені двері, показав 
шляхи й стежки, а тепер, з Божою поміччю, я зумію при
нести ними на Землю енергію любові. Естер розділила зі



мною тягар цієї місії. А  щоб вас заспокоїти, скажу, що маю 
кохану —  це та білява дівчина, що стояла на сцені. Її звуть 
Лукреція, вона італійка.

—  Це правда?
—  Іменем Божественної Енергії клянусь, що кажу 

правду.
Михаїл дістав із кишені клаптик темної тканини.
—  Бачите? Насправді він зелений, але здається чор

ним, тому що на ньому запеклась кров. Якийсь солдат у 
якійсь країні світу перед смертю попросив Естер розірвати 
його сорочку на клапті й роздати їх там, хто спроможний 
сприйняти смисл цього послання. Ви маєте такий клаптик?

—  Естер мені про це не казала й слова.
—  Коли вона зустрічається з людиною, яка має прий

няти це послання, то передає їй часточку крові того солдата.
—  Щ о ж це за послання?
—  Якщо вона не дала вам клаптика, то навряд чи я маю 

право казати, хоч Естер і не просила мене зберігати таєм
ницю.

—  А  в кого він ще є?
—  У всіх, хто вчора стояв на сцені. Ми тепер разом —  

завдяки Естер.
Діяти треба було обережно —  не злякати, не стривожи

ти. Налагодити з ним контакт. Зробити внесок у Банк П о
слуг. Розпитати Михаїла, хто він, чим займається, розпита
ти про його країну —  він з такою гордістю розказував про 
неї. З ’ясувати, чи підтримує він зв ’язки з Естер чи теж 
згубив її слід. ЗЕ -на річ, він із далекого краю, і там інші



цінності, але я не сумнівався, що Банк Послуг справно пра
цює в будь-якому куточку планети, бо для цього закладу 
кордонів не існує.

З  одного боку, мені хотілося вірити словам Михаїла. 
З  іншого — надто багато я вистраждав, надто довго стікало 
кров’ю моє серце, коли тисячу й одну ніч чекав я, що ось 
клацне ключ у замку, ввійде Естер, тихо, не кажучи й слова, 
ляже поруч. Я  клявся собі: коли це трапиться —  ні про що 
її не спитаю, тільки поцілую, скажу «Добраніч, любов моя», 
а на ранок ми прокинемося в обіймах, ніби всього цього 
кошмару ніколи й не було.

Роберто подає піцу. У цього чоловіка —  шосте чуття: 
він з ’являється саме в ту хвилину, коли мені треба виграти 
час і поміркувати.

Повертаюсь до Михаїла. Заспокойся, вгамуй своє сер
це, інакше спіймаєш інфаркт. Випиваю цілу склянку вина. 
Михаїл наслідує мій приклад. А  йому чого хвилюватись?

—  Я  вам вірю. Давайте поговоримо.
—  Ви попросите мене відвести вас до Естер.
Він розгадав мою гру, мені треба починати заново.
—  Справді, попрошу. Я  спробую вас умовити. Зроблю 

все можливе, щоб ви погодились. Але я не спішу: у нас із 
вами попереду —  ціла піца. Розкажіть мені про себе.

Помітно, що йому нелегко стримувати тремтіння рук.
—  Я  маю доручення в цьому світі. Мені поки що не 

вдалося його виконати. Але в мене ще багато днів у запасі.
—  І, можливо, я зумію допомогти вам.



—  Зумієте. Кожен може допомогти мені, треба тільки 
сприяти тому, щоб Енергія Любові поширилась на весь світ.

—  Я  можу зробити більше.
Я замовкаю, щоб він не подумав, ніби я пробую підку

пом здобути його прихильність.
Обережно! Якомога обережніше! Мабуть, він казав 

правду, але не виключено, що й брехав, намагаючись вико
ристати мої страждання в своїх інтересах.

—  Я знаю лише одну енергію любові, —  веду я далі. —  
Це любов до жінки, яка пішла від мене... правильніше ска
зати —  віддалилась і тепер чекає мене. Якщо я зумію по
вернути її, то стану щасливим. І світ стане кращим, тому що 
одна душа здобуде щастя.

Михаїл обводить очима стелю й столи; я нічим не пору
шую безмірно довгу мовчанку.

—  Чую голос, —  каже він, не зважуючись поглянути 
мені в очі.

У мене є величезна перевага: в моїх книжках я маю 
справу з духовністю і тому знаю, що завжди можу ввійти в 
контакт з людьми, які мають той чи інший дар. Дар може 
бути справжній, істинний, але буває й видуманим. І одні 
люди намагаються ним скористатись, інші просто випробо
вують мене. Але на своєму віку я бачив стільки різної диво
вижі, що тепер не маю сумнівів —  чудеса трапляються, все 
на світі можливе, а людина ще тільки починає оволодівати 
забутим мистецтвом використання своєї внутрішньої сили.



О т хіба що зараз не найкращий час, щоб про це говори
ти. Зараз мене цікавить тільки заїр. І мені треба, щоб заїр  
знову почав називатись Естер.

—  Михаїле...
—  Насправді я не Михаїл, а Олег.
—  Олеже...
—  Коли я вирішив відродитися для нового життя, то 

вибрав собі ім’я архангела з вогненним мечем, який прокла
дає шлях для того, щоб воїни світла —  так, здається, ви 
назвали їх? —  могли зустрітись. Ось моє призначення.

—  І моє.
—  А  ви більше не хочете говорити про Естер?
Неймовірно. Він знову переводить розмову на тему, яка

мене цікавить.
—  Мені щось не по собі... —  погляд його стає непев

ним, ніби відсутнім. —  Я не хочу говорити про себе. Голос...
Відбувається щось дивне, дуже дивне. Це що ж, він у 

такий спосіб хоче справити на мене враження? Невже він, 
як багато хто до нього, почне просите, щоб я написав книж
ку про його життя і його дар?

Коли я бачу ясну мету, я готовий на все, аби її досяг
ти, —  і врешті-решт, чи ж не про це я весь час пишу в моїх 
книжках? Хіба можна їх зрадити? О т і зараз переді мною 
мета —  ще раз поглянути в очі моєму заїрові. Михаїл 
повідомив важливі речі: він —  не коханець Естер, вона мене 
не покинула, і її повернення —  справа лише часу. Але зовсім 
не виключено, що наша зустріч у піцерії —  просто фарс: цей



молодик, не дуже вдатний у житті, використовує чужі 
страждання в своїх інтересах.

Я  одним духом випиваю склянку вина —  Михаїл теж.
«Не втрачай глузду», — твердить мені інстинкт.
—  Так, я хочу говорити про Естер. Але й про вас я 6 

хотів дізнатися більше.
—  Нічого подібного. Ви хочете причарувати мене, при

мусити робити те, до чого я, в принципі, готовий і так. 
Страждання, які ви терпите, роблять вас сліпим: вам 
здає ться, ніби я можу брехати, аби тільки дістати собі виго
ду з цієї ситуації.

Михаїл ніби читає мої думки. Але розмовляє при цьому 
голосніше, ніж того вимагають правила гарного тону. До нас 
обертаються з сусідніх столиків.

—  Ви хочете справити на мене враження, а того не 
знаєте, що ваші книжки визначили моє життя, що те, що в 
них написано, багато чому мене навчило. Ваш біль засліпив 
вас, позбавив гостроти ваш розум. Ви одержимі одним: заїр  
не дає вам спокою. Я погодився зустрітися з вами не тому, 
що мене зворушила ваша любов до Естер; я навіть не певен, 
що це саме любов, а не вражена гординя. Мене привела 
сюди...

о
Його голос звучить дедалі гучніше, погляд блукає. М и

хаїл явно не при тямі.
—  Світло... світло...
—  Щ о з вами?
—  Мене привела сюди... її любов до вас.
—  Вам недобре?



Роберто помітив, що відбувається щось не те. З  усміш
кою він підходить до столу, кладе руку юнакові на плече:

—  Я бачу, піца моя сьогодні не вдалась. Я  з вас і грошей 
не братиму. Ідіть, якщо не подобається.

Щ о ж, це вихід. Ми можемо встати та піти з рестора
ну —  бодай у такий спосіб запобігти жалюгідному спектак
лю, коли людина зображує біснуватого задля того лиш, аби 
справити враження або збити з пантелику. Але я не був у 
цьому певен. Здається, це щось серйозніше, ніж спектакль.

—  Чуєте подув вітру?
У цю мить я зрозумів, що він не прикидається, навпаки, 

з усіх сил стримує себе, стримує страшну паніку, порівняно 
з якою моя паніка просто смішна.

—  Вогні, вогні! З ’являються вогні! Благаю, виведіть 
мене звідси!

Він увесь тремтить, як у лихоманці. Тепер уже нічого не 
приховати —  люди за сусідніми столиками почали зводи
тись на ноги.

—  У Казахста...
Він не доказав. Відштовхнув стола —  на всі боки по

летіли склянки, тарілки, виделки. Обличчя зробилось невпі
знанним, очі оберталися в орбітах, тіло бив конвульсивний 
дрож. Голова так різко сіпнулась назад, що я почув хрускіт 
хребців. Чоловік, що стояв поруч, відскочив убік. Роберто 
встиг підхопити Михаїла раніше, ніж той упав, і всунути 
йому ложку в рот.

Все це тривало кілька секунд, які здалися мені вічністю. 
Я уявив, з яким апетитом опишуть цю сенсацію бульварні



журналики: знаменитий письменник, найімовірніший кан
дидат —  що б там не торочили критики —  на престижну 
літературну премію, влаштував спіритичний сеанс у піцерії 
тільки заради того, щоб привернути увагу до своєї нової 
книжки. Моя фантазія розходилася не на жарт: це ж вони 
обов’язково провідають, що медіум —  той самий молодик, 
з яким утекла дружина письменника. І все почнеться від 
початку —  ні, мені вже не вистачить ні мужності, ні сили 
витерпіти все це з гідністю.

Я  не мав сумніву, що за сусідніми столами є люди, які 
мене впізнали, але хто з них виявиться другом і промовчить 
про те, що трапилось?

Дрож у тілі Михаїла поступово вгамувався. Роберто, 
тримаючи хлопця за плечі, обережно посадив його на сті
лець. Сусід перевірив йому пульс, заглянув під повіку, потім 
обернувся до мене:

—  Схоже, з ним таке траплялося й раніше. Ви давно 
знайомі?

—  Вони часто заходять сюди, —  втрутився Роберто, 
бачачи, що я мовчу й не рухаюсь. — Але таке оце трапилося 
вперше. Хоча подібні випадки в моєму ресторані бували.

—  Відчувається навичка, —  сказав відвідувач. —  Ви 
не вдарились у паніку.

Ц я репліка стосувалася мене —  мабуть, я дуже зблід. 
Чоловік повернувся за свій столик, а Роберто взявся мене 
заспокоювати:

—  Це лікар одної дуже знаменитої акторки. Здається, 
допомога зараз потрібніша вам, ніж нашому гостю.



Михаїл, чи Олег, чи як там ще його звали, нарешті 
отямився. Оглянувся навколо й збентежено посміхнувся:

—  Вибачте. Я  намагався стримати себе, але не 
вийшло...

Роберто знову прийшов на допомогу:
—  Нічого страшного. У нашого письменника вистачить 

грошей заплатити за перебиті тарілки. —  І обернувся до 
мене: —  Епілептичний напад, тільки й усього.

Ми залишили ресторан. Михаїл негайно взяв таксі.
—  Але ж ми не закінчили розмову! Куди ви?
—  Мені зараз не до того. А  де мене шукати, ви знаєте.



\ У  світ мрії і є світ дійсності.
У світі мрії Михаїл говорив правду, і вся ця історія мала 

вигляд невдалого епізоду в моєму житті, непорозуміння, без 
якого не обходиться жодне кохання. Естер терпляче чекала 
мене, сподіваючись, що я визначу, де в наших стосунках 
закралася помилка, прийду, попрошу пробачення і ми відно
вимо наше спільне життя.

У світі мрії ми з Михаїлом після спокійної розмови ви
ходили з піцерії, сідали в таксі, дзвонили в певні двері, за 
якими моя колишня дружина (чи вже тепер не колишня?) 
тче килимки, дає уроки французької, проводить самотні 
ночі, як і я, прислухаючись, чи не пролунає дзвінок, не 
ввійде її чоловік із букетом квітів і не повезе її випити кухлик 
шоколаду в готелі на Єлисейських полях.

У реальному світі кожна зустріч із Михаїлом супрово
джувалась напругою: я боявся повторення того, що було в 
піцерії. В реальному світі все це було вимислом, примхами 
уяви; він і сам не знав, де мешкає Естер. У реальному світі 
об 11:45 я стояв на Східному вокзалі й стрічав поїзд із 
Страсбурга, яким мав приїхати маститий американський ак
тор і режисер —  він вирішив зняти фільм за мотивами однієї 
з моїх книжок.

Досі на всі подібні пропозиції я незмінно відповідав: 
«Мені це нецікаво». Я  вважав, що кожен, хто прочитав мою 
книжку, подумки екранізує її сам —  сам бачить зовнішність 
персонажів, чує їхні голоси, сам вибудовує антураж і навіть



відчуває запахи. І тому читач, якому сподобався роман, 
після перегляду екранізації незмінно почуває себе ошуканим 
і каже «Ні, книжка краща».

Цього разу мій літературний агент поміняв позицію: він 
твердив, що американець суголосний нашому духові й має 
створити щось принципово відмінне від того, що нам про
понували досі. Зустріч призначали два місяці тому, і сьогод
ні нам належало разом повечеряти, обговорити деталі й пе
реконатися, що ми сприймаємо світ більш-менш однаково.

Але за останні два тижні мій розпорядок змінився. 
Сьогодні четвер, і мені треба йти до вірменського ресторану 
та зробити ще одну спробу порозумітися з юним епілепти
ком, який, хоч і твердить, що чує голоси, фактично зали
шається єдиним, хто знає місцезнаходження Естер. Я  зро
зумів, що це —  знак з неба, вирішив відмовитися від про
дажу прав на екранізацію й спробував відмінити зустріч. 
Але американець виявився настирливим; він заявив, що 
йому байдуже, вечеря в четвер чи обід у п’ятницю, бо «пер
спектива провести в Парижі вільний вечір нікого не може 
засмутити». Н а це ради не було.

У світі мрії Естер усе ще була моєю супутницею, і її 
любов додавала мені сили йти вперед і розширювати межі 
моїх можливостей.

У реальному світі ця жінка зробилася для мене якимсь 
насланням. Вона висмоктувала з мене всю енергію, вона 
заповнювала собою весь простір, і мені коштувало ней
мовірних зусиль продовжувати жити, працювати, зустріча
тися з людьми, давати інтерв’ю.



Т а що ж це таке, минуло майже два роки, а я не можу її 
забути! Нестерпно думати про все, що трапилось, переби
рати версії, пробувати втекти, смирятись, писати книжку, 
займатися йогою й благодійництвом, зустрічатися з друзя
ми, заводити романи, ходити в ресторани й кіно (уникаючи, 
звичайно, екранізацій і вибираючи фільми, поставлені за 
оригінальним сценарієм), в театри й на футбол. І все од
но —  заїр  незмінно перемагає, нікуди не дівається, не доз
воляє ні про що інше думати, крім одного: «Як я хочу, щоб 
ти була зі мною!»

...Дивлюся на годинник — до прибуття поїзда ще чверть 
години. У світі мрії Михаїл —  мій союзник, в реальному ж 
світі не існує на це ніяких доказів, за винятком мого шале
ного бажання повірити в щирість його слів. У реальному 
світі він може виявитися замаскованим ворогом.

Я знову шукаю відповіді на одне й те саме питання: чому 
вона мені нічого не сказала? Можливо, це й є те саме запи
тання Ганса? Можливо, Естер вирішила, що повинна вря
тувати світ —  чи не про це йшлося тоді в нашій розмові про 
війну й любов? —  і готувала мене, щоб я супроводжував її 
на цьому шляху?

Я  не відриваю очей від рейок. Ми з Естер теж ідемо 
паралельно одне одному й ніколи більше не перетнемося. 
Дві долі, які...

Рейки.
Чи далеко вони одна від одної?
Щ об відкараскатися від заїра, я запитую про це в когось 

із залізничників на платформі.



—  Сто сорок три з половиною сантиметри, або ж чоти
ри фути й вісім з половиною дюймів.

Судячи з вигляду, він у злагоді з своєю совістю, пи
шається своєю професією й спростовує ідею-фікс Естер про 
те, ніби на самому дні душі в кожного з нас таїться глибока 
печаль.

Але відповідь він мені дав абсолютно безглузду:
143,5 см, або ж 4 фути 8,5 дюймів.

Нісенітниця якась. Чому не півтора метра? Або не п’ять 
футів? Чому не якась кругла цифра, яку легко було б за
пам’ятати й вагонобудівникам, і залізничникам?

—  А  чому? —  настирливо допитуюсь я.
—  Тому що така відстань між колесами.
—  Але ж відстань між колесами сама визначається ши

риною колії?
—  Ви що, думаєте, що я зобов’язаний усе знати про 

поїзди, оскільки працюю на вокзалі? Як є, так є.
Він уже не схожий на щасливу, всім задоволену людину, 

якій подобається її робота; на запитання він відповів, але не 
більше того. Я  вибачився та й знову чекаю поїзда, не зво
дячи очей з  рейок, інтуїтивно почуваючи —  вони хочуть 
щось мені сказати.

Дивно, але вони ніби розповідають історію мого по
дружнього життя, та й не тільки мого.



СУ .Американець виявився —  хоч яка він знаменита пти
ця —  симпатичнішим, ніж я сподівався. Я  відвіз його до 
мого улюбленого готелю й повернувся додому. Там, на моє 
велике здивування, я застав Марі. Вона пояснила, що через 
негоду зйомки відкладено на тиждень.

—  Сьогодні четвер. Я  думала, ти підеш до ресторану.
—  Ти теж хочеш?
—  Хочу. Чи тобі краще буде самому?
—  Краще самому.
—  Ні! Я  піду з тобою! Не народився ще чоловік, який 

мені казатиме, куди йти.
—  А  ти знаєш, що ширина залізничної колії —

143,5 см? Чому?
—  Можна пошукати відповідь в Інтернеті. А  що, це 

важливо?
—  Дуже.
—  Ну добре, облишмо поки що ширину колії. Декотрі 

мої приятелі виявилися твоїми палкими прихильниками. Во
ни певні, що людина, яка могла написати «Час дерти й час 
зшивати», або історію пастуха, або про паломництво по 
шляху Сантьяго, повинна бути справжнім мудрецем і знати 
відповіді на всі питання.

—  Щ о, як тобі відомо, не зовсім відповідає істині.
—  А  що єсть істина? Я к ти доносиш до своїх читачів 

зміст того, що знаходиться за межами твого розуміння?



—  А  це не за межами мого розуміння. Все, про що я 
пишу, становить частину моєї душі, все це —  уроки, які я 
засвоював протягом усього життя і які намагаюся тепер 
застосувати до себе самого. Я  —  читач власних книг. Вони 
відкривають мені те, що я вже знав, але не усвідомлював, 
що знаю.

—  А  читач?
—  Гадаю, з ним відбувається те саме, що й зі мною. 

Книга, та й не тільки книга —  це може бути все що завгод
но: фільм, музика, сад, гірський краєвид, —  виявляє щось 
у нашій душі. А  виявити —  це значить скинути покривало 
з чогось, що вже існує, та й знову накинути. Погодься, це 
зовсім не те саме, що тлумачити секрети, як краще жити.

Ти ж знаєш, як я страждаю від кохання. Це страждання 
може вести лише до пекла —  але може й стати одкровен
ням. Тільки тоді, коли я писав «Час дерти й час зшивати», 
відкрилася мені у всій повноті моя здатність любити. Я  спі
знав її, поки вистукував на машинці слова й речення.

—  А  духовний складник? Той, що присутній на кожній 
сторінці кожної твоєї книжки?

—  Знаєш, мені починає подобатись твій намір піти 
сьогодні до вірменського ресторану. Бо там ти відкриєш, 
точніше — усвідомиш, три важливі речі. Перше: в ту мить, 
коли люди справді зважуються вирішити якусь проблему, 
виявляється, що вони готові до цього значно краще, ніж 
сподівалися. Друге: вся наша енергія, вся мудрість іде з 
одного й того самого таємного джерела, яке заведено нази
вати Богом. І з тих пір, як я ступив на своє, пишно кажучи,



поприще, я намагаюсь прочитати цю енергію, я роблю все, 
щоб не втратити контакту з нею, щоб іти за її знаками й 
знаменнями. Я  намагався вчитися тоді, коли щось робив, а 
не тоді, коли задумував робити. І, нарешті, третє: людина в 
скорботі своїй не одинока: завжди знайдеться той, хто мис
лить, радіє чи горює схожим чином, і це дає нам силу до
стойно відповісти на кинутий виклик.

—  Сюди входить і нещасне кохання?
—  Сюди входить усе. Страждаєш —  приймай страж

дання, бо воно не зникне від того, що ти робитимеш вигляд, 
ніби його немає. Радієш —  приймай радість, навіть коли 
боїшся, що прийде час —  і вона зникне. Одні здатні сприй
мати життя лише через самозречення й самопожертву. 
А  інші почувають себе частиною людства лише коли дум а
ють, що щасливі. А  чому ти спитала?

—  Тому що закохана й боюся страждання.
—  А  ти не бійся. Єдиний спосіб уникнути нещасливого 

кохання —  не любити зовсім.
—  Я  знаю, що Естер —  тут. Ти нічого не розповів мені 

про зустріч у піцерії, крім того, що у юнака трапився напад. 
Це —  поганий знак для мене. А  для тебе —  мабуть, 
добрий.

—  Чому ж. Для мене це теж погана прикмета.
—  Знаєш , про що я хочу тебе спитати? Мені хочеться 

знати, чи любиш ти мене так, як я тебе? Хочу спитати й не 
наважуюсь. Чому в мене завжди складаються отакі покру
чені стосунки з моїми коханими? Сама знаю: тому що при
мушую себе бути чуттєвою, розумною, винятковою, фантас-



точною... Зусилля спокуси вимагають, щоб я віддавала 
найкраще, що у мене є, і це мені допомагає! Крім усього 
іншого, мені дуже важко вживатись і з самою собою. І я не 
знаю, чи вдалий мій вибір.

—  Тебе цікавить, чи здатен я й досі любити певну 
жінку, незважаючи на те, що вона кинула мене, не поясню
ючи причин?

—  Я  прочитала твою книжку. Здатен.
—  Ти хочеш запитати, чи здатен я, незважаючи на мою 

любов до Естер, любити й тебе також?
—  Я не зважуюсь на це запитання, бо відповідь може 

непоправно зіпсувати моє життя.
—  Ти хочеш знати, чи здатне наше серце витримати 

любов не до одної людини, а, скажімо, до двох відразу?
—  Оскільки це питання не таке пряме, як попереднє, 

скажу: «Так, хочу».
—  Гадаю, що здатне. Якщо тільки об’єкт нашої любо

ві не...
—  ...не перетворюється на заїр. Але я так просто тебе 

не віддам. Справа того варта. Чоловік, який може любити 
жінку так, як ти любив —  чи любиш —  Естер, викликає 
пошану й бажання позмагатися за нього. А  тепер, щоб по
казати тобі, як хочеться мені бути поруч із тобою, як багато 
ти значиш для мене, яке важливе місце ти займаєш у моєму 
житті, я виконаю твоє бажання, хоч воно й безглузде. Я  ді
знаюся, чому відстань між рейками дорівнює чотирьом фу
там і восьми з половиною дюймам.



С/ осподар вірменського ресторану таки здійснив той свій 
намір — тепер вистава йшла не в задній кімнаті: глядачевою 
залою став увесь ресторан. Марі з цікавістю роздивлялась 
навколо, час від часу вголос дивуючись на різношерсту пуб
ліку.

—  Т а ще й дітей привели! Абсурд якийсь.
—  Може, їх ні з ким залишити.
Рівно о дев’ятій на сцені з ’явилися шестеро —  двоє му

зикантів у східному одязі та четверо молодих людей у біло
му, які були минулого разу. Офіціанти відразу ж  припинили 
біганину, відвідувачі вмовкли.

—  У монгольському міфі про створення світу, —  почав 
Михаїл, і, як і минулого разу, голос його звучав не так, як у 
повсякденному житті, —  стрічаються сарна й степовий 
вовк. Коли таке трапляється в дійсності, то вовк убиває й 
пожирає сарну. Але в міфі ці дві різні за своєю природою 
істоти розуміють, що потрібні одне одному: якості, які є в 
одного і якими обділений інший, допоможуть їм вижити у 
ворожому світі. І для цього вони повинні бути разом. Але 
передусім їм необхідно навчитися любові. А  щоб любити, 
треба відмовитися від своєї сутності —  інакше їм нізащо не 
зжитись. Іде час, і степовий вовк поступово усвідомлює, що 
його інстинкт, спрямований тільки на виживання, тепер має 
служити вищій меті —  пошукам істоти, разом із якою він 
перебудує світ.

Михаїл помовчав.



—  Коли ми танцюємо, то обертаємося навколо тієї са
мої Енергії, яка піднімається до Господині й повертається 
до нас, одержавши всю її силу —  точно так само, як вода 
випаровується, перетворюється на хмару й проливається на 
нас дощем. Кругообіг води в природі. А  я розповім вам про 
кругообіг любові. Колись давно один селянин постукав у 
двері монастиря. Коли брат-ключар відчинив, селянин про
стягнув йому гроно чудового винограду.

«Дорогий брате-ключарю, ось найкращі плоди з мого 
виноградинка. Це мій дарунок».

«Спасибі. Зараз же віднесу ігуменові, він зрадіє».
«Ні! Я  приніс ці плоди в дар тобі».
«Мені? Я недостойний такого дивовижного творіння 

природи».
«Ти відчиняв мені двері щоразу, коли я стукав. А  як 

посуха знищила врожай, ти щодня давав мені кусень хліба 
й склянку вина. Я  хочу, щоб це гроно подарувало тобі частку 
від любові сонця, від краси дощу й від сотвореного Богом 
чуда».

Брат-ключар поклав гроно перед собою і весь ранок 
милувався ним —  виноград справді був прегарний. І тому 
ключар вирішив усе ж таки віднести його ігуменові, чиї 
мудрі слова незмінно додавали йому бадьорості й сили.

Ігумен був дуже задоволений подарунком, але згадав, 
що в обителі є хворий чернець, і подумав: «Віддам я це 
гроно йому. Нехай воно розвеселить його».

Але недовго був виноград у келії хворого, бо чернець 
розміркував так: «Брат-кухар піклується про мене, все ста



рається нагодувати чимось смачним. Я  певен, що виноград 
порадує його». І коли кухар приніс обід, хворий віддав йому 
виноград і сказав: «Це тобі. Ти весь час маєш справу з 
дарами природи, чи ж тобі не знати, як використати це 
божественне творіння».

Брат-кухар був вражений красою ягід і покликав свого 
помічника помилуватися на них — такі досконалі, що оціни
ти їх повною мірою міг би хіба що брат-ризничий: цей чо
ловік відповідав за зберігання Святого Причастя і його ша
нувала вся обитель як істинного праведника.

Брат-ризничий, у свою чергу, подарував виноград юно
му послушникові, щоб хлопець подивився, як рука Творця 
проявляється в найдрібніших деталях Творіння. Послушник 
той, узявши до рук гроно, відчув, як серце його повниться 
Господньою Славою, —  ніколи ще не бачив він такої краси. 
І пригадав хлопець, як уперше прийшов до обителі і як 
ключар відчинив йому двері —  ось кому він тепер подякує 
за те, що з того часу вступив до товариства людей, які 
знають справжню ціну чудесам.

І перш ніж настала ніч, відніс послушник гроно братові- 
ключарю й сказав:

—  їж  на здоров’я. Ти майже весь час сидиш тут са
мотній, а з виноградом буде тобі веселіше.

Тоді брат-ключар зрозумів, що дивне гроно справді 
призначене було йому; він одержав велику насолоду від 
кожної ягідки й заснув щасливий. Так замкнулося коло —  
коло щастя й радості, яке незмінно оточує кожного, хто 
доторкнувся до Енергії Любові.



_^У івчина, яку звали Альмою, струснула своєю бронзо
вою тацею.

—  Як і кожного четверга, ми будемо розповідати історії 
про любов і слухати історії про нелюбов. Побачимо, що 
лежить на поверхні, а потім поступово зрозуміємо, що за
ховане в глибині: наші звичаї, наші цінності. А  коли нам 
пощастить пробити цей шар, ми отримаємо можливість 
знайти самих себе. Хто почне?

Піднялося кілька рук, серед них —  на великий подив 
Марі —  й моя. В залі стало гамірно, люди засовались на 
стільцях. Михаїл дав знак гарній, високого зросту голубо
окій жінці.

—  Минулого тижня я гостювала у мого друга, який 
живе самотньо в горах, недалеко від кордону. Він із тих, хто 
обожнює радощі життя, і не раз твердив, що вся мудрість, 
яку йому приписують, полягає в тому, щоб повною мірою 
проживати кожну мить буття.

Моєму чоловікові це не сподобалось. Він знав, що я їду 
в гості до людини, яка тільки й знає, що полювати на птахів 
та спокушати жінок. Але мені конче потрібно було погово
рити з самітником —  він єдиний міг допомогти мені в тій 
душевній кризі, яку я переживала. Мій чоловік пропонував, 
щоб я пішла до психоаналітика або поїхала в туристичну 
мандрівку, ми сперечалися, сварились, і, незважаючи на всі 
перепони, я таки поїхала. Мій друг зустрів мене в аеропорту, 
потім була вечеря, розмова, ми випили, ще поговорили, і я



лягла спати. Коли я встала вранці, ми ще трохи походили 
околицями і він відвіз мене в аеропорт.

А  коли я повернулась додому, почалися допити. Він був 
один? Один. І ніякої жінки з ним? Ніякої. І ви пили? Пили. 
Чого ж ти не розкажеш усе, як було? Я  й розказую. І ви 
були наодинці в будиночку з вікнами на гірські вершини, 
який романтичний краєвид, чи не так? Так. І нічого, крім 
розмов? Нічого. І ти думаєш, я повірю? А  чому ж тобі не 
повірити? А  тому, що це суперечить людській природі! Коли 
чоловік і жінка вдвох п’ють і говорять про найпотаємніше, 
то неодмінно опиняться в одній постелі.

І я згодна з ним. Ц е суперечить усьому, що ми засвоїли 
й до чого звикли. І мій чоловік ніколи мені не повірить, хоч 
я й сказала чисту правду. І відтоді наше життя перетвори
лося на суцільний кошмар. Я  знаю, що це минеться, але як 
прикро, що ми страждаємо й мучимось даремно —  бо вва
жається, бач, ніби симпатичні одне одному чоловік і жінка 
неодмінно опиняться в постелі, тільки-но дозволять обста
вини.

Залунали оплески. Спалахнули вогники сигарет. З а 
дзвеніли пляшки й склянки.

—  Щ о це? —  стиха запитала Марі. —  Сеанси групо
вої терапії для подружніх пар?

—  Це —  частина зустрічі.  Ніхто не твердить, що має 
рацію, ніхто не сповідується в своїх помилках, тут просто 
розповідають історії.

—  А  чому так нечемно поводять себе слухачі, п’ють, 
палять?



—  Щ об легше себе почувати. А  «легше» означає «про
стіше». А  коли так простіше, то чому б не поводити себе 
саме так?

—  Легше? Простіше? Серед незнайомих, які завтра ж 
можугь переказати цю розповідь чоловікові?

Піднявся ще один відвідувач, і я не встиг сказати Марі, 
що це не має ніякого значення —  тут усі збираються для 
того, щоб говорити про нелюбов, яка ховається під личиною 
любові.

—  Жінка, яка розповіла вам цю історію, — моя дружи
на, —  сказав чоловік, що був принаймні років на двадцять 
старший за біляву красуню. —  І все це чиста правда. Але є 
дещо таке, чого вона не знала, а я не зважувався виносити 
на люди. Отже, слухайте.

«Коли вона поїхала в гори, я ніяк не міг заснути й почав 
уявляти до подробиць усе, що там відбувається. Ось вона 
приїздить, заходить до кімнати, де палає камін, знімає ж а
кета, потім джемпера, а ліфчика вона не носить, і її груди 
чітко вимальовуються під тонкою блузкою.

Вона робить вигляд, ніби не помічає його погляду. Каже, 
що принесе з кухні ще пляшку шампанського. Н а ній вузькі, 
тісні джинси, і, повільно йдучи до дверей, вона, хоч і не 
обертається, бачить, як він проводжає її очима. Вертає з 
пляшкою, і їхня розмова торкається інтимних речей і при
мушує їх почуватися спільниками. Т а  ось питання, заради 
якого вона прилетіла, вирішене. Дзвонить мобільний теле
фон —  це я хочу дізнатися, чи все в неї гаразд. Наблизив
шись до господаря, вона дає йому послухати —  а я ніжний



і уважний, бо розумію, що скандалити пізно, краще вже 
зробити вигляд, що сприймаю все як належне, бажаю 
приємного відпочинку в горах, он уже завтра час летіти до 
Парижа, діти, дім, магазини й таке інше.

Даю відбій, усвідомлюючи, що господар чув нашу роз
мову. А  він і його гостя, що досі сиділи на різних диванах, 
опиняються поруч.

Я  підводжусь, іду в дитячу кімнату, де сплять мої сини, 
довго стою біля вікна, дивлюся на Париж і знаєте, що я 
помічаю? Я  помічаю, що мене збуджує, і дуже збуджує, 
думка про те, що моя дружина, можливо, в цю саму хвилину 
цілується з ним, віддається йому.

Мені огидні мої почуття, вони видаються мені ней
мовірними. І наступного дня я завів про це мову з  двома 
приятелями: не посилаючись, звичайно, на свій приклад, 
питаю їх, чи бувало так, що, перехопивши десь на вечірці 
хтивий чоловічий погляд, звернений до їхніх дружин, вони 
відчували інтенсивну еротичну реакцію? Обидва ухилилися 
від прямої відповіді —  це табу. Але обидва зізнаються, що 
коли інші чоловіки облизуються на твою жінку —  це пре
красно. Значить, це таємна фантазія, захована глибоко в 
душі кожного чоловіка? Не знаю. Цілий тиждень наше по
дружнє життя було справжнім пеклом, бо я не розумів суті 
своїх почуттів. І це нерозуміння примушувало мене складати 
всю вину на дружину —  це ж вона своєю поведінкою пору
шила рівновагу мого світу».



Цього разу ніхто не зааплодував, зате багато хто потягся 
за сигаретою. Видно було, що навіть тут ця тема зали
шається забороненою.

Я підняв руку, водночас питаючи себе, чи згоден я з 
добродієм, який щойно закінчив оповідь. Так, згоден! Хіба 
раз у моїй уяві спалахували подібні сцени за участю Естер і 
солдатів, але признатися в цьому я не наважувався навіть 
собі.

Михаїл поглянув у мій бік і кивнув.
Не знаю, як я зумів звестися на ноги й поглянути на 

присутніх, явно шокованих історією чоловіка, який збуджу
ється, уявляючи дружину в чужих обіймах. Ніхто не звер
нув на мене особливої уваги, і це допомогло мені почати:

—  Перепрошую, що говоритиму не так відверто, як 
обоє моїх попередників, але повірте, що мені теж є що ска
зати. Сьогодні мені довелося бути на вокзалі, і там я дізнав
ся, що відстань між рейками дорівнює 143,5 см, або 4 фути
8,5 дюймів. Чому такі дивні цифри? Я  попросив мою по
другу з ’ясувати це, і ось вам результат:

«Тому що, коли будували перші залізничні вагони, ви
користовувались ті самі інструменти, що й для виготовлення 
карет.

А  чому у карет була така відстань між колесами? Тому 
що в старовину такою була ширина дороги, і інакше кареті 
було не проїхати.

А  хто вирішив, що ширина дороги має бути саме такою? 
І тут нам доводиться заглянути в далеке минуле: так виріши
ли римляни, які вперше взялися прокладати й мостити до



роги. Бо свої бойові колісниці вони запрягали парою, а по
ставлена бік у бік пара тодішніх коней якраз і займає ширину
143,5 см».

Ось так і трапилось, що ширину залізничної колії, якою 
мчаться найсучасніші потяги, визначили давні римляни. 
І коли іммігранти почали будувати залізниці в Сполучених 
Штатах, вони не питали, чи варто змінювати ширину, а 
залишили все як було. Це вплинуло навіть на конструкцію 
аеробусів: американські інженери вважали, що паливні баки 
мають бути місткішими, але літальні апарати виготовлялися 
в штаті Ю та, а до Флориди їх перевозили залізницею, отже 
треба було рахуватися з шириною тунелів. Я к наслідок, 
американцям довелося звикати до розміру, який римляни 
визнали свого часу ідеальним.

Ви спитаєте, яке оце все має відношення до подружнього 
життя?

Я  помовчав. Деяких глядачів доповідь про рейки не ціка
вила, і вони почали перемовлятися між собою. Інші слухали 
мене надзвичайно уважно — серед них були Михаїл і Марі.

—  Відношення цілком безпосереднє. І до шлюбу, і до 
обох історій, які ви щойно вислухали. Н а якомусь етапі 
нашої цивілізації з ’явився хтось і сказав, що, беручи шлюб, 
двоє людей до кінця свого життя ніби примерзають одне до 
одного. Наслідуючи давно встановлену модель, вони йти
муть по життю на незмінній відстані одне від одного, як 
залізничні рейки. М оже з ’явитися потреба трохи віддалити
сь або, навпаки, зблизитися —  та де там, не можна, це 
суперечить правилам! Правила вимагають:



«Будьте розважливі, думайте про майбутнє, пам’ятайте 
про дітей! Вам не вільно змінюватися, ви мусите бути як 
рейки —  на постійній відстані одне від одного і на початку 
перегону, й посередині шляху, і в пункті призначення. Не 
дозволяйте любові набувати інших форм —  посилюватися 
на старті чи завмирати десь на півдорозі, —  це надто ризи
ковано! І хоч вивітрюється початкове сп’яніння, і напруга 
вже не та —  все одно пильно дбайте про початкову ди
станцію, про міцність стосунків, про незмінну, сказати б, 
функціональність. Ви відповідальні за те, щоб потяг під 
назвою «Збереження виду» рухався в майбуття, і діти ваші 
будуть щасливими лише за умови, що відстань між вами 
завжди буде 143,5 см, ні більше, ні менше. Коли набридає 
незмінність —  згадуйте про дітей, яких ви привели на цей 
світ.

Подумайте про своїх сусідів. Покажіть, що ви щасливі, 
. . . . . .  *кожної неділі їсте шурраско , дивитесь телевізор, не цу

раєтеся членів своєї громади. Думайте про суспільство —  
з ’являйтеся там з таким виглядом, щоб усі вважали, ніби у 
вас із дружиною не буває сварок. Не оглядайтесь, хтось 
може перехопити ваш погляд, а це —  спокуса, а спокуса 
може призвести до розлучення, нервового зриву, депресії.

Усміхайтесь, коли вас фотографують. А  фотографії по
чепіть у вітальні, нехай усі бачать. Стежте за вагою, займай
теся спортом — обов’язково займайтеся спортом, він допо
магає зберігатися в замороженому вигляді. Коли й це не 
допомагатиме, зважтесь на пластичну операцію. І голов

* М ’ясо, засмажене на гарячому вугіллі.



не —  ніколи не забувайте, що свого часу ці правила були 
встановлені і їх належить суворо дотримуватись. Ким вста
новлені? А  яка різниця, ніколи не піднімайте цих питань, 
правила дійсні навіки-віків, навіть якщо ви з ними не 
згодні».

Сідаю на своє місце. Хтось захоплено аплодує, комусь 
байдуже, а я не певен, чи не перебрав міру. У зверненому 
до мене погляді Марі —  захват і здивування.

Дівчина на сцені знову струшує тацею.
Кажу Марі, що піду палити, а вона нехай сидить далі.
—  Зараз буде танець на честь кохання —  Господині.
—  Ти можеш палити й тут.
—  Мені треба побути самому.



^  ./.іби й початок весни, а холодно. Але мене потягло на 
чисте повітря. Навіщо я розповів цю історію? Наші стосун
ки з Естер зовсім не були схожі на незмінно віддалені, 
незмінно паралельні рейки. У нас бували підйоми й спуски, 
то вона, то я збиралися ось-ось піти назовсім —  але все ж 
таки завжди залишалися разом.

А  два роки тому це скінчилось.
Чи, може, ми залишалися поруч до тієї миті, коли Естер 

захотіла дізнатися, чому вона нещаслива?
Ой, не слід ставити собі це питання. В ньому сидить 

згубний вірус, здатний усе знищити. Запитаєш —  не
одмінно зацікавишся, звідки дістається щастя. Якщо те, що 
робить нас щасливими, відрізняється від того, чим ми жи
вемо, то доведеться або круто міняти життя, або зробитися 
ще нещасливішими.

Ось і тепер я в такому становищі. У мене є подруга —  
справжня особистість; у мене є робота, яка рушила з мертвої 
точки; є реальна надія, що з часом усе врівноважиться. Чи 
не краще примиритися з усім, прийняти те, що посилає доля, 
не наслідувати приклад Естер, не звертати уваги на те, що 
я читаю в очах людей, згадувати слова Марі, побудувати 
поруч із нею моє нове буття.

Ні, гнати геть такі думки! Якщо я чинитиму тільки те, 
чого очікують від мене люди, то попаду до них у рабство.



