
ЛЮЦІАН РИДЕЛЬ
Люціан РИДЕЛЬ (1870—1918) — польський 

письменник. Літературну діяльність почав збіркою 
ліричних поезій (1899). Найбільшою популярністю 
користувалися його поема «Пан Твардовський» 
(1909) та низка драматичних творів на теми поль

ського фольклору, зокрема «Зачароване коло» 
(1900), «Віфлеєм польський» (1906). На 
історичному матеріалі побудована трагедія на три 
дії «Зигмунт Август» (1913) і пропонована нижче 
повість «Ференіка і Пейсідор» (1909), в основу 
якої покладено достовірний факт. Повість пе
рекладено за виданням 1959 р.

Малюнки Амброза Жуковського

повість

і

Було це на вісімдесят восьмій олімпіаді Ч Цього разу ігри випали 
на місяць гекатомбайон, який відповідає другій половині червня і пер- 
шій липня. Місяць був. саме уповні, отже, наступного дня, за предко
вічним звичаєм, почнуться олімпійські врочистості. Саме тому в долині 
звивистого Алфею2, де звичайно панує тиша та спокій, уже кілька 
днів вирував людський натовп.

1 Вісімдесят восьма олімпіада відбулася 428 р. до н. е.
* Алфей — найбільша річка на Пелопоннесі, що протікала, через Олімпію —місце* * 

вість, де відбувалися Олімпійські ігри.
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Першими прибули з усіх усюд перекупники й крамарі. На піща
ному березі повбивали вони високі палі, поклали на них поперечні жер
дини і, покривши їх свіжозрізаними гілками, '‘зладили для себе тінисті 
намети. Потім зробили столи та лави і порозкладали на них усякий 
крам. Було там чимало прегарного посуду, виготовленого вправними 
руками аттічних, корінфських і апулійських гончарів: величезні, схожі 
на глиняні дзвони, кратери для змішування вина з водою, зграбні ам
фори з двома ручками, стрункі лекіфи і круглі гідрії для води, гарні 
ойнохої — посудини для розливання вина, чудові киліки —плоскі чаші 
для пиття, майстерно виготовлені миски,— всі ці вироби були чорного, 
як ебенове дерево, кольору і розмальовані червоними постатями богів 
і героїв та рослинним орнаментом. Поруч можна було побачити вироби 
з Корінфа і Сікіона: статуетки богів, майстерно різьблені жертовні 
триніжки і високі лампатери, тобто світильники, що виструнчились то
несенькими колонами, спираючись на гарну підставку. Золотарі з Афін 
і Сіракуз виставили витвори свого мистецтва: підвіски і сережки, спле
тені з тонесеньких, як волосинки, дротиків, браслети, намиста, пряжки, 
стократ цінніші незрівнянною майстерністю, ніж дорогим металом. 
Далі висіли на шнурах гарні хітони — дорійські, які сягали по коліна, 
виткані з тонкої білої вовни, й іонійські, довгі, аж до землі, виткані з 
високоякісного льону, гіматіони для чоловіків і жінок, молочно-білі і 
шафранові, хламіди короткі і складчасті, призначені для їзди верхи. 
Було тут чимало товарів і для вбогого люду: дешевого одягу, блискіток 
із срібла і позолоченої міді, глиняного посуду, простого, але приваб
ливого вигляду. Повсюди є чим наситити зір. І не тільки зір, а й шлун
ки незліченних юрб, які прибули з найвіддаленіших закутків грецького 
світу. Ось иа землі вишикувались кошики, наповнені хлібом і калача
ми, бочки з оливами, приправленими оцтом, інші — повні солоної риби; 
тут парують казанй з вареним горохом і бобами, там стоять барила су
шених минулорічних фіг і родзинок з Корінфа, побіч них усміхаються 
в сонячному сяйві кошики з вишнями, яблуками і грушами.

Напівголі, ледь прикриті шкурами пастухи з Аркадії1 і МессеніІ* 
привезли на мулах плесканки білого сиру, пригнали отари баранів і кіз 
для жертвоприношення богам і на поживу людям. Бліда1 2 3 прислала 
стада рогатої худоби. На бере'зі річки поробили для неї просторі за
городи, там же, біля свого товару, отаборились І скотарі.

Останнього дня з раннього ранку до пізнього вечора тяглиея без 
упину багатолюдні феорії — валки ошатно і барвисто вбраних прочан, 
що, співаючи, несли дорогоцінні подарунки батькові богів і людей, гро
мовержцеві Зевсу. Вони сходилися в Олімпію звідусіль, де тільки зву
чала мелодійна грецька мова. Одні примандрували пішки з Пелопонне
су, Аттіки, Беотії4, Фессалії5, інші щасливо допливли морем, прича
лили до елідського порту Феї, що розташований на захід від Олімпії, 
їх вело сюди почуття грецької єдності; прибували вони з віддалених 
країн Сходу і Заходу, з Егейських островів і малоазіатського узбереж
жя, з Великої Греції6 і Сіцілії. Позолочені колісниці, запряжені чет

1 Аркадія — гірська область у північному Пелопоннесі.
2 Мессенія — південно-західна область Пелопоннесу.
* Бліда (або Елея) — північно-західна побережна область Пелопоннесу.
4 Беотія — область у Середній Греції, сусідня з Аттікою.
6 Фессалія — область у північній Греції.
* Велика Греція — в античності так називали грецькі колонії на півдні Італії та 

не Сіцілії.
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віркою коней, везли знатних юнаків, що хотіли позмагатись на іподро
мі. Багатолюдно і гомінливо було на березі Алфею. Посеред незлічен
ного юрмища снували люди різних професій і станів. Були тут вільні 
громадяни і раби, сановники з демократичних міст і республік усієї 
Греції, володарі іонійських общин у Малій Азії зі своєю челяддю, 
уславлені грецькі поети, артисти, філософи, а також мандрівні співці з 
кіфарами біля пояса, наймані флейтисти, танцюристи, фокусники, ак
робати. Але ще не було майбутніх переможців, бо силачі і швидконогі 
бігуни, борці і фехтувальники досі готувались до врочистого виступу, 
тижнями вправляючись у гімнасії — спеціально для цього побудова
ному в Священному Гаю — Алтісі. Жінок не було: під загрозою 
страшної кари їм заборонено входити в Священний Гай під час ігрищ; 
якби котрась і зважилася ступити в Алтіс, її тут же скинули б з дикої 
Типайонської скелі в річку.

Гамір незліченного людського натовпу, що вирував на берегах Ал
фею, доки сонце осявало його своїм промінням, почав ущухати, коли 
божественна ніч погасила вечорову заграву і оповила світ темрявою. 
Незабаром із-за Савронських гір 1 на сході викотився великий повний 
місяць, заливаючи своїм сяйвом лісисті пагорби. Срібно замерехтіла 
річка, забіліли здаля колонади храмів між деревами Священного Гаю.

Оддалік від подорожан, що стали табором, на піщаному березі 
Алфею сиділи двоє людей. Розмовляли вони пошепки, але подеколи з 
їхніх вуст зринало й голосніше мовлене слово, після якого вони від
разу замовкали й тривожно розглядалися довкола.

— Не бійся за мене,— казала жінка.— Я дала врочисту обітницю 
подарувати Зевсові золочений триніжок, а Гері тричі по дев’ять ялівок 
на жертву. Вони мене почули і захистять. Але ти будь розважливий у 
словах і вчинках.

— Не роби цього! Не роби! — мовив пошепки юнак, хапаючи її за 
руку.— Пожалій себе... і мене теж!

— Ти як мала дитина, сам не знаєш, чого боїшся...
— Знаю... і ти прекрасно знаєш.
— Але я не хочу боятись і те, що задумала, зроблю,— відказала 

рішуче жінка.
— Раніше я теж не боявся. Здаля усе здавалося легко і просто... 

Але тепер, ось тут...— він не скінчив, упав перед нею на коліна і гаря
че зашепотів: — Не роби цього! Пожалій мою голову, тінь мого бать
ка, благаю тебе, не роби цього!!!

Місячне сяйво падало на молоде, гарне обличчя, відбивалося в йо
го вологих зіницях.

— Тихо, тихо... Тут може хтось бути,— шепнула жінка, голублячи 
його щоки.— Сядь, послухай, поговоримо спокійно.

Він сів, не зводячи з неї очей, узяв її долоні в свої і. сказав ледь 
чутним шепотом:

— Бачиш, матусю, цю скелю? Поглянь! Знаєш, що це таке?.. — і
показав на Типайон. * *

Вона здригнулась, але не сказала цічого. Хвилину вони мовчали. 
Під їхніми ногами плюскотів Алфей, котячи срібні від місяця хвилі. У 
нічній тиші табір засинав, і до них долинав його зморений, ледь чут
ний подих. Десь далеко молодечий голос у супроводі ліри співав нев’я
нучу дорійську пісню Алкмана г:

1 Савронські гори — гірський кряж в Аркадії.
*Алкман — давньогрецький поеі (VII ст. до н. е.). представник хорово? лірики.
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' Це не Кіпріда — Ерот божевільний,
Мов та дитина,

Пурхає в квітах, тож не зривай їх  —
.” Б о л ю  зазнаєш *.

За хвилину мати почала півголосом:
— Послухай мене, Пейсідоре. Мій дід двічі був переможцем в 

Олімпії* Вмираючи, він просив мене покласти йому в могилу рештки 
лаврового вінка. Коли мені було тринадцять років, я вперше приїхала 
сюди з мамою. Мій батько мав виступати з подвійного бігу. Цілий 
день ми чекали його на березі Алфею. Батько здобув вінок, і відтак йо
го статуя, вирізьблена рукою Каллікла1 2 з Мегари, стоїть у Священно
му Гаю. Після того я ще двічі бувала тут, коли вже твій батько брав 
участь у змаганнях з боротьби і кулачного бою. Я, звичайно, не бачила 
його подвигу. Протягом цих двох найщасливіших в його житті днів я з 
ранку до вечора сиділа в невідомості на узбережному піску, і душу 
мою сповнювали то страх, то надія. Час від часу до мене долинали 
вигуки, що стрясали стадіон, а мені здавалося, що в мене з болю тріс
нуть скроні: я плакала і молилася богам. Твій батько двічі завойову
вав лавровий вінок; учень Агелада Мірон3 зобразив його дискоболом. 
Тепер ця статуя стоїть біля храму Зевса. І два мої брати були тут увін
чані за перемоги. А пам’ятаєш, як під радісні вигуки городян вертав 
додому з Олімпійським вінком твій старший брат, що молодим загинув 
на злощасній війні?! Мене, на'жаль, не було тут, коли він бігав на 
стадіоні, бо після смерті батька я не виходила за поріг дому. Та й на
віщо мені було сюди приїжджати? Хіба для того, щоб знову, мов со
бака під брамою, чекати його в нестерпних муках? Життєдайна земля 
всіх їх відняла у мене, ти один-єдиний мені залишився. Бувши онукою, 
дочкою, сестрою, жінкою, матір’ю переможців, я змалку навчилась ми
стецтва боротьби і бігу. Ти ж бо сам, покидаючи дім, просив мене: 
«їдьмо разом,\мамо!»

— А ти сказалй: «Що мені з того? Однаково я не побачу перемо
ги, хоч би ти її й здобув...» І тоді якийсь лукавий голос підказав' мені 
божевільну ідею, щоб ти, перевдягнена за вчителя гімнастики, про
йшла зі мною в Алтіс.

— То синівське серце підказало тобі цю думку, а я — своїм мате
ринським відразу її сприйняла. Чого ж ти тепер, сину, марно мене 
страхаєш?

— Бо жахлива кара за це чекає, невблаганна смерть, якщо тебе 
впізнають.

— Я знала про це раніше, ніж ти народився.
— З незапам’ятних часів жодна жінка не зважилась ша такий від

чайдушний крок.
— Тим краще, отже, ніхто мене й не запідозрить...

. — Мені страшно, мамо. Подумай, що на тебе чекає!
— Коси я обрізала; солоні сльози давно змили з мого лиця дівочу 

вроду, а роки геть стерли її.
— А якщо зрадить тебе необачний рух чи твій голос жіночий?
— Довір справу богам і невблаганній Долі.
Вона поклала йому руку на чоло, потім поривчасто обняла його

1 Переклад А. Содомори.
г Каллжл з Мегари — грецький скульптор (V—IV ст. до н. е.), творив в Олімпії. 

Мегара — місто на заході від Афін.
3 Мірон — славетний грецький скульптор (V ст. до н. е.).
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за шию і притисла до грудей, як у давні роки, коли він був ще хлоп
чиком.

— Не журись, моя дитино, — мовила тихенько і лагідно, — я знаю, 
чого хочу. Краще подумаймо, як усе зробити, щоб ні в кого не ви
никло ні найменшої підозри. Ось поглянь на мене, сину.

Вона похапцем озирнулася довкола, немовби хотіла впевнитись, 
чи ніхто за ними не підглядає, потім одним рухом скинула з голови 
гіматіон, яким уся, майже до стіп була оповита. Поглянув син і не по
вірив власним очам. У блідому місячному сяйві на нього дивилося не 
материне, а якесь чуже обличчя, коротка чуприна була відгорнута 
від чола, як у чоловіків, та й саме лице здалось йому не жіночим: 
прив’ялі, але ще гарні і прості риси набрали майже чоловічої сили; 
стиснуті уста виражали непохитну волю. Помітивши німий подив сина, 
вона усміхнулась і прожогом натягла на голову гіматіон. І знову перед 
ним стояла мати.

— Ну то що? Тепер віриш, що мене ніхто не впізнає? — спитала 
вона і, не чекаючи відповіді, додала: — Завтра, тільки-но зійде сонце, 
врочиста процесія рушить у Священний Гай, потім до полудня учас
ники змагань приноситимуть жертви богам. Завтра мені нема чого там 
робити. Буду чекати твого дня. Ось тоді замішаюся між гімнастів і ра
зом з тобою увійду на стадіон, як твій наставник.

— Це буде природно.
— А чи мають там наставники атлетів окреме місце?..
— Так. Біля фінішу, поруч з дев’ятьма елланодиками!...
Вони ще довго перешіптувались і радились у сяйві місяця, що ви

соко плив у небі. Коли прощались, ніжно обнялись. Вона довго диви
лась, як він біг поміж західним муром Алтіеу і лівим берегом Кладею * 2, 
що з шумом плине в Алфей. Там була побудована палестра і просто
рий гімнасій3 для борців.

