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ОПОВІДАННЯ

Коли я вирішив нарешті покинути ци
вілізацію з її фальшивими цінностями й 
забитися на якийсь острів у Тихому оке
ані, на кораловий риф біля голубої ла
гуни, якомога далі від меркантильного 
світу, де панує лише матеріальний роз
рахунок, —  я зробив це з причин, що 
їх не зрозуміють хіба що геть зашка
рублі душі.

Мені палко хотілося простодушності, 
чистоти. Я відчував потребу втекти від 
цієї атмосфери шаленої гонитви, бо
ротьби за прибутки, в якій неперебір
ливість у засобах стала загальним жит
тєвим правилом. У  цій атмосфері люди
ні делікатній, з артистичною душею, —  
як-от у мене, —  дедалі важче здобу
вати ті крихти матеріального добробуту, 
які необхідні для душевного спокою.

Атож, найбільше я потребував без
корисливості. Всі, хто мене знає, ска

Ромен Гарі (1914—1980) — французький 
письменник, автор романів та оповідань, 
лауреат Гонкурівської премії 1956 р. Новела
*Так хочеться простодушності» — із збірки 
«Слава нашим великим» (1969).

жуть вам, як я високо ставлю цю чес
ноту —  найголовнішу, а може, навіть і 
єдину чесноту, що її я вимагаю від 
своїх друзів. Я мріяв опинитися серед 
простодушних, щиросердих і послужли
вих людей, нездатних на брудні * * розра
хунки, —  щоб я міг прохати в них усьо
го, пропонуючи їм натомість свою друж
бу, і не боявся при цьому, що якісь 
дріб’язкові, корисливі міркування ки
нуть тінь на наші взаємини.

Отже, ліквідував я деякі свої справи 
і на початку літа прибув на Таїті.

Папеете мене розчарувало. Місто ду
же миле, але цивілізація визирає там з 
усіх кутків, з усіх шпар; усе там мас 
свою ціну, за все треба платити, слуга 
там служить вам за гроші і в кінці мі
сяця вимагає платні; вислів «заробляти 
собі на прожиток» повторюється там на 
кожному кроці з гнітючою настирливіс
тю. І це тоді як гроші —  я вже казав 
—  належали до тих речей, від яких я 
мав намір утекти якнайдалі.

Тим-то я вирішив оселитися на од-
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ному з Маркізьких островів — крихіт
ному, загубленому острівці під назвою 
Таратора, що його обрав навмання за 
картою. Пароплав торгової компанії 
«Перли Океанії» заходив туди тричі на 
рік.

Опинившись на цьому острові, я від
чув, що нарешті моїм мріям судилося 
справдитись. Тільки-но я ступив на бе
рег, як уся краса полінезійського крає
виду — її вже тисячу разів змальова
но, а проте вона однаково вражає, коли 
бачиш її нарешті на власні очі, — як 
уся та краса відкрилася моєму зору: 
пальмові дерева, лінива голуба гладінь 
лагуни, захищеної з боків рифами, сіль
це з солом’яними хатинами, сама хит
кість яких, здавалося, свідчила про ціл
ковиту безтурботність остров’ян. Тим ча
сом мешканці сільця вже бігли мені на
зустріч з розкритими обіймами, і я 
вмить відчув, що від них усього можна 
добитися ласкою й дружбою. Бо для 
мене в людях найбільше важить людя
ність, я її* завжди нутром чую, от і 
цього разу так було.

Я знайшов там населення в кількасот 
душ, начебто зовсім не зачеплене впли
вом нашого дріб’язкового капіталізму й 
настільки вільне від духу наживи, що я 
зміг влаштуватись у найкращій хатині 
сільця, дістати все потрібне для життя, 
завести особистого кухаря й особистого 
садівника — і все те не за гроші, а з 
самої лише дружби та зворушливого 
братерства, на засадах взаємної поваги. 
Своїм благоденством я мав завдячувати 
душевній чистоті остров’ян, їхній диво
вижній простодушності, а також особли
вій прихильності, яку виявляла до ме
не Таратонга.