Щ об цього уникнути, знадобляться неймовірні зусилля, бо 
завжди хочеться когось порадувати, перш за все —  самого 
себе. А  зроблю так, порадую —  і втрачу вже не тільки 
Естер, а й Марі, і свою роботу, своє майбутнє, повагу до 
самого себе й до всього, що я сказав і написав.



л  х. повернувся до зали, коли публіка розходилась. З ’явив
ся вже перевдягнений Михаїл.

—  Те, що трапилося в ресторані...
—  ...не повинне вас непокоїти. Ходімо, поблукаємо по

над Сеною.
Марі вгадала моє невисловлене прохання й сказала, що 

сьогодні їй треба лягти раніше. Я  попросив підвезти нас на 
таксі до мосту, розташованого якраз навпроти Ейфелевої 
вежі, —  звідти я зможу дістатися додому пішки. Хотів був 
запитати, де живе Михаїл, але подумав, що це буде схоже 
на спробу переконатися на власні очі, що Естер там немає.

Дорогою Марі наполегливо допитувалася, що це за з у 
стрічі, але Михаїл відповідав лиш одне: це спосіб відродити 
любов. Скориставшись нагодою, він додав, що йому сподо
балась моя історія про рейки.

—  Саме так і гине любов —  від того, що ми намагає
мось установити непохитні правила, за якими вона й повин
на виявляти себе.

—  А  коли це було? —  запитала Марі.
—  Н е знаю. Але знаю, що можна повернути Енергію 

Любові. Знаю  тому, що коли танцюю або коли чую голос, 
Любов говорить зі мною.

Про голос Марі не зрозуміла, але тут машина під’їхала 
до мосту. Ми з Михаїлом вийшли й попрямували в холодну 
паризьку ніч.



-Я,розумію, що налякав вас... Найнебезпечніше —  ко
ли западає язик, тоді може виникнути задуха. Господар 
піцерії знав, що робити в таких випадках, звідки я роблю 
висновок, що подібне траплялось у його ресторані. Це не 
таке вже рідкісне явище. Але мені він поставив неправиль
ний діагноз —  я не страждаю епілепсією. Це був контакт з 
Енергією.

«Страждаєш, страждаєш», — подумав я, але не промо
вив ні слова. Треба було контролювати ситуацію —  мене й 
без того здивувало, як легко цього разу він погодився зу
стрітися зі мною.

—  Ви мені потрібні, —  сказав Михаїл. —  Мені треба, 
щоб ви написали про те, яка важлива любов.

—  Усі знають, яка важлива любов. Про це написані 
майже всі на світі книжки.

—  Добре, я скажу це інакше: мені треба, щоб ви напи
сали про нове Відродження.

—  А  це що таке?
—  Це трохи схоже на італійське Відродження X V — 

X V I століть, коли генії, такі як Еразм, Леонардо або Міке- 
ланджело, скинули з себе часові обмеження, скинули гніт 
умовностей епохи й звернулися до минулого. Щ ось подібне 
відбувається і в наш час —  ми воскрешаємо мову магії й 
алхімії, ідею матері-Богині, здобуваємо свободу робити те, 
в що віримо, а не те, чого вимагають церква й держава. Як 
у Флоренції 1500-х років, ми виявляємо, що минуле прихо



вує в собі відповіді на питання, які ставить майбутнє. З г а 
дайте ваше недавнє оповідання —  в яких тільки сферах не 
поводимо ми себе за усталеними шаблонами, хоча й не ро
зуміємо їхньої доцільності! Люди читають ваші книжки —  
невже не візьметеся за цю тему?

—  Я ніколи не пишу на замовлення чи на задану те
му, —  відповів я, згадавши раптом, що мушу підтримувати 
самоповагу. —  Якщо предмет мене цікавить, якщо він зна
ходить відгук у моїй душі, якщо мій корабель під назвою 
«Слово» допливе до одного з цих островів, тоді я, можливо, 
й напишу. Але до того, що я розшукую Естер, це не має 
ніякого відношення.

—  Знаю і не ставлю вам умов. Тільки лиш пропоную 
те, що мені видається важливим.

—  Естер казала вам що-небудь про Банк Послуг?
—  Казала. Але йдеться не про послуги, а про доручен

ня, яке я не можу виконати сам.
—  Доручення —  це те, що ви робите у вірменському 

ресторані?
—  То лише частина. По п’ятницях ми працюємо з жеб

раками. По середах —  з новими кочівниками.
А  це ще що таке, нові кочівники? Ні, краще не питати. 

Михаїл зараз не схожий ні на того самовпевненого суб’єкта 
в піцерії, ні на осяяного благодаттю пророка у вірменському 
ресторані, ні на сором’язливого любителя автографів —  
нормальна, звичайна людина, приятель, з яким приємно 
згаяти вечір за обговоренням світових проблем.



—  Я  можу писати лише про те, що по-справжньому 
зачіпає мене за живе, —  наполягав я.

—  Хочете піти зі мною й поговорити з жебраками?
Я пригадав розповіді Естер про фальшиву скорботу тих, 

нещасніших від кого немає на світі.
—  Я мушу подумати.
Ми вже наближалися до Дувру, але Михаїл зупинився, 

сперся на парапет набережної, і якийсь час ми мовчки диви
лися на кораблі, що пливли Сеною, —  їхні прожектори 
сліпили нам очі.

—  Дивіться, що вони роблять, —  сказав я, відчуваючи 
необхідність продовжити розмову: я боявся, що Михаїл за 
нудьгує й піде додому. —  Вони розглядають те, що освітле
не прожекторами. Повернуться додому й розказуватимуть 
там, що бачили Париж. Завтра вони мають подивитися на 
Мону Лізу, після чого казатимуть, що побували в Луврі. 
Вони не знають Парижа й не бували в Луврі, вони поката
лися пароплавчиком по Сені й подивилися на одну карти
ну —  одну-єдину. Яка різниця між порнофільмом і актом 
кохання? Така сама, як між екскурсією по місту й спробою 
зрозуміти, що в цьому місті відбувається, побувати в барах, 
поблукати вулицями, які не значаться в путівниках, загуби
тися —  й знайти самого себе.

—  Я в  захваті від вашої витримки. Говорите про паро
плавчики на Сені й вибираєте влучну хвилину для запитан
ня, заради якого зустрілися зі мною. Не соромтесь —  пи
тайте про все, що хочете знати.



В його голосі не чути було ніякої агресивності, і я зва
жився:

—  Де Естер?
—  У фізичному плані —  дуже далеко, в Центральній 

Азії. В плані духовному —  зовсім поруч: мене вдень і вночі 
супроводить її усмішка, я ні на мить не забуваю її слів, 
сповнених палкої віри. Це ж вона мене привезла сюди. Мені 
йшов двадцять перший рік, я був злиденним сільським хлоп
цем без майбутнього. Односельці вважали мене чи то хво
рим, чи несповна розуму, чи чаклуном, що ввійшов у спілку 
з дияволом, а міські люди — просто селюком, що припхався 
шукати легкої роботи.

Колись я вам розповім про себе детальніше, а поки що 
обмежуся ось чим. Я  розмовляв по-англійськи й почав пра
цювати з  Естер як перекладач. Ми були на кордоні країни, 
в яку вона хотіла потрапити: американці будували там вій
ськові бази, готуючись до вторгнення в Афганістан. Візу 
отримати було неможливо, і я допоміг Естер нелегально 
перейти кордон —  провів її гірськими стежками. Ми були 
поруч цілий тиждень, і вона примусила мене повірити, що 
я —  не один, що вона мене розуміє.

Я допитувався, чому її занесло так далеко від дому. 
Спочатку вона давала ухильні відповіді, а потім відкрила 
мені те, що й повинна була відкрити: вона шукає місце, де 
таїться щастя. А  я розповів їй про своє призначення —  
добитися, щоб Енергія Любові знову поширилася по світу. 
По суті справи, ми обоє шукали одне й те саме.



Естер звернулася до французького посольства й домог
лася, щоб мені видали візу як перекладачеві з казахської, 
хоч у мене на батьківщині всі розмовляють російською. 
Я  облаштувався тут, у Парижі. З  Естер я бачився щоразу, 
коли вона поверталася з своїх закордонних відряджень; ще 
двічі ми побували з нею в Казахстані, бо її надзвичайно 
цікавила культура тенґрі —  в ній вона сподівалася знайти 
відповіді на всі питання, які її хвилювали.

Мені кортіло запитати, що таке «культура тенґрі», але з 
цим питанням можна було й почекати. Михаїл розповідав 
далі, і в його очах я бачив мою тугу за Естер:

—  Ми почали працювати тут, у Парижі. Це вона при
думала збирати людей раз на тиждень. Людські стосунки, 
казала вона, можуть будуватися як завгодно, але найго
ловніше в них —  розмова, саме те, чого люди в наш час 
позбавлені: ніде не заведено сидіти, слухати інших, вислов
люватися самому. Всі ходять у кіно чи до театру, дивляться 
телевізор, слухають радіо, читають книжки, але майже не 
розмовляють один з одним. Якщо ми хочемо змінити світ, 
то треба повернутися в ті часи, коли воїни збиралися навко
ло багаття й по черзі розповідали історії.

Я  пригадав слова Естер —  усе найголовніше в нашому 
з нею житті народилося з тривалих діалогів за столиком у 
барі, на вулицях, в алеях парку.

—  Мені належить ідея збиратися по четвергах —  так 
приписує звичай, у якому мене виховали. А  Естер запропо
нувала час від часу виходити в нічний Париж: вона казала,



що тільки жебраки не прикидаються, ніби щасливі —  нав
паки, зображують із себе нещасних.

Вона дала мені прочитати ваші книжки. І я зрозумів, що 
ви —  можливо, несвідомо —  малюєте в своїй уяві той са
мий світ, що й ми з Естер. Я  зрозумів, що я не самотній, 
хоча голос чути лише мені одному. Дуже поступово, в міру 
того як люди почали відвідувати наші зустрічі, в мені зрос
тала впевненість, що я зумію виконати покладене на мене 
доручення й допомогти Енергії з ’явитися знову, нехай на
віть для цього нам доведеться повернутись до минулого, до 
тієї миті, коли вона зникла чи сховалась.

—  Чому Естер покинула мене?
Моє запитання майже роздратувало Михаїла:
—  Тому що вона любить вас. Сьогодні ви навели при

клад з рейками —  так ось, вона не хоче, щоб її життя не
змінно залишалося паралельним до вашого. Вона не підко
ряється правилам, і, гадаю, ви так само. Сподіваюсь, ви 
розумієте, що я теж болісно відчуваю її відсутність.

—  Тобто...
—  Тобто, якщо ви хочете знайти Естер, то я можу 

сказати, де вона перебуває. У мене вже двічі виникало таке 
бажання, але голос тоді сказав, що час не настав і що ніхто 
не сміє турбувати Естер у її зустрічі з Енергією Любові. 
Я  не міг не послухатися, бо голос захищає нас —  мене, вас, 
Естер.

—  І коли ж настане час?
—  Може, завтра, може, за рік, а може й ніколи не 

настане. І в кожному разі нам доведеться підкоритись. Бо



голос —  це й є Енергія, а вона зводить людей лише в ту 
мить, коли вони по-справжньому до цього готові. А  ми все 
одно й незмінно форсуємо події і, як наслідок, чуємо те, чого 
нізащо в світі не хотіли б чути: «Йди геть». Хто не прислу
хається до голосу, хто приходить занадто рано або занадто 
пізно, ніколи не здобуде бажаного.

о

—  Краще почути «Йди геть», ніж цілими сутками не 
мати порятунку від заїра.  Якщо Естер промовить ці двоє 
слів, вона перестане бути моєю нав’язливою ідеєю, а буде 
просто жінкою, яка живе й думає інакше, ніж я.

—  З а їр  зникне, але скоїться величезна втрата. Коли 
чоловікові й жінці щастить проявити Енергію, вони допома
гають усім чоловікам і жінкам на світі.

—  Ви лякаєте мене. Я  люблю Естер. Ви це знаєте, і ви 
сказали хвилину тому, що й вона мене досі любить. Я  не 
знаю, що означає «бути готовим», і не можу жити від
повідно до чиїхось сподівань —  навіть коли це сподівання 
Естер.

—  Наскільки я міг зрозуміти з наших із нею бесід, у 
якусь хвилину ви втратили себе. Світ почав обертатися нав
коло вас —  і тільки навколо вас.

—  Неправда. їй було вільно творити власний шлях. Во
на вирішила стати військовою кореспонденткою, хоч я запе
речував. Вона вважала за потрібне дошукуватись причин, 
чому люди нещасливі, скільки я не доводив їй, що цього не 
збагнути. То невже вона хоче, щоб я перетворився на рейку, 
яка пролягає паралельно іншій рейці на якійсь дурнуватій 
відстані, визначеній давніми римлянами?



—  Ні, не хоче. Скоріш навпаки.
Михаїл знову рушив уздовж набережної, я йшов слідом.
—  Ви вірите, що я чую голос?
—  Правду сказати, сам не знаю. Але оскільки ми вже 

зачепили це питання, хочу вам дещо показати.
—  Всі думають, що я страждаю епілепсією. І нехай 

думають —  мені так простіше. Але цей голос я чую з ди
тинства, від того самого дня, коли побачив жінку.

—  Яку жінку?
—  Потім розповім.
—  На кожне моє запитання ви відповідаєте: «Потім 

розповім».
—  Голос про щось говорить мені. Я  знаю, що ви стри

вожені або налякані. Коли в піцерії я відчув подих гарячого 
вітру й побачив світло, я зрозумів, що це ознаки мого зв ’я з
ку з Силою. І цей зв ’язок допоможе нам обом. Якщо ви 
вирішите, що все це просто маячня юного епілептика, який 
хоче, так би мовити, зіграти на почуттях знаменитого пись
менника, я завтра ж вручу вам карту, де буде відмічене місце 
перебування Естер. І ви зможете вирушити до неї. Але голос 
каже мені щось...

—  Можна запитати, що саме, чи ви мені потім скажете?
—  Не потім, але й не зараз. Я  ще не ясно чую зміст 

послання.
—  А  проте ви обіцяєте мені адресу Естер?
—  Обіцяю. Іменем Божественної Енергії Любові —  

обіцяю вам. Т о що ви збиралися мені показати?
Я  показав на позолочену статую дівчини верхи на коні.



—  Ось. Вона теж чула голоси. І доки люди з повагою 
ставилися до того, що воиа казала, все йшло добре. Коли ж 
почали сумніватися, вітер перемоги подув в інший бік.

Жанна д ’Арк, Орлеанська Діва, героїня Столітньої 
війни. їй не було вісімнадцяти, коли король доручив їй ко
мандування французькими військами, тому що... тому що 
вона чула голоси, і ті голоси підказували їй найкращий план 
дій для розгрому англійців. Двома роками пізніше її звину
ватили в відьомстві й засудили до спалення на вогнищі. 
В одній із книжок я використав протокол її допиту, датова
ний 24 лютого 1431 року:

Як спитав доктор Ліан Бопер, чи чула голоси, відповіла: 
«.Чула тричі, вчора й сьогодні. Коли дзвонили до заутрені 
й потім, коли дзвонили  Аве Марію»...
На запитання, чи звучав той голос у приміщенні, казала, 
що не знає, але була ним розбуджена.
Вона спитала голос, що їй належить робити, і голос 
звелів їй устати з ліжка й скласти долоні.
Єпископові ж, котрий допитував, сказала: «Ви вважаєте 
себе моїм суддею. Та будьте дуже обережні з  тим, що 
задумали робити, бо я —  посланниця Господа, і вам 
загрожує небезпека. Голос відкрив мені те, що я маю 
передати королю, але не вам. Голос, який я чую, і вже 
давно, йде від Бога, і я більше остерігаюся суперечити 
йому, ніж вам».



—  Ви, сподіваюсь, не натякаєте, що я...
—  Перевтілена Жанна д ’Арк? Ні. Вона загинула в 

19-річному віці, а вам уже 25. Вона відновила порядок у 
французькому війську, а ви, судячи з того, що я почув, 
навіть своєму житло ради ніяк не дасте.

Ми знову сіли біля стіни, яка йде вздовж Сени.
—  Я  вірю в знамення, —  сказав я з притиском. —  

І в призначення. Вірю, що кожен із нас щодня отримує 
можливість дізнатися, яке рішення буде найкращим. Вірю, 
що на якусь мить я схибив і втратив зв ’язок із жінкою, котру 
люблю. А  тепер я хочу лише, щоб коло замкнулось, а тому 
мені потрібна карта. Я  поїду до Естер.

Михаїл дивиться на мене. Схоже на те, що він знову 
впадає в транс — як тоді в ресторані. Невже зараз почнеть
ся напад? І що мені з ним робити серед ночі та ще в безлюд
ному місці?

—  Я  отримую силу —  видиму, майже відчутну фізич
но... Я  можу керувати нею, але не можу підкорити її собі.

—  Не найкращий час ми вибрали для цих розмов. 
Я  стомився, та й ви теж. Я  хотів би одержати карту.

—  Голос... Чую голос... Я вручу вам карту завтра 
вдень. Куди принести?

Я диктую йому адресу, дивуючись, що він не знає, де я 
жив з Естер.

—  Ви вважаєте, що я був коханцем вашої дружини?
—  Я ніколи б вас про це не спитав. Це мене не сто

сується.
—  А  проте тоді в піцерії спитали.



Таки правда, я й забув. Звісно, мене це стосується, але 
тепер мене його відповідь уже не цікавить.

У нього змінюється вираз очей. Я  шукаю в кишені що- 
небудь таке, чим можна буде притиснути йому язика, коли 
почнеться напад, але Михаїл заспокоюється, опановує себе.

—  Я зараз чую голос. Завтра я принесу вам карту, 
розклад авіарейсів і таке інше. Вірю, що Естер чекає на вас. 
Вірю, що коли двоє —  всього тільки двоє людей —  досяг
нуть щастя, то й увесь світ стане щасливішим. Але голос 
говорить мені, що завтра ми з вами побачитись не зможемо.

—  У мене сніданок з американським актором —  від
мінити цю зустріч я не можу. В будь-який інший час —  я в  
вашому розпорядженні.

—  А ле  голос говорить інше.
—  Він забороняє вам допомагати мені в пошуках 

Естер?
—  Ні... Слухаючись голосу, я тоді прийшов за автогра

фом. З  того дня я більш-менш чітко уявляв собі послідов
ність подій —  тому що прочитав «Час дерти й час 
зшивати».

—  Н у то що ж... —  почав я, завмираючи від самої дум
ки, що Михаїл заговорить про щось інше. —  Давайте зав
тра здійснимо те, про що домовились... Після другої я 
вільний.

—  Але голос говорить мені, що час ще не прийшов.
—  Ви ж обіцяли.
—  Добре, нехай буде по-вашому.



Він простягнув мені руку й сказав, що завтра в другій 
половині дня буде в мене. Останні слова його в ту ніч були: 

Голос говорить, що це відбудеться не раніше призна
ченого часу.

А  я, повернувшись додому, чув лиш один голос — голос 
Естер. Він говорив мені про кохання.



---- 7  оків п’ятнадцяти я була одержима сексом і намагала
ся зрозуміти, що це таке. Але секс уважався гріхом і був під 
забороною. І я ніяк не могла збагнути —  чому. Чому? Ти 
можеш пояснити мені, чому всі релігії, навіть найдавніші, 
первісні, в будь-якому куточку земної кулі вважають секс 
чимось забороненим?

—  Он якими карколомними питаннями ти зайнята. Ну, 
то й чому ж секс опинився під забороною?

—  Через їжу.
—  Тобто?
—  Тисячі літ тому племена кочували, і люди, вільно 

паруючись, заводили дітей; але чим численнішим ставало 
плем’я, тим імовірніше воно мало зникнути. Люди билися за 
їжу, вбиваючи в першу чергу найслабкіших — дітей і жінок. 
Виживали найдужчі, але все це були чоловіки. А  чоловіки 
без жінок не можуть зберегти вид.

І тоді хтось, поглянувши, що твориться в сусідньому 
племені, вирішив запобігти цьому в себе. І придумав: боги 
забороняють чоловікам злягатися з усіма жінками поспіль. 
Кожен міг тримати лише одну наложницю, найбільше —  
дві. Хтось із чоловіків був безсилим, котрісь із жінок —  
безплідними, у якоїсь частини племені дітей не було з  при
родних причин, та ніхто не мав права змінити партнера.

Але всі повірили тому чоловікові, бо він проголошував 
закон від імені богів; повірили, бо він чимось виділявся серед 
інших людей. У нього повинна була бути якась особли



вість —  потворність, чи судомна хвороба, чи ще який рід
кісний дар — словом, відмінність. Саме так з ’явилися перші 
лідери. І протягом лічених літ плем’я зробилося могутнім, 
тому що в ньому залишилася певна кількість чоловіків, здат
них прогодувати всіх членів свого роду, певна кількість 
жінок, здатних народжувати дітей, а також певна кількість 
дітей, які підростали й поступово збільшували кількість пер
ших і других —  мисливців і матерів. Чи знаєш ти, що дає 
жінці найвищу насолоду?

—  Секс.
—  Відповідь неправильна. Головна втіха для заміжньої 

жінки —  годувати. Дивитися, як їсть чоловік. Це —  мить 
її торжества, бо вона цілий день думала про вечерю. М а
буть, витоки цього —  десь у сивій давнині, коли міг трапи
тися голод, коли загрожувало вимирання і коли було знай
дено способи виживання.

—  Чи шкодуєш ти, що у нас немає дітей?
—  Але вони не трапилися, чи ж не так? Як може не 

вистачати того, чого не трапилось?
—  А  як ти вважаєш: коли б у нас були діти, наш шлюб 

був би іншим?
—  Звідки ж мені знати? Я  можу лише дивитися на своїх 

подруг і друзів і питати себе: чи стали вони щасливими від 
того, що у них з ’явилися діти? Одні стали, інші — ні. М ож 
на знайти щастя в дітях, але це не поліпшує й не погіршує
подружні стосунки. Ці люди ---  Щ О з дітьми, щ о  без
дітей —  як і раніше, вважають своїм правом контролювати 
життя свого супутника. Я к і раніше, вони впевнені, що



обіцянка «бути щасливим до гроба» мусить бути виконана, 
хоч би й ціною щоденного відчуття, що ти —  нещасливий.

—  Війна погано на тебе вплинула, Естер. Через неї ти 
приторкнулася до реальності, зовсім не схожої на наше жит
тя тут. Так, я знаю, що колись умру, і тому сприймаю 
кожний новий день як чудо, дароване мені небесами. Але це 
не примушує мене так прискіпливо аналізувати всі ці те
ми —  любов, щастя, секс, харчування, шлюб.

—  Війна не дає мені думати. На війні я просто існую, 
не більше того. Коли усвідомлюю, що будь-якої миті мене 
може прошити дурна куля, кажу собі: «Як добре, що немає 
причин тривожитися про те, що буде з моєю дитиною». Але 
я також кажу: «Як шкода —  я вмру, і від мене нічого не 
залишиться. Я  виявилася здатною лише втратити життя, а 
привести його на світ —  ні».

—  З  нами щось не те відбувається? Я  питаю тому, що 
мені часом здається, ніби ти хочеш сказати щось важливе, 
але далі не підтримуєш розмову.

—  Так, щось не те. Ми з тобою зобов’язані бути щас
ливими разом. Ти вважаєш, що зобов’язаний мені всім тим, 
що в тобі є тепер; я вважаю, що повинна пишатися, що 
поруч зі мною така людина, як ти.

—  Я  живу з жінкою, яку люблю. І часом запитую сам 
себе, не завжди навіть усвідомлюючи це: «Щ ось у мене не 
так?»

—  Я к добре, що ти це розумієш. І в тебе все так, і в 
мене теж, хоч і я ставлю собі це питання. Неприємність у 
тому, що ми з тобою почали проявляти свою любов. Якщо
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ми зрозуміємо, що це створює труднощі, то зуміємо з цими 
труднощами зжитися й бути щасливими. Це —  постійна 
боротьба, і дякуючи їй ми могли б залишатися живими й 
діяльними, підкоряти один усесвіт за іншим. Але ми тягне
мося до тієї межі, де труднощі й проблеми пригладжуються, 
пристосовуються до нас, де любов перестає породжувати 
проблеми й сутички —  і зводиться до простих рішень.

—  Т о й що ж тут не так?
—  Усе. Я  почуваю, що енергія любові, те, що зветься 

пристрастю, не пронизує вже ні моє тіло, ні душу.
—  Але щось та залишається!
—  Залишається? Невже кожний шлюб має завершити

ся тим, що пристрасть відходить, а її місце займає те, для 
чого придумано вираз «усталені стосунки»? Ти потрібен 
мені. Мені тебе не вистачає. Часом я тебе ревную. Мені 
подобається думати, що приготувати тобі на вечерю, хоча 
ти іноді не помічаєш, що їси. Все це так. Але зникла радість.

—  Нікуди вона не зникла. Коли ти далеко, мені хочеть
ся, щоб ти була поруч. Я  уявляю, як і про що ми говорити
мемо після твого (чи мого) повернення додому. Я  телефо
ную, щоб дізнатися, чи все в тебе гаразд, мені щодня треба 
чути твій голос. Заявляю з повною відповідальністю, що, як 
і раніше, закоханий в тебе.

—  Т е саме відбувається й зі мною. Але ось розлука 
закінчилась —  і ми починаємо сперечатися, сваритись за 
дрібниці, кожне хоче переробити іншого, накинути йому свої 
погляди на світ. І часом, у тиші власного серця, кожен з нас



каже собі: «Як, мабуть, добре бути вільним і не мати жод
них обов’язків».

—  Маєш рацію. Я  в такі хвилини почуваюся геть роз
губленим, тому що знаю —  я живу з жінкою, яка для мене 
дорога й жадана.

—  І я живу з чоловіком, котрого завжди хотіла б три
мати поруч.

—  Ти вважаєш, що це можна змінити?
—  Я  старішаю, на мене все рідше дивляться інші чо

ловіки, і все частіше я думаю: «Краще облишити все як є». 
Я  впевнена, що зможу обманювати себе до кінця днів. Але 
щоразу, потрапляючи на війну, я бачу: існує любов, незмір
но сильніша за ту ненависть, що примушує людей убивати 
одне одного. І в такі хвилини —  тільки в такі хвилини —  
я вважаю, що все можна змінити.

—  Але ти не можеш увесь час бути на війні.
—  Але й у тій личині миру, яку я вдягаю поруч із тобою, 

теж не можу. Бо вона скасовує єдину цінність —  мої справ
жні стосунки з тобою. Хоча наше кохання залишається не
змінно палким.

—  Мільйони людей в усьому світі думають про це ж 
саме, але змагаються з занепадом, поборюють його, і він 
минає. Переживають одну кризу, другу, третю, і врешті 
знаходять спокій.

—  Ти сам знаєш, якою ціною. Коли б не знав —  не 
написав би своїх книжок.



г̂Уніданок з американцем я вирішив улаштувати в піцерії 
Роберто: треба було якнайшвидше чимось загладити не
приємне враження від нашого останнього візиту. Йдучи з 
дому, я попередив служницю й консьєржа, що прийде мо
лодий чоловік з монголоїдним обличчям; якщо я до того часу 
не встигну повернутися, його треба обов’язково запросити, 
пригостити чим він побажає, запропонувати дочекатися ме
не, а ні, то нехай залишить те, що він для мене приніс.

Одним словом, доки не віддасть —  не випускати!
Я взяв таксі й на розі бульвару Сен-Жермен і вулиці 

Сен-Пер попросив зупинитись. Сіяв дрібний дощ, але 
пройти залишалося триста метрів —  і ось він, ресторан із 
скромною вивіскою і привітна усмішка Роберто, який час 
від часу виходить на повітря покурити. Назустріч вузьким 
тротуаром ішла жінка з дитячим візком. Нам було не 
розійтися, і, пропускаючи її, я зійшов на бруківку.

І тоді, як у сповільненому кіно, світ перевернувся: небо 
стало землею, земля —  небом, я навіть устиг розгледіти всі 
деталі верхньої частини будинку навпроти, як цікаво, стіль
ки разів ходив тут і ніколи не дивився вгору... Пам’ятаю ще 
почуття безмежного здивування, свист вітру в вухах, десь 
далеко собачий гавкіт, потім усе щезло в темряві.

Мене з запаморочливою швидкістю несло в чорну діру 
тунелю, в кінці якого ледь миготіло світло. Але раніш, ніж 
я долетів до нього, чиїсь невидимі руки з неймовірною си
лою рвонули мене назад, і я опритомнів від голосів і криків
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навколо. Все це тривало лічені секунди. Я  відчув присмак 
крові в роті, запах мокрого асфальту й зрозумів, що став 
жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Я одночасно і 
прийшов до тями, і залишався непритомним; спробував, але 
не зміг ворухнутися, помітив розпластане поруч тіло, вдих
нув аромат туалетної води —  Боже, невже це та жінка з 
візком?

Хтось намагався підняти мене. Я  крикнув, щоб не чіпа
ли, —  з якоїсь випадкової давньої розмови я запам’ятав, що 
коли у постраждалого зламані шийні хребці, кожний необе
режний рух може спричинити параліч.

Я  відчайдушно намагався втримати свідомість, я чекав 
болю, який так і не з ’явився, пробував поворушитись, але 
зміркував, що краще цього не робити. Н а мене насувалося 
заціпеніння, ступор. Я  знову просив не чіпати мене; почув, 
як завиває сирена, й зрозумів, що можу заснути й не чіпля
тися більше за життя —  збережу я його чи втрачу, тепер 
залежало не від мене, а від лікарів, санітарів, від талану й 
від Бога.

Потім я почув голос якоїсь дівчинки: вона називала своє 
ім’я, яке так і не відклалося в моїй пам’яті, просила не хви
люватися, повторювала, що все буде добре, що я не помру. 
Мені хотілося вірити її словам, я благав її нікуди не йти, 
залишатися поруч зі мною, та вона відразу десь зникла. 
Я  побачив, як на шию мені надягають пластмасовий комір, 
а обличчя закривають маскою, і поринув у сон —  без сно
видінь.



\„оли я опритомнів, не існувало нічого, крім жахливого 
дзвону в вухах: усе інше було тиша й темрява. Потім усе 
попливло, і я вже не сумнівався, що мене несуть у домовині 
й зараз похоронять живим.

Я  хотів постукати в віко або в стінку, але не міг нічим 
ворухнути. Якийсь час, що здавався мені вічністю, я почу
вав, що мене кудись заштовхують і що я зовсім безпорад
ний, і тоді, зібравши останні сили, я закричав, і мій крик, 
відлунюючи в замкненому просторі, ледве не оглушив мене. 
Але я знав, що цим криком урятував себе, бо відразу ж із 
того боку, де мої ноги, з ’явилося світло! Значить, почули, 
що я ще не покійник!

Світло, благословенне світло, що визволило мене від 
найстрашнішої муки —  задушення, —  повільно піднімало
ся знизу, від ніг, і ось нарешті віко зовсім зняли. Я  був увесь 
у крижаному поту, мене допікав лютий біль, але я був щас
ливий і відчував величезне полегшення: вони спам’яталися, 
помітили свою помилку! Яка радість —  повернення на цей 
світ!

Світло тим часом добралося до моїх очей, волога рука 
торкнулась моєї руки, і золотоволосий ангел у білому одіянні 
витер мені піт з  лоба.

—  Не хвилюйтесь, —  промовив ангел. — Я  не ангел, а 
це не домовина, а томограф, і ви не вмерли. Ми тільки хотіли 
познаходити всі ушкодження. Ніби нічого серйозного, та 
все ж доведеться потримати вас під наглядом.



—  А  що кістки, всі цілі?
—  Ви дуже забилися. Суцільні садна й синяки. Ви 

вжахнулися б, побачивши своє обличчя; та за кілька днів усе 
заживе.

Я  спробував сісти, але ангел м’яко утримав мене. Я  від
чув сильний головний біль і застогнав.

—  Вас збила машина. Це, по-вашому, цілком при
родно?

—  По-моєму, ви мене обманюєте, —  вимовив я з зу 
силлям. —  Я  доросла людина, життя прожив серйозне й 
можу сприйняти будь-яку звістку без паніки. Враження ж 
у мене таке, що зараз голова лопне.

Щ е двоє в білому переклали мене на теліжку. Я відчув 
на шиї якийсь ортопедичний пристрій.

—  Перехожі чули, що ви просили не чіпати вас, — ска
зав ангел. —  Це було абсолютно правильно. А  тепер поно
сите якийсь час цього комірця, і якщо не трапиться ніяких 
прикрих сюрпризів, то будемо вважати, що ви обійшлися 
переляком —  може не легким, а все ж вам дуже пощастило.

—  Доки мені тут лежати? Я  не можу затримуватись 
надовго...

Ніхто не відгукнувся. Біля входу в кабінет на мене чека
ла радісна Марі —  мабуть, лікарі сказали їй, що небезпеки 
немає. Вона погладила мене по голові, не показуючи жаху, 
який напевне викликало моє спотворене обличчя.

Лікарняним коридором рушив невеличкий кортеж —  
Марі, двоє санітарів, що котили візок зі мною, і ангел у 
білому одіянні. Голова в мене боліла дедалі сильніше.



—  Сестро, моя голова...
—  Я не сестра, я черговий лікар. Ваш лікар має ось-ось 

прийти. А  за голову не хвилюйтесь: коли таке трапляється, 
спрацьовує захист, і організм перекриває кровоносні суди
ни, щоб запобігти крововиливу. А  коли з ’ясовується, що 
небезпеки немає, вони знову розширюються, кровопоста
чання відновлюється, і це викликає болісні відчуття. Оце й 
усе. Коли хочете, можу дати снодійне.

Я  відмовляюсь. І ніби з якогось таємного куточка душі 
виринають слова:

«Голос говорить, що це відбудеться не раніше призначе
ного часу».

Михаїл не міг знати зарані. Немислимо, щоб усе, що 
трапилося на розі бульвару Сен-Жермен і вулиці Сен-Пер, 
було частиною всеосяжної змови, неймовірно, щоб усе це 
наперед визначили й призначили боги: мало їм клопоту з 
нашою розхитаною планетою, так треба кидати всі свої 
справи заради того, щоб перебити мені зустріч із заїром.  
Михаїл ну ніяк не міг заглянути в майбутнє... хіба що... хіба 
що справді почув голос, і справді існує якийсь план, і все 
значно серйозніше, ніж я собі уявляв.

Ні, це для мене таки занадто —  і усмішка Марі, і віщий 
голос, і вже зовсім нестерпний головний біль.

—  Лікарю, я передумав. Голова розколюється... хочу 
заснути.

Вона щось каже санітарові, той іде й вертається раніш, 
ніж ми доїжджаємо до дверей палати. Мені вколюють ліки, 
і я поринаю в сон.



^П рокинувш ись, я заходився розпитувати про подробиці 
події —  чи жива та жінка, що йшла мені назустріч, що 
трапилося з дитиною. Марі казала, що мені потрібен спокій, 
але доктор Луї, мій лікар і давній друг, дозволив усе роз
повісти. З ’ясувалося, що на мене налетів мотоцикліст — то 
його нерухоме тіло я бачив на бруківці за два кроки від себе. 
Ю нака привезли в цю саму лікарню; він теж відбувся синя
ками й саднами. Поліцейське розслідування встановило, що 
в момент наїзду я перебував на проїжджій частині і таким 
чином створив небезпеку для життя мотоцикліста.

Інакше кажучи, винуватцем пригоди був я. Але юнак 
вирішив не порушувати справи: Марі вже поговорила з ним 
і дізналася, що він — іммігрант, у Парижі працює нелегаль
но й тому боїться поліції. На щастя, в той день він був у 
шоломі, й тому обійшлося без тяжких наслідків. З а  добу 
його й виписали.

—  Як це —  за добу? Ви хочете сказати, що я тут...
—  Уже три доби. Після того як вам зробили магнітно- 

резонансну томографію, черговий лікар потелефонувала 
мені й спитала, чи можна провести вам курс заспокійливих 
засобів. Оскільки ви були збуджені, роздратовані і в той же 
час пригнічені, я дозволив.

—  А  що буде тепер?
—  Щ е два дні в лікарні та три тижні доведеться поно

сити цього коміра. Найнебезпечніші перші сорок вісім го
дин, але вони вже позаду. Т а  все одно —  якась частина



вашого організму може не захотіти поводити себе як нале
жить, і тоді виникнуть ускладнення. Але коли виникнуть, 
тоді й будемо про це думати; навіщо переживати наперед?

—  Сказати інакше, я можу вмерти?
—  Як вам, мабуть, відомо, ми всі не тільки можемо, але 

й повинні колись умерти.
—  Я  питаю, чи є зараз загроза життю.
Доктор Луї не спішив з відповіддю.
—  Так, є. Є ймовірність, що утворився тромб, який 

щомиті може відірватися й забити судину, тобто викликати 
емболію. А  ще є ймовірність, що якась клітина збоже
воліє —  тоді може розвинутися рак.

—  Навіщо ви таке кажете, доктор! —  перебила його 
Марі.

—  Ми з ним друзі понад п’ять років. Він запитав —  
я відповів. А  тепер вибачте, мені пора: у мене скоро почи
нається прийом. Медицина —  це не те, що ви думаєте. 
Коли у вашому світі хлопчик піде купити п’ятеро яблук, а 
повернеться додому з  двома, ви вирішите, що троє яблук він 
з ’їв дорогою. А  у нас не так. У нас існує безліч інших 
пояснень —  можливо, з ’їв, а може, його пограбували, або 
на п’ять яблук грошей не вистачило чи впустив десь, а може, 
зустрів голодного й вирішив поділитися... Тисячі версій. 
У моєму світі все можливе і все відносне.

—  Щ о таке епілепсія, докторе?
Марі миттю зрозуміла, що я маю на увазі Михаїла, й не 

могла стримати незадоволення. І тут же повідомила, що їй 
час їхати на зйомку.



Але доктор Луї, що вже зібрався був іти, зупинився, 
щоб відповісти на моє запитання.

—  Надлишок електроімпульсів у певній зоні головного 
мозку призводить до більш чи менш тривалих судомних 
нападів. Щ одо причин виникнення епілепсії погляди розхо
дяться... Більшість спеціалістів вважає, що напади трапля
ються тоді, коли хворий перебуває в сильній напрузі. У вас 
немає причин тривожитись: хоч ця хвороба може вперше 
проявитися в будь-якому віці, її навряд чи можуть спрово
кувати ваші травми.

—  Але що ж породжує саму хворобу?
—  Я не психіатр... Коли хочете, можу проконсульту

ватися.
—  Хочу! І ще одне питання —  тільки, ради бога, не 

подумайте, що я трохи з глузду поїхав: скажіть, чи це мож
ливо, що епілептики чують певні голоси й мають дар про
видіння майбутнього?

—  Невже вас попереджували, що попадете під мо
тоцикл?

—  Не так конкретно, але можна було зрозуміти са
ме так.

—  Вибачте, мені час. А  ще я обіцяв Марі підвезти її на 
студію. Про епілепсію розпитаю фахівців.



іУ"_/_оки Марі була далеко, заїр  повернувся й зайняв своє 
постійне місце. Я знав: якщо Михаїл виконав свою обіцян
ку, на мене вдома чекає конверт з адресою Естер, —  але 
раптом мені стало страшно.

А  що, коли Михаїл сказав правду?
Я намагався пригадати все до найменших дрібниць —  

ось я зробив крок з тротуару на бруківку, звично оглянувся, 
побачив машину, але на безпечній відстані. І все ж таки мене 
збив мотоцикліст —  мабуть, він ішов на обгін машини й 
тому я його не бачив.

Я вірю в знамення. Після того як я пройшов Ш лях 
Сантьяго, все перемінилося: те, що нам належить знати, 
постійно перебуває перед нашими очима, і досить лише 
пильно і з повагою оглянутися навколо, щоб зрозуміти, куди 
веде нас Бог і який крок треба зробити в ту чи ту хвилину. 
Крім того, я навчився шанувати таїну; як казав Ейнштейн, 
Бог не грає в кості з  Усесвітом — у світі все взаємопов’яза
не й наповнене змістом. Дарма що цей зміст майже завжди 
від нас прихований —  ми відчуваємо ту мить, коли набли
жаємось до здійснення нашого істинного призначення на 
Землі: в такі хвилини все, що ми робимо, заряджене енер
гією натхнення.

Якщо вона є —  значить, усе добре. Немає —  значить, 
краще відразу ж змінити курс.

Коли ми на правильному шляху, то підкоряємося знакам 
і знаменням; часом ми відхиляємося від цілі, й тоді Вища



Сила приходить нам на допомогу, не даючи помилитись. 
Може, наїзд мотоцикла —  це знак небес? Може, Михаїл 
інтуїтивно сприйняв сигнал, посланий мені?

Я подумав, що на обоє питань треба дати ствердну від
повідь.



1  чи ж не тому, що я прийняв Судьбу, те, що мені рокова- 
не, дозволив Вищій Силі вести й направляти мене, я 
помітив, що заїр  повільно, поступово втрачає напругу? З а 
раз мені варто лише відкрити конверта, прочитати адресу й 
подзвонити в двері до Естер.

Але знаки показували, що час для цього ще не настав. 
Якщо Естер і справді така важлива для мене, якщо вона все 
ще мене любить (а Михаїл стверджував, що любить), то 
навіщо форсувати ситуацію? Це приведе мене до тих самих 
помилок, які я вже колись робив!

Як уникнути їх повторення?
Тепер я краще знаю себе, знаю переміни, які відбулися 

в мені, знаю, звідки взялася ця вибоїна на рівній і радісній 
дорозі.

