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Вольтер



ВОЛЬТЕР ТА ЙОГО ФІЛОСОФІЧНО-САТИРИЧНІ
ПОВІСТІ

I

Р. 1789 з явився знаменний маніфест французької буржуазії,
красномовна апологія «третього стану» абата Сійєса. Що являє собою
tiers etat запитував автор і відповідав на це гордовито: «третій стан,
буржуазія,  все, це нація!» Цікаво зіставити самовпевнену соціяльно-
політичну формулу Сійєсову з промовою барона Сенесе на останніх
< генеральних штатах» 1614 р., коли чванькуватий аристократ,
обурившись на буржуа де Мема, що насмілився йменувати свою клясу
молодшим братом духівництва й аристократії, волав до короля: «Третій
стан  це городяни й селяни. Селяни підлягають владі й юрисдикції
вищої кляси, городяни  це крамарі, ремесники, урядовці. І вони то
насмілюються рівняти себе до нас». Барон Сенесе навіть соромиться
повторювати ті вислови, які, мовляв, уражають аристократів,
запитуючи: «Невже заслуги, що їх з давньої давнини має шляхетство,
допускають останнє до братерських стосунків з простолюдинами».

Минуло мало не двісті років, аж поки буржуазія французька
спромоглася відповісти численним баронам Сійєсовими словами.
Славнозвісний памфлет Сійєса підсумовує в наведеній чіткій формулі
думки й почуття французької буржуазії, що протягом другої
половини XVII-ro й XVI11-го ст. висунула цілу армію талановитих
письменників, філософів, учених, соціологів, штурмуючи Бастілію
абсолютизму й середньовічної схоластики. І ще великий Мольєр, у тяжкій,
трагікомічній ролі королівського драматурга, виступає на оборону кля-
сової свідомости людей «третього стану». Його Клеон («Міщанин
у дворянстві») уважав за підлість «затаювати справжнє своє
походження», а пані Журден, дружина буржуа, що пнеться в дворяни,
вважає за краще для своєї дочки мати «чоловіка-рівню», бож
«чесна людина з достатком» не поступиться якомусь «підупалому
дворянчикові». Його обережний щодо висловів резонер Клеонт пере-
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твориться в другій половині XVIII ст. на задираку й жартуна

Фігаро, оборонця буржуазної «чести», від жартів якого віє подихом
недалекої революції, хоч сам Бомарше, як і Вольтер, прихильники

поступових, «демократичних» реформ. «Що ви вчинили для того, щоб
мати те все добро? Ви завдали собі труду народитися і нічого

більше»  патетично звертається до аристократів (які, правда,

відсутні в цій сцені) слуга графа Альмавіви, літературного родича

Мольєрового Дон-Жуана, і ця фраза в численних варіяціях лунає
Мольєрового Журдена  чванливому й легкодухому Жанно, а Дон-

й в оповіданнях Вольтерових. Попліч із Клеонтом та Фіґаро стоїть
і Вольтерів Колен («Жанно й Колен»), ідеалізований буржуа,

працьовита й добросердна людина, що її протиставлено новій варіяції

Жуан та його літературний спадкоємець  граф Альмавіва Бомар-
шевої трилогії  перетворюється на спокусника чеснотної Сент-Ів,

двірського аристократа Сен Пуанжа в оповіданні «Простак».

Проте не важко запримітити в історії ідеологічної боротьби
французької буржуазії проти ancienne regime (старого державного ладу),

в літературнім її аспекті зокрема, певні відтінки політичної й

філософської думки, певну диференціяцію. Істотну ріжницю спостерігаємо,
напр., між політичним «вільнодумством» Вольтеровим, його

опортунізмом і революційно-соціялістичними міркуваннями й закликами

підупалого Шампанського панотця Мейє в його «Заповіті».

Недаремно ж, не випадково, до друку виготовивши цей «Заповіт», о п у-
стив автор «Кандіда» й «Задіґа» всі ті сторінки, де надто сміливо
й непримиренно аналізує свою сучасність Мейє, упереджаючи

щодо радикалізму думок і почуттів майбутніх якобінців. Великий

буржуа, власник набутих маєтків, приятель титулованих осіб,

великий сатирик і великий дипломат  Вольтер може йти попліч
якогось Мейє лише до певної межі. Його лякає безумовний атеїзм

Мейє, і він протиставить цій політично загрозливій критиці релігії

двозначну, дипломатичну теорію деїзму. Якщо Люї XVI, за висловом
Мейє великий тільки, як «розбійник кровопийця», якщо Мейє мріє

пре «велику боротьбу» всіх знедолених за своє право й життя, 

Вольтер мріє про мудрих, освічених, гуманістичних державців, про
демократичних філософів на троні, як отой казковий Задіґ, вихваляє

наближення до цього ідеалу в особі Фрідріха, але, зазнавши гіркого
розчарування в пруських Атенах  Потсдамі, не скупує в спогадах

про «героя-філософа і поета» на немилосердно-іронічні й брутальні
епітети, цинічно викриває брудні інтимні епізоди з життя «героя»,

а з тим у «Вавилонській принцесі» подає сгримано-хвальну

характеристику того ж таки Фрідріха.

Дрібнобуржуазна «революційність» загострення проблеми
власносте її походження, природи влади в філософських творах Ж. Ж. Руссо 
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спричиниться до ворожнечі поміж двома «владарями думок», і в своїм
листуванні вшанує Вольтер женевського філософа званням
«божевільного», «Геростратового собаки» тощо, а в оповіданні
«Вавилонська Принцеса» писатиме про «фанатиків», які «були б перевернули
землю, коли б здолали». Проте ще р. 1764 писав Вольтер: «все, що
відбувається навколо, розкидає зерна революції, яка настане
неминуче». І революція 1789 р. вшанувала його пам ять, вирізьбивши
на надгробкові напис: «Поет, історик, філософ, він підніс розум
людський і навчив його бути вільним. Він оборонив Каляса, Сірвена,
де ля Барра та Монбальї, переміг атеїстів та фанатиків, він закликав
до толерантности, він проголосив права людини в боротьбі з рабством
та февдалізмом». За часів реставрації Бурбонів розлючені реакціонери
викинули з Пантеону тіла Вольтера й Руссо, але не спромоглися
знищити творів великих письменників, їх ідеї. За 20-х р.р. ХІХ-го ст.
в боротьбі з февдально-клерикальною партією французька буржуазія
спирається на ідеї просвітньої філософії, на авторитет Вольтера
й Руссо, передруковуючи в величезній кількості їхні твори. Р. 1820
книгар Туке заходиться коло видань Вольтерових творів аж у
чотирьох серіях. Перша, дешева, призначалася для широких мас і мала
назву «Вольтер  хатин», друга, дорожча, йменувалася  «Вольтер 
дрібних власників», третя «Вольтер  крамарів» і четверта
«Вольтер  великих власників», яка коштувала 300 франків. Видання мали
колосальний успіх, а консервативні часописи з люттю нападалися на
видавця, вимагали від уряду заборонити шкідливі передруки. Р. 1825
один клерикальний журнал вирахував, що з 1817 до 1824 р.р. вийшло
друком півтора мільйона томів Вольтерових творів і близько п ятсот
тисяч творів Руссо.

Тираж, справді, грандіозний, знаменний. Але знаменна й дальша
історія Вольтерової слави й популярности на його батьківщині.
Зміцнена, звитяжна французька буржуазія, по тріюмфі 1830 р., поринає
в цілком реалістичне «будівництво», поспішає збагачуватися, живе тим
гарячковим життям, повним своєрідної «поезії капіталізму», що його
геніяльно відтворив Оноре Бальзак у «Людській Комедії» і зокрема
в таких її шедеврах, як от «Ґоріо», «Сезар Біротто», «Пропащі мрії».

Грізний 1848 р. похитнув міцні, здавалося, підвалини теорії
мирного прогресу. Буржуазія опинилася між загрозою військової
диктатури й загрозою диктатури пролетаріяту. Звичайно, вона воліє
віддатися на ласку Кавеньяка та Люї-Наполеона. Ідеї утопічного соція-
лізму починають загрозливо сплітатися з революційним соціялізмом,
з «вільнодумства» Вольтера и Руссо повилуплювалися якісь потворні
пташенята... Непримиренна діялектика розвитку капіталізму створила
клясову свідомість пролетаріяту, його філософію, незалежно, звичайно,
від ідей Руссо й Вольтера, алеж вони, зародившися за часів дитинства
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й юнацтва французького капіталізму, відбиваючи його прагнення,
дійсно були зародками нових «шкідливих теорій».

Отже починається процес поправіння буржуазії французької,
замирення з клерикалізмом. Літературу XVIII-ro ст. обвинувачують у
згубному впливові на добрі звичаї, в пропаганді анархії. З являються
монографія Ніколярдо, роман Бунґенера, які змальовують в тенденційно-
ворожому освітленні Вольтера й його добу, а з тим, коли зникають
перші вражіння від 48 р., коли Люї-Наполеон засліплює очі
бутафорським блиском державного добробуту, його непохитности, коли Золеві
Руґон-Макари тиснуться вгору, падають і підносяться,  передова
дрібно-буржуазна інтелігенція французька, занепокоєна надто вже
одвертим правим курсом «малого Наполеона», починаєм особі В. Гюґо
боротьбу проти зухвалого нащадка Наполеона великого, за яким стоять
лицарі гербу, церкви й капіталу.

Гюґо пише славнозвісні свої політичні памфлети, а такі вчені й
критики, як Берсо, С.-Марк-Жірарден, Сент-Бев поновлюють інтерес
до просвітньої філософії, пишуть статті про Вольтера й його епоху.
Хоч розвиток експериментальних знаннів, капіталістичної цивілізації,
далеко відсунув, здав до архіву історії деякі наукові, історичні,
філософські міркування й теорії Вольтерові вже за 60 70 р.р. минулого
століття тим більше за 80 90 р.р., проте Вольтерова іронія,
композиційні засоби його філософічно-сатиричних повістей у пригоді
стануть тим письменникам, які за доби іглперіялізму, аналізуючи
сучасність, не зможуть обминути таких її культурно-історичних ..традицій»,
як от війна, войовничий імперіялізм, зоологічне дикунство шовіністів
усіх Гатунків, клерикалізм, релігійно-містичні забобони, консерватизм
науковий, теревені ідеалістичної філософії тощо. Всі ці й багато інших
цінностей капіталістичної культури знайдуть сучасного свого Вольтера
в особі Анатоля Франса, насамперед у романах-сатирах «Острів
пінгвінів» та «Повстання анголів». «Хто читав і пам ятає Вольтера, 
зазначає А. Луначарський,  той щохвилини про нього згадує, читаючи
блискучі ці шедеври». «Острів пінгвінів» є тільки талановите розвинення
засобів Вольтерівської сатири і часом поступається перед нею
глибиною внутрішнього змісту та силою думки. За Франсовою сатирою
соціяльною не ховається, як за Вольтеровою, соціяльно оптимістичної
клясової думки, віри в проґрес, можливість удосконалення цього
«найкращого з усіх світів». Безмежна й гірка суттю своєю іронія
розчарованого в ідеї еволюції буржуазного інтелігента, суміш Куанья-
рового епікуреїзму й песимізму, поблажливого й скептичного в глибині
співчуття тим, хто хоче виправити сумнівну еволюцію за допомогою
соціяльної революції,  відзначає Франсову «філософію». Іронія та
жаль  найкращі порадники в житті, за Анатолем Франсом. «Не
спокушаймо самих себе соціяльними віщуваннями, працюймо в ім я того,
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що вважаємо за корисне й добре»  повчає він у «Саді Епікура».
Вважаємо... Отже не віра, тільки певний стоїцизм.

Безщадна іронія Вольтерова не минає сучасного йому невігластва,
тупости, фанатизму, жорстокости, але в цьому «тимчасовому» є

досить елементів як і в сатирі Свіфта, умовно «вічного». І коли ми,
наприклад, спостерігаємо «цивілізаційну діяльність освіченої Европи
капіталістичної по її колоніях, читаємо про гарячкову конкуренцію
в готуванні до найжорстокішого взаємознищування, для нас стає ясно,
що старий Вольтер умів глибоко бачити, і не одна сторінка з його
«Кандіда», «Задіґа», «Принцеси Вавилонської» видається тепер
ілюстрацією до нинішньої дійсносте.

Отже і з цього боку видання українською мовою вибраних
філософічно-сатиричних повістей Вольтерових треба визнати за цілком
своєчасне, мимо історичного й художнього їх значіння.

II

На літературне поле Вольтер виходить за реґенства Філіппа

Орлеанського (1715 1723). Скінчилася манірна та чванлива доба

Людовіка XIV, що всю Францію затопив був ченцями й черницями,
що всьому громадянству накинув офіційну лицемірну побожність.
Личину одразу й легко скинено, ледве помер «Король-Сонце».
Аристократія та фінансова буржуазія воліють тішитися життям, але
остання до того ж уміє працювати. Сам Вольтер, характеризуючи
економічні успіхи буржуазії французької, писав («Доба Людовіка
XIV)»: «Тепер ми знаходимо в вищій клясі менше достатку, ніж
колись, навпаки  більше в середній... За минулих часів увесь
прибуток меншої братії полягав у службі вельможам, нині промисловість
одкриває тисячу шляхів, незнану сто років тому.»

Здичавіле шляхетство,  зазначає Гетнер,  занепадає щораз
дужче, перетворюється на паразитарну двірську челядь, торгівля «стає
наукою, біржа незалежною і великою силою». Наука торгівлі
потребує розвитку науки взагалі, зміцнення ідеологічного свого фронту,
критики всього, що в державній структурі, побуті, в галузі знання
й мистецтва гальмує звитяжство буржуазії французької як кляси,
стає їй на заваді. Отже в той час, як аристократія внутрішню
порожнечу свого життя ховає за театральними декораціями,
захоплюється пасторалями, розважається легким та ґалянтним коханням по

тих будуарах та садах, що їх виспівували славетні малярі XVIII-ro в.
Антуан Ватто, Буше та Фраґонар; буржуазія не лише енерґійно
зміцнює своє економічне та політичне становище, але й утворює
свою науку, своє мистецтво. Ціла низка письменників (Лесаж, Кре-
бійон, Ґрессе, Ля-Шоссе, Детуш, Маріво) малює порожнє життя
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добірного товариства, оповідає про повсякденне, трагічне й комічне
в міщанському побуті. Детуш у своїх комедіях намагається, як сам

. N

каже, «очистити сцену від фривольних вихваток, від розпусти, від

двозначної гри слів, від ницих та мерзенних звичаїв».

Комедія, на його думку, гідна уваги лише тоді, коли вона

«сміючись, поліпшує моральність, бичує людські вади і показує чесноту

в належному світлі». Цікаво, що це буржуазне шукання нової правди,
намагання глибше й поважніше зв язати мистецтво з життям
«третього стану»  відчувається і в мистецтві фарб. Коли Ватто, Буше,
Фраґонар малюють паркові алеї, острівці кохання, веселі прогулянки,
маркіз на каруселях, то Жан Батіст Шарден віддає перевагу
жанровим сценкам скромного буржуазного життя. Трохи пізніше Ґрез
показує нам патріярхальне сільське життя.

Реалізмові та демократизації сюжетів у мистецтві відповідає
розвиток матеріялістичних ідей у філософії. Елементи розкладу панівної
ідеології проступають уже в другій половині XVII в. в
аристократичному скептицизмі одвідувачів високих сальонів. Тут іще не ведуть
одвертої атаки на церкву та релігію, але багато в чому сумніваються
і охоче міняють аскетичну християнську мораль та католицьку
побожність, на Епікурову науку, що закликав втішатися реальними,
земними, нехай і скороминущими, розкошами. Те, що мало характер
легкої балаканини в одвідувачів сальонів, стає клясово-філософічним
твердженням у працях Вольтерових попередників  П єра Бейля та
Бернара Фонтенеля. ГРєр Бейль перший б є по марновірству та
забобонах у своїх «Мислях про комету» j(1682), вказуючи на
можливість відокремлення моралі від науки. Але особливу ролю в
руйнуванні підвалин католицтва і віри взагалі відограв «Історичний та
критичний словник» Бейля (це суттю збірник уваг та заміток про
помилки словника Морері). Бейль був палкий прихильник
толерантности, і для нього безсумнівно, що остання не мириться з самим
духом релігії.

Ще далі в руйнуванні середньовічного релігійного марновірства
зайшов Фонтенель, своєю «Історією оракулів» (1687), торуючи шлях
Вольтерові (зокрема в оповіданнях «Білий бик» та «Принцеса
Вавилонська»). Тема, на перший погляд, досить безпечна  відсутність
«божественности» у формулах та вироках давніх оракулів, але вона
дає привід Фонтенелеві розвинути небезпечну для церкви думку про
те, що всі дива та чуда завжди зумовлює неуцтво і що те неуцтво,
власне, й використовували жерці всіх часів. Там, де з являється
філософія, наука  дивне зникає. В другій праці, надзвичайно свого часу
популярній, «Розмові про численність світів» (1686) Фонтенель
у приступній і художній формі знайомить своїх читачів з Коперні-
ковою системою, і цією картиною неосяжного всесвіту, цією незлі¬



Вольтер та його філософ, - сатир, повісті^ 9

ченністю світів руйнує уявлення про людину й землю, як центр
світобудови. Ідеї Фонтенельової космології надихають Вольтерового
Задіґа в його філософічних міркуваннях та роздумах про всесвіт,
бога й богів. До важливих чинників, що сприяли гартуванню
філософічної думки Вольтера, слід залічити й вплив таких англійських
учених, як Джон Льокк та Ньютон. Саме Льокк дав до рук Вольте-
рові потужну зброю на боротьбу з церковними догмами та воднораз
і з туманними побудованнями Декартовими про притаманні людині
ідеї. Дж. Льокк перший висунув дуже просту тезу (до найрішучіших
висновків, згодом доведену в творах Гольбаха, Гельвеція й інших
філософів-матеріялістів другої половини XVIII в.), а саме: все наше
пізнання має єдине джерело  наші відчування, наш почуттєвий
досвід. Лише на підставі цього досвіду, засобами аналітичної та
синтетичної розумової діяльносте складаються загальні уявлення та
розуміння. Ми побачимо, що в «Мікромеґасі» (1752) Вольтер виходитиме
з ідей Льокка, розв язуючи питання про свободу людської волі,
розвиватиме і тут, і в інших творах думки Льоккової «Спроби про
людський розуме. Правда, в питанні про існування природжених ідей
він зробив певні корективи до науки Льокка, зважившись за його
висловом, «повстати проти думок великої людини, або вірніше
провадити їх далі».

От найголовніші чинники, що зумовили філософічний розвиток
Вольтерів. Ідеї французьких буржуазних матеріялістів другої половини
XVIII -го ст. були вже загостренням і дальшим розвинення?  ідей
самого Вольтера та Льокківського сенсуалізму і впливу
безпосередньо на «фернейського мудреця» вони вже не мали, викликаючи часом
навіть гостру критику з його боку.

Звичайно, філософічні та громадсько-політичні погляди Вольте-
рові оформлюються поволі, і не абиякий щодо цього вплив на нього
мало перебування в 1 726 9 р.р. в Англії. Саме з цих часів виходить
Вольтер на свою справжню дорогу, творить славнозвісні
«філософічні листи», видруковані тільки 1733 р. Відзначімо основні факти
соціяльної біографії Вольтерової.

До 1729 р. (народився Вольтер р. 1694 в Парижі) майбутній
автор «Кандіда» виступає в ролі поета і драматурга. Син нотаря
Арує і дрібної шляхтянки Марґаріти Домар, він до 1713 року
вчиться в колежі Людовіка Великого. Іще в колежі він сходиться
з синами двірських аристократів, а р. 1714, по недовгій подорожі,
повернувшися з Голляндії, починає з являтися в великопанських са-
льонах, де аристократичні вольнодуми та витончені циніки незабаром
належну ціну складають його гострому розумові та надзвичайному
дотепові. Починається не зовсім трафаретна життьова путь Вольтс-
рова. Різноманітні, трагікомічні пригоди його героїв літературних 
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Кандіда, Задіґа, Амазана  відбивають і власний життьовий досвід

самого автора, факти з історії його шукання правди, слави та щастя.
Мудрість його героїв  вона ж і мудрість їх творця, що її виховує
епоха, соціяльне становище Вольтерове, відповідні ідеологічні впливи,
відповідні тенденції в буржуазному мистецтві. З аристократичних
сальонів р. 1717 потрапляв Вольтер до Бастілії. Його обвинувачено
в авторстві анонімної сатири «Я його бачив», скерованої проти Фі-
ліппа Орлеанського. Одинадцять місяців перебування в Бастилії
практично знайомлять Вольтера з основами політичного ладу Франції, і
хоча він назавжди лишився прихильником «просвітньої монархії»,
проте засоби і шляхи управління монархії реальної знайдуть у ньому
непримиренного сатирика. В Бастілії пише він свою першу трагедію
«Едіп», де розвиває Мармонтелівську тему жерці накидають
народам свою владу, користуючись з темноти мас. Трагедії писатиме
Вольтер протягом усього життя свого (останню з них «Ірену» пише
він, маючи 78 років), але вони мають популярність і з великим
успіхом їх грають у р.р. 20 ЗО. У XIX ст., за часів тріюмфу
романтизму, вони втрачають дсолишню свою славу. Клясичну
трагедію заступає романтична драма. Замість «Меропи», «Заїри», «Тан-
креда», «Альзіри» (кращих Вольтерових трагедій) хвилюють,
захоплюють одних, обурюють інших «Ернані», «Король бавиться», «Ма-
ріон де Льорм» та інші драми В. Гюґо, його сучасників. А далі і
романтична драма поступається місцем буржуазно-реалістичній
драматургії. «Для нас,  пише Фаґер *  трагедії Вольтерові тільки
одна з метикуватих і почесних розваг талановитої людини».

Відомий «конфлікт» Вольтера з аристократом де Роганом,
брутальна розправа останнього з надто задиркуватим «міщанином»
спричиняється до арешту за непокірність, за спробу протестувати.
Два тижні в Бастілії поглиблюють колишній досвід Вольтерів, а
чотири наступні роки (1726 1729) пробування в Англії викликають
низку цікавих паралелів між абсолютною й конституційною
монархіями, їх державним ладом, побутом, культурою, що їм присвячує
Вольтер «Філософічні листи з Англії». Поема «Henriade» замирює
на деякий час Вольтера з королем і дає 500.000 франків прибутку
авторові, крім слави, крім звання творця великої національної поеми.
А втім той же «лявреат» р. 1734 зазнає знову королівського гніву.
Причина  зазначені «Англійські листи» й єретична»
поема «Орлеанська Діва». В «Листах» вихваляє Вольтер англійський
парламентаризм, торкається питань релігії, що не зв язана в Англії з
урядовою політикою, як у Франції, підкреслює значіння в громадському
житті Англії її письменників об єкт гірких дум, як зауважав Асколі,

;!  Е. Faguet. Voltaire.
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для безсилої жертви де Рогаца. Отже «Листи» постановлено спалити.
Щодо «Орлеанської Діви», то цей твір уже підкопував підвалини
культу, віри в святих, як пізніше Пушкінова «Гавриліяда», як
Франсів «Острів пінгвінів», його суто-вольтерівські сторінки, леґенді
про діву Орберозу присвячені, його ж таки «Орлеанська Діва».
Вольтер поволі, в години відпочинку, працював над своєю пародійною
поемою, читав її тільки інтимним своїм приятелям.- Проте, як і
«Гавриліяда», поема набуває широкої популярности в численних
рукописах, незрідка не від автора «доповнених». Сам Вольтер видав
її лише р. 1762, і за другу половину XVIII-ro в. видруковано
300.000 примірників «Діви». «Орлеанська Діва» з боку
літературного  дотепна пародія на виславлення легендарної національної
героїні в незграбній поемі двірського поета XVII-ro в. Шаплена, де
«Діву» змальовано в трафаретнім церковнім стилі й за допомогою
культової фантастики (янгол, оповивши діву хмарами, веде її крізь
вороже військо, англійцям допомагає сатана, тощо). На неї
насамперед скерував жало своєї іронії й дотепу Вольтер. Всі герої
християнсько-церковної поеми Шапленової позбавлені в «Діві» Вольтеровій
їхньої театральної величі, авреолі святости. Вольтер поводиться з
/Ними за панібрата, як Котляревський з героями римського епосу
в своїй «Енеїді», надає їм вигляду звичайних людей, які сваряться,
вживають вульґарних висловів, інтригують, мають звички й
пристрасті, ненавидять, кохають. Щодо останнього, то тут Вольтера
моралістична критика (тепер, як і давніш) обвинувачує в цинізмі,
еротичності. За 60 р.р. минулого століття в цьому ж обвинувачували
Фльобера, як автора «Мадам Боварі», і тоді, на вікопомнім процесі,
адвокат Сенар, спростовуючи прокуророві силогізми, доводив, що
«перелюбство» Емми Боварі  наслідок її містично-релігійного
виховання. Чи не являє релігія нагромадження змислових забобонів 
запитував він, а сам Фльобер у VI розділі роману відзначає, що
такі культові порівняння, як наречений, небесний коханець, дружина
збуджували в душі героїні «несподівану ніжність». Цій культовій
еротиці присвятив Золя свій роман «Провина абата Муре», виявляючи
всю абсурдність (з боку психо-фізіологічного) аскетизму  підпори
святости, як і Л. Толстой в «Отце Сергее». Але це зробив ще
у XIV ст. Бокаччо в «Декамероні», тільки без жадного
психологізму, в пляні натуралістичної новелі, що має викрити лицемірство
святих панотців і ченців так, як викриває його народній анекдот,
казка, пісенька тощо. В цьому стилі підходить і Вольтер до
персонажів «Орлеанської Діви», висміявши не тільки нижчу, а й вищу
церковну єрархію, а поряд неї побут і звичаї двірські. Коріння
його «еротики» в самій проблемі святости, в побуті її носіїв, а
сатиричне, пародійне забарвлення поеми, нагадуючи той же кольорит
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в оповіданні «Білий Бик», де фігурують персонажі з історії культів
дохристиянських, свідчить про ідеологічне настановлення Вольтерової
поеми  запеклу боротьбу з клерикалізмом, як підпорою февдальної
ідеології. Еротика Вольтерова не засмутила б, не обурила б
нікого, коли б був автор «Діви» не виходив з рямок модної тоді
«ґалянтности», еротики великопанської, що за часів розкладу
аристократії й наближення до неї вищих верств буржуазії  посідала не
абияке місце в тогочасній літературі. Алеж він зважився щільно
пов язати «пікантне» з соціяльним. Він насмілився з «брутальністю»

Бокаччо, Рабле й Свіфта наблизитися до таких недоторканих святощів,
як от віра в Орлеанську Діву. Цього вже Мольєрівські Тартюфи не
могли дарувати Вольтерові і навіть за наших часів Фаґе присвячує
«Орлеанській Діві» в своїй монографії всього лише три слова «tres
meprisable ouvrage»  «дуже ганебний твір». Він насмілився подати
свою героїню як служницю з корчми льотарінґської, де знаходить її
патрон Франції св. Денис, показати, як вона їде верхи на криластому
ослі до Карла VII, позбавив її містичної авреолі.

Деякий час перебуває «грозу» Вольтер у Голляндії, а далі
оселяється в замку Сірей, що належав мадам дю Шатле. Одна з «еманси-
пованих» жінок того часу, вона знається на давніх літературах, на
геометрії, студіює Ляйбніца та Ньютона, і в той же час живе
товариським, сальоновим життям. Перебування в Сірей було періодом
інтенсивної літературної та наукової роботи Вольтера. Протягом десяти
літ він написав трагедії «Альзіра», «Зюліма», «Магомет», «Мерона»,
трактати «Про звичаї» («Essais sur les moeurs»), «Елементи
Ньютоново! Філософії». Працює Вольтер і над великим історичним твором
«Вік Людовіка XIV». Прекрасна Емілія не лише вміє надихати
Вольтера, але, маючи практичний розум, орієнтуючися в настроях «сфер*,
за висловом пані Ґрафіньї, урятовує його від багатьох дурощів,
цензурує його твори, не дає йому спускатися до полеміки з дрібними
ворогами. Р. 1 749 померла мадам дю Шатле. Вольтер гостро відчуває
 свою самотність, несподівану втрату «подруги двадцятьох років свого
життя». Промайнули давно вже роки юнацтва, молодости. Тепер,
у Парижі, де оселяється він, його не засліплює показний блиск,

томлять інтриґи. Громадська атмосфера стає все важча й важча.
Вороги Вольтерові силкуються принизити його як письменника,
утворюючи штучний успіх середньої вартости п єсам Кребійоновим. Тоді
саме його погляд звертається до «приятеля» молодости, до пруського
короля Фрідріха Великого. Вольтер і Фрідріх  цей трагікомічний
епізод надзвичайно характерний для доби, коли буржуазна «просвітна
філософія» пробує вступити в спілку з абсолютизмом. Знайомство

Вольтера з Фрідріхом почалося ще з р. 1736, коли майбутній король
Пруссії був у неласці в батька і волів займатися, замість воєнщини
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поезією та філософією. Молодий принц виявив , себе палким
прихильником Вольтера, і між ними зав язується ^кваве листування. Р. 1740
Фрідріх сідає на батьковому троні. Заглиблений у нові труди та
турботи, він проте не спускає з ока Вольтера. Честолюбний, він мріє про
славу «Короля-Сонця», Людовіка XIV, він не раз намагається
спокусити Вольтера переїхати до Берліну. По смерті Емілії дю Шатле
Вольтер зважується покинути Париж. Р. 1750, 10 липня, він уже
в резиденції Фрідріха  в Потсдамі. Перші вражіння сповнені
наївного патосу. Дещо від Кандідової та Задіґової життьової простодуш-
ности було, очевидячки, і в «демонічному дідові», мало не дияволі
в уявленні віруючих. «Опера, комедія, філософія, поезія, герой-філо-
соф і поет, велич і ввічливість, ґренадири і музи, сурми і скрипки,
платонівські вечори суспільство і воля! Хто б цьому повірив?» пише
Вольтер, повідомляючи небогу, що дістав двадцять тисяч ліврів на рік
утримання, помешкання в /королівському палаці, титул камергера
і орден. Проте щодо волі Вольтер глибоко помилявся, та й
королівська ласка, як незабаром виявилося, досить таки ненадійна річ, і За-
діґові міркування на цю тему відбивають власний гіркий досвід Воль-
герів. Поезію заступає найзвичайніша проза. Вольтер розпочинає якісь
грошові операції, порушує королівський наказ про заборону
спекулювати саксонськими грошовими паперами. Справа доходить до суду,
і хоча Вольтера виправдано, але процес кидає на нього неприємну
королеві тінь. Стосунки межи Вольтером і королем загострюються ще
більше, коли Вольтер друкує злісний памфлет на президента
Берлінської Академії Мопертюї. З наказу Фрідріха памфлет спалено під
вікном Вольтера. Отже король-філософ виказує себе не толерантні-
шим від короля французького, короля без філософії. Захват колишніх
листів поступається місцем депресії. Вольтер, «сидячи коло груби,
з важкою головою і смутним серцем», запитує сам себе: «Чого,
власне, сиджу я в цьому палаці?» Більше, ніж коли, він «потребує
розради». Але тепер гадає він, ту розраду «дають не
королі», а література, творчість. Вольтер наважується розлучитися
з королем, що недвозначно був висловився про нього: «Вичавлену
помаранчу викидають». Та виїхати з краю філософа-короля,
виявляється, далеко тяжче, як заїхати до нього. У Франкфурті на Майні
Вольтера заарештовано. Наказано відібрати від його камергерський
ключ, орден, його листування та папери і серед останніх розшукати те,
що компромітує короля,  рукопис його поезій. По довгому ряді
неприємних пригод. Вольтерові щастить, нарешті, дістатися до Ельзасу,
а потім знайти собі пристановище у Швайцарії. Він купує поблизу
Женеви замок Delices («Відрада») і другий, поблизу Льозанни,
Monrion (Монріон), бож філософам потрібні захистки, щоб
«сховатися від собак, які женуть за ними». Правда, рішучости Вольтерово?
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не вистачає, і опісля він поновляє листування з Фрідріхом, але доба
його мандрів по чужих палацах та замках закінчується. З 1758 р.,
протягом двадцятьох літ, він живе у Фернеї, маєтку на східньому
схилі Юри. Тут він може, як Кандід, спокійно «плекати свій сад».
Вольтер цієї доби любить називати себе «старим Фернейським
пустельником», але пустельник живе, як справжній магнат. З нього
прекрасний господар: він будує текстильні фабрики, майстерні
годинників, і занедбане містечко швидко розростається. Настає останній
період у житті й творчості Вольтера, що дивує нас кількістю
довершених творів. За цей час з являються друком найкращі його
філософські оповідання: «Кандід, або оптимізм» (1749), «Мікромеґас»
(1752), «Простак» («L ingenu» 1767), «Вавилонська Принцеса»
(1768), «Білий Бик». У фернейську добу Вольтер з юнацьким
запалом виступає проти фанатизму та беззаконства не лише як
філософ, але й як оборонець реальних, поодиноких «покривджених та
зневажених». Він добивається перегляду справи Жанна Каляса,
протестанта, обвинуваченого в убивстві власного сина, засудженого
на колесування й страченого. Трилітня боротьба з «законом»
скінчилася перемогою. Вольтер довів цілому світові судову «помилку».
Каляса визнано невинним, а його родині призначено велику пенсію.
Вольтерові щастить урятувати від смертної кари кальвініста Сірвена,
обвинуваченого в убивстві дочки, де ля Барра, обвинуваченого в
блюзнірстві. В своїм приватнім житті Вольтер не вільний проте був
од компромісів із своїми філософськими переконаннями задля
життьових вигод. Відкидаючи церковність, офіціяльну релігію, він будує
у Фернеї церкву й урочисто святкує в ній Великдень. І це зрозуміло,
коли пригадаємо, що на питання Бейля, чи могла б існувати держава
атеїстів, Вольтер відповідає, що коли б Бейлеві довелося правити
пятьма-шістьма сотками селян, він мусів би проповідувати учення про
караючого бога. Взагалі, визнаючи юридичну рівність усіх громадян,
Вольтер рішуче відкидав думки про будь-які радикальні економічні
зміни в побуті широких мас. Ці «нижчі» верстви суспільства, за
Вольтером, мають право «вільно продавати свій труд тим, хто більше
дасть», алеж це нездійсненна річ, щоб «на нещасливому нашому світі
суспільство не поділялося б на дві кляси: на багатіїв  владарів
і. незаможних  слуг». Вільні, тобто раби не февдалів уже, тільки
магнатів капіталу, це той ґрунт, гній, на якому зростають і
зростатимуть наука, мистецтво, культура. Нема чого дбати про освіту темної
маси. Вона може клякнути в темноті. Такі і подібні думки незрідка
висловлює Вольтер у своїм листуванні, бо, за висловом Люї Бляна,
він «був справжній буржуа щодо своїх думок, інстинктів, прагнень».

Отже цілком зрозуміло і те, що трактат Ж. Ж. Руссо «Про
походження нерівности людської» (1754) викликав обурення в автора
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«Кандіда». Ніколи ще,  пише він,  «не виявляли стільки дотепу,
щоб перетворити нас на тварин. Бере охота рачкувати, читаючи ваш
твір». Пригадаймо, що навіть Свіфт подавши в «Гулівері» найгострішу
й немилосердну сатиру на «демократичну» англійську монархію,
залишив рабів у блаженій країні шляхетних коней «ґуїнґнґмів», де, мимо
дикунів «йєху», бачимо й нижчу породу кінську  слуг.

Р. 1778, по смерті Людовіка XV, Вольтер приїхав до Парижу.
З надзвичайною пошаною й урочисто зустріла столиця 84-літнього
великого письменника. В театрі він був присутнім при увінчанні
власного бюсту лавровим вінком. Шанування відбувалося 16-го березня,
а вночі проти 31 травня 1778 р. Вольтера не стало. Три місяці
нервового напруження та неприпинюваної літературної роботи --
і кволий організм письменника не витримав. Чотирнадцять років
до смерти, у «Посланії до Горація», Вольтер писав, що вчиться
в улюбленого Горація «зневажати смерть, смакуючи життя».
Напередодні смерти у вірші «Adieux a la vie» * до епікурейської філософії
домішується гірка іронія, що її песимістичне забарвлення нагадує вже
носіїв «світової скорботи» XIX в. Кожна людина грає, як актор,
маленьку свою ролю, потім зникає: «Фарс скінчився», актора забуто.
Проте історична роля Вольтера, його творів, як бачили ми, сягає
далеко поза межі XVIII-ro в. Вольтер, за влучним висловом Фаґе,
справді, «рецидивіст слави», і ці рецидиви його популярности свідчать
про те, що в творчості Вольтеровій, в його філософії й соціології
західньо-евронейська буржуазія знайшла не тільки свого ідеолога, але
й критика, сатирика.

III

Вольтер не створив якоїсь єдиної філософської системи. Філософія

була для нього не метою, а засобом. Засобом ідеологічної клясової

боротьби. Найзапеклішими ворогами Вольтеровими були середньовічна
церковна теологія, церковна догматика. Як і Фонтенель, він знає, яким
впливом користаються в темних масах «оракули», спостерігає, як в
освіченій Франції, в освіченому XVIII в. панують єзуїти відроджуючи
найгірші сторінки кривавої історії середньовіччя. В своїй критиці
клерикалізму Вольтер не звертався до важкого апарату, богословських
дослідів, він користувався своєю звичайною методою  виявляти все
безглузде, все, що суперечить здоровому розумові. Так підходить він до
леґенд біблійних та християнських у спеціяльних своїх трактатах («Бог
і люди, твір доктора Оберна, теологічний, але розсудливий»), у
коментарях до книг пророків, у численних статтях, памфлетах, популяри-
зуючи свої висновки в таких повістях, як от «Білий Бик», «Вавилон¬

* «Прощання з шиттям».
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ська Принцеса». Але від питань про бога та релігію не можна було
відокремити і таких питань, як сенс людського життя, добро і зло
в ньому, свобідна і несвобідна воля. Протягом многолітньої

літературної діяльности Вольтер міняв свої погляди на ті чи інші проблеми,
але основна його позиція досить стала  це деїзм, тобто визнання
якоїсь вищої розумної сили, першопричини всього існуючого. До нього
твердження Вольтер приходить через цілий ряд логічних побудовань.
Не маючи даних пізнішої наукової біології, не зважившись піти
за такими послідовними матеріялістами другої половини XVIII в.,
як Ґольбах, Гельвецій, Вольтер не міг стати атеїстом у сучасному
розумінні цього слова. Звідси і повстають ті протиріччя, ті
суперечності, ті «прокляті питання», що їх не завжди Вольтерові щастить
розв язати з достатньою глибиною та виразністю.

Усі люди «народжуються на світ з носом і п ятьма пальцями,
але ніхто не народжується з пізнанням бога»  каже він у «Трактаті
про метафізику», але разом з тим всесвіт, на його думку, не міг
повстати з нічого. Коли ми повні свідомости та розуму, то повинно
бути і «вічне, розумне єство.*. Про найвищу творчу силу говорить
суворий лад та доцільність світотвору». Коли світ «прекрасна

машина», то ми, гадає Вольтер, повинні зробити висновок і «про
розумного, великим мистецтвом обдарованого її творця». Проте ця сумнівна
-доцільність» підпадає, як свідчать пригоди Простака, Задіґа, Кан-
діда, Амазана й інших Вольтерових героїв, досить поважним
сумнівам. Як і всі деїсти, мусів Вольтер зупинитися над /іитанням про
походження зла на світі. Як, справді, з ясувати, виходячи з визнання
якоїсь вищої сили, митця-будівиичого, «таку силу в його творі зла,
насильства, неправди? До 1755 р., під впливом Ляйбніца, Вольтер
мав нахил до надмірного оптимізму, і в «Думках про Паскаля»
висловився: «знати, що земля, люди, звірі такі, які і повинні бути, за
призначеним порядком, то є ознака мудреця». Але р. 1775 цей оптимізм
похитнувся. Жахливий землетрус у Лісбоні, що забрав тисячі жертв,
примусив Вольтера скрикнути: «Яка жорстока природа!». Яка сумна
гра випадку, гра людського існування!» Ясно: «жорстока природа»
не в яжеться з ідеєю «розумного творця». Не можна бути остільки
наївною і світу цього далекою людиною, щоб не помічати, як Кандід,
безлічі зла в нас і навколо нас, але, з другого боку, якось страшно
і зруйнувати ідею божественної сили. В «Поемі про лісбонський
землетрус» Вольтер, як Іван Карамазов у Достоєвського, сумнівається
щодо світової гармонії», але не зважується повернути богові свій
«квиток на право вступу до неї».

Він намагається з ясувати зло, як наслідок нашої зіпсованости,

як вияв злої волі. Але знову питання  чи ж свобідна вона? Вольтер
відкидає Декартову науку про природжені ідеї. Наша думка є лише
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сукупність тих уявлень та розумінь, що утворюються на ґрунті нашого
досвіду, тобто наших відчувань. У своїм теоретичнім погляді на душу
Вольтер наближається до матеріялізму Льокка, підкреслюючи свою
близькість до нього в фантастично-сатиричному романі «Мікромеґас'.
Мікромеґас  то велетень, родом з Сіріуса, що з другим таким, як
сам, велетнем з планети Сатурна мандрує небесними тілами. Вони
досягають землі. За допомогою мікроскопи вони помічають на півночі
корабель з ученими мандрівниками. Мікромеґас, узявши корабель
У руку, починає розмову з ученими, що вражають його своїм знанням
неба. Але що знають вони про власну душу? Всі вони по-різному
відповідають на те запитання. Один дотримується Арістотеля, другий
Декарта, третій  Ляйбніца і т. д. Послідовник Декарта каже, .що
душа то є «чистий дух», що дістав усі свої ідеї в матерній утробі/
але вийшовши у світ, повинен «іти до школи і там з самого початку
вчити все те, що так достотно було йому відоме. Відповідь велетня
повна злої іронії: «Але це ж зайва праця, коли твоя душа, така мудра
в матерній утробі, стає такою темною, коли обростає бородою».

Коли не існують прпрождені ідеї, коли людина з природи
не посідає ні ідеї бога, ні ідеї повинности, ні ідеї добра і зла,
то в чому ж тоді виявляється свобідна воля, якою мірою відповідає
людина за свої вчинки, що стримує людину в її вчинках, що саме
робить ті вчинки громадсько-потрібним, доцільним? Усі ці ідеї,
реґулюють життя, утворюються у людини, а не народжуються

з нею разом. «Ми не народжуємося уміючи ходити,  каЖе

Вольтер,  але кожний, хто народився з двома ногами, набуває згодом

і вміння ходити». Та і розуміння права, добра і зла доспівають

у певному віці і властиві вони всьому людству на всі* ступенях

культурного розвитку. Звичайно, до ідеї соціяльної зумовлености

моралі, її клясового коріння, Вольтер не доходить.

Наша воля залежить від нашої свідомости, від наших ідей. Наша/
свобода волі  це наші свобідні вчинки. Вольтер покладає певні
межі цій волі, а в своїй науці про душу стає на роздоріжжі між;1
тогочасним ідеалізмом та матеріялізмом, і це вагання не важко
помітити, читаючи його філософські повісті. У листі до Фрідріха
Великого він навіть признається в «повному незнанні! Чи душа є дух
або матерія, чи повстає вона з нічого, чи живе в вічності»  усе це,
на думку Вольтерову,  «питання одного сліпого другому про те, що
таке світло». З легкою іронією зазначає він: я намагався вгадати,
чи не через ті самі сили, що орудують моїм травленням і рухом,
дістаю я свою думку. Я ніколи не міг зрозуміти, як і чому думки
утікають, коли голод виснажує моє тіло, і як вони повертаються,
коли я наїмся».

Отже ідея бога, світової гармонії, зазнає часом чималої небезпеки
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від логіки й того ж таки розуму, що хтів би знайти свою
першопричину, а з тим вона, на думку Вольтера,, «корисна для людства».
І досить цинічно Вольтер пояснює, чому саме корисна: «Я хочу, щоб
мій кравець, мої слуги, моя жінка вірували в бога, і гадаю, що тоді
мене меншою мірою обкрадатимуть та дуритимуть». Адже всі народи
мають своїх богів, що карають, і богів, що нагороджують, а він,
Вольтер,  «громадянин світу» («citoyen du monde»). Не стільки, певна річ,
«громадянин світу», скільки син своєї кляси. Філософія Вольтерова
щільно пов язана з його соціологією, з його політичними
переконаннями. Його соціяльне становище зумовило ненависть до февдалізму. Він
бачив його розклад, він у захваті від економічного розвитку Голландії
та Англії, він придивляється до участи буржуазії в державнім житті
Англії та до співробітництва з нею інтелігенції; ідеалом державного
ладу для нього є знов таки Англія. То є лад, де «король має всю владу

чинити добро і де у нього, проте, зв язано руки, щоб не чинити злого,
де пани стають панами без насильства і кріпаків («Англійські листи»).
Вольтер мислить рівність, як рівність усіх перед законом, але
проблему рівности соціяльної він ставить тільки теоретично, і клясовий
поділ лишається непорушний. В «божественне право лицарства» він
повірить лише тоді, коли побачить, що «селяни з являються на світ
з сідлами на спинах, а лицарство з шпорами на п ятах». Всі люди
рівні з природи, але «на сцені цього світу вони виконують різні ролі».
Як представник буржуазії, Вольтер сміливо й нещадно атакує
деспотизм, февдальне дворянство, але не забуваймо, що Вольтер цінить
такий устрій, коли і не пан з походження може стати паном. Він
сам такий, «міщанин у дворянстві», як і Бомарше, він землевласник
і з усією своєю гуманністю, прихильністю до «народу» («реиріе») він
все таки «пан». Марно ми стали б шукати у Вольтера будь-яких
революційних ідей щодо цього «народу», і хоч селянин не
народжується з сідлом на спині, а проте «народ» не має «смаку, витончености»,
це «чернь», що має для життя лише руки, що «ніколи не
спроможеться чогось навчитися». І коли ця «чернь» починає промовляти
в згаданому «Заповіті» Мейє, коли вона надто революційно мислить,
буржуазія в особі Вольтера цензурує її думки, використавши з них те,
що відповідає її громадсько-політичним прагненням.

З елементами філософічних ідей Вольтера і його соціології ми
зустрічаємося по всіх його літературних творах, але найдовершеиіше
своє втілення знайшли вони в його філософсько-сатиричних повістях,
де життьовий досвід і теоретична думка, власні життьові пригоди
й вигадані, Вольтер та його доба, його кляса  відбиваються в дійсно
художній формі, що ставить їх поряд таких шедеврів світової
літератури, як Свіфтів «Гулівер», «Ґарґантюа» Рабле.
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IV

Сатирична повість, сатиричний роман як літературний жанр мають

свою довгу історію, що їх тут не місце наводити. Відзначімо лише,
що Вольтер, як автор «Задіґа», «Кандіда», «Принцеси Вавилон^
ської» й інших філософічно-сатиричних повістей, не тільки мав, але
й добре знав своїх попередників, починаючи з античних часів. Побут
сучасний, сучасна історія, факти політичного життя Франції й Европи
взагалі, давня давнина, мітологія й фантастика казкова, реальність,
утопія  найхимерніше сплітаються в повістях Вольтерових, і в
окремих компонентах їх, тих або інших ситуаціях, драматичних чи то
комічних,  не важко запримітити чимало літературних ремінісценцій,
чимало відгомонів світової сатиричної, сатирично-фантастичної й аван-
турної літератури. «Правдиві оповідання» Лукіяна, що висміюють
любовні й авантурні схеми романів доби геленістичної культури,
лицарські середньовічні романи й геніяльна пародія на них у Сервантесовім
«Дон-Кіхоті»  певний відгук знаходять в любовних романах Кандіда,
Амазана, Задіґа, численних їх пригодах, що до них спричиняється
«доля». Доля розлучає коханців, випробовує їхню вірність, доля,
кінець-кінцем, по багатьох драматичних та комічних епізодах доводить
їх до щасливого фіналу  одруження. Щиросерді, мудро-наївні шукачі
істини Вольтерові не випадково, здається, нагадують часом Серванте-
сового великого мрійника, хоч оця лукава усмішка надає їм
своєрідного забарвлення. В гострому гуморі, що не милує ненависних
йому попів, ченців святобожників, чванькуватих февдалів, Вольтер
ке випадково наближається до французьких" фабльо. Знає він
і цінує Бокаччо, як автора «Декамерона», що його вплив
позначається зокрема в «Орлеанській Діві». Але безпосередні попередники
Вольтера, як автора повістей, де фантистика та гумор, перетворюючись
на злу сатиру, становлять один із засобів розвитку тієї чи іншої
філософічної або соціяльно-політичної ідеї  то, безперечно, Рабле
з його «Ґарґантюа» та Свіфт з його «Гуліверовою мандрівкою».
Поряд цих велетнів світової сатири певну рьлю відіграли в
процесі утворення сатири Вольтерової і такі призабуті нині, але
популярні свого часу французькі письменники, як Сірано де Бержерак
(1620 1655), автор двох соціяльно-фантастичних романів  «Комічна
історія місячних держав» і «Комічна історія соняшних держав», як
Дюфрені (1648 1724) з його «Серйозними та комічними пригодами
одного сіямця», Монтеск є з його славнозвісними «Перськими
листами». З усіх цих попередників і сучасників Вольтера на перше
місце сам Вольтер висуває Свіфта, що з ним він бачився р. 1727
в Англії. «Що більше я читаю ваші твори, то менше мені
подобаються мої»,  писав він Свіфтові, називаючи в листі до Тьєріо
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«сатирою на людський рід» «Гулівера >. Свіфт, певна річ, не
«впливав» би на Вольтера, коли б був цей вплив не зріс на ґрунті подібних

соціяльно-економічних умов розвитку буржуазного ладу в Англії
й Франції XVI XVIII в.в. Р. 1726, коли з явився «Ґулівер»,

англійська буржуазія вже склала свій історичний іспит, відограючи значну

ролю в економічному й політичному житті Англії, впевнено простуючи
шляхом розвитку «демократичного парляментаризму». А з тим, поряд

спорохнілих руїн колишнього февдалізму, помічаються загрозливі

плями гнилизни і на мурах нового палацу буржуазно-капіталістичної

культури. Остання, розвиваючись, породжує нові форми політичного

й економічного хижацтва, і та буржуазна мораль, що їй колись

загрожували Річардсонові зіпсуті, розбещені Ловляси, тепер під загрозою

з боку «аристократів» своєї власної кляси, та й взагалі буржуазні
чеснота й оптимізм починають хитатися, плутатися в соціяльних про-

тивенствах. Ще, правда, далеко до зневіри в «прогресі», до Байроно-

вого песимізму й бунтарства, ще англійська література матиме свого

останнього великого оптиміста Діккенса, але в особі Свіфта маємо

вже письменника, що нібито випередив Бальзака, як немилосердний

«фізіолог». Свіфт не бунтар, не має на думці ламати, радикально

змінити щось в існуючім ладі, він хотів би тільки «вшляхетнити»

його за допомогою ідей просвітної філософії, ідеї абстрактного

гуманізму. Отже він створює образ ідеального короля-філософа (як

і. Вольтер в особі Задіґа) в другій частині «Гулівера» (Мандрівка

до Бробдінґнеґу), а в частині четвертій, змальовуючи блаженну

країну гуїнґнґмів, намагається втілити свої соціяльно - політичні

ідеали, і Свіфтова фантазія не задовольняється, як це буває

звичайно в утопіях, з якоїсь вищої людської породи. Ідеальні істоти

Свіфтові  це шляхетні коні, що їм протиставлено брутальних,
потворних «йєху». Тут Свіфтова критика сягає за межі критики
соціального ладу Англії. Його «йєху» не тільки втілення негативних рис

панівної кляси, але н інших верств суспільства, всього людства, яким

воно видається, яким ввижається дрібнобуржуазному інтелігентові, що

мріє про «честь, справедливість, правдивість, солідарність, мужність,
цноту, доброзичливість, вірність», як елементи суспільного життя, але,

в умовах розвитку капіталістичної цивілізації, не сподівається

здійснення своїх мрій. Мізантропізм і песимізм Свіфтів буйно
розквітнуть у ХІХ-ХХ ст., але Вольтер, за яким стояла велика

французька буржуазія, сповнена ще творчої сили й великих мрій,
войовнича й оптимістична,  не має на меті подати «сатиру * на людський

рід», як іменує він «Гулівера». Його Простак, Задіґ, Амазан, Кандід

так або інакше замиряються з політичною й соціяльно-економічною

дійсністю, що їх оточує, не впадаючи в глибокий той розпач Гулізе-
рів від споглядання ненависних «йєху», що примушує його з огидою
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ставитися навіть до власної родини й перевагу давати родичам шля*'
хетних «гуїґнґнів»  своїм коням.