Коли син зник за рогом палестри, мати завернула до намету, який 
поставили для неї слуги. І враз холодний дрож пройняв її: переднею 
вдалині, по той бік річки виразно забовваніло в місячному сяйві Ти- 
пайонське урвище...

II
і

Життя в таборі збудилося вдосвіта. На сході небо сіріло і блідло. 
Місяць за коротку літню ніч не встиг доплисти до кінця свого шляху 
і тепер квапився, немов боявся стрітися з сонцем.

Тим часом на берегах Алфею, в сизій імлі замаячіли голі постаті, 
яких ставало1 дедалі більше. У темній воді хлюпосталися люди, повіт
ря гуло від гомону, сміху, вигуків.

Уже розвиднялося, коли над гирлом Кладею тричі пролунали дзвін
кі мідні сурми, сповіщаючи початок урочистої процесії. Ще мить, і до
лина закипіла від метушні. Обабіч річки потекли юрби з дарунками й 
пожертвами. Вчорашні феорії згуртувались в один довжелезний похід. 
Слідом за процесіями у Священний Гай полинули тисячі людей, які 
сподівалися досхочу надивитись на майбутні врочистості; вони бігли 
наввипередки, щоб завчасно захопити якнайзручніше місце. Людська

* Елланодики — судді на Олімпійських іграх.
2 Кладей — річка, притока Алфею.
3 Палестра та гімнасіон (або гімнасій) — заклади фізичного виховання.



навала була така невтримна, що за вказівкою жерців служники поза
чиняли всі брами, крім головної, південної, біля якої була виставлена 
сторожа. Неподалік від цієї брами, щоправда, вже поза межами Алті- 
су, в Булевтерії *, мешкали дев’ятеро елланодиків, що творили най
вищу владу під час Олімпійських ігор і вручали нагороди. Зараз вони 
були заклопотані упорядкуванням могутнього походу.

Тричі заграли сурми. На цей знак від гімнасія й палестри роз
міреною ходою рушили учасники змагань, які мали боротися за олім
пійські нагороди. Своїх учнів супроводили вчителі гімнастики.

Небо спалахнуло багрянцем, запломеніли рожево ліси на верши
нах навколишніх пагорбів, хоча в долині все ще лежали сизаві тіні. 
Враз на сході засяяв жмут сонячного проміння, позолотив усе небо і, 
відбившись від нього, замерехтів малиново у хвилях алфейської течії.

Сурми озвалися втретє — процесія рушила з місця.
Попереду йшло дванадцятеро музик з сурмами та подвійними 

флейтами. За ними, вбрані в пурпур, ступали елланодики, врочисто спи
раючись на високі жезли з золоченими орлами — птахами Зевса. Далі 
лавами, наче до бою, йшли атлети, високі, м’язисті юнаки — цвіт еллін
ської молоді. Чимало з них уже мали нагороди, здобуті на попередніх 
олімпіадах, і світ начувся про їхню силу і спритність. Тим-то з натов
пу, що стіною стояв по обидва боки дороги, раз у раз чулися вигуки:

— Глядіть, оно йде сіракузець Дікон, син Каліброта.
— А оеь сікіонець Сострат, переможець у боротьбі...
— Ну, й велетень, оцей бородань...
— Бачите Алкайнета, сина Теанта з Лампреї?
— Це той, що під час останніх ігор здобув перемогу з бігу;
— А це славетний панкратист1 2 Лабак, син Евфроиа...

1 Булевтерій — Будинок Ради.
2 Панкратист — атлет, що виступав у панкратіоні — поєднанні кулачного б о »  і 

боротьби.
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Ці вигуки підбадьорювали атлетів; вони трималися гордо й весело 
позирали навколо.

За ними ішли кіфареди, тримаючи напоготові срібнострунні інстру. 
менти для акомпанементу хорові, що співатиме перед храмом Зевса.

Далі в шатах, що сяяли сніжною білістю, багрянцем чи шафра
ном, простували посольства багатьох грецьких племен, і кожне несло 
свій дар громовладному Зевсові. Кілька пар волів з золоченими рога
ми тягли заквітчані вози з мармуровими та бронзовими статуями богів, 
героїв або олімпійських переможців, а поруч у супроводі ремісничої 
челяді йшли митці, які доглядатимуть встановлення статуй в Алтісі, 
Хлопчаки з букетами квітів і оливковими гілками в руках бігли попе
ред возів. Деякі посольства несли на дерев’яних ношах різьблені скрині 
з ебенового дерева, слонової кістки й золота, повні коштовних каменів 
і храмового начиння, а на високих жердинах — шоломи, щити і золо
чену зброю, з яких під колонадами храмів для прикраси і на подяку 
богам буде поставлено військові паноплії *. Але найвеличнішою цього 
разу була процесія грецького міста Аполлонії. її жителі подарували 
Зевсові тринадцять бронзових статуй, вирізьблених Лікієм, і привезено 
їх було на тринадцяти святково уквітчаних возах. Здавалося, не стане 
в Священному Гаю місця для такої кількості скульптур, а головне — 
для нескінченної людської вервечки, що тяглася слідом за врочистою 
процесією. Замикали її стада худоби, яку вели на заріз для жертво
приношень.

Барвистий похід прямував луками вздовж крутого берега Алфею, 
потім, повернувши на північ, проминув Булевтерій з бронзовою ста
туєю Зевса у вінку золотистих квітів і рушив до тріумфальної брами на 
південь від Священного Гаю, а далі в алею, що вела до головного 
храму.

Ідучи в колоні атлетів, Пейсідор помітив серед натовпу, що тисся 
до брами, матір. Одягнена в чоловічий хітон, що сягав нижче колін, 
оповита хламідою, з непокритою головою і з сивиною на скронях, вона 
зовсім не схожа була на жінку і нічим не вирізнялася з-поміж інших 
чоловіків. І все "ж його серце стислося від страху. Вона злегка всміх
нулася до сина, коли той минав її.

Заграли флейти і сурми, кіфари й сопілки, їхній спів підхопили 
тисячі й тисячі людей. Могутній прадавній гімн, приписуваний сліпому 
співцю «Іліади» й «Одіссеї», сколихнув повітря і полинув у ранкове 
рожеве небо:

Зевса вславлятиму, батька богів, громовержця, що владно
Дужу правицю над світом простер і на світлім Олімпі
Мову з Фемідою часто веде, що сидить біля нього.
Глянь милостиво на нас, величавий, гримучий Кроніде!1 2.

Жерці в білому вбранні чекали під колонадою храму. Ось вони 
поволі почали спускатися сходами в глибину гаю, де височів олтар 
Зевса. За переказами, заснував його колись Геракл. Олтар складався 
з двох частин: нижчу утворювало чимале пласке * узгір’я, до якого з 
двох боків вели широкі сходи; посередині того узгір’я стояв високий 
курган, на круту вершину якого вели дві стежки, що серпантином пет-

1 Паноплія — повне озброєння грецького воїна (гопліта), тобто щит, шолом, пан
цир, піхви, меч і спис.

2 Переклад А. Содомори.
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ляли по схилах. Там, на самісінькій вершині, слуги храму розклали ви
сочезне багаття з колод білої тополі. В Олімпії для жертвоприношень 
вживали лиріе це дерево, на згадку про те, що першим, за повір’ям, 
саме тут посадив його Геракл, який привіз сюди гілочку білої тополі 
з країни кімерійців ', що на березі Ахеронту2.

Процесія обійшла олтар і вишикувалась біля його підніжжя, 
заповнивши весь Алтіс; люди стояли на високих підмурівках найближ
чих храмів, під їхніми колонадами, тиснулись на терасі, що на схилі 
Кроносової гори, повилазили на дахи скарбниць, на цоколі статуй, на 
дерева, стіни, які оточували Священний Гай.

Першими на нижній майданчик піднялися жерці, за ними флей
тисти, які за одвічним звичаєм мали грати при обряді жертвоприношен
ня. Далі чотири юнаки несли великий, золочений казан, наповнений 
свіжою водою, а чотири інші — бронзовий триніжок, на якому той ка
зан мав бути встановлений. Нарешті, на нижній майданчик пригнали 
десятки світломастних биків, бо темних можна приносити в жертву 
тільки підземним богам. Тварини мали золочені роги й увішані були 
гірляндами квітів.

Пролунав гімн Зевсові, в Гаю настала врочиста тиша, мовчазне 
зосередження. З тріском і сичанням погас смолоскип, який один із 
жерців занурив у казан, щоб освятити в такий спосіб воду. Юнаки дов
гими лекіфами черпали її з казана і поливали жерцям і собі на руки, 
потім жерці покропили нею всіх присутніх, звертаючись на чотири сто
рони світу.

Після обряду очищення жерці за допомогою молодих помічників, 
що притримували биків за роги, оповили тваринам голови білими по
в’язками, довгі кінці яких звисали до землі. Деякі з биків занепокої
лися, почали шарпатись на всі боки, а один, наче знаючи, що його че
кає, кидався і ставав дибки з такою люттю, що його ледве приборкали.

Тим часом пасма диму оповили вогнище на вершині пагорба-ол- 
таря; полум’я почало лизати тополині колоди. Храмові слуги під звуки 
флейт посипали чола биків ячменем, припеченим із сіллю, і жертовними 
ножами зрізували кожному бику жмут шерсті між рогами. Один із 
жерців зібрав усю зрізану шерсть і, піднявшись нагору, кинув у по
лум’я.

Флейтисти грали безугавно. Раптом над головами жертовних тва
рин, неначе блискавка, змигнули сокири, бризнула кров. Потім бикам 
перерізували горлянки ножами і збирали в миски чорну кров на жерт
ву батькові богів і людей.

Усе тривало коротше, ніж можна розповісти словами. Незабаром 
почали білувати тварин і четвертувати. Відкраяні куски слуги несли 
на вершину олтаря і кидали в багаття. Жерці поливали їх кров’ю і 
скроплювали вином, а юнаки перевертали довгими вилами і запікали 
на вогні. Бурий дим стовпом піднімався у сонячну блакить.

М’ясо з багаття розносили на двозубцях.
Флейти вигравали врочисту пісню, а натовп споглядав і мовчки 

молився.
Опівдні жертвоприношення завершилось, і знову знявся гомін

кий спів. Процесія рушила далі, обійшла довкола Алтіс, майже весь 1

1 Кімерійці — народ, який в давнину перед скіфами населяв Північне Причорно
мор’я від Дунаю до гирла Дону.

? Ахероит — за повір’ям, річка в підземному царстві мертвих.-
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Священний Гай і завернула назад до головного виходу. Тим часом за
квітчані вози з дарунком аполлонійців рушили в зворотну путь, а на 
довгій півкруглій плиті перед гіпподамейоном 1 до вечора мали уста
новити тринадцять бронзових статуй незрівнянного Лінія.

Пейсідор увесь час думав про матір. Поки тривало жертвоприно
шення, він подумки благав Зевса зглянутись над нею і над ним. І ось 
тепер тривожно розглядався навколо, сподіваючись її побачити, але 
даремно: її не було ніде. Зажурений, він ішов разом з іншими учас
никами процесії слідом за елланодиками, які, проминувши Алтіс, уві
йшли в Булевтерій.

Цей чималий будинок на південь від Священного Гаю складався з 
центральної квадратної частини і двох довгих, вузьких флігелів, які 
півколом розходились від неї. Під час ігор тут були кімнати еллано- 
диків і комори з начинням, потрібним для врочистих обрядів. У просто
рій головній залі зібралися тепер'усі атлети. В глибині, напроти входу, 
на тлі білої стіни стояла бронзова статуя Зевса Заприеяжного1 2.

Тімоптол, найстарший за віком з елланодиків, повагом вийшов на 
середину. Була це людина похилого віку, з довгою, сивою бородою. 
Запанувала глибока тиша, коли він, спершись на патерицю, став про
мовляти хоч і приглушено, а проте виразно:

— Грецькі богатирі, ми запросили вас сюди, щоб за прадавнім 
звичаєм предків ви заприсяглися врочисто перед обличчям Зевса За- 
присяжного, що вступаєте в борню з незаплямованим серцем і чистою 
думкою уславити Зевса Олімпійського, здобути високе, почесне визнан
ня. Не дозволяйте, щоб спокусила вас жадоба бридкого зиску, щоб 
звело вас ша манівці підле шахрайство. Присягніться, що згідно з за
конами і звичаями предків ви не будете змовлятися потаємно один 
проти одного, не домагатиметесь перемоги за допомогою хитрощів, під
ступів, зради, що вестимете боротьбу чесну і справедливу. Присягніть
ся, що у всьому докладатиметесь на рішення еллінських суддів.

— Присягніться! — піднесли голос елланодики, простигши руки 
до бронзового Зевса.

— Присягаємося! — загула голосами зала. Разом з дорослими при
сягу приносили також підлітки, що другого дня також мали змага
тися на стадіоні.

— А хто порушить цю клятву,— мовив насамкінець Тімоптол,— 
хай не знає спокою ні вдень, ні вночі, ні на батьківщині, ні на чужині, 
і хай буде проклятий на все життя. Хай невідступно переслідує його 
лихо і страшний гнів богів, і помста Зевса, володаря грозових хмар, 
хай впаде йому на голову за його клятвопорушення.

На цьому завершився врочистий обряд. Мовчки вийшли еллано
дики, а за ними юрбою висипали з Булевтерію ті, що незабаром мали 
стати до змагань за оливкові вінки.

Охоплений неспокоєм за матір, Пейсідор подався на берег Алфею 
до її намету. Насилу проштовхуючись у багатолюдному натовпі, він 
тривожився єдиною думкою: «Навіщо вона вже сьогодні перевдяглась 
у чоловіче вбрання? Адже вони домовилися, що вона зробить це в день 
його виступу на стадіоні. Може, не встоявши проти цікавості, вона, на
ражаючи себе на смертельну небезпеку, зважилась увійти разом з про
цесією в Гай?»