А  чи цього досить?
Ні, ще треба взнати, ким була Естер і через які перетво

рення пройшла вона за той час, що ми були разом.
А  чи досить відповісти лише на ці два запитання?
Ні. Є ще третє: чому нас звела доля?
Часу в мене у лікарняній палаті було досить, і я новими 

очима подивився на своє життя. Я завжди шукав пригод і 
завжди хотів надійності —  хоч і знав, що одне з іншим 
погано поєднується. Ані на мить не сумніваючись у своїй 
любові до Естер, я сторч головою закохувався в інших, і то



лише тому, що немає на світі принаднішої гри, ніж споку
шання.

Чи проявляв я, чи показував свою любов? Можливо. 
Але ненадовго. І не завжди. Чому? Тому що вважав: у 
цьому немає необхідності, вона й так мусить про неї знати 
й жодної миті не сумніватися в моїх почуттях.

П ам’ятаю, багато літ тому хтось запитав мене, чи було 
щось спільне у всіх моїх коханих жінок. Відповідь не заба
рилась: це був я. І, усвідомивши це, я побачив, скільки ж 
часу було згаяно на пошуки потрібної людини —  жінки 
змінювались, я залишався таким, як і був, і не засвоював 
того, що нас зближувало. У мене було багато коханок, але 
я завжди чекав потрібної мені людини. Я  підкоряв і підко
рявся, і стосунки руйнувалися, —  але ось з ’явилась Естер, 
і картина змінилася цілковито.

Я  думав про свою колишню дружину з ніжністю: минув 
той час, коли я з упертістю одержимого мріяв знайти її, 
дізнатися, чому вона зникла без пояснень. Хоча книжка 
«Час дерти й час зшивати» була справжнім дослідженням 
мого останнього шлюбу, вона все ж таки, і перш за все, 
свідчила про те, що я здатен любити й відчувати втрату. 
Естер заслуговувала на щось краще, ніж слова, але навіть і 
слова, прості слова не вимовилися за весь той час, що ми 
були разом.

Завжди треба знати, коли закінчується черговий етап 
твого життя. Замикається коло, зачиняються двері, завер
шується сторінка чи розділ — не має значення, як це назва
ти, важливо залишити в минулому те, що вже належить



минулому. Поступово я починаю розуміти, що вже не можу 
повернутися назад і повернути той навколишній світ, у яко
му я був колись; і ці два роки, що досі сприймалися як 
нескінченні тортури, тепер являють мені свій істинний 
смисл.



справа виходила далеко за межі сімейних незлагод: будь- 
який чоловік, будь-яка жінка пов’язані з певною енергі
єю —  часто її іменують любов’ю, але насправді це той пер
шоелемент, із якого був створений Всесвіт. Керувати цією 
енергією не можна —  це вона м’яко керує нами; це в ній 
перебуває все, чого навчає нас буття. А  захочеш викорис
тати її на свою потребу —  залишишся ні з чим, і чекає на 
тебе прегіркуще розчарування, безнадія, обмануті сподіван
ня, бо енергія ця вільна й дика.

До останнього подиху твердимо, що любили колись ко
гось чи щось, а насправді ми лише страждаємо, і страж
даємо тому, що, замість того щоб сприйняти її силу, нама
гаємось пригасити її, марнославлячись ілюзією життя.

І чим далі я думаю про це, тим слабкішим стає заїр  і тим 
ближче підходжу я до самого себе. Я  готую себе до тривалої 
роботи, яка вимагатиме від мене роздумів безмовних і гли
боких. Нещасний випадок допоміг мені зрозуміти: не треба 
штучно наближувати те, для чого час зшивати  ще не на
став.

Пригадалися слова доктора Луї: після подібної травми 
людина може вмерти будь-якої хвилини. А  що, коли так і 
трапиться? Якщо за десять хвилин моє серце зупиниться?

Коли доглядальниця принесла до палати вечерю, я 
поцікавився:

—  Ви вже задумувалися про свій похорон?



—  Заспокойтеся, —  відповіла вона. —  Ви в безпеці, й 
вигляд у вас значно кращий.

—  А  я й не хвилююсь. І знаю, що виживу, —  мені про 
це сказав голос.

Я  навмисне сказав про голос, щоб трохи подражнити її. 
Доглядальниця подивилася на мене з підозрою й, мабуть, 
подумала, що треба б додатково обслідувати пацієнта, пе
реконатися, що його мозок не постраждав.

—  Я  знаю, що житиму. Проживу ще день, ще рік, ще 
років тридцять або сорок. Але колись, незважаючи на всі 
досягнення науки, я залишу цей світ. І мене поховають. 
Я  думаю про це вже тепер, отож хотів дізнатися, чи й вам 
доводилося думати про свій похорон.

—  Ні, ніколи. Але мене дуже лякає думка, що колись 
усе закінчиться.

—  Хочеш чи не хочеш, згоден чи не згоден, але це 
реальність, від неї не втекти. Ви не заперечуєте ще трохи 
поговорити на цю тему?

—  Мене чекають хворі, —  сказала вона, поставила ве
черю на стіл і квапливо вийшла, майже вибігла з палати. Ні, 
вона тікала не від мене, а від моїх слів.

Щ о ж, коли обговорювати зі мною цей предмет догля
дальниця не хоче, доведеться обміркувати його в самотині. 
Я  пригадав рядки вірша, який вивчав ще в дитинстві:



Коли прийде вона, незвана гостя,
Злякаюсь я, либонь. А  може й ні —
Скажу примирливо: «Який був гарний день!

/  поле зоране, і стіл стоїть накритий,
І в хаті прибрано, все на своїх міси^ях —
Д л я  ночі темної пора настала».

Так, мені б хотілося, щоб так і було —  все на місцях, всьому 
своє місце. А  які слова виб’ють на моїй могильній плиті? Ми 
з Естер написали свої заповіти: обоє віддали перевагу кре
мації. Мій прах я попросив розвіяти над містечком Себрей- 
ро, що на шляху Сантьяго. Естер свій —  над морем. Вихо
дить, ніякої плити й не буде.

А  все ж таки —  які б мені слова взяти за епітафію? 
Мабуть, ось такі:

«Смерть застала його в живих».
Звучить ніби безглуздо, але я знаю дуже багатьох лю

дей, які перестали жити, хоча й продовжують працювати, 
обідати, крутитися в суспільстві. Але все це вони роблять 
машинально, не тямлячи, що кожний новий день несе з 
собою магію; не відчуваючи, коли треба зупинитись і замис
литися про чудо життя; не розуміючи, що вже за мить ти 
можеш щезнути з лиця землі.

Марна праця пояснювати все це доглядальниці —  перш 
за все тому, що забрати посуд прийшла не вона, а інша, яка 
(мабуть, за розпорядженням лікарів) відразу взяла зі мною 
дуже жорсткий тон. Вона запитала, чи пам’ятаю я, як мене 
звуть, який тепер рік, як прізвище президента С Ш А  —  всі



її питання були з тих, які ставлять, коли є підозріння, що 
пацієнт несповна розуму.

А  все лиш тому, що я поцікавився тим, про що має 
думати кожен: «Ви вже замислювались про свій похорон?», 
«Ви пам’ятаєте, що рано чи пізно помрете?»

Тієї ночі я заснув з усмішкою. З а їр  зникав, Естер по
верталась, і якщо мені судилося дожити до ранку, то незва
жаючи на все, що траплялося в моєму житті, незважаючи 
на всі мої невдачі й поразки, незважаючи на втрату коханої, 
на всі несправедливості й прикрощі, яких я зазнав і яких 
завдавав іншим, —  я буду живим до останнього подиху і з 
глибокою впевненістю скажу:

«Який був гарний день!
І поле зоране, і стіл стоїть накритий,
І в хаті прибрано, все на своїх місцях —
Д ля  ночі темної пора настала».



СУ а два дні я повернувся додому. Марі готувала обід, я 
переглядав купу пошти, яка набралася за мою відсутність. 
Знизу подзвонив консьєрж і повідомив, що конверта, якого 
я чекав на минулому тижні, передано й він повинен лежати 
на моєму столі.

Я  подякував, але всупереч усьому, що уявляв собі ці два 
роки, до конверта не кинувся. З а  обідом я розпитував Марі 
про зйомки, вона мене — що я збираюсь робити, зважаючи 
на те, що з ортопедичним коміром на шиї не дуже розгу
ляєшся. Сказала, що в разі потреби побуде зі мною.

—  У мене запланована невеличка презентація для ко
рейської телевізії, але я можу відкласти її або й зовсім від
мінити. Якщо тобі, звичайно, потрібне моє товариство.

—  Твоє товариство мені дуже потрібне, і приємно зна
ти, що ти поруч.

Вона усміхнулась і зняла трубку телефона: подзвонила 
своєму імпресаріо й попросила змінити графік зустрічей. 
Я  почув її слова: «...ні, не треба казати, що захворіла, я 
людина забобонна, і щоразу, коли посилаюсь на хворобу, 
опиняюся в постелі. Скажіть, що я доглядаю кохану 
людину».

Виникло безліч термінових справ —  перенести інтерв’ю 
на пізніше, відповісти на запрошення, послати свої візитні 
картки на знак вдячності за телефонні дзвінки й прислані 
квіти. Пора було зайнятися текстами, передмовами, реко
мендаціями. Марі просиджувала цілі дні з моїм агентом,



перекроюючи мій графік. Вечеряли ми завжди вдома, і 
бесіди наші були типово подружніми —  то цікавими, то 
банальними. З а  однією з таких вечер, після кількох келихів 
вина, вона оголосила, що я перемінився.

—  Враження таке, ніби подих смерті повернув тебе до 
життя.

—  Це трапляється з усіма.
—  І, дозволь тобі зауважити, жодного разу ти не згадав 

про Естер. Таке вже бувало —  коли ти закінчив «Час дерти 
й час зшивати»: ця книжка подіяла тоді на тебе цілюще, 
жаль тільки, що ненадовго.

—  Ти хочеш сказати, що нещасливий випадок міг ви
кликати такі ж наслідки?

Хоча в моєму голосі не було й відтінку агресії, Марі 
перемінила тему розмови; вона почала розповідати, як їй 
було страшно летіти вертольотом із Монако до Канн. Вечір 
завершився в ліжку, і кохання, яким ми тішилися (хоч і 
незручно було —  заважав мій ортопедичний комір), ще 
більше зблизило нас.



СУ а чотири дні зникла величезна гора паперів на моєму 
столі. Залишився самотнім великий білий конверт, на якому 
стояло моє ім’я й номер квартири. Марі хотіла розрізати 
його, але я сказав, що це не до спіху.

Вона ні про що не спитала; може, мені прислали інфор
мацію про стан моїх банківських рахунків, а може, то лист 
від закоханої жінки —  значить, не для сторонніх очей. 
Я  теж нічого не пояснював, просто забрав конверта зі столу 
й засунув між книжки. Якщо він весь час буде перед очима, 
заїр  може повернутись.

Моя любов до Естер не зменшилась ні на йоту, але 
кожного лікарняного дня щось цікаве воскресало в моїй 
пам’яті —  і не так наші з нею розмови, як ті хвилини, коли 
ми були поруч і мовчали. Я згадував її очі —  очі дівчинки, 
захопленої несподіваною пригодою, очі жінки, яка пи
шається успіхом чоловіка, очі журналістки, поглинутої тим, 
про що вона пише, і —  з певного часу —  очі дружини, якій 
здається, що в моєму житті їй немає більше місця. Смуток 
в очах Естер з ’явився ще до того, як вона захотіла бути 
військовою кореспонденткою; після кожного повернення 
вона веселішала, але не більш як на кілька днів.

Одного разу задзвонив телефон.
—  Ц е він, —  сказала Марі, подаючи мені трубку.
Я  почув голос Михаїла: спочатку він висловив своє 

співчуття з приводу того, що трапилось, потім запитав, чи 
одержав я конверта.



—  Так, він тут.
—  І ви збираєтеся зустрітися з нею?
Марі стояла поруч, тому я відповів:
—  Поговоримо про це, коли зустрінемось.
—  Я не вимагаю, повірте, але ви обіцяли допомогти 

мені.
—  Я теж виконую свої обіцянки. Ми побачимось, як 

тільки я почну виходити з дому.
Він залишає мені номер свого мобільного телефона, я 

даю відбій і помічаю, що Марі —  зовсім не та, якою була 
кілька хвилин тому.

—  Отже, все знову як було.
—  Ні. Все інакше.
Мені слід було б висловитись ясніше —  сказати, що й 

досі хочу побачити Естер, що знаю, де вона. Щ о прийде 
час —  я сяду в поїзд, таксі, літак і опинюся поруч із нею. 
Але сказати так означає втратити жінку, яка зараз сидить 
коло мене, яка все приймає й робить усе можливе, щоб 
показати, який я для неї важливий.

Так, я поводжусь як боягуз. Мені соромно перед самим 
собою, але таке воно, життя: я по-своєму —  а як саме, 
пояснити не зміг би —  люблю Марі.

Я  мовчу ще й тому, що завжди вірю в знамення; і зга
дуючи ті хвилини, коли ми з Естер просто сиділи мовчки, я 
відчуваю: чи буде мені голос, чи не буде, і чи пояснить мені 
хто, в чім справа, але час нашої зустрічі ще не настав. І пиль
ніше, ніж на тих наших з нею розмовах, я мушу зосереди
тися на нашій мовчанці: тільки вона дасть мені свободу, без



якої годі збагнути світ, у якому все йде правильно, годі 
впіймати ту мить, коли все пішло не так.

Марі —  тут, вона дивиться на мене. Чи зможу я повес
тися безчесно з людиною, яка зробила для мене все? Мені 
ніяково, але ж неможливо розповісти все як є. Хіба що 
тільки... хіба тільки знайти спосіб висловити свої почуття не 
прямо.

—  Марі, уяви собі: двоє пожежників ідуть до лісу й 
гасять там невеличку пожежу. Закінчивши справу, вони 
виходять і сідають на березі річки. У одного обличчя в сажі 
й попелі, другий —  чистенький, як херувим. Питання: хто 
з них умиє обличчя?

—  Дурне питання. Хто брудний, той і вмиється.
—  Відповідь неправильна. Брудний погляне на товари

ша й вирішить, що й сам такий. І навпаки —  чистий поба
чить обличчя товариша й подумає: я теж, мабуть, забруд
нився, треба вмитись.

—  До чого ти це все?
—  До того, що поки лежав у лікарні, зрозумів: у жінках, 

котрих любив, я завжди шукав самого себе. Я  дивився на 
їхні чисті, свіжі обличчя й бачив у них своє відображення. 
А  вони бачили на мені попіл і сажу і, хоч які розумні та 
самовпевнені були, теж урешті починали відображатися в 
мені й бачити себе гіршими, ніж насправді. Будь ласка, не 
допустися, щоб це трапилось і з тобою.

«Як уже трапилося з  Естер», —  хотілося мені додати. 
А  зрозумів я це лише тоді, коли пригадав, як змінювався 
вираз її очей. Я  завжди вбирав їхнє світло, їхню енергію;



заглянувши в них, я набирався сили, впевненості, я міг іти 
далі. А  вона дивилася на мене й почувала себе негарною, 
дрібною, бо йшли роки, і моя кар’єра — якій вона так спри
яла —  відтіснила наші стосунки на задній план.

І перш ніж знову побачити Естер, мені треба зробити все, 
щоб моє обличчя стало так само чистим, як і її обличчя. 
Перш ніж знайти Естер, мені належить знайти самого себе.



Нитка Аріадни

/  Л  народжуюсь у невеличкому селі, за кілька кілометрів 
від іншого, трохи більшого села, де є школа й музей поета, 
який колись тут жив. Моєму батькові під сімдесят, ма
тері —  двадцять п’ять. Познайомились вони недавно: він 
приїхав із Росії продавати килими, зустрів її й вирішив усе 
кинути —  заради неї. Вона йому в дочки годиться, а на
справді як мати — допомагає заснути, бо він страждає без
сонням з 17 років, звідтоді як воював під Сталінградом, де 
відбулась одна з найдовших і найкривавіших битв Другої 
світової війни. З  усього їхнього трьохтисячного полку в жи
вих залишається троє».

Дивно, він не вживає минулого часу, навіть коли треба 
сказати «Я народився...» Враження таке, ніби все відбу
вається тут і тепер.

«Мій батько в Сталінграді; він і його найближчий друг 
повертаються з розвідки й потрапляють під вогонь. Х ова
ються в вирві після вибуху снаряда —  воронці —  і дві доби 
лежать там у снігу й бруді. їсти нічого, зігрітись нічим. 
Недалеко хата, звідти долинає російська мова, але туди не 
дістатися, стрілянина не вщухає. В повітрі стоїть запах 
крові, вдень і вночі чути стогони й крики поранених. Р ап 
том —  тиша. Батьків товариш підхоплюється, вваживши,



що німці відійшли. «Лягай!» —  кричить батько, хапаючи 
його за ноги, але пізно —  товариш падає з простреленим 
черепом.

Минає ще дві доби. Батько лежить поруч із убитим і 
повторює безтямно: «Лягай! Лягай!» Нарешті його знахо
дять, ведуть до хати. їжі немає, але є набої й тютюн. Жують 
тютюн. З а  тиждень починають їсти м’ясо своїх мертвих 
задубілих на морозі товаришів. Під кулями до них пробива
ються свої, рятують їх, перев’язують поранених. І знову на 
передову: Сталінград не може впасти, на кону — доля всієї 
Росії. Чотири місяці запеклих боїв, людоїдство, відморо
жені кінцівки —  і ось нарешті німці здаються. Це —  поча
ток кінця Гітлера й Третього рейху. Мій батько пішки по
вертається до рідного села —  а це майже за тисячу кіло
метрів від Сталінграда. І тут виявляється, що він не може 
спати: щоночі бачить друга, якого міг врятувати...

З а  два роки закінчується війна. Батька нагороджують 
орденом, але він не може знайти роботу. Його називають 
героєм Сталінградської битви, а він перебивається випадко
вими заробітками. Хтось пропонує йому торгувати килима
ми. Дякуючи безсонню працює ночами —  заводить зна
йомство з контрабандистами, входить у довіру, й нарешті в 
нього з ’являються гроші.

Комуністична влада звинувачує його в зв’язках із зло
чинцями й запроторює до Сибіру як ворога народу —  дар
ма що він герой війни. На волю виходить майже старцем, і 
єдине, на чому він розуміється, це килими. Йому вдається 
налагодити колишні зв ’язки, він одержує кілька штук на



продаж. Але часи тяжкі, килими нікого не цікавлять. Він 
вирішує перебратися на нове місце подалі, дорогою просить 
милостиню, врешті опиняється в Казахстані.

Він старий і самотній, але треба заробляти на прожиття. 
Вдень майструє сякі-такі дрібниці, вночі спить мало, часто 
прокидається з криком «Лягай!» Неймовірно, але після 
всього, що йому довелося пережити, незважаючи на безсон
ня, погане харчування, невдачі, постійне куріння, міцне здо
ров’я не покидає його.

В маленькому селі він стрічає дівчину. Вона живе з бать
ками й приводить його до них у дім —  традиції гостинності 
в тих краях священні. Його залишають переночувати, але 
серед ночі він будить усіх своїм «Лягай!» Дівчина підходить 
до нього й з молитвою гладить по голові. Вперше за кілька 
десятків років він засинає спокійно.

Вранці дівчина каже, що з дитинства мріяла вийти заміж 
за дуже літнього чоловіка й народити йому сина. Вона че
кала не один рік, відмовляла всім сватачам, і батьки її дуже 
тривожаться —  їм страшно, що донька залишиться старою 
дівкою, а община її засудить.

Дівчина питає, чи візьме він її за жінку. Йому дивно —  
вона скоріш була б йому за внучку; він нічого не відповідає. 
А  як настає ніч, у маленькій їдальні, де йому влаштували 
постіль, він просить, щоб вона знову погладила йому голову. 
І цю ніч теж спить міцно й спокійно.

Наступного дня знову заходить розмова про одруження, 
тепер уже в присутності батьків; а ті, схоже, згодні на все, 
аби лиш донька знайшла собі чоловіка та відвела ганьбу від



родини. Селом пішли чутки, що десь іздалеку прийшов ста
рий дід, але насправді він —  багатий торгівець килимами, 
йому набридло жити в достатках та спокої, і оце він шукає 
собі пригод. Люди збуджені, тільки й розмов що про щедрі 
дарунки та неймовірні гроші в банку. Т а про щасливу дівчи
ну, якій так повезло —  зустріти чоловіка, який нарешті за
бере її з цієї богом забутої глушини. Мій батько ошелешено 
слухає всі ці розмови; але ж він стільки років жив один, 
наблукався, набідувався, втратив усіх своїх рідних —  і тепер 
ось може отримати дім і сім’ю. Він дає згоду, а небилиці про 
своє минуле не заперечує. Невдовзі справляють весілля —  
за мусульманським обрядом. А  за два місяці моя мати відчу
ває, що в неї буде дитина. Ця дитина —  я.

Сім літ від роду я живу з батьком. Він більше не страж
дає безсонням, працює в полі, ходить на полювання, роз
мовляє з  сусідами про своє багатство й дивиться на матір 
так, ніби зустріч із нею була єдиною радістю, яка випала на 
його долю. Я  певен, що маю багатого батька, але якось 
увечері, затопивши піч, він садовить мене поруч і бере 
обіцянку, що я буду мовчати. І розповідає мені про своє 
минуле та про причини одруження. Далі каже, що йому 
жити вже недовго, і то таки правда: за чотири місяці він 
помирає на руках матері, усміхаючись так, ніби в житті його 
не було жодної біди. Помирає щасливим».



(ц/ула весна, коли Михаїл розповідав про своє життя, але 
холод стояв незвичайний. Хоча, мабуть, усе ж не такий, як 
там, у Сталінграді, коли доходило до 35 морозу. Ми сиділи 
в колі паризьких бомжів і грілися разом із ними біля само
робної жаровні. Я  прийшов сюди після другого телефонного 
дзвінка —  прийшов, щоб виконати те, що обіцяв Михаїлові. 
Поки велася розмова, він нічого не питав про конверт, ніби 
знав —  чи то голос його повідомив, —  що я вирішив іти за 
знаками, не підганяти події і завдяки цьому вивільнився 
з-під влади заїра.

Коли він призначив мені зустріч в одному з найнебез- 
псчніших передмість Парижа, я стривожився. Зазвичай я б 
відмовився браком часу або спробував би переконати його, 
що ліпше посидіти десь у барі та спокійно обговорити на
гальні проблеми. Авжеж, я побоювався, щоб у нього не 
трапився черговий напад, але тепер, коли я знав, як тому 
дати раду, я боявся грабіжників дужче, ніж епілепсії. Тим 
більше, що й досі носив ортопедичного комірця й захисти
тись у разі чого не зміг би.

Але Михаїл наполягав: дуже важливо, щоб я познайо
мився з  жебраками, бо вони —  частина його життя й життя 
Естер. В лікарні я нарешті зрозумів, що в моєму житті щось 
не так, щось терміново треба перемінити.

Але що? І яким чином?
Т а от хоча б податися в кубло маргіналів. Наприклад.



о 'С /ін  переказує грецький міф про те, як Тезей увійшов до 
лабіринту, щоб убити чудовисько. Як Аріадна, що покохала 
героя, дала йому кінчик нитки, аби він потім зміг віднайти 
шлях назад. Я  сиджу пліч-о-пліч із цими людьми й раптом 
усвідомлюю, що давно не відчував подібного — такого сма
ку таїни, такого духу авантюри. Хто знає, чи не одержу я 
провідну нитку саме в такому місці, куди нізащо на світі не 
прийшов би, коли б не переконання: щоб перемінити життя, 
мені належить спромогтися на величезне, неймовірне зу
силля.

Михаїл продовжує розповідь, а я бачу, як уважно слу
хають його жебраки: мабуть що найяскравіші зустрічі не 
обов’язково мають відбуватися в теплі та затишку фешене
бельного ресторану.



«_£іУорога до села, куди я ходжу до школи, триває цілу 
годину. Я розглядаю жінок, які йдуть по воду, безмежний 
степ, російських солдатів у довгих вантажівках, засніжені 
верхи гір, за якими, кажуть, лежить величезна країна Китай. 
У селі —  музей поета, мечеть, школа та три чи чотири 
вулиці. В школі ми дізнаємося, що таке ідеал: ми повинні 
боротися за перемогу комунізму, за те, щоб усі люди на світі 
були рівні. Я  не вірю в цю нездійсненну мрію, бо навіть у 
нашому вбогому краю існує нерівність: члени компартії сто
ять вище за всіх і, час від часу відвідуючи велике місто 
Алма-Ату, привозять небачені лакітки, гарний одяг, пода
рунки своїм дітям.

Одного разу по дорозі додому я відчуваю сильний порив 
вітру, бачу вогні навколо й на якусь мить непритомнію. 
Опам’ятавшись, бачу: сам я сиджу на землі, а переді мною 
в повітрі ніби пливе білява дівчинка в білій сукні з синім 
поясом. Вона усміхається й зникає, не сказавши жодного 
слова.

Влетівши до хати, кидаюсь до матері, відриваю її від 
роботи й розповідаю про подію. Вона лякається й просить 
мене нікому більше про це не казати. Пояснює —  тільки 
хіба ж поясниш такі складні речі десятилітньому хлопчи
ку? —  що то мені просто здалося, привиділось. Я  стою на 
своєму: бачив дівчинку й можу описати її в усіх подробицях. 
Додаю, що зовсім не злякався, а додому прибіг тому, що 
хотів швидше розказати матері всю пригоду.



Наступного дня, повертаючись із школи, чекаю, що 
дівчинка з ’явиться, але її немає. Немає й завтра, й післязав
тра. Так минає цілий тиждень, і я вже готовий повірити 
матері: мабуть, я сам не помітив, як заснув, і все те мені 
приснилось.

Але коли я вранці йду до школи, дівчинка з ’являється 
знову, навколо неї біле сяйво, вона в повітрі, не дотор
кається до землі. Я  не падав на землю, не бачив вогнів. 
Якийсь час ми дивимось одне на одного, вона усміхається 
до мене, а я до неї ні. Питаю, як її звуть, —  не відповідає. 
У школі питаю товаришів, чи не доводилося кому бачити 
дівчинку в повітрі? Всі сміються.

Просто з уроку мене викликають до кабінету директора. 
Директор пояснює, що, схоже, в мене не всі вдома, якщо я 
бачу такі видіння. Світ —  це реальність, що дана нам у 
відчуттях, а релігію придумали, щоб дурити людей. «А як 
же мечеть?» Він відповідає, що в мечеть ходять лише вихо
вані на забобонах старі невігласи, яким не вистачає сили 
разом з усіма будувати соціалізм. І якщо зі мною щось 
подібне повториться, мене виключать із школи. Наляканий, 
я благаю нічого не казати матері. Він обіцяє —  але за тієї 
умови, щоб я сказав однокласникам, що все видумав.

Він дотримує своєї обіцянки, я —  своєї. Мої приятелі, 
хоч і не надають особливого значення цій історії, та все ж 
просять показати їм місце, де я зустрів дівчинку. Але після 
того вона з ’являється мені щодня протягом цілого місяця. 
Іноді перед цим я впадаю в забуття, іноді цього не буває. 
Ми не розмовляємо, тільки залишаємося вдвох стільки ча



су, скільки вона бажає бути зі мною. Мати дедалі більше 
непокоїться, бо я не приходжу вчасно після школи. Якось 
увечері вона все ж таки примушує мене признатись. Я  по
вторюю свою розповідь про дівчинку.

Н а моє здивування, мати мене не лає, а каже, що піде 
разом зі мною. Вранці прокидаємось, приходимо на те 
місце, дівчинка з ’являється, але мати її не бачить. Мати 
просить запитати її про батька. Я  не розумію, чого хоче 
мати, але повторюю її прохання —  і тоді вперше в житті чую 
голос. Губи дівчинки не ворушаться, але я знаю, що це вона 
промовляє до мене: каже, що батькові добре, що він оберігає 
нас і що має велику винагороду за все, що довелось йому 
пережити й перетерпіти на землі. Скажи матері про обігрі
вач, просить дівчинка. Я  повторюю це слово, і мати роз
повідає, плачучи, що батько так намерзся на війні, що більш 
за все на світі мріяв придбати обігрівач. Дівчинка просить, 
щоб наступного разу ми, коли прийдемо сюди знову, при
в’язали стрічку до кущика, що росте поруч.

Видіння продовжуються цілий рік. Мати пошепки ска
зала про це найближчим подругам, ті —  своїм подругам, і 
весь кущ укрився стрічками. Все тримається в таємниці; 
жінки питають про долю зниклих родичів, а я слухаю голос 
і передаю послання. Послання частіше втішні, лише двічі 
дівчинка просить піти вдосвіта на вершину найближчого 
кургану й мовчки помолитися на схід сонця за душі тих двох. 
Люди розповідають мені, що іноді я входжу в транс, падаю 
на землю, вигукую незрозумілі слова; сам я про це не



пам’ятаю. Зате знаю, коли ця мить наближається: відчуваю 
подув гарячого вітру й бачу навколо мене вогненні цятки.

Та одного разу, коли я веду на зустріч із дівчинкою 
чергову групу родичів, нас перепиняє міліція. Жінки пла
чуть, обурюються, але дорога перекрита. Мене відвозять до 
школи, й там директор повідомляє, що мене виключено за 
поширення релігійних забобонів та за підбурювання до 
бунту.

По дорозі додому бачу: куща вже немає, стрічки розки
дані по землі. Сідаю й плачу, бо то були найщасливіші дні в 
моєму житті. І в цю мить з ’являється дівчинка. Вона про
сить мене не тужити: все це, в тому числі й знищення куща, 
було передбачено. З  цієї хвилини й до кінця життя вона 
супроводжуватиме мене й підказуватиме, як мені діяти».



---- іУ7  1.0 вона так і не сказала, як її звуть? —  питає один
із жебраків.

—  Ні. Але це й не важливо: я знаю, коли вона розмов
ляє зі мною.

—  А  зараз ми можемо щось дізнатися про наших 
покійних?

—  Ні. Це було можливо лише в той час. Тепер я маю 
інше призначення. Розповідати далі?

—  О бов’язково, —  кажу я. — Але спочатку я маю де
що сказати. На південному сході Франції є містечко, яке 
називається Лурд. Колись давно одна пастушка бачила там 
дівчинку. Це схоже на ваші видіння.

—  Неправда, —  заперечує старий одноногий жеб
рак. —  Пастушку звали Бернадетта, а бачила вона Пречис
ту Діву.

—  Оскільки я написав цілу книжку про явлення й 
видіння, мені довелося свого часу вивчати це питання все
бічно. Я  прочитав усе, що було з цього приводу написано в 
кінці X IX  століття, мав доступ до показань Бернадетти —  
а її допитували представники і поліції, і церкви, й науки. 
Жодного разу вона не сказала, що бачила жінку, а незмінно 
повторювала: то була дівчинка. До самої своєї смерті вона 
твердила одне й те саме, і ніхто не спіймав її на жодній 
суперечності; поставлена в тій печері статуя обурювала її до 
глибини душі. Барнадетта завжди запевняла, що статуя не 
має нічого спільного з видінням: їй явилась дівчинка, а не



доросла жінка. Але церква все одно присвоїла собі ту подію, 
те місце й ті видіння, перетворивши дівчинку на Богоматір. 
І правда поступово забулась, а брехня, завдяки тривалому 
повторенню, врешті-решт переконала весь світ. Різниця ж 
у тому, що дівчинка, яка являлась Бернадетті (пастушка 
вперто стояла на тому, що це була саме дівчинка), сказала 
їй своє ім’я.

—  І яке ж це ім’я? —  запитав Михаїл.
—  Я  —  Непорочне Зачаття, сказала вона. Погодьтесь, 

це вам не Беатріс, Марія чи Ізабелла. Вона називає себе 
певною подією, епізодом, який можна передати іншими сло
вами: моєму зачаттю не передували статеві зносини. Але 
прошу вас, Михаїле, продовжуйте.

—  Я тільки хочу спитати... —  втручається жебрак 
приблизно мого віку. —  Ви сказали, що написали книжку... 
Як вона називається?

—  У мене багато книжок.
Я називаю заголовок книжки, в якій згадується історія 

Бернадетги та її видінь.
—  То ви, виходить, чоловік тієї журналістки?
—  Чоловік Естер?! —  обідрана старчиха в червоному 

пальті й зеленому капелюшку витріщає на мене очі.
Не знаю, що мені казати.
—  Чом вона більше не приходить сюди? Вона, сподіва

юсь, жива? Скільки разів я казав їй, щоб не наражала себе 
на небезпеку! Погляньте-но, що вона мені дала!

І він простягає мені забруднений кров’ю клапоть вій
ськової уніформи вбитого солдата.



—  Жива, —  відповідаю я. — Але мені дивно, що вона 
сюди приходила.

—  Чому це вам дивно? Щ о, ми не такі, як усі?
—  Ви не зрозуміли. Я  не засуджую вас за те, що ви такі, 

які є. Я  здивувався й зрадів, коли дізнався про це.
Але горілка, яку ми п’ємо, щоб зігрітися, вже зробила 

свою справу.
—  Ви насміхаєтесь над нами, —  каже кремезний чо

ловік із довгим волоссям і багатоденною щетиною. —  Якщо 
вам здається, що ви в недостойному товаристві, то йдіть 
геть.

Я  теж випив, і це додає мені сміливості.
—  А  хто ви такі? Чому вибрали собі таке життя? Ви 

здорові й працездатні, а проте нічого не робите.
—  Тут сидять люди, які вибрали неучасть: ми не ба

жаємо стосунків із цим світом, що скоро розлетиться на 
друзки, і з цими людьми, які весь час бояться втратити 
щось, які тільки роблять вигляд, ніби все добре, тоді як 
насправді все погано! Дуже погано! А  ви самі хіба не жеб
рак? Чи ви не клянчите милостиню у свого начальника, чи 
не жебраєте у домовласника?

—  І вам не соромно, що ви пустили на вітер своє жит
тя? —  втручається старчиха в червоному.

—  А  чого це я пустив своє життя на вітер? Я що хочу, 
те й роблю.

—  А  чого ви хочете? —  перебиває мене кремезний. —  
Бути на вершині? А  хто сказав, що вершина краща, ніж 
рівнина? Ви певні, що ми не вміємо жити, хіба не так? А  ось



ваша дружина зрозуміла, що ми чу-до-во знаємо, чого нам 
треба від життя. Хочете, скажу? Нам потрібен мир. 
І вільний час. І щоб не треба було вдягатися пристойно —  
у нас своє розуміння моди! Ми п’ємо, коли нам хочеться, і 
спимо, де подобається! Ніхто з нас не погодився на рабство, 
і ми цим пишаємось, дуже пишаємось, хоч ви нас і жалієте 
за це і вважаєте вбогими!

Голоси наливаються агресією, і Михаїл втручається:
—  Ви будете слухати мою історію далі, чи нам краще 

піти?
—  А  чого він нас критикує! — кричить одноногий. —  

Прийшов до нас і нас же судить! Теж  мені, господь бог 
знайшовся!

Жебраки сердито бубонять, а котрийсь поплескує мене 
по спині, я пригощаю його сигаретою, знову пускаю пляшку 
з горілкою по колу. Поступово вони втихомирюються, а я 
ніяк не вийду з дива, що Естер була з цими людьми, вони 
знали її —  може навіть краще, ніж я, коли їм дістався за
кривавлений клапоть тканини.

Михаїл продовжує розповідь.



«ЧіУтже, вчитися мені зась, а щоб займатись кіньми, окра
сою наших степів, я ще малий, і тому доводиться йти в 
пастухи. Першого ж тижня гине вівця, і йдуть чутки, що в 
мене —  чорне око; та й хто я такий —  син чоловіка, що 
невідомо звідки взявся, улестив мою матір обіцянками та й 
залишив нас ні з чим. Хоча комуністи втлумачують усім, що 
релігія —  це просто спосіб одурити людей солодкими на
діями, і хоча всі вже тут виховані в дусі матеріалізму, тобто 
затвердили собі, що невидиме для ока —  то витвір уяви, та 
все ж давні степові традиції зберігаються й передаються з 
покоління в покоління.

Після того як викорчували куща, я вже не можу бачити 
дівчинку, але голос її чую. Я прошу її допомогти мені з 
отарою, а вона каже, що треба набратися терпіння й ви
тримки, наближаються важкі часи, але мені не виповниться 
й двадцяти двох років, як з ’явиться жінка з далекої країни 
й відкриє переді мною світ. І ще каже, що мені належить 
виконати одне доручення, і полягає воно в тому, щоб допо
могти поширенню істинної енергії любові по всьому світу.

Хазяїн отари, наслухавшись пліток — подумати тільки, 
це ж їх на мою погибель розпускають ті самі люди, яким 
дівчинка допомагала цілий рік, —  має намір іти до парткому 
й повідомити, що я й моя мати —  справжні вороги народу. 
Він звільнює мене з роботи; щоправда, це не надто затьма
рює мені життя, бо мати на цей час влаштовується виши
вальницею на фабриці в найбільшому місті нашого краю, де



ніхто не знає, що ми вороги народу й робітничого класу. 
Дирекції потрібно одне: щоб мати з ранку до вечора не 
розгинала спини над вишиванням.

Вільного часу в мене тепер досхочу, я вибираюся в степ 
разом із мисливцями; їм відома моя історія, але знають вони 
й інше: щораз, коли я з ними, їм неодмінно попадаються 
лисиці. Цілі дні я просиджую в музеї поета, розглядаю його 
речі, читаю його книги, слухаю, як відвідувачі декламують 
його вірші. Іноді я відчуваю гарячий подув і бачу вогники —  
затим падаю на землю, і голос говорить до мене, завжди 
щось конкретне: буде посуха, буде падіж худоби, приїдуть 
торгівці. Але я нікому про це не розповідаю, крім матері, а 
вона дедалі більше тривожиться за мене.

Одного дня вона везе мене на консультацію до лікаря, 
який саме опинився в нашому краю. Він уважно слухає мою 
історію, щось собі занотовує, а далі за допомогою спеціаль
ного апарата оглядає очне дно, слухає серце, стукає моло
точком по коліну, а потім ставить діагноз: епілепсія. Хворо
ба не заразна, з кожним роком напади траплятимуться 
рідше.

Я добре знаю, що не хворий, але, щоб заспокоїти матір, 
роблю вигляд, ніби повірив. Директор музею бачить мій 
відчайдушний потяг до знань, жаліє мене й починає давати 
мені уроки географії й літератури. З  його ж допомогою я 
навчаюсь і тому, що мені пізніше у великій пригоді стане, —  
розмовляти англійською. Одного разу голос просить мене 
повідомити директора, що невдовзі його призначать на ви
сокий пост. Я  переказую йому, але чую лиш невеселий сміх



і пряму відповідь: це неможливо, бо він віруючий мусульма
нин і ніколи в партії не був.

Мені виповнюється п’ятнадцять років. З а  місяців два 
після нашої розмови я помічаю, що щось у нас перемінилось: 
чиновники, раніше такі зверхні, стають небувало люб’язни
ми, питають мене, чи не хочу я повернутися до школи. Ве
личезні вантажівки, набиті російськими солдатами, руха
ються в бік кордону. І одного чудового дня —  я щось саме 
читав за конторкою, яка колись належала поетові, —  вбігає 
директор, сам не свій від здивування й тривоги: сталося те, 
що, здавалося, ніколи й ніяк не могло статись: впав ко
муністичний режим, і то, як кажуть, одним махом. Колишні 
радянські республіки робляться незалежними державами, з 
Алма-Ати приходить звістка про формування нового уряду, 
а його, директора, призначають губернатором провінції.

Т а  замість того, щоб цілувати мене на радощах, він пи
тає, як це я заздалегідь про все дізнався. Невже щось по
чув ? Т о ,  значить, я завербований радянськими спецслуж- 
бами та приставлений слідкувати за ним? А  може ще 
гірше —  ввійшов у спілку з дияволом?!

Я  відповідаю, що йому відома моя історія —  явлення 
дівчинки, голос, напади, під час яких я чую те, що іншим не 
відоме. Він відказує, що то лише хвороба; на світі є один 
пророк —  Магомет, і все, що він передбачив, уже збулося. 
Проте, каже далі директор, диявол усе ще перебуває в 
цьому світі й чого тільки не видумує —  в тому числі й 
здатність передбачати майбутнє, —  щоб заманювати в свої 
тенета слабкодухих та зводити з істинного шляху. Він, ди



ректор, допомагав мені, бо іслам велить бути милосердним; 
але тепер він глибоко кається, бо я не інакше як таємний 
агент спецслужби або ж посланець сатани.

І директор проганяє мене того ж самого дня.
Жити й так було нелегко, а після цього зовсім нестерпно 

стало. Ткацька фабрика, де працювала мати, раніше нале
жала державі, а тепер перейшла в приватні руки; нові влас
ники вирішили виробляти іншу продукцію, змінили струк
туру, і мати мусила звільнитись. Минає два місяці, нам уже 
нічого їсти, і залишається одне —  покинути рідне село та 
шукати роботу.

Дід і баба відмовляються йти —  краще вмерти з голоду, 
ніж кинути отчий край. А  ми з матір’ю вирушаємо до Ал- 
ма-Ати. Так я вперше потрапляю до великого міста, де мене 
чекає велике потрясіння —  машини, гігантські споруди, 
світлові вивіски, ескалатори, а понад усе —  ліфти. Мати 
влаштовується на роботу в магазині, а мене беруть підруч
ним механіка на бензоколонці. Більшу частину заробленого 
ми відсилаємо старим у село, але й решти вистачає на їжу 
та небачені розваги —  кіно, атракціони, футбольні матчі.