Найяскравіше відбилася оптимістична ця буржуазна ідеологія Воль-
терова в невеличкому його оповіданні «Жанно і Колен». Жанно *
син відомого торговця мулами, Колен  син хлібороба. Змалку вони
щирі приятелі. Родина Жанно їде до Парижу. Судовий процес
зруйнував її добробут, але згодом старий Жанно, через щасливі
спекуляції, став паном де ля Жаннотьє. Купивши маркізат, він стає навіть
титулованим дідичем. Малого Жанно виховують в дусі
великопанської науки. Спритний невіглас ґувернер має зробити з Жанно, як
учителі Мольєрового Журдена, людину, що «вмів подобатися».
Навіщо вчитися латинської? Хіба ж «освідчуються латинню в коханні?»
Непотрібна й астрономія, бо «все це можна знайти в календарі»,
Найбезглуздіша наука  це геометрія, бо «якщо колись Жанно треба
буде геометра, щоб зробити пляна з своїх земель,  «він зможе
виміряти їх за гроші». Щодо мистецтва, то краще допомагати їм, аніж
їх вивчати». Може корисна геральдика? Ні, вона бо «не в моді»
тепер, ущипливо зауважує Вольтер, немає цилюрика, що «не мав бн
своїх гербів». Отже Жанно вчитиметься танцювати й співати
водевільних пісеньок. Цієї освіти, виявляється, досить, щоб посісти
почесне місце в модних сальонах. Жанно має одружитися з багатою
вдовою, але щастя зраджує знову родину Жанно. Широке життя й
широкі борги доводять старого «маркізах до в язниці. Романтичне
кохання зазнає вдару. Чарівна вдова воліє одружитися з блискучим
офіцером, що пропонує Жанно «вступити до нього в роту».
Ґувернер радить стати вихователем, а материн сповідач повчає: «від
багатства душі псуються. Бог був ласкавий, що зробив її(матір)
старчихою». Міщанина в дворянстві покарано. Але він мусить, за
Вольтером, повернутися до рідної кляси, зустрівши випадково в Парижі
працьовитого Колена, з якого став добрий, енергійний неґоціянт.
Колен стоїть на чолі виробництва полудженого заліза й міді. Він
одружений з дочкою багатого торговця посудом. Незлослива 'Людина,
він обіцяє навчити Жанно ремества, дати частку в підприємстві, і від
Коленової доброти душевної «розвинувся в серці Жанно зародоіг
доброї природи, якої світ не задушив цілком». Він побачив, що
«щастя не в вельможній чвані».

Наївне це, за наших часів, оповідання дуже типове для Вольтера
й його доби. Ідеали буржуазні Колена плекає й Фіґаро Бомарше,
хоч простує до них іншими шляхами. Вольтер, що вміє нещадно й
дотепно висміяти аристократів, Вольтер сатирик стає тут сантимен-
тальним, моралізує, повчає, поетизує процес збуржуазнення частини
селянства в особі Колена й самого Колена, як людину. Ще не
надійшов час, коли Бальзаків Вотрен зруйнує своєю аналізою цю ідилію-
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промислового капіталізму, коли, за часів розвитку капіталізму
фінансового, історії Коленів перетворяться на історію Сезарів Біротто,
Ґоріо, Ґранде. З другого боку, не впадав Вольтер і в драматизм
міщанських трагедій Лесінґа й Шіллера, до якого спонукали їх
політичні й економічні умови існування німецької буржуазії, пригніченої
й загальмованої у своїм розвитку февдальним ладом Німеччини
XVIII-ro в. В «Жанно й Колен» Вольтер промовляє від імени вищої
я досить уже політично й економічно дозрілої буржуазії, яка вітає
ті дрібнобуржуазні низи, що вміють «збагачуватися», що поповнюють
лави єдиного антифевдального фронту. Великі й дрібні Колени
посваряться лише пізніше, за часів Революції 1789 р.

В оповіданні «Простак» Вольтер, як і Монтеск є в «Перських
Листах», скеровує жало своєї іронії на сучасну державну, офіційну
Францію з її міністрами, фаворитами, клерикалами, бюрократами
тощо. Подібно до Монтеск є, сприймає сучасність і критикує її
Вольтер крізь призму почуттів і думок екзотичного чужинця, не
зіпсованого європейською культурою а саме  гуронця, що випадково
потрапляє до Франції. З походження він француз, але народився в
Америці, де, по смерти його батьків, урятувала йому життя й
заступила матір гуронська жінка. Отже Простак  син природи, людина
наївна з погляду європейського, а втім своєрідно мудра. Культура
не отруїла його, жадні історичні, релігійні, соціяльні забобони й
традиції не впливали на нього, не припустили звичайного лицемірства.
Природня логіка, тверезий, гострий розум Простакові рішуче

повстають проти того, що бачить і пізнає# він у французькому
суспільстві половини XVIII-ro ст. Наївність Простакова спричиняється
спочатку до кумедних життьових ситуацій, як наприклад, ті моменти,
коли він має вихриститися, коли бажає, всупереч усеньким церемоніям,
негайно одружитися з чарівною Сент-Ів тощо, але поволі з комічного
пляну повість переключається в драматичний. Одружитися з Сент-Ів
не може він, на заваді бо стає релігія, яка забороняє шлюб з хрище-
ною матір ю. Простак, шукаючи захисту й нагороди в короля за
виявлене в сутичці з англійцями геройство, потрапляє до добре знаної Воль-
терові й багатьом ідеологам буржуазним Бастілії, як жертва чорних кру-
ків-єзуїтів, як людина що висловлює єретицькі погляди. Сент-Ів,
утікши з манастиря, подається до Парижу, щоб довідатися про долю
нареченого. Визволити Простака з Бастілії вона може тільки
офірувавши жіночу свою честь сластолюбному дон-жуанові Сен-Пуанжеві.
Простак на волі, але самовіддана Сент-Ів, від сорому й тяжких
переживань захворівши, вмирає. Історія нещасної Сент-Ів, чеснотливої,
хоч і поданої в доброзичливо-іронічному освітленні, буржуазної
героїні, наближає цю повість В.ольтерову до сантиментально-буржуаз-
них драм та романів XVIII-ro в. Проте в фіналі «Простака» Вольтер
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лишається Вольтером. Представник ідеології великої буржуазії, він:
не мав наміру, як Ж. Жак Руссо, а надто його послідовники, втішатися
мріями про «ГЬошше naturel»  близьку до природи з незайманою
душею людину. Його дикун Простак, зазнавши чимало лиха від
цінностей «культури», кінець-кінцем, підкоряється її законам. Вольтер не.
робить з Сен-Пуанжа якусь потвору на кшалт Шіллерового Франца.
Моора, замирює цього легкодухого, а проте не злого аристократа
з колишнім гуронцем, С.-Пуанж допомагає Простакові «висунутися»
в паризькому суспільстві. Простак стає офіцером, і його шанують
не тільки, як хороброго вояка, але й як «глибоко розумну й
розсудливу людину». Дикунство героя оповідання це лише художній за-
соб, засіб «учуднити» ту реальність, що до неї призвичаїлися наші очі-
змусивши нас придивитися до неї очима, позбавленими окулярів
звичайної аперцепції. Наївні нібито, а з тим цілком логічні
міркування Простакові про релігію, культові нісенітниці, теологічні побу-
довання, літературу, науку популяризують соціяльно-філософські ідеї
самого Вольтера. Простак критично ставиться до Ґордонової теорії
«спокутливої благодати», і в розмовах, що точаться в Бастілії між
янсеністом-теологом і деїстом Простаком, становлять філософський
стрижень повісти. Устами свого героя аргументує, звичайно, сам автор.

Існує якесь вічне єство, що створило велетенську машину, і
люди  маленькі коліщата в ній. Машина діє за загальними
законами, і це єдине, що здається Простакові зрозумілим. На думку
Гордонову, це значить зробити бога винним за гріх* Алеж, як
зауважує влучно Простак, і «спокутлива благодать» не позбавляє
бога цієї вини, бо всі, кому в ній відмовлено,  грішать, а хто
видає нас злу, хіба не є винен у злі? Як пізніше Фльобер у «Бу-
варі й Пекюше», ревізує Простак  Вольтер не тільки метафізичні
здобутки, але й сучасну науку та мистецтво, їх суть, їх
настановлення, водночас виявляючи свої соціяльні симпатії. В історії,
наприклад, вбачає він нескінченну низку злочинів і нещасть (як і Свіфт),
за винятком «прекрасних віків римської республіки». З великих
французьких писменників найбільше захоплює його Мольєр, зокрема
«Тартюф», бож через сучасних тартюфів у сутані потрапив Простак до
в язниці, і блискучий образ одного з них подає Вольтер в особі
єзуїта, що його виправдання неминучого «гріху» Сент-Ів викриває всю
соціяльну суть клерикальної діялектики. Це справді гідна Моль-
єрового «Тартюфа» сцена. Поряд дошкульних випадів проти
теології й клерикалів звертає свою увагу письменник і на такі
характеристичні риси державного ладу, як от бюрократизм, шпигунство,
неприхований безсоромний фаворитизм, розпуста духівництва й двірської
аристократії. Проте, хоч яка гостра й дотепна ця Вольтерова соці-
яльна сатира, вона стриманіша, ніж сатира Свіфтова. Картина сучас-



24 Вольтер

лої державної Франції викликає в письменника зіставлення, як і з
«Принцесі Вавилонській», з конституційною Англією. «В Англії це
зовсім не так»  звичайний приспів Вольтерів, алеж автор «Гулі-

вера», як відомо, досить виразно виявляє всі відворотні сторони
цього споетизованого від Вольтера «не так». Англійська

«демократичність»  ідеал для Вольтера, але для Свіфта, що спостерігає її

в процесі усталення, розвитку, внутрішніх її противенств, вона об єкт

гірких роздумів. Ширшу й синтетичнішу панораму так мовити б,

існуючих державних структур на тлі соціяльно-філософських своїх

міркувань подає Вольтер у повістях «Задіґ» та «Принцеса Вавилонська».

Задіґ  герой умовно й алегорично «східньої історії», втілення тієї

толерантности, просвітної філософії, що її протиставлено всім
проявам деспотизму, насильства, лукавства, невігластва, фанатизму, глуп-

ства людського, які спостерігає й від яких зазнає чимало лиха під
час своїх мандрівок Задіґ, кінець-кінцем, тріюмфуючи. «Доля>

штовхає Задіґа від одного іспиту життьового до другого, але він не

втрачає свого оптимізму, внутрішньої своєї рівноваги. За допомогою

запозичених з багатьох літературних джерел трагікомічних ситуацій,
своєрідно, майстсрньо скомбінованих, веде нас Вольтер від пригоди

до пригоди цього нового Дон-Кіхота. Задіґа зраджує непохітно-

цнотлива, здавалось, дружина. Задіґ привертає до себе увагу короля

за свої суто Шерлоії-Холмсівські здібності насамперед, а надам й

за справжню Соломонівську мудрість, але фатальне кохання, що

пов язує не позбавленого людських пристрастів філософа й королеву,

спричиняється до падіння Задіґа, як фаворита-міністра. Задіґ
пізнав ціну, як і Вольтер, королівської ласки, двірської

підлесливості!. Йому загрожує смерть, він змушений тікати з королівського

палацу, як Вольтер колись з Потсдаму. Доля, як у старовинних і

сучасних авантурних романах, розлучає Задіґа з героїнею. На цей

фабульний стрижень, як і в інших оповіданнях Вольтерових,

нанизуються численні епізоди з історії мандрування Задіґового. Він
захищав жінку, що її немилосердно б є якийсь чоловік, єгиптянин з

національності!. В запалі Задіґ мимоволі вбиває його, і жінка проклинає

великодушного оборонця. Вона хотіла б, щоб коханець бив її, бо

< заслужила цього, призвівши до ревнощів». Отака своєрідна життьова
логіка, що її важкі дотики відчував і Сервантесів ідеаліст з Ля-
манчу!

Єгиптяни заарештовують Задіґа. Він стає рабом арабського купця

Сетока. Як і завжди, мудрість героя привертає до нього увагу й

пошану новою хазяїна. Невтомний пропагандист ідей Вольтерових,
Задіґ диспутує з Сетоком на соціяльні і релігійні теми, виступає

в ролі деїста на своєрідній дискусії з приводу переваги того або
іншого бога, що виникає між представниками ріаних релігій. Сміливо
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виступає Задіґ проти жахливого культового звичаю спалювати ланку
з її померлим чоловіком. Він радить владі видати закона, що
«дозволяв би вдові палити себе тільки по тому, як вона цілу юдину
перебуде сам-на-сам з якимсь молодиком». І справді, відколи цього
закона видано,  «жадна дама в Арабії не спалила себе». В цьому
й дальшому епізоді  визволення Задіґа з рук фанатиків-жерців за
допомогою врятованої від спалення вдови Альмони,  Вольтер
глузує з лицемірства й прихованого еротизму «святих жерців», цього
разу східніх, алеж мало чим відрізняються з цього боку від
аравійських своїх родичів «святі» єзуїти й папське духівництво в
оповіданнях «Простак» і «Принцеса Вавилонська». На острові Серендібі
допомагає Задіґ королеві Набуссанові знайти ідеального скарбника й не-
користолюбну жінку. І знов таки мудрі його поради обурюють
фанатичних «бонз». Деякий час пробував Задіґ у замку напів-купця, напів-
розбійника Арбоґада, що в цинічнім сповіданні свого бандитизму
нібито віщує пізніше народження Бальзакового Вотрена.

Нарешті, в XVIII розділі, доля в особі автора дозволяв
героєві й героїні, Астарті, зустрітися. А втім ще не кінець Задіґовим
нещастям, що мусить він, за казковою традицією, витримати
останній іспит  стати переможцем на турнірі та відгадати три загадки.
«Доля» і тут, як побачить читач, переслідує героя, і це змушує його
сказати: «Всім керує якийсь жахливий фатум!» Проте таємничий
пустельник і його притчі нібито доводять інше  «все іспит, кара
або пересторога». Пишемо «нібито», Вольтер бо далекий, як від
послідовного античного фаталізму, так і від віри в «спокутливу
благодать», що її критикує Простак. Пустельникові притчі доводять лише
те, що в складній діялектиці життьовій немає абсолютного добра
й абсолютного зла. Вольтер не заглиблюється в цю проблему, не
надав їй характеру «богошукання». Відкинувши релігійну догматику й
не насмілившись стати на шлях послідовного атеїзму, Вольтер у своїй
«казці» лише мимохідь торкається проблеми сенсу життя, що стає
актуальною й пекучою для певної кляси й її прошарів, коли вона
в соціяльнім житті своїм починав втрачати ґрунт, коли її
перспективи історичні притьмарюються. Кляса, до якої належав Вольтер,
психологію й ідеологію якої він носив у собі, тільки но починала
творити своє соціяльно-політичне життя, прокладати шлях до його
розвитку. Повставши проти офіційної релігії, що теоретично й практично
обслуговувала тоді інтереси «старого ладу»,  ця кляса мала
створити тимчасовий її суроґат, деїзм, ідея бо мудрого архітекта, як
визнає Вольтер, стримує людство, паралізує «згубну» ідею
економічної й політичної рівности всіх людей. Вольтерова кляса має
величезне історичне завдання  посісти місце панівної кляси  февдальної
й двірської аристократії. Отже в мистецтві, літературі, науці  насам-
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перед «соціяльне замовлення», войовнича, оптимістична, а з тим
і дипломатична ідеологія.

Час для замирення з офіціяльною релігією, що з доби
Наполеоново! монархії почне пристосовуватися до потреб нового державного
хазяїна,  ще в майбутньому, як і час для «богошукання». Цю соці-
яльну, клясову суть в творчості Вольтеровій західньо-европейська
критика здебільша обминає, воліючи із складної її тканини видирати
й перебільшувати елементи скептицизму, перетворюючи незрідка
Вольтера на якогось сальонового філософа в стилі Ренана, бо такий
стилізований Вольтер більш пасує до інтелектуального стилю сучасної «Ев-
ропи в присмерку». Алеж між «песимізмом» і «фаталізмом» Вольтера
п, приміром, Гавптмана в його «Тілі Ойленшпіґелі»  істотна ріжниця.
Отже «Задіґ» не тільки абстрактно-оптимістична «казка», або
песимістична суттю, як може декому видаватися, але казка-сатира, казка-
памфлет, художня аґітка філософсько-соціяльна, що її всі рядки, всі
алегоричні образи, в яких ми тепер, аналізуючи повість, бачимо лише
провідні, типові тенденції,  сповнені були свого часу публіцистичних
натяків, виблискували тими відтінками живої, в усіх дрібницях
зрозумілої читачам думки письменникової, що нині без коментарів
історичних важко іноді відчути.

Соціяльна стихія філософічно-сатиричних повістей Вольтерових в
«Кандіді» і в «Задізі» не так чітко впадає в око, як у «Принцесі
Вавилонській», де вона не затушкована казковим схематизмом,
метикуватим алегоризмом. Герой цієї повісти, Амазан, родом з країни
щасливих ґанґаридів, як і Задіґ,  втілення людяности. В зв язку
з трафаретно авантурною зав язкою любовною блукає світами
Амазан, що його «доля» відриває від улюбленої Формо-
санти. Як Гулівер, пильно додивляється він до побуту й
державного ладу відвідуваних країн. З них найбільшу увагу
приділяє Амазан Англії й Китаю. Останній, звичайно, подано в уто-
пійному стилі. Це свого роду Свіфтів Брондінґнеп, країна з фав-
дально-патріярхальним ладом, на чолі з делікатним і мудрим
імператором. Похваляє його, між іншим, Вольтер і за те, що він
повиганяв «тартюфів», тобто місіонерів з Китаю. За тих часів, коли
колоніяльна політика Франції ще тільки но зароджувалася, Вольтер
не міг оцінити ролі місіонерів, як певної категорії аґентів молодого
французького капіталізму. Амазан о дві дує Скитію й Кімерію, тобто
Росію XVIII ст. Ідеолог французької буржуазії, Вольтер віддає
пошану тому, хто «прорубав вікно», або точніше двері для вільного
впливу західньо-европейського капіталізму на зародки капіталізму
російського. Справжнього панегирика співає Вольтер своїй «учениці»
Катерині II. Реальної Росії XVUI-ro в., з її кріпаччиною, напів-
.азіятським, напівевропейським дворянством, де читати Вольтерові
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трактати й батожити водночас своїх рабів  цілком звичайне явище
в поміщицькому побуті, Росії, що її змалював Радіщев у «Подорожі
до Москви»,  Вольтер не бачить. У Катерині цінує він
«толерантність до всіх релігій і вболівання за всі помилки», поетизує її, як
Державін в своїх одах. Свої армії, довідуємось, посилає Катерина
не з тим, щоб грабувати незнані народи, а щоб запроваджувати мир..
Читаючи ці влесливі рядки, мимоволі згадуєш саркастичну Воль-
терову. посмішку, що завсігди грає, на тонких його губах,
пригадується й епізод із Фрідріхом, теж «великим», що його толерантність-
і реальне обличчя знаходить неоднакову оцінку в тій же «Принцесі
Вавилонській» і в мемуарах Вольтерових. Аджеж Батавія (Пруссія)
має в особі короля культурну людину. Батавія навіть нагадує Ама-
занові його благословенну утопічну батьківщину, країну ґанґаридів..
У Батвії знаходить він «волю, рівність, охайність, чемність,
толерантність». Що це за воля та рівність Вольтер відчув, як бачили
ми, на власнім гіркім досвіді. Проте в особі Фрідріха Вольтер, як і в
особі Катерини, вітає ідею централізованої імперії, що поволі
ліквідуватиме рештки февдального ладу, прокладатиме шлях до
вільного розвитку буржуазії, до збуржуазнення дворянства. Що це справді
так, видко з іронічного ставлення Вольтера до февдальної південної
Німеччини, де, «що чотири мілі надибував він князя, княгиню,
фрейлін і жебраків». Дипломатичний характер компліментів Вольтера на
адресу Росії та Прусії видко з порівняння їх до рядків, присвячених
Англії. Тут справді щиро й навіть патетично виспівує Вольтер її
«демократичність» політичну. Дуже характеристичні погляди
письменникові на англійську революцію XVII віку, до боротьби дрібної
буржуазії англійської проти абсолютизму й великої буржуазії. Це
були, за Вольтером, часи «хаосу, усобиць, жорстокости, неуцтва й
фанатизму, коли ті чорні кереї (пуритани  С. Р.) й інші, що носили
поверх камзолів білі сорочки (пресвитеріяни  С. Р.), немов покусані
скаженими собаками, каламутили цілу націю». Обминаючи соціяльно-
політичні чинники революції, Вольтер висуває тільки мотиви
релігійного фанатизму. Проте з усього «хаосу», констатує він із
задоволенням, утворилася, кінець-кінцем, «найдосконаліша форма
правління, яка тільки існує на землі». Парляментські партії, що
репрезентують февдальнє дворянство й буржуазію, це,  лірично зауважує
Вольтер,  «двоє ревнивих коханців, що служать одній коханці». Отже
бачимо, як утопічна, казковоідилічна країна ґанґаридів поступається
місцем іншій ідилії  здійсненому Вольтеровому ідеалові буржуазної
імперії. На тлі побуту й державного ладу Англії, що його не
помилувала гостра Свіфтова сатира, з іронією й обуренням змальовує
Вольтер економічно відсталу Італію, Італію папи, ченців, релігійного
гніту. В Еспанії надибує Амазан войовничу інквізицію, з-під влади
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якої визволяє тероризованого короля. Щодо рідної Франції (Ґаллії).
то тут автор не окупує на саркастичну характеристику її звичаїв* її
громадського життя. Головний об єкт її  двірська аристократія, ті
«сто тисяч неробів», які не мають іншої роботи, як розважатися
й судити про мистецтво, що його творять інші  тобто трудолюбна,
енергійна буржуазія французька, оті її чеснотні Колени. Алеж,
як зазначали ми вище, Вольтер і проти «фанатиків, що були б
перевернули землю, коли б змогли», маючи на увазі тут Руссо.
Біограф останнього, Шюке*, зазначає, що женевський філософ
виголосив війну всьому, що любив Вольтер, він «не визнавав цивілізації».
Той же Шюке з цього приводу глибокодумно додає, не приховуючи
негативного ставлення до Руссо, як соціолога: доктрина Contrat
social санкціонувала насильства Революції». Руссо  «проклав шляхи
до комунізму». Вольтер міг мріяти про блаженну країну ґанґаридів,
де живуть аркадійські якісь пастухи, «рівні від народження»,
володіючи «незчисленними отарами», де вони в білих убраннях,
підперезані золотцвітними стьожками, співають з пташками пісень на честь
Формосанти, але він, оборонець толерантности, не міг спокійно
говорити про Руссо, на думку якого багатії «подібні до вовків, що, раз
покуштувавши людського м яса,  відштовхують іншу страву». Ці
рядки міг написати бродяга-філософ, що з гіркої ласки «неробів»
жив по їх гніздечках, але не власник Фернейського замку, «некоро-
нований король» буржуазії. Вольтер був учителем освічених королів,
Руссо  Робесп єра.

Кумедний епізод зради Амазана своєї нареченої з ґальською
артисткою ускладнює авантурно-любовну інтригу, надає Дон-Кіхо-
товій «стихії» в образі Амазана й темі Дульцінеї Тобозької
своєрідного Гротескового забарвлення. Кінець, звичайно, щасливий. В
останніх рядках полемізує Вольтер з обскурантами, з численними
своїми ворогами літературними, зокрема з манастирськими газетярами,
які не проминуть, знає він, сказати на побожних своїх сторінках,
що «Принцеса Вавилонська» твір  єретичний, деїстичний і
атеїстичний.

Ще атеїстичніша від неї повість «Білий Бик», де Вольтер з
елементів єгипетської, грецької й юдейської мітології створює свій
власний міт про царевича Навуходоносора, що через злі чари сім літ
пробував у вигляді білого бика, якого вірно кохає єгипетська
царівна Амазіла. В історії релігійних метаморфоз бик, як символ сили
взагалі й водночас творчої сили землі, посідає почесне місце.
Єгиптяни обожнювали чорного бика Апіса, богиню плодючости Ізіду
змальовували в вигляді корови. Євреї в пустелі, за біблією, спору-

Arthur Cluquet. 1-І Rousseau. Р. 1906.
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дили вівтар тельцеві, Зевс перекинувся биком, коли схотів викрасти
фінікійську царівну Европу, Грецька напівбогиня Пасіфая, дочка
сонця й Персеїди, покохала бика, від якого мала сина  потвору
Мінотавра. Але Вольтерів «Білий Бик» воліє кохати Амазіду, ніж
бути «богом», за якого його вважають у Єгипті. І з того часу,
зазначав іронічно Вольтер, повстав у Вавилоні такий звичай: кожного
разу, коли монарх, що ного дурили сатрапи, маги, скарбники й жінки,
визнавав свої помилки, народ кричав: «хай живе великий владар,
що перестав бути биком». Поряд бика й інші тварини фігурують
у східніх культах тому й у Вольтера зустрінемо змію, що
провадить дипломатичну й витончену бесіду з Амазідою, Валаам-
ську знамениту ослицю, голуба й крука з історії про Ноя,
велетенську рибу тощо. Всім цим ветеранам легендарним Навуходоносор,

і

ставши королем, дарує «солідні ренти», а невмируща старенька

Ендорська пророчиця одержує чималу пенсію. Беруть участь
у подіях повісти й три біблійні пророки поряд Ізіди, Озіріса і Горуса.
Як і в «Орлеанській Діві» з героями мітичними Вольтер поводиться
дуже вільно, дотепно «учуднює» їх, надаючи вигляду звичайнісіньких
і балакучих обивателів, що між ними точаться далекі від
легендарного патосу розмови, як от бесіда мудрого Мамбреса,
фараонового ворожбита в демісії, з Ендорською пророчицею. З цим біб-
лійно-мітологічяим «травесті» Вольтеровим слід, здається,
пов язувати деякі розділи з Франсового «Повстання анголів». У традиційній
формі «східньої історії» подає Вольтер, під серпанком трагікомічної
казки про кохання Навуходоносора й Амазіди, цікавий етюд нл
тему, що її значно пізніше й в іншому літературному оформленні
покладає в основу «Св. Антонія» Ґустав Фльобер, де релігійні
забобони, почварні культи, всілякі секти християнські з їх фанатизмом,
уся кривава історія «шукання бога»  розгорнеться, як Грандіозний
похмурий сувій, засліпляючи читача пишнобарвністю Фльоберового
слова. «Білий бик» нібито елеґанський, дотепний, хоч і не дуже
глибокий етюд до філософічно-атеїстичної поеми «пустельника з Круасе»,
як «Кандід» (щодо його теми марного шукання абсолютної істини)
поряд «Дон-Кіхота» й «Гулівера» твори, що надихають його на
створення песимістичного й сатиричного роману «Бувар і Пекюше».

«Кандід, або оптимізм» * так називає свій роман Вольтер і
ставить перед читачем проблему сенсу, життя, мудрости верховного
єства. Чи дійсно ж усе утворене «доцільно» і «для найкращої мети»,
як твердить Панглос? Перевіряючи це твердження, Вольтер провадить
своїх героїв, Кандіда та Панглоса, через ряд найтяжчих спроб,
ставить їх віч-на-віч з найрозмаїтішими виявленнями несправедливости

* Див. переклад В. Підмогильного у виданні < Слово».
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та жорстокосте. Февдальні привілеї, фанатизм релігійний, війна,
іцквізиція, стихійні нещастя  чи свідчить усе це про мудру доцільність
буття? Справа не в тому, розуміється, що такий наплив горя та біди
мало ймовірний в житті Кандіда. Кандід  узагальнення. Він є
ідеальний оптиміст, як Дон-Кіхот є ідеальний лицар, перед
яким треба розгорнути все, що може похитнути його віру в
«доцільність буття». При тому, загострену несподіваність багатьох
ситуацій читач повинен розглядати, як пародійне підкреслення усієї ваги
випадку в нашому житті, того випадку, що відіграє певну ролю в
житті насамперед тієї кляси й за тих часів її історії, коли вона, в особі
своїх Фіґаро, що має різноманітними манівцями йти до своєї мети,
зазнавати чимало перешкод, часом надто тяжких ударів з боку
існуючого ладу що їх напівідеалістичний світогляд пояснює примхою
«долі», алеж ця доля не така ще невблаганна, люта, якою стане в
ХІХ-му ст. Тему «Кандіда» Вольтер уже був намітив у повісті
«Мемнон, або мудрість людська», де герой, бажаючи осягнути най-
довершенішої мудрости, постановляє перебороти всі пристрасті і
ніколи не закохуватися. Прете цього не щастить йому дійти, бо життя
сильніше від усяких теорій. Справжня мудрість, видимо, не в
філософічних теоріях, а в тому, що ми звемо «прийняттям» життя
з усією повнотою його суперечностей, в тому стоїцизмові Марка
Аврелія, що, бачачи всю недосконалість світобудови, усе ж
закликав любити життя і, в межах можливого, поліпшувати його.

В «Кандіді» Вольтер подає найкращі сторінки й своєї соціяльної
сатири. Кандід спостерігає війну між болгарами й аварами (прусаків
і французів). Ось аварське селище, спалене «згідно з законами
публічного права». Тут «покалічені діди дивилися, як умирали їх
порізані жінки, пригортаючи дітей до скривавлених грудей, там конали
дівчата з розпоротими животами, задовольнивши природні потреби
кількох героїв; там напівспалені благали їх добити. Мозок було
розкидано по землі побіч відтятих рук і ніг». Яка красномовна,
реалістична сторінка! А ці «обидва королі», що почали співати
Те Deum *  кожен у своєму таборі  хіба ж не лунають їх
молитви в молитвах Галіпулетів та Урлюберльошів Ролянової
сатири «Лілюлі»? Вольтер малює страти, жахливі сцени
невільницького життя в Америці, але його протест виявляється не в палких
філіпіках, не в патосі думки та почуття, а в міцній іронії, в здібності
епічної розповіді. Як і Свіфт у «Гулівері», втішає себе Вольтер
соціяльною утопією, змальовуючи щасливу країну  Ельдорадо (ва-
ріяцію країни ґанґаридів), де немає релігії церковної, ченців, що
«навчають, сперечаються, керують, хитрують і палять людей, які

0 «Хвалимо тебе, боже»
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тримаються іншої думки», де немає суду й парлямента, немає
в язниць, де золото й самоцвіти не мають жадної ціни, де короля
дивує  «чим саме так до смаку припали європейцям оті жовті
грудки». Наївний оптимізм Панглоса треба примирити, за Вольтером,
з песимізмом філософа Мартена. Кінець повісти дає щасливе
розв язання подій. Усі основні герої  Панглос, Кандід, його укохана
Куніґунда, що її герой, за звичайною авантурною схемою, довгий
час розшукує, Мартен  гкивуть укупі, недалеко від Константинополя.
Славнозвісний дервіш, до якого вдаються шукачі правди, не дає
жаданої відповіді. На увагу Кандідову про велику перевагу зла
на землі він одповідає алегорією: «коли султан посилає корабель
до Єгипту, то чи дбає він про мишей». Зустріч з дідом, якого не
цікавить те, що коїться в Константинополі, бо доволі з нього, що він
посилає туди овочі з свого саду, який плекає, надихає Мартена на
висновок: «Нумо працювати, не міркуючи, це єдиний спосіб зробити
життя зносним». Треба, «плекати свій сад» цими Кандідовими
словами Вольтер кінчить свій роман.

Але, що значить «плекати свій сад»? Чи значить те, що треба
відмовитися, як той старий хлібороб, від шукання соціяльної правди?
Видимо так. Такий висновок вив язується з логіки текстур але не
з усього твору, не з аналізи всієї творчости Вольтерової. Вольтер
історичний не міг чі не хотів сповідати теорію «малих діл», з якою
ми не раз зустрінемося в літературі XIX ст. поряд безнадійного
й послідовного песимізму. Підозріле примирення з світовим злом
Вольтерових героїв і недвозначна сіра нудьга, що опановує їх. Навряд
чи Кандід до кінця життя свого плекатиме свій садочок. У всякому
разі його творець не був Кандідом, і вся його творчість  заклик
до боротьби, до будівництва соціяльного, як його розумів син своєї
кляси, син свого віку. Вольтер не міг зруйнувати надто непевної
системи деїзму і не міг не бачити глупства теоретичного оптимізму.
Історична діялектика зумовила його руїнницьку «стихію» й вона ж
зумовила його певний опортунізм філософський.

Надаремно шукали б ми у Вольтерових повістях яскравих
побутових образів, складних психологічних ситуацій. Його образи 
схематичні, часто-густо вони лише алегорії, немов би персонажі
середньовічних містерій. Вони персоніфікують той чи інший елемент якоїсь
соціяльно-філософічної чи то етичної проблеми, що її намагається
Вольтер розв язати, а сполучаються ці елементи так само, як того
вимагає авторне завдання. Але з усім тим, ці Вольтерові персонажі
не справляють враження чогось мертвого. Це не тільки альґебра
образів, це справжні образи, і хоча Вольтер, наприклад, не описує
зовнішности свого Кандіда, принотовуючи тільки, що вся «душа
світилася йому на обличчі»  ми уявляємо собі цього юнака з «найпри-
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ємнішою вдачею» як уявляємо собі Простака, Задіґа, усіх цих героїнь
Вольтерових, що з їх жіночих вад та вартостей любить Вольтер
доброзичливо, а часом і в їдливо покепкувати. Втягаючи своїх героїв
у діялоги та монологи, відтворюючи їм мовний стиль, виявляючи
основне в характері їх, животворить автор свої філософські й соціальні
тези, а невичерпний його дотеп, «ґальський гумор», не дають читачеві
втомитися, не зважаючи на обтяжену подекуди допомічними мотивами
сюжетну структуру. Відома й стилістична майстерність Вольтерова,
його вміння надати своїй фразі тактовної лаконічности, художньої
економії, що поєднується з тим, що французи називають «verve» 
запалом унутрішнім, динамічністю думки й почуття. Недаремно ж
найвибагливіший щодо питань стилю Фльобер писав: «Признаюся,
що обожнюю Вольтерову прозу, його повісті для мене  витончена
страва. Я двадцять разів читав Кандіда, переклав його англійською
мовою й перечитую час од часу» *. Відтворити в перекладі цей
витончений мовний стиль Вольтерів нелегке, звичайно, завдання, як
і відтворити складну його літературну й соціяльну постать в її
динаміці, в динаміці класової боротьби.

Сергій Родзевич.
Київ, T0,f. *»Р31
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ПРОСТАК

ПРАВДИВА ІСТОРІЯ,

ДОБУТА

З МАНУСКРИПТУ

ПАНОТЦЯ КЕСНЕЛЯ



Розділ перший

ЯК ПРІОР МАНАСТИРЯ СВЯТОЇ ГОРИ І ПАННА, СЕСТРА ЙОГО,
ЗУСТРІЛИ ГУРОНЦЯ

Якось святий Дунстан, ірляндець з національності! і
святий з професії, виїхав з Ірляндії на невеличкій горі, пливучи
до берегів Франції, і доїхав цим екіпажем аж до Сан-Ма-
льоської бухти. Зійшовши на берег, він поблагословив свою
гору, а вона зробила йому глибокого реверанса й тою самою
дорогою повернулася до Ірляндії.
Дунстан заснував на тому місці невеличкий манастир

і назвав його манастирем Гори; так він зветься й досі, як
кожен то знає.

Року 1689, ввечорі 15 червня, абат Керкабон, пріор ма-
настиря Святої Гори, проходжувався берегом моря з
панною Керкабон, своєю сестрою, щоб побути на свіжому
повітрі. Пріор, трохи вже пристаркуватий, був добрий
панотець, його любили сусіди, як раніш любили сусідки.
Найбільше зажив він пошани за те, що був єдина духовна
особа, якої не треба було нести до ліжка після вечері з
братією. Він досить сумлінно знав теологію і, коли задосить
з нього було читання святого Авґустина \ він розважав
себе Рабле отже, всі говорили про нього добре.
Панна де-Керкабон, ніколи не бувши одружена, хоч

мала до того велике бажання, на сорок п ятому році
зберігала ще свою свіжість; вдача їй була добра й чутлива; вона
любила розважатись і була побожна.

Пріор мовив до сестри, дивлячись на море:
«Леле! це тут наш бідолашний брат з любою нашою

невісткою сів 1669 року на фрегату «Ластівка», щоб їхати на
службу до Канади: коли його не вбито, ми можемо
сподіватися ще побачити його». «Чи думаєте ви,  сказала панна
де-Керкабон, що нашу невістку з їли ірокези, як то
говорили нам? Та певне, що коли б її не з їли, вона
повернулася б сюди. Я плакатиму за нею все своє життя; це була
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чарівна жінка, а наш брат, дуже розумний бувши, напевне
набув би великого майна».
Зворушені обоє цими спогадами, побачили вони, що до

Ренської бухти з припливом увійшов, невеличкий корабель.
То були англійці, що приїхали продати деякі вироби

своєї країни. Вони вистрибнули на землю, не глянувши на
пана пріора, ні на панну сестру його, що дуже образилася
за таку малу до неї увагу.
Не так зробив дуже огрядний молодик, що за один раз

перестрибнув через голови своїм товаришам і спинився
просто проти панни; не мавши звички низько вклонятися,
він хитнув їй головою. Обличчя його й убрання привернули
до нього братові й сестрини погляди: був він
простоволосий і без панчіх; на ногах* були невеличкі сандалі, а голову
прикрашало довге волосся, заплетене в коси; невеличка
фуфайка облягала тонкий і гнучкий стан; вигляд мав одваж-
ний і водночас лагідний. В одній руці тримав він невеличку
пляшку барбадської горілки, а в другій щось схоже на
торбину, там була чарка і дуже добрий морський сухар.
Він досить доброю французькою мовою запропонував своєї
барбадської горілки панні де-Керкабон і панові її братові;
випив з ними, змусив їх знову випити і все це з таким
простим і природним виглядом, що брат і сестра були
зачаровані. Вони запропонували йому свої послуги, питаючи його,
хто він і куди їде. Молодик одповів їм, що він не знає
нічого, а взагалі дуже цікавий, що хоче подивитися, які то
береги у Франції, що він приїхав і має повернутися.
Вважаючи на його вимову, пан пріор гадав, що він не англієць,
і дозволив собі, запитати, з якої він країни.

«Я гуронець» 3,  відповів йому молодик.
Панна де-Керкабон, здивована й зачарована, що бачить

гуронця, такого ввічливого до неї, запросила молодика
вечеряти. Його не треба було просити двічі й усі троє
вирушили до манастиря Гори.

Куца й кругла панна пильно дивилася на нього своїми
маленькими очима й вряди-годи говорила пріорові: «Цей
великий хлопець має колір лілей і троянд. Яка біла шкура для
гуронця!» «Маєте рацію, сестро моя»,  відповідав їй пріор.

Вона раз-по-раз давала сотні запитань і мандрівник
завжди відповідав дуже вдало.

Швидко поширилася чутка, що в манастирі є гуронець.
Найкраще товариство з округи поквапилося піти туди на
вечерю. Абат Сент-Ів прийшов туди з панною своєю
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сестрою, молодою, сумирною бретонкою, дуже вродливою
й дуже добре вихованою. Суддя і збирач податків були на
вечері з своїми жінками. Чужинця посадовили поміж
панною де-Керкабон і панною де-Сент-Ів. Всі захоплено
дивилися на нього, всі говорили з ним і всі одночасно
розпитували його. Гуронця те не хвилювало; собі за девізу він,
здавалося, взяв девізу мілорда Болінґброка: «Nihil admi-
гаге», та, кінець-кінцем, од такого шуму терпець йому
увірвався й він сказав досить спокійно: «Панове, в моїй країні
розмовляють один по одному. Як можу я відповідати вам,
коли ви не даєте мені змоги вас вислухати?» Розум
завжди на кілька хвилин отямлюе людей: настала велика тиша.
Пан суддя, що завжди зачаровуваз чужинців, хоч би де
натрапляв на них, і був найбільший на всю округу
розпитувач, сказав йому перший: «Пане, як ви зветесь?»  «Мене
завжди називали Простаком, відповів гуронець, в
Англії це ім я за мною залишилося, бо я завжди говорю
простосердо те, що думаю, і роблю все, що хочу».  «А як же,
гуронець бувши, могли ви, пане, опинитися в Англії?» 
«Мене туди привезли. В одній бійці англійці взяли мене
в полон, після того, як я добре боронився, і англійці, дуже
люблячи відважність і бувши такі самі порядні люди, як
і ми, запропонували мені або повернутися до своїх батьків,
або поїхати до Англії; я погодився на останнє, бо з
природи страшенно люблю бачити різні країни».  «Алеж бо,
пане,  сказав суддя своїм урочистим тоном,  як могли
ви отак покинути батька й матір?»  «Бо я ніколи не знав
ні батька, ні матері»,  сказав чужинець.

Це зворушило товариство і всі проказували: «Ні батька,
ні матері!» «Ми будемо йому замість них,  сказала
господиня дому до свого брата пріора,  який інтересний оцей
пан гуронець!»
Простак подякував їй з благородною і гордою сердеш-

ністю'і дав зрозуміти, що не має потреби ні в чому.
«Я помічаю, пане Простаче,  сказав поважний суддя, 

що ви краще розмовляєте французькою мовою, ніж то
властиво гуронцям».  «Один француз,  сказав той,  якого
полонили за мого раннього дитинства в Гуроні і й з яким
я дуже заприязнився, навчив мене цієї мови; я дуже швидко
навчаюся того, чого хочу навчитися. Приїхавши до
Плімуту, я зустрів одного з ваших французів-утікачів, що ви
звете гугенотами4, не знаю вже, чому. З ним я зробив
деякий поступ у знанні вашої мови і, скоро я міг вільно висло¬
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влюватися, поїхав подивитися на вашу країну, бо я таки
люблю французів, коли вони не дають мені забагато
запитань».

Абат Сент-Ів, не зважаючи на це тонке попередження,
поспитав у нього, котора з трьох мов найбільше
подобаються йому: гуронська, англійська чи французька. 
«Безперечно, гуронська», відповів Простак.  «Чи то ж
можливо?!  вигукнула панна де-Керкабон. Я завжди
думала, що французька мова найкраща з усіх мов, після
нижньо-бретонської».

Це призвело до того, що почали запитувати в Простака,
як по-гуронському сказати «тютюн», і він одповів: «тайя»;
як сказати «їсти» і він одповів: «ессентен». Панна де-
Керкабон конче хотіла дізнатися, як сказати «кохати»; він
відповів: «тровандер» * і доводив, не без видимої рації, що
ці слова цілком варті відповідних їм французьких і
англійських. Усім гостям здалося, що «тровандер» дуже гарне
слово.

Пан пріор, мавши в своїй книгозбірні гуронську
граматику, що її подарував йому велебний панотець Саґар Тео-
дат, францісканець і вславлений місіонер, вийшов на
хвилину з-за столу, щоб перевірити гуронця. Повернувся він
задиханий од ніжиости й радости і визнав Простака за
справжнього гуронця. Потім трохи обміркували численність
мов і погодилися, що, коли б не було пригоди з
вавилонською вежею, всі на землі розмовляли б французькою мовою.

Суддя-розпитувач, що досі трохи не довіряв був новій
людині, відчув до нього глибоку пошану. Він розмовляв
з ним чемніше, ніж раніш, чого Простак і не помітив.

Панні де-Сєнт-Ів дуже цікаво було знати, як кохаються
в гуронськім краї.  «Роблячи прекрасні вчинки, 
відповів гуронець,  щоб сподобатися особам, які скидаються
на вас». Всі гості плескали в долоні і дивувалися. Панна
де-Сент'-Ів почервоніла й була дуже рада. Панна
де-Керкабон теж почервоніла, але не була така рада;*її трохи
вкололо, що ця ґречність адресувалася не до неї; але вона
була така добра, що прихильність до гуронця від цього
зовсім не змінилася. Вона дуже добродушно поспитала в нього,
скільки коханих було в нього в Гуронії.  «В мене була
тільки одна,  сказав гуронець,  це панна Абакаба,
приятелька моєї дорогої годувальниці. Очерет не такий струн-

* Всі ці слова справді гуронські. Авт. прим.
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кий, горностай не такий білий, вівці не такі сумирні, орли
не такі горді й сарни не такі легкі, як була Абакаба. Якось
вона гналася за зайцем недалечко від нас, миль за
п'ятдесят од нашої оселі; один погано вихований альґонкієць,
що жив за сто миль далі, хотів одібрати в неї зайця; я
дізнався про це, побіг туди, ударом палиці перекинув його
на землю і. зв'язавши руки й ноги, привів його до ніг моєї
коханої. Абакабині батьки хотіли з їсти його, та я ніколи
не мав смаку до таких бенкетів. Я відпустив його на волю
й узяв собі за друга. Абакабу так зворушив мій вчинок, що
вона дала мені перевагу над усіма своїми закоханцями.
Вона кохала б мене й досі, коли б її не з'їв ведмідь. Я
скарав ведмедя, довго носив його шкуру, але це не потішило
мене».

Панна де-Сент-Ів відчула таємне задоволення,
дізнавшись, що Простак мав тільки одну коханку й що Абакаби
вже нема на світі; але вона не добирала причини свого
задоволення. Всі втупили очі в Простака; всі хвалили його
за те, що не дозволив своїм товаришам з їсти альґонкійця.
Немилосердний суддя, не мігши стримати своєї нестями

розпитувача, так поширив свою цікавість, що хотів
довідатись, якої релігії дотримує п. гуронець: чи вибрав він
релігію англіканську, чи гугенотську.  «Я тримаюся своєї
релігії,  сказав той,  як ви своєї».  «Леле!  вигукнула
Керкабонівна, я бачу виразно/що ці нікчемні англійці не
подумали навіть охристити його». ««Та, боже мій, 
сказала панна де-Сент-Ів,  як це може бути, чи то ж гуронці
не католики? хіба велебні отці єзуїти не всіх їх навернули
до віри?»  Простак запевнив її, що в його країні ще
нікого не навернули до віри, що ніколи справжній гуронець
не зміняв переконань і що в їхній мові нема навіть
терміна, що означав би зрадливість. Ці останні слова
надзвичайно сподобалися панні де-Сент-Ів.
«Ми охристимо його, ми охристимо його,  говорила

Керкабонівна п. пріорові,  ви матимете честь зробити це,
мій любий брате, а я рішуче хочу бути йому за хрищену
матір; п. абат де-Сент-Ів прийме його від купелі. То буде
блискуча церемонія, про неї говоритимуть по всій Нижній
Бретані, і це дасть нам навіки шанобу й повагу».  Все
товариство підголошувало господині, всі гості кричали: 
«Ми охристимо його!»  Простак відповів, що в Англії
людям дозволяють жити, як їм хочеться. Він заявив, що
пропозиція зовсім йому не подобається і що гуронські за¬
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кони куди кращі за закони Нижньої Бретані; нарешті,
сказав, що другого дня од їздить. Випорожнили його пляшку
з барбадською горілкою, і всі пішли одпочивати.