1 Гіпподамейон — місце, де стояла статуя Гіпподаміі.
2 Заприсяжний — один з епітетів до імені Зевса — бога, що стежив також за ви

конанням присяг.
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Не заставши матері в наметі, Пейсідор рушив назад, сподіваю
чись стріти її серед людей. Так він знову дістався до воріт Алтісу, де 
розминалися Два людські потоки: один плив у Священний Гай, дру
гий виливався з Гаю на рівнину. Тут він зупинився і роззирнувся на
вколо. Але незабаром усвідомив, що, якби й була його мати тут, то не 
раз, а всі сто разів могла проминути його непоміченою. Відтак він об
лишив шукати її і ввійшов в Алтіс. Неподалік, праворуч від воріт, се
ред гурту глядачів Лікій, син Мірона, наглядав, як встановлювали йо
го тринадцять статуй, як виконувалися його розпорядження. Уже стояв 
на постаменті величний Зевс, до колін якого благально схилилися дві 
жіночі постаті — Фетіда 1 і Еос* 2, матері двох героїв, сини яких неза
баром стануть до смертельного двобою. За Фетідою — її син Ахілл зі 
списом у руці, а його супротивник Мемнон, син Зорі,— з мечем напо
готові. Далі за Мемноном — інші троянські воїни: мудрий Гелен, Паріс, 
Еней, Деїфоб. А довкола Ахілла — чотири ахейські герої: Одіссей, Ме- 
нелай, Діомед, Аякс; останнього з цієї групи саме прикріплювали до 
п’єдесталу бронзовими стрижнями, заливаючи гнізда з ними розтопле
ним свинцем і сіркою. Навіть тут, серед чотирьох тисяч скульптур най- 
славетніших грецьких митців, зібраних протягом століть, твори Лікія 
вражали кожного неупередженого глядача. У сяйві призахідного сон
ця скульптурні постаті здавалися живими. Пейсідорові здалося, що за 
мить обидві богині з плачем припадуть до ніг Кроніда3, а воїни зі
йдуться у двобої.

Серед глядачів, що стежили за встановленням скульптур, Пейсідор 
зауважив двох чоловіків, до яких раз у раз звертався митець то погля
дом, то словом: видно, знав обох. Дивна то була пара, Старшому за 
віком, кремезному і незграбному, можна було дати років сорок, і був 
він геть-чисто позбавлений вроди: на короткій грубій шиї сиділа вели
чезна лиса голова, а могутнє чоло було прокреслене глибокою, прямо
висною зморшкою. З-під чола цікаво і проникливо дивилися на світ ве
ликі витрішкуваті очі; грубий, безформний ніс, густа, незачесана куч
ма,— все це робило лице схожим на машкару. Та, незважаючи на ці 
грубі риси, дивна велич осявала обличчя, даючи знати, що то надмір 
геніальних думок випнув наперед чоло, а з непривабливих вуст можна 
почути слова, які досі й не снилися людству. На противагу негарному 
чоловікові його товариш викликав захоплення своєю вродою. Ще не- 
змужнілий, двадцятирічний, високий на зріст і ставний, він був ско
ріше схожий на юного бога, ніж на земного сина. Годі було знайти іде
альнішої постаті, привабливіших рис для створення скульптур Аполло
на чи Гермеса. Молодечий пушок прикрашав його білі, по-дівочому 
ніжні щоки, горде чоло оповивали ясні, м’які кучері, в очах іскрилася 
зухвала, буйна, запальна молодість.

— Якщо ти так високо цінуєш скульптурне мистецтво, сину Софро- 
ніска4, то чому ти його занехаяв? — спитав Лікій чоловіка старшого 
віку.

— Що роблю, хочу робити добре,— відповів той.

* Фетіда — мати Ахілла, головного героя «Іліади».
* Еос — грецька богиня світанку, мати Мемнона, який загинув від руки Ахілла.
* Кронід — син Кроноса, Зевс.
4 Син Софроніска — Сократ, видатний грецький філософ (V ст. до в. е.).
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— А твої харіти 1 в пропілеях1 2 хіба погано виконані? — озвався, 
трохи шепелявлячи, вродливий юнак.

— Я тепер дбаю про досконаліші твори, кращі навіть за твої ста
туї, Лікію.

— Що ти маєш на увазі? — запитав художник.
Але замість відповіді Сократ сам поставив йому запитання:
— Скажи мені, Лікію, коли ти ліпиш з глини свої статуї, ти маєш 

перед очима живі зразки?
— Безперечно.
— Очевидно, ти прагнеш, щоб погляди воїнів мали грізний вигляд, 

а на обличчях переможців виявлялася радість. Чи не так?
— Прагну, і дуже наполегливо.
— І правильно робиш. Я теж, хоча й не різьблю більше мармуру, 

і не відливаю бронзи, не перестав бути скульптором.
— Як? Ти не перестав бути скульптором, Сократе?! — вигукнув 

його вродливий товариш.
— Авжеж, Алківіаде3. Хіба я не прагну так вирізьбити твою душу 

і душі інших юнаків, щоб вони стали шедеврами Добра і Краси?
Вже сутеніло, тому Пейсідор підійшов ближче, щоб докладніше 

приглянутись до цього дивного чоловіка. Той кинув на нього проник
ливий і владний погляд, який пронизував і сковував водночас. Спанте
личений, Пейсідор хотів був уже відступити, але Сократ підійшов до 
нього і доброзичливо простягнув руку.

— Бачу, що в тебе ставне, треноване тіло. Для нього гімнастика 
те саме, що для душі знання, мудрість. Чи ти й душу плекаєш так само, 
як тіло?

— Не знаю, як відповісти на твоє запитання,— не розгубився Пейсі
дор,— бо, коли я скажу, що вправляюся в мудрості, то це буде схоже 
на самохвальбу, коли ж відповім, що ні, то скидатимусь на простака.

— Мені до вподоби твоя відповідь. Звідки ти і як тебе звуть?
— Названо мене Пейсідором, а родом я з острова Родосу, з сім’ї 

Діагора4.
— А я ніколи досі не покидав Афін. Та, цього разу мене витягнув 

в Олімпію Алківіад, син Клінія. Але мою подорож виправдано,, якщо 
ти, Пейсідоре, винесеш якусь користь із розмови зі мною. Ходімо звід
си, бо незабаром Священний Гай зачинятимуть на ніч!

НІ
Другого дня ще вдосвіта народ заповнив стадіон. А вже від схід 

сонця почалися показові виступи хлопчаків з бігу, боротьби та кулач
ного бою.

Пейсідор на стадіон не піщов; щойно прокинувшись, він побіг до 
матері. Вона його заспокоїла, сказавши, що вчора в Алтісі її не було. 
Коли ж він запитав, навіщо вона вдяглася чоловіком, відповіла неви
мушено, що хотіла освоїтися з чоловічим одягом і чоловічими рухами, 
а водночас упевнитись, чи ніхто її справді не зможе впізнати. Кілька 
разів вона навмисно штовхала знайомців з Родосу, але ті дивились на 
неї як на когось чужого. Так вона остаточно переконала сина, що в її

1 Харіти — трй богині вроди, веселощів і радості.
2 Пропілеї — мармурові сходи з колонадою, що вели на афінський Акрополь.
3 Алківіад — молодий аристократ, учень Сократа, потім політичний діяч Афін.
4 Діагор — славетний грецький атлет з Родосу, переможець на Олімпійських іг

рах 464 р. до н. е. Троє синів і двоє внуків Діагора також здобували перемоги на 
олімпіадах. ...................
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задумі немає ніякого ризику. Тепер їм залишалося обміркувати все до 
дрібниць,, і Пейсідор заходився докладно пояснювати їй звичаї пале
стри та як треба себе поводити на стадіоні.

Коли, нарешті, він вийшов від неї заспокоєний і впевнений, було 
вже раннє надвечір’я. Показові виступи підлітків, як видно, заверши
лись, бо Гай глухо відлунював тисячоголосим гамором: то гомонів 
натовп, покидаючи стадіон. Багато людей, опинившись за межами 
Священного Гаю, тяглися до рундуків, щоб трохи підкріпитися. Лоточ
ники з кошиками на голові розносили садовину та закуски й галасу
вали мов несповна розуму. Сократ і Алківіад, як завжди нерозлучні, 
стояли перед брамою, тамуючи спрагу свіжими фігами. Був з ними і ще 
якийсь третій чоловік, старший від Сократа на добрий десяток років. 
Непоказний, він все ж привертав до себе увагу своїм незвичайним виг
лядом: його обличчя, худорляве, вилицювате, Мало болісний, майже му. 
ченицький вираз, дивно вражали пронизливі очі. Помережане сивиною 
волосся рідкими пасмами прилягало немов приліплене до скронь і 
відразу ж переходило в коротко стрижену бороду. А вузьких, затисну- 
тих уст, з виразом гіркоти і суму, здавалося, ніколи не прикрашала 
радісна усмішка.

— Постривай-но, молодий родосцю! — гукнув Сократ у відповідь 
на привітання Пейсідора.— Куди ти поспішаєш? Ходімо разом в Алтіс.

Бачачи, що Пейсідор підходить до нього, додав: .
— Приємно спілкуватися з доброчесними та порядними молодими 

людьми.
Пейсідор приєднався до товариства, і всі разом вони рушили у 

Священний Гай. Дорогою юнак тихенько спитав Алківіада, як звати 
незнайомого чоловіка?

— Це Евріпід, син Мнесарха із Саламіна.
— Той, що славиться своїми трагедіями?
— Оце він і є.
— І в нас на Родосі його знають. Але чого він такий засмучений? 

«Може, його спіткало якесь горе?
— Він завжди такий — замкнений у собі, відлюдкуватий, не тер

пить ніякого товариства, крім книжок, якими буквально заполонений 
його дім.

Тим часом драматург нарікав Сократові на втому, бідкався, що 
його зморила мандрівка з Афін, навіть шкодував, що вибрався в 
Олімпію.

— Ти, мабуть, ніс на собі щось важке? — спитав його філософ.
— Ні, присягаюся Зевсом! У мене був тільки плащ.
— Ти сам ішов чи з челяддю?
— Зі мною був слуга.
— А він ішов упорожні чи ніс що-небудь?
— Ніс мій клунок разом з іншими речами.
— А як він почуває себе після дороги?
— Мабуть, краще за мене.
— Ну, а коли б тобі довелося нести на собі речі цього раба? 

Що б ти сказав на це?
— їй-право, я на таке не був би здатний.
— Виходить, по-твоєму, вільнонароджена і загартована - змалку 

гімнастичними вправами людина важче переносить труднощі, ніж 
звичайний раб?!

Евріпідові не було чого на це відповісти; спересердя він знизав
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плечима й кисло блимнув на приятеля. Два юнаки вдали, ніби не чули 
цієї розмови, а Алківіад стиха озвався до Пейсідора:

— Страшна людина цей Сократ: обплутає тебе запитаннями, як 
павук муху, і витисне з тебе такі відповіді, які тобі й не снилися. Не 
так давно захопив мене вдома на тому, що я лупцював раба за якусь 
провину. «За що ти його б’єш?»— запитав мене спокійно.— «Бо він 
базіка і ледар»,— відповів я. А він на те: «Як ти гадаєш, хто з вас двох 
більше заслуговує на покарання, ти чи твій раб?!» Ти знаєш, іноді 
мене охоплює така лють на нього, здається, вбив би його, а з другого 
боку, якби його раптом не стало, не знаю, як і жив би...

Розмовляючи так, вони увійшли в Гай слідом за Сократом і Ев- 
ріпідом. Там після виступів підлітків прогулювалась юрма людей, 
жваво обговорюючи змагання, розглядаючи будівлі і статуї. Одні зу
пинилися перед величним храмом Зевса, будівництво якого тридцять 
років тому завершив архітектор Лібон з Еліди. Але найбільша тиснява 
була в середині храму: перед статуєю Зевса, вирізьбленою Фідієм'. 
Митець працював над нею протягом останніх десяти років свого життя. 
Нинішні ігри були другими відтоді, як цей шедевр постав перед очима 
глядачів у всій своїй пишноті. Хто бачив його під час попередньої олім
піади, прагнув поглянути на нього і вдруге. Уся Греція захоплювалась 
цим витвором скульптурного генія.

Перед колонадою храму залунали сурми, і голови всіх присутніх 
повернулись у той бік, з найвіддаленіших куточків Алтісу до храму 
посунули юрби людей.

— Якийсь поет виголошуватиме свої вірші в супроводі кіфари,— 
пояснив Алківіад.— Послухаймо?

— Мабуть, якийсь віршомаз,— згорда зауважив Евріпід.
— Своїми вигадками вони здебільшого затемнюють правду,— до

кинув Сократ.— Одначе послухаймо, бо хто знається на мудрості, той 
може вилущити зернятко її навіть з найгрубшої шкаралупи.

— його ведуть елланодики! — вигукнув Пейсідор.— Глядіть!
Попід колонами храму слідом за елланодиками ступав літній чо

ловік, високий на зріст, худорлявий,, з лагідним, задумливим виразом 
обличчя. Впадало в око велике, лисаве чоло, довгасте обличчя, сива 
густа борода, підстрижена клином. Він ішов, трохи горблячись, три
маючи в руці густо списаний згорток папірусу, намотаний на паличку. 
Всі дивувалися, що в нього не було кіфари.

— Хто це може бути? — спитав Алківіад.— Очевидно, не афінянин, 
бо я впізнав би його.

— Цього чоловіка я десь уже бачив кілька років тому,— мовив 
Сократ.

— Та це ж Геродот Галікарнаськйй, історик, це він перший по
чав збирати по світу розповіді про минулі часи,— пояснив Евріпід, 
уважно приглянувшись до старого.— Кажуть, колись він ще старого 
Есхіла розпитував про подробиці Марафонської битви.

— Так, так! Це він!— вигукнув Сократ.— Видно, збирається щось 
почитати. Ходімо скоріше!..— і Сократ заходився торувати собі дорогу 
крізь юрму. За ним квапились його друзі.

і фідій — найвидатніший грецький скульптор і архітектор (бл. 500—431 рр. до 
а .е .). Його заслугою є реконструкція, розбудова і оздоблення афінського Акрополя. З 
його скульптур найвідоміші — статуя Зевса Олімпійського, виконана із золота та сло
нової кості, і Афіни, заступниці Афін.
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Тим часом еляанодики дійшли до західного рогу храму, де 'під коло
нами для них уже поставлено було лави, застелені гарною тканиною. 
Елланодики гримнули патерицями, а оповісник оголосив:

— Геродот з Галікарнаса, син Лікса, бажає прочитати вам, гре
цькі мужі, уривок з «Полігімнії» — сьомої книги свого твору — про те, 
як Леонід чинив у Фермопілах опір парю Ксерксу. Отож слухайте!