Після переїзду до міста напади припиняються; у мене 
більше не буває видінь, я не чую голосу дівчинки. То й 
добре, думаю собі, бо зовсім не страждаю без невидимого 
друга, що супроводжував мене з восьмилітнього віку. Мене 
заворожує Алма-Ата, я захоплений заробітками; розумію, 
що якщо поведу себе вміло, то зможу багато чого досягнути. 
Т а якось у неділю я сиджу біля єдиного вікна в нашій неве
личкій квартирі, дивлюся на неасфальтовану частину двора



й пригадую, як учора, заганяючи машину в гараж, трохи 
пом’яв її крило. І мене охоплює тривога, я боюсь, що мене 
звільнять, боюсь так, що кусень у горло не йде.

І раптом знову відчуваю гарячий подув, бачу вогні. Як 
потім розказує мати, я впав, заговорив незрозумілою мо
вою, і це тривало довше, ніж звичайно. А  я пам’ятаю, що 
саме в цей час голос нагадав мені, що я маю доручення. 
Опритомнівши, я відчуваю присутність; я не бачу дівчинки, 
але можу з нею розмовляти.

Т а все це мене більше не цікавить: я покинув село, а з 
ним і весь мій колишній світ. Проте запитую, що ж то за 
доручення таке. Голос відповідає, що воно дається всім осо
бам роду людського: треба наповнити світ енергією все
осяжної любові. Я  запитую про єдине, що мене турбує в ту 
мить: чи дуже мені перепаде за пом’яту машину? Не хви
люйся, відповідає голос, скажи правду, власник бензоко
лонки зрозуміє тебе.

Там я працюю п’ять років. Заводжу друзів, знайомлюся 
з  дівчатами, відкриваю для себе секс, потрапляю в вуличні 
бійки, словом, живу звичайним, нормальним життям. Бува
ють і напади; спершу мої друзі лякаються, але коли я по
яснюю, що це прояв вищої сили, —  починають поважати. 
Просять допомогти, радяться стосовно любовних проблем 
або конфліктів з батьками, тільки я тепер до голосу не звер
таюсь —  сумний досвід навчив, що за таку допомогу мати
му лише чорну невдячність.

Коли друзі дуже вже допитуються, придумую якусь 
таємну общину: в ті часи, після десятиліть придушення й



викорінення релігії, в моду входять усякі містичні та езоте
ричні віяння. Про ту вищ,у силу виходять книжки, з Індії й 
Китаю наїжджають гуру й наставники, читають лекції про 
самовдосконалення. Я  теж послухав одну чи дві, але поба
чив, що нічого навчитися там не зможу, бо по-справжньому 
довіряю лише голосу. Т а біда в тім, що я надто зайнятий, 
щоб осмислити, що той голос говорить.

Якось до колонки під’їздить невеличкий лендровер, і 
жінка за кермом просить мене налити повний бак. Вона 
говорить російською з сильним акцентом, довго добирає 
слова, і тоді я відповідаю їй англійською. Зрадівши, вона 
питає, де б їй знайти перекладача, вона їде на периферію, в 
провінцію.

В ту мить, коли вона вимовляє ці слова, дівчинка запов
нює своєю присутністю весь простір навколо мене, і я ро
зумію, що сталася зустріч, якої я чекав усе життя. Це —  
вихід із глухого кута, і втратити таку нагоду неприпустимо. 
Я  кажу, що готовий взятися до цієї роботи. Жінка каже, що 
їй потрібна людина старша, більш досвідчена, а крім того, я 
ж працюю на бензоколонці. Відповідаю, що не зіб’юся з 
дороги ні в степу, ні в горах, а ця робота —  тимчасова. 
Благаю її дати мені можливість спробувати, і вона не без 
вагань призначає зустріч у найкращому столичному готелі.

Ми зустрічаємось в одному з салонів. Вона перевіряє, 
як я знаю англійську, ставить запитання з географії Цент
ральної Азії, розпитує, хто я, звідки. Тримається сторожко, 
ухильно говорить про свої наміри й подальший маршрут.



Я намагаюся справити на неї якнайкраще враження, але 
бачу, що це мені не дуже вдається.

І з подивом ловлю себе на тому, що я закохався в жінку, 
яку вперше побачив кілька годин тому. Гамуючи своє збен
теження, подумки звертаюсь до голосу —  прошу невидиму 
дівчинку про допомогу, благаю підказати, як мені поводи
тись, обіцяю виконати її доручення, якщо одержу цю робо
ту: чи ж не її голос сказав мені колись, що якась жінка 
забере мене далеко? чи не її незрима присутність заповнила 
все навколо, коли мандрівниця попросила заправити маши
ну? Мені потрібна ствердна відповідь!

Але після цього суворого допиту я бачу, що ніби почи
наю завойовувати її довіру: вона попереджує мене, що має 
намір порушити закон. Пояснює, що вона журналістка й 
хоче написати репортаж про будівництво американських баз 
у сусідній країні, на кордонах якої ось-ось має розпочатись 
війна. Власті відмовили їй у візі, тому нам доведеться пере
тинати кордон пішки, таємними стежками. її зв ’язківці дали 
їй карту з позначеним маршрутом, але вона зможе показати 
її, лише коли ми будемо далеко від Алма-Ати. Якщо я не 
передумав, вона чекатиме на мене тут у готелі через дві 
доби, об 11 ранку. Вона нічого мені не обіцяє, крім плати за 
тиждень роботи; вона не знає, що я заробляю на бензоко
лонці досить, щоб утримувати матір і двох старих, а власник 
ставиться до мене добре, незважаючи на те що разів три чи 
чотири в нього на очах я починав битися в конвульсіях: він 
називає- «нападами епілепсії» ті хвилини, коли я входжу в 
контакт із невідомим світом.



Прощаючись, жінка називає своє ім’я —  Естер —  і по
переджує, що якщо я повідомлю поліцію, то її заарештують 
і вишлють із країни. І додає, що бувають у житті такі мо
менти, коли треба сліпо довіритись інтуїції, і саме це вона 
робить тепер. Прошу її не турбуватись і ледве втримуюся, 
щоб не розповісти про голос і присутність. Дома кажу ма
тері, що влаштувався на нове місце, працюватиму перекла
дачем і зароблятиму більше, але тепер мені доведеться на 
якийсь час поїхати. У матері це не викликає тривоги; все 
навколо мене відбувається так, ніби давно заплановано, а ми 
тільки чекаємо призначеного часу.

Вночі я майже не сплю, а на автозаправку вранці при
ходжу задовго до свого часу. Вибачаюсь, кажу, що знайшов 
нову роботу. Власник зауважує, що рано чи пізно моя хво
роба проявиться і що синиця в руках куди краща, ніж ж у
равель у небі, але —  точнісінько як моя мати —  скоро по
годжується, і я відчуваю, що голос впливає на волю всіх, із 
ким мені доводиться розмовляти в цей день, полегшує мені 
життя, допомагає ступити перший крок.

Коли ми зустрічаємося з Естер у готелі, я пояснюю їй: 
якщо нас затримають, то її вишлють із країни та й по тому, 
а мене кинуть до в’язниці, і надовго. Я ризикую більше, 
отже вона має мені довіряти. Вона, схоже, розуміє мене. 
Вирушаємо, а за дві доби стрічаємо тих, хто чекав її по той 
бік кордону. Естер іде з ними й швидко повертається, роз
чарована й сердита. Війна почнеться не сьогодні-завтра, всі 
дороги заблоковані, і якщо йти далі, її просто схоплять як 
шпигунку.



Вертаємо назад. Естер, досі така впевнена, тепер розгу
билась і зовсім скисла. Щ об якось розважити її, читаю вірші 
того самого поета, що жив колись недалеко від мого села, а 
сам думаю, що за сорок вісім годин усе це скінчиться. Але 
я мушу довіряти голосу, мушу зробити все для того, щоб ця 
жінка не зникла з мого життя так само зненацька, як з ’яви
лась у ньому. Може, треба якось дати їй зрозуміти, що вона 
мені не байдужа, що я все життя чекав на неї.

І вночі, коли ми простелили наші спальні мішки під ске
лями, я беру Естер за руку. Вона м’яко відводить мою й 
каже: «Я заміжня». Я  бачу, що повівся необдумано й не
вдало, і тепер, коли мені вже нічого втрачати, розповідаю їй 
про мої дитячі видіння, про доручення поширювати по 
всьому світу енергію любові та про лікаря, що діагностував 
у мене епілепсію.

Н а моє здивування, вона слухає дуже уважно. Р о з
повідає дещо й про своє життя; каже, що любить свого 
чоловіка і що він її теж любить, але з часом у їхніх стосунках 
пропало щось дуже важливе, і тому вона вирішила, що кра
ще поїхати в оцю безвість, аніж дивитися, як поступово 
руйнується їхній подружній лад. У неї є все, але вона нещас
на, хоч і могла б до кінця життя вдавати, ніби ніякого не
щастя немає й знаку. І вона з жахом чекала, що на неї 
накотить депресія, від якої не буде порятунку.

Тому вона вирішила кинути все й вирушити на пошуки 
пригод, щоб ніколи було думати про те, як хиріє і в ’яне 
любов. Але чим більше вона шукає, тим більше втрачає і 
тим безнадійнішою стає її самотність. їй здається, що вона



остаточно збилась на манівці, а невдача на кордоні підтвер
дила, що вона наробила помилок і, видно, краще поверну
тися до звичного повсякдення.

Я пропоную звернутись до моїх знайомих контрабан
дистів —  вони можуть показати таємні стежки, що ніким не 
охороняються, але Естер уже втратила енергію й бажання 
йти вперед.

І в цю мить голос велить мені присвятити їй Землю. Не 
тямлячи що роблю, я встаю, розв’язую рюкзака, дістаю 
пляшечку олії, яку брав для присмачування їжі, змочую в ній 
кінчики пальців, торкаюсь ними лоба Естер. Мовчки мо
люсь, а затим прошу її продовжувати пошук, бо це важливо 
для всіх нас. Голос сказав мені, а я повторюю їй: Преобра
ження однієї людини рівносильне Преображенню всього ро
ду людського. Естер обнімає мене, я відчуваю, що Земля 
дає їй своє благословення, і ми так стоїмо кілька годин 
поспіль.

Потім я питаю, чи вірить вона тому, що я розповів про 
голос. Відповідає, що вірить і не вірить. Вірить, що кожен 
із нас наділений могутністю, якою ніколи не користується; 
з іншого боку, вона думає, що я реалізую свою могутність 
завдяки епілептичним нападам. Але ось ми маємо змогу це 
перевірити: вона задумала взяти інтерв’ю в одного кочівни
ка, що живе нині десь на півночі країни; вважають, що він 
володіє магічним даром. Якщо я згоден супроводити її —  
чудово. Вона називає його ім’я, і з ’ясовується, що я знайо
мий з його внуком. Таке знайомство може полегшити нам 
справу.



Ми їдемо через усю країну, зупиняючись лише для за
правки пальним та поповнення харчових запасів. Ми приїз
димо до містечка на березі штучної водойми, викопаної ще 
за радянської влади. Я  йду в дім кочівника й кажу його 
помічникам, що знайомий з його внуком, та все ж нам до
водиться чекати багато годин, бо цілий натовп стоїть у черзі 
за порадою цього чоловіка —  його вважають святим.

Нарешті нас ведуть до нього. Перекладаючи інтерв’ю й 
потім перечитуючи його текст, я дізнаюсь багато такого, що 
давно мене цікавило».



х^Устер запитує, чому людям притаманна печаль.
—  Це дуже просто, —  відповідає старий. —  Люди 

скуті своєю судьбою. Вони переконані, ніби кожній людині 
судився певний план, який необхідно сповнити. Ніхто не 
питає, чи це його план, чи, може, він судився комусь іншому. 
Люди накопичують досвід, враження, ідеї, спогади інших 
людей, і цей тягар робиться для них непосильним. І вони 
забувають про власні мрії.

—  Мені часто кажуть: «Тобі добре, ти знаєш, чого 
хочеш від життя, а я ось не знаю, що мені робити».

—  Знають вони пречудово. Хіба вам не доводилося 
чути: «Я не зробив того, що хотів, бо така наша дійсність». 
Коли так кажуть, то, виходить, знають, чого їм хотілось. 
А  щодо дійсності, то це всього лиш людські балачки про 
світ і про те, як належить себе в ньому поводити.

—  А  багато хто каже ще гірше: «Я вдоволений, бо 
приніс своє життя в жертву тим, кого люблю».

—  А  ви вважаєте, що люди, які нас люблять, хочуть, 
щоб ми страждали заради них? Ви згодні з тим, що лю
бов —  це джерело страждань?

—  Правду сказати, так.
—  Але так не повинно бути.
—  Якщо я забуду історію, яку мені розказують, то за

буду й дуже важливі речі, яких навчило мене життя. Навіщо 
ж я докладала таких зусиль, намагаючись усьому навчи
тись? Навіщо так старалась набути досвіду, який би допоміг



мені втриматися від зривів, зробити кар’єру, призвичаїтися 
до чоловіка?

—  Накопичені знання корисні для кухні, для того, щоб 
витрачати не більше, ніж отримуєш, щоб тепло вдягатися 
взимку, не переступати межі, знати маршрути автобусів і 
трамваїв. Невже ви вважаєте, що досвід кохання навчив вас 
кохати?

—  Я  навчилася знати, чого бажаю.
—  Я  не про те питаю. Невже досвід кохання з іншими 

чоловіками навчає вас краще кохати теперішнього чоловіка?
—  Навпаки. Щ об цілковито й беззастережно віддава

тись йому, я повинна забути рани, яких мені завдали інші 
чоловіки. Ви про це?

—  Для того щоб істинна енергія любові могла прониза
ти вашу душу, душа має бути чиста, ніби ви щойно народи
лись на світ. Чому люди нещасливі? Т а тому, що хочуть 
підкорити собі цю енергію, а це абсолютно неможливо. 
А  забуги своє минуле означає очистити цей канал, дати енергії 
щодня проявляти себе так, як їй хочеться. Треба підкори
тись їй, і нехай вона вас веде.

—  Звучить піднесено, але нездійсненно. Ц я енергія за 
кута так міцно — обов’язки й зобов’язання, діти, становище 
в суспільстві...

—  ...а з часом ще й відчай, страх, самотність, спроби 
контролювати те, що контролю не підлягає. Заповіді тенґрі 
вчать: щоб жити повним життям, треба перебувати в безпе
рервному русі —  тільки тоді один день не буде схожий на 
інший. Коли ми, кочівники, проходили через міста, то дума



ли: «Які нещасні ці осілі люди —  все в них однакове». 
Цілком можливо, що й міщани, дивлячись на нас, думали: 
«Які нещасні, вони не можуть жити на одному місці». У ко
чівників немає минулого, а є тільки теперішній час, і тому 
вони були щасливі —  доки комуністи не примусили нас 
осісти, зігнавши в колгоспи. Відтоді ми почали вірити в ту 
історію, яку суспільство вважає правильною. І втратили на
шу силу.

—  В наш час людина не може кочувати все життя.
—  Фізично не може. А  в духовному сенсі — може! Ми 

можемо йти далі й далі, позбутися особистої історії, позбу
тися себе таких, якими нас примусили бути.

—  А  що треба робити, щоб позбутися історії, яку нам 
накидають?

—  Кілька разів розповісти її вголос, у повний голос, з 
найменшими подробицями. Протягом цієї розповіді ми 
звільняємось від себе колишніх і —  ви це самі побачите, 
якщо зважитесь спробувати, — звільняємо місце для ново
го, незнаного світу. Повторюйте цю історію якомога часті
ше, доти, доки вона не втратить свою вагомість у ваших 
очах.

—  І все?
—  Ні , ще не все. Щ об не виникало відчуття порожнечі, 

простір, який звільнився, необхідно негайно чимось запов
нити, бодай на час.

—  Але чим?



—  Іншими історіями, чужим досвідом, яким ми не зва
жились чи побоялися скористатись. Так ми змінимо себе. 
Так виростимо любов. І самі виростемо з нею.

—  Але ж утратиться й щось важливе?
—  Не бійтесь, не втратиться. Важливе залишиться й 

перебуде, а відійде все, що тільки здавалося важливим, а 
насправді нічого не варте. Як, наприклад, хибне уявлення 
про те, ніби можна керувати енергією любові.

Після цього старий каже, що наш час скінчився, а йому 
ще он скільки відвідувачів приймати. Він ніби не чує моїх 
умовлянь і благань, але пропонує Естер прийти іншим 
разом.



«^Іустер залишається в Алма-Аті ще трохи більше тижня; 
обіцяє повернутись. Тим часом я багато разів розповідаю їй 
про себе, вона мені —  про себе. Ми відчуваємо, що старий 
мав рацію: щось із нас виходить, ми набули особливої лег
кості, хоча не сказати, щоб стали щасливішими.

Проте пам’ятаємо його настанову: якомога швидше за
повнити нову порожнечу. Перед від’їздом Естер питає, чи 
не хочу я побувати у Франції, щоб ми там продовжили 
процес забування. Бо їй ні з ким радитись —  чоловікові 
вона про це нізащо не скаже, колегам по службі не довіряє 
і тому потребує когось збоку, здалека, людини, яка, в пев
ному сенсі, не має стосунку до її долі.

Я  погоджуюсь і лише в цю мить нагадую про передба
чення. І додаю, що не знаю французької, а мій досвід обме
жується тим, що я пас овець і працював на бензоколонці.

Вже в аеропорту вона просить мене якнайшвидше прой
ти інтенсивний курс французької мови. Питаю, навіщо вона 
мене запрошує. Вона повторює, що боїться порожнечі, яка 
виникне в душі, коли забудеться минуле, а також —  що 
минуле наляже на неї з новою силою, і тоді вже вона не 
зможе від нього звільнитись. Просить не турбувати себе 
квитком і візою —  вона сама це все влаштує. Перш ніж 
пройти паспортний контроль, вона обертається з  усмішкою 
й каже, що чекала на мене, хоч і не знала про це, а останні 
дні були найщасливішими в її житті за останні три роки.



Тепер я працюю ночами охоронцем у стриптиз-клубі, а 
вдень старанно вчу французьку. Дивно, але напади трапля
ються дедалі рідше, і водночас мене покидає присутність.  
Розказую матері, що мене запросили до Парижа, а вона 
сміється над моєю наївністю й каже, що та жінка ніколи 
більше не нагадає про себе.

Минає рік, і Естер з ’являється в Алма-Аті; очікувана 
війна вже почалася, хтось опублікував і репортаж про сек
ретні військові бази американців; зате інтерв’ю з старим 
кочівником мало справжній успіх, і тепер редакція замовила 
їй великий репортаж про зникнення кочівників. Крім того, 
вона давно вже нікому нічого не розповідає й почуває, що 
на неї знову насувається депресія.

Я допомагаю їй встановити контакти з останніми в країні 
кочовими племенами, які ще зберігають традицію тенґрі, а 
також із місцевими чаклунами. Я вже вільно розмовляю 
французькою, і під час вечері Естер передає мені анкети з 
консульства —  їх треба заповнити. Отримуємо візу, ку
пуємо квитка, я лечу до Парижа. І вона, і я помічаємо, що 
тою мірою, як наші голови звільнюються від тягаря минуло
го й пережитого, перед нами водночас відкривається новий 
простір, нас осіняє таємнича радість, вигострюється інтуї
ція, прибуває відвага: ми не боїмось ризикувати, ми робимо 
вчинки —  вдалі чи хибні, але робимо! Ми живемо наповне
но й осмислено.

Опинившись у Парижі, я цікавлюсь, де б знайти роботу, 
але Естер, виявляється, вже подбала про це. Вона домови
лася з власником одного бару, що раз на тиждень я буду там



виступати, й пояснила, що в моїй країні існує таке ось нез
вичайне дійство, під час якого люди розповідають про себе 
й звільнюють свої голови.

Спочатку мені доводиться нелегко —  нечисленні 
відвідувачі не бажають брати участь у грі, але на допомогу 
приходять ті, хто добре випив. Про мене починають гово
рити в кварталі. «Приходь, розкажи свою попередню істо
рію й розпочни нову» —  така написана від руки об’ява 
висить у вітрині, і охочі до новизни парижани поступово 
заповнюють ресторанчик.

Одного вечора у мене з ’являється нове відчуття: на 
імпровізованій сцені вже не я, а присутність. І замість того 
щоб розповідати легенди мого краю, а потім слухати історії 
відвідувачів, я лише передаю те, що говорить мені голос. 
І ось один із відвідувачів починає плакати й ділитися з не
знайомими, що сидять поруч із ним, найпотаємнішими по
дробицями свого подружнього життя.

Щ ось подібне відбувається й через тиждень: голос го
ворить тепер замість мене, просить, щоб глядачі розповіда
ли тільки про нещасну, відкинуту любов, про нелюбов —  
і енергія, що наповнює атмосферу зали, змінюється так різ
ко, що звичайно стримані французи зважуються публічно 
обговорювати своє приватне життя. Н а той час я вже майже 
навчився контролювати свої напади: я бачу світло, відчуваю 
подув вітру, але стою на сцені; я впадаю в транс, непри
томнію, але ніхто цього не помічає. Лише в хвилини сильної 
душевної напруги в мене трапляються «епілептичні напади».



Пізніше до мене приєднуються ще троє молодих людей 
мого віку, які тільки те й роблять, що мандрують по 
світу, — такі собі західні кочівники. Подружжя музикантів 
із Казахстану, почувши про успіх співвітчизника, просяться 
до мене в вистави, оскільки не мають ніякої роботи. Ми 
вводимо ударні інструменти. Бар не вміщує всіх охочих, і ми 
орендуємо ресторан —  той самий, де виступаємо й тепер. 
Але й тут зала стає вже тіснуватою; справа в тому, що коли 
люди розповідають свої історії, їм легшає, вони робляться 
сміливіші, розкуті, вільні. Вони танцюють, доторкаються до 
енергії, й печаль покидає їх; з ’являється смак до пригоди, і 
любов, для якої подібні переміни становлять теоретичну за
грозу, насправді міцнішає, набирає сили. І вони рекоменду
ють нас своїм друзям, а ті —  своїм.

Естер, як і раніше, багато їздить, збирає матеріал для 
своїх статей, але коли буває в Парижі, обов’язково заходить 
до нас. Одного разу зауважує, що до ресторану ходять лише 
ті, в кого є гроші, а нам треба працювати з молоддю. А  де 
та молодь, питаю я. Вештаються повсюди, вдягаються як 
старці або як персонажі науково-фантастичних фільмів.

І ще вона каже, що у мандрівних жебраків немає особис
тої історії —  то чому б нам не повчитися в них? Так я 
зустрівся з вами.

Оце все й складає сугь мого життя. Ви ніколи не запи
тували, чим я займаюсь, тому що вас це не цікавило. 
А  сьогодні серед нас опинився знаменитий письменник —  
і я вирішив усе про себе розповісти».



---- Хле ж ти говориш про своє минуле, —  зауважує
жебрачка в капелюшку, який ну ніяк не пасує до її паль
та. —  А  старий кочівник...

—  А  що воно таке, кочівник? —  перебиває її хтось.
—  А  це ніби ми з тобою, —  пишаючись, що знає таке 

слово, відказує жебрачка. —  Це вільна людина, якій досить 
того, що можна нести на собі.

—  Не зовсім так, —  втручаюсь я. —  Вони не бідняки...
—  Та що ти знаєш про бідність?! — кремезний чоловік, 

на якого подіяла нова порція горілки, люто дивиться мені 
просто в очі. —  Ти думаєш, що бідність —  це коли немає 
грошей? Ти вважаєш нас убогими й нікчемними лиш тому, 
що ми просимо милостиню у всяких там багатих письмен
ників, у подружніх людей, яких мучить почуття вини, у 
туристів, яким не подобається паризький бруд, у юних іде
алістів, упевнених, що можуть урятувати світ?! Це ти —  
жебрак, бо не володієш своїм часом, не маєш права робити 
що хочеться, зобов’язаний дотримуватись правил і норм, не 
тобою придуманих і тобі незрозумілих.

Михаїл знову перебиває його,
—  То про що ти хотіла спитати? —  звертається він до 

жебрачки.
—  Навіщо ти розповів свою історію, якщо старий велів 

забути її?
—  Це вже не моя історія. Щ оразу, коли я говорю про 

минуле, то відчуваю, яке воно тепер далеке від мене. З і



мною, в цьому часі, залишаються голос, присутність, до
ручення, яке треба виконувати. Мені не болять ті страждан
ня, які я пережив колись, бо вони допомогли мені стати 
таким, який я є. Я  почуваю себе як воїн, що довго навчався 
бойового мистецтва: він не пам’ятає всіх вивчених ним рухів, 
але коли треба буде, зуміє відбити удар.

—  А  чого ти з цією журналісткою до нас ходиш?
—  Щ об підживитись. Як казав той старий кочівник, 

світ, який ми знаємо сьогодні, це всього лише розказана нам 
історія, але навряд чи вона правдива. Є інша історія —  про 
обдарування, про могутність, про вміння сягнути далеко за 
межі відомого. Я  з раннього дитинства жив із присутніс
тю, навіть один час мав можливість її бачити, але Естер 
показала мені, що я не один такий. Вона познайомила мене 
з людьми особливого хисту й дарувань: один міг силою 
думки рухати предмети, інший робив хірургічні операції без 
наркозу, іржавими інструментами, і пацієнт відразу після 
операції вставав і сам ішов додому. Я  ще тільки розвиваю, 
вдосконалюю мій незвіданий дар, але мені потрібні союзни
ки —  люди без минулого, такі як ви.

Тепер уже мені хотілося розповісти свою історію цим 
незнайомим людям, почати звільнятись від свого минулого, 
але було таки пізно, а завтра вставати треба буде зарані —  
лікар обіцяв зняти мого ортопедичного комірця.



У  х. запропонував Михаїлові підвезти його, але він відмо
вився, сказав, що хоче прогулятись; сьогодні він особливо 
скучає за Естер. Ми залишили жебраків і попрямували про
спектом у той бік, де можна було взяти таксі.

—  Здається, та жебрачка мала рацію, —  сказав я. —  
Якщо ви розповідаєте історію, значить, не вільні від неї.

—  Я  —  вільний. Але ви повинні розуміти, і в цьому 
якраз весь секрет, що деякі історії перервані на середині. 
І нікуди не йдуть. А  ми не можемо перейти до наступного 
розділу, поки цей не завершений...

Я пригадав текст, який прочитав в Інтернеті, —  його 
приписали мені, хоч я бачив його вперше в житті:

«...і тому так важливо, щоб деякі речі йшли своїм ходом. 
Треба відпускати. Звільнюватись. Людям слід зрозуміти: 
ніхто не грає крапленими картами —  іноді ми виграємо, 
іноді залишаємося ні з чим. Не чекайте, що вам повернуть 
програш, поцінують ваші зусилля, визнають ваш талант, 
зрозуміють вашу любов. Завершуйте цикл. Не від гордині, 
не від неспроможності, а просто тому, що це вже не 
вміщується в ваше життя. Зачиніть двері, перемініть пла
тівку, приберіть дім, вибийте пил. Годі вам бути таким, яким 
ви були: будьте таким, який ви є».

Але краще погодитися з  тим, що каже Михаїл.



---- СУ 1. що таке «перервані історії»?
—  Тут немає Естер. Настала мить, коли я не зміг про

довжити процес її звільнення від нещастя, процес повернен
ня до радості буття. Чому? Тому що її історія, подібно до 
історії мільйонів інших людей, пов’язана з Енергією Л ю 
бові. Вона не може розвиватися сама: або мусить розлюби
ти, або сподівається, що коханий прийде до неї. В нещасли
вих сім’ях як відбувається? Одне зупинилося —  змуШене 
зупинитися й друге. І поки він чи вона чекає, з ’являються 
коханці, благодійництво, перебільшена увага до дітей, без
перервна робота й таке інше. А  наскільки простіше було б 
відверто поговорити про своє подружнє життя, стати на 
своєму, крикнути врешті-решт: «Ходімо вперед! Ми ж так 
помремо від туги, від тривоги й страху!»

—  Ви щойно сказали, що Естер не змогла продовжити 
процес звільнення від печалі, —  це вона не змогла через 
мене?

—  Я цього не казав, бо не вірю, що за яких би там не 
було обставин одна людина може звинувачувати іншу. 
Я сказав, що перед нею був вибір: або розлюбити вас, або 
зробити так, щоб ви пішли їй назустріч.

—  Саме це вона й робить.
—  Знаю. Але якщо це залежить від мене, то ми підемо 

їй назустріч не раніше, ніж дозволить голос.



---- V I/т  і все. З  ортопедичним комірцем ви прощаєтесь і,
сподіваюсь, назавжди. Будь ласка, перший час побережі
ться —  м’язи шиї мають звикнути. До речі, як там дівчина- 
пророчиця?

—  Яка дівчина? Яка пророчиця?
—  Хіба ж не ви в лікарні розповідали, ніби чули голос, 

який передвіщав майбутнє?
—  То не дівчина. А  хіба не ви обіцяли детальніше роз

питати стосовно епілепсії?
—  Я розмовляв із спеціалістом, питав, чи траплялися 

йому подібні випадки. Ного відповідь мене трохи здивувала, 
але дозвольте нагадати вам, що й у медицини є свої таєм
ниці. Ви не забули той приклад із хлопчиком, що вийшов із 
дому за п’ятьма яблуками, а повернувся з двома?

—  Чого ж, пам’ятаю: він міг їх загубити, подарувати, 
вирішити, що вони надто дорого коштують, і так далі. Не 
турбуйтесь, я знаю, що всеосяжної відповіді не існує. С ка
жіть мені краще, чи страждала епілепсією Жанна д ’Арк.

—  Психіатр і про неї згадував у нашій розмові. Голоси 
вона почала чути, коли їй було 13. Н а допитах вона теж 
казала, що бачила світло, вогники — а це симптом епілепсії. 
Невропатолог Лідія Рейн вважає, що екстатичні стани діви- 
войовниці викликалися тим, що ми називаємо «музикоген- 
ною епілепсією», —  у її випадку подразником були дзвони. 
У вашого знайомого траплялися напади в вашій присут
ності?



—  Траплялись.
—  Музика в той час звучала?
—  Не пам’ятаю. Т а навіть якщо й звучала, то брязкіт 

посуди й гамір у залі все глушили.
—  Він був напружений?
—  Дуже.
—  Оце ще одна причина. Це явище набагато давніше, 

ніж здається. Щ е в Месопотамії знайдено дуже точні згад
ки про так звану «падучу хворобу», що супроводжується 
конвульсіями. Наші предки вважали, що то демони всели
лися в тіло хворого. І лише значно пізніше Гіппократ уста
новив зв ’язок між конвульсіями й порушенням мозкової 
діяльності. Але ще й у наш час до епілептиків ставляться з 
забобонним острахом.

—  Я й не дивуюсь, бо сам злякався, коли побачив той 
напад.

—  Ви казали мені про пророцтва, і я попросив мого 
друга зосередитись саме на цьому. І ось що він мені сказав: 
вчені сходяться на думці, що, хоча епілепсією часто страж
дали видатні люди, ця хвороба нікого не обдаровує надпри
родними здібностями. Тим не менш, знаменитих епілептиків 
перед нападом і під час нього оточувала якась містична 
аура...

—  А  хто з великих страждав епілепсією?
—  Наполеон, Олександр Македонський, Данте... Він 

назвав би й інших, але мене більше цікавив дар ясновидіння 
цього вашого юнака. До речі, як його звуть?



—  Його ім’я нічого вам не скаже. Вас, я певен, чекають 
інші пацієнти, тому не будемо відволікатись. Продовжуйте, 
прошу.

—  Вчені, що вивчали тексти Святого Письма, переко
нані, що епілептиком був апостол Павло. Вони посилаються 
на те, що по дорозі в Дамаск він побачив поруч із собою 
таке яскраве світло, що впав на землю, осліп і кілька днів не 
міг ні їсти, ні пити. В медичній літературі це називається 
«враженням скроневої частини мозку».

—  Церква, мабуть, не погоджується з цим?
—  Я й сам із цим не згоден, але так сказано в медичній 

літературі. Є ще й такі епілептики, у котрих розвивається 
так звана аутодеструкція. Це —  випадок Ван Гога, який 
описував свої конвульсивні напади як «внутрішні бурі». 
В лікарні Сен-Ремі, де він лежав, один із санітарів став 
свідком такого нападу.

—  Але, бачите, Ван Гог через свої картини зумів спря
мувати жагу руйнування на перевтілення навколишнього 
світу.

—  Є гіпотеза, що Льюїс Керолл створив «Алісу в країні 
чудес», щоб описати свої хворобливі стани. Чорна діра, 
куди на початку книжки падає Аліса, добре знайома біль
шості епілептиків. Мандруючи по Країні чудес, Аліса ба
чить, як літають предмети, і почуває, що її власне тіло ніби 
втратило вагу —  це ще один точний опис відчуттів під час 
нападу.

—  Виходить, епілептики художньо обдаровані?



—  Зовсім ні. Коли художники стають відомими, їхню 
творчість рано чи пізно пов’язують із хворобою. Медицина 
знає безліч імен письменників, у яких було підозріння на 
епілепсію або навіть підтверджений діагноз, —  Мольєр, 
Едгар По, Флобер. У Достоєвського перший напад трапив
ся в дев’ять років; він писав, що ці стани іноді вносять у його 
душу несказанне умиротворення, а іноді викликають тяжку 
пригніченість. Ви ж тільки не сприймайте це на свій раху
нок. Не думайте, що раз попали під мотоцикл, то вже й 
чекай епілепсії. Науці такі випадки поки що не відомі.

—  Я  вже казав, що йдеться не про мене.
—  Чи цей юнак справді існує, чи ви понавидумували 

собі бозна-чого тільки через те, що, зійшовши з тротуару на 
бруківку, знепритомніли?

—  Якраз навпаки. Я терпіти не можу шукати в себе 
симптоми. Щ оразу, коли мені до рук потрапляє медичний 
довідник, я відчуваю ознаки всіх описаних там хвороб.

—  Я вам щось скажу, тільки, будь-ласка, не тлумачте 
мої слова навиворіт. Я  вважаю, що нещасний випадок пішов 
вам на користь —  ви стали набагато спокійнішим, не схожі 
на одержимого. Звичайно, близька смерть навчає жити кра
ще. Так сказала ваша дружина, коли віддала мені клаптик 
тканини з засохлою кров’ю. Я  його завжди ношу з собою. 
Хоч я й лікар і щодня буваю поруч із смертю.

—  Вона не пояснювала, навіщо дає вам цей клаптик?
—  Вона знайшла гарні слова, щоб описати те, що я 

роблю як професіонал. Сказала, що я вмію поєднувати тех
ніку з інтуїцією, дисципліну —  з  любов’ю. Згадувала про



солдата, який перед смертю попросив узяти його гімнастер
ку, розірвати її на клаптики й роздати їх тим, хто по-справж
ньому намагається бачити світ таким, який він є. Мабуть, у 
вас теж є клаптик —  ви написали такі книги...

—  Немає.
—  А  знаєте чому?
—  Знаю. Принаймні починаю розуміти.
—  Я  не тільки ваш лікар, але й друг, тому дозвольте 

дати вам пораду. Якщо цей юнак-епілептик стверджує, що 
може вгадувати майбутнє, то він нічого не тямить у ме
дицині.



С_Уагреб, Хорватія.
6:30 ранку.
Ми з Марі сидимо перед замерзлим фонтаном: весна 

цього року, видно, вирішила зовсім не приходити, і нам 
доведеться з зими перебратися просто в літо.

Цілий день я давав інтерв’ю і більше не в змозі говорити 
про нову книжку. Журналісти ставлять ті самі запитання, 
що й завжди: чи читала її моя дружина (кажу, що не знаю), 
чи не здається мені, що критика до мене несправедлива 
(що-іцо?), чи не шокував «Час дерти й час зшивати» чи
тацьку аудиторію подробицями вашого особистого життя 
(письменник завжди пише тільки про себе), чи зніматиметь
ся фільм за цією книжкою (тисячний раз відповідаю, що цей 
фільм знімає в своїй уяві кожний мій читач і що я відмовився 
продавати права на екранізацію), що я думаю про любов, 
чому пишу про любов, як знайти щастя в любові, любов, 
любов’ю...

По закінченні прес-конференції почалась, за давно заве
деним ритуалом, вечеря з видавцями. З а  столом сидять по
важні панове і щоразу, коли я підношу виделку до рота, 
переривають цей рух запитанням: «Скажіть, звідки ви чер
паєте натхнення?» Я  пробую їсти, але мені треба бути чем
ним і привабливим, треба розмовляти, грати роль знамени
тості, розважати цікавими оповідками, справляти враження. 
Я  знаю, що видавець —  герой: ніколи зарані не відомо, чи 
розкупиться наклад; і торгувати милом чи бананами —  діло



незрівнянно певніше, бо мило й банани не мучаться егоцен
тризмом і марнославством, не скаржаться, що рекламна 
кампанія погано організована або що в тому й тому магазині 
їх і досі немає.

І Іісля вечері —  непереможний маршрут: мені мають по
казати все, що є в цьому місті, —  пам’ятники, історичні 
місця, модні бари. І неодмінно буде всевідаючий гід, і заби
ватиме мені голову силою-силенною цікавої й корисної ін
формації, і я маю робити вигляд, що уважно слухаю, й час 
від часу про щось питати, щоб показати, ніби мені не бай
дуже. Я  бачив мало не всі пам’ятники, музеї й видатні місця 
в багатьох містах світу, де бував із черговою книжкою, —  
і не пам’ятаю нічогісінько. Н а спомин залишається щось 
несподіване —  якісь випадкові зустрічі з читачами, бари, 
вулиці. Пішов навмання —  і побачив за рогом чудо.

Колись я навіть збирався видати такий путівник, щоб у 
ньому були карти міст і адреси готелів, а решта —  чисті 
сторінки: нехай би кожен сам розробляв свій єдиний і не
повторний маршрут, відкривав для себе монументи, ресто
рани й чарівні куточки —  вони є в кожному місті, але про 
них не пишуть, бо історія, яку нам розказують, не по
начіплювала на них бирки «Відвідати обов’язково».

Я вже колись бував у Загребі. І цей фонтан, хоч про 
нього й не згадує жодний путівник, для мене важливіший за 
все інше. Він гарний, трапився мені випадково, і з  ним 
пов’язані приємні людські спогади. Багато років тому, коли 
я був молодий і мандрував по світу просто так, заради при
год, зустрівся мені хорватський художник, і якийсь час ми



їздили разом. Потім я зібрався в Туреччину, а він —  додо
му, і ми попрощались отут: випили по пляшці вина, обго
ворили все, що побачили —  релігію, жінок, музику, ціну 
номера в готелі, наркотики. Все на світі обговорили, крім 
любові, —  тому що любили і розмов на цю тему не потре
бували.

Після того як художник повернувся до себе додому, я 
познайомився з однією дівчиною, і протягом трьох днів ми 
любили одне одного так палко, як тільки можна, бо обоє 
знали, що кохання наше буде недовгим. Вона відкрила мені 
душу свого народу, і я ніколи цього не забуду, як не забуду 
прощання з моїм другом-художником.

І тому, після всіх інтерв’ю, автографів, огляду пам’ят
ників і визначних місць, я ошелешив моїх видавців прохан
ням відвезти мене до того фонтана. А  де ж він, а я не знаю, 
і в Загребі сила-силенна фонтанів. Т а  все ж таки, витратив
ши добру годину на пошуки, знайшли! Я  замовив пляшку 
вина, ми з  усіма розпрощалися і ось тепер сидимо обняв
шись удвох із Марі й попиваємо вино, чекаємо світанку.

—  Кожний день додає тобі спокою й радості, —  сказа
ла вона, схиливши голову мені на плече.

—  Тому що я намагаюсь забути, хто я. А  точніше ска
зати —  мені більше не треба нести на собі тягар минулого.

Я  переказав їй розповідь Михаїла про кочівників.
—  З  акторами відбувається щось подібне, — зауважує 

вона. —  Кожна нова роль примушує забувати, хто ти, і 
вживатися в новий образ. Але врешті-решт усе закінчується 
розтріпаними нервами й душевним сум’яттям. Ти гадаєш,



що відкинути й забути особисту історію —  це розумний 
вихід із становища?

—  Чи не ти сама сказала, що це пішло мені на користь?
—  Мені лише здалося, що ти менше думаєш про себе. 

Приємно дивитись, як усі, висунувши язики, шукають цей 
фонтан, але сам собі ти суперечиш: це ж частина твого 
минулого.

—  Це —  символ для мене. Але я не тягаю його повсю
ди, не думаю про нього щохвилини, не фотографую, щоб 
потім показувати друзям світлини, не тужу за тим худож
ником чи за дівчиною, в яку тоді був такий закоханий. Ч у
дово знову сюди повернутися, а не повернись я —  нічого не 
змінилось би в моєму житті.

—  Я розумію тебе.
—  Добре, коли так.
—  А  мені сумно: це примушує думати про те, що ми 

розлучаємось. Я знала це з першої хвилини, і все одно мені 
важко: я звикла.

—  В тому й справа —  ми звикаємо.
—  Це людська властивість.
—  Саме тому жінка, яку я любив, перетворилася на 

заїр. До того дня, коли на мене налетів мотоцикл, я переко
нував себе, що можу бути щасливим лише з нею, і зовсім не 
тому, що любив її над усе й усіх на світі. А  тому, що був 
певен: тільки вона мене розуміє, знає мої смаки, звички, 
вподобання, мій світогляд. Я  був їй вдячний за все, що вона 
для мене зробила, і думав, що вона вдячна мені за все, що я



зробив для неї. П ам’ятаєш про тих двох пожежників? Щ о 
один був у сажі...

Марі відхилилась від мене, я помітив сльози в її очах.
—  Для мене весь світ був одним —  відображенням кра

си Естер, —  продовжував я. —  Це кохання? Чи це —  за
лежність?