Коли Простака одвели до його кімнати, панна де-Керка-
бон і її подруга панна де-Сент-Ів не могли втриматися, щоб
не зазирнути в широку замкову щілину, і не подивитися, як
сплять гуронці. Вони побачили, що він скинув ковдру
з ліжка на підлогу й спить у найкращій на світі позі.

Розділ другий

ГУРОНЕЦЬ, ПРОЗВАНИЙ ПРОСТАКОМ, ДІЗНАЄТЬСЯ ПРО
СВОЇХ БАТЬКІВ

Простак своїм звичаєм прокинувсь ще на світанку на
спів півня, якого в Англії й Гуронії називають «сурмачем
дня». Був не такий, як чесне товариство, ще вилежувалося
марно на ліжках, аж поки сонце обійшло половину свого
кола, що не могло ні спати, ні вставати, що втрачало стільки
дорогоцінних годин у цьому середньому між життям і
смертю стані і потім ще скаржилося, що життя надто коротке.

Він виходив уже дві чи три милі, забив уже штук із
тридцять дичини, коли, повернувшися, зустрів пана пріора
і його скромну сестру, що проходжувалися в нічних
ковпаках по садку. Він подав їм усю свою здобич і, витягши з-за
сорочки маленький талісман, що завжди носив на шиї,
попросив узяти його на подяку за добре вітання. «Це все, що
я маю найціннішого,  сказав він їм.  Мене запевняли,
що я буду завжди щасливий, поки носитиму на шиї цю
маленьку дещицю, і я даю її вам, щоб ви завжди були
щасливі».

Пріор і панна всміхнулися, зворушені Простаковою про-
стосердешністю. Подарунок той складався з двох досить
погано зроблених маленьких портретів, зв язаних
заяложеним ремінцем.

Панна де-Керкабон запиталася в нього, чи є в Гуронії
малярі. «Ні,  сказав він,  цю дивничку дала мені моя
годувальниця; чоловік її дістав це, перемігши й
роздягнувши кількох канадських французів, з якими ми
ворогували, от і все, що я про це знаю».

Пріор уважно розглядав ті портрети; він змінився на
обличчі, схвилювався, руки йому затремтіли.  «В ім я
божої матері Гори! вигукнув він, мені здається, що це
обличчя мого брата капітана і його жінки». » Панна, зво-
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рушено поглянувши на них, зважила так само; обох
обхопило здивовання й радість, змішана з журбою; обоє
зворушилися, обоє плакали, серця їм тремтіли, вони кричали,
видирали одне в одного портрети, кожне з них брало їх
і віддавало разів двадцять на секунду. Вони пожирали
очима портрети й гуронця; вони розпитували його один по
одному й обоє разом, у якому місці, коли, як опинилися ці
мініятюри в руках його годувальниці; вони погоджувалися,
вони вираховували час після капітанового від їзду; вони
згадували, що мали від нього звістку, коли він був поблизу
гуронської країни і що відтоді вони нічого ніколи не чули
про нього.

Простак сказав їм, що ке знає ні батька, ні матері. Пріор,
розумна людина, помітив, що в Простака є трохи бороди,
тим часом, яА він добре знав, що в гуронців її не буває;
а Простакове підборіддя було кучеряве.  «Мій брат і
невістка не з являлися після експедиції проти гуронців
1669 року, мій небіж був тоді ще немовля; гуронська
годувальниця врятувала йому життя й заступила
матір!» казав пріор. Коротко, по сотні запитань і сотні відповідей,
пріор і його сестра зважили, що гуронець є їхній власний
небіж. Вони обняли його, проливаючи сльози, а Простак
сміявся, не мігши уявити собі, щоб гуронець був небіж
пріора з Нижньої Бретані.

Зійшлося все товариство; п. де-Сект-Ів, великий
фізіономіст бувши, порівняв обидва портрети з Простаковим
обличчям і дуже спритно зауважив, що той має очі материні,
ніс пана капітана де-Керкабона, а щоки і батькові й
материні.

Панна де-Сент-Ів, ніколи не бачивши ні батька, ні матері,
запевняла, що Простак скидається на них достеменно. Всі
дивувалися на волю провидіння й на пов язання між
подіями на цім світі. Кінець-кінцем, Простакове походження
всі визнали за таке очевидне, встановлене, що він сам
зважив, ніби доводиться панові пріорові небожем, кажучи, що
він не менш радий мати за дядька його, ніж кого іншого.

Всі пішли до церкви божої матері Гори віддати подяку
богові, тим часом як гуронець з байдужим виглядом
розважався, п ючи в хаті.

Англійці, що привезли його і вже мали настановити
вітрила, прийшли сказати йому, що час од їздити.

«Очевидно, ви не знайшли собі тут ні дядька, ні тітки, 
сказав він їм, повертайтеся до Плімуту, а я лишаюся тут;
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віддаю вам усі мої манатки; мені не треба нічого в світі,
бо я небіж пріорові». Англійці настановили вітрила, дуже
мало турбуючись, чи б у Простака в Нижній Бретані
родичі, чи ні.

Коли дядько, тітка й товариство проспівали «Те deum»
(«хвалимо бога»), коли суддя знову набрид Простакові
запитаннями, коли вичерпано було все, що може сказати
здивовання, ніжність і радість, пріор Гори й абат де-Сент-Ів
постановили якомога швидше охристити Простака. Та не
можна ж охристити великого двадцяти дволітнього гуронця,
як дитину, що вона нічого й не знає за своє переродження.
Треба було спочатку навчити його, а здавалося, що це буде
важко, бо абат де-Сент-Ів гадав, що не в Франції
народжена людина не має звичайного розуму.

Пріор зауважив товариству, що, коли справді п. Простак,
його небіж, не мав щастя народитися в Нижній Бретані,
він не має від того менше розуму; що це можна бачити
з усіх його відповідей і що напевне природа обдарувала
його і з батьківського боку, і з материного.

Для початку в нього поспитали, чи читав він будь-коли
книжку. Він сказав, що читав Рабле в перекладі на
англійську і кілька уривків з Шекспіра6, які знав на пам ять, що
знайшов він ці книжки у капітана того пароплава, який
привіз його з Америки до Плімута, і що він був дуже з того
задоволений. Суддя не проминув нагоди запитати його про
ці , книжки. «Признатися вам,  сказав Простак,  я
думаю, що відгадав дещо, а решти не зрозумів». По цій
розмові абат де-Сент-Ів подумав, що так само завжди читає
й він, не інакше читає й більшість людей. «Ви, безумовно,
читали біблію?»  сказав він гуронцеві. «Ні, пане абате,
її не було між книжками мого капітана; я ніколи нічого не
чув про неї».  «От які прокляті ці англійці! 
вигукнула панна де-Керкабон.  Для них якась Шекспірова
п єса, якийсь плюмпудинґ чи там пляшка рому  дорожчі
за п ятикнижжя. Отже вони нікого не навернули на віру
в Америці; безумовно, вони прокляті від бога, і ми
незабаром одберемо в них Ямайку й Віргінію» 6.

Та хоч би що там було, з Сен-Мальо закликали наймай-
стернішого кравця, щоб з голови й до ніг одягнути
Простака. Товариство розійшлося; суддя пішов запитувати
в іншому місці. Панна де-Сент-Ів, виходячи, багато разів
оберталася, щоб поглянути на Простака, що вклонився їй
нижче, ніж вклонявся комунебудь в своєму, житті.
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Раніш ніж попрощатися, суддя відрекомендував панні де-
Сент-Ів свого великого недоумка сина, який допіро скінчив
колеж; та вона ледве поглянула на нього, так захопила п

гуронцева чемність.
Розділ третій

ГУРОНЕЦЬ, ПРОЗВАНИЙ ПРОСТАКОМ, НАВЕРТАЄТЬСЯ
ДО ВІРИ.

Пан пріор, бачачи, що він уже в похилому віці й що бог
послав йому на втіху небожа, забрав собі в голову передати
тому своє пріорство, коли вдасться охристити його й
змусити в ченці постригтися.
У Простака була чудова память; від дужого нижньобре-

тонського організму, зміцнілого в канадському кліматі, мав
він таку тверду голову, що коли вдарити по ній, він ледве
почував це, а що врізалося до неї  ніколи не стиралося:
він ніколи нічого не забував. Його сприйнятливість була то
більша й чистіша, що дитинство йому не обтяжували ті
нісенітниці й дурниці, які пригнічують наше. Речі западали
йому в розум не затьмарені. Нарешті, пріор постановив,
щоб він читав Новий Заповіт. Простак проковтнув книжку
з великою втіхою, але, не знаючи ні якої доби, ні в якій
країні сталися всі події, описані в цій книзі, він не
сумнівавсь, що за арену для них була саме Нижня Бретань, і
заприсягався повідтинати ніс та вуха Кайяфі й Пилатові,
якщо колись зустріне цих шахраїв.

Дядько його, в захваті від цих добрих намірів, згодом
з'ясував йому факти. Він похвалив його ретельність, але
довів йому, що ця ретельність ні до чого з тої причини, що
люди ці померли вже близько шістнадцять сот дев яносто
років тому. Простак незабаром знав напам ять мало не
всю книжку. Інколи він висловлював заперечення, які
ставили пріора в дуже скрутне становище. Кілька разів
доводилося йому радитися з абатом де-Сент-Ів, а той, не знаючи,
що відповісти, закликав одного єзуїта з Нижньої Бретані,
щоб закінчити гуронцеве навернення до віри.

Нарешті, благодать зійшла; гуронець пообіцяв стати
християнином. Він не сумнівався, що розпочати треба з
обрізання, бо, казав він, у цій книзі, яку мені дали читати, я не
бачу нікого, хто був би необрізаний; отже ясно, що я маю
офірувати свою припутаю, і що швидше, то краще. Він не
барився з цим, а послав по сільського хірурга й попросив
того зробити цю операцію, гадаючи, що страшенно втішить
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панну де-Керкабон і все товариство, коли справа буде
зроблена. Цилюрник, що ніколи ще не робив цієї операції,
попередив про неї родину, яка страшенно зарепетувала. Добра
Керкабонівна тремтіла, коли б небіж її, що вдався такий
рішучий і швидкий до . справи, не зробив сам собі якось
невдало цієї операції і щоб не було з того дуже сумних
наслідків, якими дами завжди цікавляться через свою добру
душу..

Пріор наставив думки гуронцеві на правдивий шлях; він
довів йому, що обрізання вже не в моді, що хрищення
куди приємніше й корисніше, що закон благодаті не такий,
як закон жорстокости. Простак, дуже розумний і
простодушний бувши, сперечався, але визнав свою помилку, що
дуже нечасто трапляється в Европі з людьми, що
сперечаються. Нарешті, він пообіцявся дати охристити себе, коли
схотять.

Раніш треба було висповідатися і це було найважче.
У Простака завжди була в кишені книжка, що дав йому
дядько: там він не знайшов жадного апостола, що
сповідався б, і тому правив своє. Пріор заткнув йому рота,
показавши в посланні святого Якова меншого ці слова, що
завдали стільки лиха єретикам: «Сповідайте ваші гріхи один
одному». Гуронець замовк, і висповідався в одного франці-
сканця. Скінчивши сповідь, він витяг францісканця з
сповідальні й, схопивши цього чоловічка дужою рукою, сів на
його місце, а того поставив навколішки перед собою. «Ну,
друже мій, сказано: «Сповідайте свої гріхи один одному».
Я розповів тобі свої гріхи, і ти не вийдеш звідси, поки не
розповіси мені своїх». Кажучи так, він уперся своїм
широким коліном у груди супротивникові. Францісканець
закричав не своїм голосом. На крик збіглися люди й побачили
оглашеного7, що душив ченця в ім я святого Якова
меншого. Проте радість охристити разом нижньобретонця, гу-
ронця й англійця була така велика, що на ці чудернацтва
не звернули уваги; було навіть багато теологів, які думали,
що сповідь не така вже й потрібна, бо хрищення заступає
все.

Призначили день за згодою з єпископом із Сен-Мальо;
він, бувши, можна гадати, влещений тим, що христитиме
гуронця, приїхав у пишному повозі в супроводі свого ^кліру.
Панна де-Сент-Ів, благословляючи бога, надягла найкращу
сукню й закликала з Сен-Мальо куафершу, щоб
красуватися на церемонії. Суддя розпитувач прибіг разом з усією
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округою. Церкву розкішно оздобили. Але коли час настав
повести гуронця до христильні, його не знайшли.

Дядько й тітка шукали його скрізь. Гадали, що він своїм
звичаям полює, і всі запрошені на свято розбіглися по
сусідніх лісах і селах, та жадних звісток про гуронця!

Занепокоїлися, чи не повернувся він до Англії,
згадували, що чули від нього, ніби він дуже любить цю країну.
Пан пріор і його сестра, переконані, що нікого там не хри-
щено, тремтіли за душу свого небожа; єпископ
спантеличився і ладен був повернутися; пріор і абат де-Сент-Ів
були в розпачі. Суддя розпитував усіх перехожих із
звичайною своєю поважністю, панна де-Керкабон, плакала,
панна де-Сент-Ів не плакала, але глибоко зідхала, що
свідчило, мабуть, про її інтерес до таїнства. Вони сумно
проходжувалися вздовж верб і очеретів, що облямовували
маленьку Ренську річку, коли раптом побачили посеред
річки велику, досить білу постать, з двома схрещеними на
грудях руками. Вони зойкнули й одвернулися, та
незабаром цікавість переважила всі інші міркування, вони
тихенько прокралися поміж очеретами і коли упевнилися, що
їх не видно, захотіли побачити, що там робиться.

Розділ четвертий
ПРОСТАКА ОХРИЩЕНО

Прибігли пріор і абат, допитуЮчися в Простака, що він
там робить. «Чекаю, панове, на охрищення! відповів
Простак.  Ось уже годину сиджу я в воді по шию і це нечесно
доводити мене до застуди!»  «Любий мій небоже, 
сказав ніжно пріор,  у Нижній Бретані не так христяться;
надягніть свою одежу і ходіть з нами». Почувши цю
розмову, панна де-Сент-Ів тихенько сказала своїй товаришці:
«Панно, як ви думаєте, чи почне він одягатися?» Гуронець
проте заперечив пріорові. «Ви не переконаєте мене цього
разу, як рг::ііії. Відтоді я добре вчився і тепер цілком певен,
що інакше не христяться. Евнуха королеви Кандакі охри-
щено в струмку, і я викликаю вас на заклад, показати мені
в книзі, що ви мені дали, щоб колись когось було охри-
щено інакшим способом: або я зовсім не охрищуся, або
охрищуся в річці».

Хоч скільки йому доводили, що звичаї змінилися,
Простак затявся, бо був бретонець і гуронець. Він все
посилався на євнуха королеви Кандакі. І хоч панна його тітка
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и панна де-Сент-Ів, що дивилися крізь верби, мали право
сказати, що не йому годилося б посилатись на такого
чоловіка, вони проте цього не зробили, така бо велика була
їхня скромність. Сам єпископ прийшов з ним говорити, що
важить багато, але не досяг нічого. Гуронець дискутував
проти єпископа: «Покажіть но мені, казав він,  у книзі,
яку дав мені дядько, одним-одну людину, що не була б
охрищена в річці, і я зроблю все, що ви хочете».

У розпачі тітка згадала, що першого разу, коли їй небіж
віддавав чолом, панні де-Сент-Ів віддав він нижче, ніж
будь-кому Іншому з товариства; що навіть єпископа не вітав
він так сердешно й шанобливо, як цю прекрасну панночку.
Вона зважилася й удалася в цій великій скарзі до тієї:
вона попросила її вжити свого впливу й намовити гуронця,
щоб він охристився бретонським способом, бо не вірила,
що її небіж може колись стати християнином, якщо вперто
бажатиме охриститися в плинній воді.
Панна-де-Сент-Ів зашарілася від таємної втіхи, що на

неї покладають таке важливе доручення; вона скромно
підійшла до Простака й шляхетно стиснула йому руку: «То ви
нічого не зробите для мене?» сказала вона й,
промовляючи ці слова, спустила очі, а потім звела їх з ніжною
грацією. «Ах, усе, що ви мені накажете; охриститися водою,
кров ю, вогнем,  нема нічого, в чому відмовив би я вам».
Панна де-Сент-Ів мала славу двома словами зробити те, що
не спромоглися зробити ні пріорова ретельність, ні повторні
запитання судді, ні навіть єпископові доводи; вона
відчувала свій тріюмф, але не відчувала ще всієї його ваги.

Христини відправили з усією пристойністю, усією
пишнотою, усією можливою приємністю. Дядько й тітка
передали абатові Сент-Ів і його сестрі честь бути за хрищених
батька й матір Простакові. Панна де-Сент-Ів сяяла від
радости: вона не знала, до чого приневолить її цей почесний
титул, вона погодилася на цю честь, не передбачаючи
фатальних наслідків.

Що ніколи не буває церемонії, після якої не було б
великого обіду, то, вийшовши з христин, сіли за стіл. Нижньо-
бретонські дотепники казали, що треба було б охристити
його вином; пан пріор сказав, що, за Соломоном, вино
звеселяє серце людині; пан єпископ додав, що патріярх Юда
мусів прив язати своє осля до виноградної лози й намочив
своє напинало в виноградному сокові, і дуже сумно, що не
можна так зробити в Нижній Бретані, бо їй бог одмовив
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у виноградниках. Кожен намагався сказати щось дотепне
з приводу Простакових христин і щось ґречне хрищеній
матері. Суддя, все розпитуючи, поспитав у гуронця, чи буде
він вірний своїм обіцянкам. «Як же, на вашу думку, можу
я занедбати обіцянки, що дав їх панні де-Сент-Ів?»

Гуронець розпалився; він багато пив за здоров я своєї
хрищеної матері.  «Коли б ви христгіли мене,  сказав
він,  то й холодна вода, що лляли мені на потилицю,
обпарила була б мене». Суддя визнав, що це дуже
поетично, не знаючи, як поширена в Канаді алегорія. Але хри-
щена мати була з того надзвичайно втішена.
На христинах йому дали ім я Геркулеса8. Сан-Мальо-

ський єпископ усе розпитував, що це за святий, про якого
він ніколи не чув. Єзуїт, що був дуже вчений, сказав йому,
що то був святий, який зробив дванадцятеро див; там було
ще й тринадцяте, варте дванадцятьох інших, але єзуїтові
про нього не випадало говорити: це  перетворити за одну
ніч п ятдесят дівчат на жінок. Якийсь жартун розповів про
це диво й усі дами спустили очі й зважили, з Простакової
постави виходячи, що він гідний святого, ім я якого носить.

Розділ п'ятий

ПРОСТАК ЗАКОХАНИЙ

Треба визнати, що від цих христцн починаючи, панна де-
Сент-Ів пристрастно бажала, що*б .пан єпископ зробив її
учасницею ще одного якогось таїнства вкупі з Геркулесом-
Простаком. Та що була вона добре вихована й дуже
скромна, то не зважилася навіть перед собою визнати ці
ніжні почуття; коли й прохоплювалася вона поглядом,
словом, жестом, думкою,  огортала все це серпанком

надзвичайно милої соромливости; була вона ніжна, жвава й мудра.
Коли єпископ од їхав, Простак і панна де-Сент-Ів

зустрілися, не думаючи, що вони шукають одне одного. Вони
розмовляли, не увляючи, що саме говорять. Простак перший
сказав їй, що кохає її від усього серця і що прекрасна Аба'-
каба, яку він божевільно кохав у своїй країні, й близько не
схожа на неї. Панна відповіла йому з звичайною свлєю
скромністю, що про це треба швидше переговорити з паном
пріором, його дядьком та з панною його тіткою, що від себе
вона теж закине два слова своєму братові, абатові
де-Сент-Ів, і що сподівається на загальну згоду.
Простак відповів їй, що не потребує будь-чиєї згоди; що
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йому видається надзвичайно смішним просити в інших про
те, що треба зробити, і що коли дві сторони згодні,
непотрібна третя, щоб погоджувати їх.  «Я ні з ким не
раджуся,  сказав він,  коли хочу снідати, чи полювати, чи
спати; я добре знаю, що в коханні не погано мати згоду
особи, од якої хочеш його, та що це не в свого дядька
й не в свою тітку я закоханий, то не до них я й удамся
з цією справою, й коли ви вірите мені, зробите так само
з паном абатом де-Сент-Ів».

Можна уявити, що прекрасна бретонка вжила всієї делі-
катности свого розуму, щоб у пристойних висловах
напоумити гуронця. Вона навіть гнівалася, потім швидко лагідні-
шала; одне слово, невідомо, чим би закінчилася ця розмова,
якби, коли сонечко вже заходило, пан. абат не забрав би
був своєї сестри до абатства. Простак покинув спати своїх
дядька й тітку, що трохи потомилися були від церемонії
й довгого обіду. Половину ночі він провів, складаючи гу-
ронською мовою вірші до своєї коханої, бо відомо, що нема
жадної країни на землі, де кохання не робило б з
закоханого поета.

Другого дня, після сніданку, дядько так сказав йому при
панні Керкабон, що була глибоко зворушена: «Хвала не-
бові за те, що ви, любий мій небоже, мали честь стати
християнином і нижнім бретонцем. Але цього не досить, я вже
старенький; брат мій лишив тільки невеличкий клапоть
землі, чого замало. У мене добре пріорство і коли б тільки
ви захотіли стати дяком, як я сподіваюся, я б одписав вам
пріорство й ви жили б собі, як схотіли, заспокоївши мою
старість».
Простак відповів: «Дядьку мій! Нехай вам ідеться на

все добре! Живіть якнайдовше! Я не знаю, ні що то значить
бути дяком, ні що значить одписувати, та мені все буде
добре, аби лиш мав я при собі панну де-Сент-Ів».  «Ах,
боже мій, небоже, що це ви мені кажете? то ви до нестями
закохалися в цю прекрасну панну?»  «Так, дядьку».
«Леле! небоже, вам неможливо одружитися з нею». '«Це
дуже можливо, дядьку, бо не тільки но вона стиснула мені
руку, прощаючись, але й пообіцяла мені, що проситиме мене
для шлюбу, і я напевне одружуся з нею»».  «Це неможливо,
кажу я вам, бо вона ваша хрищена мати; це страшенний
гріх, що хрищена мати стискає руку своєму хрищеникові.
Не дозволено дружитися з хрищеними матерями, закони
божеські й людські противляться».  «Біс його візьми,
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дядьку, ви смієтеся з мене! чому це заборонено
одружитися з своєю хрищеною матір ю, коли вона молода й гарна?
У тій книзі, яку ви дали мені, я не бачив, щоб було зле
одружитися з дівчатами, які допомогли людям охриститися:
я ввесь час бачу, що тут роблять безліч речей, яких нема
в вашій книзі, й не роблять нічого, що там сказано.
Признаюся вам, мене це дратує. Коли мене позбавлять
прекрасної де-Сент-Ів під приводом моїх христин, запевняю
вас, що я викраду її й розхрищуся».

Пріор засмутився, сестра його плакала.
«Любий брате,  сказала вона,  не треба, щоб наш

небіж засудив себе на вічну муку, святий наш отець папа
може дати йому дозвіл, і тоді він може бути
по-християнському щасливий і з тією, яку кохає». Простак обняв тітку.
*<То хто ж цей чудесний чоловік,  сказав він,  що з
такою добротою допомагає хлопцям і дівчатам у їхньому
коханні. Я хочу зараз піти переговорити з ним».

Йому з ясували, хто такий є папа, і Простак був іще
дужче здивований, ніж коли. «Нема й жадного слова про
це в вашій книзі, любий мій дядьку; я мандрував, я плив
океаном, та й ми живемо тут на березі океану, і от я покину
панну де-Сент-Ів, щоб прохати дозволу кохати її в тієї
людини, що живе біля Середземного моря за чотири сотні
миль звідсіля й якої мови я навіть не розумію. Це ж
неймовірна дурниця. Зараз же біжу*до пана абата де-Сент-Ів,
який живе тільки за милю звідси й ручуся вам, що
одружуся з своєю коханою за один день».

Коли він говорив так, увійшов суддя, що своїм звичаєм
запитав у нього, куди він іде. «Я йду дружитися», 
відповів Простак, вибігаючи. За чверть години він був у своєї
прекрасної й любої нижньої бретонки, яка ще спала.

«Ах, брате мій,  сказала панна де-Керкабон пріорові, 
ніколи ви не зробите з нашого небожа дяка».

Суддя був дуже незадоволений з тієї мандрівки. Він бо
хотів, щоб одружився його син із панною Сентг-Ів, а син той
був іще дурніший і ще незносніший, ніж батько.

Розділ шостий

ПРОСТАК ПРИБІГ ДО СВОЄЇ КОХАНОЇ Й РОЗЛЮТИВСЯ

Скоро Простак прибіг, запитавши в старої служниці, де
світлиця його коханої, він дужим ударом штовхнув погано
замкнені двері й кинувся до ліжка. Раптом збуджена панна
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де-Сент-Ів закричала: «Як? Це ви?! Ах, це ви! ^Спиніться,
що ви робите?»  «Я дружуся з вами». І він справді
одружився б із нею, коли б вона не одбивалася з усією
цнотливістю добре вихованої особи.

Простак не чекав таких жартів; і всі ці вивертки
видавалися йому безглуздими. «Не так робила панна Абакаба, моя
перша коханка,  кричав він;  у вас нема навіть чесности.
Ви пообіцяли мені одружитися зо мною й не хочете тепер
зробити цього. Це значить занедбати найперші закони
чести! Я навчу вас додержувати свого слова й наверну на
шлях чесноти».

Простак мав чесноту лиху й невтомну, гідну його патрона
Геркулеса, ім'я якого йому дали під час христин; він хотів
ужити Гі в усій її повноті, коли на гострі зойки панночки,
що була чеснотлива куди скромніше, прибіг мудрий абат
де-Сент-Ів із своєю домоправителькою, старою побожною
служницею, й парафіяльним панотцем. Коли вони з явилися,
одвага нападникова вгамувался.  «Та, боже мій, дорогий
сусіде,  сказав йому абат,  що чините ви тут?»  «Свій
обов язок,  обізвався молодик,  я виконую свої
обіцянки, які для мене святі».

Панна де-Сент-Ів, червоніючи, оправилась. Простака
вивели до іншого покою; абат доводив йому, що такий вчинок
огидний. Простак захищався, посилаючись на закони
природи, які він досконало знав; абат хотів довести, що
перевагу мусить мати закон умовний і що коли б поміж людей
не було угод, закон природи мало не завжди був би
природним розбишацтвом.  «Тут треба, сказав він йому,
нотарів, панотців, свідків, контрактів, дозволів». Простак
відповів йому тим висновком, який завжди роблять
дикуни: «То значить, ви дуже нечесні люди, раз із вами треба
стільки пересторог».

Абатові важко було відбити це заперечення. «Я визнаю,
сказав він,  поміж нас є багато жевжиків і зальотників.
Так само було б у гуронців, коли б їх зібрати до одного
великого міста; але є також люди мудрі, чесні, освічені і це
саме ті, що пишуть закони; що краща людина, то більше
повинна вона коритися їм; такі подають приклад порочним
людям, які шанують ту узду, яку чеснота кладе сама на
себе».

Ця відповідь вразила Простака: ми вже зауважували
були, що він мав вірний розум. Його зм якшили
облесливими словами і подали надію: це ті дві пастки, на які
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ловляться чоловіки обох півкуль; до нього вийшла навіть
панна де-Сент-Ів, коли одяглася. Все це відбулося якнай-
пристойніше; та, не зважаючи на цю пристойність, від іскор
Геркулесових очей спускалися очі його коханої й тремтіло
все товариство.

Було надзвичайно важко вирядити його до родичів.
Знову довелося вжити впливу панни де-Сент-Ів, і що більше
відчувала вона свою владу над ним, то більше його кохала.
Вона сказала йому піти й була дуже з того засмучена.
Нарешті, коли він пішов, абат, бувши не тільки братом панні
де-Сен*|-Ів, який дуже любив її, але й опікуном, постановив
урятувати свою опіканку від похапливости цього страшного
коханця. Він пішов порадитися до судді, який, усе
призначаючи абатовій сестрі свого сина, порадив йому віддати
бідну дівчину до манастиря.

То був жахливий вчинок; ні в кого незакохана дівчина,
коли віддають її до манастиря, голосно кричить, а то
коханка, до того ж коханка однаково мудра і ніжна! Було
від чого дійти розпачу!
Повернувшися до пріора, Простак розповів все щиро, як

це робив раз-у-раз. Він витерпів ті самі напоумлювання,
які трохи вплинули на його розум і аж ніяк на почуття. Але
другого дня, коли він хотів повернутися до своєї коханої,
щоб обміркувати з нею закон природний і закон умовний,
пан суддя з образливою радістю повідомив його, що вона
в манастирі. «Добре,  сказав він,  я піду поговорити
з нею в манастирі». -«Цього не можна,  сказав суддя.
Дуже довго пояснювали йому, що таке є обитель чи мана-
стир, що це слово походить од латинського «conventus», що
визначає «зібрання»; та гуронець не міг зрозуміти, чому
його не можуть прийняти до зібрання. Скоро йому з ясували,
що це «зібрання» є сорт в язниці, де дівчат тримають
замкнених, річ жахлива, незнана ні в гуронців, ні в англійців,
він став такий самий лютий, як патрон його Геркулес, коли
Евріт, король Ехалійський, не менш жорстокий, ніж абат
де-Сент-Ів, одмовив віддати йому прекрасну Іолу, не менш
прекрасну, ніж абатова сестра. Він хотів підпалити мана-
стир і викрасти коханку або згоріти разом з нею.

Панна де-Керкабон, настрахана більш ніж будь-коли, зре-.
клася своїх сподіванок побачити свого небожа дяком і
казала, плачучи, що, відколи його охристили, в тілі його
оселився диявол.
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Розділ сьомий

ПРОСТАК ОДБИВАЄ АНГЛІЙЦІВ

Охоплений чорною, глибокою меланхолією, Простак про*»
гулювався берегом моря, з рушницею-дубельтівкою на
плечах, великим палашем при боці, стріляючи вряди-годи на
якогось птаха й відчуваючи спокусу прострелити себе. Але
він ще любив життя за панну де-Сент-Ів. Отже він то кляв
свого дядька, тітку, всю Нижню Бретань і своє охрищеиня,
то багословляв їх, бо через них пізнав він ту, що кохав. Він
постановляв піти й підпалити манастир, і зараз же
спинявся, боячись спалити й свою кохану. Вітри із сходу й
заходу не так збурюють хвилі в Ля-Манші, як збурювалося
його серце від протилежних намірів.

Він проступав великими ступенями, не знаючи куди, коли
почув звуки барабану; оддалік він побачив юрбу, половина
якої бігла узбережжям, а друга тікала звідти.

Звідусіль лунали тисячі криків. Цікавість і відвага в одну
мить похопили його до місця, звідки йшли ці вигуки і
чотирма стрибками він долетів туди. Начальник міліції, що
вечеряв з ним у пріора, зараз же впізнав його; розкривши
обійми, побіг він до нього: «Ах, це Простак, він
битиметься за нас».  І міліціонери, що помирали від страху,
підбадьорилися й теж закричали: «Це Простак! Це
Простак!» -«Панове,  сказав він,  у чім справа? Чого ви
такі налякані? Чи ваших коханих позабирано до манастир
рів?»  Тоді сотня зніяковілих голосів закричала: «Хіба
ви не бачите, що пристають англійці?» 
«Гаразд, відповів гуронець,  то браві люди; вони ніколи не
пропонували мені стати дяком і ніколи не викрадали моєї коханої».

Начальник відповів йому, що англійці мають пограбувати
абатство Гори, випити дядькове вино й, може, викрасти
панну де-Сент-Ів; що маленький корабель, яким він
приїхав до Бретані, на те й приходив, щоб обізнатися з
берегами; що вони нападають, не оголосивши війни
французькому королеві й що провінції загрожує небезпека. «А, коли
так, то вони переступають природний закон. Дозвольте
мені, бо я довго жив поміж них і знаю їхню мову,
переговорити з ними. Я не вірю, щоб вони могли мати такі
лихі наміри».

Під час цієї розмови англійська ескадра наблизилася.
Гуронець побіг до берега, кинувсь у невеличке суденце,
підплив, виліз на адміральське судно й запитав, чи правда
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тому, ніби вони прийшли зруйнувати країну, не оголосивши
чесно війни. Адмірал і весь його корабель вибухнули
голосним реготом; йому дали випити пуншу й випровадили.

Покривджений Простак думав тількц про те, щоб добре
битися проти своїх колишніх друзів за своїх земляків і за
пана пріора. Звідусіль прибігали сусідні дворяни і він
приєднався до них. Було кілька гармат, Простак набив їх,
і, навівши одну по одній, стрелив із них. Англійці зійшли на
берег; він побіг на них, убив трьох своєю рукою, поранив
навіть адмірала, що сміявся з нього. Його мужність
запалила відвагою міліцію. Англійці повернулися на кораблі,
й на всьому березі залунали вигуки перемоги: «Хай живе
король! Хай живе Простак!» Кожен обіймав його,
кожний намагався спинити кров із кількох завданих йому ран*
«Ах,  сказав він,  коли б тут була панна де-Сент-Ів,
вона поклала б мені обв язку».

Суддя, що під час бійки ховався у свойому льохові,
прийшов його вітати, як і інші, але був дуже здивований,
почувши, як Геркулес-Простак казав кільком ретельним
молодикам, що оточили його: «Друзі мої, визволити абатство
Гори не багато важить, треба визволити дівчину». Од цих
слів вся ця запальна молодь спалахнула; за ним уже пішла
ціла юрба, вже побігли до манастиря, і коли б суддя
відразу не попередив начальника, коли б не погналися за
буйною ватагою  все було б скінчене. Простака відвели до
його дядька й тітки, що облили його сльозами ніжности.

«Я добре бачу, що з вас ніколи не буде ні дяка, ні
пріора, сказав йому дядько, з вас буде ще відважніший
офіцер, ніж був мій брат капітан, і мабуть такий самий жебрак.
А панна де^-Керкабон усе плакала, обіймаючи його й
приказуючи: «Його вб ють, як і мого брата, куди краще було б
йому стати за дяка!»
У бою Простак підняв грубенького гаманця, повного

гіней9, що його, мабуть, упустив адмірал; він був певен,
що за цей гаманець може покупити всю Нижню Бретань
і, головне, зробити з панни де-Сент-Ів велику пані. Кожен
переконував його поїхати до Версалю, щоб там здобути
винагороду за свої послуги. Начальник міліції, старші
офіцери видали йому посвідчення про його поведінку. Дядько
й тітка погодилися на небожеву подорож; без ніяких
перешкод повинен він з явитися перед королем і саме це дало б
йому чудесну славу в окрузі. Ці добрі люди додали до
англійського гаманця чималий подарунок із своїх заощаджень.
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Простак казав сам собі: «Коли я побачу короля, попрошу
в нього панну де-Сент-Ів за дружину, і він напевне не
відмовить мені!»  І от він виїхав під привітні вигуки всього
кантону, напівзадушений обіймами, зрошений тітчиними
сльозами, благословений від дядька, доручаючи ребе
прекрасній Сент-Ів.

Розділ восьмий

ПРОСТАК ЇДЕ ДО ДВОРА. ДОРОГОЮ ВІН ВЕЧЕРЯЄ
З ГУГЕНОТАМИ

Простак поїхав Сомюрським шляхом у поштовій колясі,
бо тоді не було іншого сполучення. Приїхавши до Сомюру*
він здивувався, заставши місто за малим не порожнє й
побачивши, що багато родин вибираються звідти. Йому
сказали, що шість років перед тим у Сомюрі було понад
п ятнадцять тисяч душ, а тепер там не більше як шість. Він не
проминув поговорити про це з корчмарем. За столом було
багато протестантів, одні з них гірко скаржилися, інші
тремтіли від гніву, інші казали плачучи: «Nos dulcia linquiraus
arva, nos patriam fugimus». He знаючи латині, Простак
попросив з ясувати йому ці слова, що визначали: «Ми
покидаємо наші милі села, ми тікаємо з нашої батьківщини». -
«А чому тікаєте ви з вашої батьківщини, панове?»  «Тому,
що хотять, щоб ми визнали папу».  «А чому не визнаєте
ви його? То й у вас нема хрищеної матері, з якою ви хотіли б
одружитися? Мені казали, що це він дає на те дозвіл».
«Ах, пане, цей папа каже, що він господар усіх
королівств».  «Алеж бо, панове, яка ваша професія?» 
«Більшість із нас, пане, сукнарі й фабриканти».  «Коли б
папа,  сказав Простак,  говорив, що він є господар
ваших сукон і ваших фабрик, ви добре зробили б, не визнаючи
його, а щодо королів, то це їхня справа; чого сюди
втручаєтеся ви?» * Тоді взяв слово один невеличкий чорний
чоловічок і дуже розсудливо виклав скарги всього товариства.
Він так енергійно казав про скасування Нантського
едикту 10, він так патетично оплакував долю п ятдесятьох тисяч
родин, що втекли, й п ятдесятьох тисяч інших, яких
навернули до віри драгуни, що Простак і собі облився сльозами.

«Чому,  сказав він,  такий великий король, що слава
його доходять аж до гуронців, відмовляється від стількох

* Це Фонтенелева відповідь одному руанському крамареві-янсені-
стові. Прим. фр. вид.
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сердець, що любили б його й од стількох рук, що служила б
йому?» «Це тому, що його ошукали, як і інших великих
королів,  відповів чорнявий чоловік,  його запевняли,
що скоро скаже він одне слово, усі люди думатимуть, як
він, і що ми перемінимо релігію, як його музика Люллі за
одну хвилину міняє декорації своїх опер. Він не тільки
втратив уже п ять чи шість тисяч дуже корисних людей,
а ще й зробив з них ворогів, і король Вільгельм, що
королює тепер в Англії, склав багато полків із цих самих
французів, що битимуться проти свого монарха.

«Таке нещастя тим дивовижніше, що теперішній папа,
якому Людовік XIV дає на офіру частину свого народу,
є йому відомий ворог. Протягом дев ятьох років між ними
була люта суперечка; вона зайшла так далеко, що Франція
вже сподівалася була побачити, як скинуть ярмо, що
стільки років давало її на поталу цьому чужинцеві і
передовсім, що йому не віддаватимуть грошей, які є головний рушій
у справах цього світу. Та незабаром стало очевидно, що
цього великого короля обдурили в його ітересах, як і в
могутності його і що зробили замах на великодушність
його серця».

Простак, дедалі більше зворушуючись, поспитав, хто ті
французи, що отак обдурили любого гуронцям монарха.
«Це єзуїти,  відповіли йому,  головний з них це о. де-ля-
Шез, сповідач його величности. Треба сподіватися, що
колись господь покарає його і йото виженуть, як він вигонить
нас! Чи є лихо, рівне нашому? Де-Левуа звідусюди наслав
на нас єзуїтів і драгунів».  «Добре, панове,  обізвався
Простак, що більше не міг стримуватися,  я їду до
Версалю, щоб дістати винагороду за свої послуги; я
поговорю з паном де-Лювуа,  мені казали, що це він воює з
свого кабінету,  я побачу короля, я доведу до його відома
правду; неможливо, щоб він не навернувся до цієї правди,
коли почує все; швидко я повернуся, щоб одружитися з
панною де-Сент-Ів, і запрошую вас на весілля». Тоді ці
добродії вирішили, що це якийсь великий пан, подорожує
incognito поштовою КОЛЯСОК).. А дехто вирішив, що
королівський блазень.

За столом був переодягнений єзуїт, шпиг велебного
о. де-ля-Шеза; він надсилав йому про все повідомлення, а
о. де-ля-Шез сповіщав пана де-Лювуа. Шпигун написав
про все. Лист і Простак трохи чи не одночасно дісталися до
Версалю.
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Розділ дев ятий

ПРОСТАК ПРИЇЗДИТЬ ДО ВЕРСАЛЮ. ЯК ПРИВІТАЛИ ЙОГО
ПРИ ДВОРІ.

Простак виліз із екіпажа * на кухенному дворі і
поспитав у носіїв портшезу, о которій годині можна бачити
короля. Носії зареготали йому в вічі, достоту, як англійський
адмірал; він і поставився до них, як до того: набив їх. Вони
хотіли відплатити йому так само й, мабуть, сталася б
кривава сцена, коли б не проходив начальник варти, бретонський
дворянин, і не розігнав цей набрід. «Пане,  сказав йому
мандрівник,  мені здається, що ви добрий чоловік; я небіж
пана пріора з абатства Гори; я вигнав англійців і приїхав
поговорити з королем: прошу вас провести мене до його
світлиці». Гвардієць, зрадівши, що зустрів молодця з своєї
округи, який, здавалося, був не в курсі двірських звичаїв*
розповів йому, що так не розмовляють з королем і що
треба відрекомендуватися панові де-Лювуа. «Гаразд, то
поведіть мене до цього пана де-Лювуа, який, безперечно,
відведе мене до його величности». «З паном де-Лювуа,
обізвався Гвардієць, перегеворити ще важче, ніж з його
величністю, але я проведу вас до п. Олександра, першого
військового урядовця; це однаково, що ви говоритимете з
міністром». Отже вони пішли до цього п. Олександра і не
могли пройти до нього, бо він мав справу з однією двірсьг
кою дамою й дав наказа нікого не впускати. «Гаразд,
сказав Гвардієць, нічого не загинуло; ходімо до першого
урядовця пана Олександра, це однаково, що ви говоритимете
з п. Олександром».

Украй зачудований, гуронець пішов за ним; з півгодини
вони сиділи вдвох у маленькім передпокої. «Що це все
означає?  сказав Простак,  чи в цій країні всі люди
невидимі. Куди легше битися в Нижній Бретані проти
англійців, ніж у Версалі натрапити на ту людину, до якої
маєш справу». Він розгонив свою нудьгу, розповідаючи
землякові про свої любовні справи; але вибила година,
і Гвардієць мусів іти на свій пост. Вони пообіцяли один
одному побачитися завтра й Простак ще з пігодини сидів
сам у передпокої, міркуючи про панну де-Сент-Ів і про те,
як важко говорити з королем і першим урядовцем.

* Коляса, що возила з Парижу до Версалю Й скидалась на
невеличку закриту колісницю. Прим. фр. вид.
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Нарешті, з явився патрон. «Пане,  сказав йому
Простак,  коли б одбиваючи англійців, я чекав так довго, як
змусили ви мене чекати вашої авдієнції, вони пограбували
були б Нижню Бретань, як схотіли». Ці слова образили
урядовця; він сказав бретонцеві: «Чого ви просите»? 
\«Винагороди, сказав той,  ось мої документи». Він
розіклав перед ним усі свої свідоцтва, урядовець прочитав <
їх, і сказав, що, мабуть, йому дозволять покупити собі
ляйтенантство. «Щоб я дав гроші за те, що одбив англійців?
Щоб я платив за право вбити мене для вас, поки ви спокійно
даєте отут свої авдієнції? Я гадаю, що ви хочете посміятися
з мене. Я хочу щонайменше кавалерійський загін; я хочу,
щоб король зробив так, щоб панна де-Сент-Ів вийшла з
манастиря і щоб він оддав її за мене заміж; я хочу
говорити з королем про ласку до п ятдесятьох тисяч родин, які
сподіваюся йому повернути; одне слово, я хочу бути
корисний, щоб мене вжили для чогось і заохотили».  «Як
звати вас, пане, що говорите так голосно?» к<0-о!
обізвався Простак,  то ви не прочитали моїх посвідчень!
То такий з них отут зиск! Мене звуть Геркулес
де^Каркабон, мене охрищено, я живу в готелі «Блакитний
Циферник» і я скаржитимуся на вас королеві». Урядовець
зважив, як і люди з Сомюру, що він не зовсім здоровий на
голову і не звернув на нього великої уваги.

Того самого дня велебний о.* де-ля-Шез, сповідач Людо-
віка XIV, одержав листа від свого шпигуна, що
обвинувачував бретонця Керкабона в тому, що він прихильний у
серці свойому до гуґенотів і засуджує поведінку єзуїтів.
П. де-Лювуа теж одержав листа від судді-розпитувача, що
змалював Простяка, як шалапута, що хоче палити манастирі
й викрадати дівчат.

Прогулявшися у версальських садах, де аж занудився,
Простак, повечерявши і по-гуронському і по-бретонському,
ліг спати в солодкій надії побачити другого дня короля
й дістати за дружину панну де-Сент-Ів, мати принаймі
кавалерийський загін і припинити переслідування проти
гугенотів.

Він заколисував себе цими принадними думками, коли
до його світлиці вдерся вартовий роз їзд. Насамперед
вони схопили його рушницю-дубельтівку й великого
палаша.

Перелічивши, скільки в Простака грошей готівкою, його
забрали до замку, що його король Карл V, син Жана II,
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загадав збудувати біля Сент-Антуанської вулиці й Тур-
нельської брами и.
Уявіть собі, який здивований був дорогою Простак.

Спочатку він гадав був, що це ввижається йому вві сні: він
сидів у якомусь заціпенінні; потім, охоплений раптом люттю,
що подвоїла його сили, він ухопив за горло двох своїх
проводирів, що були з ним у колясі, викинув із-за занавіски,
рам кинувся за ними, тягнучи третього, що хотів його
затримати; від зусилля він упав. Його зв язали й поклали
знову в колясу. «Так от вона, нагорода,  казав він, 
тому, хто вигнав англійців з Нижньої Бретані! Що
сказала б ти, прекрасна Сент-Ів, коли б побачила мене у такому
становищі!»

Приїхали, нарешті, до місця, що мало бути йому за оселю,
мовчки, як мертвого вносять до гробовища, внесли його до
кімнати, де мали його замкнути. Ту кімнату вже посідав
один старий відлюдник з Пор-Роялю, на ім я Ґордон, що
животів там уже два роки. «Маєте,  сказав йому
начальник над поліцаями,  ось я привіз вам товариша.» І відразу
ж замкнулися величезні засуви на масивних дверях, оббитих
широкими штабами. Двоє в язнів лишилося відокремлені
від цілого світу.

Розділ десятий

ПРОСТАКА ЗАМКНЕНО В БАСТІЛІЇ З ЯНСЕН1СТОМ12

П. Ґордон був бадьорий і спокійний старий, що визначався
двома не абиякими прикметами: умів терпіти злигодні й
потішати знедолених. Щиро та спочутливо підійшов він до
свого товариша й сказав, обіймаючи його: «Хоч би хто ви
були, що маєте жити зо мною вкупі в оцій домовині, будьте
певні, що я завжди забуду за самого себе, аби тільки
полегшити ваші муки в пекельній безодні, куди нас кинено.
Любімо провидіння, що привело нас сюди, терпімо й
сподіваймося». Ці слова вплинули Простакові на душу, неначе
англійські краплі, що повертають до життя вмирущого, і він
широко розплющив здивовані очі.

По перших привітаннях Ґордон, не силкуючись дізнатися
про причину його лиха, своєю любою розмовою й тим
зацікавленням, яке знедолені мають один до одного, навіяв
йому бажання розкрити своє серце й зняти тягар, що
гнітив його. Але Простяк не міг зміркувати, чому скоїлося
з ним його лихо; воно видавалося йому чимсь безпідставним,
і добродій Ґордон був такий самий здивований, як і він.
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«Мабуть,  сказав янсеніст гуронцеві,  бог має щодо
вас якісь великі наміри, привів бо вас з озера Оріноко до
Англії й Франції, де вас у Нижній Бретані охристили,
кинув вас сюди задля спасіння душі вашої.»  «А я, їйбогу,
думаю,  відповів Простак,  що до моєї долі втрутився
сам диявол. Мої американські земляки ніколи не
поводилися зо мною так жорстоко, як я оце зазнав, вони й уявити
цього не можуть. їх звуть дикунами, але вони люди дуже
прості, люди ж цієї країни вирафінувані негідники. Мене, по
правді, дуже дивує, що я приїхав з іншого світу на те, щоб
у цьому мене замкнули на чотири засуви вкупі з попом, але
коли я подумаю про безліч людей, які кидають одну півкулю,
щоб дати себе вбити на іншій, чи які зазнають дорогою
аварії і їх їдять риби, то не бачу, щоб бог мав прихильні
наміри щодо цих людей».

Крізь кватирку їм подали обідати. Розмова перейшла до
провидіння, до ордерів на арешти й до способу не зазнати
недолі, що судилася всім людям на цьому світі. «Вже два
роки, як я тут,  сказав старий,  не маючи іншої розради
як я сам та книжка, але жадної хвилини не впадався я в
тугу.»  «Ах, п. Ґордоне,  скрикнув Простак, то ви,
значить, не кохаєте своєї хрищеної матері? Коли б ви, як я,
знали панну де-Сент-Ів, ви були б у -розпачі!» По цих
словах він не міг стримати сліз і тоді відчув себе трохи не таким
пригніченим. «Але,  сказав він,  чому стає легше після
сліз? Мені здається, що вони повинні впливати навпаки».-:
^кСину мій, усе в нас є фізичне,  сказав добрий старий,
всяке виділення добре діє на тіло, а те, що полегшує тіло,
полегшує й душу; ми  машини провидіння».