Елланодики посідали на лавах, а сивобородий чоловік опустився 
в крісло поміж колонами Зевсового храму. Неподалік росла дика оли
ва, з якої стинали гілля на олімпійські вінки, через те її називали 
«оливою гарних вінків». Тінь від неї падала тепер на голову і плечі 
Геродота, застуючи йому сонце.

Старечим, але виразним голосом історик поволі читав, як спартан
ці та їхні союзники зупинили у Фермонільському міжгір’ї перську на
валу,* що сунула з півночі на Грецію. Він перелічував назви азіатських 
народів, імена варварських полководців, називав грецькі племена, що 
зайняли у Фермопілах позицію під проводом Леоніда.

Його слухали затамувавши дух.
...Коли Геродот скінчив, німа тиша, що залягла в Священному 

Гаю, тривала; всі були вражені. Хоча це й були часи гідної жалю 
міжусобної пелопоннеської війни, коли протягом трьох років сходили 
кров’ю грецькі племена, проте спогад про велику битву в Фермопілах 
і здобуту там славу виповнював серця усіх греків пошаною і любов’ю 
і ось тепер вилився в бурю голосних вигуків на честь сивоголового лі
тописця. На нього захоплено дивилися тисячі очей, до нього вдячно тяг
нувся цілий ліс рук, а він стояв блідий від хвилювання, несвідомо сти
скаючи в руках згорток папірусу. Оплески не вщухали. Слухачі, що 
стояли найближче до Геродота, увірвались під колони зі священними 
панопліями, схопили величезний золочений щит; десятки рук підхопили 
Геродота, посадовили його на щит і підняли над головами. Вигуки та 
оплески вибухали з новою силою і, здавалося, стрясали небо. їм вто
рували мідні сурми та флейти. Піднятий високо над натовпом, осяяний 
золотими променями призахідного сонця, сивобородий митець на фоні 
статуй і сам був схожий на вирізьблену з мармуру статую власної 
слави. Елланодики, піднявши довкола нього патериці, немов увінчали 
його рухомим вінком золотих стріл. Так винагороджували Геродота за 
довгі роки копіткої, тихої праці...

Сократ та його друзі були зворушені до глибини душі, та й усі 
довкола були схвильовані. Пейсідор бачив, як один літній чоловік, по
руч нього, сперся чолом на мармурову підставку найближчої статуї, 
щоб приховати сльози.

— Такому Геродотові,— промовив Сократ через якийсь час,— го
дилося б ніколи не вмирати, щоб вічно передавати наступним поколін
ням великі діяння батьків.

— Твоя правда, сину Софроніска,— озвався до Сократа чоловік, 
шо прагнув приховати сльози біля статуї.— А я, скажу тобі, ладний 
був би на все, щоб тільки вміти писати, як е і н !

— Це ти, приятелю? — здивувався Сократ.
— Здоров будь, Фукідіде!
1— Ти стояв поруч, а я тебе не пізнав...
Так віталися з ним Сократ. Евріпід і Алківіад, а він усім трьом 

потиснув руки.
— Кого не побачиш в Афінах, того зустрінеш в Олімпії,— завва

жив Сократ.
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— Щодо мене, це зрозуміло, бо з Афін я виїхав ще восени,— від
казав Фукідід.— Незабаром після смерті Перікла подався у Фракію, 
поглянути, як іде робота на моїх копальнях в Скаптегіле. Тепер вертаю 
в Афіни, адже йде війна і треба служити державі.

Під час усієї розмови Пейсідор уважно приглядався до Фукідіда. 
Вражали в цьому обличчі не зовсім грецькі риси: ніс і губи накреслені 
досить грубо, з мудрих, спокійних очей проглядали зосереджена по  
важність і тиха статечність, а над пишними дугами брів піднімалося 
могутнє чоло. Обличчя вражало силою волі і розумом.

Вони саме минали храм Зевса, але було вже пізно, щоб зайти і ще 
раз поглянути на Фідієву скульптуру з золота і слонової кості. Приза
хідне сонце все ще заливало багрянцем будівлі та дерева; рожевіла 
і Зевсова постать на високому постаменті проти храму, а неподалік у 
променях вечірньої зорі сяяла біла мармурова статуя крилатої богині 
перемоги Ніке, чудовий витвір Пеонія з Менди.

З розпростертими крильми, в одязі, наче вітрило, наповненому віт
ром, вона, здавалося, повільно линула з небесних висот, з пальмовою 
гілкою в руці; під її стопами був зображений орел у польоті. Важко 
було повірити очам, що ця легка, неземна дівоча постать насправді 
прикріплена до високого тригранного постамента,— вона ніби тільки 
опускалася на нього.

Неподалік, біля входу у храм, перед ними постало інше диво ми
стецтва: на півкруглому постаменті лавою стояли відлиті з бронзи ахей
ські богатирі, зображені в той момент, коли вони готуються стати до 
змагання з Гектором, і лишається тільки вирішити, кому з них випаде 
ця честь. Хоча вже сутеніло, Сократ і його друзі зупинилися перед 
цим шедевром, і Алківіад упівголоса почав скандувати присвячені ним 
рядки зі славетної пісні «Іліади»: -

«...і дев’ять мужів підвелося.
Вийшов між ними найперший володар мужів Агамемнон.
Вслід Діомед за ним вийшов могутній, нащадок Тідея,
Слідом за ними Банти, шаленої сповнені сили...»1

Фукідід тим часом вказав на богатирів: на окремій підставі напро
ти оцих дев’яти видно було Нестора 1 2, «геренського вершника», із забо- 
ролом Агамемнона у руках. На щиті Ідоменея3, де було зображено 
півня, прочитали ім’я скульптора: Онат4, а на постаменті напис, який 
повідомляв, що статуї є дарунком ахейських племен. Можливо, вони 
й далі розглядали б цей твір, але храмові слуги вже йшли зачиняти 
Алтіс. Пейсідор попрощався з цими мужами за ворітьми і подався по
під муром на нічліг у гімнасій. З західної брами саме виходив чима
лий гурт молодих спартанців, одягнених у короткі вовняні хітони. Ма
буть, під враженням слів Геродота вони співали добірними голосами 
лунку пісню — бойовий заклик Тіртея 5:

Наперед, сини Вітчизни,
Спарти славні діти!
У правиці — спис несхибний,

1 Цитати з «Іліади» подаються в перекладі Бориса Тена. (Див. Гомер, «Іліада», 
К., «Дніпро», 1978, с. 128.)

2 Нестор — володар Пілоса, учасник походу аргонавтів і Троянської війни. Відо
мий своєю мудрістю, досвідом і красномовством.

3 Ідоменей — син Міноса, крітянина, герой Троянської війни.
* Онат — грецький скульптор першої половини V ст. до и. е.
5 Тіртей — давньогрецький поет (VII ст. до н. е .), автор патріотичних елегій, що 

надихали спартанців на доблесть.
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Щит дзвінкий — в лівиці.
Про життя в бою не дбайте —
Так ведеться в Спарті'.

Для афінян та їхніх союзників у будь-якому іншому місці така 
пісня в цей воєнний час звучала б як виклик. Але під час Олімпійських 
ігор не тільки в самій Олімпії, а і в найвіддаленіших куточках Греції 
панувало священне перемир’я, екехейрія. Про це перемир’я повсюдно 
оповіщали елейці, запрошуючи грецькі племена на олімпійське свято. 
У храмі Гери переховували як найдорогоціннішу пам’ятку диск Іфіта 1 2, 
що відновив давно забуті ігри; на кам’яному жорні були викарбувані 
слова священного перемир’я. І в душі кожного грека вони озивалися 
врочистою і радісною луною. Вони вибивали з рук воїнів зброю і немов 
чудодійним закляттям єднали в братерській злагоді розсварених синів 
Греції перед лицем спільної матері-батьківщини та безсмертних богів.

IV
і ' V

«Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста»3, а вже стадіон 
був повен-іювнісінький. Відсвіжившись купанням у річці, кожний ква
пився зайняти якнайкраще місце. Гомін людських голосів був немов 
шум моря. І не дивно, бо на відкриття ігор прибуло тридцять тисяч 
глядачів.

Олімпійський стадіон мав форму видовженого прямокутника. Один 
з його коротких боків пролягав понад Алтісом, східний межував із 
багнистими луками при Алфеї; на довгому північному боці були ліси
сті схили гори Кроносу, з південного — пологий насип відокремлював 
стадіон від іподрому. Ні кам’яних, ні навіть дерев’яних лав, що пра
вили б за сидіння глядачам, тут не було. Невже на це шкодували гро
шей? Адже Олімпія, заповнена вщерть незліченними багатствами, мог
ла дозволити собі і мармурові лави. Проте вона воліла зберігати пра
давню простоту в усьому: простий оливковий вінок був ціннійший за 
скарби всього світу, а глядачі вдовольнялися примітивними сидіннями 
з дернини на схилах Кроносу. Лише внизу з усіх боків тяглася під
мурівка з каменю, що захищала стадіон від оповзнів та відокремлюва
ла глядачів від майдану, призначеного для гімнастичних виступів; 
вздовж підмурівки проведено кам’яний жолоб з протічною водою ДЛЯ 
пиття.

На обох кінцях майдану були встановлені дві широкі кам’яні пли
ти з закріпленими в них перпендикулярними жердинами: це були 
позначки для бігунів. Довжина посипаних піском доріжок між ними 
становила шістсот олімпійських, стіп, тобто один стадіон4. Таких дорі
жок було дванадцять.

Згідно з усталеним звичаєм, ігри другого дня мали починатися 
з бігу, потім мав відбутись кулачний бій, далі боротьба, нарешті 
панкратіон — змагання, що поєднувало боротьбу з кулачним боєм.

Пейсідор і. цього дня ще не ставав до змагань; виступати він мав 
завтра в пентатлоні — п’ятиборстві. Тож тепер він зайняв завчасно 
місце між глядачами. Поруч сидів один з його завтрашніх суперни

1 Переклад А. Содомори.
2 Іфіт — володар Еліди, який, за переказом, разом із спартанцем Лікургом відно

вив Олімпійські ігри
3 Вірш Гомера, яким вів змальовує світанок.
4 Довжина стадіону в Олімпії становила 192 метри, ширина — 27 метрів.
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ків— Ксенокл, уродженець Майнала в Аркадії. Тренуючись разом у 
гімнасії протягом кількох тижнів, вони припали один одному до сер
ця і радо трималися разом. Праворуч від Пейсідора сидів незнайомий 
юнак, гарний з лиця і замислений. Вони мовчки приглядались до тих, 
що заходили на стадіон. Раптом позаду пролунав чийсь голос. Гляда
чі, а разом з ними Пейсідор і Ксенокл, зацікавлено озирнулися. За 
кілька рядів від них галасував, вимахуючи руками, якийсь кремезний 
лисий чоловік. Хоч вигляд він мав простакуватий, проте відчувалося: 
людина — непересічна.

— Кажеш, він прочитав гарний твір? Кажеш, тобі до вподоби? — 
викрикував він до сусіда.— Цікаво мені, Лісікле, чи посмів би ти пов
торити це на Народних зборах в Афінах?! Цей твір може бути гарним 
тільки для спартанців. Сьогодні не перські війни, а пелопоннеська. На
віщо нам здались оці похвали цареві Леонідові і його спартанцям? На 
славу і на користь Спарті? їх слід вважати образливими для Афін. 
За бороду треба було сіпнути цього горе-літописця, стягти з трибуни і 
подерти на шматки його писанину!

Найближчі сусіди надаремне намагались утихомирити його.
— Цитьте! — вигукували довкола глядачі.— Не треба сварок! Адже 

нині священне перемир’я!
Юнак, що сидів поруч з Пейсідором, також оглянувся і зміряв де

магога презирливим і водночас іронічним поглядом.
—  Хто це такий? Як він сміє так поводитися? — запитав Пейсідо

ра Ксенокл.
— Хто його знає? Видно, якийсь афінський баламутник.
— Твоя правда,— втрутився незнайомий юнак.— Це баламутник і 

то найгіршого гатунку. Каламутить в Афінах воду, щоб наловити собі 
рибки. Звати його Клеон, син Кдеенета. Три роки тому він був просто 
кушнір, мав майстерню. Потім став виступати на Народних зборах, під
лещуватись до простолюду. А язик у нього без кісток, і голос, наче з 
бочки,— от він і водить людей за ніс. Є в місті люди розумніші і кращі 
за нього, але вони бояться його. А він під’юджує афінян проти Спар- 
ти, щоб цій божевільній війні кінця не було.

— Видно, ти сам— афінянин?— запитав Пейсідор.
— Афінянин, і звуть мене Арістофаном. А ти звідкіля?
і--- Моя батьківщина — Родос. Ім’я — Пейсідор. Я син Калінакта, і, 

якщо не вважатимеш за похвальбу, додам, що по матері, Ференіці, я — 
внук Діагора, якого не раз вінчали на Олімпійських іграх.

— Чи не того, що його Піндар 1 славить в одному із своїх епінікіїв?
—т Того самого, Арістофане.
— Це про нього розповідають,— докинув Ксенокл,— що його обид

ва сини одного дня здобули вінки в Олімпії, увінчали ними батька, 
посадили його на плечі і пронесли по Священному Гаю під вигуки на
роду.

— А ти сам береш участь у змаганнях?
— Беру завтра. У п’ятиборстві, як і оцей мій приятель Ксенокл, 

аркадієць.
— Ти, Арістофане, певно, знаєш найзнаменитіших афінян? — за

питав Ксенокл.— Назви нам тих, що сидять поблизу нас.

1 Піндар — знаменитий грецький лірик (522—442 рр. до н. е.), представник хоро
вої лірики, автор численних гімнів на честь богів і епінікіїв, тобто похвальних од на 
пошану олімпійських переможців.
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— Охоче. Он там у першому ряді Нікій !, син Нікерата. Він саме 
розмовляє з сусідом. Ця людина гідна найвищих посад, які займає. 
Він щедрий, мудрий, палкий патріот, але в популярності поступається 
Клеону чи Лісіклу 1 2, торговцю худобою.