—  Не знаю. Здається мені, любов і залежність нероз
лучні.

—  Можливо. Але уявімо, що замість книжки «Час дер
ти...» —  а це ж насправді просто лист до жінки, з  якою я 
розлучений, — я вибрав би якийсь інший шлях. Наприклад:

«Чоловік і жінка —  вже десять років разом. Раніше, 
припустимо, вони віддавалися коханню щодня, а тепер —  
раз на тиждень, та це не так і важливо: вони слугують 
опорою одне одному, вони друзі й спільники. Йому сумно, 
коли доводиться вечеряти одному —  бо дружина змушена 
затримуватися на роботі, яка вимагає багато часу. Вона 
скаржиться, що він часто від’їздить, проте розуміє, що то 
його службові обов’язки. Обоє усвідомлюють —  чогось по
чинає не вистачати, але ж вони дорослі, поважні люди й ро
зуміють, як важливо зберегти стабільні стосунки, хоча б за
ради дітей. І вони все більше посвячують себе роботі й дітям 
та все менше турбуються про свій подружній союз, якому 
ніби ніщо й не загрожує, бо у чоловіка немає коханки, а у 
дружини —  коханця.

Звісно, вони помічають, що щось не так. Але не можуть 
зрозуміти —  що. А  роки минають, двоє все помітніше за
лежать одне від одного, бо старість не за горами, і тануть



шанси розпочати нове життя. І вони дедалі більше часу 
віддають домашнім клопотам, читанню, телевізору, виши
ванню, друзям, та все одно за вечерею й після вечері дово
диться розмовляти. І він дратується через дрібниці, а вона 
робиться ще мовчазнішою. Кожне бачить, що відстань між 
ними збільшується, і не розуміє чому. Обоє доходять вис
новку, що оце воно й є подружнє життя, але не бажають 
обговорювати цю тему з друзями, продовжують зображу
вати щасливу сім’ю, де чоловік і жінка живуть інтересами 
одне одного і одне одного підтримують. Тут інтрижка, там 
швидкоплинний роман —  але, звичайно, нічого серйозного. 
Важливо, необхідно, єдино можливо —  поводитися так, 
ніби нічого особливого не відбувається. Тому що змінюва
тися —  пізно».

—  Так, я знаю цю історію, хоч вона й не про мене. І я 
вважаю, що життя тренує нас, готує до подібних ситуацій.

Я  скидаю пальто й лізу на огорожу фонтана.
—  Куди ти? —  скидається Марі.
—  Хочу дійти до колони.
—  Ти збожеволів. Скоро весна, там тонкий лід.
—  Я мушу дійти.
Ставлю ногу —  крига рухається вся цілком, але не ла

мається. Я  дивлюсь, як сходить сонце, й загадую: якщо 
зумію дістатися до колони й ^звернутись назад і крига не 
трісне —  значить, я на правильному шляху. Значить, Божа 
рука веде мене.

—  Провалишся.



—  То й що? Я  ризикую лише тим, що вкриюся льодом, 
але наш готель недалеко, там відтану.

Я  вже стою на кризі обома ногами. По краях, біля бор
тів, знизу підіймається вода, але крига тримається. Я  йду 
до колони, це всього лише чотири метри туди й назад, і я 
ризикую лише купанням у крижаній воді. Т а що тепер ду
мати про ризик, коли перший крок зроблено, —  треба йти 
до кінця.

Я  йду, підходжу до колони, торкаюсь її й чую під ногами 
тріск —  і все ж таки крига тримає мене. Хочеться рвонути 
бігом, але підсвідомо розумію, що так я збільшу наванта
ження й провалюсь. Вертаю так само повільно, в тому ж 
ритмі.

Я йду просто на сонце, що саме сходить, воно трохи 
сліпить мене: я бачу лише обриси Марі, будинків і дерев. 
Крига грає під ногами, вода рине в щілини попід край ба
сейна й заливає лід, але я знаю, я непохитно впевнений, що 
зумію дійти. Бо я —  заодно з цим днем, я сам зробив свій 
вибір, я знаю, на що здатен весняний лід, і зумію з  ним 
домовитись, попрошу, щоб допоміг, щоб не дав провали
тись. Я  почуваю дивне, незбагненне блаженство —  ніби 
впадаю в транс; я знову дитина, я роблю щось негарне, 
заборонне, але яка неймовірна насолода! І який тріумф! Як 
гарно укладати з Богом примхливі угоди: «Якщо я зумію 
зробити так і отак, то збудеться оте й оте»; які прекрасні 
знамення й прикмети, що йдуть не ззовні, а зсередини, —  
як поклики жаги до переступу вічних правил, до творення 
нових ситуацій!



Я  вдячний долі за зустріч з Михаїлом —  епілептиком, 
якому вчуваються голоси. Я познайомився з ним, розшуку
ючи свою дружину, а тепер бачу, що він зробив із мене щось 
дуже мало схоже на колишнього мене. Естер ще й досі 
важлива для мене? Так, напевне що так, бо це її любов 
колись перемінила мене, і сьогодні це перетворення продов
жується. Моя давня, довга історія дедалі тяжче налягала на 
плечі, давила, дедалі важче ставало йти на ризик, ось такий, 
наприклад, як тепер —  ступити на тонкий лід, укласти угоду 
з Богом, самому собі послати знамення. Я  забув, що Шлях 
Сантьяго треба долати щоразу заново, що необхідно позбу
ватися зайвого тягаря, залишаючи лиш те, без чого дня не 
проживеш. Треба домогтися, щоб енергія любові вирувала 
без перешкод, ізсередини —  назовні, ззовні —  всередину.

Крига тріщить, по ній зміюкою біжить розколина —  але 
я знаю, що дійду, тому що я легкий, я легший за пух, я можу 
пройти по краю хмари й не звалитися на землю. Я  не несу 
на плечах обважнілу славу, переказану історію, обов’язкові 
маршрути; я —  прозорий: сонячні промені вільно пронизу
ють моє тіло, освітлюють душу —  я знаю, там ще немало 
темних кутків, але мужність і наполегливість допоможуть їх 
очистити.

Щ е крок; з пам’яті виринає конверт на моєму письмо
вому столі. Я  відкрию його —  й піду не по крихкій кризі, а 
по шляху, який приведе мене до Естер. І не тому, що я хочу 
мати її поруч із собою, —  нехай залишається хоч би й там, 
де вона сьогодні. І не тому, що заїр  не дає мені спокою ні 
вдень, ні вночі, —  руйнівна одержимість любов'ю, схоже,



відступилась. І не тому, що я звик до свого минулого й палко 
прагну повернутися в нього.

Щ е крок, ще одна розколина, сіле рятівний край чаші 
наближається.

Я відкрию конверта, я вирушу назустріч Естер, бо, як 
каже Михаїл — епілептик, ясновидець, гуру з вірменського 
ресторану, —  цій історії необхідне завершення. І коли все 
буде розказане й переказане, коли міста, в яких я бував, 
хвилини, які я прожив, кроки, які робив заради неї, —  коли 
все це перетвориться на окремі спогади, тоді залишиться 
сама лише любов у чистому вигляді. Я  не буду відчувати, 
що комусь щось винен, не буду вважати, що Естер мені 
необхідна тому, що вона єдина спроможна мене зрозуміти, 
бо я до неї звик, бо вона знає мою силу й мої вади, мої 
чесноти й пороки, знає, що перед сном я люблю з ’їсти грін
ку, а зранку —  дивитись по телевізору випуск міжнародних 
новин і обов’язково прогулятись, що читаю книжки про 
стрільбу з лука, по багато годин сиджу за комп’ютером і 
лютую, коли прислуга третій раз нагадує, що обід холоне.

Все це згине. Залишиться любов, та сама, що дає рух 
небові, зорям, людям, квітам, комахам, що всіх примушує 
ходити по тонкому льоду, що повнить душу радістю й стра
хом, а все суще —  смислом.

І я доторкаюсь до камінної твердині. Назустріч мені 
тягнеться рука, я хапаюсь за неї. Марі допомагає втримати 
рівновагу й вилізти.

—  Я  пишаюся тобою! Я  б на таке ніколи не зважилась.



—  Мені здається, що зовсім недавно я теж на це не 
зважився б. Це якась хлоп’яцька сваволя, нерозважливість, 
щось необов’язкове й безвідповідальне. Але я відроджуюсь 
і мушу ризикувати, випробовувати нове.

—  Ранкове сонце йде тобі на користь: ти розмірковуєш 
як мудрець.

—  Жоден мудрець не здатен на те, що я оце втнув.



и  Необхідно написати важливу статтю для одного журна
лу, який надав мені великий кредит у Банку Послуг. У мене 
є сотні, тисячі ідей, але я не знаю, котра з них заслуговує на 
мої зусилля, мою зосередженість, мою кров.

Таке зі мною відбувається не вперше, і завжди здається, 
ніби все важливе я давно сказав, а тепер втрачаю пам’ять, 
забуваю, хто я.

о

Йду до вікна, дивлюсь на вулицю, пробую переконати 
себе, що я — людина, яка збулася в плані професійному, що 
мені нікому нічого не треба доводити, що я можу засісти 
десь у горах до кінця життя —  читати, ходити на прогулян
ки, розмовляти про тонкощі кулінарії й примхи погоди. К а
жу собі й повторюю: я досягнув того, чого не досягав майже 
ніхто з письменників —  мене видають мало не на всіх мовах 
світу. Т о нащо мені оце сушити голову над статейкою для 
журналу, нехай навіть важливою?

Нащо? А  на те, що існує Банк Послуг. І, значить, я таки 
мушу писати; але що мені сказати людям? Щ о їм слід забути 
історії, які для них розказувались раніше, та не боятися йти 
на ризик?

Кожен відповість мені: «Я —  незалежний і роблю те, 
що сам собі вибрав».

Сказати, що енергія любові має вирувати вільно й без 
перешкод?

Люди скажуть: «Я люблю. Я  люблю дедалі сильніше». 
Ніби любов можна вимірювати, як вимірюють ширину за 



лізничної колії, висоту будівель або кількість ферментів, 
необхідну для випікання булочок.

Знову сідаю за стіл. Конверт, присланий мені Михаїлом, 
лежить розкритий, я вже знаю, де Естер, тепер ще треба 
довідатись, як туди дістатися. Телефоную йому, розповідаю 
про епізод біля фонтана. Михаїл у захваті. Питаю, чи 
вільний у нього вечір, він відповідає, що зібрався провести 
його з своєю коханою Лукрецією. Чи можу я запросити їх 
на вечерю? Сьогодні ні, але на наступному тижні ми можемо 
зустрітися.

Але на наступному тижні я відлітаю до Америки —  там 
черговий круглий стіл. Час терпить, відповідає Михаїл, за 
чекаємо ще два тижні.

—  Мабуть, ви пройшли по кризі тому, що почули го
лос? —  додає він.

—  Ні, я нічого не чув.
—  Чому ж ви це зробили?
—  Тому що відчув — це треба зробити.
—  Це те саме, що почути голос.
—  Я побився об заклад. Якщо зумію пройти по льоду, 

то саме тому, що я готовий. І я вважаю, що готовий.
—  Значить, голос подав вам сигнал, якого ви чекали.
—  А  вам голос казав що-небудь із цього приводу?
—  Ні. Але це й не потрібно. Коли ми з  вами йшли 

набережною Сени, я сказав вам: «Голос попереджує, що час 
не настав». Я  зрозумів тоді, що в свій час ви почуєте його.

—  Кажу ж вам: я не чув ніякого голосу.



—  Це ви так думаєте. Так усі думають. А  ось мені 
присутність підказує: всі й завжди чують голоси. Саме 
голоси дають відчути, що нам послано знак. Розумієте?

Не варто сперечатися з Михаїлом. Мені потрібні лише 
технічні деталі —  де взяти машину напрокат, скільки часу 
забере дорога, як знайти будинок —  бо крім карти я маю 
лише низку нечітких вказівок: іти берегом такого-от озера, 
знайти вивіску такого-от підприємства, повернути праворуч 
і т. д. Може, Михаїл знає людину, до якої я міг би зверну
тись по допомогу.

Ми домовляємося про зустріч. Михаїл просить мене 
вдягтися по можливості непримітно —  п а є м  я  мандрувати
ме по Парижу.

Питаю, що то за «плем’я», й чую лаконічну відповідь: 
«Це люди, які працюють зі мною в ресторані». Питаю, що 
привезти йому з Америки, він просить ліки від печії. Мені 
здається, що можна було б вибрати щось цікавіше, але я 
записую назву тих пігулок.



іУ Л у  добре, а стаття?
Повертаюсь до столу, розмірковую, про що б написати, 

ще раз дивлюся на розкритий конверт —  і усвідомлюю, що 
його зміст мене не здивував. У глибині душі, після кількох 
зустрічей з Михаїлом, я чогось подібного вже чекав.

Естер —  у степу, в маленькому містечку Центральної 
Азії, точніше —  в Казахстані.

Я  більше нікуди не спішу: переглядаю заново свою істо
рію, навіть примусив себе детально розповісти її Марі. Вона 
вирішила зробити те саме, і хоч багато чого в її розповіді 
мене дивує, наслідки очевидні: вона робиться спокійнішою, 
впевненою, позбавляється тривоги.

Не знаю, чому мені так хочеться знайти Естер: її любов 
уже осяяла моє життя, навчила мене новому —  то може й 
буде з  мене? Але я згадую слова Михаїла: «Історія потребує 
завершення» —  і вирішую йти далі. Я  знаю, що можу вло
вити ту мить, коли наше подружнє життя перетнула розко
лина, а ми, опинившись у крижаній воді, робили вигляд, ніби 
нічого не трапилось. Я  знаю, що зумію визначити ту мить 
ще до приїзду до казахського містечка, щоб замкнути коло 
або щоб зробити його ще більшим.

Стаття! Невже Естер знову перетворилася на заїр  і не 
дозволить думати ні про що інше?

Т а ні: коли я мушу зробити щось термінове, а воно ви
магає вибуху творчої енергії, все відбувається саме так, як 
тепер: я розгойдую себе мало не до істерики, і в ту саму



мить, коли я вирішую все кинути, все раптом виходить. 
Я  пробував діяти інакше, щось готувати зарані, але з ’ясува
лося, що моя уява працює тільки тоді, коли на неї чиниться 
скажений тиск. Я  не можу нехтувати Банком Послуг, я 
зобов’язаний надіслати до редакції три сторінки про —  ні, 
ви лиш уявіть! —  про стосунки між чоловіком і жінкою. 
При чому тут я?! Але видавці журналу вирішили, що люди
на, яка написала «Час дерти й час зшивати», просто зо 
бов’язана знатися на таємницях людської душі.

Я  пробую вийти в Інтернет, не вдається. Після того як 
я роздушив модем, щось непоправно змінилося. Я  вже кіль
ка разів викликав техніків, але коли вони врешті прийшли, 
то виявили в комп’ютері багато загадкового. Вони допиту
вались, що мене не влаштовує в його роботі, понад півгоди
ни перевіряли систему, міняли конфігурацію, а потім заяви
ли, що вся справа в провайдері. Я  дав себе переконати, бо 
таки ніби все працює, я навіть почуваюсь незручно, що 
звернувся по допомогу. Минає два чи три дні —  знову 
колапс... Так я промучився кілька місяців і тепер визнаю, 
що техніка могутніша за мене: вона працює, коли хоче, а 
коли не хоче, то її власникові краще почитати газету, піти на 
прогулянку, почекати, доки зміниться настрій кабелів і те
лефонних мереж, а там, дивись, вона й знову запрацює. Т а 
й який я власник —  це вона живе власним життям.

Щ е дві чи три спроби вийти в мережу, і я розумію —  
і це підтверджено моїм-таки досвідом, —  що мандрівку 
краще відкласти. Двері Інтернету, найбільшої в світі бібліо
теки, для мене поки що зачинені. Почитати журнали, пошу



кати в них натхнення? Я  розгортаю один із сьогодні одер
жаних —  і бачу дивне інтерв’ю якоїсь пані, котра щойно 
видала свою книжку. Про що б ви думали? Саме так, про 
любов. Від цієї теми немає рятунку.

Журналіст питає: «Невже людина може зазнати щастя 
лише тоді, коли зустрічає кохану істоту?» «Ні», —  від
повідає пані.

«Думка про те, що любов дарує щастя, виникла порівня
но недавно —  в кіни,і X VII століття. З  того часу ми 
увірували, що любов має тривати вічно, а шлюб —  
найкраще місце для неї. В давнину уявлення про любов 
були не. такими оптимістичними. Ромео і Дж ульєт - 
та —  це трагедія, а не історія з щасливим закінченням. 
В останні десятиліття погляд на шлюб як шлях саморе- 
алізації особливо поширився —  так само як і розчаруван
ня та невдоволеність'».

Смілива заява, але вона ніяк не допоможе мені писати мій 
текст —  перш за все тому, що я з нею категорично не 
згоден. Дістаю з  полички книжку, яка не має нічого спільно
го з стосунками між чоловіком і жінкою. Назва: «Магічні 
ритуали на півночі Мексики». Якщо вже й моя одержимість 
не допомагає мені скласти статтю, то треба хоч розважи
тись, перейти до чогось іншого.

Гортаю книжку і раптом, на великий подив, читаю таке:



«У нашому житті існує фактор, через який ми перестаємо 
рухатися вперед. Це може бути травма, особливо прикра 
невдача, розчарування в коханні або навіть перемога, 
значення якої ми не оцінили повною мірою; будь-що з  
названого призводить нас до втрати мужності й зупин
ки в нашому поступальному русі. Чаклун, розвиваючи 
свої окультні обдарування, повинен перш за все позбут и
ся цієї «точки примирення», а щоб виявити її, мусить 
переглянути все своє життя».

Примирливець! Це точно відповідає тому, як я вчився 
стріляти з лука. Це єдиний вид спорту, який мене приваб
лює. Тренер пояснив, що кожний постріл —  неповторний, 
і тому не варто намагатися повторити досягнення або уник
нути помилок. Треба сотні й тисячі разів повторювати одне 
й те саме, доки не забудеш про бажання попасти в ціль і не 
перетворишся в лук, стрілу й мішень. В таку мить енергія 
того (мій наставник із кідо —  стрільби з японського лу
ка —  ніколи не вимовляв слова «Бог») направляє наші ру
хи, і ми посилаємо стрілу не коли захочемо, а коли те 
вважатиме, що прийшов відповідний час.

Примирливець. Починає проявлятися ще частина моєї 
особистої історії. Як би гарно оце було, коли б тут зараз 
трапилась Марі. Я  маю говорити про себе, про своє дитин
ство, про те, що ріс забіякою й бешкетником і завжди луп
цював усіх інших дітей нашої ватаги, бо був найстаршим. 
Але одного разу мені так дісталось від двоюрідного брата, 
що я вирішив, що тепер мені ніколи нікого не здолати, і



почав уникати будь-яких сутичок, хоч і соромно було перед 
друзями й коханими дівчатами.

Примирливець. Протягом двох років я намагався навчи
тися грі на гітарі: спочатку були успіхи, але на якомусь етапі 
ніби заклинило й далі ні з місця. А  справа в тому, що я 
помітив: інші навчаються швидше —  а значить, я бездар; і, 
щоб не ганьбитися, вирішив, що гітара мене більше не ціка
вить. Те самісіньке трапилося з футболом і велосипедом: я 
швидко здобував необхідні навички, але з якогось моменту 
прогрес припинявся, хоч убий.

Чому?
Тому що в історії, яку нам розказали, стверджується, 

ніби в певну мить нашого життя ми «досягаємо вершини». 
Вкотре згадую, як я змагався, щоб стати письменником, і як 
Естер супротивилась тому, щоб Примирливець диктував 
мені правила, за якими можна мріяти. Прочитана мною 
фраза добре поєднувалася з ідеєю про необхідність забути 
особисту історію й залишити собі лише інстинкт —  ін
стинкт, розвинений трагедіями й труднощами, які ми пере
живаємо на віку: так діяли мексиканські чаклуни, так моли
лися кочівники в степах Центральної Азії.

Примирливець —  це фактор, відповідальний за те, що 
ми припиняємо рух уперед.

Це цілком узгоджується —  в роді, числі й відмінку —  
з  подружнім життям узагалі й з нашими стосунками з Естер 
зокрема.

Так, тепер я можу написати статтю. Я  сідаю до комп’ю
тера, і за півгодини чернетка готова, і я нею задоволений!



Я  подаю її в формі діалогу —  який справді відбувався од
ного разу в номері амстердамського готелю, після роздачі 
автографів, вечері й огляду визначних місць.

В моїй статті не вказані ні імена персонажів, ні обставини 
їхнього діалогу. В дійсності ж Естер стоїть у нічній сорочці 
біля вікна й дивиться на канал. Вона ще не військовий ко
респондент, у неї ще веселі очі, вона обожнює свою про
фесію, їздить разом зі мною, а життя й далі залишається 
пригодою. Я  лежу на ліжку та все більше мовчу, обдумуючи 
завтрашні справи.



-----^  0 Минулого тижня я брала інтерв’ю у спеціаліста з
техніки допитів. Він розповів мені, що більшу частину по
трібних йому фактів він добуває методом «з вогню —  в кри
гу». Спершу приходить поліцейський, погрожує, кричить 
брутально, б’є кулаком об стіл. Коли заарештований уже 
достатньо заляканий, з ’являється «добрий слідчий», нака
зує «злому» припинити безчинство, дає жертві сигарету, 
співчуває йому —  і от у такий спосіб домагається свого.

—  Чув...
—  М іж іншим, він розповів мені одну жахітливу істо

рію. У Стенфордському університеті —  це було 1971 ро
ку —  вчені, що досліджували психологію допитів, вирішили 
змоделювати в’язницю. Відібрали 24 добровольці й поділи
ли їх на «тюремщиків» і «в’язнів». З а  тиждень експеримент 
довелося припинити: «тюремщики» —  а всі вони були нор
мальними хлопцями й дівчатами з благополучних родин —  
перетворилися на справжніх монстрів. Тортури зробилися 
звичайною справою, залюбки практикувалося сексуальне 
насильство над в’язнями. Обидві групи студентів одержали 
такі тяжкі травми, що їх довелося потім довго лікувати. Цей 
експеримент ніколи більше не повторювали.

—  Цікаво...
—  Щ о тобі цікаво? Я  кажу про речі надзвичайно важ

ливі —  про схильність людини коїти зло за найпершої мож
ливості. Я  розповідаю про мою роботу! Про те, що я від
крила!



—  Оце мені й цікаво. Чого ти розізлилась?
—  Розізлилась? Як можу я розізлитись на людину, яка 

не звертає ніякої уваги на те, що я кажу?! Як може драту
вати мене людина, яка мене не провокує, а лежить собі, 
втупившись у вирій?!

—  Ти пила сьогодні?
—  Навіщо ти питаєш —  хіба не знаєш сам? Я цілий 

вечір поруч, а ти не помітив, чи я пила! Ти звертаєшся до 
мене хіба що за тим, щоб почути підтвердження своїх слів, 
або щоб я розповіла, який ти надзвичайний!

—  Ти, здається, забула, що у мене був важкий день і я 
втомився. Давай краще вранці поговоримо. Чому ти не ля
гаєш?

—  Тому що я роблю це щодня, щотижня, щомісяця 
протягом останніх двох років! Я намагаюсь поговорити з 
тобою, але ти так стомився за день, «лягаймо, а завтра 
поговоримо». Так проходить моє життя: я чекаю, коли на
стане день і ти знову будеш поруч, і я ні про що тебе не 
проситиму, і я створю світ, у якому ховатимуся щоразу, коли 
мені знадобиться. Цей світ не повинен бути надто далеко —  
щоб не здалося, ніби я маю незалежне існування. Але й не 
надто близько —  щоб у мене не виникало спокуси вторгну
тись у твій всесвіт.

—  Щ о я повинен зробити? Не писати? Кинути все, що 
ми здобули так важко, й вирушити в круїз по Карібах? Ти 
не розумієш, що мені подобається моя справа і я не збира
юся змінювати своє життя.



—  У своїх книжках ти пишеш про те, яка важлива лю
бов, про необхідність ризику, про радість, яку дає боротьба 
за мрії. Але хто це переді мною? Людина, яка не читає того, 
що сама написала. Людина, яка плутає любов з розрахун
ком, пригоду —  з непотрібним ризиком, а радість —  
з обов’язком. Де ж той, за якого я йшла заміж, хто прислу
хався до моїх слів?

—  А  де жінка, з якою я одружився?
—  І яка незмінно дарувала ніжність, була опорою, 

окрилювала? Тілом вона тут, біля вікна з видом на амстер
дамський канал Зінгель, і, мабуть, залишиться з тобою на
завжди. А  душею... душею вона біля дверей цього номера й 
готова піти безповоротно.

—  Через що?
—  Через прокляті слова «завтра вранці поговоримо». 

Достатня підстава? Якщо ні, то згадай, що жінка, з якою ти 
одружився, вміла відчувати радість буття, була сповнена 
новими ідеями, бажаннями, а тепер на очах перетворюється 
в матрону.

—  Дурниці.
—  Добре, нехай це дурниці. Пусте, нісенітниця, не вар

та уваги, особливо коли згадати, що у нас усе є, ми заможні, 
досягли успіху й визнання, не влаштовуємо одне одному 
сцен ревнощів через випадкові захоплення. Крім усього 
іншого, на світі голодують мільйони дітей, є війни, хвороби, 
стихійні лиха, щохвилини трапляються трагедії. Справді, на 
що мені скаржитись?

—  Тобі не здається, що нам пора завести дитину?



—  Усі відомі мені подружжя саме так і вирішують свої 
проблеми: «Заведемо дитину!» І це кажеш мені ти, хто так 
високо цінує свободу і вважає, що ми неодмінно мусимо 
рухатися вперед?

—  Я  вважаю, що час настав.
—  А  я вважаю, що це найбільш невдалий час! Ні, я не 

хочу дитини від тебе, не хочу дитини від чоловіка, якого 
колись знала, який умів мріяти й був поруч зі мною! Якщо 
я зважусь коли-небудь народити, то батьком дитини має 
бути той, хто мене розуміє, слухає й чує і для кого я по- 
справжньому жадана.

—  Я впевнений, що ти випила. Справді, поговоримо 
завтра... Лягай, я таки втомився.

—  Добре, поговоримо завтра. А  якщо моя душа, яка 
стоїть на порозі номера, зважиться й піде, то це не дуже 
затьмарить наше життя.

—  Вона не піде.
—  Ти дуже добре знаєш мою душу, але вже багато 

років не розмовляєш із нею, не помічаєш, як вона змінилась, 
не звертаєш уваги, як відчайдушно вона просить, щоб її 
послухали... Навіть коли мова йде про такі банальні речі, як 
експерименти в Стенфорді.

—  Коли твоя душа так перемінилась, то чому ж ти така, 
як і колись?

—  Тому що я боягузка. Тому що знаю —  ми поговори
мо завтра. Тому що ми багато чого побудували разом і я не 
хочу руйнування. Або просто тому, що я звикла; це най
серйозніша причина.



—  П ’ять хвилин тому ти звинувачувала в цьому мене.
—  Це правда. Я  подивилась на тебе, я побачила тебе, 

але насправді це була я. Сьогодні вночі я зберу всі свої сили, 
всю свою віру —  і молитимуся, щоб Господь не дав мені до 
кінця моїх днів жити так, як я тепер живу.



^  Л  чую оплески. Людей повна зала. Зараз почнеться те, 
через що я завжди не сплю напередодні, —  моя лекція.

Ведучий повідомляє, що мене не треба представляти —  
дурниця несусвітна, якого дідька він тоді виліз на сцену? 
Тим більше що тут багато людей, які мають про мене дуже 
туманні уявлення, — їх привели друзі. Проте він усе ж таки 
повідомляє дещо з моєї біографії, говорить про мої якості, 
про мої премії, про мільйони проданих примірників моїх 
книжок. Дякує організаторам і спонсорам і надає слово 
мені.

Я  теж починаю з подяк. Кажу, що про найголовніше й 
найважливіше я написав у своїх творах, але вважаю, що маю 
обов’язок перед читачами —  показати людину, яка стоїть 
за своїми реченнями й абзацами. Пояснюю: в людини така 
природа, що спонукає її завжди шукати любові й розуміння. 
І тому мої книжки незмінно будуть лише видимим краєчком 
гірської вершини, вкритої хмарами. Сонце освітлює острови 
в океані, і здається, ніби ми все бачимо і все стоїть на місці, 
а насправді в глибині таїться незвідане; і людина теж при
ходить на землю, щоб увесь вік шукати саму себе.

Я  розповідаю, як важко далась мені книжка «Час дерти 
й час зшивати» і що лиш тепер, перечитуючи її, я почав 
розуміти деякі фрагменти, бо творіння —  вище за творця.

Кажу про те, що читати інтерв’ю або слухати виступи 
автора, який намагається пояснити своїх героїв, —  заняття 
бездарне: коли вже він щось написав, то воно або само себе



пояснює, або не варте читання. Коли письменник з ’яв
ляється перед публікою, то йому слід спробувати показати 
власний всесвіт, а не пояснювати зміст своєї книжки. І тому 
я говоритиму про особисте.

Не так давно я побував у Женеві й дав там низку 
інтерв’ю. Оскільки вечерю, яку планувала моя приятелька, 
довелося відмінити, я вирішив поблукати містом. Був ча
рівний вечір — порожні вулиці, гамірливі бари й ресторани, 
скрізь панував мир, спокій, краса, коли раптом...

...коли раптом я зрозумів, що я абсолютно самотній.
Звичайно ж, мені доводилося залишатись у самоті. З в и 

чайно, за дві години літаком мене чекала моя кохана. З в и 
чайно, після такого важкого й насиченого дня немає нічого 
кращого, ніж прогулятися вузенькими вулицями й провул
ками старовинного міста, ні з ким ні про що не розмовляючи 
й просто милуючись красою навколо. Але цього разу відчут
тя самотності гнітило, викликало якусь тугу: ні з ким було 
поділитися враженнями від прогулянки, нікому висловити 
думки, що зринали в свідомості.

Я  дістав із кишені мобільного телефона —  у мене ж 
немало друзів у місті, —  але вчасно спам’ятався: пізня го
дина. Подумав — чи не зайти до якогось бару; хто-небудь 
напевне впізнає мене й запросить за свій столик. Але побо
ров спокусу й вирішив пережити ці хвилини до кінця; вод
ночас я зрозумів, що немає гірше, як відчувати, що нікому 
немає діла, існуєш ти на світі чи ні, нікому не цікаві твої 
уявлення про життя і світ пречудово може обійтися без твоєї 
наполегливої присутності.



Я  почав уявляти, скільки мільйонів людей у цю мить 
усвідомлюють свою нікчемність і убогість —  а хоч би які 
вони насправді були привабливі, чарівні й багаті, —  тільки 
тому що вечір приніс їм самотність, і вчора вони були і, 
мабуть, завтра знову будуть самотніми. Студенти, яким 
нікуди подіти себе; літні люди перед екраном телевізора; 
бізнесмени в номерах готелів, раптом заскочені думкою про 
те, чи є хоч якийсь сенс у їхній діяльності; жінки, що фар
бують вії й вимощують цілі копиці на голові, щоб піти в 
який-небудь бар і робити там вигляд, ніби товариство їм 
зовсім ні до чого, а прийшли вони лише переконатися, що 
ще привертають до себе увагу. Чоловіки оглядають їх, про
бують завести розмову, а ті сидять з неприступним вигля
дом і відбивають усі зальоти, бо їх сковує комплекс непов
ноцінності, вони бояться, що зараз усе відкриється —  що 
вони одинокі матері або дрібні службовці, нездатні підтри
мати бесіду навіть про новини в світі, бо за тяжкою працею 
коли їм устежити за тими новинами.

Люди дивляться в дзеркало і вважають себе потворни
ми: вони переконані, що фізична краса —  основа основ, і 
вдовольняються гортанням журналів, де всі чарівні, багаті, 
знамениті. Чоловік і жінка по вечері хотіли б, можливо, 
поговорити, як колись бувало, але є важливіші справи й 
клопоти, і розмова може почекати до завтра —  яке не на
стане ніколи.

Того дня я обідав разом із приятелькою, яка зовсім не
давно розлучилася з чоловіком, і вона сказала мені: «Тепер 
я маю свободу, про яку завжди мріяла!» Ц е брехня. Ніхто



не хоче такої свободи, кожному потрібна поруч близька 
людина, перед якою маєш обов’язки, з якою можна милу
ватися красою Женеви, розмовляти про книги, інтерв’ю, 
фільми —  або просто розділити бутерброд, коли два бутер
броди нема на що купити. Краще з ’їсти половину та вдвох, 
ніж цілого та на самоті. Краще, коли твоє зауваження про 
дзвіницю готичного собору перебиває чоловік, бо він спі
шить додому, бо по телевізору мають показувати важливий 
футбольний матч, або коли тебе гальмує дружина, що при
кипіла до вітрини, —  ніж коли перед тобою вся ?Кенева й 
ніхто тобі не заважає надивитися на неї досхочу.

Краще страждати від голоду, ніж від самотності. Бо 
коли ти один —  я кажу про самотність, яку доводиться 
приймати, а не вибрану свідомо, — то ніби перестаєш бути 
частиною роду людського.

На тому березі ріки мене чекав розкішний номер у готелі 
з уважною обслугою й бездоганним сервісом, але замість 
того, щоб радіти й пишатися тим, чого я досягнув, я страж
дав дедалі більше.

По дорозі назад я стрічався очима з людьми, які опини
лися в такому самому становищі, й помічав, що одні див
ляться звисока, ніби стверджують, що сьогодні вони самі 
вибрали самотність, а інші —  сумно, ніби соромляться, що 
одинокі.

Усе це я до того, що недавно пригадався мені готель в 
Амстердамі і жінка —  вона була поруч, вона розмовляла зі 
мною, розповідала мені про себе. Усе це до того, що, хоч 
Екклезіаст і запевняв, ніби є час дерти й час шити, перше



іноді залишає дуже глибокі шрами. Погано, вкрай погано 
блукати вулицями Женеви в жалюгідній самотності, але ще 
гірше бути поруч із людиною й поводити себе з нею так, щоб 
вона почувала, що не грає навіть мізерної ролі в твоєму 
житті.

Після досить довгої мовчанки зірвалась буря оплесків.



^  9 Л ісце, куди я прийшов, мало досить похмурий вигляд, 
хоч і знаходилось у паризькому кварталі, який мав репу
тацію осередку культурного життя. Я  не відразу зрозумів, 
що група волоцюг переді мною —  ті самі люди, що по чет
вергах, одягнувшись у сніжно-білі шати, виступають у вір
менському ресторані.

—  До чого цей маскарад? Надивилися фільмів?
—  Це не маскарад, —  відповів Михаїл. —  Хіба ви, 

коли йдете на звану вечерю, не вдягаєтесь відповідно? Хіба 
на гольф ідете в костюмі-трійці й при краватці?

—  Добре, я скажу інакше: чому ви вирішили мавпувати 
моду дурноголових підлітків?

—  Бо зараз ми й є дурноголові підлітки. Точніше —  
четверо дурноголових і двоє дорослих.

—  Я ще раз переінакшу запитання: що ви тут робите, 
отак перевдягнуті?

—  В ресторані ми живимо тіло й розмовляємо про 
Енергію з тими, кому є що втрачати. Серед жебраків ми 
живимо душу й розмовляємо з тими, кому втрачати нічого. 
А  зараз ми беремося до найважливішої частини нашої ро
боти: ми пробуємо відшукати той невидимий рух, що онов
лює світ, людей, які проживають кожний день так, ніби він 
останній, у той час як старі живуть так, ніби він перший.

Він говорив про те, що я й сам помічав дедалі частіше —  
групи молоді в брудному, химерному одязі, крій якої свідчив 
про неабияку творчу винахідливість — чи то військова фор



ма невідомої армії, чи вбрання персонажів науково-фантас
тичного фільму. Майже завжди з ними ходить страшна на 
вигляд німецька вівчарка. Якось я запитав приятеля, навіщо 
ці підлітки скрізь тягають за собою собаку, і той пояснив —  
не знаю, наскільки це пояснення відповідає дійсності, —  що 
так їх не чіпає поліція, бо невідомо, куди діти собаку.

П о колу вже ходила пляшка з горілкою —  як і в това
ристві жебраків, тут віддавали перевагу саме цьому на
пою, —  і я подумав, що це зумовлено походженням Ми- 
хаїла. Я  теж ковтнув трохи, уявляючи, що сказали б мої 
знайомі, коли б застали мене в такій компанії і за таким 
ділом.

А  те й сказали б: «Збирає матеріал для нової книжки».
—  Я готовий. Я їду туди, де зараз живе Естер, але мені 

потрібно дещо розпитати, бо я зовсім не знаю вашої країни.
—  Я  поїду з вами.
—  Щ о?
Це не входило в мої задуми. Моя поїздка повинна стати 

поверненням до того, що я втратив у самому собі; це справа 
особиста, інтимна, і свідки тут ні до чого.

—  В тому разі, звичайно, якщо ви купите мені квитка. 
Мені треба навідатись у Казахстан, я заскучив за рідним 
краєм.

—  Але ж ви працюєте, у вас щовечора виступ у рес
торані?

—  Ви так уперто називаєте це «виступом». Я  ж вам 
казав, що йдеться скоріш про зустріч, про спробу воскреси
ти втрачене мистецтво бесіди. Т а справа не в цьому. Анас-



тасія —  він кивнув на дівчину з кільцем у носі —  вже роз
винула своє обдарування. Вона зможе замінити мене.

—  Ревнує, —  сказала Альма, та сама, що на сцені три
мала в руках інструмент, схожий на бронзову тацю, а під 
кінець зустрічі розповідала історії.

—  Як же йому не ревнувати, —  сказав юнак, одягне
ний з ніг до голови в шкіру з безліччю металічних заклепок 
та начеплених лез для бриття. —  Михаїл молодший, гарний 
собою і з Енергією тісніше пов’язаний.

—  Михаїл не такий знаменитий, не такий багатий і не 
так тісно пов’язаний із тими, хто керує, —  відповіла Анас- 
тасія. —  3  жіночого погляду, їхні шанси однакові.

Всі засміялись, і пляшка знову пішла по колу. Я  був 
єдиний, хто не бачив у цьому нічого смішного. Крім того, я 
дивувався собі: стільки літ не сидів я в Парижі на троту
арі —  і нічого.

—  Судячи з  усього, гьіем’я значно чисельніше, ніж ви 
собі уявляєте. Воно поширилось від Ейфелевої вежі до міста 
Тарба, де я недавно був. Щоправда, я не зовсім розумію, 
що відбувається.

Гарантую, що його можна зустріти за тридев’ять земель 
від Тарби, а ходить воно такими цікавими маршрутами, як 
Ш лях Сантьяго. Воно вирушає куди-небудь по Франції або 
в Європу, гадаючи, що становить суспільство за межами 
суспільства. Учасники бояться повернутися додому, вступи
ти на службу, одружитись —  і будуть опиратися цьому, 
доки зможуть. Серед них є багаті, є бідні, але гроші для них 
ролі не грають і нічого не вирішують. Вони зовсім інші, та



все ж люди роблять вигляд, що не помічають їх, хоча на
справді бояться.

—  А  без цієї агресивності —  не можна?
—  Ніяк не можна. Жага руйнації —  це творча сила. 

Коли б вони не були агресивними, крамнички заповнились 
би отаким одягом, видавництва заснували б журнали, що 
спеціалізуються на новому русі, на телевізії з ’явились би 
програми, присвячені племені, соціологи й психологи захо
дились би публікувати свої дослідження —  і все втратило б 
силу. Чим менше знають, тим краще: найкращий вид захис
ту —  напад.

—  Я, взагалі кажучи, прийшов лише про дещо дізнати
ся, та й годі. Можливо, якби я пробув з вами цю ніч, це 
збагатило б мене новими враженнями й дозволило б ще далі 
відсунути особисту історію, яка заважає мені ці враження 
отримувати. Тим не менш, я нікого не хочу брати з собою. 
Якщо ви, Михаїле, не допоможете, то Банк Послуг забез
печить мене всім необхідним. Я  їду за два дні. Сьогодні у 
мене важлива ділова вечеря, а потім два тижні я вільний.

Михаїл про щось роздумував.
—  Вирішувати вам —  у вас є карта, ви знаєте назву 

містечка, і вам не важко буде знайти собі нічліг. Але, на мій 
погляд, Банк Послуг допоможе лише добратися до Алма- 
Ати —  і не далі, бо степ живе за своїми правилами. Крім 
того, якщо я не помиляюсь, я теж поклав дещицю на ваш 
рахунок. Настав час повернути кредит —  я давно не бачив 
матері й хочу до неї поїхати.

Він мав рацію.



—  Пора братися до роботи, —  втрутився чоловік 
Альми.

—  Навіщо вам їхати зі мною, Михаїле? Невже тільки 
задля матері?

Він не відповів. Альма труснула своєю бронзовою та
цею, її чоловік вибив дріб на барабані-атабаке, всі інші по
чали просити милостиню у перехожих. Чому він зібрався 
їхати зі мною? І як мені скористатися Банком Послуг у 
степах, де я нікого не знаю? Візу я одержу в посольстві 
Казахстану, машину візьму напрокат, а провідника мені 
дасть французьке консульство в Алма-Аті. Щ о ще треба?

Я  стояв, розглядав плем'я й не дуже добре розумів, що 
робити. Тепер не час обговорювати поїздку —  вдома на 
мене чекає робота й кохана жінка; чому не попрощатися 
просто зараз?