Простак, мавши, як багато разів відзначали ми, глибокий
розум, замислився над цією думкою, що, здалося йому,
була в зародку в ньому самому; після цього поспитав у
свого товариша, за що його машина була два роки за
чотирма засувами. «З ласки спокутливої благодаті, 
відповів Ґордон,  я став янсеністом». Я знав Ар нуль да й
Ніколя13; єзуїти переслідували нас. Ми думаємо, що папа
є такий самий єпископ, як і інші; от за це о. де-ля-Шез,
королів сповідач, одержав од нього наказа без жадної
судової формальности позбавити мене найдорожчого для людини
добра  волі».  «Мені дуже дивно, сказав Простак,
що всі нещасливці, яких зустрічав, були нещасливі саме
через папу. Щодо вашої спокутливої благодаті, то
признаюся! вам, я про неї нічого не чув; проте я дивлюся, як на



Простак 5

велику ласку, на те, що бог послав мені в моїй недолі таку
людину, як ви, що влила в моє серце заспокоєння, яке я
вважав для себе за неможливе».

Щодня розмова ставала цікавіша й повчальніша. Душі
в язнів прихилилися одна до одної. Старий багато знав, а
молодий хотів багато чого навчитися. Протягом місяця він
навчався геометрії, і проковтнув її; Ґордон сказав йому
читати фізику Роґо, що була тоді в моді, і він мав досить
розуму, щоб побачити там тільки неясність.

Потім він прочитав перший том «Шукання істини» 14. Це
нове світло осяяло його. «Як,  казав він,  наша уява й
наші почуття ошукують тут нас? Як, речі не утворують наших
ідей, а ми самі собі не можемо їх створити?» Коли він
прочитав другий том, він уже не був такий задоволений і
зважив, що куди легше руйнувати, ніж будувати.
Його товариш, здивований, що молодий неук має такі

гадки, які властиві тільки душам досвідченим, став
високої думки про його розум і ще більш прихилився до нього.
«Мені здається,  сказав йому одного дня Простак,  що
ваш Мальбранш половину своєї книги писав розумом, а
другу уявою і забобонами.»

За кілька день Ґордон поспитав у нього: «То що ви
думаєте про душу, про спосіб, яким одержуємо ми наші
думки, про нашу волю, благодать і свободу волі?» 
«Нічого,  відповів йому Простак,  коли я й мислю дещо, так
те, що ми перебуваємо під владою вічного єства, як і зірки
чи елементи. Воно створило все в нас. Ми маленькі коліщата
у велетенській машині, в якій воно є душа. Машина ця діє за
загальними законами, не зважаючи на окремих осіб. Це
єдине, що здається мені зрозумілим; усе інше є для мене
темна безодня».  «Але, сину мій, це значить зробити бога
винним за гріх.»  «Але, отче мій, ваша спокутлива
благодать теж робить бога винним за зло, бо очевидно, що всі,
кому цієї благодаті відмовлено,  грішать; а хто віддає
нас злу, хіба не є винен у злі?»

Ця простосердість дуже спантеличила доброго чоловіка;
він почув, що марно силкується виплутатися з цієї
драговини, і він накопичив стільки слів, які, здавалося, мали
зміст, але по суті не мали жадного , що Простакові стало
шкода його. Це Питання вело просто до питання про
походження добра й зла й тоді довелося бідному Ґордо-
нові перейти до огляду Пандориної скриньки15, Ормуздо-
вого яйця, яке розбив Аріман, ворожнечі між Тіфоном
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і Озірісом і, нарешті, первісного гріха, і вони бігали серед
цієї глибокої пітьми, ніяк не сходячися в думках. Та, кінець-
кінцем, цей роман душ одвертав їхні погляди од
споглядання власного лиха і якимись дивними чарами сила
нещасть, розлитих у всесвіті, зменшувала почуття їхнього
горя; вони не зважувалися скаржитись, коли все терпіло.

Але серед нічного відпочинку образ прекрасної Сент-Ів
заступав у душі її коханого всі метафізичні й моральні ідеї.
Він прокидався з мокрими від сліз очима, і старий* янсе-
ніст забував свою спокутливу благодать, абата Сен-Сірана
й Яксеніюса, щоб заспокоювати молодика, якого вважав за
смертельного грішника.

По лекціях і по розправах вони розмовляли й про свої
пригоди. Набалакавшись, вони читали вкупі або окремо.
Розум молодому чоловікові міцнів дедалі все більше;
особливо далеко пішов був би він у математиці, коли б не
неуважність, яку навівала панна де-Сент-Ів.

Він читав історичні твори й вони засмутили його. Йому
видавалося, що світ надто лихий і надто нікчемний.
Справді, історія є не що інше, як картина злочинів і
нещасть; сила невинних і мирних людей завжди зникав на
цьому великому театрі, головні персонажі якого є тільки
владолюбні розпусники. Здається, що історії подобаються
тільки трагедії, що вона була б хиріла, коли б не живили
її пристрасті, злочини й великі нещастя: треба було б
озброїти кинджалом Кліо, як і Мельпомену1С.

Хоч в історії Франції не більше страхіть, ніж у всіх
інших, проте вона видалася йому такою огидною на
початку, такою сухою в середині, такою маленькою
наприкінці, навіть за часів Генріха IV, завжди позбавленою
великих діл, такою далекою від цих прекрасних відкрить,
які прославили інші нації, що йому доводилося перемагати
нудьгу, аби прочитати всі ці подробиці темних нещасть,
зібраних в одному куточку світа.

Ґордон думав, як і він. Обоє сміялися з жалю, коли
мова була про владарів Фезансака17, Фезансагета й Аста-
рака; цей уривок і справді годився тільки їхнім нащадкам,
коли б вони в них були. Прекрасні віки римської
республіки на деякий час зробили його байдужим до решти землі.
Видовисько Риму, переможця над націями й їхнього
законодавця, цілком захопило його душу. Він запалювався,
споглядаючи цей народ, що сім століть правив ентузіязмом
волі й слави.
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Отак минали дні, тижні, місяці, і він був би вважав себе
за щасливого в цьому місці розпачу, коли б не кохав.

Його добра натура сумувала так само й за пріором божої
матері Гори й чутливою Керкабонівною. «Що подумають
вони,  повторював він часто,  коли не матимуть од
мене звісток? Вони вважатимуть мене за невдячного!» Ця
думка мучила його; він шкодував тих, кого любив, куди
більше, ніж шкодував самого себе.

Розділ одинадцятий

ЯК ПРОСТАК РОЗВИВА6 СВІЙ ГЕНІЙ

Читання звеличує душу, а освічений друг заспокоює її.
Наш в язень звеселяв себе цими двома вигодами, про які
раніш і не підозрював. «Мене спокушає повірити в
перевтілення,  говорив він,  бо я сам із тварини змінився на
людину». На частину грошей, якими йому дозволили
порядкувати, він склав собі вибрану книгозбірню. Простаків
приятель намовив його записувати свої думки. Ось що він
записав про стародавню історію.

«Мені здається, що нації довго були подібні до мене;
що вони навчилися занадто пізно, що тисячоліттями їх
цікавила тільки поточна хвилина, дуже мало цікавило
минуле й ніколи  прийдешнє. Я проїхав п ять чи шість сот
миль у Канаді, і не побачив жадного пам ятника; ніхто не
знає там про те, що робив його народ. Чи не є це
натуральний стан для людини? Порода людей цього
континенту видається мені вищою за породу того: протягом
багатьох століть прикрашала вона своє існування
мистецтвами й знаннями. Може тому, що в неї борода, а
американцям бог одмовив бороди? Не думаю, бо бачу, що китайці
майже зовсім не мають борід, а культивують мистецтва
понад п ять тисяч років: бо справді, щоб мати більш як за
чотири тисячі років літописи, нація повинна була скупчи-
тися й процвітати більш, як п ятдесят століть.

«Одне особливо вражає мене в цій давній історії Китаю,
це те, що мало не все там є правдоподібне й природне,
мене захоплює, що там нема нічого фантастичного.

«Чому всі інші нації надали собі казкового походження?
Старі автори історичних французьких хронік, навіть не
дуже старі, виводять французів од Франкуса, сина Гекто-
рового18, римляни кажуть, буцімто вони походять од
якогось Фрігійця *°, дарма, що в їхній мові немає жадного



62 Вольтер

слова, яке хоч трохи скидалося б на фрігійську мову.
Десять тисяч років боги жили в Єгипті, а дияволи в Скитії,
де підбили гунів. Перед Тукідідом 20 в історії я бачу тільки
романи, що скидаються на романи про Амадіса 21 і далеко
не такі цікаві: це суспіль якісь примари, оракули, дива,
чаклунства, перевтілення, сни, які хтось пояснює і які
творять долю і найбільших імперій, і найменших держав. Тут
тварини, що промовляють, там тварини, з яких зробили
богів, боги перевернені в людей, і люди, перевернені в
богів. Ах, коли вже нам треба казок, нехай, принаймні, ці
казки будуть емблемами правди. Я люблю філософські
казки, сміюся з казок дитячих і ненавиджу казки брехунів».
Одного разу навернулася йому на очі історія імператора

Юстініяна22. Він прочитав, що констянтинопільські
схоластики видали дуже поганою грецькою мовою едикта проти

найбільшого тодішнього воєначальника, бо цей герой в
запальній розмові прохопивсь отакими словами: «Істна
світить власним світлом і розум не можна просвітити полум ям
від кострищ». Схоластики запевняли, що це гасло єретичне,
а протилежна аксіома буде католична, всесвітня й грецька:
«Розум можна просвітити тільки полум ям од кострищ
і істина не може світити власним світлом». Ці полотняно-
одежники23 засудили ще багато воєначальникових промов
і видали едикта.
«Як вигукнув Простак,  то отакі люди видають

едикти?»  «То навіть не едикти, обізвався Ґордон,
то контр едикти, з яких усі сміялися в Констянтинополі
і перший  імператор: то був мудрий державець, що
змушував навіть схоластиків робитии тільки на добре. Він
знав, що ці панове й багато інших пастофорів24 уривали
контредиктами терпець його попередникам, імператорам,
у справах куди поважніших».  «І дуже добре робив,
сказав Простак,  пастофорів тоеба підтримувати й
стримувати».

Він записав ще багато інших думок, які вжахнули
старого Ґордона. «Як!  казав той сам собі,  п ятдесят років
витратив я на своє навчання і тепер боюся, що не зможу
наздогнати природний добрий розум цієї майже дикої
дитини. Я тремчу, зміцнивши старанно свої забобони; він же
слухав тільки простої природи.
Добрий чоловік мав кілька невеличких критичних

брошурок, у яких люди, нездатні нічого створити, гудять
творчість інших, у яких Фізе 25 знеславлюють Расінів, а Феді27
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Фенельонів 27. Простак переглянув деякі з них. «Я порівняв
би їх,  сказав він, до деяких мушок, що поклали свої
яєчка під хвіст найкращим коням; це не заважає тим
бігти». Обидва філософи ледве призволили кинути оком
на ці екскременти літературні.

Незабаром вони вдвох прочитали початки астрономії.
Простак побачив небесне^склепіння, і це видовисько його
захопило.

«Як важко,  говорив він, почати дізнаватися про небо
саме тоді, коли мене позбавлено права бачити його! Юпітер
і Сатурн рухаються цими безкраїми просторами, мільйони
сонць освітлюють мільярди світів, а в цьому куточку землі,
куди закинуто мене, знайшлися істоти, що позбавили мене,
мене  істоту, яка бачить і мислить,  усіх цих світів, яких
міг досягти мій зір, і того, де бог судив мені народитися!
Світло, створене для всього всесвіту, втрачене для мене!
На північній півкулі, де прожив я свої дитячі й молодечі
роки, його від мене не ховали. Без вас, дорогий мій
Гордоне, я був би тут нікчемою».

Розділ дванадцятий

ЩО ПРОСТАК ДУМАВ ПРО ТЕАТРАЛЬНІ П'ЄСИ

Молодий Простак скидався на одно з тих дужих дерев,
що, зрісши на непліднім ґрунті, швидко простягають своє
коріння й гілки, коли їх пересадять на кращу землю, і дуже
незвичайне було те, що саме в язниця стала за таку землю.

Між книжками,, що заповнювали дозвілля двом в язням,
були вірші, переклади грецьких трагедій, кілька
французьких театральних п ес. Вірші, що виспівували кохання, лили
в душу Простакові воднораз і насолоду, і сум: всі вони
говорили про його дорогу Сент-Ів. Байка про «Двох
голубів» 28 розривала йому серце: надто далеко був він від
того, щоб повернутися до своєї голубки.

Мольєр захоплював його: він зазнайомив його з
звичаями Парижу й усього людського роду. «Якій із цих
комедій віддаєте ви перевагу?»  «Тартюфові*,
безперечно».  «Я теж так думаю,  сказав Ґордон,  це
Тартюф засадив мене до цього приміщення й можливо, що
якраз Тартюфи спричинилися до вашого нещастя. Як

*!* Славнозвісна Мольерова п вса Тартюф  світовий образ
лукавого святенника.
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подобаються вам грецькі трагедії?» '«Досить гарні для
греків»,  сказав Простак. Але коли він прочитав сучасну
«Іфігенію», «Федру», «Андромаху», «Аталію»20, він був
у захваті, він зідхав, він лив сльози, він знав їх напам ять
не завчаючи їх. «Прочитайте «Родоґюну» 30,  сказав йому
Ґордон,  кажуть, що це шедевр; інші п єси, що дали вам
стільки насолоди, в порівнянні до неї небагато варті».
З першої ж сторінки молодик сказав йому: «Це не того
самого автора^.  «Звідки ви це бачите?»  «Я ще не
знаю про це, але ці вірші не западають мені ні в серце,
ні в вуха».  «О, це ніщо, тільки вірші»,  обізвався
Ґордон. Простак одповів:  «То навіщо їх робити?»
Прочитавши дуже уважно п єсу з єдиним наміром

відчути приємне, він подивився на свого друга сухими очима
й здивований. Він не знав, що сказати. Нарешті,
змушений пояснити, що саме він почуває, він одповів: «Я мало
що зрозумів на початку, я був дуже обурений на середині,
остання сцена мене дуже зворушила, хоч і видалося мені
що вона мало правдоподібна. Ніхто з персонажів мене не
зацікавив, і я не затримав у пам яті й двадцятьох віршів,
хоч я можу запам ятати всі, коли тільки вони мені
подобаються». «Проте цю п єсу вважають за найкраще,
що ми маємо».  «Коли так,  обізвався той,  то вона,
може, така, як чимало людей, що не варті своїх
місць. Врешті, це  справа смаку; мій ще, може, не
цілком зформований, я можу помилятися; але ви знаєте, що
я звик говорити те, що думаю, точніше  те, що відчуваю.
Я гадаю, що в людських присудах є багато від облуди, від
моди, від примхи. Я говорю від природи; можливо, що
природа мой надто недосконала, але можливо також і те,
шо більшість людей надто мало прислухається до неї».
Тут він почав цитувати «Іфігенію», вірші якої сповнювали
його; і хоч він не дуже добре деклямував, проте виявив
стільки правди й зворушливості!, що старий янсеніст
розплакався. Потім він прочитав Цінну31; він уже не плакав,
він захоплювався.

Розділ тринадцятий

ПРЕКРАСНА СЕНТ-IB ЇДЕ ДО ВЕРСАЛЮ

Та поки наш нещасливець більше освічував, ніж
заспокоював себе, поки його довго пригнічений геній розвивався
з такою силою й швидкістю, поки природа, удосконалю¬
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ючись у ньому, мстилася на злій долі,  що сталося з
паном пріором, з його доброю сестрою і з прекрасною
відлюдницею Сент-Ів? Перший місяць там непокоїлися, на
третьому тяжко засумували, їх хвилювали малообґрунто-
вані чутки, неправдиві здогади; наприкінці шостого місяця
зважили, що він помер. Нарешті, пан і панна де-Керкабон
дізналися з листа, якого написав до Бретані один
королівський ґвардієць, що якийсь схожий на Простака молодик
приїхав увечорі до Версалю, але вночі його схопили, і
відтоді ніхто нічого про нього не чув.

«Леле,  сказала панна де-Керкабон,  наш небіж
наробив дурниць і вплутався в якусь прикру справу. Він
молодий, він з Нижньої Бретані, він не може знати, як
треба поводитися при дворі. Любий братіку, я ніколи не
бачила ні Версалю, ні Парижу, а от добра нагода; може
ми відшукаємо бідного небожа: це син нашого брата, наш
обов язок допомогти йому. Хто його знає, чи не зможемо
ми зробити з нього дяка, коли заспокояться поривання
молодости. В нього великий нахил до науки; пригадуєте,
як він міркував з приводу старого й нового завіту? Ми
, відповідаємо за його душу; це ми охристили його, і його
люба панна де-Сент-Ів плаче цілими днями. По правді,
треба їхати до Парижу; коли його сховано в одному з цих
непристойних веселих домів, про які мені стільки
розповідали, ми витягнемо його звідти».

Пріора зворушили слова його сестри. Він поїхав до
Сен-Мальоського єпископа, що христов гуронця, і
попросив у нього протекції та поради. Прелат висловився за
подорож, він дав пріорові рекомендаційні листи до о. де-
ля-Шеза, королівського сповідача, що мав у королівстві
найбільшу вагу, до архиепископа паризького Гарле та до
єпископа з Мо Боссюе.

Нарешті, брат і сестра виїхали; але приїхавши до
Парижу, вони загубилися, як у великому лабіринті без нитки
й без виходу. Капітал у них був невеличкий, а повсякчас
треба було наймати колясу, щоб їхати на розшуки, і вони
нічого не розшукали.

Прюр з явився до преподобного о. де-ля-Шеза: той був
з панною дю-Трон і не міг давати авдієнції пріорам. Він
поткнувся до архиєпископських дверей: прелат замкнувся
з прекрасною пані Де-Ледіґ єр у справах церкви. Він побіг
до дачі єпископа Боссюе,  цей вивчав з панною де-Молеон
«Містичне кохання» пані Ґюйон 32. Проте він добився таки,
-750 3
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що ці два прелати вислухали його: обоє заявили йому, що
не можуть втручатися в справи його небожа, раз той
не дяк.

Нарешті, він побачився з єзуїтом; цей зустрів його
з розкритими обіймами, запевнив, ніколи його не знавши,
що завжди мав до нього особливу пошану; він присягався,
що суспільство завжди прихильне до нижніх бретонців.
«Але,  сказав він  чи не мав ваш небіж нещастя бути
гуґекотом?»  «Напевне ні, преподобний отче».  І він не
янсеніст?»  «Я можу запевнити вашу велебність, що він
ледве чи й християнин; всього* місяців одинадцять, як ми
його охристили».  «Оце дуже добре, оце дуже добре, ми
подбаємо про нього. Ваше пріорство дає добрі прибутки?»
«О, дуже мало і мій небіж нам дорого коштує».  «Є в
околиці якісь янсеністи? Пильнуйте добре, мій любий пане
пріоре, вони небезпечніші за гуґенотів і атеїстів».  «Мій
велебний отче, у нас їх зовсім нема; у манастирі Святої
Гори зовсім не знають, що то за янсенізм».  «Тим краще;
ідіть, нема нічого, чого б я не зробив для вас». Він приязно
відпустив пріора й більше про нього не думав.

Час минав; пріор і добра його сестра були в розпачі.
Тим часом клятий суддя напосідав із шлюбом свого '

великого йолопа з прекрасною Сент-Ів, яку забрали вже
з манастиря. Вона все ще кохала свого хрищеника, й
ненавиділа чоловіка, якого їй сватали. Образа бути
замкненою в манастирі збільшила її пристрасть, наказ
одружитися з сином судді щівершив її. Жаль, ніжність і жах
перевертали їй душу. Як відомо, кохання спритніше й
сміливіше в молодої дівчини, ніж родинне почуття старого пріора
та сороклітньої тітки, тим більше, що Сент-Ів добре
розвинула себе в манастирі романами, які читала потай.

Прекрасна Сент-Ів згадала про листа двірського
Гвардійця, писаного в Нижню Бретань, про якого багато
говорили в окрузі. Вона постановила їхати сама, довідатися
у Версалі, впасти до ніг міністрам, коли її чоловік
у в язниці, як говорили, і допоминатися правосуддя для
нього. Не знаю, чому вона потай була переконана, що при
дворі ні в чому не відмовлять вродливій дівчині, але вона
не знала, чого це коштує.

Ухваливши таку постанову, вона втішилася, заспокоїлася,
не відштовхувала вже свого недоумкуватого жениха, прий-*
мала навісного майбутнього свекра, лащилася до брата,
сповнила дім радістю; потім у призначений для церемонії
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день вона потай вийшла з дому о четвертій годині ранку
з невеличкими шлюбними подарунками й усім, що змогла
забрати. Вона так добре вжила заходів, що була більш, як
за десять миль, коли близько дванадцятої ввійшли до неї
в кімнату. Здивування й жах були великі! Суддя-розпи!-
тувач дав того дня більше запитань, ніж то робив за цілий
тиждень, жених сидів дурніший, ніж будь-коли.
Розгніваний абат де-Сент-Ів постановив гнатися за сестрою, суддя
й син воліли поїхати з ним. Отак доля привела до Парижу
мало не. всю округу Нижньої Бретані.
Прекрасна Сент-Ів дуже побоювалася, що за нею

женуться. Вона їхала верхи і спритно випитувала в кур єрів,
чи не зустрічали вони гладкого абата, здорового суддю
й молодого дурня, що їхали б паризьким шляхом.
Дізнавшася на третій день, що вони недалеко, вона звернула
на інший шлях і була така моторна та щаслива, що
приїхала до Версалю саме тоді, як її марно розшукували
в Парижі.

Але що робити в Версалі? Як їй молодій, гарній,
самітній, без поради, без підтримки, незнаній нікому, рискуючи
всім, зважитися шукати якогось королівського Гвардійця?
їй спало на думку вдатися до одного з єзуїтів нижчого
ступеня: там бо були вони для кожного становища в житті.
Вони говорили: «Як бог дав різну їжу різним породам
тварин, так дав він королеві сповідача, якого всі шукачі
дохідних місць називали головою ґалліканської церкви;
потім ішли сповідачі принцес; міністри не мали
сповідачів,  вони були не такі дурні. Там були єзуїти для прсу*
стого люду й передусім, єзуїти для покоївок, через яких
дізнавалися про таємниці їхніх господинь, і то була не
абияка посада». Прекрасна де-Сент-Ів звернулася до
одного з них останніх, якого звали о. Ту-а-Ту («до
послуг усіх»). Вона сповідалася йому. Оповіла йому про
свої пригоди, своє становище, свою небезпеку й благала
його примістити її в якоїсь доброї побожниці, яка
охоронила б її від спокуси.

Єзуїт одвів її до своєї вірної духовної дочки, дружини
одного двірського -чашника. Скоро * вона опинилася там,
вона подбала привернути собі віру цієї жінки й
заприязнитися з нею; вона розпиталася про ґвардійця-бретонця й
попрохала його прийти до неї. Дізнавшись . од нього, що її
коханого схопили по тому, як він поговорив з першим
урядовцем, вона побігла до цього урядовця: той пом якшав*,
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побачивши вродливу жінку, бо треба погодитися, що бог
створив жінок тільки на те, щоб освоювати чоловіків.
Розманіжившись, ця чорнильна душа розказала їй усе:

«Ваш коханець у Бастілії й без вас він, може, буде там
усе своє життя». Ніжна Сент-Ів знепритомніла. Коли вона
отямилася, урядовець сказав їй: «Я не в силі зробити щось
добре людям, уся моя сила обмежується тим, щоб інколи
зробити їм зле. Повірте мені, ідіть до пана &е-Сен-Пуанжа,
який робить і добре і лихе; він брат удругих і улюбленець
пана де-Лювуа: цей міністер має дві душі; Сен-Пуанж
є одна з них, пані дю-Френуа  друга; але її тепер немає
в Версалі,  вам лишається благати тільки названого
ласкавця».

Прекрасна де-Сент-Ів, переходячи від невеличкої
радости до величезного горя, від непевної надії до сумного
страху, переслідувана від брата, обожуючи свого коханця,
витираючи сльози й зно ву їх ллючи, тремтячи,
знесилюючись і знову набуваючи мужности, побігла швиденько до
п. де-Сен-Пуанжа.

Розділ чотирнадцятий

ПОСТУП ПРОСТАКОВОГО ДУХУ

Простак робив швидкий поступ у науках і передовсім
у науках про людину. Причина# такого швидкого поступу
його розуму полягала мало не в такій же мірі в його
дикунському вихованні, як і в його вдачі. Нічого бо не вчившись
у дитинстві, він не знав і упереджень, його розуміння, не
бувши викривлене помилками, лишалося в усій сбоїй
прямоті: він бачив речі, як вони є, тим часом як ідеї,
докладені в нас за дитинства, змушують нас усе життя бачити
речі такими, якими вони не є. «Ваші гнобителі мерзені,
говорив він своєму другові Ґордонові,  мені шкодам що
вас утискають, але мені шкода, що ви янсеніст: усі секти
видаються мені зібранням помилок. Скажіть мені, чи
є секти в геометрії?»  «Ні, моя люба дитино, сказав
йому, зідхаючи, добрий Ґордон, усі люди згодні щодо
істини, коли її можна виявити, але вони надто
помиляються щодо неясних істин».  «Скажіть, щодо неясних
побрехеньок! Коли б хоч одна істина крилася в отій купі
доказів, яку розглядають уже стільки століть, її
безперечно викрили б, і всесвіт дійшов би згоди, хоч щодо цього
пункту. Коли ця істина така доконечне потрібна, як сонце
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для землі, Бона сяяла б, як воно. Це безглуздя, це образа
людському родові, це замах проти вищої й безконечної
істоти говорити: є істина потрібна людям, а бог її заховав!»

Усе, що казав цей молодик, вихований природою,
справляло глибоке вражіння на розум старого знедоленого
вченого.

«То невже правда,  вигукнув він,  що я призвів себе
до нещастя заради вигадок? Я певніший свого нещастя,
ніж спокутливої благодаті: я марно тратив свої дні на те,
щоб обмірковувати волю бога й роду людського, але
я втратив свою; ні святий Авґустин, ні святий Проспер не
витягнуть мене з тієї прірви, де я опинився!»

Простак, вірний своїй вдачі, сказав йому, нарешті:
«Хочете, щоб я говорив з вами брутально й одверто? Ті, що
дають себе гнобити заради цих пустопорожніх суперечок
про школи, видаються мені не дуже мудрими, ті, що
гноблять їх, видаються мені потворами».

Обоє в язнів цілком погоджувалися один з одним, що
ув язнено їх несправедливо. «Я в сто разів більше за вас
маю підставу скаржитися,  казав Простак,  я народився
вільний, як повітря; я мав два життя: волю й моє кохання.
В мене відібрали їх, і ось ми тут обоє в кайданах, не
знаючи навіть причини тому, й не можемо про це
запитати. Я жив гуронцем двадцять рс&ів; кажуть, що це
варвари, бо вони мстяться на своїх ворогах, але вони ніколи
не утискають друзів. Ледве но ступив я ногою у Франції,
як пролив за неї кров; я, може, врятував цілу округу
й у винагороду я зник у цій домовині для живих, де я по-^
мер би від злости, коли б не ви. То значить, у цілій країні
нема законів? Чи тут засуджують людей, не вислухавши
їх? В Англії це зовсім не так. Ні, не проти англійців треба
було мені битися». -

Отак філософія, народжуючися, не могла заспокоїти
природу, ображену в головніших своїх правах, і давала вільний
шлях справедливому обуренню. Його товариш не
заперечував йому. Розлука завжди збільшує незагоджене
кохання і філософія не зменшує його. І Простак однаково
часто говорив про рвою прекрасну Сент-Ів, як і про мораль
чи метафізику. Що чистіші ставали його почуття, то дужче
він кохав. Він прочитав кілька нових романів; небагато він
там знайшов такого, що змальовувало б його душевний
стан; він почував, що серце його завжди йде далі за те,
про що він читав. «Ах,  говорив він,  майже всі ці
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автори мають самий тільки розум та вміння». Нарешті,
добрий янсеністський панотець непомітно став за вірника
його почуття. Раніше він знав кохання, як гріх, у якому
каються на сповіДІГ*тепер він навчився дивитися ^на нього,
як на почуття заразом і шляхетне, і ніжне, що однаково
може підносити і розніжувати душу, ба навіть інколи
робити чеснотливим. Одне слово, як останнє чудо, гуронець
навернув янсеніста.

Розділ п ятнадцятий

ПРЕКРАСНА СЕНТ-IB ОПИРАЄТЬСЯ НІЖНИМ ПРОПОЗИЦІЯМ

Отже, ще ніжніша за свого кохання, прекрасна Сент-Ів
пішла до п. де-Сен-Пуанжа з своєю подругою, в якої
мешкала, закрившись обоє своїми очіпками. Перше, що вони
побачили при дверях, був абат де-Сент-Ів, її брат, що виг
ходив звідти. Вона злякалася, але побойша подруга
заспокоїла її. «Раз він говорив проти вас, вам доконечно треба
переговорити самій; будьте певні, що в цій країні
обвинувачі завжди праві, коли ке поквапитися знищити їх. До
того ж, або я дуже помиляюся, ваша присутність
важитиме більше, ніж слова вашого брата».
Коли трохи підбадьорити пристрасну коханку, вона не

знатиме страху. СентЛв з явилася на приймання; її
молодість, її врода, її ніжні очі, зрошені кількома
сльозинками, притягли до себе всі погляди; кожен підміністріз
облесник забув на хвилину ідола влади, щоб подивитися
на ідола краси. Сен-Пуанж провів її до кабінету, вона
говорила зворушливо й гарно. Сен-Пуанж розчулився. Вона
тремтіла; він заспокоїв її. «Прийдіть сьогодні ввечорі,
сказав він їй,  ваша справа потребує, щоб її обмислити
й обговорити на дозвіллі; тут надто багато людей, і
вислухувати доводиться на швидку руку; мені треба ґрунтовно
переговорити про все, що вас цікавить». Потім віддавши
хвалу її вроді й почуттям, він порадив їй прийти о сьомій
годині вечора.
Вона не проминула того: побожна подруга знову була

з нею, але вона сиділа в сальсні й читала «Християнського
педагога», поки Сен-Пуанж і прекрасна Сент-Ів були в
кабінеті. «Чи повірите ви, панно,  сказав він їй спочатку,
що ваш брат приходив до мене просити в мене наказа на
ваш арешт? Правда, я скоріше дам наказа, щоб він сам
повернувся до Нижньої Бретані».
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«Леле, пане, то в ваших бюрах дуже рясно цих наказів,
бо з глибини королівства приходять клопотатися про них,
як про пенсію. Я дуже далека від того, щоб просити
одного з них проти брата. Я маю багато підстав
скаржитися на нього, але я шаную волю людську; я прошу волі
для одного чоловіка, з яким маю одружитися, для чоловіка,
якому король зобов язаний тим, що зберіг цілу округу,
який може корисно служити йому, і який є син офіцера,
забитого на королівській службі. У чому обвинувачено
його? Як могли страшно скривдити його, навіть не
вислухавши?»

Тоді підміністер показав їй листа шпигуна-єзуїта і
зрадливого судді. «Як! то є такі потвори на світі. То оцим він
хотів змусити мене одружитися з дурним сином дурного
й лихого чоловіка. І ото від подібних доносів залежить тут
доля громадян?» Вона впала навколішки й ридаючи
просила в нього волі для відважного чоловіка, що кохав її.
У такій позі врода її з явилася в найкращім своїм вигляді.
Вона була така гарна, що Сен-Пуанж, втративши сором,
натякнув їй, що вона матиме успіх, коли йому першому
віддасть те, що зберігає для свого коханого. Настрахана
й засмучена Сент-Ів довго вдавала, що не розуміє його;
йому довелося висловитись ясніше: боязке й стримане на-
початку слово викликало дужче, за яким ішло нове,
ще виразніше. Обіцяно не тільки но скасувати наказ про
його арешт, але винагороди, гроші, почесті, і що більше
обіцювано, то дужче зростало бажання не почути
відмови.

Сент-Ів плакала, вона була обурена, і, напівехиливщись
на канапу, ледве вірила тому, що бачить, що чує. Сен-
Пуанж теж упав навколішки. Він був непоганий із себе
і міг би не злякати не таке упереджене серце; але Сент-Ів
ревно любила свого коханого й гадала, що буде жахливий
злочин зрадити його навіть на те, щоб йому прислужи^
тися. Сен-Пуанж подвоїв свої прохання й обіцянки;
нарешті, він до того знетямився, що заявив, що це єдиний
спосіб вивести з в язниці чоловіка, до якого вона має таку
міцну й ніжну прихильність. Ця дивовижна розмова
затяглася. Побожниця в передній кімнаті, читаючи свого
«Християнського педагога», говорила: «Боже мій! що можуть
вони робити протягом двох годин? Ніколи пан де-Сен-
Пуанж не давав таких довгих авдієнцій; мабуть він одмов-
ляє бідній дівчині, раз вона й досі благає його».
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Нарешті, її товаришка вийшла з кабінету зовсім
розгублена. Вона не могла говорити, глибоко замислившись над
вдачею людей великих і напіввеликих, що так легко
офірують волею чоловіків і честю жінок.
За всю дорогу вона не промовила й слова; приїхавши

до подруги, вона вибухла риданцями й розповіла їй .усе.
Побожниця широко перехристилася. «Моя люба, треба
порадитися завтра з п. Ту-а-ту, нашим духовним отцем;
він має великий вплив на Сен-Пуанжа: він сповідає багато
служниць з його дому. Це людина побожна й поблажлива,
що напучує також і визначних жінок. Звіртеся на нього,
я завжди так роблю і це завжди виходить на добре. Ми,
бідні жінки, ми потребуємо, щоб нами керував чоловік . 
«Гаразд, моя люба, завтра я піду до о. Ту-а-Ту».

Розділ шістнадцятий

СЕНТ-IB РАДИТЬСЯ З ЄЗУЇТОМ

Скоро прекрасна й засмучена Сент-Ів була в свого
сповідача, вона оповіла йому, що один хтивий і могутній
чоловік пропонував їй звільнити з в язниці того, з ким вона
має законно одружитися, і що він прохав за те велику
ціну; що їй страшенно огидна така зрада і що коли б
ішлося про її власне життя, вона швидше наложила.б ним,
ніж піддалася.

«От мерзенний грішник,  сказав їй Ту-а-Ту. Ви конче
повинні сказати мені ім я цього негідника; це напевне
якийсь янсеніст, я доповім про нього його велебності
о. де-ля-Шезові, який посадить його до тієї оселі де
тепер перебуває дорога вам особа, з якою ви маєте
одружитися».

Бідна дівчина, довго ніяковіючи й дуже вагаючись,
назвала йому, нарешті, Сен-Пуанжа.

«Пан де-Сен-Пуанж,  скрикнув єзуїт. Ах! дочко моя,
це інша справа; він брат удругих найбільшому з міністрів,
якого ми тільки мали, добрий чоловік, оборонець доброї
справи, добрий християнин; в його не може бути такої
думки, ви його, мабуть, погано зрозуміли».  «Ах! отче
мій, я надто добре зрозуміла його; хоч би що я зробила 
я загинула; я можу вибирати тільки між нещастям і
безчестям. Або мого коханця буде похоронено заживо, або
я не гідна буду жити; я не можу дати йому загинути й не
можу врятувати його».
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О. Ту-а-ту спробував заспокоїти її такими солодкими
словами: «Поперше, дочко моя, ніколи не кажіть цього
слова «мій коханець», в ньому е щось гріховне, що може
образити бога; кажіть: «мій чоловік, бо хоч він ще не
чоловік вам, але ви дивитеся на нього, як на чоловіка, і нема
нічого чеснішого за це. Подруге, хоч він і є вам чоловік
в ідеї, в сподіванках, він не є ваш чоловік у дійсності; отже
ви не вчинете прелюбства, яке є великий гріх і чого треба
якомога уникати. Потрете, коли мотиви чисті, вчинок не
є лихий гріх, а нема нічого чистішого за те, щоб визволити
свого чоловіка. Почетверте, в святій старовині ви маєте
приклади, що можуть прекрасно допомогти вам у вашій
поведінці. Святий Авґустин розповідає, що за
проконсульства Септімія Аціндінуса, 340 року нашої ери, одного
бідного чоловіка, що не міг сплатити Цезареві те, що
Цезареві належить, засудили до кари на смерть, що є
справедливо, не зважаючи на правило: «Де нема нічого, король
утрачає свої права». Справа йшла про один лівр золотом;
у засудженого була жінка, якій бог дав вроду й
розважливість. Один старий багатій пообіцявся дати дамі лівр
золотом і навіть більше, з умовою, що він учинить з нею
поганий гріх. Дама не думала, що зробить зле, рятуючи свого
чоловіка. Святий Авґустин дуже похваляє її великодушну
постанову. Правда, старий багатій ошукав її, і чоловіка її
однаково скарали на горло, але вона зробила все, від неї
залежне, щоб урятувати його життя. Будьте певні, дочко
моя, що коли єзуїт цитує вам з святого Авґустина, значить
цей святий має цілковиту рацію. Я не раджу вам нічого;
ви розумні,  треба сподіватися, що ви будете корисні
вашому чоловікові. Пан де-Сен-Пуанж чесний чоловік, він
вас не ошукає; це все, що я можу вам сказати. Я
молитиму за вас бога і сподіваюся, що все станеться на
найбільшу йому славу».

Прекрасна Сент-Ів, не менш злякана від єзуїтових
розмов, ніж од підміністрових пропозицій, розгублена
повернулася до своєї приятельки. їй хотілося смертю
визволитися від жаху лишити в страхітному ув'язненні коханого,
якого обожувала, і від сорому визволити його ціною того,
що мала найдорожчого, й що мало належати тільки цьому
знедоленому коханцеві.
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ВОНА ГИНЕ ВІД ЧЕСНОТИ

Вона прохала свою приятельку вбити її, але ця жінка, не
менш поблажлива, ніж єзуїт, висловлювалася ще ясніше.
"«Леле, казала вона, рідко справи йдуть інакше в цьому
дворі, такому ґречному, такому ґалянтному, такому
вславленому: найменші й найзвичайніші посади дають часто тільки
за таку ціну, якої вимагають од вас. Слухайте, ви викликали
в мені довіру й приязнь: признаюся вам, що коли б я була
така вперта, як ви, мій чоловік не посідав би тої невеличкої
посади, з якої живе; він знає це й зовсім не сердиться. Він
вбачає в мені свою добродійницю й дивиться на себе, як на
моє створіння. Чи ви думаєте, що всі ті, що стоять на чолі
округ чи навіть в армії, мають ці почесті й багатства за.
свої послуги? Вони зобов язані за це паніям своїм жінкам.
Коханням клопочуться про військові чини й посаду має
чоловік найвродливішої. Ваше становище куди краще;
справа йде про те, щоб повернути вашого чоловіка на світ
божий і одружитися з ним; це святий обов язок, і ви
повинні його виконати. Прекрасних і пишних дам, про яких
я вам говорю, ніхто не плямує, вам же апльодуватимуть;
скажуть, що коли ви й проступилися, то це тільки ради
надмірної чесноти».  «Ах, якої там
чесноти? скрикнула прекрасна Сент-Ів. Що за лабіринт неправди!
Що за країна! Ось коли навчилась я розпізнавати людей!
Якийсь о. де-ля-Шез і дурний суддя вкинули мого
коханого до в язниці, родина моя переслідує мене, в моїй
недолі до мене простягають руки тільки на те, щоб
збезчестити мене. Один єзуїт занапастив прекрасного чоловіка,
другий єзуїт хоче занапастити мене; навколо мене самі
пастки, і я близька до того, щоб підпасти лихові! Мені
треба або вбити себе, або говорити з королем; я впаду
йому до ніг на дорозі, коли він ітиме до служби божої чи
до театру».  «Вам не дадуть і підійти,  сказала їй добра
приятелька,  а коли ви матимете нещастя говорити з ним,
пан де-Лювуа й велебний о. де-ля-Шез можуть поховати вас
у якомусь манастирі до кінця ваших днів».

Тим часом як ця особа збільшувала її розпач і глибше
встромляла кинджал їй у серце, прийшев посланець від
п. Сен-Пуанжа з листом і двома прекрасними
сережками. Сент-Ів, плачучи, одкинула їх, але приятелька
підібрала.
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Скоро гонець одійшов, повірена прочитала листа, в якому
обох подруг запрошували на вечерю сьогодні. Сент-Ів
заприсяглася, що не піде. Побожниця хотіла приміряти їй
діямантові сережки. Сент-Ів не могла їх знести. Вона
змагалася цілий день, нарешті, думаючи тільки про свого
коханого, переможена, не знаючи, куди її тягнуть, вона
дозволила одвести себе на фатальну вечерю. Ніщо не
могло переконати її прикрасити себе сережками; повірена
взяла їх з собою й проти її волі причепила їй перед тим,
як сідати до столу. Сент-Ів була така схвильована, така
засмучена, що дозволила мучити себе, а господар зважив,
що це є ознака прихильности. Перед кінцем обіду
повірена скромно відступилася; тоді господар показав
скасування наказу про арешт, грамоту на чималу винагороду,

на командування ротою й не шкодував обіцянок. «Ах! 
сказала йому Сент-Ів, як я кохала б вас, коли б ви не
напоминалися, щоб я вас покохала!»

Нарешті, після довгого опору, після риданб, зойків, сліз,
знесилена в боротьбі, розгублена, вона мусіла віддатися.
В неї був єдиний засіб: обіцятися думати тільки про
Простака, поки жорстокий чоловік безжально користався з
безвихідного становища, що в ньому вона опинилася.

Р о з д і л в і с і м н а д ц я т и й
ВОНА ВИЗВОЛЯЄ СВОГО КОХАНОГО Й ЯНСЕНІСТА

На світанку вона полетіла до Парижу з міністровим
наказом. Важко змалювати те, що діялося в її серці під час
подорожі. Щ6 може зобразити душу благородну й
цнотливу, принижену своїм безчестям, сп'янілу від ніжности,
змучену докорами сумління за те, ще зрадила коханого,
охоплену радістю визволити того, кого кохала. До всіх
її думок домішувалися її скорботи, її змагання, її успіхи.
То не була вже та проста дівчина, думки якої звузило
провінціяльне кохання; кохання й нещастя зформували її;
почуття зробили в ній той самий поступ, який розум
зробив у душі її знедоленого кохання. Дівчата легше
навчаються відчувати, ніж чоловіки думати. Її пригода була
повчальніша за чотири роки сидіння в манастирі.

Одежа на ній була надзвичайно проста; вона з жахом
дивилася на вбрання, в якому з'явилася перед своїм
лихом добродійником; вона покинула приятельці діямантові
серлжки навіть, не глянувши на них. Змучена й чаоівна.
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обожуючи Простака й зневажаючи себе, прийшла вона*
нарешті, до

Замку помсти, цих жахливих стін,
Які ховають і безвинність і влочин *

Коли треба було вийти з коляси, їй забракло сил. їй
допомогли і вона ввійшла, схиливши голову, з тремтячим
серцем і мокрими очима. Її провели до начальника; вона
хотіла заговорити до нього, але голос їй завмер; вона
показала свого наказа, ледве вимовивши кілька слів.
Начальник, що полюбив свого в язня, був дуже задоволений
з його визволення. Серце його не загрубіло, як серця
декого з шановних тюремників, його товаришів, що, дбаючи
тільки за винагороду, зв язану з охороною їхніх в язнів,
мають ці жертви за підвалини своїх прибутків і, живучи
недолею інших, потай радіють жахливою радістю на сльози
нещасних. ,

Він звелів привести в язня до своїх покоїв. Двоє
коханців побачилися: обоє впали непритомні. Прекрасна Сент-Ів
довго лежала нерухома й безживна, але Простак швидко
повернув собі відвагу. «Очевидно, ця пані ваша жінка, 
сказав йому начальник;  ви не говорили мені, що
одружені. Мені відомо, що це її великодушним клопотам
завдячуєте ви своє визволення». і «Ах! я не гідна бути йому
за жінку>ч  сказала тремтливим голосом прекрасна Сент-Ів
і знову знепритомніла.
Коли вона отямилася, вона, все ще тремтячи, подала

йому грамоту про винагороду й писану обіцянку на роту.
Простак, здивований і зворушений, прокинувся від одного
сна, щоб поринути в другий. «За що мене ув язнили тут?
Як змогли ви мене визволити? Де ці потвори, що вкинули
мене сюди? Ви богиня, що зійшла з неба мені на допомогу!»

Прекрасна Сент-Ів спустила очі, поглянула на коханого,^
почервоніла йч одвернулася; через хвилину очі її зросилися
сльозами. Нарешті, вона розповіла йому все, що знала
й усе, що знесла, крім того, що вона хотіла б сховати
назавжди й що кожен інший, окрім Простака, звичніший до
світу й обізнаніший з двірськими звичаями, легко
відгадав би.

«Чи то ж можливо, щоб така нікчема, як той суддя,
міг позбавити мене волі! Ах, я добре бачу, що є люди
дикіші від звірів, усі вони можуть шкодити. Але чи мож¬

* Два рядки о Вольтерової поеми MHenricdeu ( Аиріяда*).
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ливо, щоб єзуїт, королівський сповідач, так само
допомагав моєму нещастю, як і цей суддя? Не можу й уявити,
з якого приводу цей огидний шахрай переслідує мене? Чи
з мене зробили янсеніста? І потім, як це ви згадали про
мене? Я не заслуговував того, я був тоді тільки дикун. Як
ви змогли без поради, без допомоги вирушити до Версалю?
Ви з явилися там і розбили мої кайдани! То значить
є у вроди й чесноти якісь непереможні чари, од яких
падають залізні двері і які зм якшують і бронзові серця!»
За цим словом про чеснотність у прекрасної Сент-Ів

вихопилися ридання: вона не знала, яка невинна була вона
в злочині, що за нього докоряла собі.
Коханий її казав далі так: «Янголе, що розірвав мої

пута, коли ви (чого я досі не розумію) маєте вплив, щоб
творити правосуддя, зробіть так, щоб його виявили до
одного старого, який перший навчив мене мислити, як ви
навчили кохати. Недоля з єднала нас, я люблю його, як
батька, я не можу жити ні без вас, ні без нього». «Я! щоб
я просила того самого чоловіка...»  «Так! я хочу бути
всім зобов язаний одній вам і нікому більше. Напишіть
цьому могутньому чоловікові, засипте мене вашим
добродіянням, докінчіть те, що почали, докінчіть ваше диво».
Вона відчула, що повинна зробити все, чого вимагає її
коханий; вона хотіла писати,  руки не корилися їй. Тричі
починала вона листа й тричі розривала його. Нарешті, вона
написала й двоє закоханих вийшли, обнявши старого
мученика за спокутливу благодать.

Щаслива й розпачлива Сент-Ів знала, в якому домі живе
її брат; вона пішла туди, а коханець її оселився в тому
самому домі. Ледве вони прийшли, як її протектор надіслав
їй ордера на звільнення добродія Ґордона й просив у неї
побачення на другий день. Отже за кожен чесний і
великодушний вчинок, який вона робила, ціною було безчестя.
Вона з огидою дивилася на цей спосіб продавати людське
щастя й нещастя. Вона дала цей ордер на звільнення своєму
коханому й одмовила в побаченні добродійникові, якого не
могла бачити без сорому й журби. Простак міг розлучитися
з нею тільки для того, щоб піти визволити друга; він
полетів туди; він виконав цей обов язок, міркуючи над
дивовижними подіями і дивуючись на мужню чеснотність молодої
дівчини, якій двоє нещасливих завдячували були свсє
життя.
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ПРОСТАК, ПРЕКРАСНА СЕНТ-ЇВ І ЇХНІ РОДИЧІ
ЗБИРАЮТЬСЯ ДО ГУРТУ

Великодушна й почесна зрадниця опинилася з своїм
братом, абатом де-Сент-Ів, добрим пріором Гори й панною
Керкабон; усі були однаково здивовані, але почуття їхні
й становище були зовсім різні. Абат де-Сент-Ів оплакав
свої провини, впавши до ніг сестрі, яка простила йому;
пріор і його ніжна сестра теж плакали, але від радости;
лихий суддя й його непереносний син не переживали цієї
зворушливої сцени: вони виїхали після першої ж чутки про
звільнення їхнього ворога, вони поспішали поховати в своїй
окрузі свою дурість і свій страх.

Четверо осіб, схвильованих від сотні різних причин,
чекали, поки молодик прийде з другом, якого мав визволити.
Абат де-Сент-Ів не зважувався звести очі на сестру. Добра
Керкабонівна говорила: «То я побачу мого дорогого
небожа!»  «Ви побачите його,  сказала чарівна Сент-Ів,
але це вже не той чоловік; його поводження, тон, думки,
розум усе змінилося; він став такий поважний, який був
наївний і чудний у всьому; він стане за честь і втіху вашій
родині. Чом не можу я бути за щастя для своєї!» <«Ви
й є за щастя,  сказав пріор,  що сталося з вами, хто
викликав у вас таку зміну?»

Серед цієї розмови прийшов'Простак, тримаючи за руку
свого янсеніста. Тоді відбулася нова, цікавіша сцена; ноі-
чалася вона ніжними обіймами з дядьком і тіткою; абат
де-Сент-Ів схилився мало не до ніг Простакові, що вже
не був Простаком. Двоє закоханих промовляли один до
одного поглядами, що висловлювали всі почуття, які
охоплювали їх; вірність, подяка сяяла на чолі в одного; смуток
відбивався в ніжних, трохи розгублених поглядах другої;
усі дивувалися, що вона домішує журбу до такої радости.

За короткий час старий Ґордон став любий усій родині;
він страждав разом з молодим в язнем і це було велике
звання. Своє визволення він завдячував був двом
коханцям і вже це саме мирило його з коханням; суворість його
колишніх поглядів зникла з його серця: він став більше
людиною, як і гуронець. Перед вечерею кожен розповідав
про свої пригоди; два абати й тітка слухали, як діти, що
слухають історію про примари, і, як усі люди, виявляючи
інтерес до великих злигоднів.
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«Леле »  сказав Ґордон,  є може більш як п ятсот
невинних людей, що сидять тепер у таких самих кайданах,
які розбила панна де-Сент-Ів. Нещастя їхні невідомі;
завжди знайдеться досить рук, щоб ударити юрбу
нещасних, та рідко трапляється рука допомоги». Це правдиве
міркування збільшило його розчуленість і вдячність.
Тріюмф прекрасної Сент-Ів зростав, усі захоплювалися
величчю й твердістю її душі; до захоплювання
домішувалася та пошана, яку мимохіть почуває кожен до людини,
про яку думають, що вона має вплив при дворі, але абат
деЬСент-Ів не раз подумав: «Що могла зробити моя
сестра, щоб так швидко набути цього впливу?»