То була літня жінка, років десь п’ят
десяти, дочка вождя, влада якого ко
лись поширювалась більш як на двад
цять островів архіпелагу. Остров’яни 
любили її, як рідну матір, і з першого 
ж дня мого життя на острові я не шко
дував зусиль, щоб завоювати її дружбу. 
Робив я це цілком природно, не нама 
гався показати себе не таким, який я 
насправді, а навпаки — відкрив їй свою 
душу. Я розповів їй про причини, що 
спонукали мене приїхати на їхній ост

рів — про свою відразу до ^мерзенного 
меркантилізму та брудного матеріаліз
му, про своє палке бажання віднайти в 
людях простодушність і безкорисливість 
— чесноти, без яких родові людському 
просто не вижити, — а тоді поділився 
з нею радістю і вдячністю, що їх від
чув, знайшовши нарешті ці чесноти в ЇЇ 
народі. Таратонга сказала мені, що ду
же добре мене розуміє, бо й сама має 
лиш одну мету в житті — не дати гро
шам розбестити душі її підданців. Я 
зрозумів її натяк і урочисто запевнив 
її, що, поки я житиму на Тараторі, ніх
то не побачить від мене жодного су. До
дому я повернувся сповнений рішучості 
зробити все від мене залежне, щоб не 
порушити настанови, яку мені було дано 
в такій делікатній формі. Навіть зібрав 
свої гроші — усі, що мав, — і закопав 
їх у кутку хатини.

Так я прожив на острові три місяці. 
І ось одного дня якийсь хлопчисько 
приніс мені дарунок від тієї, кого я міг 
тепер називати «мій друг Таратонга». То 
був горіховий корж, якого вона сама 
для мене зготувала. Але вразив мене в 
самісіньке серце не корж, а шматина, 
в яку він був загорнутий.

То був клапоть грубої мішковини, але 
весь розмальований. Незвичайні, дивні 
барви щось невиразно мені нагадували, 
і якусь хвилю я не міг збагнути, що са
ме. Та коли придивився до шматини 
уважніше, серце моє завмерло і раптом 
кудись покотйлося.

Мені довелося сісти на долівку.
Я поклав полотно на коліна і обе

режно розправив його. То був прямокут
ник щось із п’ятдесят на тридцять сан
тиметрів. Фарба потріскалась, а місцями 
наполовину стерлася.

Я довго сидів не ворушачись і пиль
но, не вірячи власним очам, вдивлявся 
у полотно. Ні, сумнівів тут бути не мог
ло. Переді мною була картина Гогена!..

Хоч я й не такий уже великий зна
вець живопису, проте є художники, ма
неру яких нині може впізнати майже ко
жен. Я ще раз тремтливою рукою роз
гладив полотно й схилився над ним. На 
ньому було зображено куточок таїтянсь
кого гірського краєвиду і купальниць
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біля джерела. Барви, фігури, самий 
сюжет були настільки характерні, що, 
незважаючи на жалюгідний стан карти
ни, помилитися було неможливо.

Щось боляче закололо в мене право
руч, там, де печінка, — так буває зав
жди, коли моє серце від хвилювання 
ладне вистрибнути з грудей.

Твір Гогена на цьому загубленому 
острівці! І Таратонга не знайшла йому 
кращого вжитку, як загорнути в нього 
свого коржа! В картину, яка коштує в 
Парижі щонайменше п’ять мільйонів! А 
скільки таких полотен вона вже викорис
тала на обгортки чи на затички для дір? 
Яка величезна втрата для людства!..

Я підхопився й помчав до Таратонги, 
щоб подякувати їй за коржа. Вона си
діла біля своєї хатини і, звернувши об
личчя до лагуни, курила люльку. Ця 
огрядна жінка із сивиною у волоссі, не
зважаючи на оголені груди, навіть і в 
цій недбалій позі зберігала напрочуд 
гідний вигляд.