Товстун, з яким він розмовляє, це Гіппонік, син Каллія, найбіль
ший багач в Афінах. Як саме його предки придбали величезне багат
ство, про це подейкують різне. Але він зумів подвоїти його. Однак не 
дуже він щасливий: дружина його покинула і вийшла заміж за Перік- 
л а3, а син Каллій росте гульвісою та марнотратцем. І Сократа я теж 
тут бачив.

— Сократа я знаю.
— Остерігайсь його: цей баламут підкопує віру молоді в богів і 

старі звичаї. Велика людина, але й небезпечна. Скількох він уже за
плутав своїм ученням, хоч би такого шибайголову, як молодий Алкі- 
віад...

— І з  цим я вчора познайомився. Був з ними також трагік Ев- 
ріпід.

— Трагіком його називаєш? Це спотворювач трагедійної поезії. 
Цей красномовний мудрагель і маловір глузує з богів. Великих міфіч
них героїв, гордість Греції, міряє кравецьким ліктем, вкладає в них 
серця і мозок сьогоднішніх посередностей, до того ж показує на сцені 
огидні епізоди. Нічого собі трагік! Порівняй його з Есхілом!

Пейсідор здивовано подивився на нього. А той вів далі з запалом:
— Греція близька до загибелі, роз’їдають її модні філософські 

вчення, що не шанують величі, чесноти та віри предків. Якби сьогодні 
з’явився Ксеркс, греки не захистили б своєї землі. На Марафон4 і Са- 
ламін 5 уже б не спромоглися. Коли подумаю про це, то серце крається!

Раптом над стадіоном прокотився гомін, глядачі почали показу
вати на майдан. Поглянув і Пейсідор, але побачив тільки якогось літ
нього чоловіка, що, спізнившись, стояв при вході і шукав місця. Враз 
хтось із періііих рядів підбіг до нього і повів, щоб посадити на своє 
місце. Коли літній чоловік рушив, натовп ураз завирував. Всі зірвались 
на ноги і загукали:

— Софокл! Софокл! Здрастуй, Софокле! Будь здоровий, Софокле!
- Одні піднімали вгору руки, інші махали гіматіонами.

Софокл, приголомшений, стояв непорушно серед стадіону, його не 
здужав зігнути вік. Буйна чуприна, біла, як молоко, і сніжно-біла куче
рява борода при погідному і незморщеному обличчі викликали подив: 
постать сімдесятилітнього ефеба!6 * 8 Хто раз побачив цю голову, той ні
коли не міг її забути. Обличчя гарне, гармонійне, дихало таким бла
городством, духовністю, погідністю, що достоту самому Фебові було 
різьбити його зображення в пароському мармурі або на слоновій кості. 
Певно, століття минуть, поки знову колись народиться другий такий 
вродливець, добрий і благородний серцем, мудрий і натхненний.

1 Нікій — афінський державний діяч і полководець V ст. до и. е.
* Лісікл — багатий афінянин, торговець худобою, політик і оратор.
8 Перікл — в и д а т н и й  політичний і культурний діяч Афін (бл. 495— 429 рр. д о  н. 

е.), довголітній керівник афінської демократії. За його правління Афіни досягли зеніту 
слави і добробуту.

4 Марафон — йдеться про знамениту Марафонську битву, в якій афіняни від ко
мандуванням Мілтіада перемогли в 490 р. до н. е. персів.

8 Саламін — острів неподалік від Афін, біля якого греки здобули перемогу у мор
ській битві над флотом Ксеркса в 480 р. до  н. е. ’

8 Ефеб — юнак, який досяг повноліття (в Афінах з 18 років).
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Білий гіматіон оповивав його принадну постать, майже сягаючи 
землі. Одна рука, дужа й красива, підтримувала гіматіон на грудях. 
•Софокл підвів голову і з виразом щирої радості промовистим пог
лядом дякував за виявлену йому честь. Потім, спокійно випроставшись, 
зайняв місце.

— Здрастуй, Софокле! — чути було звідусюди.
Арістофан, гукнувши вітання в повен голос, кинув до ніг Софок- 

лові пальмову гілку. Той нахилився і підняв її з землі.
— Ось тобі справжній трагік,— сказав Арістофан до Пейсідора,— 

хай такі нам не переводяться.
Пейсідор, пройнятий почуттям глибокої пошани до великого по

ста, хотів щось відповісти, але в цю хвилину повітря прорізав звук 
сурми. Народ замовк. З західного боку довгим, вузьким проходом, що 
сполучав стадіон із Священним Гаєм, просувався кортеж, попереду 
якого йшли сурмачі та флейтисти. Попереду простували елланодики в 
пурпурових шатах з орлиними жезлами в руках. За ними хлопчики не
сли пучки пальмових гілок, що вручатимуться звитяжцям на стадіоні 
останнього дня під час врочистого закриття ігор. Далі йшли одягнені 
в білі шати жерці всіх храмів Олімпії, серед них з тонкою стяжкою і 
вінком з шафранових квітів на голові — жриця богині Деметри, єдина 
жінка, якій дозволений був вступ на стадіон. Атлети з гімнастами струн
кою колоною йшли в кінці і зупинилися в глибині стадіону поза по
руччям, а всі інші попростували далі. Посеред стадіону жерці зупи
нились і стали займати місця в першому ряду на південному насипі 
під велетенською бронзовою статуєю Зевса. Елланодики і гімнасти 
посідали на протилежному боці на схилі Кроносу.

„ Тим часом атлети одним рухом скинули з себе гіматіони. Шепіт 
захоплення прокотився в натовпі. А юнаки вже втирали собі в тіло 
оливову олію, щоб стати гнучкішими і пружнішими. А щоб це не за
важало боротьбі — щоб не вислизати один в одного з рук,— посипали 
шкіру піщаним пилом.

Далі оповісник почав по черзі називати імена тих, хто братиме 
участь у бігу. Кожен виступав уперед і кидав камінчик, позначений 
його ім’ям, після чого розподілено за жеребом місця в західній перего
родці, де було протягнуто шнур від жердини до жердини. Учасники 
змагань, готові до бігу, зайняли місця на кам’яній плиті, чекаючи сиг
налу. Тімоптол трикратним постуком жезла дав знак. Бігуни вихопили
ся вперед.

Вони бігли щосили, схожі на стадо прудконогих оленів; здавалося, 
ніби ступнями вони не торкаються землі, — ноги миготіли в повітрі. 
Тисячі очей проводжали їх і тисячі сердець бились у прискореному рит
мі; на стадіоні запала така тиша,, що чути було шелест ніг по піску і 
уривчасте дихання бігунів.

З половини відстані три учасники вирвались уперед, і вже вгадува
лось, кому з них дістанеться перемога: першим, неначе вихор, мчав 
Алкенет з Лампреї, увінчаний за біг ще на попередніх іграх; за ним — 
темноволосий лакедемонець Аркесілай; слідом русявий Феогнет з Егі- 
ни1. Цей біг спокійно і рівно, як стріла. А потім враз Алкенет випере
див усіх. Здавалось, земля тікає в нього з-під ніг. Однак Аркесілай і 
собі зібрався з останніми силами і, залишивши позаду русявого егінця, 
не тільки наздогнав Алкенета, а навіть почав його випереджати. То

1 Егіна — острів у Саронійській затоці.
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один, то другий виривались уперед на крок, на півкроку. Глядачі на
пружено стежили за кожним зусиллям. Аж ось Феогнет, що вже дога
няв їх, почав прискорювати біг, немов у нього раптом виросли крила 
за плечима. На стадіоні зчинився гамір — егінець несподівано порів
нявся з суперниками. Хвилину всі троє бігли поруч, але ось Феогнет, 
вирвавшись уперед, полетів, ніби птах, — замигтіли в повітрі швидкі 
його ступні. Знову напружена тиша залягла серед глядачів. Даремно 
Алкенет і Аркесілай силкувалися наздогнати його. Захеканий, спітні
лий, Феогнет мчав, як блискавка, і першим дістався до фінішу. Оплес
ки на його честь гриміли без краю. В першу хвилину юнак так важко 
дихав і хитався, іцо мусив опертись об поруччя. Але радісні вигуки по
вернули йому сили, а гімнаст-наставник в лее вів його за руку до елла- 
нодиків, які під звуки сурм увінчали переможця пальмовою гілкою.

Тепер бігунам треба було пробігти стадіон двічі, від поруччя до 
поруччя й назад. Знову оголошувано імена, знову визначалися жеребом 
місця, але на цей раз на східній доріжці. Після трикратного постуку 
бігуни помчали вперед, але так, щоб не виснажитися передчасно. Тож 
до половини відстані всі бігли майже однаково. Проте на зворотній 
дорозі всіх випередив Клітодам з Аркадії, його перемога була безсум
нівною; і його під звуки сурм оголосили переможцем.

І знову відбулось жеребкування, розподіл місць для тривалого бі
гу, під час якого належало оббігти стадіон двадцять чотири рази. Учас
ники цього змагання бігли, не похиляючись уперед, а, навпаки, лопатки 
і лікті відтягли вони назад, щоб таким чином розширити грудну клітку, 
і торкалися землі цілою ступнею. Що довше тривав біг, то більше від
ставало виснажених бігунів. Коли вони оббігли стадіон удвадцяте, їх 
залишився невеликий гурт, та й той щомиті танув. Першим подолав від
стань Евтімен з Аркадії. Радіючи перемозі земляка, Ксенокл скочив 
на сидіння біля Пейсідора і вітав найголосніше з усіх, потім збіг униз 
і схопив звитяжця в обійми.

До кулачного бою ставали переважно професійні бійці. Тож охочих 
виявилось небагато. Усіх було шістнадцять чоловік. Вісім пар під му
зику вишикувалися на стадіоні. У бійців руки були обплетені ремінням 
із цупкої волової шкіри. Деякі з них мали деформовані і опухлі вуха, 
на голові і щоках рубці; це були сліди попередніх боїв навкулачки, бо 
удари попадали найчастіше в лице і вуха. На поданий знак супротив
ники кинулись один до одного. Вони то сходилися, то розходилися, при
сідали до землі, підстрибували вгору, намагаючись однією рукою поці
лити голову суперника, а другою, захищались від його ударів. Бій ста
вав дедалі запеклішим. Моторошно було Дивитись на тих людей, що 
міряли один одного налитими кров’ю очима, оскаженіло зціплювали 
зуби, стусаючи завзято кулаками. Через якийсь час слабші змушені 
були припинити бій: одні падали, так що їх треба було виносити з май
данчика; інші, звалившись на землю, ще мали сили піднятись і, похи
туючись, ішли з стадіону самотужки; ще інші — трималися збоку, ох
лялі, вкриті синцями. З восьми переможців особливою завзятістю від
значався сіракузець Дамоксен, що кілька літ тому на Немейських іг
рах 1 пробив живіт своєму супернику Кревгасу з Епідамна1 2 ударом ви

1 Немейські ігри — ігри на честь Зевса, які через кожні три роки влаштовувались
в НемеТ, місцевості в Арголіді на Пелопоннесі.

2 Епідамн (сьогодні Дураццо) — місто на албанському узбережжі.
4 «Всесвіт» № 6.
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прямлених пальців. Тоді немейські судді відмовили йому у вінку пере
можця і увінчали мертве тіло Кревгаса. І тепер Дамоксен бився жор
стоко, часом удаючись до недозволених прийомів, так що елланодики 
змушені були йому зауважити. Глядачі дивились на нього неприязно, 
бажаючи перемоги його супротивникові. Однак уже за першим ударом 
Дамоксен узяв верх. І знову жеребкуванням поділено вісьмох пере
можців на чотири пари, і знову повинні вони були змагатись і, »к ка
же старий Гомер:

...бійці на середину вийшли обидва.
І, замахнувшись руками потужними, враз один з одним
Люто зчепились, лиш руки важкі замелькали в повітрі,
Щелепів скрегіт страшенний лунав, з їх  тіл ручаями
Під опливав...1

Але на цей раз бій тривав недовго; незабаром четверо бійців, стог
нучи й тяжко дихаючи, лежали покотом. їх швидко виведено з майдан
чика, а чотирьох переможців поділено ще на дві пари: Стратофон з 
Елеї ставав тепер проти Главка, уродженця міста Каріста2 на Евбеї, 
а Дамоксенові був за противника Лабакт, син Евфрона. Молодий, 
присадкуватий і кремезний юнак Главк так почав частувати кулаками 
велетенського Стратофона, що той у першу хвилину ледве спромігся 
захиститись; водночас Дамоксен наступав на Лабакта, а той тільки 
відступав, затулявся і відскакував убік. У першій парі Стратофон 
швидко оговтався і, як боєць з більшим досвідом, вже брав перевагу 
над молодим Главком. Главк відступав. Ще трохи, і він здасться. Коли 
раптом один літній глядач, що сидів перед Пейсідором, закричав:

— Не дайся, синку! Кулаком його, як тоді по лемешу!
Главк наче відчув приплив нових сил, як буревій ринувся на супро

тивника, піднявши кулаки.
— Бий! Бий, як по лемешу! — заохочував старий голосом, що гуч

но звучав у тиші. •
І, справді, незабаром велетень Стратофон, досвідчений боєць, під 

ударами Главка звалився на землю і став жалібно стогнати.
Тим часом Лабакт, вимотавши Дамоксена, який, хоч і безперерв

но, проте без успіху наступав на нього, кинувся на суперника. Тепер 
довелося захищатися Дамоксенові. Глядачі кепкували з нього, а хтось 
допитувався в літнього чоловіка, батька Главка, що значили його слова: 
«Бий його, як тоді по лемешу!»

— Кілька років тому, — почав, усміхаючись, старий Деміл, — під 
час оранки зіскочив із сохи леміш у мого Главка. Що робить тоді мій 
синок? Насаджує леміш і б’є кулаком, наче молотом, поки той заліз на 
соху. Побачивши таке, я завів його в палестру, щоб він тренувався з 
кулачного бою...

— Коли я почув твої слова, батьку, — сказав Главк, — мені зда
лося, неначе знову в руці в мене соха і я кулаком насаджую леміш. І 
тут я як затисну зуби, як почну гатити!..

Гучний сміх зустрів слова юнака, а він знову вийшов на середину 
майданчика, щоб в останньому бою помірятись з Лабактом, бо з усіх 
бійців їх залишилось тільки двоє.