Але саме тоді, як усі посідали до столу в дуже доброму
гуморі, приїхала добра версальська приятелька, не знаючи
нічого про те, що сталося. Була вона в колясі, запряженій
шістьома кіньми, і одразу було видно, кому належить цей
повіз. Вона ввійшла з величним виглядом двірської особи,
що має важливу справу, ледве хитнула головою товариству

й, відводячи прекрасну Сент-Ів набік, сказала^: «Навіщо
примушуєте ви так довго на вас чекати? їдьмо зо мною;
ось діяманти, що ви забули! Хоч як тихо вимовила вона
це,  Простак почув. Він побачив діяманти. Брат був
вражений. Дядько з тіткою відчували тільки здивування
простодушних людей, що ніколи не бачили такої розкоші.
Простак, що розум зформувався за рік розмислювань, мимоволі
на хвилину замислився. Його кохана помітила те,-і смертельна
блідість розлилася на її прекрасному обличчі, тремтіння
пройняло її, вона ледве трималася. «Ах! пані,  сказала
вона фатальній приятельниці,  ви згубили мене! Ви
принесли мені смерть». Ці слова пронизали Простакові серце,
але він навчився вже панувати над собою; він не
допоминався з ясувати значіння цих слів, боячись стривожити
кохану перед її братом, але зблід, як і вона.

Сент-Ів, розгубившись од зміни, яку помітила на обличчі
коханого, витягла цю жінку з кімнати в невеличкий коридор
і кинула діяманти перед неї. «Ах, це не вони спокусили мене,
ви знаєте це! Той, хто мені їх дав, ніколи вже мене не
побачить. Подруга позбирала їх, а Сент-Ів додала: «Нехай
він забере їх, чи віддасть їх вам, ідіть, не робіть з мене
безчеснішу, ніж я є!» Нарешті, посланиця вийшла, не
розуміючи докорів сумління, бо їм була за свідка.

Прекрасна Сент-Ів, пригнічена, відчуваючи нервове
збудження, од якого задихалася, мусіла лягти да ліжка; та, щоб
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нікого не засмутити, вона не сказала, як їй боляче, і, поси-
лаючися тільки на втому, попрохала дозволу відпочити,
заспокоївши товариство втішним і приємним словом і
кинувши на коханого погляд, од якого вогнем зайнялася його
душа.

Вечеря, якої не звеселяла вона, була спочатку сумна, але
сум той був спочутливий, що викликає розмову приязну й
корисну, таку вищу за легковажну веселість, якої звачайно
шукають і яка є здебільша тільки безглуздий шум.

Ґордон розповів стисло історію янсенізму, молінізму 1
й обопільних переслідувань цих партій, упертість обох.
Простак критикував їх і шкодував людей, що, не задовольня-
ючися з розбіжностей їхніх наочних інтересів, створюють
собі нове лихо ради інтересів химерних, ради нісенітниць.
Ґордон розповідав, Простак критикував, гості зацікавлено
слухали й освічували себе новим світом. Розмова зайшла про
повільність наших нещасть і бистроплинність життя. Хтось
зауважив, що кожна професія має притаманні їй вади й
небезпеки, і що від державця й до останнього жебрака всі,
здається, винуватять природу. Як трапляється, що стільки
людей за невеличкі гроші стають переслідувачами,
охоронцями, катами для інших людей? Як по-нелюдському
байдуже якийсь урядовець одним підписом руйнує цілу
родину! І як по-варварському радісно виконують це наймити!

«Замолоду я знав,  сказав Ґ ордон,  одного родича
маршала Марійяка, який, бувши переслідуваний у своїй
окрузі за цього славетного нещасливця, сховався в Парижі
під прибраним ім ям. То був старий, років сімдесят двох,
його жінці, що була з ним, було близько цього віку. У них
був один розпусний син, який, чотирнадцять років мавши,
втік з батьківського дому; ставши солдатом, потім
дезертиром, він перейшов усі щаблі розпусти й злиднів; нарешті,
прибравши ім я одного маєтку, він вступив до Гвардії
кардинала Рішельє34 (бо цей панотець, як і Мазаріні, мав
своїх Гвардійців); у цій зграї охоронців він повинен був
переводити арешти. Цьому авантурникові доручили
заарештувати старого та його дружину, що він і виконав з усією
жорстокістю людини, яка хоче догодити своєму господареві.

Коли він одводив їх, він почув, як ці нещасні
скаржаться на довгу низьку нещасть, яких зазнали вони від колиски;
за найбільше своє горе батько ї мати вважали розпусту та
загибель їхнього сина. Він упізнав їх, та однаково одвів до
в язниці, запевняючи їх, що служба його еміненції перева¬
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жає все, його еміненція винагородила таку ретельність. Я
знав одного шпигуна о. декля-Шеза, що зрадив рідного
брата, сподіваючись на невеличку нагороду, якої не
одержав, і я бачив, як він помирав не від докорів сумління, а з
горя, що його ошукав єзуїт. Виконуючи довгий час
обов язки сповідача, я обізнався з унутрішнім життям родин.
Я не бачив таких, що не були б охоплені скорботами, тим
часом як зовні, прикрившися машкарою щастя, вони,
здавалося, потопали в радощах, і я завжди помічав, що великі
нещастя є плід нашої нестриманої зажерливости».
«Щодо мене,  сказав Простак,  я гадаю, що душа

благородна, вдячна й чутлива може жити щасливо, і я
збираюся без завади раювати з прекрасною^й великодушною
Сент-Ів. Я бо сподіваюся,  додав він з дружньою
усмішкою, звертаючись до її брата,  що ви не відмовите мені, як
минулого року, і що я поводитимуся пристойніше».
Абат розсипався в перепрошеннях за минуле й

запевненнях у вічній приязні.
Дядько Керкабон сказав, що це найкращий день у його

житті; добра тітка, плачучи від захвату й радости,
вигукнула: «Я ж говорила вам, що з вас не буде дяка; таїнство
шлюбу краще за всяке інше, дав би бог мені мати таку
честь. Але я буду вам замість матері.» Це спричинилося до
нових вихвалянь ніжній Сент-Ів.

Серце її коханого було повне тим, що вона зробила для
нього, він надто кохав її, щоб випадок з діямантами
переважив усе інше в його серці, але ці слова, які він надто добре
почув: «Ви завдали мені смерть!»  і досі потай лякали
його й псували всю його радість, тим часом як похвали
його прекрасній коханій ще збільшували його кохання.
Одне слово, всі говорили тільки про неї, тільки про щастя,
якого заслуговують двоє коханців. Умовлялися жити вкупі
в Парижі; робили пляни щодо майна й як збільшити його,
віддавалися всім тим сподіванкам, що так легко
нараджуються від найменшого поблиску щастя. Але Простак
у глибині серця мав якесь таємне почуття, що відштовхнуло
ці ілюзії. Він перечитав обіцянку, що підписав Сент-Пуанж,
і накази, що попідписував де-Лювуа; йому змалювали цих
двох людей такими, як вони були, чи як про них думали.
Кожен говорив про міністрів і міністра з тією, застільною
волею, яку в Франції вважають за найціннішу волю, яку
можна мати на землі.

«Коли б я був король Франції,  сказав Простак,  я
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був би вибрав ось якого військового міністра: я волів би,
щоб це була людина високого походження, бо він давав би
накази дворянству, я вимагав би, щоб він сам був за
офіцера, щоб він перейшов усі ранґи,,був би, принаймні, геке-
рал-ляйтенант армії і вартий був стати маршалом Франції,
бо хіба ж на те, щоб краще знати подробиці служби, не.
неодмінно повинен він служити сам? Та й офіцери
коритимуться в сто разів легше людині, що була на війні й виявила,
як і вони, свою мужність, ніж людині кабінетній, хоч би яка
вона була розумна, що може тільки домислюватись про
бойові операції. Я не від того, щоб мій міністер був
великодушний, хоч би це й турбувало часом мого скарбника.
Я волів би, щоб^він був спритний у роботі і навіть мав би
ту веселість духу, що відзначає в справах вищу людину,
так подобається народові і від якої кожен обов язок стає
легший».

Він бажав мністрові такої вдачі, бо помічав завжди, що
добрий гумор не сполучається із жорстокістю.
Пан де-Лювуа може й не задовольнив би Простакових

побажань: він мав заслуги іншого сорту.
Але поки вони сиділи за столом, хвороба нещасної

дівчини набрала загрозливого характеру; кров їй горіла,
з явилася велика лихоманка, вона потерпала, але не
скаржилася, пильнуючи не засмутити радости гостям.

Брат її, знаючи, що вона не спить, підійшов до її ліжка
і став у головах; його вразив її стан. Прибігли всі. Коханий
з явився слідом за братом. Він, безперечно, був засмучений
і зворушений більше за всіх, але він умів уже до всіх
щасливих дарунків, якими обдарувала його природа,
приєднувати й стриманість, і почуття пристойности почало
переважати в ньому над-усім.
Одразу ж викликали сусіднього лікаря. То був один із

тих, що одвідують своїх хворих хапаючись, плутають
хворобу, яку бачать, з тою, яку ще мають побачити, вживаючи
сліпого досвіду в науці, яку навіть цілком розумні й
обмірковані дослідження не позбавляють від непевности й
небезпеки. Він збільшив біль, поквапившись прописати модні
тоді ліки. Мода навіть у медицині! Це манія, звичайна
в Парижі!
Сумна Сент-Ів ще більше за лікаря допомагала тому, що

хвороба ставала небезпечна. Душа її вбивала тіло. Сила
думок, що хвилювали її, вносили в жили її отруту,
небезпечнішу за найпекучішу лихоманку.
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Розділ двадцятий

ПРЕКРАСНА СЕНТ-IB ПОМИРАЄ. ЩО ПОТІМ СТАЛОСЯ

Закликали іншого лікаря. Цей, замість допомогти_приро-
дмй дати їй діяти в молодій людині, всі органи якої волають
до життя, дбав тільки про те, щоб заперечувати товаришеві.
За два дні хвороба стала смертельна: вона однаково люто
охопила мозок, який уважають за вмістище розуміння,
і серце, що є, мовляв, вмістище пристрастів.

Через яку незрозумілу механіку органи тіла підлягають
почуттям і думкам? Як одна тільки скорботна думка порушає
обіг крови? І як кров і собі передає свої вади в людське
розуміння? Що то за незнаний флюїд, існування якого є
безперечне, який швидше й діяльніше за світло вмить
облітає всіма каналами життя, викликає вражіння, спогади,
сум чи радість, розум чи нестяму, з жалем викликає те, що
хотілося б забути, і з тварини,* що мислить, робить або
об єкт зачудовання, або об єкт жалю і сліз?

Отак думав добрий Ґордон і це, таке природне
міркування, якого рідко доходять люди, нічого не зменшило в його
смуткові, бо він не був із тих нещасних філософів, що
намагаються бути нечутливими. Він хвилювався за долю цієї
молодої дівчини, неначе батько, що бачить, як повільно
вмирає його укохана дитина. Абат де-Сент-Ів був у
розпачі, пріор з сестрою лили потоки сліз. Але хто може
змалювати горе її коханого? Жадна мова не має висловів,
що відповідали б цьому апогеєві скорботи.
Тітка, майже нежива, тримала голову вмирущої в своїх

безсилих руках, брат її стояв навколішках перед ліжком;
коханий стискав її руку, обливаючи її сльозами, і
прохоплювався риданнями; він називав її своєю добродійницею,
своєю надією, життям своїм, половиною себе самого, своєю
коханою, дружиною своєю. На це слово «дружина» вона
зідхнула, поглянула на нього з невимовною ніжністю й
раптом скрикнула від жаху; потім в одну з тих хвилин, коли
пригнічені почуття чи страждання, спадаючи, лишають душі
її силу й волю, вона вигукнула: «Мені бути вам дружиною!
Ах, любий, коханий, це ім я, це щастя, ця винагорода не
для мене; я помираю і я варта цього! О, боже мого серця!
Ти, якого я офірувала для пекельних демонів! Усе скінчене,
мене покарано, живіть щасливо...» Цих страшних і
пристрасних слів ніхто не міг зрозуміти, але вони сповнили всі серця
страхом і смутком. Вона мала мужність з ясувати все. За
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кожним словом усі присутні тремтіли від здивовання, суму,
жалю; усі з єдналися в зневазі до могутнього чоловіка, що
виправив несправедливість тільки злочином, змусивши
найпочеснішу невинність стати собі за співучасницю.

«Що! ти винна?  сказав їй коханий,  ні, ти невинна!
Злочин може бути тільки в серці; твоє належить чесноті
й мені».
Він ствердив це почуття словами, що, здавалося,

повернули життя прекрасній СентИв: вона заспокоїлася й була
здивована, що її ще люблять. Старий Ґордон був би
засудив її за тих часів, коли був тільки янсеністом, але, ставши
мудрецем, він поважав її, він плакав.

Серед усіх цих сліз і страхів, коли загроза втратити
дорогу дівчину сповняла всі серця, коли всі були засмучені,
доповіджено про кур єра від двора. Кур єр? До кого? Чого?
То було послання королівського сповідача до пріора Гори.
То не о. де-ля-Шез писав його, а брат Вадблед, його лакей,
людина дуже значна в ту пору, той, хто сповіщав архиєпи-
скопів про волю велебного отця, той, хто давав авдієнції,
той, хто роздавав прибуткові посади, той, хто міг інколи
наготовити наказа про арешт. Він писав абатові Гори, що
його велебність дізналася про пригоду з його небожем, що
його ув язнення було тільки помилка, що такі невеличкі не-
ласки трапляються часто, що ч на них не треба звертати
уваги, що, нарешті, він згоден, щоб він, пріор,
відрекомендував завтра йому свого небожа, що він повинен привести
з собою і добродія Ґордона, що він, брат Вадблед,
проводить їх до його велебности й до п. Лювуа, який мовить до
них слово в своєму передпокої.
Він додав, що історію про Простака й про його бійку

з англійцями розповіли королеві, що король напевне
призволить помітити його, коли проходитиме ґалерію, і, може,
навіть хитне йому головою. Лист кінчався надією, якою
тішили себе, що всі двірські дами поквапляться закликати
його небожа до себе під час туалету, що чимало з них
скажуть йому; «Добридень, пане Простаче» і що, безперечно,
розмовлятимуть про нього на королівській вечері. Лист
був підписаний так: «Прихильний до вас Вадблед, брат-
єзуїт».

Коли пріор прочитав листа вголос, його розлючений небіж,
перемагаючи на хвилину свій гнів, нічого не сказав носієві,
але вдавшися до свого товариша в біді, поспитав, що він
думає про таке поводження. Ґордон відповів йому: «Це зна¬
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чить, що з людьми поводяться, як з мавпами: їх б ють
і змушують танцювати». Простак, якому під час великих
душевних зворушень поверталася його природна вдача,
розірвав листа на шматки й кинув їх кур єрові в вічі: «Ось
моя відповідь!» Його настраханий дядько думав, що вже
блискавка й двадцять наказів про арешт упадуть на нього;
він швиденько побіг писати, він перепрошував, як міг, про
те, що вважав за молоду запальність, і що було поривом
великої душі.

Та сумніші турботи захопили всі серця. Прекрасна й
знедолена Сент-Ів відчувала вже, що надходить кінець; вона
була спокійна, але тим жахливим спокоєм знесиленої
природи, що більш не має сил змагатися. «О, любий мій
коханцю,  сказала вона завмерлим голосом,  смерть

покарала мене за мою нестійкість; але я помираю заспокоєна,
бо знаю, що ви вільні; я кохала вас зраджуючи й кохаю
вас, кажучи вам вічне  прощай».
Вона не пишалася марною мужністю, вона не хотіла тієї

нещасної слави, щоб кілька сусідок сказали: «Вона померла
мужньо». Хто в двадцять років може втратити коханого,
життя й те, що зветься «честю», без жалю й глибокого
смутку? Вона відчувала весь жах свого становища і давала
зрозуміти це тими словами й поглядами вмирущої, що
промовляють так владно. Вона плакала, як і ті, що були біля
неї, коли мала силу плакати.
Нехай інші намагаються вихваляти чваньковиту смерть

тихГщо спокійно переходять у небуття; це доля всіх
тварин. Ми вмираємо, як вони, байдуже, тільки™ тоді^ісоли наш
вік або хвороба, скувавши наші органи, зроблять нас
схожими до тварин. У кого велика втрата,  великий і жаль, 
і коли хто приглушує його, то він, значить, доніс пиху аж
в обійми смерти.

Коли настала фатальна хвилина, у всіх присутніх
вихопилися сльози й зойки. Простак не панував над своїм
розумом. У міцних духом почуття куди дужчі, ніж у душ
ніжних. Добрий Ґордон досить знав його, щоб боятися, як би,
отямившись, він не вкоротив собі віку. Поховали всю
зброю. Нещасливий молодик помітив це і сказав родичам
та Ґордонові, не плачучи, не зідхаючи, не зворушуючись:
«То ви гадаєте, що на землі є хтось, хто г,іає право й змогу
завадити мені заподіяти собі смерть?»  Ґордон, як міг,
обминав ті нудні, загальні ліки, якими силкуються довести,
що не можна самовільно позбавляти себе життя, хоч би яке
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лихе воно було, що не треба виходити з свого дому, коли
не сила там жити; що людина на землі, неначе вояк на варті.
Немов для істоти істот важить, чи буде якась частинка
матерії зібрана в одному місці, чи в іншому! Безсилі
докази, що їх дужа й свідома розпач вислухує зневажливо
і що на їх Катон відповів тільки ударом кинджалу.
Похмуре й страшне Простакове мовчання, тьмяні очі,

бліді вуста, що аж тіпалися, тремтіння цілого тіла,
викликали в душі тих, хто дивився на нього, ту суміш співчуття
й страху, яка поневолює всі сили душі, спиняє всі розмови *
й виявляється тільки уриваними словами. Прибігла
господиня і її родина, всі боялися його розпачу, не спускали
його з ока, стежили за кожним його рухом. Вже крижане
тіло прекрасної Сент-Ів перенесли до нижньої залі, далі від
очей її коханого, а він, здавалось, іще шукав її, хоч був
у тому стані, коли нічого не бачиш.

Посеред цієї вистави смерти, коли тіло поставили на
дверях дому, коли два панотці поруч кропильниці неуважно
вичитували молитов, коли перхожі знечев я бризкали кілька
краплин свяченої води на труну, коли інші байдуже йшли
своєю дорогою, рідні плакали, а коханий ладен був
позбавити себе життя, з явився Сен-Пуанж з версальською
приятелькою.

Його хвилинна пристрасть, тільки раз задоволена бувши,
перейшла в кохання: його вколрло те, що від його
добродіянь одмовилися. О. де-ля-Шез ніколи й не подумав би
був приїхати до цього дому, але Сен-Пуанж, увесь час
перед очима образ прекрасної Сент-Ів маючи, прагнучи
задовольнити пристрасть, яка під час єдиного володіння
встромила йому в серце жало бажань, не вагався приїхати
сам до тієї, яку, може, захотів би бачити не більш як тричі,
коли б вона була сама прийшла до нього.
Він вийшов із коляси; перше, що стало йому перед очі,

була труна. Він одвернув очі з тою огидою звиклого #о
насолоди чоловіка, який уважає, що його повинні берегти
від кожного видовиська людського нещастя. Він хотів зійти
сходами. Версальська дама з цікавости поспитала, кого
мають ховати; їй назвали ім я панни де-Сент-Ів. Від цього
плени вона зблідла й скрикнула. Сен-Пуанж озирнувся;
здивовання й смуток сповнили йому душу. Ґордон був там
з повними сліз очима; він припинив свої сумні молитви,
щоб розповісти царедворцеві всю цю жахливу катастрофу;
він говорив йому з тією владністю, яку надають людині сум
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і чеснота. Сен-Пуанж од природи не був лихий; потік справ
і розваг підхопив його душу, яка ще не спізнала себе. Він
ке зазнав ще старости, од якої черствіють звичайно серця
міністрів. Опустивши очі, слухав він Ґордона, витер з них
кілька слізок, і здивувався, що вилляв їх: він зазнав
каяття.

«Я неодмінно хочу бачити,  сказав він,  того
незвичайного чоловіка, про якого*ви мені говорите; він
зворушує мене мало не так само, як ця невинна жертва, до смерти
якої я спричинився». Ґордон провів його до кімнати, де
пріор, Керкабонівна, абат де-Сент-Ів і кілька сусідів
повертали до життя молодика, що знепритомнів.

«Я причина вашого лиха,  сказав йому підміністер,
я віддам своє життя, щоб виправити це». Перше, що спало
Простакові на думку, було забити його і потім забити себе.
Йому нічого іншого не лишалося, але він не мав зброї і його
пильнували.

Сен-Пуанж не падав на дусі від заперечення, за яким
ішли докори, зневага, огида, що їх він цілком заслуговував
і яких для нього не жалкували. Час зм якшує все. Пан
де-Лювуа, нарешті, зробив таки прекрасного офіцера з
Простака, що з явився в Парижі й у війську під іншим ім ям;
його похваляли всі чесні люди й він був воднораз
безстрашний військовий і філософ.
Він говорив про цю подію глибоко сумуючи й проте

йому розрада було говорити про неї; він ніжно шанував
пам ять про любу Сент-Ів аж до останньої хвилини свого
життя. Абат де-Сент-Ів і пріор мали кожен прибуткові
посади; добрій Керкабонівні більш подобалося бачити свого
небожа у військовій ранзі, ніж у дяках. Версальська побож-
ниця зберегла діямантові сережки й ще одержала гарний
подарунок. О. Ту-а-ту мав скриньки шоколяду, кави,
грудкового цукру, цукатів, разом з «Розмислами» преподобного
о. Круазе й «Квітами святости», заведеними в сап янові
палітурки. Добрий Ґордон до самісінької смерти якнайніж-
ніше приятелював з Простаком; він теж посідав добру
посаду й забув назавжди спокутливу благодать. За девізу
він узяв собі: «Нещастя інколи йде на добре», а скільки
чесних людей на світі можуть сказати: «У нещасті нема
нічого доброго».



ВАВИЛОНСЬКА ПРИНЦЕСА

Старий Белус, король Вавилонський, уважав себе за
найпершу людину на землі, бо всі двірські підлесники так
говорили йому, і всі історики його в цьому запевняли. Таке
дивацтво могло виправдати хіба те, що, справді, його
попередники тридцять тисяч років тому збудували Вавилон,
а він його прикрасив. Відомо, що його палац і парк, які
містилися за кілька парасанджів а5 од Вавилону, лежали між
Тіґром і Ефратом, що обмивали ці чарівні береги. Його
просторий будинок, на три милі з фасаду, височивсь аж до
хмар. Навколо даху йшла мармурова балюстрада на
п ятдесят стіп заввишки, на ній стояли величезні статуї всіх
королів і великих людей імперії. Цей дах утворювали два
ряди цегли, вкриті з одного краю до другого широким
шаром олива, на якому лежало на дванадцять стіп землі; а на
цій землі були посаджені оливи, дерева помаранчові,
цитринові, пальми фінікові, кокосові, гвоздичні дерева, брунатні
лаври, що утворювали алеї, крізь які не проходило соняшне
проміння.

Ефратські води, що їх помпами нагнічували в сто
порожніх усередині колон, текли до цього саду і сповнювали
просторі мармурові водойми і потім, спадаючи іншими
каналами, утворювали в парку водоспади на шість тисяч стіп
завдовжки й сотню тисяч водограїв, струмені яких були
та*сі високі, що ледве їх можна було побачити. Потім води
знову поверталися до Ефрату, звідки вийшли. Семірамі-
дині сади, що багато століть по цьому дивували Азію, були
тільки безсильне наслідування цих старовинних див, бо за
Семіраміди все почало вироджуватися, і чоловіки, і жінки.
Але що було найчарівніше у Вавилоні, що затьмарювало

все інше,  так це єдина королівська дочка, Формосанта
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на ймення. Це з її портретів і статуй різьбив кілька століть
згодом Праксітель 30 свою Афродіту й ту, кого називають
Венерою з прекрасним задом. Яка різниця, о, небо! мій:
оригіналом і копіями! Отже й Белус пишався більше
дочкою, ніж королівством. їй було вісімнадцять років, їй треба
було гідного чоловіка... але де його взяти? Старий оракул
наказував, що Формосанта може належати тільки тому, хто
напне Немвродового лука. Цей Немврод, дужий мисливець
перед господом, залишив лука на сім вавилонських стіп
заввишки, з ебенового дерева, твердішого за залізо з
кавказьких гір, яке обробляли в дербентських кузнях, і після
Немврода жаден смертний не міг напнути цього дивовижного
лука.

Ще сказано, що руки, які зігнуть цього лука, уб ють
найстрашнішого й найнебезпечнішого лева, якого випустять
у вавилонському циркові. Це було не все: зігнувши лука,
перемігши лева, мусів він подолати всіх своїх
супротивників, але, головне, мусів бути дуже розумний, найпрекрасні-
ший з чоловіків, найчеснотніший і володіти найнезвичайні-
шою річчю, яка тільки є в цьому світі.

З явилося троє королів, що зважилися змагатися за Фор-
мосанту: фараон єгипетський, шах індійський і хан
скитський. Белус призначив день і місце для змагання в кінці
свого парку, на широкім просторі, облямованім сполученими
водами Тіґра й Ефрата. Навколо біговиська спорудили
мармуровий амфітеатр, що "містив п ятсот тисяч, глядачів.
Навпроти амфітеатру був трон короля, що мав з явитися
з Формосантою в супроводі всього двору, а праворуч і
ліворуч між троном і амфітеатром були інші трони й сидіння
для трьох королів і для всіх інших державців, що
поцікавилися б приїхати подивитись на цю врочисту церемонію.
Перший приїхав король єгипетський, сидячи на бикові Апісові
й тримаючи в руці Ізідин систр37. За ними ішло дві тисячі
жерців, одягнених у біліше за сніг полотняне вбрання, дві
тисячі євнухів, дві тисячі ворожбитів і дві тисячі вояків.

Незабаром по цьому приїхав король індійський у повозі,
в який запряжені були дванадцять слонів. Почет його був
іще численніший і блискучіший, ніж у єгипетського фараона.

Останній з явився король скитський. За ним ішли тільки
виборні вояки, озброєні луками й стрілами. За коня йому
правив чудовий тигр, якого сам приборкав і який заввишки
був такий, як найкращі перські коні. Велична й імпозантна
постава цього державця затьмарила його супротивників;
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його голі руки, такі самі білі, як і нервові, здавалося,
згинали вже Немвродового лука.

Спочатку троє князів схилилися перед Белусом і Формо-
сантою. Король єгипетський подарував принцесі двох
найкращих нільських крокоділів, двох гіпопотамів, двох зебр, двох
«єгипетських щурів і дві мумії разом з книжками великого
Гермеса 38, які вважав за найнезвичайніше, що є на землі.
Король індійський подарував їй сто слонів, на кожному

з яких була визолочена башта, і поклав їй до ніг Вейдам Jj,
писаний власною рукою Ксака.

Король скитський, що не вмів ні читати, ні писати,
подарував сто бойових коней, укритих попонами й шкурами
з чорних лисиць.

Принцеса спустила очі перед цими коханцями й
уклонилася з ґрацією разом і благородною і скромною.

Белус звелів одвести цих державців до призначених для
них тронів. «Чом не маю я трьох дочок?  сказав він їм. 
Я зробив би сьогодні щасливими шість осіб». Потім він
звелів тягти жеребок, кому першому випробувати
Немвродового лука. У золотий шолом укинули імена трьох
претендентів. Перше- вийшло ім я короля єгипетського, потім ім я
короля індійського.
Король скитський, поглянувши на лука й на

супротивників, не жалкував, що буде третій.
Поки лагодилися до цієї врочистої спроби, двадцять

тисяч пажів і двадцять тисяч молодих дівчат розносили
прохолодні напої поміж лавами глядачів. Увесь бо світ
визнавав тоді, що боги створили королів тільки на те, щоб вони
повсякчас влаштовували учти, аби лиш учти ті були
різноманітні; що життя людське надто коротке, щоб його якось
інакше використовувати; що судові процеси, інтриґи, війни,
жерцівські суперечки, які виснажують людське життя, є речі
безглузді й жахливі; що людина народжується тільки для
радости; що вона не кохалася б так пристратно й стало
в розвагах, коли б не була створена для них, що суть
людської натури полягає в тому, щоб звеселяти себе, і що все
інше є божевілля. Цю чудесну мораль заперечували завжди
тільки факти.

Коли мав розпочатися, цей іспит, що мусів вирішити Фор-
мосантину долю, перед бар єром з явився невідомий
молодий чоловік, сидячи верхи на однорозі, в супроводі
челядника, що їхав теж однорогом і тримаючи на кулаці
великого птаха. Сторожа була вражена, побачивши на такому
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коні постать, що мала вигляд божества. То було, як
говорили потім, на Геркулесовім тілі обличчя Адонісове 40, то
була велич укупі з ґрацією. Його чорні брови й довге
русяве волосся  незнане в Вавилоні сполучення краси 
зачарували збори; ввесь амфітеатр підвівся, щоб краще його
бачити, всі двірські жінки втупили в нього здивовані
погляди. Сама Формосанта, що все спускала очі, підвела їх
і почервоніла; троє королів зблідлі. Всі глядачі, порівнюючи
Формосанту з невідомим, вигукували: «В цілому світі
тільки цей молодик такий самий вродливий, як і принцеса!»

Охоплені здивованням воротарі поспитали в нього, чи він
король. Чужинець од повів, що не має цієї чести, а що
приїхав здалеку, цікавлячись побачити, чи є королі, що гідні
були б Формосанти. Його челядника, однорогів і птаха
відведено до першого ряду; він низько віддав чолом Белу-
сові, його дочці, трьом королям і всьому зібранню, потім,
червоніючи, сів на своє місце. Двоє однорогів лягло йому
біля ніг, птах сів йому на плече, а челядник, що ніс
невеличку торбину, сів поруч нього.
Розпочалося змагання. Із золотого сагайдака витягли

Немвродового лука. Головний церемонімайстер, що позад
його йшло п ятдесят пажів, а попереду двадцятеро
сурмачів, підніс його єгипетському королеві, що, давши
поблагословити його жерцям і поклавши на голову бикові Апі-
сові41, не мав сумніву, що матиме цю першу перемогу. Він
зійшов на середину арени, зробив першу спробу, доклав усіх
сил, викривляючись так, що весь амфітеатр зареготав і сама
Формосанта усміхнулася. Його первосвященик підійшов до
нього:

«Нехай ваша величність,  сказав він йому, 
одмовиться від цієї марної чести, що є честь тільки м язам та
нервам. Ви, без сумніву, переможете в іншому, і подолаєте
лева, бо маєте Озірісову шаблю. Вавилонська принцеса
повинна належати князеві, що має найбільше розуму,  а ви
відгадаєте всі загадки. Вона повинна одружитися з найчес-
нотнішим, ви такий є, бо вас виховали єгипетські жерці;
її має взяти найщедріший,  а ви подарували їх двох
найкращих крокодилів і двох найкращих щурів, які були
в Дельті; ви маєте бика Апіса й Гермесові книжки, що
є найнезвичайніші в світі речі; ніхто не зможе сперечатися
з вами за Формосанту». «Маєте рацію»,  сказав
єгипетський король і повернувся до свого трону.

Лука подали до рук королеві індійському; він натер собі



92 Вольтер

пухирі на цілих п ятнадцять день і потішав себе тим, що
король скитський буде не щасливіший за нього.

Своєю чергою взяв лука -й скит; сила в ньому єдналася
з спритністю; в руках лук, здавалося, став трохи
гнучкіший, він навіть трохи зігнув його, але ніяк не міг його
напнути.

Глядачі, в яких добре обличчя цього князя викликало
прихильність, зідхали з цих малих успіхів і зважили, що
прекрасна принцеса ніколи не одружиться.
Тоді невідомий юнак одним стрибком перескочив на

арену й, удаючись до скитського короля, сказав йому:
«Не дивуйтеся, ваша величність, що не цілком досягли

мети. Ці ебенові луки роблять у моїй країні, їх треба вміти
повернути певним способом. Ви маєте більше заслуги,
зігнувши його, ніж я, напнувши». Тут він узяв стрілу з
сагайдака, наклав на тятивку, напнув її й спустив стрілу геть
далеко за бар'єр. Мільйони рук заплескало на це диво;
ввесь Вавилон іздригнувся від вигуків, і всі прекрасні дами
заговорили: «Яке щастя, що такий вродливий хлопець має
таку силу!»

Потім він витяг із кишені невеличку бронзову платівку,
написав на ній щось золотим вістрям, прив язав бронзову
пляншетку до лука й подав усе це принцесі з грацією, що
захопила всіх присутніх: потім скромно повернувся на своє
місце поміж птахом і челядником. Вавилон був вражений,
троє королів засмучені, а невідомий, здавалося, нічого не
помічав.
Формосанта ще дужче здивувалася, прочитавши на

прив язаній до лука бронзовій платівці цей невеличкий вірш,
писаний доброю халдейською мовою:

Немвродів лук військовий.
Амурів лук кохання.
Ви носите його. Черев вас цей переможний бог
Став на землі господарем.
Три королі могутні, три нині супротивники
Сміють змагатися за честь подобатися вам.
Не знаю, кому першому віддасте ваше серце,
Та заздритиме всесвіт весь йому!

Цей маленький мадригал не розгнівав принцеси. Кілька
панів старого двору критикували його, кажучи, що раніше,
за добрих давніх часів, Белуса порівняно б до сонця, Фор-
мосанту до місяця, шию її до башти, груди до четверика
пшениці, вони говорили, що чужинець не має фантазії, і що
він ухиляється від правила справжньої поезії,  але всі
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дами вважали, що вірші дуже ґречні; вони зачудовані були,
що людина, яка так добре натягає луки, має такий розум.
Принцесина фрейліна сказала їй: «Пані, от змарновані
таланти; до чого прислужаться цьому молодикові його розум
і Белусів лук?»  «Щоб чарувати»,  відповіла Формо-
санта.  «Ах!  сказала фрейліна крізь зуби,  ще один
мадриґал, і дуже можливо, що його покохають».

Тим часом Белус, порадившися з магами, оголосив, що
хоч жаден із королів не напнув Немвродового лука, та від
цього його дочці не менше треба одружитися і що вона
належатиме- тому, хто подолає в бою великого лева, навмисне
для цього відгодованого в його звіринці. Єгипетський
король, бувши вихований у мудрості своєї країни, зважив, що
дуже смішно, щоб одружити короля, наражати його на
небезпеку від звіра. Він визнає, що володіти Формосантою
є велика нагорода, але гадав, що коли лев задушить його,
він ніколи не зможе одружитися з цією прекрасною
вавилонянкою. Король індійський пргоджувався з єгиптянином.
Обоє постановили, що вавилонський король глузує з них;
що треба викликати армії й покарати його; що в них є
багато людей, які матимуть за велику честь померти для
послуги своїм господарям, так що їх це не коштуватиме й
волосинки з їхніх святих голів; що вони легко скинуть з
царства вавилонського короля, а потім тягатимуть жеребка за
прекрасну Формосанту. :

По цій угоді обидва королі, не гаючись, вислали кожен
до своєї країни наказа зібрати армію в триста тисяч
чоловіка, щоб одвоювати Формосанту.

Тим часом скитський король сам-один вийшов на арену
з мечем у руці; він не був до нестями закоханий у Формо-
сантині чари; єдина пристрасть йому була слава; вона
привела його до Вавилону. Він хотів довести, що коли королі
єгипетський і індійський надто обережні, щоб погодитися
на левів розсуд,  сам він досить одважний, щоб не
зневажати цього змагання і що він битиметься за честь корони.
Його незвичайна відважність не дозволила йому навіть
узяти до послуг свого тигра.

Він вийшов сам, легко озброєний, у крицевому,
прикрашеному золотом шоломі, над яким віяли три кінські, біліші
за сніг, хвости.
Проти нього випустили найбільшого з левів, що будь-

коли зростали на Ліванських горах; страшні його кігті
могли, здавалося, розірвати трьох королів воднораз, а вели-
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чезна паща пожерти їх. Страшне рикання розлягалося
амфітеатром. Два горді бійці швидко кинулися один на одного;
відважний скит устромив свою шаблю в пельку левові, але
вістря їй, потрапивши на ті широкі зуби* крізь які ніщо не
могло пробитися, зломилося на скалки й страховище лісів,
розлючене виразкою, вже полишило слід своїх кігтів на дер-
жавцевому тілі.
Невідомий молодик, зворушений небезпекою, що

загрожувала такому мужньому князеві, швидше за блискавку
кинувся на арену; він одрубав левові голову так зграбно,
як тепер на наших каруселях молоді дворяни збивають
персні чи голови в маврів. Потім, витягши невеличкий слоїк,
він подав його скитові, говорячи: «В цім слоїку, ваша
величносте, чистий бадьян, у який вірять у моїй країні; ваші
славні рани загояться в одну хвилину: тільки випадково не
змогли ви подолати лева, та ваша мужність не менш від
того захоплює».

Скитський король, чутливіший до вдячности, ніж до за-
здрости, подякував своєму визволителеві й, ніжно обнявши
його, пішов до своєї оселі, щоб прикласти до виразок
бадьяну.
Невідомий дав левову голову своєму челядникові, який,

вимивши її в великому водограї, що був під амфітеатром
й випустивши з неї всю кров, витяг із свої торбини залізко,
висмикнув сорок зубів і вставив на їхнє місце сорок таких
самих завбільшки діямантів*
Його господар з звичайною своєю скромністю

повернувся на своє місце. Він дав левову голову своєму птахові:
с Любий пташе,  сказав він, . однесіть до ніг Формосанті
цей невеличкий знак пошани». Птах полетів, тримаючи
в одній лапі страшний трофей; він презентував його
принцесі, схиливши шанобливо шию й згинаючись перед нею.
Сорок діямантів засліпили всім очі; в пишному Вавилонї
ще не бачили такої розкоші: на смарагди, топази, сапфіри,
карбункули дивилися тоді ще як на найдорогоцінніші окрасй.
Белус і ввесь двір були в захваті. Ще більше вражав їх
птах, що приніс цей подарунок: він був завбільшки з орла,
але очі йому були такі ніжні й лагідні, які в орла вони горді
й люті; дзьоб йому був рожевий і, здавалося, мав щось
спільне з чарівним ротом Формосанти; шия його
нагадувала фарби веселки, але жвавіші й блискучіші; золото всіх
відтінків виблискувало в його пір ї; лапи йому являли суміш
срібла з пурпуром, а хвости найкращих із птахів, яких потім
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запрягали в Юнонин42 повоз, і трохи не наближалися до
його хвоста.

Увага, цікавість, здивовання, захват усього двору
ділилися між сорокма діямантами й птахом. Він сів на
балюстраді поміж Белусом і його дочкою. Вона хвалила його,
пестила, цілувала; він, здавалося, приймав ці пестощі з
насолодою, до якої примішувалася пошана; коли принцеса
давала йому поцілунок, він повертав його і потім
зворушено дивився на неї; вона дала йому тістечок і фісташок,
які він узяв своєю пурпурно-сріблястою лапою і з
невимовною ґрацією вкидав у дзьоб.

Белус, уважно розглянувши діяманти, вирішив, що ціла
округа* ледве чи може викупити такий багатий подарунок.
Він наказав, щоб для невідомого виготували дари ще
розкішніші, ніж ті, що приділені були для трьох державців,
s Цей молодик,  сказав він,  є безперечно син або
китайського короля, або короля тої частини світу, про яку
я чув і яку називають Европою, або Африки, яка, кажуть,
лежить поруч із Єгиптом».

Він одразу ж послав оберштальмайстра віддати честь
невідомому й поспитати, чи не є він державець якоїсь із цих
імперій і чому, маючи такі незвичайні скарби, приїхав він
з одним челядником і невеличкою торбинкою. »

Поки оберштальмайстер підходив до амфітеатру, щоб
виконати це доручення, приїхав однорогом другий слуга; цей
лелядник, звертаючись до молодика, сказав йому: «Життю
Ормара, вашого батька, надходить кінець, я приїхав
попередити вас». Невідомий звів очі до неба, пролив сльози
й відповів одним словом: «їдьмо»!
Оберштальмайстер, переказавши Белусове привітання

тому, хто переміг лева, подарував сорок діямантів і володів
прекрасним птахом, поспитав у челядника, з якого

королівства походить батько цього героя. Челядник одповів:
«Батько його старий пастух, якого дуже люблять в окрузі».

Протягом цієї короткої розмови, невідомий уже сів на
свого однорога і сказав оберштальмайстрові: «Пане,
призвольте покласти до ніг Белусові й його дочці моє
привітання, насмілюся просити її добре дбати за птаха, якого
я лишаю їй; він єдиний на ввесь світ, як і вона». Сказавши
це, він виїхав, як блискавка; два челядинці виїхали за ним
і зникли з очей.
Формосанта не могла втриматися й голосно зойкнула.

Птах, повернувшись до амфітеатру, де сидів був його ґоспо-
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дар, здавалося, дуже засмутився, не бачучи його, потім*
пильно поглянувши на принцесу й тихенько потерши
дзьобом об її прекрасну руку, він неначе віддавав себе їй до
послуг,

Белус, дізнавшись, що цей незвичайний молодик є
пастухів син, здивувався більш, ніж за все життя, й не міг тому
повірити; він послав навздогін за ним, але швидко йому
доповіли, що однорогів, на якому їхали ті троє людей, не
можна наздогнати й що, їдучи таким чвалом, вони мусіли
робити по сто миль за день.

II

Всі обговорювали цю дивовижну подію й марно
силкувалася доміркуватись, як пастухів син міг подарувати сорок
великих діямантів і чому він приїхав однорогом. Усі
розгубилися, а прекрасна Формосанта, пестячи свого птаха,
глибоко замріялася.

Принцеса Альдея, її сесгра вдругих, що мала дуже гарну
фігуру й майже така сама вродлива, як Формосанта, сказала
їй: «Сестро моя вдругих, не знаю, чи цей молодий
напівбог є пастухів син, чи ні, але мені здається, що він виконав
усі умови, зв язані з вашим шлюбом: він натягнув Немвро-
дового лука, він переміг лева, він дуже розумний, бо
написав для вас досить гарний експромт; після того, як він дав
вам сорок величезних діямантів, ви не можете
заперечувати, що він найвеликодуїзініший з людей; він володіє
птахом, який є найнезвичайніша на світі річ, чесноті його немає
рівної, бо замість того, щоб лишитися біля вас, він, не
вагаючись, од їхав, скоро дізнався, що батько його хворий.
Провіщення виконано в усіх його точках, окрім тієї, яка вимагала,
щоб він подолав своїх супротивників, але він зробив більше:
він урятував життя єдиному суперникові, якого міг
боятися, а коли б він захотів битися з двома іншими, то гадаю,
ви й сумніву не маєте, що він легко переміг би їх».  «Усе,
що ви кажете, дуже справедливе, але чи можливо, щоб
найбільший з чоловіків і, може, найчемніший, був би пастухо-
вим сином?» відповідала Формосанта.

Фрейліна, встрявши до розмови, сказала, що дуже часто
це слово пастух застосовують до .королів, називаючи, їх
пастухами, бо вони стрижуть свої отари, і що це,
безперечно, поганий челядників жарт, що цей молодий герой
приїхав з таким невеличким почтом тільки на те, щоб пока-
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зати, оскільки його власні заслуги вищі за королівську
пишноту і щоб тільки самом]/ заслужити Формосанту. Принцеса
відповіла тільки тим, що тисячу разів ніжно поцілувала
птаха.

Тим часом виготували величезний бенкет для трьох
королів і для князів, що приїхали на свято. Королева дочка
й небога мусіли приймати гостей; королевам принесли
подарунки, гідні вавилонської пишноти. Чекаючи, поки буде все
вкготувано, Белус скликав нараду щодо Формосантиного
шлюбу й от що дуже дипломатично сказав він:

 Я старий, я не знаю що мені робити й кому віддати
мою дочку. Той, хто заслужив її, є тільки простий пастух;
королі єгипетський і індійський  боягузи; мені досить
подобається король скитський, але він не виконав жадної
умови. Я маю ще порадитися з оракулом. Міркуйте тим
часом, і ми постановимо так, як скаже оракул, бо король
повинен поводитися тільки згідно з наказами невмирущих
богів».

Тут він пішов до своєї молитовні; оракул, своїм звичаєм,
відповів йому дуже коротко: «Твоя дочка одружиться тільки
тоді, як попоїздить світом». Белус вийшов до наради
й приніс цю відповідь.
Усі міністри дуже шанували оракулів, усі погоджувалися,

чи удавали, ніби погоджуються, що оракули є основа
релігії; що розум повинен мовчати перед ними, що це через них
королі правують народами, а маги королями; що без
оракулів на землі не було б ні чесноти, ні відпочинку. Потім,
засвідчивши найглибшу до них пошану, мало не всі зважили,
що цей оракул надто зухвалий, що йому не треба скорятися,
що нема нічого непристойнішого для дівчини, а тим більше
для дочки великого вавилонського короля, як їхати
невідомо куди; що це добрий спосіб зовсім не одружитися, чи
одружитися потай, безчесно й безглуздо, що, одне слово,
оракул не має й найменшого розуму.

Наймолодший з міністрів, на ім я Онадас, найрозумніший
з них бувши, сказав, що оракул, очевидно, мав на увазі
богомілля чи прощу, й що він пропонує себе в проводарі
принцесі. Нарада погодилася з його думкою, але кожен
хотів бути за проводаря. Король постановив, що принцеса
може поїхати парасанджів за триста аравійським шляхом до
храму, святий якого мав репутацію влаштовувати щасливі
шлюби дівчатам, і що поїде з нею голова наради. По цій
постанові пішли вечеряти.
2750 4
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III

Посеред садів, поміж двох водоспадів, підносився
овальний сальон на триста стіп у діяметрі, його блакитне
склепіння, всипане золотими зорями, являло всі сузір я й пля-
нети, кожне на його справжньому місці. Склепіння це
оберталося, як і небо, за допомогою машин, так само невидимих,
як і ті, що керують небесним рухом. Сто тисяч світичів,
захованих у циліндрі гірського кришталю, освітлювали
зокола й зсередини їдальню; у буфеті, що йшов терасами,
було двадцять тисяч ваз і золотих таць, а проти буфета
інші тераси повні були музиків. Два інші амфітеатри
містили,  один овочі всіх сезонів, другий кришталеві амфори,
в яких вилискували всі вина, що бувають на світі.
Гості посідали навколо столу, вкритого візерунками,

що являли собою квіти й фрукти, усе з дорогоцінного
каміння. Прекрасна Формосанта сиділа між королем
єгипетським і індійським, прекрасна Альдея біля короля
скитського. Там було з тридцятеро князів і біля кожного одна
з найкращих двірських дам. Посередині, проти своєї дочки,
сидів король вавилонський. Здавалося, він хитався між
сумом, що не одружив її, і радістю, що ще зберіг її.
Формосанта попрохала в нього дозво/у посадити свого птаха

поруч себе до столу; король визнав, що це дуже
добре.

Почулася музика, даючи кожному князеві повну волю
розмовляти з своєю сусідкою. Бенкет був однаково
приємний, як і пишний. Перед Формосантою поставили раґу, яке
дуже полюбляв король, її батько; принцеса сказала, що
треба віднести його до його величности і відразу ж птах
дивовижно спритно вхопив тацю й подав її королеві; ще
ніколи так не дивувалися за вечерею. Белус пестив птаха,
як і дочка. Потім птах полетів назад до неї. Летячи, він
розгорнув такий прекрасний хвіст, його розкриті крила були
таких блискучих кольорів, золоте пір я так сліпуче
виблискувало, що всі дивлися тільки на нього; всі музики
припинили грати й лишилися непорушні. Ніхто не їв, ніхто не
розмовляв, чути було тільки захоплене шепотіння.
Протягом цієї вечері принцеса вавилонська цілувала його, навіть
не згадуючи, чи є королі на світі. А королі індійський та
єгипетський ще дужче досадували й обурювалися; кожен
з них обіцявся собі прискорити прихід своїх трьох сот тисяч
вояків і помститися.
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Щодо короля скитського, він захопився розмовою з
прекрасною Альдеєю; його горде серце, без досади зневажаючи
Формосантину неуважність, було до неї швидше байдуже,
ніж гнівне. «Вона прекрасна,  говорив він, я визнаю це,
але вона видається мені за таку жінку, яких обходить тільки
власна врода і які думають, що людський рід повинен їм
бути дуже вдячний вже за те, що вони призволяють
показувати с;ебе привселюдно. У моїй країні не обожують
ідолів; мені більше подобається весела й уважна погану ля, ніж
ця прекрасна статуя. Ви, пані, такі самі чарівні, як вона,
а ви призволяєте принаймні хоч розмовляти з чужинцями.
З скитською щирістю признаюсь вам, що я віддаю вам
перевагу перед вашою сестрою».