Чому? Тому що я відчував, що я вільний. Тому що робив 
те, чого не робив давно, відкрив душу новим враженням, 
відсторонив від себе примирливця й вирішив випробувати 
те, що, можливо, не надто мене й цікавило, але дуже 
відрізнялося від усього іншого в моєму житті.

Горілку випили, по колу пішла пляшка з  ромом. Я  тер
піти не можу рому, але коли нічого іншого немає, то що 
поробиш. Не втихав барабан, дзвеніла бронза, і коли хтось 
із перехожих необережно наближався, одна з дівчат тут же 
простягала до нього руку за подаянням. Перехожий, як пра
вило, прискорював ходу, але вслід йому незмінно лунало: 
«Спасибі, дай Боже вам удачі». Дехто, бачачи, що на нього 
не нападають, вертався й давав грошей.



Я  спостерігав за цим усім хвилин десять —  ніхто з пле
мені за цей час до мене не звернувся, —  потім зайшов до 
бару, купив дві пляшки горілки, а ром викинув в урну. Анас- 
тасії це, здається, сподобалось, і я спробував завести з нею 
розмову.

—  Поясніть, навіщо ви це носите? — я показав на кіль
це в її носі.

—  А  навіщо жінки вашого кола носять дорогоцінності? 
Ходять на високих каблуках? Вдягають декольтовані сукні 
навіть узимку?

—  Це не відповідь.
—  Я зробила собі пірсінг, тому що ми —  нові варвари, 

що захопили Рим; військової форми у нас немає, а впізна
вати своїх якось треба.

Це звучало так, ніби ми з нею переживали найваж
ливіший історичний момент, але ті, хто повертався додому, 
бачили лише безпритульних нероб, що кишать на паризьких 
вулицях і відлякують туристів, які так чудово поповнюють 
міський бюджет. «Бідні матері, —  думали перехожі, —  
привели на світ цих дітей, а вони від рук відбиваються».

Я  сам колись був таким, у ті часи, коли виник і намагався 
показати свою силу рух хіпі —  рок-концерти на стадіонах, 
волосся до плечей, барвисті джинси, «пацифіки», роз
чепірені буквою V  пальці, що означають «мир і любов». Все 
скінчилося тим, чого побоюється Михаїл: вони стали ще 
одним продуктом споживання, щезли з лиця землі, знищив
ши своїх ідолів.



Вулицею йшов самотній перехожий. Ю нак у шкірі на
близився до нього й простягнув руку. Він просив милости
ню. Замість того щоб прискорити кроки й пробурчати щось 
на зразок «немає дрібних», перехожий зупинився, оглянув 
усе товариство й промовив голосно:

—  У мене боргів на сто тисяч —  через економічне ста
новище в Європі і вдома, а також через непосильні видатки, 
на які мене штовхає дружина. Іншими словами —  мені 
гірше, ніж вам, набагато гірше! Дайте мені хоч одну монет
ку, нехай зменшиться мій борг.

Лукреція —  дівчина, яку Михаїл називав своєю коха
ною, —  простягнула йому кредитку на п’ятдесят євро.

—  Купіть собі трохи ікри. Це хоч якось скрасить ваше 
вбоге життя.

Перехожий, ніби нічого не трапилось, узяв гроші, подя
кував і подався далі. П ’ятдесят євро! У цієї італійської 
дівчини в кишені —  п’ятдесят євро. І вони клянчать ми
лостиню!

—  Годі тут стирчати, —  сказав юнак у шкірі.
—  А  куди ми підемо? —  запитав Михаїл.
—  Пошукаємо інших. Північ чи південь?
—  Захід, —  вирішила Анастасія, яка, як я щойно по

чув, розвивала своє обдарування.



^  0 _/.и пройшли повз дзвіницю собору Сен-Ж ак, біля якого 
багато століть тому збиралися прочани, коли вирушали до 
Сантьяго-де-Компостела. Поминули Нотр-Дам і зустріли 
ще кількох нових варварів. Горілку допили, я купив ще дві 
пляшки, хоч і не був упевнений, що всі мої супутники пов
нолітні. Ніхто мені не подякував, сприйняли як належне.

Я  помітив, що починаю п’яніти й поглядаю з інтересом 
на одну з нових дівиць. Всі вони галасували, перекидали 
урни для сміття й не говорили нічого, абсолютно нічого 
цікавого.

Ми перейшли на протилежний берег Сени й зупинилися 
перед стрічкою —  такими звичайно огороджують місце 
майбутнього будівництва. Довелося зійти на бруківку й по
вернутися на тротуар метрів за п’ять.

—  Не зняли, — сказав хлопець, який щойно приєднав
ся до нас.

—  Щ о не зняли? —  запитав я.
—  А  це ще хто?
—  Наш друг, —  відповіла Лукреція. — Ти напевне чи

тав якусь із його книжок.
Хлопець упізнав мене, але не виявив ні захвату, ні зди

вування, а навпаки, запитав, чи не можу я дати йому гро
шей —  на що тут же одержав категоричну відмову.

—  Коли хочете знати, навіщо тут ця стрічка, то діста
вайте гаманця. Усьому на світі —  своя ціна, і ви це знаєте



краще, ніж хто. А  інформація —  один з найдорожчих про
дуктів.

Ніхто не прийшов на допомогу, і довелось мені платити 
євро за його відповідь.

—  Не зняли стрічку. Це ми її тут прив’язали. Дивіться, 
тут немає ніякого будівництва —  просто безмозкий шматок 
червоно-білого пластику, який забороняє прохід цим без
мозким тротуаром. Проте нікому в голову не прийшло спи
тати, нащо тут перегороджено: усі слухняно сходять на бру
ківку, ризикуючи опинитись під машиною, і через кілька 
кроків знову піднімаються на тротуар. До речі, я читав, що 
з вами трапилася неприємність?

—  Саме тому, що я йшов проїжджою частиною.
—  Нічого, в таких випадках люди подвоюють увагу. Це 

нас і спонукало на витівку. Нехай знають, що відбувається 
навколо.

—  Нічого подібного, —  зауважила дівчина, яку я ви
значив як привабливу. —  Це просто жарт. Придуманий, 
щоб посміятися над людьми, що підкоряються невідомо чо
му. Безглуздо, і не має значення, і ніхто не потрапляє під 
машину.

До гурту приєдналися нові учасники. Тепер їх було оди
надцять і дві німецькі вівчарки. Вони вже не просили ми
лостині, тому що ніхто не наважувався наблизитись до бан
ди дикунів, які тішилися тим, що лякали людей. Пити не 
було чого, і всі подивилися на мене так, ніби поїти їх був мій 
обов’язок, і попросили купити ще горілки. Я  зрозумів, що



це моя перепустка на «прощу», й почав приглядати крам
ницю.

Дівчина, на котру я звернув увагу, —  вона годилась мені 
в доньки, —  перехопила мій погляд і перша завела зі мною 
розмову. Я  знав, що це не більш ніж провокація, але розмо
ву підтримав. Ні, вона нічого не сказала про себе, а запита
ла, чи знаю я, скільки котів і стовпів зображено на звороті 
десятидоларової купюри.

—  Котів і стовпів?
—  О т бачите, ви й не знаєте. Ви не надаєте значення 

грошам. Так ось, там зображено чотири коти й одинадцять 
світлових стовпів.

Я  пообіцяв собі подумки, що як тільки до рук мені по
трапить десятидоларовий папірець, я неодмінно перевірю.

—  Наркотики у вас ідуть?
—  Буває, але рідко. Частіше спиртне. Наркотики — не 

наш стиль. Це риса вашого покоління —  чи не так? Моя 
мати, наприклад, викінчена наркоманка, тільки вона не ко
леться й не нюхає, а готує обід для нашої родини, або ша
лено прибирає будинок, або хвилюється за мене. Коли у 
батька щось не лагодиться на службі, вона хвилюється за 
нього. Можете собі уявити? їде з глузду через мене, через 
моїх братів, через усе на світі! Мені доводиться так напру
жуватись і робити вигляд, ніби все прекрасно, що краще 
втекти з дому —  що я й роблю.

Н у от, іще одна особиста історія.



—  Хіба не те саме було з вашою дружиною? —  запитав 
білявий юнак із кільцем у повіці. —  Вона теж пішла з до
му —  мабуть, і їй доводилося прикидатись, ніби все гарно?

Невже Естер ще й комусь із цих шмаркачів дала клапоть 
закривавленої гімнастерки?

—  А  вона теж страждала! —  засміялась Лукреція. —  
А  тепер, наскільки нам відомо, більше не страждає. Оце 
справжня відвага!

—  А  що тут робила моя дружина?
—  Супроводжувала монгола, який поширював дуже 

дивні ідеї про любов —  ми тільки тепер починаємо їх як слід 
розуміти. Розпитувала. Розповідала про себе. А  одного чу
дового дня припинила все це. Сказала, що втомилася бідка
тись. Ми пропонували їй кинути все й приєднатися до 
нас —  ми саме збиралися в Північну Африку. Вона подя
кувала, пояснила, що в неї інші плани і що вона поїде в 
інший бік.

—  А  ти не читав його нову книжку? —  запитала Анас- 
тасія.

—  Ні, мені нецікаво. Кажуть, вона занадто романтич
на. То що, коли вже ми купимо зілля?



У^Аерехожї розбігалися перед нами, ніби перед самураями, 
що вдерлись у село, бандитами в містечку на Далекому 
Заході, варварами, що накинулись на Рим. Хоча ніхто з 
ватаги нікому не загрожував і нікого не чіпав, агресивність 
вібрувала в кожному їхньому русі, в одязі, пірсінгу, в над
мірній силі голосу. Вони були інші. Ми дійшли нарешті до 
магазина, і, посилюючи мою тривогу, товариство з галасом 
вломилося туди й заходилося хазяйнувати по полицях.

Кого з них я знав? Одного Михаїла. Т а  й чи можна бути 
певним, що він розповів мені про себе правдиво? А  коли 
вони щось поцуплять? А  якщо в когось із них захована 
зброя? Я  зайшов до магазина разом із ними —  чи не дове
деться мені, в разі чого, відповідати як найстаршому?

Касир щомиті подивлявся в дзеркало, підвішене на стелі 
невеличкого торгового приміщення. Мої супутники поміти
ли його стурбованість і зовсім розходились. Відчувалося, що 
добром це не скінчиться. Я  швидко купив три пляшки го
рілки й поспішив до виходу.

Жінка, що розплачувалась за пачку сигарет, зауважила, 
що в її часи теж бували в Парижі богемні артисти й худож
ники, але ж не гасали по ньому банди підлітків, загрожуючи 
всім і кожному. А  потім порадила касирові викликати по
ліцію.

—  Я  бачу, що ось-ось трапиться щось нехороше, —  
додала вона неголосно.



Касира вочевидь налякало це нашестя на його маленький 
світ, вибудуваний ціною тривалих зусиль і нестатків, на цю 
крамничку, де, мабуть, зранку покупців обслуговував син, 
удень —  дружина, а вечорами —  він сам. Він кивнув жінці, 
і я зрозумів, що поліцію він уже викликав.

Я ненавиджу пхати носа до чужого проса, але й шитися 
в боягузи не люблю, бо щоразу, коли це трапляється, втра
чаю самоповагу на цілий тиждень.

—  Не турбуйтесь.
Та було вже пізно.
З ’явилися двоє поліцейських, але ватага інопланетян не 

звернула на них ніякої уваги, тому що звикла дражнити 
охоронців законного порядку. Всі вже не один раз брали 
участь у таких витівках. І добре знали, що не чинять жод
ного злочину —  ото хіба що не по моді вдягнуті, але ж мода 
штука мінлива... Гадаю, їм усе-таки стало трохи не по собі, 
але вони ніяк цього не показали й продовжували галасувати 
на все горло.

—  Якось я чула від одного комедіанта: «Кожний ду
рень повинен записати в своє посвідчення особи, що він —  
дурень», — промовила Анастасія, звертаючись до всіх при
сутніх. —  І тоді відразу буде видно, з  ким маєш справу.

—  Дурні справді становлять небезпеку для суспільст
ва, —  відповіла дівчина ангельського вигляду в костюмі 
вампіра, та сама, що просвітила мене стосовно десятидола- 
рових купюр. —  Р аз на рік вони повинні проходити пе
ревірку та отримувати ліцензію на право ходити вулицями, 
як автомобілісти отримують права.



Поліцейські —  ненабагато старші від представників 
племені —  промовчали.

—  Знаєте, що мені хочеться? —  почув я голос Ми- 
хаїла, якого не видно було за полицями. —  Поміняти місця
ми ярлики на всіх цих пакунках. Тоді люди зовсім розгуби
лись би, не знаючи, в якому вигляді все це споживати —  
варити чи смажити, охолодити чи розігріти. Бо тепер як не 
прочитаєш інструкцію, то й їсти собі не зготуєш —  інстинкт 
утрачено.

Досі звучала щира французька мова, і поліцейські стре
пенулися, почувши акцент Михаїла.

—  Покажіть документи, —  сказав один із них.
—  Він зі мною.
Ці слова вихопилися в мене майже мимоволі, хоч я добре 

розумів, що це загрожує новим скандалом. Поліцейський 
обернувся до мене:

—  Я  не до вас звертаюсь. Але якщо вже ви втрутились 
і якщо прийшли з цією групою, то, сподіваюсь, можете 
засвідчити свою особу. І пояснити, на якій підставі купуєте 
горілку людям удвоє молодшим за вас.

Я  міг би послатись на те, що ніде не сказано про не
обхідність скрізь носити свої документи. Але подумав, а чи 
є у Михаїла, поруч із яким уже стояв другий поліцейський, 
посвідка на проживання? Щ о я взагалі знаю про нього, крім 
оповідок про голос і про епілепсію? І що буде, коли ця 
напружена ситуація спровокує черговий напад хвороби?

Я  дістав із кишені автомобільні права.
—  Т о ви...



—  Так, це я.
—  Я впізнав вас. Читав одну вашу книжку. Але це ще 

не привід порушувати закон.
Почувши, що переді мною мій читач, я розгубився зов

сім. Ось він стоїть —  міцний бритоголовий хлопець в уні
формі —  вона зовсім інша, ніж на моїх супутниках, але теж 
призначена для впізнавання. Можливо, він теж колись 
мріяв про свободу, хотів бути не таким, як усі, поводитися 
не так, як усі, плюнути на все, кинути виклик владі —  але 
тонко, майже непомітно, не даючи загребти себе в буцегар
ню. Т а мабуть батько не залишив йому вибору, мабуть є 
сім’я, яку необхідно утримувати, або принаймні страшно 
зробити крок за межу добре знайомого світу.

—  Я  не порушував закону, —  відповів я якомога миро
любніше. —  Ні я, ні хтось іще. Хіба, може, касирові або 
оцій пані, що купувала сигарети, треба на щось поскаржи
тись...

Але коли я обернувся, жінки, яка говорила про богему й 
передрікала трагедію, жінки поза будь-яким сумнівом доб
ропорядної, вже не було. Цікаво, чи розповість вона завтра 
сусідкам, як завдяки її втручанню пощастило попередити 
спробу пограбування.

—  У мене претензій немає, —  заявив касир. Він попав 
у пастку сучасного світу, де можна горланити й верещати, 
не порушуючи закону.

—  Це ваша горілка?



Я кивнув ствердно. Поліцейські бачили, що ватага 
п’яна, але не хотіли роздувати справу в ситуації, яка ні для 
кого не становила загрози.

—  Світ без дурнів перетвориться на хаос! —  почувся 
голос юнака в шкірі. —  Замість безробітних з ’явиться над
лишок робочих місць, а працювати буде нікому!

—  Годі!
Мій голос прозвучав несподівано владно й рішуче.
—  Помовчіть, ви всі!
На моє здивування, запанувала тиша. В мені клекотіло 

обурення, але я продовжував розмову з поліцейським так, 
ніби не було в світі людини, спокійнішої, ніж я.

—  Коли б вони справді були небезпечні, то не лізли б 
на рожен.

Поліцейський обернувся до господаря:
—  Якщо знадобиться, то ми тут, поблизу.
І перш ніж вийти, звернувся до свого напарника, але так, 

що було чути в усіх куточках:
—  Страшенно люблю дурнів: коли б не вони, ми могли 

б оце зчепитися з бандою грабіжників.
—  Маєш рацію, —  відповів той. —  Дурні розважають 

нас, а загрози не становлять.
Обидва козирнули й вийшли.



ц/ 2 а  виході з крамнички я примудрився впустити пляшки. 
Одна якимсь дивом уціліла й тут же пішла по колу. Дивля
чись, як до неї припадали мої супутники, я зрозумів, що 
вони налякані не менше, ніж я. Відмінність була лише та, 
що, відчувши небезпеку, вони кинулися в атаку.

—  Щ ось мені не по собі, —  сказав Михаїл одному з 
них. —  Ходімо звідси.

Я  не розумів, що це означає: розійтися по домівках? 
Р оз’їхатись по своїх містах? Чи кожному сховатися під 
своїм мостом? Ніхто не спитав мене, чи піду я «звідси», 
тому я й далі супроводжував їх. Мене стривожили слова «не 
по собі» —  ми ж іще не встигли поговорити про поїздку до 
Центральної Азії. Може мені слід відкланятись? Чи йти з 
ними до кінця й своїми очима побачити, як вони підуть 
«звідси»? А  ще я відчув, що не нудьгую. Я  навіть не від 
того, щоб спокусити дівчину-вампіра.

То й у чім же справа? Вперед!
А  від першого ж натяку на небезпеку —  назад.
Поки йшли невідомо куди, я розмірковував. Отже, 

плем’я. Символічне повернення в ті часи, коли люди кочу
вали, збивалися в зграї, захищали один одного і їхньому 
виживанню майже нічого не загрожувало. Отже, це плем’я 
знаходиться всередині іншого, численнішого й вороже на
лаштованого племені, що називається суспільством, блу
кає по його території, наганяє на нього страх, постійно 
дражнить і провокує. Купка людей об’єдналась в ідеальне



товариство, про яке я нічого не знаю —  хіба що бачу пірсінг 
і химерний одяг. Які в них цінності? Щ о вони думають про 
життя? Я к заробляють гроші? Чи мріють вони про що-не- 
будь, чи просто тиняються по світу? Все це цікавило мене 
куди дужче, ніж вечеря, яку призначили на завтра і про яку 
я знав абсолютно все. Можливо, це завдяки випитому мені 
так вільно, минуле не обтяжує мене, є лиш ось ця конкретна 
мить, мимовільний потяг... і заїр  зник.

За їр?
Так, він зник, але тепер я усвідомлював, що заїр  —  це 

щось більше, ніж людина, засліплена єдиною метою —  хоч 
однією з  тисячі колон у мечеті Кордови (як в оповіданні 
Борхеса), хоч жінкою в Центральній Азії (як це трапилося 
зі мною два жахливих роки тому). З а їр  міцно прив’язує нас 
до всього, що відбувається з покоління в покоління, не за
лишає жодного питання без відповіді, заповнює собою весь 
простір, не припускає навіть думки про можливість перемін.

Всемогутній і всесильний заїр  народжується разом із 
кожним представником роду людського, набирає сили в ди
тинстві, нав’язує нам свої правила й закони, які стають 
безперечними:

Не схожі на нас люди небезпечні, вони хочуть наших 
земель і наших жінок.

Ми повинні створювати сім’ї, народжувати дітей, виро
щувати потомство.

Любов така мала, що її ледве вистачає на одну людину, 
і —  ви тільки подумайте! —  будь-яка спроба сказати, що 
серце більше, заборонена.



Беручи шлюб, ми беремо й права на володіння тілом і 
душею іншої людини.

Треба працювати, навіть якщо робота викликає відразу, 
тому що ми —  частина організованого суспільства, і, коли 
кожен робитиме що заманеться, світ зруйнується.

Треба купувати дорогоцінності —  вони вказують на на
шу належність до певного племені, так само як пірсінг —  на 
належність до іншого.

Треба бути дотепним і ставитися іронічно до тих, хто 
показує які б не було почуття: для племені небезпечно, коли 
хтось із його членів не приховує, що в нього на душі.

Треба з усіх сил уникати слова «ні», тому що більше 
люблять людей, які кажуть «так», і це дозволяє нам вижити 
на ворожій території.

Треба пам’ятати: те, що подумають інші, важливіше, ніж 
наші почуття.

Ніколи не влаштовуй скандалів —  привернеш увагу во
рожого племені.

Будеш поводити себе не як усі —  виженуть з племені, 
щоб не заразив інших і не вніс розлад у те, що налагоджу
валось так довго.

Завжди треба думати, як найкраще облаштувати свою 
печеру; якщо сам не вмієш —  найми дизайнера інтер’єрів, і 
він потурбується про те, щоб усі оцінили твій вишуканий 
смак.

їсти треба тричі на день, навіть коли не почуваєш голоду; 
якщо ж твоя фігура не відповідає загальноприйнятим стан
дартам —  треба поститися, хоч би як хотілося їсти.



Одягатися треба так, як приписують журнали мод, зай
матися коханням незалежно від того, чи любиш, вбивати 
людей в ім’я недоторканості кордонів, мріяти, щоб скоріше 
настав час іти на пенсію, ходити на вибори, скаржитись на 
дорожнечу, міняти зачіску, лихословити про тих, хто не 
схожий на тебе, ходити в церкву — щонеділі, або щосуботи, 
або щоп’ятниці, залежно від того, яку віру сповідуєш, і там 
просити у Бога прощення за гріхи, надуватись від гордості 
за те, що ти знаєш істину, зневажати сусіднє плем’я, що 
поклоняється не тим богам.

Діти повинні йти нашими слідами —  бо ми старші й 
краще знаємо життя.

Треба мати університетський диплом, навіть якщо ніко
ли не влаштуєшся на роботу за спеціальністю, яку тобі 
нав’язали.

Треба вивчати предмети, які тобі ніколи не знадоблять
ся, —  вивчати тому, що хтось вирішив, що алгебра, триго
нометрія й кодекс Хаммурапі вкрай важливі.

Не можна завдавати прикрощів батькам, бо це означає 
відректися від усього того, що нас тішить і радує.

Музику треба слухати неголосну, розмовляти неголосно, 
плакати зовсім тихо й потайки —  бо Я  Єсть Заїр Усемо
гутній, Я  визначаю правила гри, ширину залізничної колії, 
поняття «успіх», Я  встановлюю, як треба любити і як 
відшкодовувати збитки.



М -^  0 Ли  дшшли до фешенебельного кварталу и зупинилися 
перед шикарним будинком. Хтось набрав код на вхідних 
дверях, ми піднялися на третій поверх. Я  сподівався зустріти 
там терплячих батьків одного з цієї зграї, що поблажливо 
дивляться на його примхи, оскільки він —  при них і все під 
контролем. Але в помешканні —  воно належало Лук- 
реції —  було темно. Пізніше, придивившись, я побачив ве
лику й зовсім порожню кімнату з каміном, який, судячи з 
усього, не розпалювали вже багато років.

Ю нак двохметрового зросту в довгому габардиновому 
плащі і зачіскою схожий на індіанця племені сіу (хоча й 
білявий) пішов на кухню й повернувся з запаленими свічка
ми. Всі розсілися колом на підлозі, і вперше за весь вечір 
мені стало страшно —  здавалося, зараз відбудеться якийсь 
епізод із фільму жахів, почнеться невідомий сатанинський 
ритуал, жертвою якого стане безтурботний і безборонний 
чужинець.

Михаїл був блідий, очі в нього блукали —  і від того моя 
тривога посилилась. Схоже, в нього ось-ось почнеться на
пад, —  а чи знають ці люди, як поводити себе в такому разі? 
Чи не піти мені, поки не трапилось непоправне?

Так, це було б найрозумніше і цілком відповідало б пра
вилам світу, де я —  знаменитий письменник, який розво
диться про духовність, а отже має показувати приклад 
іншим. І коли б я був розумний, то навчив би Лукрецію на 
початку нападу чимось притиснути язика Михаїлові, щоб



він не задихнувся. Видно, вона знає це й без мене, але в світі 
послідовників За їра  немає місця для випадку, тому що ми 
маємо бути в ладу з своєю совістю.

Я  б так і зробив, коли б недавно не побував під мото
циклом. Але тепер моя особиста історія втратила свою зна
чущість. Вона перестала бути історією й знову зробилась 
легендою, пригодою, мандрівкою всередину й за межі моєї 
сутності. Я  знову опинився в часі, коли все навколо мене 
преображалось і коли я хотів, щоб це тривало до останнього 
мого дня (я згадав напис, який придумав собі для надгробку: 
«Смерть застала його в живих»). Я  ніс на собі колишній 
досвід, і він допомагав мені реагувати стрімко й точно, але 
я не порпався в пам’яті, не перебирав уроки минулого. Який 
то воїн у розпалі битви дозволить собі завмерти з піднесе
ним мечем, міркуючи, куди краще спрямувати удар? Його 
вб’ють відразу.

І воїн, що жив у мені, вирішив не роздумуючи, що треба 
залишитись. Продовжити експеримент сьогоднішнього ве
чора, не дивлячись на те, що вже пізно, що я нетверезий і 
втомлений, а Марі буде нервувати, тривожитись або серди
тись. Я  сів поруч із Михаїлом, готовий у разі чого діяти 
негайно й рішуче.

І побачив, що він уміє керувати своїми нападами! Він 
досить швидко заспокоївся, очі його перестали бігати і в них 
з ’явився той самий вираз, що й тоді в ресторані, коли він, 
одягнений у білі шати, виходив на сцену.

—  Почнемо, як завжди, з молитви, —  сказав Михаїл.



І всі, хто був у кімнаті, всі ці агресивні п’яні маргінали 
заплющили очі й узялися за руки. Навіть дві німецькі 
вівчарки притихли в кутку.

—  Господине! Спостерігаючи машини, вітрини, людей, 
які ні на кого не дивляться, будинки й пам’ятники, я бачу в 
них Твою відсутність. Зроби так, щоб ми могли повернути 
Тебе.

Всі продовжили хором:
—  Господине! Ми впізнаємо твою присутність у тих 

випробуваннях, які проходимо. Допоможи нам не здригну
тись. Дай нам згадати Тебе й залишатися спокійними й 
рішучими навіть у ті хвилини, коли важко повірити, що ми 
любимо Тебе.

Я помітив, що один і той самий символ

є у кожного де-небудь на одягу —  у вигляді брошки, мета
левої прикраси, вишивки або просто накреслений на тканині 
звичайною пастою.

—  Хочу присвятити цю ніч тому, хто сидить праворуч 
мене. Він сів тут тому, що хоче захистити мене.

Як він здогадався?
—  Це хороший чоловік: він зрозумів, що любов преоб- 

ражає —  і дозволив їй преобразити себе. Він ще й досі несе 
в душі тягар особистої історії, але намагається звільнитися 
від нього і тому знаходиться серед нас. Це чоловік тієї 
відомої нам усім жінки, яка залишила мені як згадку про



себе і як талісман оцю реліквію. —  Михаїл дістав із кишені 
клапоть із засохлою на ньому кров’ю. —  Ми ніколи не 
дізнаємося, який солдат носив цю форму. Перед смертю він 
попросив ту жінку: «Розірви цю сорочку й роздай по клап
тику тим, хто вірить у смерть і тому здатен жити так, ніби 
кожний день —  останній. Скажи їм, що я щойно побачив 
Смерть в обличчя, —  нехай вони не бояться її, але й не 
нехтують нею. Нехай шукають єдину істину — любов. Н е
хай живуть у згоді з її законами».

Всі шанобливо дивились на закривавлену ганчірку.
—  Ми народилися в бунтівні часи. Ми з радістю при

святили себе бунтові, ми ризикували життям і молодістю —  
і раптом злякались: перше натхнення почало змінюватися 
втомою, одноманітністю, сумнівами у власних силах і здіб
ностях —  це були виклики, які кидає нам життя. Дехто з 
нас уже здався. Нам довелося зустрітися з самотністю, пе
режити круті й несподівані повороти, ми падали й, бачачи, 
що ніхто не спішить нам допомогти, почали питати себе: 
«Чи не марні всі наші зусилля? І чи варто продовжувати?»

Михаїл помовчав.
—  Варто! І ми будемо продовжувати, хоч і знаємо, що 

наша душа —  так, вона невмируща, з усіма її обмеженнями 
й можливостями! —  б’ється в павутинні часу. Доки стане 
сил, ми будемо вивільняти себе з цього павутиння. А  коли 
вичерпаються сили й ми повернемося до історії, яку нам 
розказують,  то все одно будемо згадувати наші минулі 
битви й готуватись до нових. Ми підемо на нові битви, коли 
обставини сприятимуть нам. Амінь.



—  Амінь, —  обізвалися всі.
—  Я мушу поговорити з Господинею, —  сказав юнак з 

«ірокезом».
—  Не сьогодні. Я  стомився.
Почулися голоси розчарування й ремства. На відміну від 

завсідників ресторану, ці люди знали історію Михаїла, зна
ли про голос і про присутність. Проте він підхопився й 
вийшов на кухню. Я  подався за ним.

Я  запитав, як їм вдалося одержати таку квартиру. Він 
пояснив мені, що за французькими законами кожний грома
дянин має право легально користуватись нерухомістю, якою 
не користується її власник. Іншими словами, вони —  сква
тери.

Думка про те, що вдома чекає Марі, не давала спокою. 
Михаїл узяв мене за руку.

—  Ви сказали сьогодні, що поїдете в степ. Щ е раз 
прошу вас —  візьміть мене з собою. Я  мушу побувати на 
батьківщині, хоч недовго; але мені не вистачає грошей. 
Я  знудьгувався за своїми, хочу побачити матір, друзів. 
Я  міг би сказати, ніби знаю від голосу, що знадоблюсь вам, 
але це буде неправда: ви знайдете Естер і без мене, і нічия 
допомога вам не буде потрібна. Просто мені треба заряди
тися енергією вітчизни.

—  Я  можу дати вам грошей на квиток туди й назад.
—  Я  знаю. Але мені хотілось би прибути туди разом із 

вами, разом поїхати до містечка, де живе Естер, відчути 
обличчям степовий вітер, допомогти вам пройти шлях до 
жінки, яка любить. Вона відіграла — та й тепер відіграє —



дуже важливу роль у моєму житті. Я  спостерігаю переміни, 
що відбуваються в ній, бачу її рішучість —  і багато чого 
навчаюсь у неї. П ам’ятаєте, я казав про незакінчені істо
рії? Мені хотілось би бути з вами до тієї хвилини, коли перед 
нами з ’явиться її будинок. Лише тоді я зможу сказати собі, 
що цей період її —  і мого —  життя завершився. Тільки-но 
ми побачимо її дім, я залишу вас одного.

Не знаючи, що йому відповісти, я заговорив про інше й 
запитав, що це за люди сидять колом у сусідній кімнаті.

—  Ці люди бояться, що на них чекає та сама доля, яка 
спіткала ваше покоління: ви мріяли перемінити світ, але 
врешті здалися на милість дійсності. Ми зображуємо силу, 
тому що ми слабкі. Нас поки що мало, але я маю надію, що 
так буде не завжди: люди не можуть помилятися без кінця. 
То що ж ви мені скажете?

—  Михаїле, вам відомо, що я всі сили душі кладу, аби 
звільнитись від моєї особистої історії. Щ е зовсім недавно 
я вважав би, що набагато зручніше й легше поїхати туди з 
вами — людиною, яка знає ті краї й звичаї, зможе передба
чити небезпеку. Але тепер я знаю, що повинен сам розмо
тати нитку Аріадни й вийти з лабіринту, в якому заблудив. 
Моє життя змінилося, мені здається, ніби я помолодшав 
років на десять або й на двадцять —  і цього досить, щоб 
вирушити на пошуки пригоди.

—  Коли ви маєте намір вирушати?
—  Тільки-но отримаю візу. Днів за два-три.
—  Нехай же буде з вами Господиня. Голос каже мені, 

що час настав. Якщо передумаєте —  дайте мені знати.



« ^  Хові варвари» повкладалися на підлозі, готуючись до 
сну. Дорогою додому я роздумував про те, що життя люди
ни мого віку куди веселіше, ніж я уявляв: завжди можна 
знову стати молодим і божевільним. Я так замислився, що 
не відразу помітив, а коли помітив —  здивувався: перехожі 
дають мені дорогу й дивляться десь убік, ніби боячись 
стрітися зі мною очима. А  взагалі, ніхто не звертав на мене 
уваги, і мені це подобалось, і місто знову зробилось таким 
як було. І можна було зрозуміти короля Генріха IV, який у 
відповідь на докори, що одружився з католичкою, відповів: 
«Париж вартий меси».

Париж вартий незмірно більшого. В моїй уяві постали 
релігійні різанини, криваві ритуали, королі й королеви, му
зеї, замки, художники, що страждали, письменники, що 
напивалися, філософи, що накладали на себе руки, війсь
кові, що замірялися підкорити весь світ, зрадники, що од
ним порухом руки скидали династію, давно забуті історії, що 
тепер воскресли в пам’яті й розказуються на новий лад.



Су перше за дуже довгий час я переступив поріг мого дому 
й не присів до комп’ютера перевіряти пошту та давати тер
мінові відповіді. Нічого термінового. Я  навіть не пішов по
дивитися, чи спить Марі, бо знав, що вона лише прики
дається, ніби спить.

Я  не ввімкнув телевізора, щоб проглянути нічні новини, 
тому що ті новини я знав з дитинства: одна країна загрожує 
іншій, хтось когось зрадив, економіка переживає занепад, 
Ізраїль і Палестина за останні 50 років усе ще не дійшли 
згоди, ще один вибух, ще один ураган залишив тисячі людей 
без притулку.

Я згадав, що вранці, оскільки терористичних актів не 
трапилось, за головну новину подавали переворот у Гаїті. 
Яке мені діло до Гаїті? Яке відношення має той переворот 
до мене, до моєї дружини, до цін на хліб у Парижі, до 
Михаїлового племені? Я к можна потратити дорогоцінних 
п’ять хвилин життя на теревені про заколотників і президен
та, дивитись на вуличні маніфестації, репортажі про які кру
тять десятки разів, переконуючи мене, що це найважливіша 
подія в історії людства. Переворот на Гаїті! І я вірив! І до
дивлявся до кінця! Ні, то таки слушно, що дурням треба 
видавати особливі посвідчення особи, бо саме дурні підтри
мують колективну пришелепуватість.

Я  відчинив вікно, впустив до кімнати потік крижаного 
повітря, роздягнувся, переконавши себе, що витримаю 
будь-яку холоднечу, і якийсь час стояв ні про що не дума



ючи. Я  почував лише, що мої ноги впираються в підлогу, 
очі —  в Ейфелеву вежу, вуха чують собачий гавкіт, зави
вання сирен і людську мову, в якій, проте, не міг розібрати 
й слова.

Я  не був самим собою в ці хвилини. І ніким іншим. І це 
було прекрасно.



---- У~у 1. и сьогодні якась дивна.
—  Тобто?
—  Сумна.
—  Т а ні, я не сумна. Все добре.
—  Сама знаєш, що це неправда: ти сумуєш через мене, 

а сказати не наважишся.
—  Чого мені сумувати?
—  Того що я прийшов учора пізно, ще й п’яний. Ти 

навіть не спитала, де я був.
—  А  мені нецікаво.
—  Я к це нецікаво? Хіба я не казав, що збираюсь на 

зустріч із Михаїлом?
—  І зустрівся?
—  Зустрівся.
—  Т о про що ж мені ще питати?
—  А  тобі не здається, що коли людина, яку ти нібито 

любиш, повертається додому майже перед ранком, то варто 
бодай поцікавитися, що трапилось?

—  А  що трапилось?
—  Нічого. Я  був із ним і його друзями.
—  О т і добре.
—  Ти не віриш мені?
—  Вірю, чом же.
—  Схоже, ти мене розлюбила. Не ревнуєш. Тобі все 

байдуже. Хіба це нормально — з ’являтися вдома після дру
гої години ночі?



—  Чи не ти стільки разів запевняв, що ти —  вільна 
людина?

—  Звичайно, вільна.
—  Тоді й повернення після другої —  нормальне. Коли 

б я була твоєю матір’ю, то, мабуть, непокоїлась би, але ж 
ти дорослий чоловік, чи не так? Чоловікам не годиться по
водити себе так, щоб жінки впадали за ними, як за дітьми.

—  Але я не про те веду, я про ревнощі.
—  Щ о, тобі хочеться, щоб я влаштувала сцену рев

нощів за ранковою кавою?
—  Ой, не треба, сусіди почують.
—  Мене сусіди не обходять; я не лаятимусь тому, що 

зовсім не хочу лаятись. Мені було нелегко, але врешті-решт 
я засвоїла те, що ти сказав у Загребі, і тепер хочу звикнути 
до цього. Але якщо це принесе тобі задоволення, я можу 
зобразити, як я ревную, лютую, божеволію від тривоги.

—  Якась ти все-таки дивна. Я  починаю думати, що 
нічого не значу для тебе.

—  А  я починаю думати, що ти забудько: в сусідній 
кімнаті на тебе чекає журналіст, і наша розмова його не 
стосується.

Он як, журналіст. Пора вмикати автопілот —  я ж знаю 
наперед, які питання він ставитиме. Знаю, чим розпочнеть
ся інтерв’ю («хотілось би поговорити про вашу нову книж
ку... в чому полягає її головний посил?»), знаю, що я від
повім («коли б я хотів обмежитися посилом, то написав би 
не книжку, а одне речення»).



Знаю , він питатиме, як я ставлюсь до критики, яка зі 
мною не дуже церемониться. Знаю, якими питаннями він 
завершить бесіду («А  ви пишете що-небудь нове? Які ваші 
творчі плани?») і що я на це відповім («Поки що це —  
таємниця»).

Початок справді не обіцяє несподіванок:
—  Хотілось би поговорити про вашу нову книжку... 

В чому полягає її головний посил?
—  Коли б я хотів обмежитися посилом, то написав би 

одне речення.
—  А  чому ви пишете?
—  Тому що я відкрив спосіб поділитися з  людьми 

своїми почуттями.
Це теж проговорюється на автопілоті, але тут я спиня

юсь і поправляю себе:
—  Правда, це можна сказати інакше.
—  Інакше? Ви хочете сказати, що вас не задовольняє 

«Час дерти...»?
—  Книжка —  задовольняє цілковито, а моя відпо

відь —  ні. Чому я пишу, питаєте ви? Правдива відповідь 
повинна звучати так: «Я пишу тому, що хочу, щоб мене 
любили».

Журналіст дивиться на мене з підозрою —  до чого тут 
ці телячі ніжності?

—  Я  пишу тому, що в дитинстві не вмів грати в футбол, 
у мене не було машини, мені давали мало кишенькових гро
шей і я був погано розвинений фізично.
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Мені доводиться чинити над собою неймовірні зусилля, 
щоб продовжувати. Бесіда з Марі нагадала мені про мину
ле, в якому більше немає сенсу. Тепер треба розповісти мою 
персональну історію —  і звільнитись від неї.

—  Я був немодно вдягнений, і тому дівчата не звертали 
на мене уваги, хоч як я старався. І вечорами, коли мої од
нокласники бавилися з подружками, я створював свій 
світ —  світ, у якому я міг бути щасливим. Моїми супутни
ками були письменники та їхні книжки. Одного чудового 
дня я написав вірша й присвятив його дівчинці, що жила на 
нашій вулиці. Мій приятель знайшов його в мене на столі, 
вкрав і прочитав перед усім класом. Всі реготали, бо вважа
лося, що бути закоханим —  дурниця.

Тільки та, котрій був адресований мій вірш, не сміялась. 
Наступного дня, коли ми пішли в кіно, вона примудрилася 
сісти на сусіднє місце і в темряві потиснула мені руку. Ми 
так і вийшли на вулицю, взявшись за руки, — я, беззапе
речно хирлявий, потворний, ще й погано вдягнений, і те 
дівчисько —  беззаперечно перша красуня в класі.

Я  замовк, мене понесло в минуле, я знову переживав ту 
мить, коли її рука торкнулась моєї й перевернула моє життя.

—  І все завдяки тому віршу. Він навчив мене, що коли 
пишеш, то розкриваєш невідомий і невидимий світ і можна 
на рівних змагатися з  світом однолітків —  з фізичною си
лою, з модним одягом, машинами, спортивними успіхами.

Журналіст був відверто здивований. Я , між іншим, теж. 
Опам’ятавшись, він повів далі:



—  Як ви вважаєте, чому критика ставиться до вас так 
суворо?

Автопілот миттю зашепотів: «Не подумайте, ніби я 
порівнюю себе з геніями минулих часів, але варто лише 
прочитати біографію будь-кого з класиків, і ви побачите, 
якою безжалісною до них була критика. Причина проста: 
критики вкрай непевні в собі, вони не розуміють як слід, що 
відбувається: вони —  демократи, коли розводяться про 
політику, а коли йдеться про культуру —  виявляються фа
шистами. Вони переконані, що правителів народ може собі 
вибирати, а фільми, книги, музику —  не має права».

—  Вам не доводилося чути про закон Я нт а?
Ось так. Я  знову вимкнув автопілот, хоча знав, що жур

наліст навряд чи опублікує мої слова.
—  Ні, перший раз чую.
—  Цей закон з ’явився одночасно з нашою цивілізацією, 

але офіційно був сформульований одним датським драма
тургом у 1933 році. В маленькому місті Янті було проголо
шено десять заповідей, які визначали поведінку людей. Та 
ці заповіді справедливі не лише для Янта, але й для всього 
світу. Якщо спробувати звести їх в одну формулу, вона 
звучатиме так: «Посередність і безликість —  найкращий 
вибір. Будеш його дотримуватись —  проживеш життя без 
особливих турбот. А  спробуєш діяти інакше...»

—  Мені хотілось би знати ці заповіді, —  щиро заціка
вився журналіст.

—  У мене їх тут немає, але я зроблю щось на зразок 
резюме.