Главк почав наступати з грізним окриком. Мов справжні два мо
лоти, його кулаки то піднімались угору, то падали. Та Лабакт щоразу * *

1 Гомер. «Іліада», К-, «Дніпро», 1978, стор. 390.
* Каріст — портове місто на південному узбережжі острова Евбеї.
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вчасно відхиляв голову і підставляв під удар обплетений ремінням ку
лак. Зосереджений і верткий, він дедалі більше виснажував супротив
ника. Даремно батько нагадував Главкові про леміш. Юнак, щоправда, 
насідав, шалено бив, але удари його не досягали мети — підставлена 
рука Лабакта надійно захищала його. Так морські хвилі розбиваються 
об прибережну скелю. Він не втрачав холоднокровності і відбивав уда
ри, не наступаючи, — здавалось, він грається із запальним Главком. 
Глядачі заворожено дивилися, часом вибухали сміхом, спостерігаючи 
за марними замахами супротивника. Главк був вибитий із сил, важко 
переводячи дух, він ще вимахував кулаками, аж поки його опанувало 
цілковите безсилля, — довелося визнати себе переможеним.

Тож Лабакт, син Евфрона, що сам не зазнав жодного удару і не 
завдав жодного, здобув перемогу, найважчу і найпочеснішу в кулачно
му бою. Не стихли ще вигуки на його честь, а вже під звуки сурми 
вийшли на майданчик борці. Жеребкуванням і їх розподілено на пари. 
В цій боротьбі хто раз опинився на землі, вважався переможеним. Ін
ша річ в паккратіоні, який мав завершити ігри цього дня: тут повали
ти противника на пісок було не досить для перемоги. Конче треба було 
перекинути його ще й притиснути спиною до землі.

Пейсідорові цікаво було дивитися на змагання, але його проймав 
неспокій. Він думав про завтрашній виступ, його бентежила думка про 
те, що завтра в цей час він вийде на поле стадіону і на нього зверну
ться погляди цих людей і погляд матері. Ось уже два дні він майже 
зовсім не тренувався. А щоі коли завтра його спіткає невдача, як сьо
годні бідолашного Главка! Дивитися на чужі перемоги і не здобути 
своєї? Скориставшись короткою перервою, він вислизнув з-поміж гля
дачів і чимдуж подався в гімнасій.

Там не було майже нікого, бо атлети пішли на стадіон. Лише пере
можені, які усамітнились від людських очей, очищали тіло від олії і 
пилюки невеличкими тупими серпиками; інші милися гарячою чи хо
лодною водою, всі плекали сподіванку через чотири роки виступити зно
ву і домогтися успіху. Дуже побитих бійців натирали мазями і пере
в’язували. Найжахливіше виглядав Стратофон: запухле обличчя, вкри
те гулями і синцями, підбиті очі, розсічені губи, набряклі і закривав
лені вуха і— все це робило його невпізнанним. Чиясь злостива рука на
писала вуглиною на стіні таку епіграму:

Пес Одіссея пізнав, коли двадцять років минуло; '
Ти ж, як кулачний боєць, після години чи двох,
Так спотворив лице, що й пес тебе не пізнав би;
Мало сказати, пес — навіть найближчий твій друг >.

Пейсідор прочитав її, посміхнувся і, сповнений запалу, почав тре
нуватися: стрибав, метав диск і спис. Юнак тренувався так наполегли
во, що не помітив, коли стало вечоріти. Насувалася ніч, остання перед 
його виступом на стадіоні.

V

Ще тільки починало розвиднятись, а юрми глядачів уже простува
ли на іподром подивитися на гонки колісниць. Усі ворота, що вели в 
Алтіс, були відчинені.

Пейсідор ішов з матір’ю, що перебралася в чоловічий одяг. Він 1
1 Переклад Й. Кобова.

4*.
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таки поступився її наполегливим проханням, хоч на серці йому було 
тривожно. Вони мовчки простували головною дорогою, що пролягала 
повз храм Зевса. Обабіч дороги стояли статуї, і зачудована Ференіка 
не знала, на що дивитись. Біля храму вона зупинилась, мов укопана.

З високого підмурівка піднімалось шість могутніх колон, а вгорі, на 
трикутному фронтоні, були чудові барельєфи роботи Пеонія, уроджен
ця Менди. Митець зобразив підготовку до перегонів Пелопса й 
Еном аяВ еликий Зевс стояв посередині, а обіруч — герої, обидва в 
шоломах і з списами в руках.

— Жінка біля Еномая — це його дружина Стеропа; поруч з Пе- 
лопсом бачиш Гіпподамію, — пояснював матері Пейсідор. — А далі, 
ліворуч і праворуч, стоять напоготові четверики, які чекають на своїх 
гонщиків.

— Чудово! Чудово! — шепотіла Ференіка.
—• Ходімо вже, — наполягав син.
— Ні, зайдімо ще всередину храму. Хочу подивитися, як там.
Обоє не бачили досі Зевса роботи Фідія 1 2. Тому зайшли і зразу на

порозі вражено зупинились. У храмі ще панувала голубувата напівтем
рява. Лише позаду у величезні двері вливався струмінь рожевих соняч
них променів і хвилею сяйва просочувався вглиб, до протилежної стіни. 
Там, у величі й пишності стояв, наче друге сонце, той надзвичайний, 
справді божественний твір. На золотому троні сидів велет у вісім люд
ських зростів. Головою він сягав до самої стелі, плечі його розпроста
лись на всю ширину храму. Якщо підніметься зі свого сидіння, то роз
несе чолом мармурові балки, стіни розвалить раменами, в синяві неба 
скупає обличчя. Але він погідно і ласкаво поглядає з-під вінка, сплете
ного із золотих оливкових гілок, і долонею легко піднімає крилату Ні- 
ке — богиню перемоги. На жезлі в лівій руці орел, шо ніби ось-ось 
злетить. Велетенське тіло бога, оголене по пояс, променіє осяйною бі
лістю слонової кості, блискучий, щирозлотний плащ, перекинутий через 
ліве плече, оповиває йому крижі, спадає на коліна. І буйні кучері над 
величавим чолом, і борода, і підошви сандалів, і трон, і підніжки тро
ну — все, все сяє найщирішим золотом. Але попри дорогоцінність ме
талу, пишноту слонової кості, веселкові відблиски — не це надавало 
незвичайної краси творінню. Прекрасні лінії статуї зливались у неви
мовну, чудесну гармонію.

Погідна доброта, неземний спокій і грізна міць — ось що випро
мінювала ця постать.

Мати з сином дивились на цей твір мистецтва, забувши про все на 
світі. Стояли зачаровані, приголомшені і навіть не відчували, що пла
чуть. До них підійшов храмовий провідник, готовий пояснити, які квіти 
й постаті вирізьблені на Зевсових шатах та на троні із золота, які юна
ки борються із сфінксами. Він показував їм десятки золотих статуеток, 
що оздоблювали трон, розповідав про підніжок, на якому відтворені

1 Еномай, володар Піси, міста в Еліді, оголосив, що віддасть дочку, красуню Гіп- 
подамію, тільки за того, хто переможе його в змаганні на колісницях, а переможеного 
нареченого чекала смерть. Пелопс підкупив царського стайничого Міртіла, щоб той 
пошкодив колісницю Еномая. Еномай під час гонок випав з колісниці і загинув. Пелопс 
одружився з Гіпподамією і заволодів царством Еномая, а Міртіла вбив. На честь своєї 
перемоги над Еномаєм він запровадив в Олімпії, яку приєднав до свого царства, зма
гання на колісницях. Це, за переказом, стало початком Олімпійських ігор.

2 Статуя Олімпійського Зевса роботи Фідія вважалась в античності одним із се
ми чудес світу.
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були бої з амазонками. На сьогодні було досить: більше дивитись вони 
не могли і не хотіли- У переповненому серці, в душі, напоєній вражен
нями, більше нічого не могло вміститися.
• ........................................................ • • « • • • » • • • » •  і * І . •

Мати з сином вийшли з храму. Будинки, статуї, дерева, квіти — 
все здавалось їм побляклим і згаслим. Тільки сонце на небі світило 
ясно. Довго йшли мовчки в глибокій задумі.

— Невже можна після цього ще на щось дивитись? — озвався Пей
сідор притишеним голосом.

— Дійсно, це не людський твір, а якесь небесне видіння, — відка
зала Ференіка.

Вона навіть не зауважила місця, де колись стояв палац Еномая. 
Там залишилась одна-однісінька старенька дерев’яна колона, під за
хистом нових кам’яних, що підтримували над нею невеликий дашок з 
прикрасами, який захищав цю пам’ятку старовини. Вони мовчки мину
ли великий вівтар і вже мали ввійти в галерею Агнапта *, яка вела на 
іподром, коли до них докотився багатотисячний людський гомін.

— Це закінчилися кінські перегони, — пояснив Пейсідор.
Колонада галереї вмить заповнилась людьми, що голосно і жваво

розмовляли.
— Скажи-но, будь ласка, хто переміг? — запитав Пейсідор одного 

із зустрічних.
— Можеш пошкодувати, що не бачив цього на власні очі! — від

повів той.— Сталося щось нечуване. Кобила корінфця Фідола Аура 
вирвалась уперед. На ній мчав молодший брат Фідола. Оминаючи на 
повній швидкості «вівтар кінського переполоху», знаєш, той1, що на по
вороті, він випав із сідла. Але Аура не чекала, поки він підведеться, а 
без вершника скакала далі, поки й прийшла перша і зупинилась перед 
елланодикамц. Через те вони присудили перемогу їй.

— І правильно, — зауважив Пейсідор. — Адже на скачках одер
жує нагороду кінь, а не вершник.

Доклавши чимало зусиль, вони таки знайшли собі два місця у вер
хніх рядах північного насипу, що відокремлював іподром від стадіону, 
трохи вище від місць елланодиків. Весь іподром лежав перед ними, як 
на долоні, — від заокруглення на сході, де була головна брама і місце 
повороту, яке звалося «кінським переполохом», аж до західної галереї 
Агнапта, де містився виїзний майданчик.

Серед гучного гомону Пейсідор, нахилившись до матері, поясню
вав їй:

— Колісниці рушать ось звідси.
— Як же вони перед виїздом зрівняються в один ряд, коли май

данчик так дивно влаштовано? Адже там два середні місця виступають 
уперед, а інші, по боках від них, відступають далі й далі.

— Завдяки цьому, — відповів син, — колісниці й шикуються як
найкраще в один ряд. Дві середні колісниці стоятимуть на місці. Коли 
знімуть мотузки, які загороджують дорогу іншим, дві колісниці обабіч 
середніх під’їдуть і стануть з ними вряд. Потім під’їде наступна пара 
і так далі, поки всі вишикуються рівнесенько, як під шнурок.

— А як вони їхатимуть?
— Бачиш он там на середині іподрому велику статую Гіпподамії?

. 1 Агнапт — архітектор, який збудував в Олімпії чимало споруд.
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— Бачу. Вова звернена лицем до виїзного майданчика.
— Отож ліворуч від неї вони візьмуть, розгін і помчать уздовж пів

денного насипу до круглого вівтаря.
— Напроти головної брами, де крутий поворот?
— Саме там. Оце місце біля вівтаря іменується «кінським пере

полохом», бо коні там найчастіше жахаються і перевертають колісниці. 
Кажуть, що там колись поховали якогось забитого, і тепер його душа 
лякає коней на цьому місці. Люди розповідають по-різному, хто він був. 
Найчастіше кажуть, що це Міртіл, візник Еномая, який пошкодив коліс* 
ницю свого пана, а намовив його до цього Пелопс. Вівтар по
ставлено для візників — вони приносять там жертви, щоб Душа загиб
лого дозволила їм щасливо проїхати повз це місце. Від вівтаря до ста
туї Гіпподамії тягнеться мур. Хто щасливо омине поворот і «кінський 
переполох», той мчить уже просто до мети між муром і північним на
сипом.

— Покажи, будь ласка, де фініш?
— Фінішем є сама статуя Гіпподамії, що підняла вгору правицю, 

з пов’язкою для переможця.
— Значить, фініш ось тут, під нами, де сидять елланодики?..
Пронизливий звук сурм перервав їхню розмову. Юрба притихла. З

трьох воріт галереї Агнапта виїхало кільканадцять колісниць, кожна 
запряжена четвіркою коней в один ряд. Чудові коні з гривами, підстри
женими в щітку, переступали з ноги на ногу, немов у танці. Колісничі 
одягнені були в довгі, складчасті шати без рукавів і високо підпереза
ні, майже під самими грудьми. Між ними Пейсідор упізнав Алківіада, 
який правив четвіркою молочно-білих коней.

Почалась традиційна перекличка і жеребкування місць на майдан
чику, після чого колісниці стали на свої місця. Перед ними знімали мо
тузки, і запряжки, по одній з кожного боку, виїздили вперед, кожна 
пара рівнялась з іншими саме так, як Пейсідор пояснив матері. Він 
показав їй золоченого орла, що сидів на вівтарі перед галереєю Агнап
та — за шеренгою колісниць — і посрібленого дельфіна, що здіймався 
перед колісницями на високій жердині. Не встиг Пейсідор закінчити 
розповідь, як орел, наче живий, розпростерши крила, злетів високо в 
повітря, і водночас дельфін опустився вниз. Це був знак розпочати 
перегони.

Заскрипіли колеса, ляснули бичі, на піщаній доріжці глухо затупо
тіли копита. Коні бігли дедалі швидше. Проминувши статую Гіппода
мії, вони помчали, наче вихор. Колісничі з розпашілими обличчями, з 
вогнем в очах, міцно стояли на двоколісних повозах, нахилившися впе
ред, тримаючи віжки у випростаних руках. То цей, то інший підганяв 
коней коротким, пронизливим вигуком або змахував над ними довгим 
бичем. Коні бігли чвалом. Три колісниці вирвались уперед. Та, що з 
вороними кіньми, належала лакедемонцю Поліпету, другою запряжкою 
рябих жеребців правив Клеосфен з Епідамна, у третій запряжці були 
білосніжні коні Алківіада. Ця трійця і змагалася між собою за пер
шість. Інші, залишившись позаду, даремно намагались їх наздогнати. 
Вдалось це не надовго четвертому візникові — Феохрестові з Кірени •; 
у нього були гніді коні, дужі й прудконогі. Він шмагав їх безустанну, і 
видно, не втрачав надії.

Ось уже наближається найважче місце — «кінський переполох» з 1
1 Кірена «—місто в Лівії, грецька колонія
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тктіттгштт\
круглим вівтарем. На крутому повороті коні і колісничі мимоволі нахи
лились убік до середини іподрому, немовби той вівтар тягнув їх до себе.