Проте, він помилявся щодо Формосантиної вдачі; вона не
була така пихата, як видавалося. Але принцесі Альдеї дуже
сподобався його комплімент. Розмова їхня стала дуже
цікава: поки вийшли з-за столу, і він, і вона порозумілися
й були дуже задоволені.
По вечері вийшли прогулятися в парку. Король

скитський і Альдея не проминули відшукати затишний куточок.
Альдея, що теж була щира, так заговорила до князя: «Я
ненавиджу мою сестру вдругих, хоч вона й краща за мене і їй
судився вавилонський трон: честь сподобатися вам для мене
привабливіша. Я волію краще Скитію з вами, ніж
вавилонську корону без вас, але ця корона належить мені за правом,
коли є права на світі, бо я походжу від старшого Немвродо-
гого коліна, а Формосанта тільки від молодшого. Її дід
скинув з царства мого й забив його».
«То от яке кревне право в вавилонському роді!  сказав

скит. Як звали вашого діда?»  «Його звали Альдей, як
і мене, батько мав таке саме ім я; його з матір ю заслали
були в глибину імперії, а по їхній смерті Белус, не боячись
мене, зважив виховати мене вкупі з своєю дочкою, але він
постановив, що я ніколи не одружуся».  «Я помщуся за
вашого діда, вашого батька й за вас,  сказав король
скитський,  я відповідаю за те, що ви одружитеся, я заберу
вас позавтрьому рано-вранці, бо завтра мушу обідати з
вавилонським королем, і щоб підтримати ваші права, я
приведу армію в триста тисяч!»  «Я згодна,  відповіла
прекрасна Альдея й, давши один одному слово чести, вони
розійшлися.
Незрівнянна Формосанта вже давно пішла спати. Вона

звеліла біля свого ліжка посадити в срібній скриньці неве-
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личке помаранчове дерево, щоб там опочивав її птах. Запока
над ліжком була спущена, але їй ніяк не хотілося спати, 
серце й уява їй надто були збуджені. Прекрасний невідомий
стояв їй перед очима, вона бачила, як він пускав стрілу
з Немвродового лука, вона споглядала, як він рубав
голову левові, вона знову читала його мадригал, нарешті, вона
бачила, як він вихопився з натовпу й сів на свого однорога.
Тоді вона вибухнула риданнями й вигукнула крізь сльози:
«То я його вже не побачу, він не прийде знов!» («Він
приїде знову, пані,  відповів їй птах з височини свого пома-
ранчового деревця.  Хіба можна побачити вас, і не бачити
знову?» небо! о, вічні сили! Мій птах розмовляє
чистою халдейською мовою!» Говорячи так, вона одсунула
запону, стала навколішки на ліжкові й простягла до нього
руки.  «Чи ви бог, що зійшов на землю? Чи ви великий
Орозмад, що сховався під цим чудовим пір ям? Коли ви
бог, поверніть мені цього прекрасного молодика!» «Я тіль-
ки птах,  обізвався той,  але я народився за тих часів,
коли всі тварини ще розмовляли, і коли птахи, гади,
осли, коні й ґрифони за паиібрата розмовляли з людьми.
Я не хотів говорити привселюдно, боячись, щоб ваші
фрейліни не мали мене за чаклуна. Я викрив себе тільки перед
вами».

Здивована, спантеличена, нестямна від такого чуда Фор-
моганта, хвилюючись і кваплячись запитати про сто речей
воднораз, спитала його споча.тку, якого він віку. «Двадцять
сім тисяч дев ятсот років і шість місяців, пані. Мені минуло
стільки, скільки й тій невеличкій небесній революції, яку
ваші маги називають рівноденням і яка відбулася тому
близько двадцяти восьми тисяч ваших років. Були
революції без краю старовинніші, отже є й істоти далеко старіші
за мене. Вже двадцять дві тисячі років, як я навчився
халдейської мови під час однієї мандрівки,  в мене завжди
зберігалася любов до халдейської мови. Але мої товариші,
інші тварини, одмовляються розмовляти в вашому
підсонні».  «А чому, мій божественний пташе?»  «Леле! це
тому, що люди взяли за звичай їсти нас, замість того, щоб
розмовляти з нами й учитися в нас. Варвари! Хіба не му-
сіли б вони переконатися, що, маючи ті самі органи, що й
еони, ті самі почуття, ті самі потреби, ті самі бажання, ми
маємо те, що зветься душею, що ми брати їхні й що варити
й їсти треба тільки лихих? Ми такі брати вам, що велике
єство, єство вічне й сотворитель усього, складаючи з люди-
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ною договір *, завів і нас до угоди й заборонив вам
споживати нашу кров, а нам смоктати вашу. Байки вашого старр-
винного Локмана43, перекладені стількома мовами, будуть
за вічне свідоцтво щасливих стосунків, які колись були між
нами й вами; усі вони починаються так: «За часів, коли
тварини розмовляли». Правда, поміж вас є багато жінок, що
говорять до своїх собак, але ті постановили не відповідати,
бо їх батогами силують іти на полювання і бути
співучасниками вбивства наших старих спільних друзів  оленів,
ланів, зайців і перепілок. У вас і тепер є старовинні поеми,
в яких коні розмовляють, а ваші візники повсякчас
удаються до них із мовою, але так нечемно й такими бридкими
словами, що коні, які колись любили вас, тепер вас
зневажають. Країна, де живе ваш прекрасний невідомий, най-
довєршеніший із чоловіків, лишалася єдиною, де ваша
порода вміє ще любити нашу й розмовляти з нею, і це єдиний
закуток на землі, де люди справедливі».  «А де вона, ця
країна мого дорогого невідомого? Як ім я цього героя? Як
зветься його імперія? Я ніколи не повірю, що він пастух,
як не повірю, що ви  кажан». -«Його країна, пані,
є країна ґанґаридів, народу чеснотного й
непереможного, що живе на східньому березі Ґанґа. Ім я мого
друга  Амазан. Він не король і я навіть не знаю, чи захо-
тив би він принцзитися до того, щоб стати ним. Він надто
любить'"земляків: він пастух, якТ вони. Але не думайте, що
ці пастухи схожі на ваших, що ледве вкриті дрантливим
лахміттям, стережуть баранів незрівняно краще вдягнених,
ніж вони, що стогнуть під гнітом злиднів і які платять
збирачеві податків половину мізерної платні, яку одержують од
хазяїнів. Ґанґаридські пастухи від народження всі рівні,
вони сами володіють незчисленними отарами, що вкривають
їхні вічно уквітчані луки. їх ніколи не вбивають: вбити
її з їсти собі подібного є на Ганзі жахливий злочин. їхня
вовна, тонша й блискучіша за найкращий шовк, становить
найвидатніший предмет торгівлі на Сході. До того ж на
1 анґаридській землі є все, чого може забажати людина: оті
великі діяманти, які Амазан мав честь вам подарувати,
взято з копальні, що належить йому; отой однорог, що ним,
як ви бачили, він приїхав, є звичайна тварина для їзди
в ґанґаридів; то найкраща, найгордіша, найстрашніша й най-
добріша тварина, яка прикрашає землю. Досить сотні ґан-

Див. ровд. IX. Буття й розд. III, 18 і 19 Еклізіясту. Прим. фр. ВИД.
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ґаридів і сотні однорогів, щоб зробити незчисленну армію-
Близько двох століть тому один індійський король був
такий безумний, що захотів звоювати цю націю; він з явився
в супроводі десятьох тисяч слонів і мільйона вояків.
Однорога пробивали слонів, як, бачив я на вашому столі,
золотий рожен пронизав дрозда-співуна. Вояки падали під ґан-
ґаридськими шаблями, як у жнива риж, підрізаний руками
східніх народів. Узяли в полон короля і шістсот тисяч
вояків; короля викупали в цілющих водах Ґанґу й призначили
йому місцевий режим, який полягав у тому, щоб їсти тільки
рослини, від природи призначені для годівлі тих, хто дихає.
Люди, що їдять м ясиво і п ють міцні напої, мають кров
запалену й затруєну, од якої божеволіють стома різними
способами. Головне безумство їхнє є люте бажання
проливати кров своїх братів і руйнувати плідні простори, щоб
потім панувати над цвинтарями. Витрачено цілих шість
місяців на те, щоб вилікувати індійського короля від його хвб-
роби. Коли, нарешті, лікарі зважили, що пульс його став
спокійніший і стриманіший, вони видали свідоцтво про це
Ґанґаридській раді. Ця рада, погодившися з думкою
однорогів, людяно відіслала індійського короля, дурний його двір
і недоумкуватих вояків у їхню країну. Од цієї лекції вони
стали мудрі й відтоді індуси поважають ґанґаридів, як
неуки, що хотять навчитися, поважають у вас халдейських
філософів, до яких не можуть дорівнятися».

«До речі, мій любий пташе,  сказала йому принцеса, 
чи є якась релігія у ґанґаридів?»  «Чи є там релігія, пані!
В ті дні, коли місяць уповні, ми збираємося подякувати
богові; чоловіки в одному великому кедровому храмі, жінки
в іншому, щоб не розважатися; птахи в гайку, чотириногі
на прегарному лузі. Ми дякуємо богові за все добро» яке
він зробив нам; особливо папуги вміють у нас чудесно
говорити казання. Така батьківщина мого дорогого Амазана,
там живу і я. Я так із ним приятелюю, як ви його кохаєте.
Коли ви вірите мені, ми поїдемо вкупі й ви віддасте йому
візиту». .«По правді, мій пташе, ви обрали собі гарне ре-
мества», відповіла всміхаючись принцеса, що мріяла
помандрувати й не зважувалася сказати це.  «Я служу моєму
другові,  сказав птах,  а після щастя вас кохати
найбільше щастя є служити вашому коханню».
Формосанта вже не знала, де вона; їй здавалось, що її

перенесено з землі. Усе, що вона побачила за цей день, усе,
що тепер бачила й чула і, передовсім, те, що відчувала
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в свойому серці, викликало в ній блаженство, далеко більше
за те, яке відчувають нині мусулманські щасливці, коли,
визволившись од земних пут, вони опиняться на дев ятому
небі, в обіймах своїх гурій, оточені й пройняті небесною
славою та раюванням.

IV

Усю ніч минула в розмовах про Амазана, якого вона
називала тепер своїм пастушком. І це відтоді деякі народи
завжди вживають слова: «пастушок», і «коханець» одно
замість одного. То вона питала в птаха, чи мав Амазан
інших коханих; той відповідав, що ні, і Формосанта не тя-
милася з радощів. То вона хотіла знати, в чому полягає
його життя і з захватом дізналася, що він витрачає його на
те, щоб робити добро, вдосконалювати мистецтво, доходити
таємниць природи, довершувати своє єство. То вона хотіла
знати, чи душа її птаха тієї самої породи, що й душа
коханого і чому він живе двадцять вісім тисяч років, тим часом
як коханий має тільки двадцять дев ять. Вона ставила сотню
подібних питань, на які птах відповідав обережно й це ще
дужче цікавило її. Нарешті, сон склепив їм очі й віддав її
солодкій облуді насланих від богів снів, що інколи
перевершують дійсність і пояснити які було б надто важко на-
біть халдейській філософії.
Формосанта прокинулася дуже пізно. Для неї ще був

ранок, коли король, її батько, ввійшов до світлиці. Птах
шанобливо й чемно зустрів короля. Злетів перед нього, стрет
пенув крилами, витягнув шию й сів знову на своє
помаранчеве дерево. Король сів на ліжко до дочки, яка від своїх
мрій іще покращала. Його велика борода схилилася до її
перкрасного обличчя й, двічі поцілувавши її, він сказав так:
«Люба моя дочко, вчора ви не могли вибрати собі
чоловіка, як я сподівався був, та проте вам треба його мати:
того вимагає благо моєї імперії. Я порадився з оракулом,
що, як ви знаєте, ніколи не бреше, і керує всіма моїми
вчинками; він наказав мені пустити вас світу побачити: отже
вам треба подорожувати».  «Ах, безперечно, до ґанґари-
дів!»  сказала принцеса й, прохопившися цими словами,
ясно відчула, що сказала дурницю. Король, що не знав і
слова з. географії, поспитав, що вона розуміє під ґанґари-
дами, та вона легко викрутилася. Король сказав їй, що вона
має піти на прощу, і він призначив уже осіб для почту:
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голову державної ради, первосвященика, фрейліну, лікаря,
аптекаря і птаха з усією потрібною челяддю.

Формосанта ніколи не виходила з королівського палацу
і перед святом трьох королів та Амазана провадила дуже
безбарвне життя в пишноті етикету й зовнішніх розваг,
а тому була в захваті, що піде на прощу. «Хто знає, 
говорила вона в своїм серці,  чи не навіють боги моиому
любому ґанґаридові бажання піти в той самий храм і чи не
матиму я щастя побачити його серед прочан». Вона ніжно
подякувала батькові й сказала, що завжди потай -шанувала
святого, до якого він її виряджав.
Белус почастував гостей прекрасним обідом, на якому

були тільки чоловіки. Гостей добрали невдало: королі, князі,
міністри, первосвященики  усі заздрили один одному, всі
зважували свої слова, всі засмучували один одного й самих
себе. Обід був сумний, хоч там і багато пили.
Принцеси лишилися в своїх покоях, кожна захоплена

своїм од їздом. Вони обідали скромно. Потім Формосанта
пішла в сад прогулятися з своїм дорогим птахом, який, щоб
розважити її, перелітав з дерева на дерево, розпустивши
пишний хвіст і чудове пір я.
Король єгипетський, бувши напідпитку, щоб не сказати

п'яний, взяв у пажа свого лука й стріли. Цей державець, по
правді, був найнезугарніший із стрільців своєї країни; коли
він стріляв у ціль, найбезпечніше місце було те, куди вік
цілив. Але прекрасний пта!х, летячи швидко, як і стріла,
сам підставив себе під удар і весь скривавлений упав
в обійми Формосанті. Сміючися, як дурень, єгиптянин
повернувся до свого приміщення. Принцеса голосно зойкнула,
лючи сльози, і роздирала собі щоки та груди. Вмираючи,
птах шецнув їй: «Спаліть мене й не забудьте віднести попіл
до щасливої Арабії, на схід од старовинного міста Аден чи
Еден, і покласти на сонці на невеличке кострище з гвоздики
й цинамону». Промовивши ці слова, він сконав. Формосанта
була довго непритомна й отямилася тільки на те, щоб
вибухнути новими риданнями. Батько, поділяючи її сум і кле-
нучи єгипетського короля, був певний, що ця подія
провіщає скорботне прийдешнє: він швиденько пішов
порадитися з оракулом. Оракул відповів: «Усе сплітається 
життя й смерть, зрадливість і вірність, загибель і перемога,
недоля й щастя». Ні король, ні його рада не могли нічого
тут добрати, але, кінець-кінцем, він був задоволений, ба
виконав свій релігійний обов язок.
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Поки він радився з оракулом, його заплакана дочка
звеліла віддати птахові сумні почесті, як він наказав, і
зважила ОДЕЄЗТИ його до Арабії, хоч би й з небезпекою для
життя. Його спалили в неспалимім полотні разом з помаран-
човим деревцем, на якому він спав. Формосанта зібрала
попіл у маленьку золоту вазу, всю оздоблену Гранатами й дія-
мантами, які повитягали з левової пащі. Чом не могла вона,
замість виконувати цей сумний обов язок, спалити живого
мерзенного єгипетського короля! То було єдине її бажання.
В досаді вона звеліла вбити його двох крокодилів, двох
його гіпопотамів, двох зебр, двох щурів, а обидві мумії
загадала викинути в Ефрат. Коли б вона дістала його бика
Апха, вона була б не помилувала і його.
Король єгипетський, ображений такою наругою, одразу ж

виїхав з тим, що накаже виступити своїм трьом стам
тисячам людей. Бачачи, що його спільник од їхав, король
індійський того ж дня повернувся до себе, твердо намірившись
приєднати свої триста тисяч індусів до єгипетського війська.
Король скитський вирушив уночі із принцесою Альдеєю,
твердо постановивши змагатися за неї на чолі трьох сот
тисяч скитів і повернути їй вавилонську спадщину, яка
належала їй, бо вона походила від старшого коліна.
Прекрасна Формосанта і собі з своїм прочаиським

караваном вирушила в дорогу о третій годині ранку,
сподіваючись, що зможе піти в Арабію й виконати останнє бажання
свого птаха і що невмирущі боги повернуть їй її любого
Амазна, без якого вона не може вже жити.
Отже, прокинувшись, король вавилонський не знайшов

нікого. «Он як кінчаються великі свята!  сказав він,
і яку дивну порожнечу лишають вони в душі, коли мине
той галас». Але його охопив справжній королівський гнів,
коли він довідався, що викрадено принцесу Альдею. Він
наказав розбудити всіх міністрів і скликати на нараду.
Чекаючи, поки вони прийдуть, він не забув порадитися з своїм
оракулом, але ніяк не міг добитися нічого, крім цих,
уславлених відтоді слів:.«Коли дівчат не віддають, .вони
віддаються самі» v

Відразу наказано вислати триста тисяч чоловіка проти
скитського короля. І от скрізь запалала найжахливіша
війна, а виникла вона через найкраще на землі свято. Азію
мали зруйнувати чотири армії по триста тисяч бійців у
кожній. Ясно, що Троянська війна, яка кілька століть по цьому
здивувала світ, була в порівнянні тільки дитячою забавкою,
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але треба зважити на те, що в троянській суперечці йшлося
про стару, досить розпусну жінку, яку двічі викрадали, тим
часом як тут ішлося про двох дівчат і птаха.

Король індуський чекав своєї армії на великім чудеснім
шляху, що вів тоді навпростець від Вавилону до Кашміру.
Король скитський з Альдею їхали прекрасною дорогою,
що вела до гори Іммаусу. Усі ці шляхи потім занепали від,
поганого управління. Король єгипетський поїхав на захід
і наближався до невеличкого Середземного моря, яке
неуки євреї назвали потім Великим морем.

Щодо прекрасної Формосанти, то вона їхала шляхом на
Бассору44, обсадженим високими пальмами, які давали
вічний холодок і овочі о всякій порі року. Храм, до якого
вона йшла на прощу, був у самій Бассорі. Святий, що ним
святився цей храм, був трохи в дусі того святого, якого
пізніш обожували в Лампсакові4В: він не тільки постачав
дівчатам чоловіків, але часто й сам заступав місце чоловіка.
То був найбільш шановний в~Азії святий.

Формосанту ніяк не обходив бассорський святий; вона
думала тільки про свого любого ґанґаридського пастуха,
про свого милого Амазана. Вона мала сісти на корабель
у Бассорії й поїхати до щасливої Арабії, щоб зробити все,
як наказав забитий птах.

Тричі вже заходило сонце, коли Формосанта, ввійшовши
до корчми, де її фур єри все наготували для неї, дізналася,
що туди приїхав і єгипетський король. Довідавшися від
своїх шпигунів про принцесину путь, він одразу поїхав тим
шляхом у супроводі численного почту. Він поставив біля
всіх дверей вартових, увійшов до світлиці прекрасної
Формосанти й сказав їй: «Панно, саме вас я й шукаю. Ви дуже
мало зважали на мене, коли я був у Вавилоні, а карати
зневажливих і примхливих є справедлива річ. Сьогодні ви,
будь ласка, майте добрість повечеряти зо мною; вам не
буде іншого ліжка, окрім мого, і я поводитимуся з вами
залежно від того, наскільки буду задоволений».

Формосанта бачила, що не сила її; вона знала, що розум
полягає в тому, щоб пристосуватися до обставин, і
постановила визволитися од єгипетського короля через невинну
хитрість. Вона поглянула на нього скоса, що через багато
століть по цьому стало називатись «льорнувати» і от як
заговорила до нього, скромно, мило, солодко, засмучено
й так чарівливо, що наймудріший з чоловіків утратив би
розум, а найвидючіший був би засліп:
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«Признаюся вам, пане, що я завжди спускала перед вами
очі, коли ви зробили королеві, мойому батькові, честь
завітати до нього: я боялася свого серця, боялася своєї наїв-
ности, простоти, я тремтіла від страху, щоб мій батько
й ваші суперники не помітили переваги, яку я вам віддавала
і якої ви так заслуговуєте. Тепер я можу одкритися в своїх
почуваннях. Присягаюся биком Апісом, якого, після вас,
поважаю найбільше на світі, що я в захопленні від ваших
пропозицій. Я вже вечеряла з вами у мого батька, я охоче
вечерятиму з вами тут, хоч батька й не буде; я проситиму
вас тільки, щоб із нами пив ваш великий первосвященик.
У Вавилоні видалося мені, що він дуже приємний гість.
Щодо вашої другої пропозиції, то вона дуже принадна, але
вельможній дівчині не личить про це говорити. Досить з вас
знати, що я вважаю Еас за найбільшого з королів і
найприємнішого з чоловіків».

Од цих слів королеві єгипетському голова пішла обертом
і він охоче погодився, щоб первосвященик був третім.
«Прошу у вас іще ласки,  сказала принцеса,  дозвольте
мойому аптекареві прийти до мене; у дівчат завсіди
трапляються певні невеличкі невигоди  або запамороки, або
перебої в серці, кольки, задишка, які потребують певного
догляду, певного режиму. Одне слово, мені конче потрібен
мій аптекар і я сподіваюся, що ви не відмовите мені в цім
невеличкім доказі кохання».  «Панно, відповів їй
єгиптянин,  хоч аптекар має погляди просто протилежні моїм
і хоч його мистецтво суперечить мойому, я надто добре
знаю життя, щоб одмовити вам у такім справедливім
проханні. Я накажу, щоб він прийшов' до вас перед вечерею.
Я визнаю, що ви мусите бути трохи в томлені з дороги, вам
мабуть потрібна також і покоївка; ви можете покликати ту,
котра вам найбільше подобається. Я чекатиму далі ваших
наказів і пильнуватиму ваших вигод».  Він вийшов;
прийшли аптекар і покоївка на ім я Ірля, на яку принцеса
цілком звірялася. Вона наказала їй на вечерю подати шість
пляшок шіразького вина і напоїти цим вином усіх вартових
офіцерів; потім порадила аптекареві вкинути в ті пляшки
дещо з своїх ліків, од яких люди засинають на двадцять
чотири години і які завжди були в нього напоготові.

її наказа виконали точно. За півгодини прийшов король
з великим первосвящеником. Вечеря була дуже весела;
король із жерцем вихилили всі шість пляшок і призналися, що
ніколи в Єгипті не пили такого доброго вина; покоївка
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подбала напоїти челядь, що прислуговувала за вечерею.

Щодо принцеси, то вона дуже пильнувала нічого не випити
й посилалася на те, що аптекар установив їй дієту.
Незабаром усі поснули.
У первосвященика єгипетського короля була найкраща

борода, яка тільки буває в людей його сорту. Формосанта
дуже спритно обрізала її, потім, пришивши до невеличкої
стрічки, підв язала її собі до підборіддя. Сама вона
загорнулася в жерцеве вбрання з усіма ознаками його сану,
а покоївку одягли за прислужника богині Ізіди. Нарешті,
захопивши свою урну й каміння, вона вийшла з корчми
поміж вартових, що спали, як і їхній пан. Супутниця її
подбала про те, щоб перед дверима було двоє добрих коней.
Принцеса не могла взяти з собою жадного з офіцерів свого
почту, бо їх заарештувала б головна варта.

Формосанта й Ірля проїхали крізь лави вояків, які,
вважаючи принцесу за жерця, називали її «мій превелебний
батько в бозі» й просили в неї поблагословенства. Дві
втікачки приїхали до Бассори за двадцять чотири години, коли
король ще й не прокинувся; тут вони скинули своє вбрання,
яке могло викликати підозру. Якнайшвидше найняли вони
корабель, і він перевіз їх через Ормуздову протоку до
прекрасних едемських берегів, у щасливу Арабію. Це був той
самий Едем, сади якого вславилися так, що стали потім
за оселю праведним; вони становлять модель для Елісей-
ських полів 40, для садів Гесперид 47, садів Острова
Щасливих 48, бо в цім гарячім підсонні люди не можуть уявити
більшого блаженства, як холодок і дзюркотіння води. Вічно
жити в небесах з найвищою істотою чи шпацирувати
райськими садами було рівнозначне для людей, що завжди
говорили, самі себе не розуміючи, і не могли ще мати ні
ясних ідей, ані точних висловів.
Щойно принцеса опинилася на цій землі, як подбала

віддати любому птахові ті жалібні почесті, яких він вимагав
од неї. Прекрасними руками своїми склала вона з гвоздики
й цинамону невеличке багаття. Яке ж було її здивовання,
коли, висипавши на це багаття попіл від птаха, вона
побачила, як він сам собою запалав. Швидко вогонь пожер усе,
та замість попелу з явилося величезне яйце, з якого
вийшов птах, ще кращий, ніж будь-коли перед тим. То були
найкращі хвилини, які принцеса переживала за все своє
життя: тільки одна хвилина могла б бути краща за це і вона
бажала її, хоч і не сподівалася.
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.Тепер я бачу,  сказала вона птахові,  що ви той
фенікс, про якого я чула. Я мало не помираю від
здивовання й радости. Я не вірила в воскресіння, але моє щастя
переконує мене».  «Пані, воскресіння є найпростіша в світі
річ,  сказав їй фенікс,  не дивніше народитися двічі, ніж
один раз. У цьому світі все є воскресіння: гусінь воскресає,
в метеликах, покладена в землю кісточка воскресає в дереві,
всі поховані в землі тварини воскресають у травах,
рослинах і годують інших тварин, становлячи частку їхньої
істоти: всі частини, з яких складаються тіла, утворені
з інших існувань. Правда, що я єдиний, якому Ормуздова
могутність дарувала ласку воскресати в своїм власнім
вигляді».
Формосанта, що повсякчас дивувалася, відколи вперше

побачила Амазана й фенікса, сказала йому: «Я розумію,
що велике єство могло створити з попелу фенікса, трохи
схожого на вас, але, признатись, я не можу ясно збагнути,
що ви та сама істота з тією самою душею. Що сталося,
з вашею душею, поки я носила вас у кишені по вашій
смерті?»  «Е, боже мій, пані, хіба для великого Ормузда
не однаково легко провадити акт творіння з маленькою
іскрою мене самого, чи починати цю справу наново? Раніш
він дав мені почуття, пам ять, думки і він дав мені їх знову.
А чи цю ласку дано атомові первісного вогню, захованому
в мені, чи сукупності моїх органів, це, по суті, нічого не
важить: люди й фенікси ніколи не знатимуть, як
відбуваються такі речі. Але найбільша ласка, яку дарувало мені
вище єство, це те, що я відродився для вас. Чом не можу
я провести з вами й Амазаном усі двадцять вісім тисяч
років, які маю ще прожити до свого наступного
воскресіння?»

«Феніксе мій,  обізвалася принцеса,  згадайте, що
перші ваші слова, сказані мені в Вавилоні (їх я ніколи не
забуду), тішили мене надією знову побачити мого любого
пастуха, якого ревно кохаю. Нам обом конче треба їхати
до ґанґаридів і привезти його до Вавилону».  «Саме цього
хочу й я,  сказав фенікс,  не можна втрачати й хвилини;
по Амазана треба їхати найкоротшим шляхом, себто
повітрям. У щасливій Арабії є два ґрифони, мої близькі друзі,
які живуть тільки за півтораста тисяч миль звідси; я
напишу їм голубиною поштою, еони прилетять надвечір і ми
матимемо час зробити для вас невеличку вигідну канапу
з шухлядками, куди покладемо харчів для вас; у цій колясі
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вам із вашою служницею буде дуже добре. Грифони ці
найдужчі з своєї породи, кожен з них триматиме за один
із поручнів канапи. Але, повторюю, кожна хвилина
дорога». Відразу ж він пішов з Формосантою замовити
канапу одному знайомому оббивачеві. За чотири години її
закінчили. У шухляди поклали невеличкі королівські хлібці,
бісквіти кращі за вавилонські, цитрини, ананаси, фісташки,
кокоси й едемське вино, настільки краще за шіразьке,
наскільки шіразьке вино вище за сюренське49.

Канапа була однаково легка, міцна й вигідна. О
призначеній годині до Едему прилетіли два ґрифони. Формосанта
їі Ірля сіли в колясу. Два ґрифони піднесли її, як пір'їну.
Фенікс то летів позаду, то сідав на спинці. Два ґрифони
мчали до Ґанґу, як стріла, що розтинає повітря.
Відпочивали лиш кілька хвилин уночі, щоб попоїсти і дати випити
двом возіям.

Нарешті, дісталися до ґанґаридів. Серце принцесі билося
бід надії, закохання й радости. Фенікс сказав ґрифонам
спинитися біля Амазанового дому; він поспитав Амазана,
але йому відповіли, що вже три години, як той виїхав
і ніхто не знав куди. У мові, навіть у ґанґаридській, нема
висловів, що могли б відтворити розпач, який охопив Фор-
мосанту. «Леле! ось.чого я боявся,  сказав фенікс,  три
години, які ви перебули з тим нещасливим єгипетським
королем у корчмі на Бассорсыдм шляху, відняли може
назавжди щастя вашого життя; я дуже побоююся, що ми
безповоротно втратили Амазана!»

Тоді він поспитав у челяді, чи можна завітати до пані
Амазансвої матері. Вони відповіли, що передучора помер
її чоловік і вона нікого не приймає. Мавши в домі деякий
вплив, фенікс сказав одвести вавилонську принцесу до
покою, стіни якого були оббиті померанчовим деревом із
смужками слонячої кістки. Підпастухи й підпастушки
в довгих білих убраннях, попідперезуваних златоцвітними
стьожками, поставили їй у сотнях порцелянових ваз сотні
тонких страв, між якими не видно було жадного
замаскованого трупу: був риж, саґо, манні крупи, локшина,
макарони, пряжеия й яєціня, вершковий сир, тістечка різних
сортів, городина й овочі, такі пахучі та-смачні, що в іншому
підсонні про них і уявлення не мають; там була сила
прохолодних напоїв, смачніших за найкращі Еина.

Поки принцеса їла, лежачи на постелі з троянд, четверо
павичів, на щастя німих, обвівали її своїми пишними кри-
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лами; двісті пташок, сто пастухів і сто пастушок давали їй
концерт на два хори, солов'ї, чижики, очеретянки, зяблівки
співали з пастушками на перший голос, пастухи співали
альтом і басами; то була прекрасна й проста природа.
Принцеса визнала, що коли в Вавилоні більше пишноти, то
природа в ґанґарідів у стократ приємніша. Але поки для неї
лилася ця заспокійлива й пристрасна музика, вона лила
сльози й говорила своїй товаришці, молодій Ірлі: «Ці
пастухи й пастушки, ці солов ї і чижики  усі кохаються,
а я не маю ґанґаридського героя, гідного моїх найніжніших
і найнетерплячіших бажань».
Поки вона отак вечеряла, захоплювалася й плакала,

фенікс говорив Амазановій матері: «Пані, вам не можна
відмовлятися побачитися з вавилонською принцесою, ви
знаєте...» і «Я знаю все,  сказала та,  аж до її
пригоди в корчмі на Бассорськім шляху; сьогодні вранці мені
все розповів один кіс і цей лихий кіс спричинився до того,
що мій син мало не збожеволів од розпачу й покинув
батьківську оселю».  «То ви не знали, обізвався фенікс,
що принцеса воскресила мене?»  «Ні, люба моя дитино,
я дізналася від коса, що ти помер і була невпотішна; мене
так вразила ця втрата, чоловікова смерть і раптовий од їзд
сина, що я зачинила для всіх свої двері, але раз
вавилонська принцеса зробила мені честь, завітавши до мене, то
швиденько приведіть її; я маю їй сказати дещо дуже
важливе й хочу, щоб ви були тут». І вона відразу ж вийшла
в другий покій до принцеси.

їй не легко було ходити, бо то дама була близько трьох
сот років, але в ній збереглися ще рештки вроди й видно
було, що близько двох сот тридцяти-сорока років вона була
чарівна.

Вона привітала Формосанту з благородною пошаною,
змішаною з цікавістю й сумом, що дуже вразило
принцесу.

Спочатку Формосанта висловила їй своє спочуття з
приводу чоловікової смерти. «Леле!  сказала вдова, ця
втрата мусить обходити вас дужче, ніж ви гадаєте».
«Безперечно, це мене дуже зворушує,  сказала Формосанта, 
він був батько того...» За цим словом вона заплакала. «Через
багато небезпек приїхала я сюди тільки для нього. Я
покинула для нього батька й найпишніший на світі двір. Мене
полонив єгипетський король, якого я зневажаю;
визволившись од грабіжника, я прилетіла сюди, щоб побачити того,
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кого кохаю, і ось він утік од мене». Сльози й.ридання не
дали їй змоги говорити далі.

Тоді мати сказала їй: «Пані, не пам ятаєте ви, коли вас
полонив єгипетський король, коли ви вечеряли з ним
у корчмі на Бассорськім шляху, коли своїми прекрасними
руками наливали йому шіразького вина, чи не літав у тій
кімнаті кіс?» «Справді, ви оце нагадали мені, тоді я не
звернула уваги, але, зібравшись тепер з думками, я дуже
ясно пригадую, що коли єгипетський король підвівся з-за
столу, щоб поцілувати мене, кіс, гостро зойкнувши, вилетів
у вікно й уже не повертався». «Леле, пані,  сказала
Амазанова мати,  ось хто головна причина нашого лиха:
мій син вирядив цього коса довідатися про ваше здоров я
і про все, що відбувається в Вавилоиі. Він гадав швидко
повернутися, кинутись до ваших ніг і присвятити вам усе
своє життя: ви не знаєте, як надмірно й ревно кохає він вас.
Усі ґанґарди закохані й вірні, але мій син найпристрасніший
і найвірніший з усіх. Кіс натрапив на вас у корчмі, ви весело
пили з єгипетським королем і дурним жерцем; він бачив, як
ви ніжно поцілували цього державця, що вбив фенікса, а мій
син почував до того короля неймовірну огиду. Кіс, охоплений
справедливим гнівом, вилетів, проклинаючи ваше згубне
кохання, повернувся сьогодні й усе розповів. Але в яку
хвилину, о, праведне небо! саме тоді, коли мій син оплакував
зо мною смерть свого батька й фенікса, саме тоді, як він
дізнався від мене, що він ваш брат удругих з
походження.»  «О, небо! Мій брат удругих з походження! Чи
це можливо, пані? Яким чином? О, яка я щаслива од цього
і разом така нещаслива, що образила його!»  «Мій син,
ваш брат удругих, кажу я вам,  сказала мати,  і зараз
я вам це доведу. Але ставши мені родичкою, ви відняли
в мене сина. Він не міг пережити горя від того,*що ви
поцілували єгипетського короля.»  «Ах! тіточко,  вигукнула
прекрасна принцеса,  присягаюся ним і могутнім Ормуз-
дом, що цей згубний, а не злочинний поцілунок був
найбільший доказ кохання, який я тільки могла дати вашему синові!
Я їхала до нього від Ефрату до Ґанґу й, потрапивши до
рук єгипетському королеві, я могла втекти, тільки одуривши
його. Свідчуся в тому феніксовим попелом і душею, що були
тоді в мене в кишені. Він може виправдати мене. Але як же
ваш син, народившися на берегах Ґанґу, може бути братом
удругих мені, чия родина правує стільки віків на берегах
Ефрату?»  «Чи знаєте ви, сказала їй поважна ґан-
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ґаридка,  що вашого троюрідного дядька Альдея скинув
з царства Белусів батько?»  «Так пані.»  «Ви знаєте, що
в його сина Альдея була дочка, принцеса Альдея вихована
при вашому дворі. Переслідуваний від вашого батька, цей
князь заховався під іншим ім ям у нашій щасливій країні;
це він одружився зо мною і в мене народився син Амазан,
найкращий, найдужчий, найодважніший, найчеснотніший із
смертних, а тепер ще й найбожевільніший. Наслухавшись
про вашу вроду, він поїхав на свято до Вавилону; відтоді
він ревно кохає вас і я, може, більше не побачу свого,
любого сина.»

Тут вона наказала р* Скласти перед принцесою всі
документи Альдеєвого роду, але та ледве призволила на них
поглянути. «Ах, пані,  сказала вона,  хіба перевіряють
те, чого бажають? Моє серце вірить вам! Але де ж Аль-
дей'Амазан? Де мій родич, мій коханий, мій король, де моє
життя? Якою дорогою поїхав він? Я шукатиму його по всій
земній кулі, яку створив вічний і за найбільшу окрасу якої
є Амазан. Я шукатиму його на зірках Канопи, Шакати,
Альдебарану; я мушу переконати його в своїм коханні
й своїй невинності.»

Фенікс виправдав принцесу від злочину, в якому винуватив
її кіс: ніби вона кохаючи поцілувала єгипетського короля.
Але треба було скинути облуду ще й з Амазанових очей
і повернути його. Фенікс вирядив пташок на всі дороги,
туди ж спровадив і гурт однорогів; нарешті, йому доповіли,
що Амазан рушив шляхом на Китай. «Гаразд! їдьмо до
Ки таю, сказала принцеса. Подорож не триватиме довго;
я сподіваюся, що найпізніш, як за два тижні я поверну вам
вашого сина.» Скільки сліз пролилося від цих слів у
ґанґаридської матері й вавилонської принцеси! Які обійми!
Які сердешні зізнання!

Фенікс одразу ж замовив колясу з шістьома однорогами.
Мати вирядила двісті верхівців і подарувала принцесі, своїй
небозі, кілька тисяч найкращих на всю країну діямантів.
Вражений лихом, якого накоїв нескромний кіс, фенікс
наказав усім косам покинути цю країну, і це відтоді на берегах
Ґанґу немає косів.

V

Менше ніж за тиждень однороги приставили Формосанту,
Ірлю й фенікса до Камбалу50 китайської столиці. То було
місто більше за Вавилон і зовсім іншої пишноти. Нові
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місця, нові звичаї були б розважили Формосанту, коли б
могла вона думати про щось інше, окрім Амазана.

Скоро китайський імператор дізнався, що перед міською
брамою стоїть вавилонська принцеса, він вислав чотири
тисячі мандаринів-священиків. Усі вони впали ницьма перед
нею і кожен підніс їй привітання, писане золотом на
аркушикові пурпурового шовку. Формасанта сказала їм, що
коли б мала чотири тисячі язиків, то була б окремо
відповіла кожному мандаринові, але, мавши тільки одного, вона
просить їх прихильно поставитися до того, що вона подякує
їм усім разом. Вони шанобливо надвели її до імператора.
То був найсправедливіший, найчемніший і найрозумніший

монарх на землі. То він перший власними руками обробив
невеличке поле, щоб зробити хліборобство почесним для
свого народу. Він перший встановив нагороду за чесноту,
а скрізь по інших країнах закони ганебно обмежували тим,,
що карали за злочин. Цей імператор вигнав із держави
загін чужих бонз,51 що прийшли з заходу з безглуздою
надією примусити ввесь Китай думати, як вони, і під тим
приводом, що провіщають істину, набули вже багатства й
шаноби. Виганяючи їх, він сказав їм ці слова, записані в
літописах імперії: «Ви могли б накоїти тут стільки ж лиха,
скільки накоїли в інших краях; ви прийшли проповідувати
нетолерантність до найтолерантнішої на землі нації. Я одси-
лаю вас, щоб не довелося в.ас карати. Вас з пошаною
відведуть до моїх кордоніз, вам дадуть усе, щоб ви могли
повернутися до берегів тієї півкулі, звідки вийшли. Ідіть з миром*
коли тільки можете бути мирні, і не повертайтеся.»

Вавилонська принцеса з радістю дізналася про такі його
думки й промови; вона певнісінька була, що її добре
приймуть у імператора, бо сама була дуже далека від нетолерант-
ности. Обідаючи з нею наодинці, китайський імператор був
такий чемний, що скасував на той раз увесь важкий етикет.
Вона познайомила його з феніксом; імператор багато пестив
його й фенікс сидів на імператоровім кріслі. Наприкінці
обіду Формосанта, не соромлячись, довірливо сказала йому
пр причину своєї подорожі й просила його розшукати в
Камбалі прекрасного Амазана, пригоди якого розповіла, не
криючись, якою пристрастю палало її серце до цього юного
героя.

«Хіба ж я не знаю його?  сказав їй китайський

імператор, він зробив мені втіху, з явившись до мого двору: він
зачарував мене, оцей милий Амазан. Правда, він був чимось
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глибоко засмучений, але його вдяча від того стала ще
зворушливіша. Жаден їз моїх улюбленців не має такого розуму,
жаден з духовних мандаринів не має такого великого знання;
жаден з військових мандаринів не має такого геройського
й войовничого вигляду. Його молодість надає ще більшої
ціни його талантові. Коли б мене покинули Тьєн°2 і Чанґті,
коли б я був такий мізерний, що захотів би стати
завойовником, я прохав би Амазана стати на чолі мого війська
і був би певний, що тріюмфуватиму над цілим світом. Дуже
прикро, що від журби розум йому трохи замішався».

«Ах, пане,  з сумом, захопленням і докором сказала
йому Формосанта, спалахнувши,  чом ви не зробили так,
щоб я ббідала разом із ним? Ви вбиваєте мене! Пошліть
зараз же покликати його.» < «Пані, він виїхав сьогодні
вранці і навіть не сказав, у яку країну він вирушає».
Формосанта вдалася до фенікса «Ну, феніксе, чи ви коли бачили
таку нещасливу дівчину, як оце я? Алеж бо, пане, 
звернулася вона знову до імператора,  як, чому міг він так
раптово покинути ваш гостинний двір, де, як на мене,
хотілося б прожити ціле життя?»  «Ось що сталося, пані:
одна принцеса царського роду, особа цілком варта кохання,
спалахнула пристрастю до нього й призначила йому опівдні
побачення в себе. Він же виїхав на світанку й залишив оцю
записку, що коштувала моїй родичці багато сліз: «Прекрасна
китайська принцесо, ви варті серця, яке завжди знало б
тільки вас, я ж заприсягався невмирущим богам кохати
вічно тільки Формосанту, принцесу вавилонську, і показати
їй, як можна ускромляти свої бажання під час подорожі:
вона бо мала нещастя піддатися негідному єгипетському
королеві. Я найнещасніший із людей, я втратив батька,
фенікса й надію, що мене покохає Формосанта; я покинув
зажурену матір і батьківщину, бо не міг і хвилини прожити
в тих місцях, де дізнався, що Формосанта кохає іншого, а
не мене. Я заприсягся їздити світами й зберігати вірність.
Коли я зламаю присягу, боги покарають мене, а ви станете
мене зневажати. Знайдіть собі коханого, пані, і будьте такі
самі вірні, як я».  «Ах, дайте мені цього чудового листа, 
сказала прекрасна Формосанта,  він буде мені за розраду.
Я щаслива в своїй недолі: Амазан кохає мене, Амазан
заради мене зрікся кохання китайської принцеси. На цілій
землі тільки він один здатен на таку перемогу. Він дає мені
великий приклад, хоч фенікс знає, що я не маю в тому
потреби; дуже тяжко втратити коханого через найневин-
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ніший поцілунок, даний заради вірности, Та куди кінець-
кінцем, поїхав він? Яким шляхом? Дайте мені вказівки, і я
поїду!»

Китайський імператор відповів їй, що з донесінь, які вік
має, її коханий, здається, вирушив шляхом на Скитію.
Зразу ж запрягли однорогів, і по найніжніших

привітаннях принцеса вкупі з феніксом, покоївкою Ірлею й почтом
попрощалася з імператором.

Опинившися в Скитії, вона побачила, як одрізняються й
одрізнятимуться люди та управління, аж поки по століттях
темряви якийсь освіченіший за інші народ потроху передасть
їм нове світло, і поки в цьому тяжкому підсонні знайдуться
героїчні душі, які матимуть досить сили й упертости, щоб із
дикунів зробити людей. У Скитії не було міст, отже не було
й мистецтва. Скрізь самі тільки широкі степи й цілі народи
по наметах та на возах. Це видовисько нагонило жах.
Формосанта поспитала, в якім наметі чи на якому возі живе
король. їй одповіли, що ось уже тиждень, як він на чолі
трьохсоттисячної кінноти вирушив назустріч вавилонському
королеві, у якого викрав небогу, принцесу Альдею. «Він
викрав мою сестру в других! вигукнула Формосанта,
не сподівалася я ще й такої пригоди! Як? моя сестра вдру-
гих, що була надто щаслива, опинившися при мойому дворі,,
стала королевою, а я ще й не одружена!» Вона звеліла
провести себе без затримки до королевиного намету.

Несподівана зустріч у цих віддалених місцях, дивовижні
речі, про які вони довідалися одна від одної, усе це надало
їхньому побаченню певної принадности, й вони забули, що
ніколи не любили одна одної. Вони зустрілися з
захопленням. Замість справжньої ніжности виникла солодка омана;
вони обійнялися плачучи, і між ними утворилася навіть певна
сердешність і одвертість, бо побачення . відбулося не в
палаці.

Альдея впізнала фенікса й довірену Ірлю. Своїй кузині
вона подарувала соболеві хутра, а та їй діяманти. Говорили
про війну, розпочату між двох королів; сумували над долею
людей, яких державці заради примхи послали вбивати один
одного через суперечку, яку двоє чесних людей моглй б
погодити в одну годину. Але передовсім говорили про
прекрасного переможця левів, творця мадриґалів, дарівника
найбільших у світі діямантів, феніксового власник*, що став
найнещасливішим серед людей через косове повідомлення.
«Мій любий брат ',  говорила Альдея.  «Мій коханий!»
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вигукнула Формосанта. Ви, безперечно, бачилися з ним;
може ще й тепер тут, бо, кузино, він знає, що доводиться
вам братом. Він не покине вас так раптово, як покинув
китайського короля». «Чи бачила я йога, великі боги!» 
відповла Альдея. Та він цілі чотири дні був ізо мною. Ах!
сестрице вдругих, до чого жалюгідний став мій брат. Від
одного брехливого повідомлення він зовсім збожеволів, він
їде світами, не знаючи, чоґо й куди. Уявіть собі, він так
знетямився, що одмовив у коханні найкращій на всю Ски-
тію скитянці. Він виїхав учора, написавши їй листа, од
якого вона вдарилась у розпуку. А щодо нього, то він
поїхав до кіммерійців!
«Хвала богові!  вигукнула Формосанта,  ще одне

зречення заради мого кохання. Моє щастя перевищило мою
надію, як моя недоля перевищує всі мої побоювання.
Загадайте, щоб мені віддали цього диеного листа, і я поїду, я
наздоганятиму його з руками, повними цих доказів йога
офір. Прощай, сестрице вдругих. Амазан у кіммерійців 
я лечу туди!»

Альдея зважила, що принцеса, сестра удругих, ще
божевільніша, ніж брат Амазан, але, зазнавши й сама нападу
цієї пошести, покинувши сама ради скитського короля
витончений і пишний Вавилон, спочуваючи, як завжди всі
жінки, безумствам, до яких спричинилося кохання,  вона
відчула до Формосанти справжню ніжність, побажала їй
щасливої подорожі й обіцяла прислужитися її пристрасті,
якщо колись матиме щастя знову побачити свого брата.

VI

Незабаром вавилонська принцеса й фенікс прийхали до
Кіммерійської імперії,53 далеко менше залюдненої, ніж
Китай, але вдвоє проти нього більшої, що колись скидалася
на Скитію, а від певного часу процвітала нарівні з
королівствами, що вихвалялися, ніби навчають інші держави.

По кількох днях їздиі в їхали вони до дуже великого
міста, яке прикрашала імператриця, що правувала тоді, але її
самої не було. Вона їздила тоді від кордонів Европи й до
кордонів Азії, щоб власними очима обізнатися з своєю
державою, щоб побачити хиби й виправити їх, щоб збільшити
добробут, щоб сіяти освіту.

Д!знавшися про приїзд вавилонської принцеси й фенікса,
один із найголовніших вельмож цієї старовинної столиці
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поспішився засвідчити принцесі свою пошану й наказав
оддати їй почесті, бувши певний, що його владарка, найчем-
ніша й найпишніша з королев, буде вдоволена, що він зустрів
велику пані з такою самою увагою, як зустріла б і вона сама.

Формосанту примістили в палаці, звідки вигнали безліч
набридливого народу. На її честь улаштували хитроумні
свята. Пан кіммерієць, великий природник бувши, багато
розмовляв з феніксом, поки принцеса пробувала в своїх
покоях. Фенікс признався йому, що бував колись у
кіммерійців і тепер не впізнає цього краю. «Як могли за
такий короткий час,  говорив він,  статися такі дивні
зміни? Ще не минуло триста років, як я бачив тут саму
дику природу в усьому її жахові, а тепер бачу тут мистецтва,
блиск, пишноту й вихованість».  «Чоловік розпочав цю
велику роботу,  сказав кіммерієць,  жінка вдосконалила
її. Жінка ця була краща * законодавиця, ніж Ізіда в Єгипті
або Гера в греків. Більшість законодавців мають розум
вузький і деспотичний, що обмежує їхній зір народом, яким
вони правлять. Кожен дивиться на свій народ так, немов він
один на землі, чи немов він є ворог усім іншим. Вони
утворюють установи тільки для нього одного, встановлюють
релігію для нього одного. Отак єгиптяни, такі вславлені за
свої купи каміння, огрубіли й збезчестили себе через свої
дикунські забобони. Вони вважають інші нації за неуків,
вони не єднаються з ними і окрім двору, що інколи
підносяться понад загальні забобони, ви не знайдете єгиптянина,
що погодився б їсти з миски, якої уживав уже чужинець.
Жерці їхні жорстокі й безглузді. Краще було б зовсім не
мати законів і слухатися тільки природи, яка вирізьбила в
наших серцях розуміння справедливого й несправедливого,
ніж підлягати таким антисоціяльним законам. Наша
імператриця має цілком протилежні наміри. Вона дивиться на
свою простору державу, на якій сходяться всі меридіяни, як
на сполучення всіх народів, що живуть під цими різними
меридіянами. Перший її закон була толерантність до всіх
релігій і Еболівання за всі помилки. Її могутній геній зрозумів,
що мораль скрізь одна, хоч культи й різні. Цим правилом
вона зв язала свою націю з усіма націями світу, і кіммерійці
дивляться на китайців чи скандінавців, як на своїх братів.
Вона зробила більше; вона хотіла, щоб ця дорогоцінна
толерантність, найперший зв язок людей, установилася в її

Вольтер мав тут на оці Катерину II, з якою в ін листувався.
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сусідів. Отже, вона заслужила ймення матері отчизни й
матиме звання добротворниці роду людського, коли стоятиме
на цьому твердо. Перед нею чоловіки, що мали, на лихо,
владу, посилали загони вбійників грабувати незнані народи
й зрошувати їхньою кров ю спадщину батьків. Цих убійни-
ків звали героями, їхнє розбишацтво називали славою. Наша
владарка має іншу славу: вона посилає армії, щоб
запроваджувати мир, щоб не дати людям шкодити один одному*
щоб змусити їх терпіти один одного, і її стяг є стяг
загальної згоди».