Я  сів до комп’ютера, набрав і роздрукував такий текст:

Ти —  ніхто, і не смій думати, що знаєш більше, ніж ми. 
Ти не становиш собою ані найменшої цінності, ти нічого 
як слід не вмієш, твоя праця не має ніякого значення, але 
якщо ти будеш тихим і покірним, ми дозволимо тобі 
жити щасливо. Постався серйозно до того, що ми 
кажемо, й ніколи не смійся над нашими поняттями.

Журналіст згорнув листка й засунув його в кишеню.
—  Все правильно. Якщо ти нікчема, якщо твоя праця 

не знаходить жодного відгуку, значить, вона гідна схвален
ня. А  той, хто перестав бути посередністю, хто домігся ус
піху, хто кидає виклик закону, — той заслуговує покарання.

Як гарно, що він своїм розумом дійшов цього висновку.
—  Йдеться не лише про критиків, —  додав я, —  але й 

про багатьох-багатьох інших. їх більше, ніж ви думаєте.



^УС/день я потелефонував Михаїлові:
—  Ми їдемо разом.
Він не здивувався, але подякував і спитав, що примусило 

мене передумати.
—  Протягом двох років моє життя зводилося до заїра  

й заїром  вичерпувалось. Після того як ми з вами зустрілись, 
я повернувся на шлях, який устиг забути, —  на залізничну 
колію, де поміж шпалами пробилася трава, але по якій ще 
можуть їздити потяги. Я  досі не прибув на кінцеву станцію 
й тому не знаю, як зупинитись.

Михаїл запитав, чи вдалося отримати візу, і я пояснив, 
що Банк Послуг активно втручається в моє життя: один з 
моїх російських друзів подзвонив своїй приятельці, яка ви
дає кілька журналів у Казахстані, та звернулася до посла, і 
до кінця дня все має бути готове.

—  То коли ми вирушаємо?
—  Завтра. Мені тільки треба знати ваше справжнє ім’я, 

щоб замовити квитки, —  представник агентства чекає на 
іншій лінії.

—  Перш ніж покласти трубку, хочу сказати вам: мені 
сподобався ваш приклад стосовно відстані між рейками, а 
також ваше порівняння з покинутою залізничною колією. 
Але я не думаю, що ви мене запрошуєте з цієї причини. 
Скоріш, тут справа в написаному вами тексті, який я знаю 
напам’ять, тому що Естер часто його повторювала; і він куди 
романтичніший, ніж теорія про Банк Послуг:



«Воїн світла пам’ятає добро.
В битві йому допомагають ангели; сили небесні все 
ставлять на свої місця й дозволяють йому віддати 
найкраще з  того, що в нього є.
«Як йому щастить!» —  кажуть його товариші. 
І воїнові часом вдається таке, що вище сил людських.
І тому він схиляє коліна перед сходом Сонця й дякує за 
Благодійну Покрову, яка осіняє його.
Але вдячність воїна не обмежується лише духовною  
сферою; він ніколи не забуває друзів, бо вони разом 
проливали кров на полі битви».

—  Я не завжди пам’ятаю написане мною, але мені приємно. 
До побачення, я мушу подати ваше ім’я до агентства.



^  0 Минуло двадцять хвилин, перш ніж диспетчер таксі зняв 
трубку й сердито повідомив, що треба почекати ще півгоди
ни. Марі ніби весела, їй дуже до лиця розкішна й чуттєва 
чорна сукня, і я пригадую, як один відвідувач вірменського 
ресторану розповідав, що жага, яку почувають інші чоловіки 
до його дружини, збуджує його. Я знаю, що на звану вече
рю всі жінки одягнуться так, щоб підкреслити свої приваби, 
а їхні чоловіки й коханці, побачивши ту жагу суперників, 
думатимуть: насолоджуйтесь на відстані, бо все це належить 
мені; я —  найкращий, бо я володію тим, про що ви тільки 
мрієте.

Я  йду на цю вечірку просто так: не буду підписувати 
ніяких контрактів, не даватиму ніяких інтерв’ю —  просто 
виконаю ритуал, погашу позичку, видану мені Банком П о
слуг, —  повечеряю поруч із яким-небудь занудою, котрий 
питатиме, звідки я черпаю натхнення для моїх книжок. 
З  іншого боку, там може з ’явитися виставлений напоказ 
бюст, що належить, скажімо, дружині якогось мого прияте
ля, і мені доведеться дбати про те, щоб не втупитися туди 
очима, бо досить однієї секунди —  і вона неодмінно роз
повість чоловікові, що я намагався її спокусити. Чекаючи 
таксі, я складаю перелік можливих тем для розмов.

А. Розмови про зовнішність: «Які ви елегантні», «Як 
вам пасує ця сукня», «Який у вас чудовий вигляд». Потім, 
по дорозі додому, говориться, що всі були погано одягнені 
й мали жахливий вигляд.



Б. Розмови про мандрівки: «Вам неодмінно треба побу
вати в Арубі, це просто фантастика», «Немає нічого кра
щого, як літня ніч у Канкуні, коли сидиш із келихом мартіні 
на березі моря». Насправді ніхто там особливо не розважав
ся, просто кілька днів було відчуття свободи, але не можна 
не бути в захваті, бо гроші витрачені.

В. Теж  про мандрівки, але цього разу про місця, які 
належить критикувати: «Я був у Ріо-де-Жанейро, ви не 
можете собі уявити, який це жах», «О, коли б ви бачили, 
які злидні на вулицях Калькутти». А  їздили вони туди, щоб 
відчути, що належать до іншого світу, й порадіти за себе, 
повернувшись до своєї убогої дійсності, де принаймні немає 
злиднів і відвертої злочинності.

Г. Нові лікарські засоби: «сік пшеничного зерна (один 
грам на тиждень) сприяє росту волосся...», «я два дні прий
мала ванни в Біарріці: спа відкриває пори й виводить ток
сини...»

Д . Спільні знайомі: «...я так давно не бачила такого-то, 
як він там почувається?», «я чула, що така-то продає своє 
помешкання, тому що опинилася в скрутному становищі...» 
Можна перемивати кісточки тим, кого не запросили на ці 
торжества, тільки спочатку треба зробити невинний вигляд, 
а під кінець додати: «...а все ж це видатна особистість».

Е. Смиренні скарги, щось на зразок приправи до голов
них страв: «...мені б так хотілось, аби в моєму житті що-не- 
будь трапилось», «...мене страшенно турбують діти: вони 
таке слухають —  це що завгодно, тільки не музика; і чита
ють бозна-що, тільки не літературу». Співбесідник комен



тує, з ’ясовується, що у нього той самий клопіт, обоє ве
селішають —  кожен не єдиний на світі.

Є. Н а інтелектуальних святах такого штабу ми обгово
рюємо війну на Близькому Сході, проблеми ісламського 
фундаменталізму, нову виставку, модного філософа, фан
тастичний роман, якого ніхто як слід не читав, музику, яка 
на музику не схожа; ми висловлюємо премудрі, зважені 
судження, які не мають нічого спільного з  тим, що ми на
справді думаємо, —  ми ж то добре знаємо, яких зусиль 
коштує загнати себе на ту виставку, прочитати той нестерп
но нудний роман, продивитись той безконечно набридливий 
фільм —  і все лиш для того, аби було про що говорити на 
такому збіговиську, як оце сьогодні.

З ’являється таксі, і дорогою я додаю до переліку ще 
дещо глибоко особисте: бідкаюсь Марі, що не можу терпіти 
таких вечірок. Вона вислуховує мене й відказує, що протя
гом такого вечора я поступово захоплююсь і врешті одер
жую задоволення. А  що, чиста правда.

І ось ми заходимо до одного з найшикарніших паризьких 
ресторанів, прямуємо до зали, де відбудеться сьогоднішній 
«захід» —  вручення літературної премії (до речі, я —  член 
журі). Присутні стоять, тихо журчить загальна бесіда, одні 
здоровкаються зі мною, інші, захоплені розмовою, ледве 
удостоюють поглядом. Організатор вечірки підходить, 
представляє мене присутнім, незмінно примовляючи слова, 
які мене дратують: «Ну, цього гостя немає потреби реко
мендувати». Хтось упізнає й посміхається, хтось посмі
хається, ніби справді впізнав, —  бо інакше перестане існу



вати світ, у якому він живе, якщо з ’ясується, що він не чув 
про те, що у всіх на язиках.

Я  згадав плем'я, й мені захотілось додати: дурнів треба 
вантажити на корабель і на цілий місяць вивозити в море —  
нехай там щодня влаштовують звані вечері й представляють 
один одному один одного, може ж таки за місяць вивчать, 
хто є хто.

Я  вже давно склав каталог відвідувачів подібних при
йомів. Десять відсотків —  партнери: це люди з правом 
вирішального голосу, що вибираються з дому заради Банку 
Послуг, уважні й чутливі до всього, що може винагородити 
їхні зусилля; вони знають, де заробити й куди вкласти. Вони 
миттєво вгадують, чи принесе їм «захід» вигоду, і якщо 
ні —  без вагань ідуть собі, притому серед найперших. Д ар
ма часу вони не тратять.

Два відсотки складають таланти, яким і справді усмі
хається майбутнє; вони вже здолали деякі перешкоди, 
довідалися про існування Банку Послуг і вважаються його 
потенціальними клієнтами —  вони навіть можуть надати 
певні важливі послуги, —  але ще не належать до тих, хто 
має вирішальний голос. Вони з усіма люб’язні й чемні, бо не 
знають достеменно, з  ким саме розмовляють, і значно більш 
відкриті, ніж партнери, бо розуміють, що кожна дорога ку
дись веде.

Три відсотки —  це ті, кого я в честь древнього войов
ничого уругвайського племені назвав тупамарос: ці вміють 
устромитися в будь-яке середовище, їх хлібом не годуй —  
дай поспілкуватись; їх завжди мучать сумніви — залишати



ся тут чи мчати на інший вечір, що має відбутись одночасно; 
вони марнославні й намагаються з розгону продемонструва
ти свої обдарування, але ж їх ніхто сюди не кликав, вони, 
так би мовити, ще в передгір’ях, і на них швидко перестають 
звертати увагу, бо відразу видно, хто вони такі.

І, нарешті, 85 відсотків я називаю підносами, бо без них, 
як і без таць, ніяке свято не обходиться. Вони не знають як 
слід, з якої нагоди торжество, але переконані у своїй важ
ливій ролі на ньому; і вони таки значаться в списках у ор
ганізаторів, бо успіх таких вечорів залежить і від того, 
скільки люду на них збереться. Як правило, це колишні —  
колишні банкіри, колишні директори, колишні чоловіки 
якоїсь знаменитої пані, колишні жінки якогось могутнього 
пана, що перебуває в зеніті слави. Це також титуловані 
особи з країн, де давно немає монархії, принцеси й маркізи, 
що здають в оренду свої замки. Вони, немов з гілки на гілку, 
пурхають з торжества на свято, з  прийому на вечерю, і я ніяк 
не надивуюсь —  невже їх не марудить від оцього всього?

Якось я висловив своє дивування Марі, і вона пояснила, 
що є люди, поведені на роботі, а є —  на розвагах. І ті, й ті 
нещасні, бо відчувають, що втрачають щось важливе, але 
дати собі ради не вміють.

...Я розмовляю з одним із організаторів фестивалю кіно 
й літератури, і до мене підходить молода, гарненька блон
динка з  повідомленням про те, що їй дуже подобається «Час 
дерти й час зшивати». Додає також, що живе в одній 
балтійській країні й працює в кіно. Визначається відразу ж 
як екземпляр тупамаро, оскільки звертається до одного



(цього разу до мене), а цікавиться іншим (організаторами 
фестивалю). Незважаючи на цю майже непрощенну помил
ку, ще є надія, що належить до молодих т а л а н т ів . О р 
ганізатор цікавиться, що означає «працюю в кіно». Блон
динка пояснює, що пише рецензії для одної газети, а недав
но видала книжку (Боже, невже про кіно? Т а ні, напевне 
про себе, про своє коротке й нецікаве життя).

Тим часом вона припускається найтяжчого гріха —  за 
питує, чи не можна одержати запрошення на цей рік. О р 
ганізатор відповідає, що вже запросив видавця моїх книжок 
у тій же балтійській країні —  пані дуже активну та впливову 
(і дуже гарну, додаю я подумки). Організатор повертається 
до розмови зі мною, а блондинка з племені тупамарос на 
кілька хвилин втрачає дар мови, а потім тихо щезає.

Оскільки сьогоднішня тема —  літературна премія, то 
більшість запрошених —  таланти, тупамарос і підно
си —  належать до артистичного середовища, а партнери 
поділяються на членів опікунських рад і спонсорів, які до
помагають музеям, симфонічним оркестрам і перспективним 
художникам. Ведучий підіймається на сцену, просить усіх 
зайняти свої місця (на столиках є таблички з  іменами), жар
тує (це частина ритуалу, і всі ми сміємось) і повідомляє, що 
переможців буде названо між закусками й першою стравою.

Я рушаю до головного стола: це дозволяє мені влашту
ватися подалі від підносів, хоча водночас відрізує й від т а
лантів, сповнених ентузіазму і взагалі найцікавіших серед 
цієї публіки. Я  знаходжу моє місце поруч із директрисою 
фірми, що продає автомобілі (спонсор свята), і багатою



спадкоємицею, яка вирішила вкладати гроші в мистецтво. 
Н а моє здивування, у обох досить стримані декольте. Крім 
них, за столом сидять: власник парфумерної компанії; араб
ський принц (він саме трапився в Парижі, і натхненники 
акції, турбуючись про престиж вечора, затягли його сюди); 
ізраїльський банкір, він же колекціонер рукописів X IV  сто
ліття; консул Франції в князівстві Монако та біленька 
дівчина —  незрозуміло, чим вона займається, але, гадаю, 
потенційна коханка одного з організаторів.

Дістаю окуляри й, намагаючись, щоб це було непомітно, 
читаю таблички з іменами моїх сусідок (мене теж треба 
вивезти на тому кораблі у відкрите море й там запрошувати 
на один і той самий вечір разів із десять поспіль —  поки не 
вивчу всі імена напам’ять). Марі, як велить протокол, поса
дили за інший стіл: на якомусь витку світової історії комусь 
прийшло в голову, що на офіційних бенкетах пари мають 
бути розділені, аби в повітрі повисало питання про пані, яка 
сидить поруч —  заміжня, незаміжня, а чи може заміжня, 
але доступна? А  може, той мудрець боявся, що подружжя, 
опинившись поруч, буде розмовляти лише між собою — але 
навіщо тоді було йти з дому, брати таксі й вирушати на 
бенкет?

У повній відповідності з моїм переліком тем, розмова 
крутиться навколо останніх подій культ урного життя —  
«яка чудова виставка», «який талановитий критик». Я  на
магаюся зосередитись на закусці —  це кав’яр з лососиною 
та яйцем, — але мене весь час дістають запитаннями: як іде 
робота над моєю новою книжкою, звідки я черпаю натхнен



ня і які мої творчі плани. Всі демонструють ерудицію, всі 
цитують —  нібито випадково, так, до слова прийшлось, —  
яку-небудь знаменитість, що удостоює їх своєю дружбою. 
Всі пречудово вміють триматися на поверхні розмови про 
політику або проблеми культури.

—  А  що, коли ми обговоримо ще щось?
Ці слова вимовляються ніби самі по собі. Присутні за

мовкають. Зрештою, це вершина невихованості —  переби
вати інших або, ще гірше, тягнути ковдру на себе. Але, 
здається, вчорашня прогулянка вулицями Парижа в това
ристві волоцюг подіяла катастрофічно: я вже не можу тер
піти подібних розмов.

—  Ось, наприклад, примирливець: є така мить у нашо
му житті, коли ми перестаємо рухатись уперед, прими- 
рюємось, задовольняємось тим, що маємо.

Ніхто не виявляє особливої зацікавленості. Щ о ж, 
змінимо тему:

—  А  можна поговорити про те, як важливо забути іс
торію, котру нам розповідали, та спробувати пережити щось 
нове. Щ одня робити щось незвичне —  наприклад, загово
рити з сусідом у ресторані, зайти в лікарню, перебрести 
калюжу. Спробувати почути іншу людину. Дати енергії лю
бові кружляти вільно, а не закорковувати її в пляшку, аби 
зберігати десь у кутку.

—  Ви маєте на увазі адюльтер? —  питає організатор 
вечора.



—  Ні. Це означає, що краще бути слугою любові, ніж 
її господарем. Це буде гарантія, що ми спимо з кимсь тому, 
що хочемо цього, а не тому, що так заведено.

Консул Франції в Монако з належною делікатністю, але 
не без іронії пояснює мені, що присутні користуються цим 
правом і цією свободою. Всі погоджуються, хоча ніхто не 
вірить, що це справді так.

—  Секс! —  вигукує білява дівчина невідомого призна
чення. —  Чому ми не говоримо про секс? Це набагато ці
кавіше й не так складно!

Це, принаймні, звучить щиро. Одна з моїх сусідок іро
нічно пирхає —  а я аплодую.

—  Секс і справді набагато цікавіша тема, але, на мій 
погляд, особливої різниці тут немає. Чи не так? Окрім того, 
ця тема тепер не заборонена...

—  ...хоча й свідчить про глибокий занепад смаку, —  
вставила одна з моїх сусідок.

—  А  чи можна дізнатися, що тепер заборонене? —  ор
ганізатор почувається вочевидь незручно.

—  Гроші, наприклад. У кожного з нас є гроші, або, 
принаймні, ми робимо вигляд, що вони в нас є. Ми віримо, 
що нас запросили сюди тому, що ми багаті, впливові, зна
мениті. Т о чом би нам не дізнатися сьогодні за вечерею, 
скільки заробляє кожен із нас? Коли вже ми такі впевнені 
в собі, такі значні, то чом би нам не подивитися на наш світ 
неупереджено та не побачити його таким, який він є на
справді?



—  До чого це ви хилите? —  питає автомобільна ди- 
лерка.

—  Т а це надто довга історія. Можна почати з Ганса й 
Фріца, які сидять в одному з токійських барів, перейти до 
монгола-кочівника, який стверджує, що стати самим собою 
можна лише тоді, коли забудеш усі попередні уявлення про 
себе.

—  Нічого не розумію.
—  А  я нічого й не пояснював. Краще давайте поверне

мось до того, що нас цікавить: я хочу знати, скільки зароб
ляє кожен з нас. Тобто —  що означає в грошовому еквіва
ленті сидіти за головним столом?

Зависає мовчанка. Всі здивовані й не зводять з мене 
очей: фінанси —  велике табу, більше, ніж секс, корупція, 
зради, парламентські інтриги.

Але арабський принц —  чи то йому до смерті набридли 
прийоми й бенкети з пустопорожніми розмовами, чи, може, 
лікар сказав, що йому довго не протягти, чи ще з якої при
чини —  раптом підхоплює тему:

—  Рішенням парламенту моєї країни я одержую 
20 000 євро щомісяця. Це не відповідає тому, скільки я 
витрачаю, але у мене є практично необмежена стаття ви
датків на так зване «представництво». Ц е означає, що по
сольство виділяє мені машину й водія, одяг, який я ношу, 
належить урядові, а коли завтра я полечу в іншу європейсь
ку країну, то видатки на особистий літак, пілоти, пальне та 
аеропорт будуть відшкодовані все з тієї самої статті. —
І додав: —  Зовнішність оманлива.



Оскільки принц за нашим столом був найважливішою 
персоною, то ніхто не зміг би дорікнути йому за таку відвер
тість і чесність. Але ж треба, щоб і решта учасників увійшли 
в гру.

—  Мені важко визначити точно, скільки я одержую 
щомісяця, —  сказав організатор вечора, один із класичних 
представників Банку Послуг, так званих «лобістів». — Т и 
сяч, мабуть, десять, але ті організації, якими я керую, теж 
виділяють мені «представницькі». Я  можу оплачувати з них 
усе що хочу — обіди й вечері, одяг та авіарейси. Щоправда, 
особистого літака не маю.

Він дав знак офіціантові, і наші келихи знову наповни
лись. Наступила черга дилерки, яку ця розмова захоплюва
ла дедалі більше.

—  Гадаю, що мої заробітки приблизно такі самі. І мої 
«представницькі» теж необмежені.

Так, по колу, мої сусіди розповідали про свої доходи. 
Найбагатшим виявився банкір —  він заробляє десять міль
йонів євро щорічно, не кажучи про те, що володіє пакетом 
акцій свого банку і що ті акції постійно зростають.

Але білява, котру нам ніхто не представив, відповідати 
відмовилась.

—  Це суто особиста справа. Нікому не цікава.
—  Звичайно, нікому не цікава, але ж ми взялися грати 

в цю гру, —  заперечив організатор.
Дівчина стала на своєму. І в такий спосіб продемонстру

вала свою перевагу над рештою; так чи інакше, вона була 
єдиною, в кого залишились таємниці. Злетівши на вищу



сходинку, вона тут-таки опинилася під прицілом зневажли
вих поглядів. Щ об не почувати себе приниженою своїми 
жалюгідними заробітками, вона прикинулась загадковою 
істотою, сподіваючись принизити всіх інших. І не розуміла 
того, що більшість цих людей живе своїми «представниць
кими», які можуть випаруватись у будь-яку мить. Обірветь
ся ця ниточка —  і вони полетять у прірву.

Як і слід було чекати, черга дійшла до мене.
—  Рік на рік не приходиться. Коли я видаю нову книж

ку, то одержую десь близько п’яти мільйонів доларів. Коли 
ж ні, то виходить приблизно два — я отримую їх за продов
ження прав на видання тих книжок, які написав раніше.

—  Ви завели цю розмову, щоб сказати, скільки ви за
робляєте, —  сказала дівчина. —  Вам не вдалось аж так нас 
подивувати.

—  Мені так не здається, — зауважив принц. —  Я вва
жав, що письменник, якого так широко видають, мав би 
бути заможнішим.

Очки на мою користь. Білява тепер рота не розкриє до 
кінця вечора.

Розмова про гроші поламала цілу систему неписаних та
бу, головним серед яких був заробіток. Офіціант почав з ’яв
лятися ще частіше, пляшки вина порожніли з  небаченою 
швидкістю, організатор піднявся на сцену в надзвичайно 
бадьорому гуморі, оголосив переможця, вручив йому премію 
й негайно повернувся до розмови, яка весь цей час не пере
ривалась, хоча правила гарного тону приписують мовчати, 
коли говорить хтось інший. Тепер ми обговорювали питання



про те, як найкращим чином використовувати наші гроші 
(переважно сходились на тому, що слід придбати «вільний 
час», мандрувати та займатись якимось спортом).

Я  вже подумував завести дискусію стосовно того, як 
краще організувати власний похорон —  смерть була таким 
самим табу, як і гроші. Але за столом було так весело, 
співтрапезники стали такими балакучими та люб’язними, 
що я вирішив помовчати.

—  Ми говоримо про гроші, але не знаємо, що це та
ке, —  сказав банкір. —  Чому люди вирішили, що розфар
бований папірець, пластикова картка або монета з найде
шевшого металу мають якусь цінність? Або ще таке: чи 
відомо вам, що ваші гроші, ваші мільйони доларів, —  це 
просто електричні імпульси?

Звичайно, всім це відомо.
—  Спочатку багатством було те, що ми бачимо на на

ших чарівних сусідках, —  продовжував він, —  прикраси з 
рідкісних матеріалів, які легко переносити з місця на місце, 
легко рахувати й ділити. Перлини, золотий пісок, доро
гоцінне каміння. Все це доставлялося в якесь помітне місце, 
а потім обмінювалось на худобу чи пшеницю. Але ж ніхто 
не буде носити на собі мішки з зерном чи водити корову по 
вулицях. Смішно, ми й тепер поводимось як дикуни —  но
симо прикраси, щоб показати, які ми заможні. Щоправда, 
часом прикрас у нас набагато більше, ніж грошей.

—  Бо таким є племінний звичай, —  сказав я. —  У мій 
час молодь відпускала довге волосся, а тепер робить пірсінг: 
це дозволяє впізнавати однодумців.



—  Але чи можуть електронні імпульси подарувати нам 
бодай одну зайву годину життя? Ні. Чи можна ними запла
тити за повернення життя тим, кого вже немає з нами? Ні. 
Чи можуть вони заплатити за любов?

—  Можуть, —  грайливо відгукнулась дилерка.
Тон був жартівливий, але в очах читалась глибока пе

чаль. Я  згадав про Естер і про те, що сьогодні вранці від
повів журналістові. Ми, багаті, могутні, розумні, обвішані 
прикрасами, озброєні кредитними картками, знаємо, що 
врешті-решт усе це робиться в пошуках любові, ніжності, 
заради того щоб бути разом із коханою людиною.

—  Не завжди, —  заперечив парфумер, дивлячись на 
мене.

—  Маєте рацію, не завжди. (І по тому, як ти на мене 
дивишся, я розумію, що ти хочеш сказати: мене покинула 
дружина, хоч я й багатий.) Ну, скажімо, майже завжди. 
А  до речі, хто з присутніх за цим столом знає, скільки котів 
і стовпчиків зображено на звороті десятидоларового па
пірця?

Ніхто не знав і знати не хотів. Розмови про любов за 
тьмарили невимушену атмосферу, і бесіда пішла про літера
турні премії, виставки, про недавно випущений на екрани 
фільм, про п’єсу, прем’єра якої мала більший успіх, ніж 
очікувалось.



---- С/У .1-0 як там було, за твоїм столом?
—  Нормально. Як завжди.
—  А  я примудрився втягти сусідів у цікаву дискусію про 

гроші. Скінчилося, правда, трагічною нотою.
—  Ти коли їдеш?
—  Ти ж знаєш. Ти не питала мене, але знаєш.
—  Знаю.
—  Як знаєш і те, що в цю хвилину ми кажемо одне 

одному «Прощай».
—  Ми можемо повернутися в ті часи, коли познайоми

лись —  чоловік, у котрого душа була в клаптях через те, що 
його покинули, і жінка, що божеволіла від любові до свого 
сусіда. Я  могла б повторити те, що вже одного разу казала 
тобі: я буду боротися до кінця. Я  боролась і потерпіла по
разку. Тепер буду зализувати рани.

—  Я  теж боровся й теж програв. І не намагаюся зшити 
розідране. Просто йду до кінця.

—  Я  страждала весь цей час, ти знав про це? Я  страж
даю вже багато місяців, пробую показати, як я тебе люблю, 
як усе набуває сенсу й важливості, коли ти поруч зі мною. 
Але тепер я вирішила: годі. Я  втомилась. Тієї ночі в Загребі 
я перестала захищатись і сказала собі: якщо буде ще один 
удар —  нехай буде. Нехай буде нокаут, нехай я впаду на 
рингу —  нічого, колись та піднімусь.

—  Ти знайдеш собі когось.



—  Звісно. Я  молода, гарна, розумна й жадана. Але те, 
що я пережила з тобою, вже ніколи не повториться.

—  У тебе з ’являться інші почуття. І знай, хоч можеш і 
не вірити, що я любив тебе завжди, поки ми були разом.

—  Я  не сумніваюся в цьому, але це нітрохи не зменшує 
мій біль. І завтра ми поїдемо звідси в різних таксі —  нена
виджу прощання, особливо в аеропортах і на вокзалах.



Повернення на Ітаку

---- С / /  Аут заночуємо, а завтра поїдемо верхи, бо машина
пісками не пройде.

Ми сидимо в чомусь схожому на бункер часів Другої 
світової війни. Господар із дружиною й онучкою зустрів нас 
привітно й завів у скромно обставлену, але охайну кімнату.

Дос додав:
—  І не забудьте вибрати собі ім’я.
—  Не думаю, що це її цікавить, —  сказав Михаїл.
- Щ е  й як цікавить! Я  недавно бачився з вашою дру

жиною. Я  знаю, про що вона думає, знаю, що їй відкрилось, 
і знаю, чого вона чекає.

Голос Доса звучить м’яко й водночас вимогливо. Так, я 
вибрав би собі ім’я, я ні на крок не відхилився б від призна
ченого мені шляху, я відкинув би геть мою попередню істо
рію і ввійшов би в легенду —  але зараз я просто дуже 
стомлений.

Навіть не те що стомлений — скоріш намучився: мину
лої ночі спав години дві, не більше, бо організм ще не звик 
до великого часового перепаду. Я  прилетів до Алма-Ати об
11 годині за місцевим часом, коли у Франції була шоста 
вечора. Михаїл одвіз мене до готелю; там я трохи подрімав, 
прокинувся на світанку, поглянув на вогні внизу, подумав,



що в Парижі саме вечеряють, відчув голод, запитав у «рум- 
сервісі», чи не можна принести чого-небудь, і почув у від
повідь: «Можна, звичайно, але краще вам пересилити себе 
й заснути, інакше ваш організм і далі житиме за європей
ським розкладом».

Немає мені тяжчих тортур, як даремні спроби заснути, 
тому я з ’їв бутерброд і вирішив піти на прогулянку. Запитав 
портьє те, що завжди питаю: чи безпечно в такий час вихо
дити з готелю? Він запевнив мене, що безпечно, і я пішов 
порожнім містом —  вузенькими провулками й широкими 
проспектами. Місто як місто — неонові вивіски, зрідка пат
рульні машини, тут безпритульний, там повія, —  аж мені 
доводилося час від часу повторювати: «Я  — в Казахстані», 
бо дуже схоже було, ніби я забрів у якийсь незнайомий 
паризький квартал.

«Я —  в Казахстані», —  твердив я безлюдному місту, 
доки чийсь голос не відгукнувся:

—  А  де ж іще?
Я  злякався. В цю глуху годину на лавці під деревом сидів 

чоловік, поруч із ним стояв його рюкзак. Він устав і відре
комендувався:

—  Ян. Із Голландії. —  І додав: —  І я знаю, що ви тут 
робите.

Приятель Михаїла? Чи приставлений до мене агент 
таємної поліції?

—  Щ о ж я роблю?
—  Т е саме, що й я: проходите Великий Шовковий 

Шлях. Я  добрався сюди з самого Стамбула.



Я  полегшено зітхнув.
—  Пішки? Тобто ви перетнули всю Азію?
—  Мені це необхідно. Я  незадоволений своїм життям, 

хоча в мене є гроші, дружина, діти й панчішна фабрика в 
Роттердамі. Був час, коли я знав, за що змагаюсь: я забез
печував стабільність моєї сім’ї. А  тепер —  не те. Все, що 
раніш приносило мені вдоволення, тепер наганяє лише нудь
гу й досаду. І ось, в ім’я мого шлюбу, в ім’я любові до моїх 
дітей і моєї праці, я вирішив присвятити два місяці самому 
собі, поглянути на своє життя збоку. І це дало плоди.

—  Вже кілька місяців я роблю те саме. І багато людей 
так мандрує?

—  Багато. Дуже багато. Тут же ще й проблеми безпе
ки, бо в деяких країнах —  складна політична ситуація, і їхні 
власті з підозрінням ставляться до приїжджих із Заходу. 
А  все ж таки, я певен, паломники —  якщо видно, що вони 
не шпигуни, —  завжди користуються повагою. Проте, на
скільки я можу здогадатися, у вас інша мета. Щ о ви робите 
в Алма-Аті?

—  Те саме, що й ви: завершую шлях. Вам теж не 
вдається заснути?

—  Я  щойно прокинувся. Чим раніше вийдеш, тим біль
ше шансів дістатися до найближчого міста завидна, а інакше 
треба ночувати в степу, а там холодно, ще й вітер не вщухає.

—  Щ о ж, нехай вам щастить у дорозі.
—  Побудьте зі мною ще трохи. Мені треба виговори

тись, поділитися враженнями. Більшість паломників англій
ською не розмовляють.



І він почав розповідати мені про своє життя, а я тим 
часом пригадував усе, що знав про Шовковий Ш лях, який 
колись з ’єднував Європу з країнами Сходу. Починався він 
традиційно від Бейрута, йшов через Антіохію, а закінчував
ся аж на берегах Жовтої ріки в Китаї. Але в Центральній 
Азії цей шлях перетворювався на павутиння, розбігався на 
всі боки безліччю стежок, кожна з яких вела до міста, що 
виникло й розвинулось завдяки цій жвавій торгівлі, і ті міста 
то спустошувались ворожими племенами, то знову відбудо
вувались і розквітали, потім знову спустошувались і руйну
вались і знову воскресали... І плинули цим Шляхом чи не 
всі багатства світу —  золото, рідкісні тварини, мармур, 
насіння, політичні ідеї, біженці, що рятувалися від жахів 
міжусобних воєн, озброєні розбійники, каравани, що охоро
нялися приватними арміями, —  та найрідкіснішим і найжа- 
данішим товаром залишався шовк. Завдяки одному з  відга
лужень Ш ляху буддизм із Індії прийшов в Китай.

—  Я  вийшов з Антіохії з двома сотнями доларів у ки
шені, —  сказав голландець і розповів мені про гори, краєви
ди, екзотичні племена, постійні проблеми з патрулями й 
поліцією різних країн. —  Не знаю, чи зрозумієте ви, що я 
хочу сказати, але мені треба було дізнатися, чи здатен я 
повернутись до самого себе, до своєї справжньої суті.

—  Я  розумію більше, ніж вам здається.
—  Я був змушений жебрати, просити куска хліба, і 

люди, на мій подив, виявилися значно добріші, ніж я собі 
уявляв.



Жебрати? Я  поглянув на його одяг і рюкзак, шукаючи 
знак племені, але не знайшов.

—  А  вам ніколи не доводилося бувати у вірменському 
ресторані в Парижі?

—  Я  бував у багатьох вірменських ресторанах, але не в 
Парижі.

—  А  людину на ім’я Михаїл ви знаєте?
—  Це ім’я досить поширене. Не пам’ятаю, може й зу

стрічав, але, на жаль, нічим допомогти...
—  Не в тім справа. Мене дивують несподівані збіги. 

Схоже, що різні люди в різних кінцях світу замислюються 
над одним і тим самим. І поводяться однаково.

Спершу, вирушаючи в таку подорож, ми відчуваємо, що 
ніколи не доберемося до мети. Далі, ми весь час почуваємось 
невпевнено, день і ніч думаємо про те, чи не відмовитись від 
свого плану. Але якщо тиждень витримаєш, то дійдеш до 
кінця.

Я  здійснюю паломництво по вулицях одного й того са
мого міста і лише вчора прийшов у якесь інше місце. Ви 
дозволите мені благословити вас?

Він підняв на мене очі з подивом.
—  Я  мандрую не з релігійних міркувань. А  ви що, свя

щеник?
—  Ні, але я відчув, що повинен благословити вас. Самі 

знаєте, не все вкладається в логіку.
Голландець на ім’я Ян, якого я ніколи більше не зустріну 

в цьому житті, схилив голову й заплющив очі. Я  поклав руки 
йому на плечі і рідною мовою —  для нього нерозбірливою



й невідомою —  попросив, щоб він благополучно добрався 
до своєї мети, щоб залишив на Шовковому Шляху свій сум 
і біль від марноти життя, щоб повернувся до своєї родини з 
чистою душею й ясними очима.

Він подякував, узяв свого рюкзака, повернувся й попря
мував у бік Китаю. А  я рушив до готелю, роздумуючи про 
те, що нікого в житті ще не благословляв. Але якийсь ми
мовільний потяг примусив мене так учинити, і я знав, що це 
не ілюзія: моя молитва справдиться.



^  Наступного дня Михаїл привів свого друга — його звали 
Дос, у нього була машина і він мав нас супроводжувати. Дос 
був знайомий з моєю дружиною і хотів бути поруч у ту мить, 
коли я ввійду в містечко, де жила Естер.

Я  хотів був заперечити, бо куди це годиться: спочатку 
Михаїл, потім його друг, а під кінець за мною плентатиметь
ся ціла юрба, яка, в залежності від ситуації, буде аплодувати 
або ридати. Але я був занадто втомлений, щоб сперечатись, 
і вирішив відкласти на завтра виконання обітниці: ніхто не 
повинен мене бачити в хвилину зустрічі.

І ось ми сідаємо в машину й деякий час їдемо Шовковим 
Шляхом. Мої супутники питають, чи знаю я, що це таке, і 
я відповідаю, що минулої ночі розмовляв із паломником. 
Вони кажуть мені, що цей вид мандрівок дедалі поши
рюється і з часом дасть поштовх розвитку туристичного 
бізнесу в Казахстані.

З а  дві години звертаємо з шосе на ґрунтову дорогу й 
добираємося до того самого «бункера», де тепер сидимо —  
смакуємо рибою та наслуховуємо тихе завивання вітру в 
степу.

—  Естер відіграла в моєму житті важливу роль, —  по
яснює Дос, показуючи мені світлину однієї з  своїх робіт, де 
я помічаю й клапоть скривавленої тканини. —  Спершу я 
теж мріяв поїхати звідси, як оце Олег...

—  Називай мене краще Михаїлом, а то ми заплутає
мось.



—  Я мріяв, як і багато моїх ровесників, десь поїхати. 
Але одного дня телефонує мені Олег, тобто Михаїл, і каже, 
що жінка, яка зробила йому багато добра, хоче побувати в 
степу, отже треба їй допомогти. Я  погодився, вважаючи, що 
це мій шанс, що вона посприяє мені з  французькою візою й 
роботою в Парижі. Вона попросила відвезти її в маленьке 
глухе містечко, де побувала, коли приїздила сюди вперше.

Ні про що не питаючи, я погодився. По дорозі вона 
попросила заїхати до старого кочівника, і яке ж було моє 
здивування, коли з ’ясувалося, що йдеться про мого діда! Її 
прийняли гостинно, як заведено у людей, що живуть у цих 
безкраїх степах. Дід сказав Естер, що вона тільки думає, 
ніби сумує, насправді ж її душа світиться радістю і енергія 
любові вільно вирує в ній. Він пообіцяв їй: скоро ця енергія 
охопить увесь світ, а також і її чоловіка. Він навчив її багато 
чому з того, що називається степовою цивілізацією, і велів 
мені вчити її далі. І ще він вирішив, що, незважаючи на 
традицію, вона може залишити собі своє ім’я.

І поки вона вчилася в мого діда —  а я вчився в неї, —  
до мене дійшло, що нікуди їхати не треба. Моє призначен
ня —  залишатися в безмірних просторах степу, пізнавати 
кольори степу й перетворювати їх на картини.

—  Я  щось не дуже зрозумів, чого ти там навчав Естер. 
Твій дід казав, що ми мусимо забути все.

—  Завтра покажу, —  відповів Дос.



^УС/ін справді все показав наступного дня, і слова не зна
добились. Я  побачив неосяжний степ —  він здавався пус
телею, але був наповнений життям. Я побачив рівну лінію 
обрію, велетенський порожній простір, я почув стукіт копит 
і неголосний посвист вітру. Навкруги не було нічого — зов
сім нічого. Світ ніби навмисне вибрав це місце, щоб показа
ти, який він величезний, який простий і водночас —  склад
ний. Світ неначе хотів, щоб усі ми могли —  і повинні 
були — зробитися такими, як цей степ, порожніми, безмеж
ними й повними життя.

Я зняв темні окуляри й дивився в синє небо, і його світло 
пронизувало мене, й дивне відчуття вливалось у моє єство, 
ніби я —  ніде й скрізь. Ми їхали мовчки, зупиняючись там, 
де можна було напоїти коней: відшукати ті джерельця здат
на лише людина, котра знає степ як свою кишеню. Зрідка 
ми помічали вдалині інших вершників, отари овець та пас
тухів, ніби врізаних у простір неба й степу.



1,уди я прямую? Я  не знав і знати не хотів. Жінка, котру 
я шукав, є в цьому безмежному просторі, і я можу приторк
нутися до її душі, почути, як вона наспівує за роботою. 
Я  вже зрозумів, чому вона вибрала це місце: тут ніщо не 
відволікає, тут панує така бажана для неї порожнеча, і вітер 
своїм посвистом відганяє всі думи й печалі. Чи гадала вона 
коли-небудь, що я з ’явлюся тут на коні, спішитиму зустріти
ся з нею?

Тим часом із неба сходить відчуття Раю. Я усвідомлюю, 
що переживаю незабутню мить, хоча таке усвідомлення зав
жди настає вже тоді, коли чари скінчились. Ось я стою 
тут —  весь як є, без минулого й майбутнього, зосереджений 
на цьому ранку, на музичному перестуку кінських копит, на 
ніжності, з  якою вітер умиває мені обличчя, на несподіваній 
благодаті споглядання неба, землі й людей. Я  майже впадаю 
в екстаз, мене переповнює вдячність за те, що живу на світі. 
Я  молюсь пошепки, я слухаю голос природи й розумію, що 
невидиме завжди проявляється в тому, що бачать наші очі.

Я звертаюсь до небес, так само як у дитинстві звертався 
до матері:

Чому ми любимо одних людей і ненавидимо інших?
Куди йдемо після смерті?
Навіщо народжуємось, коли все одно доведеться вмерти?
Що то таке — Бог?



Степ відповідає рівним гудінням вітру. І цього досить: щоб 
жити далі, досить знати, що на головні питання буття від
повіді не буде ніколи.

ц  Заїр



іУ  \ _ о л и  на обрії показалися гори, Дос запропонував зупи
нитись. Я  помітив, що неподалік протікає струмочок.

—  Тут зробимо привал.
Ми розв’ючили коней, поставили намет. Михаїл захо

дився копати яму.
—  Так завжди роблять кочівники: виїмку в землі об

кладають ізсередини камінням і розводять у ній багаття —  
тоді вітер не задуває вогню.