Пейсідор не зводив очей з Алківіада. Той не тільки не стримав ко
ней на повороті, а ще й підхльоснув їх, і вони понеслися, як шалені, 
аж колісниця похилилась набік.

— Ой упаде! — мимоволі вигукнула Ференіка.
— Не впаде, це майстер, — відказав Пейсідор.
Одночасно рябі коні Клеосфена, якому довелось їхати найближче 

до вівтаря, дещо сповільнили біг. З цього скористався Феохрест, що 
наздоганяв Клеосфена: він пронизливо свиснув на своїх коней і, певно, 
хотів проскочити між його колісницею і вівтарем. Враз Феохрестове 
ліве колесо зачепило кам’яний виступ вівтаря. Він різко повернув коней 
)  протилежний бік. Упряж тріснула, коні стали дибки, а один з них, 
рвонувши вбік, повалився на Клеосфенову колісницю. Клеосфен випав 
з короба і, закривавлений, покотився долі, його рябі коні понесли по
рожню колісницю і незабаром попадали, заплутавшись в упряжі. За 
ними мчали гніді коні Феохреста, тягнучи колісницю з розтрощеним ко
лесом, поки один із них спіткнувся і впав, потягнувши за собою трьох 
інших.

Феохрест, накоївши стільки лиха, стояв приголомшений, стискаю
чи руками побиту голову. Два інші колісничі тим часом минули щас
ливо дугу повороту. Лакедемонець Поліпет шмагав своїх жеребців би
чем і заохочував словами. Вони мчали так, що земля мигтіла під їхні
ми ногами. Білаші Алківіада з роздутими ніздрями, здавалося, мчали 
над землею. Обидва четверики бігли нарівні, з блискавичною швид
кістю. Від напруження і хвилювання глядачам захопило дух.

Недалеко від фінішу Алківіад пустив у хід бич, якого досі не вжи
вав. Підхльостувані частими ударами ременя, білаші ще більше напру
жились і рвонули вперед. Уже не видно було ні розмаху їхніх ніг, ні 
стрибків, вони немов повисли в повітрі.

Вороні також гнали щодуху, бризкаючи білою піною. Поліпет так 
частував їх бичем, що виляски йшли над усім іподромом. Але годі було
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примусити їх до швидшого бігу. Алківіад обійшов його на півкорпуса, 
на цілий корпус, на довжину колісниці — і відчай пройняв Поліпета. А 
білаші, випростані, мов струна, летіли все вперед і впіеред, під ними 
стугоніла земля, свистіло коло них повітря. Алківіад, перехилившись 
уперед через борт колісниці, радісними очима дивився в далечінь, а 
над головою вимахував довгим бичем, заохочуючи коней захриплим 
голосом: «Ея-го! Ея-го!» Так промчав він через фініш і далеко за нього, 
тому що не міг відразу зупинити коней, ошалілих від несамовитого бігу.

його привітали гучні вигуки натовпу. Юрба завирувала. Багато 
глядачів позіскакували зі своїх місць і побігли на поле, щоб потиснути 
руку переможцеві. А він поволі завернув коней і під’їхав до елланоди- 
ків. Там скочив з колісниці й одержав з їхніх рук пурпурову стрічку, 
знак перемоги; далі, зійшовши на колісницю, сам оповив собі нею скро
ні. Вигуки і оплески на його честь не стихали. Враз він підвів руку; 
юрба замовкла.

Стоячи на колісниці, посередині стадіону, сповнений щастя і гор
дості, юнак промовив:

— Грецькі мужі! Зевс Громовержець послав мені щастя. Посей
дон, приборкувач морських хвиль і коней, подарував мені перемогу! За 
це я обіцяю їм щедрі дари, бо вони втішили моє серце. І ви, грецькі 
мужі, виявляєте до мене доброзичливість і відданість. Як же мені вам 
гідно віддячити? Так от, моє серце підказало мені зробити ось що: зав
тра, коли мене увінчають оливковим вінком, я почастую всіх, скільки є 
вас тут в Олімпії, як друзів. Тож кожного з вас і всіх поспіль запро
шую на бенкет, щоб ви знали і пам’ятали, як щиро любить усіх еллінів 
син Клінія, афінянин Алківіад.

Так він промовив. Здавалося, небо завалиться від вигуків. Люд
ський натовп посунув до щедрого звитяжця, оточив щільним кільцем 
його колісницю і повів тріумфально до головних, східних воріт. Іподром 
спорожнів. Так закінчилися перегони. VI

VI

Після двогодинної перерви на стадіоні мало відбутися п’ятибор
ство, в якому мав виступати Пейсідор. Під’ївши в материному наметі, 
він домовився з нею. що вона стоятиме біля північно-західної брами 
Священного Гаю, чекаючи, доки пройдуть атлети, і непомітно приєдна
ється до сина, щоб разом з ним, як його наставник-гімнаст, увійти нз 
стадіон. Відразу ж пішли вони в Алтіс, щоб краще оглянути і визначи
ти місце зустрічі.

У Гаю, в затінку платанів, людей на цей час було небагато, бо всі 
обідали в таборі. Зустріли лише Сократа, який прогулювався з Алківі- 
адом у затінку, жваво щось обговорюючи. Побачивши Ференіку і Пей- 
сідора, він зупинився.

— Клянусь Палладою і її оливковим деревом! — вигукнув філо
соф. — Хай тобі, Пейсідоре, родосце, пощастить у гїентатлоні... У гім- 
насій, видно, простуєш, і, мабуть, це твій учитель-гімнаст!

З цими словами він підвів руку, вітаючи Ференіку.
— Це мій наставник, родосець, як і я сам, — упевнено відказав 

Пейсідор. — А звуть його Ференік.
Бажаючи чимскоріше повернути розмову на інше, Пейсідор піді

йшов до Алківіада і, потиснувши йому руку, промовив:
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— Радий, Алківіаде, привітати тебе з перемогою!
— І я був радий, але вже перестав радіти,— заявив Сократ.
— Ти вже не радий? Адже ти з ним дружиш, Сократе! — промо

вив Пейсідор.
— Саме тому й не радий, що я його друг.
— Не розумію, що ти хочеш цим сказати, Сократе!
— Признайся, Пейсідоре, чи ти, здобувши перемогу, також збира

єшся вчинити безумний вчинок?
— Який безумний вчинок? — спитав Пейсідор.
— Влаштувати бенкет для всієї Греції.
— У мене не вистачить коштів. Я не такий багатий.
— А ти гадаєш, Алківіад обмірковував, у що це йому обійдеться?
— Не маю уявлення, бо не знаю його настільки.
— Не знаєш? Ну, то знай, що свої вчинки він не звик обміркову

вати заздалегідь.
Вродливий син Клінія зашарівся від гніву і сорому, прикусивши 

губу. Враз він гордо відкинув голову і мовив:
— Я дію не замислюючись. Хай і так! Але я можу це собі дозво

лити. І дану на іподромі обіцянку повинен виконати будь-що.
— Хіба що з допомогою Гіппоніка, сина Каллія. Ото таки справді 

багата людина! Либонь, плекає думку видати за тебе свою доньку Гіп- 
парету, — насмішкувато сказав мудрець. — Коли влаштовуватимеш 
весільну учту, не забудь запросити на неї кілька десятків грецьких 
міст.

— Глузуй скільки завгодно, Сократе. Та знай, що своєю щедрістю 
я завоював прихильність греків з різних країв і міст.

— Бо, як видно, не вмієш привернути їх до себе своєю мудрісио і 
чеснотами. А це було б ліпше для твоєї душі і твого гаманця.

Цієї миті сурмачі подали Сигнал атлетам-п’ятиборцям зібратись у 
гімнасії. Натовп уже плив на стадіон. Пейсідор і його мати попро
щалися з двома афінянами. Ференіка знайшла собі місце напроти ста
ровинного храму Гери і сіла, спершись на високий кам’яний мур, що 
оточував ділянку, присвячену Пелопсу. Ліворуч був великий, вкритий 
попелом вівтар на чималій підмурівці, споруджений для «білораменної 
володарки золотого трону», тобто Гери. За цією підмурівкою жінка 
легко могла приховатися від елланодиків та атлетів, що вийдуть із гімт 
насія, а син побачить її, проходячи повз вівтар, як вони домовились. 
Тим часом вона приглядалася до стародавнього Герайона — храму Ге
ри, довга південна стіна якого простяглась перед її очима. Колони, що 
були далеченько одна від одної, підтримували дерев’яне перекриття 
даху. Кілька колон було з дерева, — ще не всі були замінені кам’яни
ми. Уздовж даху тяглися прикраси з випаленої глини, виконані по-ста
ровинному чорною фарбою на червоному тлі. Весь храм нагадував не
запам’ятні, майже доісторичні часи.

Звук флейт, сопілок і сурм збудив Ференіку від задуми. З Священ
ного Гаю поспішали люди. Вони збіглися до храму, щоб побачити похід 
атлетів. Дехто, щоб краще було видно, вибрався на підмурівку храму.

З-за вівтаря Ференіка бачила, як наближалися елланодики і жерці. 
Відразу за ними йшли музики, за музиками — атлети. Серед них пізна
ла вона сина. Коли він порівнявся з нею, біля Герайона зчинилась ме-. 
тушня: хтось із глядачів необачно нахилився і впав з підмурівки. Всі 
повернулись у той бік, засміялися, а вона, скориставшись хвилинним за
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мішанням, хутко приєдналась до Пейсідора і, прослизнувши між атле
тів, непомічена пішла далі поруч із ним.

Так вони йшли уздовж високої тераси, де рядочком, одна біля од
ної, стояли «скарбниці» різних грецьких держав, побудовані у формі 
малих храмів, що містили в собі безліч дорогоцінних дарів; далі мину
ли Метройон — невеличкий храм, споруджений1 на честь Матері богів*. 
За ним аж до кінця Священного Гаю, вздовж дороги, попід самою те
расою, стояли тісною шеренгою менші й більші статуї Зевса.

— Зани! — коротко сказав Пейсідор.
Вона згадала, що так елейці називають статуї, побудовані на честь 

Зевса коштом пені, яку елланодики накладають на атлетів, що порушу
ють олімпійські правила. Під кожною статуєю на постаменті було ви- 
карбуване ім’я того, хто змушений був поставити її, І яке правило він 
порушив.

Ференіка думала: «Ці зани стоять тут для остраху і прикладу на 
вічні часи. Вони мають нагадувати атлетам про необхідність корити
ся законам і суворим вимогам елланодиків. А що зробили б вони зі 
мною, порушницею цих законів? Я б не відбулася пенею і новим 
заном!»

І стрімке провалля Типайону виринуло перед її очима. Зусиллям 
волі вона відкинула жахні думки: гордо підняла голову і погляну
ла на сина. Він уникав дивитись на зани, в очах його був неспокій.

Тепер вони йшли довгим, вузьким проходом між двома кам’яними 
стінами, неначе відкритим коридором. На стадіон вийшли перед захід
ним майданчиком.

Поки син та інші учасники змагань кидали жереб, Ференіка разом 
з іншими гімнастами зайняла місце біля елланодиків. Потім атлети, 
скинувши хламиди, почали натирати тіло олією. Тим часом хлопці 
поставили перед кожним низьке, пологе підвищення з дерева і поклали 
поруч по парі гантєлів: це були чималі півкруглі залізні брусики з ви
різом для долоні і п’ятьма дірками для пальців. Потім хлопці розпу
шили землю напроти бар’єра. Пітокріт, син Калініка, славетний сікіон- 
ський флейтист, став позаду за бар’єром, приклав до вуст подвійну 
флейту і, перебираючи пальцями, заграв.

Почалися стрибки. Кожний з двадцяти атлетів по черзі ставав на 
підвищення, брав у руки залізні гантелі, змахнувши ними кілька разів 
назад і вперед, розкручував їх у такт музики, пружно згинаючи при 
цьому коліна і, набравши таким чином розмаху, стрибав уперед. Сюди 
ж підбігав хлопчик і вбивав у це місце позначку.

Коли дійшла черга до Пейсідора, він міцно стиснув гантелі, щосили 
розкрутив їх І стрибнув, немов викинутий з пращі. Здавалось, він зле
тів на крилах. Приземлившися, пружно присів. Після останнього стриб
ка елланодики зійшли зі свого місця, а хлопці, протягнувши шнур на 
всю довжину стадіону, позначили п’ять найдальших кілків.

Цих п’ятеро легкоатлетів дістали право взяти участь у наступному 
виді змагання — метанні списа. Пейсідор був другий серед цієї п’ятір
ки. інші вибули.

Тепер принесено легкі списи. Кожний! з них посередині держака 
мав шкіряну петельку. Всі п’ятеро взяли свої списи вістрям униз і при
готувалися кидати. Пейсідор напружив плечові м’язи і рвучко махнув

1 Мати богів, або Юбела, фрігійська богиня родючості, культ яко! був пошире
ний в Малій Азі!.
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рукою: спис, випущений із петлі, засвистів у повітрі і вп’явся ген-ген 
у пісок. Інші теж кинули свої списи.

Четверо, які кинули найкраще, мали право змагатися далі: Пейсі- 
дор, Ксенокл з Майнала, Клеарх з Елеї і Тісамен з острова Наксосу1, 
П’ятий атлет вибув. Отже, четверо стали на бігову доріжку. Третім ви
дом змагань був простий біг. Коли шнур перед ними упав, вони кину
лись уперед. Пейсідорові здавалося — ноги несуть його самі. Він долав 
відстань сягнистими стрибками, наче на ступнях були крила. Біг пер
шим, і це помножувало його сили.

«Швидше! Ще швидше!» — примовляв до себе подумки. його гна
ло вперед відчуття, що очі багатьох тисяч глядачів — і між ними ма
терині — слідкують за кожним його рухом.

Так подолав півшляху; фініш наближався.
Раптом до нього долинув приглушений гомін серед глядачів, і він 

почув приглушені піском кроки за собою.
«Кріпись!» — підбадьорив сам себе і помчав, немовби його переслі

дували чорні евменіди 1 2. Але в грудях не вистачало повітря, ноги не хо
тіли вже нести такими сягнистими стрибками, він мусив силувати кож
ний суглоб, змушувати кожний м’яз.