— Таратонго, — сказав я їй, — я 
з’їв твого коржа. Він був дуже смач
ний. Дякую.

Мої слова видимо потішили її.
— То я тобі зроблю ще одного.
Я розтулив був рота, але нічого не 

сказав. Тут потрібна була тактовність. 
Я не мав права дати відчути цій велич
ній жінці, що вона дикунка й викорис
товує на загортку твори одного з найви- 
датніших геніїв людства. Визнаю — то 
була з мого боку надмірна делікатність, 
але мені будь-що хотілось цього уник
нути. Навіть ризикуючи отримати ще 
один корж, загорнутий у полотно Гоге
на, я мусив мовчати. Дружба дорожча 
за все.

Отож повернувся я до своєї хатини 
й став чекати. Десь надвечір обіцяного 
коржа принесли. Він був загорнутий у 
ще одне полотно Гогена. Це полотно бу
ло ще в жалюгіднішому стані, ніж пер
ше. Скидалося навіть на те, що хтось 
шкріб його ножем. Я мало не кинувся 
бігти до Таратонги. Але стримався. Ді
яти треба було обережно. Другого дня 
я прийшов до неї і сказав їй, дуже щи
ро і просто, що нічого смачнішого за 
її коржі я в житті своєму не їв.

Вона поблажливо усміхнулась і на
била свою люльку...

Протягом наступного тижня я дістав 
від Таратонги ще три коржі, загорнуті 
в три полотна Гогена. Я пережив диво
вижні хвилини. Душа моя співала — 
іншого слова й не добереш, щоб пере
дати те художнє потрясіння, якого я за
знав.

Потім коржі почали надходити неза 
горнуті. Я втратив сон. Це що ж — не
має більш картин чи Таратонга просто 
забула загорнути коржі? Я почував се
бе ображеним і навіть трохи обуреним. 
Треба все-таки визнати, що, попри всі 
свої чесноти, остров’яни мають і деякі 
істотні вади, от хоч би й таку собі лег
коважність, через яку на них ніколи не 
можна цілком покластися. Щоб заспо
коїтись, я проковтнув кілька таблеток і 
став думати, як би мені поговорити з 
Таратонгою, щоб вона не відчула своєї 
темноти. Кінець кінцем я розважив, що 
Головне — це щирість. І знову пішов до 
своєї приятельки.

— Таратонго, — сказав я їй, — ти 
кілька разів присилала мені коржі. Чу 
дові коржі. До того ж вони були загор
нуті в розфарбовані клапті мішковини, 
які мене дуже зацікавили. Люблю яск
раві, веселі барви. Звідки вони в тебе? 
Чи маєш ти ще такі?

— A-а, оті... — байдужно промо
вила Таратонга. — Та в мого діда їх 
ціла купа була.

— Ціла... купа!.. пробелькотів я, 
затинаючись.

— Атож, вони дістались йому від 
одного француза. Той жив колись на 
нашому острові й полюбляв мазюкати 
фарбами по мішковині, це в нього така 
розвага була. Мабуть, у мене ще щось 
лишилося.

— Багато?
— Та не знаю. Можеш сам подиви 

тися. Ходім.
Вона привела мене в сарайчик, пов

ний в’яленої риби та копри. На долівці, 
напівзасипані піском, лежали картини 
Гогена, щось із десяток. Усі намальова
ні на мішковині й дуже пошкоджені, 
але кілька полотен ще в досить прис
тойному стані. Я зблід і ледве тримався
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на ногах. «О боже! — думав я. — Яка 
була б непоправна втрата для людства, 
коли б мене сюди не занесло!» їх там 
було мільйонів на тридцять, не менше.

— Можеш забрати їх, коли хочеш, 
— сказала Таратонга.