На півдні, між горами й нашим табором, з ’явилася хмар
ка пилу. Я  відразу здогадався, що там летять учвал коні, і 
звернув на це увагу моїх супутників. Обоє скочили на ноги, 
і я побачив тривогу на їхніх обличчях. Але потім, обміняв
шись кількома російськими словами, вони заспокоїлись. Дос 
повернувся до намету, а Михаїл почав розводити вогонь.

—  Поясніть, що відбувається.
—  Це тільки здається, ніби навколо нас —  порожній 

простір. Ви помітили, що ми проїжджали мимо овечих отар, 
пастухів, черепах, лисиць, вершників? У вас може виникну
ти відчуття, ніби ви бачили все навкруг себе, але —  звідки 
взялися ці люди? Д е їхні домівки? Де вони тримають свої 
отари?

Так ось, порожнеча ця оманлива. З а  нами постійно 
спостерігають. Для чужоземця, який не знає мови степу, все 
гаразд; він помічає лише коней та вершників.

Але ми, хто пройшов степову школу, бачимо також юр
ти, що зливаються з краєвидом. Спостерігаючи за тим, куди



й як скачуть вершники, ми можемо зрозуміти, що відбу
вається навколо. А  в давні часи від такої спостережливості 
залежало життя всього племені, бо скрізь були вороги, за 
гарбники, контрабандисти.

А  новина препогана: вони зрозуміли, що ми прямуємо до 
селища —  он там, біля підніжжя гір, —  і послали людей 
убити чаклуна, якому являються дівчатка і вчуваються го
лоси, а також чоловіка, який насмілився порушити спокій 
чужоземної жінки.

Він засміявся.
—  Зараз усе зрозумієте.
Вершники наближались. Скоро я вже бачив їх виразно.
—  Це щось незвичайне. Попереду жінка, а за нею ска

че, мабуть доганяє, чоловік.
—  Це частина нашого життя.
Жінка з довгим канчуком у руці промчалась повз нас і 

сміючись щось крикнула Досові —  схоже на «Проси
мо!» —  та й далі чвалом. Тепер її кінь описував великі кола 
навкруги нашого табору, а чоловік намагався догнати її; він 
спітнів, це було видно, але теж весело привітав нас, не спи
няючись.

—  Ніна могла б бути й більш чемною, —  сказав М и
хаїл. —  Яка потреба...

—  Ото тому, що немає потреби, ні до чого й чем
ність, —  заперечив Дос. —  Досить мати доброго коня й 
бути красунею.

—  Але ж вона отаке витворяє з усіма!
—  Але ж я зсадив її з коня! —  сказав Дос гордовито.



—  Якщо вже ви розмовляєте англійською, то, мабуть, 
не проти того, щоб і я щось розумів?

Жінка гнала коня дедалі швидше, і її радісний сміх летів 
понад степом.

—  Це тут такий звичай залицяння. Називається куз-  
куу, що означає «дожени дівчину». Кожен із нас у дитин
стві чи в юності брав участь у такій забаві.

Переслідувач поступово зближався з дівчиною, але ми 
бачили, що його кінь вибивається з сил.

—  Ми ще поговоримо про давню степову культуру 
тснґрї, —  казав далі Дос. —  А  поки що, оскільки ви вже 
стали свідком цієї сцени, дозвольте пояснити вам дещо важ
ливе: у нашому краю порядкують жінки. Звичай велить 
пропускати їх уперед. Жінка, навіть коли вона сама виріши
ла розійтися з чоловіком, одержує половину свого посагу. 
Коли ми стрічаємо жінку в білому тюрбані — а він означає, 
що це мати, —  то повинні на знак пошани покласти руку до 
серця й схилити голову.

—  А  що таке «дожени дівчину»?
—  В селищі біля підніжжя гір кілька вершників збира

ються навколо цієї дівчини. Її звуть Ніною, в цьому краю 
багато хто хотів би взяти її за жінку. І починається гра 
куз-куу, що виникла в незапам’ятні часи, коли всі жінки й 
дівчата степу були вершницями й воїнами. Ніхто тоді не 
сватався до батьків; дівчина і всі ті, хто домагався її руки, 
збиралися верхи в умовлене місце. Вона на коні під’їжджала 
до чоловіків, дражнила й стьобала їх канчуком до тих пір, 
доки найсміливіший не зважувався кинутися за нею навз



догін. Якщо їй вдавалося втекти, юнак мусив просити зем
лю, щоб забрала його назавжди —  він показав себе як по
ганий вершник, а це ганьба для воїна.

Коли ж хтось таки доганяв дівчину і, не злякавшись 
ударів канчука, наближався до неї і зсаджував з коня, то тим 
самим доводив, що він справжній чоловік, одержував право 
поцілувати обраницю й одружитися з нею. Звичайно ж, і 
тоді, й тепер дівчата самі вирішують, від кого вислизнути, а 
кому датися до рук.

Було видно, що Ніна просто бавиться. Ось вона легко 
відірвалася від переслідувача й вихорем помчала назад до 
селища.

—  Вона просто хотіла похизуватись. Знає, що ми маємо 
приїхати, й тепер оповістить про це все село.

—  У мене двоє питань. Перше, мабуть, видасться вам 
дурним: невже й тепер ще в такий спосіб вибирають собі 
нареченого?

Дос відповів, що в наші дні це виродилося в просту 
забавку. Я к ото на Заході люди вдягаються певним чином 
та йдуть до барів і модних клубів, так само в степу к у з-к уу  
стає звичним фліртом. Ніна вже принизила багатьох хлоп
ців, а деяким дала наздогнати себе й збити з  коня —  все як 
у найкращих дискотеках світу.

—  Друге питання зовсім ідіотське: це ж у цьому селищі 
біля підніжжя гір живе моя дружина?

Дос кивнув ствердно.
—  Але якщо до неї всього дві години, то чому ми лаш

туємося тут ночувати? Щ е ж зовсім не пізно.



—  Так, до села дві години дороги. І дві причини не 
спішити. Коли б навіть Ніна тут не з ’явилася, хтось усе одно 
запримітив би нас і негайно повідомив би Естер про наше 
наближення. їй вирішувати, чи хоче вона нас бачити, чи на 
кілька днів поїде в сусіднє село. І якщо поїде, то нам іти за 
нею вже не випадає.

Моє серце стиснулося.
—  І це —  після всього, що я витерпів, аби приїхати 

сюди?
—  Не кажіть більше цих слів, інакше ви ніколи нічого 

не зрозумієте. Чого це ви вирішили, що ваші зусилля мають 
бути відшкодовані покірністю, вдячністю й шаною від лю
дини, котру ви любите? Ви прийшли сюди тому, що це ваш 
шлях, а не для того, щоб купити любов своєї дружини.

Так, це все легко сприймалось як люта несправед
ливість, але знову ж таки він мав рацію.

—  А  яка друга причина?
—  А  друга причина та, що ви ще не вибрали собі ім’я.
—  Ц е не важливо, —  втрутився Михаїл. —  Він не ро

зуміє нашої культури й не належить до неї.
—  Для мене це важливо, — сказав Дос. — Дід наказав 

мені оберігати чужоземку, допомагати їй —  як вона мене 
оберігала й допомагала мені. Я  зобов’язаний Естер моїм 
душевним миром і бажаю їй того ж. І тому він повинен 
вибрати собі ім’я. Повинен навіки забути історію своїх 
страждань і мук, серцем увірувати, що став новою люди
ною, відродився і буде відроджуватися відтепер і завжди.



А  не зуміє прийняти цього —  будуть вони жити разом, і 
все, від чого він так страждав, знову повернеться до нього.

—  Я  ще вчора вночі вибрав собі ім’я, —  сказав я.
—  Щ о ж, тоді дочекайтесь темряви й назвіть мені його.



пЧ_Уонце хилилося до обрію, і ми рушили туди, де степ пе
реходив у майже пустелю. Я  побачив гігантські піщані гори 
й почув незвичайний, ні на що не схожий звук з вібраціями. 
Михаїл пояснив, що це одне з небагатьох місць на Землі, де 
піщані дюни співають.

—  Коли я розповідав про це в Парижі, мені повірили 
тільки дякуючи одному американцю, який підтвердив, що 
стрічався з подібним явищем на півночі Африки. Таких 
місць на нашій планеті всього біля тридцяти. Сучасні вчені 
все пояснили: цей звук спричинює особлива форма піщинок, 
коли їх продуває вітер. Але в давнину вважалося, що це 
місце має магічні властивості, і, повірте, вибравши його для 
переміни вашого імені, Дос робить вам велику честь.

Ми почали підніматися по схилу однієї з піщаних гір, і з 
кожним кроком вітер дув дедалі сильніше, а звук гучнішав. 
Коли вибралися на вершину, гори на півдні вималювалися 
чіткіше. Навколо лежала безкрая рівнина.

—  Поверніться обличчям до заходу й зніміть із себе 
одяг, —  сказав Дос.

Я послухався без запитань. Мені було холодно, але мої 
супутники не звертали на це уваги. Михаїл став на коліна, 
як для молитви. Дос обвів очима небо й землю і поклав мені 
руки на плечі —  так само, як я вчора клав свої на плечі 
голландця.

—  Іменем Господині посвячую тебе. Посвячую тебе 
Землі, яка і є Господиня. Іменем коня посвячую тебе. П о



свячую тебе світові —  нехай він допоможе тобі пройти твій 
шлях. Іменем безмежного степу посвячую тебе. Посвячую 
тебе безграничній мудрості —  нехай буде твій обрій шир
шим, ніж той, що ти бачив досі. Ти вибрав собі ім’я, і зараз 
ти вимовиш його вперше.

—  Іменем безмежного степу обираю собі ім’я, —  від
повів я, не питаючи, що велить казати ритуал: шум вітру в 
дюнах нашіптує мені ці слова.

Багато століть тому один поет описав мандри людини на 
ім’я Улісс. Улісс повертався на рідний острів Ітаку, де його 
чекала кохана дружина. Він пройшов через безліч небезпек 
і випробувань —  від штормів до спокуси вільним і солодким 
життям. І ось настає хвилина, коли він опиняється в печері, 
де мешкає однооке чудовисько —  циклоп.

Той запитує мандрівника, хто він такий і як його звати. 
«Ніхто», —  відповідає Улісс. Йому вдається перехитрити 
циклопа і осліпити його. Н а крики чудовиська збігаються 
інші циклопи й бачать, що вхід у печеру закладений вели
чезною скелею. Вони запитують, хто там, у печері, й чують 
відповідь осліпленого: «Ніхто! Ніхто!» Циклопи йдуть собі, 
зрозумівши це так, що вже ніяких ворогів немає. Улісс може 
плисти далі до жінки, котра його чекає.

—  Отже, твоє ім’я —  Улісс?
—  М оє ім’я —  Ніхто.
Мені допікає холод, усе тіло тремтить, його ніби прони

зують гострі голки.
—  Зосередься на тому, що тобі холодно, й перестанеш 

тремтіти. Нехай холод заповнить усі твої думки, не зали



шить місця ні для чого іншого, тоді він стане твоїм супутни
ком і другом. Не намагайся побороти його. Не думай про 
сонце, бо буде ще гірше: коли ти згадуєш, що існує спека, 
то холод відчуває, що він тобі немилий і небажаний.

Мої м’язи напружуються й розслаблюються, щоб виді
лити енергію і з її допомогою зберегти життя в моєму ор
ганізмі. Але я роблю те, що каже Дос —  бо я довіряю йому, 
його спокою, його ніжності, його владі. Я  дозволяю голкам 
заглибитися в тіло, м’язам задерев’яніти, а зубам —  цо
котіти; я повторюю подумки: не чини спротиву, холод —  
твій друг. Тіло не кориться мені, але за чверть години дрож 
перестає трусити його, я впадаю в якесь заціпеніння, мене 
тягне до землі, але Михаїл підхоплює мене і втримує на 
ногах. Бог говорить зі мною. Здається, ніби його слова 
долинають здалеку, звідти, де степ стрічається з небом:

—  Ласкаво прошу, кочівнику, що перейшов степ. Л ас
каво прошу в наші краї, де небо завжди називається голу
бим, навіть коли воно попільно-сіре, бо ми знаємо його 
справжній колір за хмарами. Ласкаво прошу в країну тен - 
ґрі. Ласкаво прошу до мене, бо я прийшов сюди, щоб зу
стріти й привітати тебе в твоїх шуканнях.

Михаїл сів на землю й дав мені щось таке випити, що 
кров моя відразу зігрілась. Дос допоміг одягнутись. Ми 
пішли схилами дюн, які й далі гомоніли про щось між собою; 
в скорому часі ми вже були в таборі. Щ е до того, як мої 
супутники взялися готувати вечерю, я провалився в глибо
кий сон.



----- Г /  / о це? Невже ще не розвиднилось?
—  Давно вже ранок. Це пилова буря, нічого страшного. 

Вдягни темні окуляри, прикрий очі.
—  А  де Дос?
—  Повернувся до Алма-Ати. Мене зворушила вчо

рашня церемонія. Взагалі кажучи, йому не слід було її влаш
товувати, бо для тебе це втрата часу й ризик схопити запа
лення легень. Ти мабуть розумієш, що Дос у такий спосіб 
хотів сказати тобі «Ласкаво просимо». Долий олії.

—  Я щось довго спав.
—  Тут усього дві години верхи. Ми доберемося ще до 

обіду.
—  Мені треба вимитись. І перевдягтися.
—  Ц е неможливо: навколо —  голий степ. Долий олії в 

котелок, але спочатку запропонуй Господині: в наших краях 
олія й сіль —  найдорожчі продукти.

—  А  що таке тенґрі?
—  Саме слово перекладається як «культ неба» — тоб

то це релігія без релігії. Тут проходили буддисти, індуїсти, 
католики, мусульмани, послідовники різних сект і вірувань. 
Кочівники робили вигляд, що приймають накинуту їм віру, 
але як колись, так і сьогодні в основі їхньої релігії лежить 
розуміння, що Божество — скрізь і повсюди, його не можна 
відділити від природи й розмістити в книжці або в чотирьох 
стінах... А  я щойно ступив на цю землю і вже почуваю себе



краще, ніби й справді потребував звичної їжі. Спасибі, що 
ти взяв мене з собою.

—  Спасибі, що ти познайомив мене з Досом. Учора під 
час посвячення я зрозумів, що це особлива людина.

—  Він учивсь у свого діда, той —  у свого батька, той —  
у свого... Життя кочівників, що до кінця X IX  століття не 
мали писемності, потребувало акина — людини, яка повин
на пам’ятати всі події й передавати їх із вуст в уста. Дос —  
це й є такий акин.

Тільки зрозумій, коли я кажу «вчився», це зовсім не 
означає «накопичував знання». Акини не наповнюють свої 
історії реальними фактами, датами та іменами. Вони роз
повідають легенди про героїв і героїнь, про битви й чарівних 
тварин —  це символи, і не так людських діянь, як самої 
сутності людини. Ці перекази —  не про перемоги й пораз
ки, а про людей, які жили на світі, споглядали степ і вбирали 
в себе енергію любові. Лий олію повільно, а то бризкатиме 
на всі боки.

—  Я  почуваю себе так, ніби одержав благословення.
—  Хотів би й я це відчути. Вчора був у матері, і вона 

спитала, чи все в мене гаразд, чи добре заробляю. Я збрехав 
їй —  сказав, що в Парижі граю у виставі, яка йде з вели
чезним успіхом. Сьогодні я повертаюсь до свого народу, і 
здається, ніби тільки вчора покинув країну; і за весь час 
відсутності я не зробив нічого путнього. Веду бесіди з бро
дягами, тиняюся з  племенем вулицями міста, виступаю у 
вірменському ресторані, і що з  того? А  нічого. Я  ж не Дос, 
який учився в свого діда. У мене є лише присутність, та й то



часом здається, що це всього лише слухова галюцинація. 
Можливо, вона просто передвіщає епілептичні напади.

—  Ти тільки-но дякував мені за те, що я взяв тебе з 
собою, а тепер виходить, що це загнало тебе в глибокий сум. 
Розберися з своїми почуттями.

—  Мені не треба розбиратись, я почуваю й те, й те, і я 
можу плисти поміж своїми суперечностями.

—  Михаїле, я хочу тобі дещо сказати. Я  теж переживав 
суперечні почуття —  до тебе. Спочатку я тебе ненавидів, 
потім почав приймати, а в міру того як стежив за твоїми 
кроками, це прийняття переросло в повагу. Ти ще молодий 
і, цілком природно, почуваєш безсилля. Я  не знаю, на скіль
кох людей і як вплинула твоя робота, але моє життя, можеш 
бути в цьому певний, ти перемінив серйозно.

—  Але ж ти тільки хотів відшукати дружину.
—  Хотів і хочу. Але це бажання примусило мене зро

бити дещо більше, ніж перейти казахські степи: я перейшов 
усе своє минуле, побачив, де помилявся, де зупинився, ви
значив ту мить, коли втратив Естер —  таку мить індіанці 
Мексики називають примирливи,ем. Я  відчув і пережив те, 
на що в моєму віці годі було й сподіватись. І все це завдяки 
тому, що ти був поруч і вів мене, можливо сам того не 
усвідомлюючи. І ще от що: я вірю, що ти чуєш голоси. Вірю, 
що в дитинстві тобі являлась дівчинка. Я  завжди багато 
чому вірив, а тепер цей перелік зріс.

—  Ти зробився зовсім іншим.
—  Зовсім. Сподіваюсь, Естер це сподобається.
—  А  тобі самому це подобається?



—  Звісна річ.
—  А  цього вже досить. Зараз ми поїмо, тим часом 

ущухне буря, та й вирушимо.
—  Давай не будемо перечікувати бурю.
—  Нехай буде по-твоєму. Ідемо. Ц я буря —  не знак 

неба, а наслідок обміління Аралу.



о 'О 'ітер  трохи втихомирився, коні побігли швидше. Ми 
в’їжджаємо в ледь примітну долину, але краєвид змінився 
разюче —  безмежний небокрай тепер закритий високими 
голими скелями. Повертаю голову праворуч і бачу: стоїть 
кущ, і до кожної його гілочки прив’язані стрічки.

—  Це тут! Це тут ти бачив...
—  Ні. Того знищили.
—  А  це ж що?
—  Н а цьому місці станеться щось дуже важливе.
Михаїл зіскакує з коня, розв’язує свого рюкзака, дістає

ножа, відрізує смужку від рукава сорочки й прив’язує ту 
смужку до гіллячки. Очі його дивляться по-іншому, можли
во, він відчуває поруч із собою присутність, але я ні про 
що його не питаю.

Я  роблю те саме —  прошу захисту й допомоги і теж 
відчуваю присутність — це моя мрія, моє довге повернен
ня до жінки, яку люблю.

Ми знову в сідлах. Михаїл не каже, про що він просив, 
я теж мовчу. Хвилин за п’ять попереду виринають біленькі 
будиночки невеликого селища. Якийсь чоловік чекав на 
нас —  він прямує до Михаїла. Вони розмовляють російсь
кою, схоже, про щось сперечаються.

—  Чого він хотів?
—  Просив зайти до нього, зцілити його доньку. Ніна, 

здається, всіх сповістила про наше прибуття, а люди, хто 
старший, ще пам’ятають про мої видіння...



Михаїл якийсь невпевнений. Більш нікого не видно —  
хто на роботі, а ті, мабуть, обідають. Головною вулицею ми 
під’їжджаємо до білого будинку, оточеного садом.

—  Пам’ятай, що я сказав тобі сьогодні вранці. Не ви
ключено, що в тебе справді була епілепсія, але ти відмовився 
примиритися з тим, що хворий, і дозволив своєму несвідо
мому виплести навколо цього ось таку історію. Але може 
бути й те, що тебе послано на Землю з певним доручен
ням —  вчити людей забувати свою особисту історію, з відкри
тим серцем приймати любов як чисту божественну енергію.

—  Не розумію я тебе. Ми знайомі вже багато місяців, 
і завжди ти говорив тільки про свою зустріч з  Естер. 
А  сьогодні зранку ніби все перемінилося. Здається, що ти 
про мене думаєш більше, ніж про будь-що інше. Невже 
ритуал Доса справив на тебе таку дію?

—  Я в  цьому не сумніваюсь.
Я  хотів додати, що мене терзає страх і я готовий про що 

завгодно думати, тільки не про те, що станеться через кілька 
хвилин. Щ о сьогодні немає в світі нікого більш великодуш
ного, ніж я, бо ось я вже дійшов своєї мети і боюсь того, що 
чекає на мене; я намагаюся всім допомогти, тому що хочу 
показати Богові, який я хороший, який достойний його ми
лості, як давно й ревно я тієї милості прагну.

Михаїл зліз з коня й попросив мене зробити те саме.
—  Я  зайду до чоловіка, у якого хвора донька, і, поки ти 

будеш розмовляти, догляну коней.
Він показав на маленький білий будинок за деревами:
—  Це там.



У ї з  усіх сил намагався не втратити самовладання.
—  Щ о вона робить?
—  Я  вже казав тобі: вчиться ткати килими, а за цю 

науку платить уроками французької. Як і степ, ткацтво ли
ше здається простим; насправді це ціла наука: барвники 
виготовляють із певних рослин, і треба знати, коли їх зрізу
вати, інакше вони втратять свої властивості. Овечу вовну 
розстеляють на підлозі, змочують теплою водою й сукають 
нитки, поки вовна ще волога. І лише через багато днів, коли 
сонце все висушить, починається виготовлення килима. О с
танні візерунки роблять діти —  пальці дорослої людини не 
можуть упоратися з такими тонкими й дрібненькими вуз
ликами.

Він помовчав.
—  Тільки не говори мені дурниць про експлуатацію 

дітей. Це наша давня традиція, і ми її свято бережемо.
—  А  як... вона?
—  Не знаю. Я  не розмовляв із нею вже місяців шість.
—  Михаїле, а знаєш, килими —  це ще один знак неба.
—  Килими?
—  Так! Згадай, коли вчора Дос запитав, яке ім’я я 

вибираю, я розповів історію воїна, який повертається на 
острів до своєї коханої. Острів називався Ітака, ім’я жін
ки —  Пенелопа. Коли Улісс поїхав на війну —  чим займа
лась Пенелопа? Вона ткала! Але чоловік усе не повертався, 
і тоді вночі вона розпускала всю денну роботу, а вранці



знову бралася за все спочатку. До неї сваталися женихи, але 
вона мріяла лише про повернення чоловіка. І ось, коли вона 
втомилася чекати й вирішила розпустити тканину останній 
раз, з ’явився таки Улісс.

—  Але так уже вийшло, що це селище —  не Ітака. І цю 
жінку звуть не Пенелопою.

Михаїл не зрозумів мою історію, і не варто було пояс
нювати, що то тільки приклад. Я  віддав йому коня й пішки 
пройшов сто кроків, що відділяли мене від тієї, яка колись 
була мені дружиною, перетворилася на заїр, а тепер знову 
мала стати коханкою, про яку мріють усі чоловіки, коли 
повертаються з війни або роботи.



У 1  сам собі огидний. Весь у піску й спітнів, хоча день 
зовсім не спекотний.

Т а чи варто розмірковувати про свою зовнішність? Чи є 
на світі щось більш поверхове? Можна подумати, що я 
пройшов цей довгий шлях на власну Ітаку заради того, щоб 
постати перед коханою в чистенькому костюмчику. Йдучи 
ці останні сто кроків, я мушу зробити зусилля й подумати 
про все важливе й значне, що трапилося за той час, коли 
Естер не було зі мною.

Щ о я повинен сказати, коли побачу її? Я  не раз про це 
думав, і мені спадали на думку різні слова —  «Я так довго 
чекав цієї хвилини», «Я зрозумів, що помилявся» або навіть 
«Ти гарна, як ніколи раніше».

І я вирішив обмежитися словом «Привіт». Ніби вона 
нікуди не щезала. Ніби після її зникнення минула всього 
доба, а не два роки, дев’ять місяців, одинадцять днів і оди
надцять годин.

І вона зрозуміє, як я змінився. Я  пройшов такі місця, в 
яких ніколи не бував і навіть не підозрював, що вони існу
ють, мені до них було байдуже. Я  бачив клаптики закривав
леної тканини в руці жебрака, в руках відвідувачів вірмен
ського ресторану, в руках художника, лікаря, юнака, який 
запевняв, що чує голоси й бачить видіння. Йдучи за Естер, 
я пізнавав жінку, з якою був одружений, я знову відкрив 
для себе сенс життя, яке так глибоко змінилось, а тепер 
міняється знову.



З а  стільки літ шлюбного життя я так і не пізнав як слід 
свою жінку: створив таку собі «лав сторі», подібну тим, яких 
повно в кіно, телевізії й журналах. І в моєму різновиді «лю
бовної історії» любов росла, досягала певної величини, і далі 
треба було лише підтримувати в ній життя, доглядати, як 
квітку, —  поливати, обрізувати сухе листя. «Любов» стала 
синонімом лагідності, надійності, престижу, комфорту, ус
піху. «Любов», ніби на іншу мову, перекладалась на ус
мішки, на слова «я люблю тебе» або «я так люблю, коли ти 
повертаєшся додому».

Але все виявилося заплутаним, і до цього я не був гото
вий: часом, перетинаючи вулицю, я божеволів від любові до 
Естер, але, діставшись протилежного тротуару, вже суму
вав, що не маю волі, нудився обов’язками, поривався до 
нових пригод. І думав: «Я більше не люблю її». А  коли 
любов поверталась, охоплювала мене з  новою силою, —  не 
вірив, сумнівався: «Це просто звичка».

Естер, мабуть, мучили ті самі сумніви. Мабуть, вона теж 
твердила собі: «Яка дурниця, ми щасливі», «Ми житимемо, 
як і жили». Т а  й не диво: вона дивилася ті самі фільми й 
телесеріали, читала ті самі романи, і хоч ніде не говорилося, 
що любов —  це щось значно більше, ніж хепі-енд, чому б, 
власне, не стати до себе більш терпимою? Якщо кожного 
ранку повторювати, що задоволений своїм життям, можна 
не сумніватись: не тільки сам увіруєш, а й усіх навколо 
примусиш у це повірити.

Але вона думала інакше. Думала й чинила. І намагалася 
показати мені, а я не бачив. Треба було втратити її, щоб



усвідомити: повернення втраченого —  це мед, солодший, 
ніж нові відчуття. І ось я тут, іду вуличкою маленького 
холодного сонного містечка, заново долаю шлях заради неї. 
Перша, найміцніша нитка павутини, що обплутала мене, —  
«всі любовні історії однакові» —  порвалася в ту мить, коли 
я потрапив під мотоцикл.

В лікарні любов говорила до мене: «Я —  все й нічого. 
Я  подібна до вітру й не можу проникнути туди, де щільно 
зачинені вікна й двері».

Я  відповідав їй: «Але я відкритий для тебе!»
А  вона відповідала: «Вітер —  це рух повітря. В твоєму 

домі є повітря, але воно нерухоме. Меблі вкриває пил, вог
кість псує картини, плямує стіни. Ти все ж  дихаєш, ти 
пізнаєш мене, але ж я не частина, я —  Все, і цього ти ніколи 
не спізнаєш».

Так, я помічав пил на шафах і плісняву на стінах, я знав, 
що єдиний спосіб порятунку —  розкрити навстіж двері й 
вікна. І тільки-но я це зробив, як вітер усе вимів. Я  так хотів 
зберегти свої спогади, зберегти те, що, як мені здавалося, 
було придбане ціною великих зусиль. Але все це щезло, я 
залишився порожній, ніби степ.

І знову я зрозумів, чому Естер вирішила приїхати сюди: 
я був порожній, як степ.

Саме тому цей брутальний свіжий вітер приніс із собою 
нове —  нечувані звуки, небачених людей. Д о мене повер
нулося колишнє натхнення, бо я зумів звільнитись від осо
бистої історії, знищив примирливая, відкрив у собі людину, 
що може благословляти інших, як кочівники й чаклуни бла



гословляють подібних до себе. Я  зрозумів, що я кращий і 
здатен на більше, ніж колись думав, і що вік дає себе знати 
лише тим, хто ніколи не мав відваги визначати свою швид
кість самостійно.

Одного разу жінка примусила мене здійснити подорож 
назустріч моїй мрії. Через багато років та сама жінка знову 
послала мене в дорогу —  цього разу на зустріч із людиною, 
що заблудила.

І тепер я думаю про все відразу —  тільки не про головне. 
Я  щось наспівую собі, дивуюся, чому немає припаркованих 
біля тротуару машин, помічаю, що один черевик у мене 
тісний, а годинник на зап’ясті показує європейський час.

І все це —  тому, що моя дружина, жінка, яка вела мене 
по житті, освітлювала шлях своєю любов’ю, знаходиться за 
кілька кроків, і я хапаюсь за будь-яку можливість втекти від 
дійсності, якої так шукав і якій боюся глянути в вічі.

Сідаю на ганочку, закурюю. Думаю, чи не повернутись 
мені до Франції: я таки прийшов, куди хотів, навіщо йти 
далі?

Встаю, відчуваю, якими ватяними зробились ноги. І за 
мість того, щоб рушити назад, пробую струсити пісок з 
одягу, витерти вкрите пилом обличчя. Беруся за клямку 
дверей, входжу.



У І/оч  я знаю, що, мабуть, назавжди втратив кохану, 
мені треба зробити над собою зусилля, щоб прийняти 
благодать, послану сьогодні Богом. Благодат ь не прибе
режеш на чорний день. Немає такого банку, щоб поклас
ти її  на депозит та використати пізніше, коли будеш  
знов у мирі з  самим собою. Якщ о відразу не візьмеш  з неї 
прибут ку, вона пропаде.

Господь знає, що ми — художники життя. І посилає 
нам —  то молотка й різця, щоб робити скульпт ури, то 
фарби й пензлі, щоб мауіювати картини, то перо й папір, 
щоб писати книжки. А ле я ніколи не зможу заст осуват и  
різеи,ь до картини, а пензлик — до ст ат уї. І тому, хоч 
як це важко, я м уш у приймати маленькі благодаті, хоч 
вони й здаються мені прокляттями, бо я страждаюі —  
а день гарний, і сяє сонце, і на вулиці щебечуть діти. 
Тільки так я зможу відірватися від мого страждання й 
відродити моє життя.



\^ /вітло заливало всю кімнату. Коли я ввійшов, Естер 
підняла очі, всміхнулась і почала далі читати «Час дерти й 
час зшивати». Вона читала вголос жінкам і дітям, що сиділи 
на підлозі й ткали барвисті килими. Коли вона замовкала, 
вони хором повторювали уривок, не відриваючись від 
роботи.

Мені стиснуло горло. Я  насилу стримав сльози, а далі на 
мене найшла якась німота. Я  лише дивився, що відбу
вається, слухав, як злітають з її вуст написані мною слова, 
а навколо були фарби, світло й люди, заглиблені в свою 
роботу.

І врешті-решт, як сказав персидський мудрець, любов — 
це хвороба, якої ніхто не хоче позбутися. Вражений нею 
не спішить видужувати; він страждає, але не бажає 
зцілення.

Естер згорнула книжку. Люди підняли голови й побачили 
мене.

—  До мене приїхав друг, —  сказала вона. —  Сьогодні 
занять більше не буде.

Всі засміялися, вітаючи гостя. Естер підійшла, поцілува
ла мене, взяла за руку, і ми вийшли.



-----і_л~Хривіт, —  сказав я.
—  Я чекала тебе, —  відповіла вона.
Я  обняв Естер, схилив голову їй на плече й заплакав. 

Вона гладила моє волосся, і від того, як вона це робила, 
темне стало для мене видимим, а неприйнятне —  не
обхідним.

—  Я чекала й так, і так, —  сказала вона нарешті, бача
чи, що потоки сліз починають вичерпуватись. — Чекала, як 
зневірена жінка, яка знає, що чоловік ніколи не розумів її 
вчинків і ніколи не приїде за нею сюди, а тому треба сісти в 
літак, а потім не витримати й знову втекти й знову поверну
тись, тікати й повертатись, тікати й повертатись...

Вітер зовсім притих, дерева заслухались Естер.
—  Чекала, як Пенелопа Улісса, як Джульєтта Ромео, 

як Беатріче Данте. Порожнеча степу наповнювалася спога
дами про тебе, про хвилини, прожиті поруч із тобою, про 
міста, які ми побачили разом. Я  згадувала радощі й сварки. 
І я оглянулась на ту стежку, яку пройшла. І не побачила 
тебе. Я  тяжко страждала. Я  зрозуміла, що пройшла дорогу, 
якою не можна повернутись, а значить, треба йти далі впе
ред. І я попросила кочівника —  нехай навчить мене забути 
мою особисту історію, нехай відкриє мене для любові, при
сутньої повсюди. Так я почала вивчати разом із ним тенґрі. 
І одного разу, повернувши голову, побачила ту любов —  
вона світилася в очах чоловіка. Це був художник на 
ім’я Дос.



Я не мовив ні слова.
—  Рана моя була глибока. Я не могла повірити, що 

коли-небудь зможу покохати знову. Він був небалакучий —  
учив мене російської мови й розповідав, що в степу, зма
льовуючи небо, вживають слово «голубе», навіть коли воно 
свинцево-сіре, бо знають, що за хмарами воно залишається 
голубим. Він узяв мене за руку й допоміг перебратися через 
ті хмари. Він навчив мене полюбити спочатку себе, а вже 
потім —  його. Він показав мені, що моє серце служить мені 
самій і Богу, а не іншим.

Він сказав, що моє минуле завжди буде нерозлучне зі 
мною, але якщо я зможу відкинути події й зосередитись 
лише на почуттях, то зрозумію: в теперішньому часі завжди 
є величезний, як степ, простір, який можна наповнити лю
бов’ю й радістю буття.

І нарешті він пояснив мені: страждання починається з 
того, що ми чекаємо, щоб інші любили нас так, як ми собі 
уявляємо, а не так, як хоче виразити себе сама любов —  
коли вільно, без принуки, захоплює нас своєю силою й не 
дає зупинитись.

Я  підвів голову й поглянув їй в очі:
—  І ти його кохаєш?
—  Кохала.
—  І ще кохаєш?
—  А  ти вважаєш, що це можливо? Щ о я, кохаючи 

іншого і знаючи, що ти скоро з ’явишся, залишалась би тут?
—  Мабуть що ні. Мабуть, ти весь ранок чекала, коли 

розчиняться двері.



—  Т о навіщо ти питаєш?
Від власної невпевненості, подумав я. Але те, що вона 

хоча б спробувала знову знайти любов...
—  Я  вагітна.
Секунду —  не довше —  мені здавалося, що світ розко

ловся і впав мені на голову.
—  Від Доса?
—  Ні. Від того, хто прийшов, а потім пішов геть.
Я  засміявся, а серце моє стиснулося.
—  Так чи не так, тобі нічого робити тут, на краю світу.
—  Це не край світу, —  засміялась вона.
—  Я  гадаю, пора повернутися до Парижа. Мені теле

фонували з твоєї редакції, питали, чи не знаю я, де ти тепер. 
Вони хочуть, щоб ти поїхала з одним із військових патрулів 
Н А Т О  по Афганістану і написала про це репортаж. Треба 
відповісти, що це неможливо.

—  Чом же неможливо?
—  Але ж ти вагітна! Ти що, хочеш, щоб дитина, ще не 

народившись, уже набирала негативної енергії, яку несе в 
собі війна?

—  Ти думаєш, дитина заважатиме мені працювати? 
А  крім того, чого це ти злякався? Ти до цього не маєш 
ніякого відношення!

—  Тобто... як це? Чи не завдяки мені ти опинилась тут? 
Невже цього замало?

Естер дістала з кишені своєї білої сукні клапоть тканини 
з засохлою кров’ю і простягнула мені. В очах у неї стояли 
сльози.



—  Візьми. Я  так скучила за нашими сварками.
І додала після короткої мовчанки:
—  Нехай Михаїл добуде ще одного коня.
Я  встав, обняв Естер за плечі й благословив її —  так 

само, як благословляли мене.



Від автора

У 1. написав «За їр»  у той час, коли здійснював своє палом
ництво по цьому світу протягом першої половини 2004 року. 
Окремі частини книжки створювалися в Парижі, Сен- 
Мартені (Ф ранція), Мадриді, Барселоні (Іспанія), Амс
тердамі (Голландія), на автостраді (Бельгія), в Алма-Аті та 
в степу (Казахстан).

Хочу подякувати моїм французьким видавцям Анн і 
Аленові Карр’єрам, які взяли на себе клопіт забезпечити 
мене інформацією про французькі закони, що згадуються в 
цій книжці.

Згадка про Банк Послуг уперше зустрілась мені в романі 
Тома Вулфа «Вогнище марнославства». Історія про Ганса й 
Фріца в Токіо (її пригадує Естер) наведена в книжці Дені- 
ела Куінна «Ізм аїл». Містик, на якого посилається Марі, 
коли каже, що всім нам треба бути пильними, —  це Кенан 
Рифай. Більшу частину розмов між членами племені в П а
рижі переказали мені молоді люди, що належать до подібних 
груп. Дехто з них розміщував свої тексти в Інтернеті, але 
встановити авторство видається неможливим.

Вірш, вивчений головним героєм у дитинстві (він згадує 
його в лікарні), належить перу бразильського поета Ману- 
ела Бандейри й називається «Співзвуччя». Деякі зауважен



ня Марі —  після тієї сцени, коли герой іде на вокзал зу 
стрічати американського актора, —  народилися з розмови з 
Агнетою Сьодин, шведською акторкою. Концепція забуття 
особистої історії, хоч і входить як частина до багатьох риту
алів ініціації, детально обґрунтована в книжці Карлоса Кас- 
танеди «Подорож до Ікстлану». «Закон Янта» сформулю
вав датський письменник Аксель Саннемусе в романі «Вті
кач перетинає кордони».

Дмитро Воскобойніков і Євгенія Дацюк, дружбою з 
якими я дуже пишаюсь та які зробили можливими мої від
відини Казахстану.

В Алма-Аті я зустрівся з Імангалі Тасмагамбетовим, 
автором книжки «Кентаври великого степу» і чудовим знав
цем місцевої культури; він надав мені необхідну інформацію 
про політичну й культурну ситуацію в Казахстані тепер і 
раніше. Я  вдячний також президентові Казахстану Нурсул- 
тану Назарбаєву за гостинний прийом. Користуюсь наго
дою висловити йому моє захоплення тим, що він не став 
продовжувати в своїй країні випробування ядерної зброї, 
хоча мав усю необхідну для цього технологію, та вирішив 
знищити весь свій атомний арсенал.

І нарешті, складаю мою щиру вдячність тим трьом лю
дям, які подарували мені казкові враження від степу, моїм 
терпеливим супутникам Кайсару Алімкулову, талановитому 
художникові Досу (Досболу Касимову), який надихнув ме
не на створення персонажа з таким самим іменем, і Марії 
Немировській, моїй перекладачці, яка дуже швидко стала 
моїм другом.



Алхімік
О бов’язок у людини всього один: сповнити свою 

Судьбу до кінця.
Кожна людина, поки вона молода, знає свою Судьбу. 

В цю пору життя зрозуміле і все в ньому можливе. Л ю 
дина не боїться мріяти й прагнути до того, що їй хотілось 
би робити. Але йде час, і таємна сила починає переко
нувати людину, що здійснити ту Судьбу неможливо.

Ц я  сила здається недоброю, але насправді вона пока
зує людині, як треба втілювати свою Судьбу. Вона готує 
до цього дух і волю людини. Н а нашій планеті існує одна 
велика істина: незалежно від того, хто ти є і що тут 
робиш, ти досягнеш того, чого щиро бажаєш, бо твоє 
бажання зароджується в душі Всесвіту. Т о  оце й є твоє 
призначення на Землі.

Одинадцять хвилин
Великою метою людського створіння є пізнати 

всеосяжну любов. Лю бов не в іншій особі, вона в нас 
самих, її треба лише розбудити. Але, щоб її розбуди
ти, ми потребуємо іншої особи. Світ має сенс лише в 
тому випадку, коли нам є з  ким розділити свої по
чуття.

Я к  правило, такі зустрічі відбуваються, коли ми 
доходимо до межі, коли в нас виникає необхідність 
померти й емоційно відродитися. Ц і зустрічі нас че
кають —  але ми здебільшого уникаємо їх. Проте, 
коли нас опановує розпач, коли нам уже немає чого 
втрачати або, навпаки, життя приносить нам багато 
радості, тоді невідоме проявляє себе, й наш світ 
змінює напрямок свого руху.
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ОауАоКоньО

Одинадцять хвилин

Г іа у  пі К о т ( Х

Диявол і семьоріта Прім

і У т о  К о л і і О

Пауло Коельо —  всесвітньовідомий письменник, 
кавалер ордена Почесного Легіону, 
лауреат багатьох престижних премій.

Пауло Коельо народився в Ріо-де-Жанейро в 1947 р. 
Літературну творчість розпочав вже у зрілому віці, 
здобувши неабиякий життєвий досвід.
Його алегоричні романи і повісті, присвячені 
пошуку сенсу життя, прочитали мільйони людей.
Книги його перекладені 99 мовами 
і надруковані в 150 країнах світу.
Автор таких бестселерів, як «Алхімік» 
та «Одинадцять хвилин», за даними інформаційного 
агентства «Рейтер» від жовтня 2003 р., входить 
у трійку найпопулярніших письменників планети.

«Заїр —  це те, про що спочатку думаєш лише мимохідь, 
але потім вже не можеш думати ні про що інше.
У мого Заїра є ім'я —  її звати Естер»
(з роману «Заїр»).

«Книги Пауло Коельо зачаровують мільйони читачів» 
(«ТЬе Тіше», Лондон).

«Заїр» —  це книга-сповідь чоловіка, 
у якого безслідно зникає дружина.
Він глибоко занепокоєний її відсутністю 
і розуміє, що не зможе дати спокій своїй 
розбурханій душі, допоки не розшукає Естер.
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