Тіло стало важке.
Гомін у юрбі зростав, кроки переслідувача лунали ближче і 

ближче...
Потім він почув їх біля себе і побачив аркадійця Ксенокла.
Молодий горянин, стрункий і високий, гнав щодуху. Ще мить, і вже 

він був попереду.
Пейсідор знав, що хоч би й другим прийшов до мети, навіть третім, 

не втратить права змагатись, але не хотів бути друїим на очах такої 
великої юрби, на очах матері.

1 Наксос — найбільший з кікладських островів в Егейському морі.
2 Евменіди, або ерінії — богині прокляття, помсти і кари (у римлян фурЩ.
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Думка про матір підхльоснула його, наче бич. Зібрався на силі і 
наче штовхнув себе вперед. Відстань між ним і суперником зменши
лась. Це підбадьорило його.

«Мушу!» — кричав у ньому внутрішній голос, хоч кров гупала у 
скроні, а в голові шуміло, піт заливав очі і стікав по плечах.

«Мушу! Мушу!» — повторював собі й добував не знати звідки нові 
сили. «Дожену, пережену, хоч би що там...» І догнав... Бігли поряд... 
«Ще трохи і пережену... Мушу!.. Вже, вже — перегнав!»

Він біг, летів, мчав шалено. Не думав, не знав, не відчував уже 
нічого — ні напруження, ні втоми, ні власних ніг. Щось несло його, 
штовхало вперед. Земля під ним мигтіла і тікала з-під ніг. Ще мить... 
до фінішу один крок...

Навколо загуло, наче морські хвилі, що котяться вал за валом. Ось 
і стрічка. Схопив її обома руками і зупинився. Він добіг перший!

Глядачі кричали, вигукували, але він не чув їх, вдивляючись туди, 
де, як знав, сидить мати.

За ним добігли Ксенокл і Тісамен. Клеарх прийшов останнім і 
втратив право змагатися далі. Троє атлетів приступили до четвертого 
виду змагань — метання диска.

Принесено їм три важкі металеві диски. Зайнявши місця на ка
м’яному порозі майданчика, кожний з них стояв хвилину з диском у лі
вій руці, потім перекладав диск у праву руку і, напруживши ноги, 
швидко, мов блискавка, змахував рукою ззаду наперед. Металевий 
диск, випущений з руки, вилітав з такою силою, що тягнув за собою 
дискобола, який мимоволі біг за ним кілька кроків.

Диски Ксенокла і Пейсідора полетіли далі. Тісаменів упав ближче, 
він утратив право змагатися далі і відійшов, а ті двоє приступили до 
п’ятого, останнього виду змагань — до боротьби.

Ференіка, що сиділа між гімнастами поруч з елланодиками, стра
шенно хвилювалася, серце в грудях шалено билося, мов пташка в 
клітці. Вона не спускала очей з сина, не пропустила жодного його руху. 
Після успішного виступу в попередніх змаганнях їй дихало'ся вільніше, 
але тепер його чекало останнє і найважче випробування.

Заграли сурми. Суперники зійшлися чолом до чола, силкуючись 
схопити один одного за шию. Рухи їхні були легкі, зграбні,— вони наче 
не боролися, а поплескували один одного. Аж ось Ксенокл схопив Пей
сідора за шию і потягнув щосили вниз, а другою рукою намагався 
підігнути йому коліна. Пейсідор відривав його руку від своєї шиї, бив 
головою, борсався і метався, аж поки звільнився від залізного кільця 
його обіймів. Ксенокл похитнувся від дужого поштовху, але миттю ки
нувся на суперника. Пейсідор і собі захитався, але не впав. І раптом, 
поки Ксенокл відскакував, схопив його, мов обценьками, оповив талію 
дужими руками і підняв так, що Ксенокл повис у повітрі. І хоча він 
обома ногами стиснув Пейсідорові шию, пручався, розтягував руками 
кільця його м’язистих рук, проте зрозумів, що не вислизне з могутніх 
обіймів супротивника. А Пейсідор несподівано випростався, крутнувся 
раптово, повернув суперника головою вниз і кинув. Проте Ксенокл не 
розпластався на землі: він упав на руки й одне коліно і, непереможе- 
ний, став підводитись на ноги. Пейсідор устиг його випередити. Ки
нувся на нього згори, сів верхи, лівим боком притис його плечі і, немов 
брила, давив невблаганно до землі. Не витримав Ксенокл і грудьми 
впав на пісок.
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Оплески, вигуки, заглушили звук сурм. Звитяжець допоміг підня
тись переможеному. Промениста радість переповнювала його душу, 
розпирала груди, осявала гарне обличчя. Якусь мить юнак не міг по
вірити, що саме йому випала ця почесна перемога, цей славетний трі
умф, ця безсмертна слава. Що тепер відбувається в материнському 
серці! Яка гордість повинна її наповнювати!

Він ішов до елланодиків, а дивився на неї. Ференіка сиділа в пер
шому ряді бліда, як мармур, і, як мармур, непорушна. Іскристими, 
чорними, повними щастя й любові очима дивилася вона на нього так, 
що тільки тепер він збагнув, чому вона так прагнула, хоч би ціною 
свого життя, бути отут і пережити цю хвилину.

Він стояв перед елланодиками, а сивоголовий Тімоптол урочисто 
вклав йому до рук переможну пальму — завдаток оливкового вінка, 
який він дістане завтра.

Юрба притихла; її погляди звернулися до стартової доріжки, де 
двадцять бігунів із щитами готувалися до бігу, що мав завершити 
ігри. *

Пейсідор чекав, коли глядачі одвернуться від нього. Отримавши 
пальмову гілку, він підбіг до матері і кинувся їй в обійми. Такий спа
лах радості і вдячності до вчителя-гімнаста не міг нікого здивувати. 
Ференіка обняла сина за шию, цілувала йому очі, притулила його го
лову до грудей. Від надмірного щастя не могла опам’ятатись: заради 
однієї цієї хвилини варто було терпіти всі муки, смутки і болі життя. 
Сльози душили її, і вона голосно заридала.

Пейсідор сторопів від жаху. Хотів її стримати, але було вже пізно. 
Елланодики, гімнасти, найближчі глядачі здивовані зірвались на 
ноги.

— ,Ви чули?
— Що це таке?
— Це був жіночий плач!
— Жінка в одязі гімнаста!..
— Під суд її! Під суд!
Серед багатьох розрізнених вигуків, які злились у грізний гул на

товпу, залунав владний голос Тімоптола.
— Ведіть її сюди! — заволав він, стукаючи жезлом об землю.
Пейсідор безпорадно дивився на матір поглядом, у якому світився

глухий відчай. Ференіка стояла, як статуя, безмовна, непорушна; об
личчя її навіть не здригнулось. Ближчі гімнасти підскочили до неї, щоб 
потягти її силоміць. Пейсідор ворухнувся, немовби хотів захистити ма
тір. Вона відсторонила їх помахом руки і рішучою ходою підійшла до 
елланодиків.

Почувши, що сталося, сходились глядачі. Вони оточили її пів
колом.

Тімоптол рухом руки втихомирив натовп.
— Ти — жінка? — спитав суворо.— Скажи правду!
Над людським зборищем запанувала глуха тиша. Всі чекали від

повіді.
Ференіка, опустивши голову, мовчала.
— Хто ти?! — наполягав Тімоптол.
Вона підвела голову і, дивлячись прямо в очі старцеві, мовила:
— Я — Ференіка, з острова Родосу...
Голос застряв у неї в горлі, далі не могла промовити жодного 

слова, Тімоптол хвилину міряв її проникливим поглядом:
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— Чи знаєш, що тебе чекає?
—- Знаю.

Що ти можеш сказати елланодикам?..
Вона випросталась і мовила спокійним, упевненим голосом:
— Я —t дочка Діагора, сестра Акусілая і Дамагета, вдова Каліа- 

накта. Всевладні елланодики і ви, люди з різних грецьких країв, ідіть 
у Священний Гай: там побачите статуї мого батька і моїх братів, і чо
ловіка, чиї імена та перемоги прочитаєте викарбувані під статуями. 
Нехай оливкове дерево, що дає славні вінки, розповість вам, скільки 
разів воно вінчало своїми гілками чоловіків з нашого роду. І нехай вам 
ваші серця підкажуть, чи заслуговую я смерті, я, мати, яка хотіла влас» 
ними очима побачити мужність і перемогу мого сина! Так, я знала, що 
мене чекає смерть на випадок, коли виявиться, що я жінка. Плачем 
радості я видала себе перед вами і риданням материнської душі. Зате 
я побачила, що дитина моя, мій син вдався в батька й діда, гідний їх
нього духу. Я побачила це і вмру щаслива!

Запанувало довге мовчання. Елланодики співчутливо перегляда
лись поміж собою.

— Що ви на це, елланодики? — озвався зміненим голосом Тімоп- 
тол. — Ви знаєте наші одвічні і священні закони. Яка ваша думка?

Але вони мовчали, втупивши погляди в землю. Ніхто не хотів ви
мовити слова осуду, і ніхто не зважувався висловитись усупереч пред
ковічним законам.

Тімоптол, зворушений, смикав сиву бороду, нарешті промовив:
— Ніхто з нас не знаходить ніякої ради; адже ми обрані, щоб 

стояти на сторожі законів, а не топтати їх. Вони суворі, але не ми їх 
установили. Нехай від жалю радше наші серця ламаються, аніж за
кони. Не ми, сам твій вчинок тебе засуджує, Ференіко...

Він обірвав мову і не смів закінчити.
Тоді з-поміж натовпу вийшов Пейсідор. Він був блідий, наче 

мрець, губи в нього тремтіли. Він впав навколішки перед елланоди- 
ками.

— Вислухайте мене, шановні елланодики! — заволав з сльозами 
юнак, піднімаючи до них руки.— Вислухайте мене, перш ніж віддасте 
її смерті! Я дам за неї законам і вам достойний відкуп, дам за неї те, 
чого жоден грек не віддав би за всі скарби перського царя, ні за берло 
фараонів: дам вам за неї преславний олімпійський вінок і мою славу, 
здобуту сьогодні. Вона порушила закон — я за це відмовлюсь від своїх 
прав. Хто владний її покарати, владний і помилувати її. Відпустіть 
нас, благаю! Я поклав до ваших ніг те, що мав найдорожче в житті. 
Я нічого не хочу, нічого не вимагаю для себе, тільки для неї благаю 
милосердя, помилування!

— Помилування! Помилування! Милосердя! — вторили могутнім 
голосом тридцять тисяч чоловік. Цей вигук пронісся над стадіоном, не
мов бурхливий вітер, що нахиляє дерева.

І Ференіка, хвилину тому горда і непохитна, поклала руку на го» 
лову сина і зворушено прошепотіла:

— Помилуйте його! Простіть!
Елланодики почали пошепки радитись. І знову мовчазне очікуван

ня залягло над стадіоном. Тімоптол звелів принести кратер, що служив 
для жеребкування: ..
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— Встань,— сказав Пейсідору,— твій вінок і твоя перемога повин
ні залишитись при тобі. Як учинити з твоєю матір’ю, вирішить го
лосування. Будемо голосувати кульками.

По цих словах він уклав руку в кратер і вкинув у нього кульку. 
За ним— усі елланодики. Тиша панувала така, що чутно було стукіт 
кульок об дно глиняного посуду. Потім висипав їх на сидіння з дер
нини: усі кульки були білі.

— Подякуй богам! Ти вільна, іди собі! ^ с к аза в  він поважно Фе- 
реніці і додав сердечним тоном.— Живи щаслива.

Радісно збуджений, Пейсідор цілував їй руки. Шепіт задоволення 
пролетів натовпом і змінився на гучний крик. Жінка, не маючи сили 
промовити бодай слово, тихо схлипувала. Низько вклонившись елла- 
нодикам, вона відійшла. Син вів її за руку. Юрба розступилася перед 
ними. Люди супроводили їх до головного виходу.

— Радій, щаслива жінко!
— Радій, радій, Ференіко!
— Втішайся ще довго сонцем і таким сином!

VII
Завершились жертвоприношення, догасає полум’я на великому вів

тарі. Під колонами, при вході у храм Зевса, елланодики в пурпуровому 
вбранні вишикувались півколом за коштовним столом із золота і сло
нової кості. Його майстерно вирізьбив і прикрасив постатями різних 
богів Колот1 з острова Паросу. На столі лежали вінки з гілок олив
кового дерева, що росло по той бік храму. Сьогодні вранці їх нарізав 
золотим ножем хлопець. Тим самим він забезпечив батькам своїм дов
голіття, а собі вроду. Біля східців, що ведуть у храм, стоять рядком 
олімпіоніки в святковому вбранні. На цих щасливих звитяжців усі 
дивляться з подивом і заздрістю. їхні імена і назви їхніх рідних міст 
вигукує по черзі один з елланодиків, другий заносить їх у книгу на 
вічну згадку. Викликаний переможець піднімається на підвищення, і 
Тімоптол кладе йому на чоло вінок. Гримлять сурми, народ вигуками 
вітає увінчаного. Відтепер його статуя може стояти в Алтісі, рідне місто 
врочисто привітає після повернення, він матиме право обідати в прі- 
танеї1 2, серед найзаслуженіших мужів міста.

Коли Пейсідор одержував вінок, крикам і оплескам не було кінця- 
краю. Народ вшановував не тільки його вмілість, але й благородну 
душу, вшановував мужність його матері.

А мати цієї хвилини сиділа перед воротами Алтісу в довгих жі
ночих шатах і чекала на сина. І як тільки закінчилась церемонія, він 
негайно почав пробиватись крізь тисняву до воріт.

Він застав її під муром на кам’яній лавці в затінку платанів. Со
нячне сяйво цідилося крізь гілки і ясними жмутками лягало на складки 
її одягу. Вона в задумі сплела долоні на колінах. Він підійшов тихе
сенько до матері і на ці білі сплетені руки поклав свій олімпійський 
вінок.

З  польської переклали 
Йосип КОБІВ та ЮрШ ЦИМБАЛЮ К

1 Колот — грецький скульптор, учень Філія, разом з учителем працював над ство
ренням статуї Зевса Олімпійського; творець стола із золота і слонової кості для храму 
Терн в Олімпії.

2 Прітаней — громадський будинок у грецьких містах, в якому відбувались засі
дання керівників міста і харчувались за рахунок держави заслужені громадяни.