В моїй душі почалася страшна бо
ротьба. Я знав безкорисливість милих, 
простодушних остров’ян і не хотів, щоб 
на Тараторі, у свідомості її жителів, 
з’явилися такі меркантильні поняття, як 
вартість або ціна, що вже й так зана
пастили не один земний рай. Але забо
бони нашої цивілізації, які, незважаю
чи ні на що, міцно вкоренились і в ме
ні, не дозволяли мені прийняти такий 
дарунок, не запропонувавши нічого на
томість. Одним порухом я зняв з руки 
свій чудовий золотий годинник і прос
тяг його Таратонзі.

— Дозволь і мені зробити тобі дару
нок, — сказав я.

— Щоб визначати час, ця штука тут 
не потрібна, — відказала вона. — Нам 
досить поглянути на сонце.

Тоді я прийняв тяжке рішення.
— Таратонго, — сказав я їй, — на 

жаль, я змушений повернутись у Фран
цію. Цього вимагає від мене любов до 
людства. За тиждень має прибути па
роплав, і я вас покину. Я приймаю твій 
дарунок. Але за умови, що ти дозво
лиш і мені зробити щось для тебе й для 
твоїх земляків. Я маю трохи грошей... 
зовсім небагато. Дозволь залишити їх 
тобі. Вам же все-таки потрібні якісь 
знаряддя, ліки...

— Як хочеш, — озвалася вона з 
цілковитою байдужістю.

Я дав своїй приятельці сімсот тисяч 
франків. Тоді схопив картини й побіг до 
себе. Цілий тиждень, поки я чекав па 
роплава, мене точив неспокій. Не знаю, 
чого саме я боявся. Але мені не тер
пілося поїхати геть. Така риса власти
ва деяким артистичним натурам: їм ма
ло егоїстичного споглядання краси, во
ни відчувають бажання поділитися цією 
радістю з подібними до себе. Я хотів 
якнайшвидше повернутись у Францію, 
піти до торговців картинами й запропо
нувати їм свої скарби. Разом їх було, 
мабуть, мільйонів на сто. Єдине, що ме

не дратувало, — це те, що держава, 
звісно ж, вирахує на свою користь від
сотків тридцять-сорок від належної ме
ні суми. Бо саме так наша цивілізація 
вдирається в найінтимнішу в світі сфе
ру — в сферу краси.

На Таїті мені довелося ще два тижні 
чекати корабля у Францію. Я старався 
якомога менше говорити про свій атол 
і про Таратонгу. Не хотілося, щоб якась 
гендлярська рука потяглася до мого 
раю. Але власник готелю, в якому я 
зупинився, добре знав той острів і Та
ратонгу.

— То така баба, що куди, — ска
зав він мені якось увечері.

Я промовчав. Слово «баба» щодо од
нієї з найшляхетніших жінок, яких я 
знаю, здалося мені просто образливим.

— Вона, звісно, показувала вам свої 
картини? — запитав він.

Я стрепенувся.
— Пробачте, що ви сказали?

— Вона захоплюється живописом, і, 
по-моєму, це непогано в неї виходить. 
Років двадцять тому навіть училася три 
роки в Парижі, в художній школі. А 
коли через усю цю синтетику копра 
впала на ціні, вона повернулася на свій 
острів. Малює картини в стилі Гогена, 
напрочуд схоже. В неї постійний конт
ракт з Австралією. Вони платять їй по 
двадцять тисяч франків за картину. З 
цього вона й живе... Що з вами, друже? 
Вам недобре?

— Та ні, нічого... — промимрив я.
Вже й не знаю, де я взяв сили вста

ти, піднятись до себе в номер і кинути
ся на ліжко. Я довго лежав, не в змозі 
поворухнутись, охоплений глибокою, не
поборною огидою. Світ знову зрадив ме
не. На крихітному атолі Тихого океану, 
як і у великих столицях, брудні розра
хунки принижують, опошлюють людські 
душі. І щоб удовольнити свою потребу 
в моральній чистоті й простодушності, 
мені, напевне, лишається тільки осели
тись на якомусь безлюдному острові ** 
жити там у самотині, втішаючись влас
ним товариством.

З французької переклала 
Еда БЕРЕГІВСЬКА 

Заставка Володимира Чуприніна