Захоплений усім, що розповів йому цей пан, фенікс сказав
йому: «Пане, я живу на світі ось уже двадцять сім тисяч
дев ятсот років і сім місяців, і я ще не бачив нічого
подібного до того, про що ви розповідаєте». Він поспитав у
нього про свого друга Амазана. Кіммерієць розповів йому
те саме, що вже чула принцеса в Китаї й Скитії. Амазан
тікав од усіх дворів, скоро якась дама призначала йому
побачення.

Фенікс одразу Ж повідомив Формосанту про цей новий
знак Амазанової вірности, тим дивовижнішої, що він не міг
мати й гадки, чи дізнається колись про це принцеса.

Він од їхав до Скандинавії. В тих краях нове видовисько
вражало очі: тут королівська влада й вільність існували
разом у злагоді, що неможлива була б в іншій державі;
землероби брали участь у законодавстві поруч із вельможним
панством і молодий державець подавав великі надії, що
буде гідний керувати вільним народом.
Були там іще дивніші речі: король, що за формальною

угодою з своїм народом, юридично був найдеспотичнішій
з усіх на землі, був разом із тим наймолодший і найспра-
ведливіший із королів 54.
У сарматів55 Амазан побачив на троні філософа; його

можна було б назвати королем анархії, бо він був головою
ста тисяч маленьких королів, з яких кожен одним словом
міг скасувати постанови всіх інших. Еолові було менше
клопоту стримувати всі бурхливі вітри, ніж цьому державцеві 
погодити розуми. То був керманич, що плив серед вічної
бурі, а проте корабель не розбивався, бо керманич із князя
був прегарний.

Проїздячи всі ці країни, такі відмінні від його
батьківщини, Амазан раз-у-раз відмовляв усім нагодам щастя, що
з являлися перед ним, у розпуці од поцілунку, який дала
Формосанта єгипетському королеві, непохитний у своїй
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незрозумілій постанові дати Формасанті приклад єдиної
і незламної вірности.

Вавилонська принцеса й фенікс їхали скрізь слідом за ним,
і завжди опізнювалися на один-два дні. Він простував усе
далі, а вона не гаяла й хвилини, щоб їхати за ним.
Так проїхали вони всю Німеччину. Вони захоплювалися

поступом, який філософія й розум зробили на півночі: усі
державці були освічені люди, всі визнавали волю думки.
Виховувати їх не доручали людям, що могли б обдурити їх, чи
яких міг одурити хтось інший; їх виховували в знанні
загальнолюдської моралі й зневазі до забобонів. В усіх цих
державах знищили безглуздий звичай, що знесилював і
винищував людність у багатьох південних країнах, а саме 
ховати за життя в величезних в язницях незчисленну
кількість людей різних статей, повік відокремлених одна ві#
одної, змушувати їх присягатися, що вони ніколи не
знатимуться. Це страшне божевілля, віками освячене,
спустошувало землі врівні з найлютішими війнами.

Північні державці зрозуміли, нарешті, що, коли хочеш
мати кінський завод, не треба відокремлювати найдужчих
жеребців від кобил. Вони знищили ще й інші помилки не
менш чудні й не менш згубні. Одне слово, у цих величезних
країнах люди зважувалися бути розумними, тим часом як
в інших уважали, що людьми можна правити тільки тоді,
коли вони дурні.

VII

Амазан приїхав до батавів 53. У зажуренім своїм серці
відчув він солодку втіху, знайшовши тут якусь неясну подобу
до щасливого Ґанґаридського краю: волю, рівність,
охайність, чемність, толерантність. Але дами в цій країні були
такі холодні, що жадна не залицялася до нього, як то було
з ним скрізь; йому не було потреби опиратися. Коли б
Амазан атакував цих дам, він переміг би їх одну по одній,
дарма, що жадна не кохала б його, але він був дуже
далекий від того, щоб дбати за любовні перемоги.
Формосанта трохи не захопила його у цього вайлуватого

народу. Вони спізнилися на якусь хвилину.
У батавів Амазан почув стільки похвал про один острів,

званий Альбіоном що вирішив сісти з своїми однорогами

Англія.
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на корабель, який за ходовим східнім вітром за чотири го-
дини доніс його до берегів цього краю, вславленішого за
Tip чи острів Атлантіду.

Прекрасна Формосанта, що їхала за ним до берегів
Дунаю, Висли, Ельби, Везера, приїхала, нарешті, до гирла
Райну, що котив свої швидкі води в Німецьке море.
Вона дізналася, що її коханець поплив до берегів Аль-

біону. їй здалося, що вона бачить його кораблі, і вона
закричала від радости, збентеживши тим усіх батавських дам, які
не уявляли, щоб якийсь молодик міг спричинитися до такої
радости. Щодо фенікса, то вони не дуже дивувалися з нього,
бо гадали, щр мабуть його пір я не можна продавати так
добре, як пір'я качок і гусят з їхнього болота. Вавилонська
принцеса купила чи найняла два кораблі, щоб переїхати
з усіма своїми людьми на цей щасливий острів, на якому був
об єкт усіх її бажань, душа її життя, бог її серця.

Тієї хвилини, як вірний і нещасливий Амазан ступив
ногою на Альбіонську землю, раптом зірвався бурхливий
західній вітер, і кораблі вавилонської принцеси не могли
відчалити. Гіркий сум, глибока меланхолія охопили Формо-
санту; серце їй стислося. З журби вона лягла до ліжка,
чекаючи, поки переміниться вітер, але він з розпачливою
люттю віяв цілих вісім днів. Протягом цього тижня, що
тягся, як вік, Формосанта наказала Ірлі читати вголос
романи. То були романи, що могли друкувати тільки батави,
бо, бувши всесвітніми маклерами, батавці продавали розум
і інших націй, як і свій крам. Принцеса наказала купити там
у Марка-Мішеля-Рея всі казки, писані в авзонійців 57 і вель -
хів б8, продавати, які в цих країнах забороняли на збагачення
батавів. Принцеса сподівалася, що знайде в цих історіях якісь
пригоди, подібні до її пригоди, які зачарували б її сум. Ірля
читала, фенікс висловлював свою думку, а принцеса ні
в «Селянин-випанок» г, \ ні в «Софа» 60, ні в «Четверо фа-
карденів» не знайшла нічого схожого на її пригоди.
Щохвилини перебивала вона читання, щоб запитати, звідки віє
вітер.

VIII

Тим часом Амазан був уже на шляху до столиці Альбіону
в своїм повозі з однорогами і мріяв про принцесу. Він
побачив карету, що перекинулася. Слуги порозбігалися, шукаючи
допомоги, а власник карети спокійнісінько сидів у ній, не
виявляючи і найменшої нетерплячки, розважаючи себе тим, що
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тталив, бо тоді люди вже палили. Звали його мілорд What-
thcn (Уот-тоен), що визначає приблизно те саме, що «Не
обходить», тією мовою, якою я перекладаю ці спогади. ,

Амазан поспішився допомогти йому. Він сам-один підняв
карету, бо він був дужчий за інших людей. Мілорд
задовольнився, тим, що сказав: «Оце так дужа людина!»

Прибігли сусідні селяни й були дуже сердиті, що їхньої
допомоги непотрібно. Накинувшися на чужинця, вони лаяли
його, називали чужим собакою і хотіли бити.
Амазан схопив у кожну руку по два чоловіки й одкинув

їх за двадцять ступенів; інші відчули до нього повагу,
привітали його й попрохали на горілку. Він дав їм більш
грошей, ніж вони бачили за все життя. Мілорд «Не обходить»
сказав йому: «Поважаю вас, їдьмо пообідаємо зо мною в
позаміському домі, не більш, як за три милі». Він пересів
в Амазанову колясу, бо його кареті від падіння зламалася.

По чвертьгодинній мовчанці він поглянув на Амазаьіа
й сказав йому: «How do you do?», що літерально визначає
«як робите ви робити?», а мовою перекладу визначає «як
носите ви себе?», що будь-якою мовою не має жадного
сенсу. Потім він додав: «У вас шестеро гарних однорогів»,
і почав знову палити.
Мандрівник сказав, що ці однорога завжди до його

послуг, а сам він приїхав з країни ґанґаридів. Амазан
скористався з нагоди, щоб розповісти про вавилонську принцесу
й фатальний поцілунок, який вона* дала єгипетському
королеві; на це мілорд не відповів нічого, дуже мало турбуючись
про те, чи є в світі якийсь єгипетський король і якась
вавилонська принцеса. Знов минуло чверть години без розмови;
після цього він перепитав у свого супутника «як він робить
робити» і чи їдять rost-beef (ростбіф) у країні ґанґаридів.
Мандрівник із звичайною чемністю відповів йому, що на
берегах Ґанґу не їдять своїх братів. Він пояснив йому
систему, що по стількох віках зветься тепер системою Піта-
гора °\ Порфіра62, Ямбліха63; у відповідь на це мілорд за-
дримав і хропів, аж поки вони додому приїхали.

Жінка в нього була молода й уродлива; їй природа дала
остільки живу й чутливу душу, оскільки душа чоловікова
була байдужа до всього. Того дня до неї на обід запрошено
чимало альбіонських панів. Вдачі там були найрізноманіт*
ніші, бо країною мало не завжди правували тільки чужинці,
і родини тих, хто приходив з цими державцями, приносили
кожна різні звичаї. У товаристві були люди високого ро¬
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зуму, люди дуже ґречні, дехто мав високі знання. Господиня
дому не мала зовсім того удаваного й незграбного виглядуг
тії заціпенілосте, тієї непотрібної соромливосте, які
закидали тоді альбіонським жінкам. Не маючи чого сказати, вона
не приховувала замішання й убогосте думок зневажливим
виглядом, чи підкресленим мовчанням. Не було
привабливішої за неї жінки. Вона зустріла Амазана з природною
чемністю й Грацією. Її одразу дуже вразила надзвичайна краса
цього молодого чужинця й контраст між ним та чоловіком-
Подали страву. Вона посадовила Амазана поруч із собою,
і, дізнавшися, що ґанґариди не їдять нічого, що одержало
від богів вищий дар життя, частувала його пудинґами. її
врода, його сила, ґанґаридські звичаї, поступ мистецтва,
релігії й управління державами становило об єкт розмови
однаково приємної й повчальної протягом обіду, що тягся
до ночі. Мілорд «Не обходить» пив багато, а не промовив
і слова. По обіді, поки міледі наливала чай і пожирала
молодика очима, він розмовляв з одним членом парляменту, бо
кожен знає, що тоді там був парлямент, який звався Witte-
nagemot, що визначає «збори людей розуму». Амазан
розпитував про устрій, звичаї, закони, мистецтво, про все, що
так вславило цю країну, і пан сказав йому таке: «Ми довго
ходили голі, хоч підсоння у нас не тепле. З нами довго
поводилися, як з рабами, різні люди, що приходили з
старовинної землі Сатурна, яку зрошують води Тібру, але ми самі
зробили собі більше лиха, ніж зазнали його від перших своїх
переможців. Один із наших королів дійшов такої підлоти,
що оголосив себе підданцем одного жерця, що живе теж на
березі Тібру і якого називають «Старим із сімох пагорків» °4.
Так судилося тим сімом пагоркам панувати довгий час над
великою частиною Европи, де жило тоді бидло. По цих
часах приниження прийшли століття жорстокосте й анархії.
Земля наша, бурхливіша за моря, що її оточують,
руйнувалася й заливалася кров ю від наших суперечок; багато уко-
ронованих голів загинуло від кари на смерть. Понад сто
владарів королівської крови страчено на ешафоті. Усім їхнім
спільникам видирали серця й били їх по щоках*. Це
катові належить писати історію нашого острова, бо саме йому
доводилося кінчати всі великі справи. Щоб довершити цей
жах, ще недавно кілька людей, що носили чорні кереї, й інші,

* Вольтер тут мав на увазі факти з історії панування Ка >ла-Ед-
варда (1720 1788), онука короля Якова II, скинутого р. 1688. Ред_
прим.
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що носили поверх камзолів білі сорочки, немов покусані
скаженими собаками, запалили люттю цілу націю: всі
громадяни поділилися на вбійників, або вбитих, на катів, або
скараних на смерть, на грабіжників, або рабів, і все це в ім я
неба й господа G5. Хто повірив би, що з цієї жахливої прірви,
з цього хаосу усобиць, жорстокости, неуцтва й фанатизму
може утворитися чи не найдосконаліша форма правління,
яка тепер існує на землі. Вшанований і багатий король, що
має повну владу робити добро й невладний робити лихо,
стоїть на чолі вільного, войовничого, торгового й освіченого
народу. Благородні, з одного боку, й представники міст,
з другого, поділяють з монархом право встановляти закони.
Бачиш, як з дивною фатальністю громадянська війна,
анархія й злидні руйнували країну, коли королі мали повну
владу; спокій, багатство, громадський добробут запанували
в нас відтоді, як королі визнали, що не мають абсолютної
Елади. Все руйнувалося, коли сперечалися про незрозумілі
речі, і все йде на добре, відколи їх зневажають. Наша
переможна фльота розносить нашу славу по всіх морях, а закони
вартують наші статки. Жаден суддя не має права самовільно
тлумачити закони. Ніколи не може трапитися невмотивова-
ного арешту. Ми покарали б, як убійників, тих суддів, що
наважилися б послати на смерть громадянина, не оголосивши
свідчень, що винуватять^, і закону, що засуджує його.
Правда, у нас увесь час існують дві партії; вони воюють
перами та інтригами, але завжди єднаються, коли треба
братись до зброї, щоб захищати волю й батьківщину. Ці дві
партії пильнують одна одної, одна одній не дозволяють
порушувати священні постанови законів. Вони ненавидять одна
одну, але вони люблять державу; це  двоє ревних
коханців, що служать волі однієї коханки.

З глибини того самого розуму, який змусив нас зрозуміти
й підтримати права людської природи, ми піднесли й знання
до найвищої міри, якої можуть вони досягти між людьми.
Ваші єгиптяни, що їх мають за найбільших механіків, ваші
індуси, яких уважають за таких великих філософів, ваші ва-
вилонці, які вихваляються тим, що спостерігають зорі
протягом чотирьох сот тридцяти тисяч років, греки, що написали
так багато фраз і так небагато путнього,  безперечно не
знають нічого в порівнянні з нашими найменшими
школярами, які вивчають відкриття наших великих знавців *. Про-

Вольгер тут мав на увазі Ґалілея, Ньютона й інших.
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тягом століття ми вирвали в природи більше таємниць, ніж
увесь людський рід відкрив протягом безлічі століть. От,
справжнє наше становище. Я не заховав од вас ні хорошого,
ні лихого, ні нашої ганьби, ні слави і я нічого не
перебільшив».

Під час цієї розмови Амазан відчув, що його охоплює
бажання вистудіювати ті високі науки, про які йому
говорили, і коли б у його розбитому серці не так голосно
промовляло пристрасне кохання до вавилонської принцеси,
синівська пошана до покинутої матері та любов до
батьківщини, він волів би все своє життя прожити на Альбіонськім
острові. Та нещасливий поцілунок, який дала принцеса
єгипетському королеві, позбавляв його розум тієї повної волі,
яка потрібна для вивчання високих наук. «Признаюся вам, 
сказав він,  що, поклавши сам собі за мету їздити світами
й уникати самого себе, я тепер дуже цікавий був би
побачити ту старовинну Сатурнову землю, той народ Тібру
й сімох пагорків, якому ви колись корилися. Це, безперечно,
найперший на землі народ».  «Раджу вам зробити таку
подорож,  відповів йому альбіонець,  коли ліпи ви
кохаєтеся в музиці й малярстві; ми самі інколи їздимо до сімох
пагорків розвіяти трохи нудьгу, але ви будете дуже
вражені, побачивши нащадків наших переможців».

Розмова ця була довга. Хоч розум прекрасному Амаза-
нові трохи й зрушився, він, проте, розмовляв так приємно,
голос йому був такий зворушливий, поводився він так гарно
й благородно, що господиня дому не могла втриматися й не
порозмовляти наодинці. Розмовляючи, вона ніжно стискала
йому руку й дивилася на нього вогкими й блискучими очима,
що викликали в ньому бажання. Вона затримала його на
вечерю й ночівлю. Кожне слово, кожна хвилина, кожен
погляд запалювали її пристрасть. Скоро всі розійшлися, вона
написала йому записочку, не маючи й сумніву, що він прийде
залицятися до неї в ліжко, тим часом як мілорд «Не
обходить» спатиме на свойому. Та Амазан іще мав мужність
опиратися.

Отакі дивні наслідки викликає одне зерно божевілля
в гідних і глибоко-вражених душах!

Своїм звичаєм, Амазан послав дамі шанобливу відповідь,
якою доводив їй святість своєї присяги й суворий обов язок
навчити принцесу вавилонську стримувати свої пристрасті.
Після того звелів запрягти однорогів і од їхав у Батавію,
лишивши все товариство захоплене від нього, а даму в роз-



126 Вольтер

пачі. Од надмірної туги вона забула сховати Амазанів лист.
Другого дня мілорд «Не обходить» прочитав його. «От так
купа дурниць»,  сказав він, знизавши плечима, і поїхав
полювати на лисиць з кількома сусідніми п яницями.
А Амазан плив уже морем, запасшися географічною

малою, що подарував йому альбіонський учений, з яким він
розмовляв у мілорда. Він був вражений, побачивши на
клаптикові паперу велику частину землі. Очі й уява йому
плуталися на цьому шматочкові; він бачив Райн, Дунай, Альпи,
Тіроль, які тоді звалися іншими іменами, і всі країни, якими
мусів він переїхати, щоб дістатися до міста на сімох
пагорках. Але найчастіш спинявся він поглядом на країні ґанґа-
ридів, на Вавилоні, де він побачив любу свою принцесу, і на
фатальній Бассорській країні, де вона поцілувала
єгипетського короля. Він зідхав, лив сльози, але визнавав, що
альбіонець, який подарував йому цей зменшений всесвіт, не
помилявся, коли говорив, що на берегах Темзи люди в
тисячу разів ученіші, ніж на берегах Нілу, Ефрату й Ґанґу.
Коли він повертався до Батавії, Формосанта летіла до

Альбіону двома кораблями, на яких розвівалися всі вітрила.
Корабель принцесин і корабель Амазанів зустрілися, мало
не торкнулися, двоє коханців були одне коло одного й не
могли про те догадатися. Ах, коли б вони знали! Але
всевладна доля не дозволила їм цього.

IX

Скоро Амазан пристав до рівних і болотяних батавських
берегів, він блискавкою помчав до міста на сімох пагорках.
Т реба було проїхати південну частину Німеччини; що
чотири милі надибував він там князя, княгиню, фрейлін і
жебраків. Він дивувався на німецьку сумлінність, з якою ці
дами й фрейліни кокетували з ним, і відповідав тільки
сумирними відмовами. Перейшовши Альпи, він сів на корабля
на березі Далматського моря й приплив до міста, яке не
скидалося на все, що він доти бачив: море утворювало
вулиці, будинки збудовані були на воді; небагато прилюдних
місць, що прикрашали це місто, заповнювали чоловіки
й жінки, що мали два обличчя: одне  дане їм від природи,
й друге  з погано розмальованої тектури, яке вони одягали
поверх першого, так що здавалося, ніби людність
складається з примар 6в. Приїхавши до цієї країни, чужинці
починали з того, що купували собі «обличчя», як по інших краї-
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пах купують капелюхи або черевики. Амазан не зважав на
лю протиприродну моду й ходив такий, який був.
~ У тому місті було дванадцять тисяч зареєстрованих у
книгах республіки дівчат, дівчат корисних державі, на них
покладали найприбутковішу й найприємнішу торгівлю з усіх,
які будь-коли збагачували націю. Звичайні купці з великими
витратами й великим риском надсилають на Схід крам, а ці
прекрасні крамарки, нічим не рискуючи, промишляли своїми
завжди відновленими принадами. Всі вони з явилися до, Ама 
зана й пропонували йому вибрати котрусь з-поміж них, але
він утік якомога швидше, повторюючи ім я незрівняно!
вавилонської принцеси й присягаючись невмирущими богами,
що вона краща за всі дванадцять тисяч венеційських дівчат.
«О, вельможна баламутко,  вигукнув він,  я навчу вас
бути вірною!»

Нарешті, перед його очима з явилися жовті хвилі Тібру,
смердючі багна, нечисленні висушені й виснажені жителі,
прикриті старими дірявими кереями, крізь які можна було
бачити суху й брунатну шкуру. Все це сповістило його, що
він перед брамою міста на сімох пагорках, міста героїв і
законодавців, які перемогли й підкорили велику частину
земної кулі.

Він уявляв собі, що перед тріюмфальною брамою
побачить п ятсот батальйонів, на чолі яких стоять герої, а в
сенаті  зібрання напівбогів, які дають закони всесвітові. Та
всього війська побачив він із тридцятеро голяків, що,
боячись сонця, стояли на варті з парасольками. Зайшовши
у якийсь храм, що видався йому дуже гарним, але не таким,
як вавилонський, він був дуже вражений, почувши там співи,
у виконуванні чоловіків із жіночими голосами. «Ото чудна
країна,  сказав він,  оця старовинна Сатурноиа земля.
Я бачив місто, де ніхто не мав свого обличчя, а от інше, де
чоловіки не мають ні свого голосу, ні борід». Йому сказали,
що ці співаки вже не чоловіки, що їх позбавлено чоловічої
статі на те, щоб вони приємніше виспівували хвали
дивовижній силі вартих того людей °7. Амазан нічого не зрозумів
з цієї розмови. Ті панове попрохали його проспівати щось.
З звичайною Грацією він проспівав ґанґаридську пісню.
У нього був чудовий тенор. «Ах, сіньйоре,  сказали вони
йому,  яке прекрасне було б у вас сопрано,. коли б...» 
«Що коли б? Що ви хочете сказати?»  «Ах, сіньйоре!» 
<«Ну?»  «Коли б у вас не було бороди». Тоді вони дуже
кумедно, з комічною, властивою їм жестикуляцією, пояснили
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йому, про що мова. Амазан зовсім зніяковів. «Хоч де я
мандрував,  сказав він,  і ніколи не чув про такі вигадки».
Коли вже добре попоспівали, до храму з великим почтом
увійшов Старий із сімох пагорків. Витягнувши два пальці,
а два зігнувши, він начетверо розітнув повітря, промовляючи
мовою, якою ніхто вже не говорить: «Містові й світові» иВ.
Ґанґарид не міг збагнути, щоб два пальці могли так далеко
сягнути.

Потім він побачив, як пройшов увесь двір цього господаря
світу.

Двір той складався з панів або в червоних або в фіял-
кових убраннях, мало не всі вони солодко поглядали на
Амазана. Вони вклонялися йому й казали один до одного
San Martino, che ЬеГ ragazzol San Paneratio, che bel fau-

ciullol"*.
Ледацюги, що показували чужинцям усе цікаве в місті,

подбали за те, щоб він подивився на руїни, де і погонич
мулів був би не згодився переночувати, але колись вони були
за гідний пам ятник величі народа-короля. Ще бачив він
картини, яким було двісті років, і статуї, що мали понад
двадцять віків, і вони видалися йому шедеврами. «Чи й
тепер творять у вас такі речі?»  «Ні, ваша
світлосте, відповів йому один із ледацюг,  але ми з презирством
дивимося на всіх інших на землі, бо в нас збереглися ці
незвичайні речі. Ми, немов гі тандітники, пишаємося старою
одежиною, що збереглася по наших крамничках».

Амазан хотів побачити князів палац, і його повели туди.
Він побачив людей у фіялковому вбранні, які рахували
гроші, що надходили з земель понад Дунаєм і понад Люа-
рою, понад Ґвадальківіром і понад Вислою. «Ого,  сказав
Амазан, поглянувши на свою географічну мапу,  то ваш
пан володіє всією Европою, як ті старовинні герої з сімох
пагорків?»  «Він мав би посідати всю землю з божеського
права,  відповів один у фіялковому вбранні,  і був навіть
час, коли його попередники близькі були того, щоб утворити
всесвітню монархію. Але тепер їхні спадкоємці такі добрі,
що обмежуються тими грошима, які королі, їхні підданці,
наказують їм платити в формі податку».  «То ваш пан
справді король над королями? Він так і зветься?» 
поспитав Амазан. «Ні, ваша світлосте, він зветься слугою слуг.

Святий Мартине, який гарний хлопець. Святий Панкрате, що sa
родливий юнак .



Вавилонська принцеса 129

З походження він рибалка й ключар * і тому його емблема 
це невід і ключі. Але він дає лад усім королям; ще не так
давно він послав сто одне розпорядження до короля
кельтської країни, і король скорився їм». «То ваш рибалка,
сказав Амазан,  послав, мабуть, п ять чи шість сот тисяч
людей, щоб змусити виконати ці сто й одне своє бажання?»
«Зовсім ні, ваша світлосте. Наш святий пан не такий
багатий, щоб утримати й десять тисяч вояків. Але він має по
інших країнах чотири-п ять сотень божих пророків; ці
пророки всіх кольорів, живуть, зрозуміло, коштом цих народів
і вони оповіщають од імени неба, що мій пан своїми
ключами може одмикати й замикати всі замки, і передовсім
замки від скринь з грошима. Один нормандський духівник,
що має за обов язок сповідати короля, про'якого я оце
говорив вам, переконав його без заперечень скоритися сто
й одній думці мого пана, бо треба вам знати, що один із
привілеїв Старого з сімох пагорків є завжди мати рацію, чи то
він призводить сказати щось, чи то написати».  «Далебі, 
сказав Амазан,  це незвичайна людина; цікаво було б
пообідати з ним.  «Коли б ви, ваша світлосте, були королем,
то й тоді ви не могли б обідати з ними при одному столі.
Усе, що він може зробити для вас  це поставити для вас
поряд себе інший стіл менший і нижчий за його. Але коли
ви хочете мати честь говорити з ним, я попрошу в нього

авдієнції для вас, з умовою, що будете такі добрі й дасте
мені buona mancian **.  «З великою охотою.  сказав ґан-
ґарид. Чоловік у фіялковім убранні вклонився. «Я проведу
вас завтра,  сказав він,  ви тричі станете навколішки
і поцілуєте ногу Старому з сімох пагорків». Од цих слів
Амазан вибухнув таким сміхом, що ледве не задушився, він
вийшов, хапаючись за боки, сміявся до сліз усю дорогу, аж
поки дійшов до своєї корчми, та й там сміявся ще довго.

Під час обіду з явилося двадцять безбородих чоловіків
і двадцять скрипалів, які заграли на честь його концерта.
До кінця дня йому виявляли прихильність найвизначніші
в місті люди й робили йому пропозиції, дивніші за
пропозицію поцілувати ногу Старому з сімох пагорків. Бувши
надзвичайно ґречний, він думав спочатку, що вони вважають
його за даму, і дуже скромно та обережно повідомив їх, що
вони помиляються. Та коли двоє чи троє у фіялкових убран-

'* Апостол Петро.
т Подарунок.
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нях стали надто рішуче в язнути до нього, він повикидав їх:

у вікно, не думаючи, що робить цим велику жертву заради
прекрасної Формосанти. Якомога швидше покинув він цз
місто світових господарів, де треба старого цілувати в
підошву, немов би щоки йому пересунулися на ноги, а до
молодих чоловіків чіпляються з іще дивнішими пропозиціями.

X

З округи до округи, скрізь відкидаючц найрізноманітніші
принади, вірний вавилонській принцесі й гнівний проти
єгипетського короля, цей зразок вірносте приїхав до новітньої
столиці Ґалілії. ;Як і всі інші, це місто перейшло всі щаблі
дикунства, неуцтва, злиднів і дурощів; перше ім я його
означало бруд і гній09. Згодом воно прибрало ймення Ізіди, бо
Ізідин культ дійшов до нього. Перший сенат його складався
з перевізників через річку. Воно довго було за невільника
героям-грабіжникам із сімох пагорків, а по кількох
століттях інші герої-розбишаки, прийшовши з другого берега.
Райну, захопили його невеличкі землі.

Час, що змінює все, зробив із нього місто, половина
якого була дуже шляхетна й гарна, а друга  брутальна
й незграбна; це було емблемою й його жителів.
У його мурах було близько ста тисяч осіб, що не мали

іншої роботи, як грати й розважатися. Ці нероби судили про
мистецтва, які творили інші. Хоч двір був за чотири
невеличкі милі від них, вони не знали нічого, що робиться там,
і здавалося, неначе вони живуть щонайменше за шістсот
миль од двору. Єдина їхня важлива справа були легковажні,
веселі, світські втіхи, і ними правили, як дітьми, що їм дають
забавки, аби вони не кричали. Коли заговорити з ними, про
ті жахливі речі, що за два століття перед тим руйнували
їхню батьківщину, про ті страшні часи, коли одна половина
нації винищувала другу в ім я софізмів, вони скажуть, що
це справді було недобре, і потім почнуть сміятися та
виспівувати веселих пісень.

Що чемніші, веселіші й привітніші були ці нероби, то
сумніший позначався контраст між ними й діловими людьми.

Поміж цих ділових людей або тих, що претендували бути
такими, існувала група темних фанатиків, наполовину
недоумків, наполовину шахраїв, один вигляд яких смутив землю
і які були б перевернули її, коли б змогли, аби лиш мати
деякий вплив. Але нероби, співаючи й танцюючи, змушували
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їх ховатися по своїх печерах, як птахи змушують кажанів
ховатися по закутках руїн.

Інші діяльні, не такі численні, додержувалися давніх
дикунських звичаїв, проти яких голосно заперечувала злякана
природа: вони спиралися тільки на свої поточені червою
книжки і коли знаходили там безглуздий або жахливий
звичай, уважали його за святий закон. Це через цю боягузьку
звичку не наважуватися думати самим, а черпати думки

з решток від тих часів, коли думали хіба в домах розваги,
зберглися ще жорстокі звичаї. З цієї ж причини кара аж
ніяк не відповідала була провині. Якогось безневинного брали
на муки, дби він зізнався в злочині, що його не робив.
Легковажного молодика карали так само, як отруйника чи
батьковбійника. Нероби голосно кричали про це, а завтра
вже думали й говорили тільки про новітні моди.

Цей народ мав одне століття, коли мистецтва досягли
такої досконалости, якої ніхто не зважувався й сподіватись.
Чужинці приїздили тоді, як до Вавилону, помилуватися на
величні пам ятники архітектури, дива садівництва, високі
здобутки скульптури й малярства; їх чарувала музика, що
зворушувала душу, не вражаючи ушей.

Тільки в цьому віці знала нація справжню поезію, себто
поезію природну й гармонійну поезію, що однаково промо-
еляє й серцеві й розумові. Нові способи красномовства
виявили високу красу. Особливо в театрах гриміли тоді
шедеври, до яких не підносився ніколи жаден народ; одне
слово, добрі смаки досягли такої довершеносте, що навіть
поміж друїдів * були там добрі письменники.

Усі ці лаврові дерева, що верховіттям своїм сягали попід
хмари, почали сохнути, скоро виснажився ґрунт; небагато
лишилося їх там і листя їм стає бліде та мертве. Занепад
у мистецтвах стався через те, що надто вже легко робили
й ліньки було робити добре, через те, що переситилися
красою і з явилися зіпсуті смаки. Пиха протегувала артистам,
що відновили дикунські часи, і ця сама пиха, переслідуючи
справжні таланти, приневолювала їх покидати батьківщину;
трутні виганяли бджіл.
Майже немає вже справжнього мистецтва, майже немає

геніїв. Заслуга полягає в тому, щоб без ладу й пуття
розмовляти про заслуги минулого століття; розписувач стін

* Жерців. (Вольтер мав на увазі таких письменників-абатів, як от
Боссюв, Фенельон, Прево).
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у якомусь шинку з виглядом знавця критикує картини
великих малярів; якийсь письмак перекручує твори великих
письменників, неуцтво і зіпсуті смаки мають своїх найманих
писак; у сотнях томів під різними назвами повторюється
одне й те саме; усе являє собою або словник, або брошуру,
Один друїдський газетяр двічі на тиждень пише обскурантні
літописи70 про кількох навіжених, які не обходять націю,
і про божественні дива, що відбуваються на горищах у
маленьких старців і старчих. Інші ексдруїди, одягнені в чорне,
трохи не вмираючи від голоду й люті, в сотнях писань
скаржаться на те, що їм більше не вільно дурити народ, бо це
право залишили цапам, одягненим у сіру одіж, кілька архі-
друїдів друкують наклепні пасквілі.

Амазан про це нічого не знав, та коли б і знав, то б не
дуже воно його й обходило, бо в голові йому була сама
тільки принцеса вавилонська та єгипетський король і власна
непохитна присяга зневажати всякі залицяння від дам, хоч
би до якої країни завела була його журба.

Легковажна й темна чернь, що завжди підпадає крайності,
властивої людському родові цікавости, довго тиснулася біля
його однорогів, а жінки, бувши розумніші, виважили двері
Амазанового готелю, щоб подивитися на нього самого.

Спочатку він висловив своєму господареві бажання
з явитися до королівського двору, але компанія нероб, що
випадково була там, сказала йому, що це вже не модно, що часи
дуже змінилися і що розваги тепер є тільки в місті. Того
самого вечора його запросила на вечерю одна дама, розум
і таланти якої знанні були далеко поза межами країни і яка
бувала в деяких із тих країн, якими мандрував Амазан.
Йому дуже сподобалася ця дама й товариство, що зібралося
в неї. Вільність була там пристойна, веселість була негалас-
лива, в ученості не було нічого огидного, а в розумові 
нічого вимушеного. Він бачив, що слово «приємне
товариство» було не порожнє слово, хоч його часто надуживали.
Другого дня він обідав у товаристві менш приємному, але
далеко сласнішому. Що більше був він задоволений з гостей,
то більше й він подобався їм. Він почував, що серце йому
м якшає й розпускається, неначе пахощі його країни, що
легко тануть на помірному вогні й випаровують ніжними
парфумами.

По обіді його повели на чудесну виставу, яку друїди
засудили, бо вона відтягла до себе їхніх слухачів, а на це вони
найбільш заздрили. Вистава та складалася з гарних віршів,
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ніжних співів, з танків, що пояснювали душевні
зворушення, і декорацій, що, одурюючи очі, чарували їх. Такий
спосіб розваги, що вбирав у себе всі інші, знаний був під
чужим ім ям: він звався опера. Давно колись мовою сімох
пагорків це визначало: праця, турбота, ремество,
виробництво, підприємство, потреба, ді^о. Це діло зачарувало Ама-
зана. Особливо причарувала його одна дівчина своїм
мелодійним голосом і ґрацією. Його нові друзі після вистави
зазнайомили його з цією діловою дівчиною і він подарував їй
жменю діямантів. Вона була така вдячна, що решту дня не
хотіла покидати його. Він вечеряв із нею і, споживаючи
страву, забув за свою повздержливість, а повечерявши,
забув за свою присягу бути завжди нечутливим до краси і не
піддаватися ніжним залицянням. Який приклад людського
безсилля!

Саме тоді приїхала прекрасна вавилонська принцеса з
феніксом, покоївкою Ірлею і двома стами ґанґаридських
вершників, що сиділи на однорогах. 1[м довго довелося чекати,
аж поки одчинили браму. Насамперед вона поспитала, чи
перебуває ще в місті найкращий, найодважніший,
найрозумніший і найвірніший з-поміж чоловіків. Міські службовці
ясно побачили, що вона має на увазі Амазана. Вона
наказала одвести її до його готелю, увійшла туди, і серце їй
тремтіло від кохання. Душу їй охопила невимовна радість,
що, нарешті, побачить вона свого коханця, зразок вірности.
Ніщо не завадило їй увійти до світлиці, заслона над ліжком
була відсунена, і вона побачила прекрасного Амазана, що
спав у обіймах гарненької чорнявої жінки: обоє вони дуже
потребували відпочинку.
У Формосанти вихопився тужливий зойк, що розітнувся

по всьому домі, але не міг розбудити ні її брата вдругих, ні
ділової дівчини. Принцеса впала непритомна в обійми Ірлі.
Скоро вона опритомніла, вона вийшла з цієї фатальної
світлиці, відчуваючи заразом і сум, і обурення. Ірля
розпиталася, хто така ця молода панночка, що проводить такі
солодкі часи з прекрасним Амазаном. їй сказали, що це дуже
пбблажлива ділова дівчина, яка, окрім інших своїх талантів,
має хист досить мило співати. «О, праведне небо! О,
могутній Ормуз де!  вигукнула, плачучи, прекрасна вавилонська
принцеса,  він зрадив мене і ради кого!.. То он як той, хто
заради мене відмовився від стількох принцес, покинув мене
ради ґальської комедіянтки. Ні, я не зможу пережити такого
сорому». «Пані,  сказала їй Ірля,  отакі всі молодики
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з одного краю світу й до другого. Коли б вони були
закохані в красуню, що зійшла до них із неба, і то в певні
хвилини вони можуть зрадити її з служницею в шинку».  «Так
сталося,  сказала принцеса,  і я не побачу його все своє
життя. Нехай запрягають однорогів і тієї ж хвилини їдьмо».
Фенікс благав її зачекати, принаймні поки прокинеться Ама-
зан і зможе поговорити з ним. «Він не вартий того, 
сказала принцеса,  ви страшенно образили б мене, бо він був
би гадав, що то я просила вас докоряти йому і що я хочу
помиритися з ним; не додавайте ще й цієї кривди до тієї,
яку він заподіяв мені». Фенікс, що своє життя завдячував
був, кінець-кінцем, вавилонській принцесі, не міг не
послухатися її. Вона виїхала зо всіма своїми людьми. «Куди ми
їдемо, пані?»  поспитала в неї Ірля.  «Сама не знаю,
відповіла принцеса,  рушаймо першим шляхом, який нам
трапиться; аби лиш мені ніколи в світі не бачити Амазана,
і я буду задоволена».

Фенікс, що був мудріший за Формосанту, бо не знав
пристрасти, заспокоював її дорогою. Він доводив їй, що дуже
недобре карати себе за чужі помилки; що Амазан дав їй
такі виразні й такі численні докази своєї вірности, що вона
могла б простити йому хвилину забуття; що він був
праведник, якого Ормузд покинув своєю ласкою, і що відтепер він
буде ще стійкіший у коханні і в чесноті; що, бажаючи
виправити свою помилку, він перевершить сам себе; що вона від
того буде тільки щасливіша; що перед нею багато великих
принцес прощали подібні огріхи і добре себе почували. Він
наводив їй приклади і з таким хистом розповідав усе це, щэ
серце Формосанті почало втихомирюватися й
заспокоюватися. їй уже здавалося, що однороги мчать надто швидко,
але вона не наважувалася поїхати назад. Змагаючись між
бажанням простити все і бажанням виявити свій гнів, між
коханням і пихою, вона попустила однорогів їхати далі; вона
їхала світами, як то провістив оракул її батька.

Прокинувшись, Амазан довідався про приїзд і од'їзд
Формосанти й фенікса, дізнався про розпач і гнів принцеси
і про те, що вона заприсяглася ніколи йому не простити.
«Мені лишається тільки їхати за нею,  вигукнув він, 
і вбити себе біля її ніг».

На шум од цієї пригоди позбігалися всі його друзі з
приємного товариства нероб. Вони доводили йому, що куди краще
буде залишитися з ними, що ніщо не може зрівнятися з
солодким життям на лоні мистецтва та спокійної, вишуканої
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сласности; що багато чужинців і навіть королів давали
перевагу цьому приємному й чарівному відпочинкові перед
батьківщиною та троном, і що, до всього, його коляса розбита
і кульбачник зробить йому іншу за новою модою, що кращий
на все місто кравець уже закроїв йому дванадцять убрань
за найновішим смаком, що найрозумніші й найприємніші
дами, у яких дуже добре грають комедії, призначили кожна
свій день, щоб улаштувати свято на честь йому. Тим часом
ділова дівчина випила свій шоколяд і взялася до туалету,
сміючись, співаючи й залицяючись до Амазана, який
побачив, нарешті, що вона дурніша за гусеня.
Що вдача Амазанові складалася з щирости, сердешности,

одвертости нарівні з великодушністю й мужністю, то він
розповів друзям про свої мандрівки й лихо. Вони дізналися, що
він брат удругих принцесі, довідалися про нещасливий
поцілунок, який вона дала єгипетському королеві. «Родичам
треба вибачати такі невеличкі пустоти, бо інакше життя
було б вічною сваркою». Ніщо не похитнуло його наміру
їхати за Формосантою, але коляса його була розбита і йому
довелося прожити з неробами ще три дні поміж розваг
і свят; нарешті, він попрощався з ними, обіймаючи їх,
змусивши їх узяти найдорожчі діяманти його країни і радячи їм
бути завжди легковажними та веселими, бо від того вони
будуть тільки щасливіші й приємніші. «Німці,  казав він 
це діди Европи, народ Альбіону  дорослі мужі, мешканці
Галлії діти і мені подобається гратися з ними».

XI

Його проводирям не важко було їхати назирці за
принцесою: усі говорили тільки про неї та її великого птаха. Усі
були ще в захваті, в захопленні. Народи Далматії й Анкони
були не так приємно вражені потім, побачивши будинок, що
летів повітрям *; над берегами Аюари, Дордони, Гаронни
й Жіронди ще лунали вигуки подиву.

Коли Амазан був біля підніжжя Піренеїв, магістрат і
друїди тієї країни змусили його проти волі протанцювати під
звуки тамбурину, але скоро він перейшов Піренеї, він не
бачив більше ні радощів, ні веселощів. Вряди-годи він чув
здаля кілька пісень, але всі вони були сумні. Жителі
виступали поважно, маючи на поясі ліствицю й кинджала; одяг-

* Аеростат. Ред. прим.
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йена в чорне нація перебувала, здавалося, у жалобі. Коли
Амазанова челядь розпитувала перехожих, вони відповідали
на миґах. Коли вони заходили до корчми, господар її трьома
словами оповіщав людей, що в нього нічого нема і що треба
посилати за кілька миль, щоб знайти речі першої потреби.
Коли у цих мовчазників запитували, чи не бачили вони,

як проїздила прекрасна вавилонська принцеса, вони
відповідали не так коротко: «Ми бачили її, але вона зовсім не така
прекрасна; гарним може бути тільки смагляве обличчя,
вона ж виставляє білу, як алябастер, шию, що є найгидкіша
в світі річ, і чого майже не буває в нашій країні».
Амазан наближався до округи, яку зрошує Бетіс71.

Минуло не більше дванадцятьох тисяч років, як ці країни
відкрили тірійці, мало не тоді ж таки, коли вони відкрили
великий острів Атлантіку, який через кілька століть затопила
море. Тірійці обробляли Бетію, яку марно покинули її
старожитці, вважаючи, що вони не повинні до цього
втручатися, що це ґалли, їхні сусіди, мають прийти й обробляти їм
землі. Тірійці привезли з собою палестинців, які відтоді
розійшлися по всіх країнах, аби лиш там можна було заробити
гроші. Ці палестинці, даючи гроші за п ятдесят відсотків,
забрали мало не всі скарби країни. Тоді батійці повірили,
що палестинці є чаклуни, і всіх, кого обвинувачувано в магії,
палила без милосердя група друїдів, яких'звали пошукува-
чами, або антропокаями72. Ці священики спочатку одягали
на них маїїікару, потім одбирали майно і побожно
проказували власні молитви палестинців, тим часом як тих смажили
на повільному вогні рог Гатог de Dios *.

Вавилонська принцеса спинилася в місті, яке потім
звалося Севілья. Вона намірялася сісти на Бетісі на корабля,
повернутися Тіром до Вавилону, побачитися знову з
батьком своїм Белусом і забути, коли зможе, свого невірного
коханця, абож просити його собі за чоловіка. Вона
закликала до себе двох палестинців, що заправляли всіма
двірськими справами. Вони му сіли постачити їй два кораблі.
Фенікс обговорив з ними всі потрібні умови і, трохи поспе-
речавшися, встановив ціну.
Господиня корчми була дуже побожна, а господар, не

менш побожний, був до того ж фамільєр **, себто шпигун
друїдів пошукувачів-антропокаїв. Він не проминув нагоди

* Еспанською новою: з «любови до бога».
с* «Своя людина».
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повідомити їх, що в нього в домі перебуває чаклунка й двоє
палестинців, які роблять угоди з дияволом, переверненим
у позлотистого птаха.
Друїди, дізнавшися, що в дами є надзвичайно багато

діямантів, негайно постановили, що вона чаклунка. Вони
зачекали ночі й тоді замкнули однорогів і двісті вершників
у просторій стайні, де ті спали; пошукувані бо були
боягузи.
Добре забарикадувавши двері, вони схопили принцесу

й Ірлю. Але вони не змогли взяти фенікса, який устиг
вилетіти: він сподівався, що натрапить на Амазана десь на шляху
з Ґаллії до Севільї.

Він зустрів його на кордоні Бетії й розповів про принце-
сине лихо. Амазан не міг говорити: був надто вражений,
розгніваний. Він надяг крицеву кірасу з золотими
зарубками, взяв списа на дванадцять стіп завдовжки; два дрітки,
двосічну шаблю, прозвану Грізною, що з одного вдару
могла розрубувати дерева, скелі й друїдів. .На свою
прекрасну голову він надів золотого шолома з чаплиним і стру-
севим пір ям. То був старовинний збройний пристрій Маґоґа,
який подарувала Амазанові сестра Альдея, коли він
проїздив Скитією. Невеличка кількість людей, що їхали з Ама-
заном, сіли, як і він, кожен на свого однорога.
Обіймаючи свого любого фенікса, Амазан сказав йому

тільки такі сумні слова: «Я винен. Коли б я не спав з однією
діловою дівчиною в місті нероб, прекрасна вавилонська
принцеса не опинилася б у такому страшному становищі,
їдьмо на антропокаїв». Швидко він приїхав до Севільї.
П ятнадцять сотень альґвасилів73 стерегли браму огорожі,
за якою замкнені були двісті ґанґаридів і однорогів, що не
мали чого їсти. Усе готове було вже для священної офіри,
на яку мали дати вавилонську принцесу, покоївку Ірлю
і двох палестинців.

Великий антропокай, оточений маленькими антропокаями,
засідав уже з своїм святим трибуналом. Юрба севільців, що
чмали при поясі ліствиці, не кажучи й слова, склали докупи
обидві руки, і от уже вивели прекрасну принцесу, Ірлю
й двох палестинців у машкарах, із зв язаними позаду
руками. Тим часом фенікс проскочив поміж ґрат у в язницю,
де ґанґариди почали вжи вибивати внутрішні двері.
Непереможний Амазан вибив двері зовні і ґанґариди вийшли
озброєні, кожен на однорозі, Амазан став на чолі їх. Не важко
було їм розігнати альґвасилів, шпигунів, попів-антропокаїв;
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кожен одноріг проколював їх по дванадцятеро разом, Ама~
занова грізна шабля рубала навпіл кожного, кого він
зустрічав. Люди в чорних кереях і брудних брижах тікали,
стискаючи руками святі ліствиці.
Амазан схопив на руки головного пошукувана й кинув

його на вогонь, наготований за сорок ступенів. Туди
повкидав він один по одному й малих пошукувачів. Потім він упав
до ніг Формосанті. «Ах, які ви ласкаві,  сказала вона,
і як ревно кохала б я вас, коли б ви не зрадили мене з
діловою дівчиною».
Пока Амазан мирився з принцесою, поки ґанґариди

скидали на ватру тіла всіх антропокаїв і полум я знялося аж
під хмари, Амазан побачив, як здалеку надходить до нього
неначе б ціле військо. На повозі, запряженім вісьмома
мулами, їхав старий державець з короною на голові, за ним
їхали поважні особи в чорних кереях і брижах, сидячи на
дуже добрих конях; за ними мовчки йшло багато людей
з масним волоссям.

Спочатку Амазан зібрав був навколо себе ґанґаридів і
підніс списа до бою. Та скоро король* наблизився, як скинув
корону, зійшов з повозу, обійняв Амазанові стремена й
сказав: «Чоловіче, посланий від бога, ви месник за людський
рід, визволитель моєї батьківщини, мій оборонець! Оці
священні потвори, од яких ви очистили землю, панували надо
мною іменем Старого з сімрх пагорків. Я мусів
терпіти їхні страшні злочини; народ покинув би мене, коли б
я захтів хоч ебмежити їхню злочинну жорстокість. Відсьо-
годні я дихаю, я живу, я правую, і це завдячую вам».

Потім він шанобливо поцілував Формосанті руку й
попросив її з Амазаном, Ірлею й феніксом сісти в його повіз
з вісьмома мулами. Двоє палестинців, двірських банкірів,
що ще лежали ницьма від страху й вдячности, звелися на
ноги, і загін однорогів пішов за бетійським королем до його
палацу.

Що гідність короля такого поважного народу вимагала,
щоб мули виступали повільно, Амазан і Формосанта мали
час розповісти одне одному свої пригоди. Король розмовляв
з феніксом, захоплювався ним і сто разів цілував. Він
зрозумів, які неуки, брутальні й дикі є народи Заходу, що їдять
тварин і не розуміють їхньої мови, дізнався, що тільки ґан-
лариди зберегли первісну людську природу й гідність. Але

* Еспанськнй король Карл Ш. Ред. прим.



Вавилонська принцеса 139

передовсім він погодився, що найдикіші з-поміж смертних
були ці пошукувачі-антропокаї, од яких Амазан очистив
землю. Прекрасна Формосанта забула вже пригоди з
діловою дівчиною й душа їй пам ятала тільки мужність того,
хто врятував їй життя. Дізнавшись про те, який невинний
був поцілунок, даний єгипетському королеві, і як
воскрешено фенікса, Амазан відчував чисту радість і палав най-
палкішим коханням.

Обідали в палаці і їли абияк, бетійські бо кухарі
найгірші в Европі, Амазан порадив закликати кухарів з Ґаліі.
Під час обіду королівські музики награвали ту славетну
арію, яка протягом віків звалася потім «Еспанське
шаленство». По обіді обговорювали справи.
Король поспитав в Амазана, прекрасної Формосанта

й фенікса, що мають вони робити далі. «Щодо мене, 
сказав Амазан,  то я хочу повернутися до Вавилону,
майбутнє моє королівство, й просити в дядька Белуса мою
сестру вдругих, незрівнянну Формосанту, коли вона не
захоче жити зо мною в ґанґаридів».  «А я,  сказала
принцеса,  твердо вирішила ніколи не розлучатися з моїм
братом удругих; але гадаю, він погодиться на те, щоб
я повернулася до батька, тим більше, що батько дозволив
мені виїхати тільки на прощу до Бассори, а я поїхала
світами». «Що до мене, сказав фенікс,  то я піду скрізь
за цими ніжними й великодушними коханцями». «Маєте
рацію,  сказав бетійський король,  але до Вавилону не
так легко повернутися, як ви гадаєте. Я повсякчас маю
новини про цей край через тірійські кораблі і палестинських
банкірів, що мають зносини з усіма народами на землі.
Над берегами Ніла й Ефрата все взялося до зброї.
Скитський король на чолі трьох сот тисяч верхівців вимагає
спадщини своєї жінки; королі єгипетський і індійський,
кожен на чолі трьохсоттисячного війська, і собі руйнують
землі на берегах Тіґра і Ефрата з помсти за те, що з них
насміялися. Поки король єгипетський був поза межами своєї
країни, його ворог, король етіопський, пограбував Єгипет
з трьома стами тисячами чоловіка. Король же вавилонський
має тепер для своєї оборони тільки шістсот тисяч люду.
Признатися вам,  казав король далі,  коли я почув про
величезні армії, які Схід викинув з свого нутра, і про
багатство тих армій, коли порахував наші невеличкі корпуси на
двадцять-тридцять тисяч вояків, яких так важко одягти
й прогодувати,  я ладен думати, що Схід утворений на
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багато раніш, ніж Захід. Здається, що ми тільки
передучора вийшли з хаосу, а вчора з дикунства». 
«Владарю,  сказав Амазан,  інколи ті, що виходять
останніми, переганяють тих, що перші вийшли на біговисько.*
У моїй країні гадають що людина походить із Індії, але
я зовсім того не певен». «А ви? звернувся бетійський
король до фенікса,  що ви про це думаєте?  «Я ще
надто молодий, владарю,  відповів фенікс,  щоб знати
про таку старовину. Я живу тільки близько двадцятьох
сімох тисяч років, але батько, що жив уп ятеро довше, казав
мені, що чув від свого батька, ніби країни Сходу були
завжди багатші й заселеніші за інші. Від пращурів йому
переказували думку, що рід усіх тварин розпочався на
берегах Ґанґу. Щодо мене, то я не такий чваньковитий,
щоб триматися цієї думки. Я не можу думати, щоб альбіон-
ські лисиці, альпійські бабаки чи ґальські вовки походили
з моєї країни, так само, як не вірю, щоб сосни й дуби наших
країн походили від кокосових та фінікових пальм Індії». 
«Але звідкіля ж походимо ми?» сказав король. «Не
знаю,  відповів фенікс,  я хочу знати тільки те, куди
можуть поїхати прекрасна вавилонська принцеса й мій
любий Амазан».  «Не думаю,  сказав король,  щоб із
своїми двома стами однорогів він міг би пробратися крізь
армії по триста тисяч чоловіка кожна».  «Чому ні?» 
сказав Амазан.

Король бетійський відчув усю височінь цього «чому ні»,
але гадав, що одної височини не вистачить проти
незчисленних армій. «Я радив би вам,  сказав він,  поїхати до
етіопського короля. Через своїх палестинців я маю зносини
з цим чорним королем і дам вам листа до нього. Він воює
з єгипетським королем і буде радий збільшити свої сили
через союз із вами. Я можу допомогти вам двома
тисячами дуже повздержливих і відважних людей, та ще треба
вам закликати людей, які живуть, або, швидше,
пострибують біля підніжжя Піренеїв і звуться басками або
басконцями. Пошліть до них одного з ваших бійців на
однорозі та кілька діямантів, і не знайдеться жадного бас-
конця, який не покине свого замку, власне, халупи своїх
батьків, і не піде служити вам. Ви будете задоволені з них,
бо вони невтомні, відважні й веселі. А чекаючи, поки вони
надійдуть, ми розважатимемо вас святами й наготуємо для
вас кораблі. Я не можу досить віддячити вам за послугу*
яку ви мені зробили».
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Амазан радів од щастя, що знайшов Формосанту, і спо-
мійно смакував у розмовах з нею всі чари примиренного
кохання, що за малим не дорівнюють чарам кохання, яке
народжується.

Невдовзі прийшов, танцюючи під звуки тамбуринів, загін
гордих і веселих басконців; другий загін гордих і поважних
бетійців був уже готовий. Старий смуглявий король ніжно
обійняв обох коханців. Він загадав навантажити на їхні
кораблі зброю, ліжка, шахи, чорні вбрання, ґоліли74,
цибулю, баранів, курей, борошна й багато часнику, бажаючи
їм щасливої подорожі, вірного кохання й перемог.
Фльота підпливла до берегів, де, як кажуть, через

кілька століть фінікіянка Дідона76, сестра Пігмаліонова,
дружина Сіхеєва, покинувши місто Tip, заснувала чудесне
місто Картагену, покраявши волову шкуру на ремінці. Про
це свідчать найповажніші автори старовини, які ніколи не
оповідають вигадок, і професори, що пишуть для
маленьких дітей, хоч, кінець-кінцем, у Тірі ніколи не було нікого,
хто звався б Дідоною, Пігмаліоном чи Сіхеєм, бо все це
цілком грецькі імена. У Тірі за тих часів не було ще
навіть короля.
Чудесна Картагена ще не була морським портом, там

було лиш кілька нумідійців, що сушили на сонці рибу.
Потім пропливли плодючі береги Бізацени й Сіртитв, де
потім були Кіренея і великий Херсонес 77.
Нарешті, приїхали до першого гирла святої річки Ніла.

В кінці цієї плодючої країни до Канопського порту
приставали вже тоді кораблі всього торговельного світу, не
дбаючи про те, чи то бог Каноп утворив порт, чи жителі зфаб-
рикували бога, чи то зірка Канопа дала місту свою назву,
чи то місто дало назву зірці.

Знали тільки те, що і місто, і зірка дуже давні  і це
все, що можна знати про походження речей будь-якої
природи.

Це там етіопський король, зруйнувавши весь Єгипет»
побачив, як сходили з корабля непереможний Амаз&і
і чарівна Формосанта. Він зважив, що перший є бог війни,
а друга  богиня вроди. Амазан передав йому
рекомендаційного листа од есйанського короля. Дотримуючись невід-
мінного звичаю героїчних часів, етіопський король
насамперед улаштував пишне свято, а потім обговорили те, як
знищити триста тисяч війська єгипетського короля, триста
тисяч війська індійського імператора і триста тисяч війська
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великого скитського хана, які обложили величезне, горде,

розкішне місто Вавилон.
Дві тисячі еспанців, яких Амазан привів із собою,

заявили, що їм непотрібен етіопський король на те, щоб
допомогти Вавилонові. Досить, що їхній король наказав їм його
визволити і для того вистачить їх самих.

Басконці й собі заявили, що вони це прекрасно зроблять,
що вони самі битимуться з єгиптянами,, індусами й
скитами і що вони згоджуються йти разом з еспанцями тільки
тоді, коли ті йтимуть позаду.

Двісті ґанґаридів, почувши такі претенсії своїх
спільників, почали сміятися й заявили, що з однією сотнею одно-
рогів вони поженуть усіх королів на світі. їх заспокоїла
прекрасна Формосанта своєю розумною й чарівною мовою.
Амазан показав чорному державцеві своїх ґанґаридів, одно-
рогів, еспанців, басконців і прекрасного птаха.

Незабаром усе готове було виступити на Мемфіс, Геліо-
поліс, Арсіною, Петру, Артеміту, Copy, Апамею 78, напасти
на трьох королів і перевести цю славетну війну, перед якою
всі війни, що їх потім провадили люди, є тільки бійка між
півнями або перепелами.
Кожен знає тепер, як ётюпський король закохався

в Формосанту і як він захопив її в ліжку, коли солодкий
сон стулив їй довгі вії. Всі пригадують, як Амазанові, що
був цьому за свідка, здалося,, нібито вони лежать укупі
день і ніч. Відомо, як, нетемлячись від цієї кривди, Амазан
враз вихопив свою грізну шаблю, одрубав зухвалому
негрові розпусну голову і як повигонив З Єгипту всіх етіо-
пів. Хіба ж ці дива не записано в єгипетських хроніках?
Стоголоса чутка поширила звістку про те, як він з
еспанцями, басконцями й однорогами переміг трьох королів. Він
повернув прекрасну Формосанту її батькові й визволив
почет своєї коханої, що його єгипетський король був
поневолив. Великий хан Скитії оголосив себе за його васаля
і його шлюб з принцесою Альдеєю визнано за правний.
Непереможний і великодушний Амазан, одержавши в
спадщину Вавилонське королівство, з тріюмфом увійшов у місто
з феніксом у супроводі ста королів, що повинні були
платити йому данину. Бенкет на його весіллі перевищив усі
свята, які давав король Белус. До столу подали
засмаженого бика Апіса. Королі єгипетський і індійський
подавали молодим питво, і весілля це вихваляло п ятсот
вавилонських поетів.
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О, музи! До вас завжди волають на початку твору,
я ж удаюся до вас тільки наприкінці. Дарма, що мені
докорятимуть за те, що я читаю молитву по обіді, не сказавши
передобідньої. Та через це, о музи, ви не менше будете
мені за охоронительок. Пильнуйте, щоб зухвалі
продовжувачі не зіпсували своїми байками ті істини, яких я навчаю
смертних у цьому правдивому оповіданні, бо вони
наважилися вже зфальсифікувати Кандіда, Простака й Цнотливі
пригоди цнотливої Жанни, що їх один екскапуцин
спотворив у батавському виданні віршами, вартими капуцина.
Пильнуйте, щоб вони не завдавали цим збитків мойому
обтяженому великою родиною друкареві, у якого ледве
вистачає грошей на шрифт, папір і атрамент.

О, музи, примусьте мовчати огидного Коже 70, професора
теревенів у Колегії Мазаріні, якого не задовольнили
моральні промови Велізарія й імператора Юстініяна і він
написав дикі обмовницькі пасквілі на цих великих людей.

Заткніть рота педантові Аярше80, що, не знаючи й одного
старовинного вавилонського слова, не відвідавши, як я,
берегів Тіґра й Ефрата, мав безчільність твердити, ніби
прекрасна Формосанта, дочка найбільшого в світі короля,
принцеса Альдея й усі жінки цього шановного двору за
принципами релігії спали в великому вавилонському храмі
з усіма конюхами Азії ради грошей. Цей колеґійний
розпусник, о, музи, ворог вам і цнотливості, обвинувачував
прекрасних єгиптянок Мендесу, що вони кохаються тільки
з цапами, потай сподіваючись помандрувати Єгиптом і
зазнати там за цим прикладом любовних пригод.

Знаючи новітню історію не краще за старовинну і
сподіваючись за кількома старими пролізти до Французької
Академії у відділ написів і красного письменства, він
брехливо твердив, ніби незрівнянна Нінон81 у вісімдесятлітнім
віці спала з абатом Ґедуеном. Бо він ніколи  не чув про
абата Шатонефа і вважав його за абата Ґедуена. Та й Нінон
він знає не краще за вавилонських дівчат.

Ваш ворог Лярше зробив більше, о,, музи, дочки неба;
він виспівує похвали педерастам, він наважується казати,
що всі хлоп ята моєї країни становлять об єкт такого
кохання. Збільшуючи число винних, він гадає врятувати
себе.

Обороніть мене від цього навчителя Лярше, о благородні
й цнотлива музи, бо вам однаково огидний і педантизм,
і педерастія.
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І ви, навчителю Алібороне82, прозваний Фрероном83,
й ще раніш прозваний єзуїтом, ви, для кого Парнас
міститься то в Бісетрі84, то в шинку за рогом; ви, якого
віддано на суд по всіх європейських театрах у правдивій
комедії «Шотляндка», ви, гідний сину панотця Дефон-
тена85, бо народилися від його кохання з одним із тих
гарненьких хлоп ят, що носять мечі і пов язки, як син
Венери, і, як він, стремлять у повітря, дарма, що ніколи
не здіймаються вище за каміни, так от вам, любий
Алібороне, якого я завжди так ніжно любив і який примусив
мене сміятися протягом місяця після цієї комедії
«Шотляндка», вам на суд віддаю я свою «Вавилонську принцесу»:
добре видайте її, щоб її прочитали.
Я не забув вас, манастирський газетяре, вславлений

серед фанатиків промовець, отець церкви, яку заснували
абат Бешеран80 і Абрагам Шольє 87, не проминіть сказати
на ваших побожних, красномовних і розумних сторінках, що
.«Вавилонська принцеса» є твір єретичний, деїстичний і
атеїстичний. Особливо подбайте про те, щоб пан Рібайє
засудив би «Вавилонську принцесу» в Сорбонні: тим зробите
ви велику радість мойому видавцеві, якому я подарував цю
невелику історійку.



ЗАДІҐ, АБО ДОЛЯ

СХІДНЯ ІСТОРІЯ



УХВАЛА

Я, нижепідписанищ досягти того, що вславився за
людину вчену й навіть розумну, прочитав цей
манускрипт і визнав проти своєї волі, що він цікавий,
веселий, моральний, філософічний, може сподобатися
навіть тим, хто ненавидить романи. Отже я наклав на
нього заборону і запевнив пана каді-лєшкер88, що це
мерзенний твір.

ЛИСТОВНА ПРИСВЯТА ЗАДІҐА
СУЛТАНОВІ И ШЕРАА ВІД САДІ

18 числа, місяця коня 89 837, року гиджри 90.

Принадо очей, муко сердець, світе розуму, я не цілую
пороху од ніг ваших, бо ви не багато ходите або ступаете
на іранські килими чи троянди. Я приношу вам переклад
книжки одного давнього мудреця, що, мавши щастя нічого
не робити, мав щастя втішати себе, пишучи Задіґову
історію, твір, що подобається більше, ніж можна висловити.
Прошу вас прочитати його і судити про нього, бо хоч ви
єсте на провесні вашого життя, хоч усі розваги чекають на
вас, хоч ви вродливі й таланти ваші збільшують вашу
вроду, хоч вас вихваляють з вечора й до ранку і хоч з усіх
цих причин ви маєте право не мати звичайного розуму,
проте розум ваш дуже мудрий, а смак тонкий, і я чував, як
ви міркували краще, ніж старі довгобороді дервіші в
гостроверхих шапках. Ви скромні, та ані трохи не підозрілі,
ви ніжні, а з тим і не кволі, ви робите добро, але свідомо,
ви любите своїх друзів і не набули собі ворогів. Ваш розум
ніколи не позичає собі розваги в стрілах обмови; ви ані
говорите лихого, ані робите його, хоч вам надзвичайно
легко це робити. Словом, душа ваша завжди здавалася
мені чистою, як і ваша врода. У вас є навіть певна пайка
філософії, через що я й думаю, що вам більш, аніж кому
іншому, смакуватиме цей твір мудреця.
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Був він спочатку писаний стародавнім халдейським
письмом, що його не знаємо ні я, ні ви. Далі його переклали
арабською, щоб звеселити славетного султана Улюґ-беба.
То була пора, коли араби й перси саме почали писати
^«Тисячу й одну ніч», «Тисячу й один день» тощо. Улюґ
більш любив читати «Задіґа», але султанші любили більше
«Тисячу й одну ніч». «Як можете ви віддавати перевагу
казкам,  говорив їм мудрий Улюґ,  що не мають змісту
й нічого не означають?»  «Саме за це ми й любимо їх»,
відповідали султанші.

Я тішу себе надією, що ви не скидатиметеся на них і що
ви будете справжній Улюґ. Я сподіваюся навіть, що коли
вам набриднуть звичайні розмови, що дуже скидаються на
Тисячу й Одне, хібащо не такі цікаві, я зможу знайти
хвилину, щоб мати честь говорити з вами розумно.
Коли б ви були Талестридою за часів Іскандера, сина

Пилипового. коли б ви були королевою Сабською 91 за часів
Соломонових, то ці царі були б самі подорожували до вас.

Я прошу небесні чесноти, щоб вашим розвагам не було
завади, врода ваша була б довгочасна й щастя ваше без
кінця.

Саді.
Розділ перший

ОДНООКИЙ

За часів короля Моабдара, був у Вавилоні молодик,
Задіґ на ймення, що зроду мав великі здібності, вони ще
збільшилися від виховання. Хоч багатий і молодий, умів
він стримувати свої пристрасті; він не удавав нічого, він не
хотів завжди бути правим і вмів поважати людські вади.
Дивувалися, дивлячись, як, розумний, не ображався він на
оті розмови, такі невиразні, такі безладні, на оті зухвалі
пересуди, на оті невігласні міркування, на недоумкувате
блазенство, на той порожній словесний шум, що зветься
розмовою у Вавилоні. Він засвоїв з першої книги Зоро-
астрової, що самолюбство є надутий вітром пухир, і коли
його вколоти,  зчиняються бурі. До всього, Задіґ не
вихвалявся, що зневажає жінок і легко перемагає їх. Він
був великодушний і не боявся робити послуги невдячним,
виконуючи цим великий Зороастрів заповіт: «Коли їси, то
давай їсти й собакам, хоч вони й мають кусати тебе». До
того ж він був мудрий так, як тільки й можна бути, бо волів
жити з мудрецами. Обізнаний із знаннями стародавніх
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халдейців, він не нехтував фізичними законами природи,
скільки про них тоді знали, і знав з метафізики те, що з неї
знають в усі віки, себто дуже мало. Він був твердо
переконаний, що рік має триста шістдесят п ять днів із чвертю,
не зважаючи на нову філософію його часу, і що сонце
міститься в центрі світу, і коли головні маги з образливою
пихою говорили, що в нього ниці почуття і що думати, ніби
сонце обертається навколо себе самого, а рік має
дванадцять місяців, значить бути ворогом державі  він мовчав
без гніву й без зневаги.
Маючи велике багатство й, як наслідок того, друзів,

маючи здоров я, приємне обличчя, розум справедливий
і стриманий, серце щире й благородне, Задіґ думав, що
може бути щасливий. Він мав оженитися з Семірою, що
за свою вроду, походження й майно була перша партія
в Вавилоні. В нього до неї була міцна й чиста прихильність,
Семіра ж любила його пристрасно. Вже наближалася
догідна мить, що мала їх з єднати, коли, прогулюючись удвох
біля Вавилонської брами, під пальмами, що облямовували
річку Ефрат, вони побачили, що до них надходять озброєні
шаблями й стрілами люди. То була варта молодого Оркана,
міністрового небожа, якого дядькові улюбленці запевнили,
що йому все дозволено. Він не мав жадної з Задіґових
чеснот, але, гадаючи, що вартий значно кращого, був у
розпачі, що не йому дала Семіра перевагу. Від ревнощів, що
походили тільки з його чвані, він думав, що без пам яті
кохає Соміру; він постановив її викрасти. Грабіжники
схопили її і в запалі своєї люті поранили її і пролляли кров
особи, вигляд якої зм якшив би й тигрів з Еммаусової гори.
Вона посилала до неба свої скарги. Вона кричала: «Моя
люба дружино! Мене відривають від того, кого я ревне
кохаю!» Вона не дбала про свою небезпеку, вона думала
тільки про свого любого Задіґа. А цей під той час
захищав її з усією силою, що її надають одвага й кохання. За
допомогою тільки двох рабів, він прогнав грабіжників і
привів до пам яті непритомну й скривавлену Семіру, що,
розплющивши очі, побачила свого визволителя. Вона сказала:
«О, Задіґе!» я люблю вас, як свою дружину, я кохаю вас,
як того, кому завдячую свою честь і життя». Ніколи не
було серця розчуленішого, ніж серце Семірине, ніколи
чарівніші вуста не вимовляли ніжніших почувань цими
вогненними словами, що їх надхнули найвеличніші почуття
добродіяння й найніжніше захоплення цілком законного кохання.
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Виразка була легка: Семіра незабаром видужала. Задіґ був
поранений небезпечніше. Влучивши біля ока, стріла завдала
глибокої рани. Семіра тільки й благала богів про те, щоб
її коханий видужав. День і ніч очі їй були залиті сльозами:
вона чекала моменту, коли Задіґові очі могтимуть тішитися
з її поглядів, але на пораненому оці прикинулася болячка,
отже почали побоюватися серйозно лиха. Послали до
Мемфісу по великого лікаря Гермеса, і той приїхав з
численним почтом. Він одвідав хворого й оголосив, що той
утратить око; він прорік навіть день і час, коли має* статися ця
сумна подія: «Коли б це було праве око,  говорив він,
я вилікував би його, але виразки на лівому оці не можна
зцілити». Ввесь Вавилон, шкодуючи Задіґа, захоплювався
глибиною Гермесового знання. Два дні по цьому болячка
прорвала сама собою: Задіґ видужав цілком. Гермес
написав книжку, де доводив, що той не повинен був
видужувати. Задіґ її не читав, а щойно зміг виходити, зібрався
зробити візиту до тієї, що становила надію й щастя його
життя і що для неї самої хотів він мати очі. Семіра вже
три дні була на селі. Дорогою він дізнався, що ця прегарна
дама, оголосивши згорда, що має непереможну огиду до

однооких, цієї самої ночі одружилася з Орканом. Од цієї
новини Задіґ упав непритомний; його туга призвела його
край домовини; він був довго хворий але, нарешті, розум
переважив журбу, і жорстокість того, що він зазнав,
прислужилася навіть до того, щоб заспокоїти його.

«Раз я зазнав,  говорив він, такої страшної примхи
від дівчини, вихованої при дворі, мені треба одружитися
з міщанкою». Він вибрав Азору, найрозумнішу й найкращу
з усіх народжених у місті; він одружився з нею і прожив
місяць у солодощах найніжнішого єднання. Він тільки
помітив у ній трохи легковажносте й багато нахилу вважати
завжди, що найкращі молодики якраз найрозумніші й най-
чеснотніші.

Розділ другий

НІС

Одного дня Азора повернулася з прогулянки, гнівно й
голосно вигукуючи. «Що' з вами, моя люба
дружино, сказав він їй, що до такої міри роздратувало вас?» «Леле!
сказала вона,  і ви були б такі, коли б ви бачили те, чому
я щойно була свідком. Я пішла розважати вдову Козру,
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що ось два дні, як поклала свого молодого дружину в
могилу біля струмка, що облямовує цю рівнину. В своїй тузі
вона пообіцяла богам, що лишиться біля цієї могили, аж
поки біля неї тектиме вода цього струмка».  «Ну, що ж,
сказав Задіґ,  ось гідна пошани жінка, що справді кохала
свого чоловіка».  «Ах! відповіла Азора, коли б ви
знали, що робила вона, коли я її відвідала!» Що саме,
мила Азоро?»  «Вона одвертала струмок!»  Азора
сипала такими довжелезними лайками, вигукувала такі люті
докори проти молодої вдови, що ця пишна чеснота не
сподобалася Задіґові.

В нього був друг, на ім я Кадор, один із тих молодиків,
у яких його жінка знаходила більше чесноти й гідности,
ніж у інших; він узяв його собі за довіреного й скільки міг,
забезпечив собі його вірність значним подарунком.

Азора, провівши два дні на селі в однієї своєї приятельки,
на третій день повернулася додому. Слуги, плачучи,
сповістили її, що чоловік її нагло помер тієї самої ночі, що
їй не зважилися переказати цієї скорботної новини й
поховали Задіґа в могилі його батьків край садка. Вона
плакала, рвала волосся й присягалася вмерти. Ввечорі Кадор
попросив у неї дозволу поговорити з нею й вони плакали
вдвох.

Другого дня вони - плакали менше й пообідали вкупі.
Кадор звірився їй, що друг залишив йому більшу частину
свого добра й розповів їй, * що він покладав своє щастя
в тому, щоб розділити з нею свою долю. Дама поплакала,
посердилась, але зробилася лагідніша: вечеря була довша
за обід; говорили все з більшим довір ям. Азора вихваляла
небіжчика, але призналася, що в нього були хиби, яких
нема в Кадора.

Посеред вечері Кадор поскаржився на сильний біль у
селезінках. Дама занепокоїлась і заметушилась, звеліла
принести всі есенції, якими напахувалась, щоб спробувати, чи
не допоможе котра з них проти болю в селезінці. Вона
дуже жалкувала, що великого Гермеса нема вже в Вави-
лоні. Вона навіть призволила доторкнутися до боку, де
Кадор відчуває такі гострі болі. «У вас часто буває ця
страшна хвороба?»  спитала вона спочутливо. «Кілька
разів вона призводила мене край домовини,  відповів їй
Кадор,  і є тільки одні ліки, щоб мені попустило,  це
прикласти мені до боку ніс недавно померлої людини».
«От дивні ліки»,  сказала Азора». Не дивніші,  від¬
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повів він, ніж подушечки пана Арну* проти апоплексії».
Цей доказ разом із видатними якостями молодика змусив,
нарешті, даму зважитися. «Кінець-кінцем,  сказала вона,
коли мій чоловік проходитиме од світу вчорашнього до
світу завтрашнього через міст Тшінавар, то хіба янгол
Азраїл менше погодиться * на цей перехід через те, що
в другому житті ніс чоловікові буде трохи не такий довгий,
як у першому?»

Отже вона взяла бритву, пішла на чоловікову могилу,
зросила її своїми сльозами й підійшла, щоб одрізати носа
Задіґові, що лежав витягнувшися в труні. Задіґ підвівся,
однією рукою тримаючи носа, а другою одводячи
бритву: «Пані,  мовив він, не кричіть так проти молодої
Козру: намір одрізати^ мені носа вартий наміру одвернути
струмок».

Розділ третій

СОБАКА Й КІНЬ

Задіґ переконався, як то й написано в книзі
Зенд-Авесті 92, що перший місяць шлюбу є медовий місяць, а другий
є місяць полинний. Трохи згодом він був змушений
розвестися з Азорою, з якою надто важко стало жити, і шукав
собі щастя, вивчаючи природу. «Нема нікого щасливішого,
говорив він,  як філософ, що читає цю велику книгу, яку
бог розкрив перед нашими очима. Істини, які він викриває,
належать йому  він живить і виховує свою душу, він
живе спокійно, не боїться нікого з людей і його ніжна
дружина не прийде одрізати йому носа».
Повний цих думок, він заховався в одному сільському

будиночку на березі Ефрата. Там він не працював над тим,
щоб лічити, скільки краплин води падає на одну секунду
під арку мосту, чи на скільки кубічних цалів випало більше
дощу в місяці миші, ніж у місяці барана. Він не мріяв про
те, щоб виробляти шовк з павутиння, ні порцеляни з
розбитих пляшок; але вивчав передовсім властивості* тварин
і рослин і швидко набув прозорливости, яка одкривала йому
тисячі відмін там, де інші бачили тілько одноманітність.

Одного дня, прогулюючись біля невеличкого гайка, він
побачив, що до нього біжить королевин євнух, а за ним

* Був тоді один вавилонец, на ім я Арну, що, як переказували
газети, зцілював і запобігав усякому роду апоплексіям одною
подушечкою, повішеною на шиї. Прим. фр. вид.
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багато офіцерів, ніби запаморочені люди, що шукають щось
загублене й дуже цінне.

«Молодику,  сказав йому перший євнух,  чи ви не
бачили королевиного собаку?» Задіґ відповів скромно: «Це
сука, а не собака».  «Маєте рацію»,  обізвався перший
євнух. «Це дуже маленька больонка,  додав Задіґ,  вона
недавно привела цуценят, вона трохи шкутильгає на

передню ліву ногу й має дуже довгі вуха».  «То ви її
бачили?»  спитав захеканий перший євнух. «Ні,  відповів
Задіґ,  я її ніколи не бачив і я ніколи не знав, що в
королеви є сука».

Саме о тій порі, через дивну примху долі, найкращий
кінь королівської стайні вирвався з конюхових рук на
Вавилонській рівнині. Оберєґермайстер і інші офіцери, так само
стурбовані, бігали за ним, як перший євнух за сукою.
Перший звернувся до Задіґа оберєґермайстер і поспитав, чи
не бачив він королівського коня. «Це кінь, відповів
Задіґ,  що найкраще йде чвалом, він п ять футів
заввишки, копита в нього дуже малі, хвіст три з половиною
фути завдовжки: шишки на його вудилах на двадцять три
карати 93, підкови його з срібла одинадцятої проби». «Якою
дорогою подався він? Де він?»  поспитав
оберєґермайстер. «Я його не бачив,  відповів Задіґ,  і не чув ніколи
про нього».

Оберєґермайстер і перший євнух не сумнівалися, що' це,
Задіґ украв королівського коня й королевину суку; вони
звеліли одвести його перед збори великого детергаму, які
присудили скарати його батогами й заслати до кінця днів
до Сибіру. Та тільки но ухвалили вирок, як знайшли коня
й суку. Судді опинилися перед сумною потребою
переробити свою постанову; але вони присудили Задіґові
оплатити чотириста унцій золота за те, що говорив, ніби не
бачив того, що бачив. Спочатку мусів він сплатити цей
штраф, а потім Задіґові дозволили захищати свою справу
на нараді великого детергаму.

Він говорив так:
«Зорі справедливости, безодні знання, люстра істини, ви,

що маєте вагу олива, твердість заліза, виблиск діямантів
і дуже подібні до золота,  раз дозволено мені говорити
перед цими високославними зборами, то присягаюся Ормуз-
дом, що я ніколи не бачив ні шановної королівської суки
чи священного коня короля над королями. Ось що зо мною
сталося: я прогулювався поблизу невеличкого ліска, де
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потім зустрів вгонобленого євнуха й вельми вславленого
еґермайстра. Я побачив на піску сліди якоїсь тварини
і легко вирішив, що це сліди маленького собаки. Легенькі
й" довгі борозенки, відбиті на невеличких горбиках піску
поміж слідів од лап, дали мені знати, що то сука, і пипки
їй витягнені, отже вона недавно привела цуценят. Інші,
дечим одмінні, сліди, що ввесь час ніби зрізували піщану
поверхню обабіч передніх лап, довели мені, що в неї дуже
довгі вуха; а помітивши, що одна лапа весь час менше
виривала пісок, ніж три інші, я зрозумів, що сука нашої великої
королеви, насмілюсь сказати, трохи крива. А щодо коня
короля над королями, то знайте, що, прогулюючись
дорогою в цьому лісі, я побачив одбитки кінських підків; усі
вони були на однаковому віддаленні. «Ось,  сказав я, 
кінь, що досконало йде чвалом». На вузькій стежці, футів
сім заівширшки, був на три з половиною фути од середини
дороги праворуч і ліворуч трохи збитий порох з дерев.
'«У цього коня,  сказав я,  хвіст на три з половиною
фути, і, вимахуючи їм праворуч і ліворуч, він позмітав цей
порох». Під деревами, що утворювали альтанку п ять футів
заввишки, я побачив недавно опале з гілок листя, і я
зрозумів, що кінь торкнувся їх і що, виходить, він п ять фітув
заввишки. Щодо його вудил, вони певинні були бути з
золота двадцять третьої проби, бо шишки потерлися сб
камінь, у якому я розпізнав гірський лупак і на якому я зробив
пробу. І, нарешті, по слідах, які лишилися від його підків на
камені іншої породи, я зробив висновок, що вони з срібла
одинадцятої проби».

Всі судді були в захваті від глибокого й тонкого Задіґо-
вого розпізнавання; новина дійшла короля й королеви.
Y передпокоях, у спальнях і в кабінетах говорили тільки
про Задіґа; і хоч багато магів висловлювали думку, що
його треба спалити, як чаклуна, король звелів, щоб йому
повернули штраф у чотириста унцій золота, до якого його
присуджено. Секретар, судові пристави, прокурори з
великою пишнотою прийшли до Задіґа й принесли його
чотириста унцій; з них вони вирахували тільки триста дев яносто
вісім на судові видатки, а їхні лакеї попросили нагороди.

Задіґ побачив, як небезпечно інколи бути надто вченим,
і свято пообіцявся собі, як буде нагода, не говорити про
те, що побачить.

Ця нагода трапилася незабаром. Утік один злочинець
проти держави; він проходив попід вікнами його дому.
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Запитали Задіґа, він нічого не відповів, але хтось довів, що

він дивився в вікно. За цей злочин його присудили
сплатити п ятсот унцій золота, і, за вивилонським звичаєм, він
подякував суддям за їхню всепробачливість.

«Великий боже!  говорив він сам до себе, яке лихо,
коли хто прогулюється в лісі, яким проходять королевина
сука й королів кінь! Як небезпечно стояти біля вікна! І як
важко бути щасливим у цьому житті»,

Розділ четвертий

ЗАЗДРІСНИК

Задіґ хотів у філософії й приятелюванні знайти розраду
від нещасть, які послала йому доля. В одному
вавилонському передмісті в нього був гоже опоряджений будинок,
де він збирав усі мистецькі речі й розваги, гідні порядної
людини. Вранці його книгозбірня була відкрита для всіх
учених; увечорі стіл  для всякого доброго товариства. Та
невдовзі він дізнався, до чого небезпечні вчені: зчинилася
велика суперечка з приводу одного Зороастрового закону,
який заборонив їсти Грифонів.

«Як можна забороняти грифонів,  говорили одні,  коли
цієї тварини не існує?»  «Треба, щоб вони існували,
говорили інші,  раз Зороастр не хоче, щоб їх їли!»

Задіґ хотів помирити їх, сказавши: «Коли є грифони,
не їжмо їх, коли їх не існує, то ще менше можемо ми їх
їсти,  і таким чином ми цілком скоримося Зороастрові».
Один учений, який написав тринадцять томів про

властивості Грифонів і був найбільший з усіх теургіст,04
похопився піти й обвинуватити Задіґа перед одним архімагом,
на ймення Ієбором найдурнішим із халдейців, отже й най-
фанатичнішим. Цей муж хотів посадити Задіґа на паліо
для більшої слави сонця і тут же задоволено виголосив на
пам ять Зороастрів требник. Друг Кадор (один друг
вартий більше, ніж сотня панотців) пішов до старого Ієбора
і сказав йому: «Нехай живе сонце й Грифони. Стережіться но

** Анаграма Boyer, театинця, сповідача титуливаних побожниць,
які, не зумівши вробити його архимандритом манастиря, настановили
його своїми інтриґами на епископа. Потім він був вихователям і,
нарешті, ministre de feuille в поради кардинала Фльорі, що, як усі обмежені
люди, любив роздавати посади людям, які невдатні були посідати їх,
але нездатні були й бути небезпечні. Цей Boyer був дурний фанатик,
що не раз переслідував Вольтера. Прим. фр. вид.
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покарати Задіґа; це святий: у нього на пташарні є ґри-
фони і він не їсть їх. А його винувач єретик, що
насмілюється твердити, ніби в кролів роздільні лапи й вони не
нечисті».  «Гаразд,  сказав Ієбор, трясучи своєю лисою
головою,  треба посадити на палю Задіґа за те, що
нечестиво думав про ґрифонів, і другого за те, що нечестиво
говорив про кролів». Кадор залагодив справу за допомогою-
одної фрейліни, якій він зробив дитину і яка мала великий
вплив у колегії магів. Нікого не посадили на палю; з при-
воду цього багато докторів бурчало й заповідало занепад
Вавилонові.

Задіґ вигукнув: «Де ж те щастя?» Усе переслідує мене
на цьому світі, аж до тварин, яких не існує зовсім!»
Він прокляв учених і волів жити тільки в добрім
товаристві.
Він збирав у себе найпорядніших чоловіків Вавилону

й найприємніших дам; він улаштовував вишукані вечері,
перед якими часто відбувалися концерти; вечері ті
оживлялися від чарівних розмов. Він зумів знищити намагання
виявляти свій розум, що є найпевніший спосіб не мати його
зовсім і псувати найблискучіше товариство.

Ні друзів, ані страв не вибирав він заради пихи, бо
завжди вище ставив реальне від вимріяного, і тому здобувся
на пошану, на яку не претендував. ,

Навпроти його дому мешкав Арімаз, людець, що його
лиха вдача вимальовувалася на грубезній фізіономії. Його
гризла жовч і роздимала чвань і, до всього, то був нудний
дотепник. Не мавши ніколи успіхів у світі, він мстився тим,
що обмовляв його. Хоч який був багатий, а на превелику
силу зміг зібрати біля себе облесників. Шум од колісниць*
що під'їздили вечорами до Задіґа, набридав йому, ціум од
вихваляння Задіґові дратував його ще більше. Кілька разів
він заходив до Задіґа й сідав до столу, не бувши
запрошений: він розбивав усю веселість товариства, ніби гарпії,
про яких говорять, що од їхнього дотику страва починає
смердіти. Якось йому заманулося влаштувати свято для
однієї дами, але та замість згодитись на його запросини, ,
пішла вечеряти до Задіґа. Другого разу, розмовляючи з ним
у палаці, вони зустрілися з міністром, який запросив на
вечерю Задіґа й не запросив Арімаза. Найневблаганніша
ненависть часто має не найважливіші підстави. Цей
чоловік, якого в ВаЕилон і прозвали заздрісником, волів
занапастити Задіґа, бо того прозвали щасливим. «Нагода
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зробити лихо трапляється сто разів на день, а зробити
добро один раз на рік», говорив Зороастр.

Заздрісник пішов до Задіґа, що прогулювався в садку
з двома друзями й дамою, якій він часто говорив приємні
речі без іншого наміру, як тільки сказати їх. Розмова
точилася про війну, яку король щасливо закінчив проти принца
Гірканського, свого васаля. Задіґ, що в цій короткій війні
виявив свою відвагу, дуже хвалив короля, а ще більше свою
даму. Він узяв аркушик і написав чотири вірші, які
скомпонував відразу, і дав прочитати їх цій уродливій особі.
Друзі просили, щоб він дав і їм прочитати, та він
утримався через скромність чи швидше через самолюбство. Він
знав, що імпровізовані вірші вважатиме за гарні тільки той,
кому на честь їх написано. Він розірвав навпіл аркушик,
на якому написав був, і викинув обидві половинки між
трояндові кущі, де їх марно розшукували. Пішов невеличкий
дощ і всі повернулися до хати. Заздрісник, лишившися сам
у садку, шукав доти, аж, нарешті знайшов одного клаптика.
Аркушик був так розірваний, що кожна половинка віршу,
яка заповнювала рядки, мала свій зміст і навіть утворювала
вірш короткого розміру. Але через іще дивніший випадок
ці маленькі вірші утворили зміст, що становив найжахли-
віші лайки проти короля; читався цей віршик так:

Величезним ВЛОЧИНСТВОМ

Зміцнившись на троні,
В загальнім спокої

Це  ворог єдиний.

Заздрісник був щасливий уперше за все своє життя: він
тримав у руках те, чим міг запагубити людину чеснотну
й приємну. Повний цієї жахливої радости, він зробив так,
що до короля дійшла ця сатира, писана Задіґовою рукою.
Задіґа, двох друзів і даму вкинули до в язниці. Процес його
скінчився скоро. Задіґа не призволили й вислухати. Коли
він ішов вислухати вирок, заздрісник став йому на дорозі
й голосно гукнув, що його вірші нічого не варті. Задіґ не
клопотався про те, щоб бути добрим поетом, але був у
розпачі, що його засуджено, як злочинця, за образу величности
і що вкинуто до в'язниці вродливу даму й двох друзів за
злочин, якого він не робив. Йому не дозволено говорити, бо
промовляли його вірші. Такий був закон у Вавилоні. І от
його повели на страту поміж натовпу цікавих, з яких жаден
не зважився пожалкувати за ним, а всі поспішилися, щоб
спостерігати його обличчя й побачити, чи охоче він помре.



З а д і ґ, або доля 157

Тільки батьки його сумували, вони бо не мали права

спадщини: три чверті їхнього добра конфіскували на користь
королеві, а чверть на користь заздрісникові.

Під той час, як він готувався до смерти, королівський
папуга вилетів із свого балькону та й сів у Задіґовому
садку на трояндовий кущик. Вітер докинув туди з
сусіднього дерева бросквину; вона впала на клапоть аркушика
до письма й прилипла до нього. Птах підняв бросквину
й аркушик та й одніс їх на коліна монархові. Цікавий князь
прочитав слова, що не мали ніякого змісту й скидалися на
кінець якихось віршів. Він кохався в поезії, а від принців,
що кохаються в віршах, завжди можна чогось сподіватися;
він почав міркувати над пригодою свого папуги. Королева,
яка пам ятала те, що було написано на одному клаптику
Задіґового аркушика, звеліла принести його. Порівняли
обидва шматки: вони цілком злилися докупи; тоді
прочитали вірші так, як їх і написав Задіґ:

Величезним злочинством збурену бачив я землю.
Зміцнившись на троні, приборкав усе те король.
В загальнім спокої воює саме лиш кохання.
Це  ворог єдиний, боятися треба його.

Король одразу ж звелів, щов привели Задіґа перед його
очі і щоб звільнили з в язниці двох друзів і вродливу даму.
Задіґ упав ницьма на землю біля ніг короля й королеви,
він сумирненько просив їх пробачити, що написав погані
вірші. Він говорив так мило, жваво й розумно, що король
і королева бажали побачити його ще раз. Він прийшов знову
і сподобався ще більше. Йому віддали все добро
заздрісника, що неправдиво обвинуватив його, але Задіґ повернув
Згсе і заздрісника зворушило тільки те, що він нічого не
втратив. День одо дня зростала королівська пошана до
Задіґа. Він притягав його до всіх своїх розваг, радився з ним
у всіх своїх справах. Королева відтоді дивилася на нього
з задоволенням, яке мало стати небезпечним для неї, для
короля, її високовласного дружини, для Задіґа й для
королівства. Задіґ почав гадати, що не так важко бути
щасливим.

Ровділ п ятий

ВЕЛИКОДУШНИЙ

Час минав і мали справляти велике свято, яке відбувалося
що п ять років. У Вавилоні був звичай урочисто
оголошувати наприкінці п яти років, хто з громадян зробив най-
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великодушніший вчинок. Перший сатрап, на якого поклали
були турботи про місто, доповідав про найкращі вчинки, що
сталися під час його порядкування. Люди голосували,
король ухвалював постанову. На це свято сходилися з усіх
кінців землі. Переможець одержував од монарха золоту
чару, прикрашену дорогоцінним камінням, і король говори»
йому такі слова: «Візьміть цей приз за великодушність,
і нехай боги пошлють мені багато підданих, що скидалися б
на вас!»

Цей пам'ятний день настав. Король зійшов на свій трон;
його оточували дуки, маги й депутати від усіх націй, що
прийшли на ці грища, де славу набували не за легкість
коней, не за силу тіла, але за чесноту. Перший сатрап
доповів голосно вчинки, які могли заслужити тим, хто їх
зробив, цей неоціненний приз. Він не говорив нічого про
великодушність, з якою Задіґ повернув заздрісникові все його
майно, це не був вчинок, що міг би змагатися за приз.

Він висунув спочатку суддю, який, змусивши одного
громадянина програти процес через помилку, за яку не був
навіть сам відповідальний, оддав тому все своє майно, яке
коштувало стільки, скільки той утратив.
. Потім він відзначив одного молодика, що, бувши до
нестями закоханий у дівчину, з якою мав одружитися,
поступився нею ради друга, що майже помирав од кохання до
неї, і поступаючися дівчиною, навіть сплатив посаг.

Потім він звелів показатись одному воякові, що під час
війни з Гірканією дав ще більший приклад великодушности.
Ворожі вояки хотіли викрасти його коханку, і він захищав
її проти них; йому прийшли й сказали, що інші гірканці
викрадають його матір за кілька кроків від нього: плачучи,
покинув коханку й побіг визволяти матір; потім він
повернувся до тієї, яку кохав, і побачив, що вона помирає. Він
хотів заподіяти собі смерть. Мати довела йому, що, крім
нього, вона не має ніякої допомоги, і він мав мужність
терміти життя.

Судді схилялися на бік цього вояка. Король узяв слово
й сказав: «Вчинки його й інших дуже добрі, але вони мене
не дивують; недавно Задіг зробив вчинок, що здивував
мене. Кілька день я був невдоволений на свого міністра
й улюбленця Кореба. Я люто нарікав на нього, а всі мої
улюбленці запевняли мене, що я надто добрий і навперейми
виспівували мені все найгірше про Кореба. Я поспитав За-
діґа, що він про нього думає, і він одважився добре висло¬
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витися про нього. Признаюсь, що знаю у нашій історії
приклади, коли платили своїм майном за помилку, коли
поступалися коханкою, коли віддавали перевагу матері перед
об єктом кохання, але я ніколи не читав, щоб якийсь
улюбленець висловився на користь міністра, що опинився в не-
ласні і на якого гнівався його державець. Я даю по
двадцять тисяч золотих монет кожному з тих, що про їхні
великодушні вчинки оце розповідали, але чару я віддаю За-
діґові».

«Владарю мій,  сказав йому той, це ваша величність
заслуговує отримати чару,  це ви сьогодні зробили нечу-
вану річ, бо, король бувши, ви не розгнівались на вашого
раба, коли той перечив вашій пристрасті».

Дивувалися на короля й Задіґа. Суддя, що віддав своє
добро, коханець, що одружив свою коханку з другом, вояк,
що волів урятувати свою матір, а не коханку, одержали
подарунок од монарха і побачили, як їхні імена записано
в книгу великодушних, Задіґ же одержав чару. Король
зажив слави доброго принца, яка недовго за ним зберіглася.
Цей день відзначили святами, довшими, ніж звичайно.
Спомини про них ще збереглися в Азії. Задіґ говорив: «То,
нарешті, я таки щасливий», але він помилився.

Розділ шостий

МіНІСТЕР

Король утратив свого першого міністра. Він обрав Задіґа,
щоб той обійняв цю посаду. Всі вродливі вавилонські дами
плескали в долоні від цього вибору, бо, відколи існувала
імперія, ще не бувало такого молодого міністра. Улюбленці
всі розсердилися, заздрісник почав харкати кров ю, і ніс
йому над міру розпух. Задіґ, подякувавши королеві з
королевою, пішов подякувати ще й папузі.

«Гарний пташе,  сказав, він йому,  це ви врятували
мені життя й зробили з мене першого міністра; сука й кінь
їхніх величностей заподіяли мені багато лиха, але ви
зробили добро. То ось від чого залежить людська доля! Але,
додав він,  таке дивне щастя може швидко й зникне».
Папуга відповів: «Так».

Це слово вразило Задіґа, та бувши, проте, добрим
фізиком і не вважаючи, що з папуг бувають пророки, він швидко
заспокоївся; він узявся керувати своїм міністерством, як
міг найкраще. Він змусив відчути святу міць законів і нікого
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не силував відчувати вагу свого високого титулу. Він не
обмежував волі голосів у дивані і кожен везір міг мати
свою думку, не дратуючи його. Коли він судив про якусь
справу, то не він її судив, а закон, але коли закон був
надто суворий, він робив його лагіднішим. Коли ж
бракувало законів, його правосуддя вимагало, щоб корилися
законам Зороастровим.

Це через нього дійшли- нації цього великого правила, що
краще зважитися звільнити одного винуватого, ніж
засудити одного невинного. Він думав, що закон зроблено на
допомогу громадянам тією самою мірою, що й на острах.
Його головний талан полягав у тому, що він умів
з ясовувати істину, яку всі люди хотіли затьмарити. З перших же
днів свого порядкування він почав користуватися з цього
талану.

Один визначний вавилонський купець помер в Індії; за
своїх спадкоємців він зробив двох синів з тим, що вони
одержать рівні частки по тому, як віддадуть заміж свою
сестру. Та він полишив ще подарунок у тридцять тисяч
золотих монет тому з двох синів, про якого вирішать, що
гой більше його кохає. Старший збудував йому гробницю,
другий додав частину своєї спадщини до сестриного посагу.
Всі говорили: «Старший більше любить свого батька,
а менший краще любить свою сестру,  це старшому
належать тридцять тисяч золотих».

Задіґ звелів привести їх обох по черзі. Старшому він
сказав: «Ваш батько не помер, він одужав од своєї
останньої хвороби й повертається до Вавилону».

«Хвала богові!  відповів молодик,  хоч ця гробниця
коштувала мені дорогенько».

Потім Задіґ сказав те саме меншому.
«Хвала богові,  відповів той,  я поверну батькові все,

що маю, але хотів би, щоб він лишив сестрі те, що я їй дав».
«Нічого ви не повернете,  сказав Задіґ,  а ще

одержите тридцять тисяч золотих, бо ви дужче любите свого
батька».

Одна дуже багата дівчина дала двом магам обіцянку
одружитися і по тому, як кілька місяців брала лекції
в одного й другого, вона побачила, що вагітна. Ті обидва
хотіли з нею одружитися.

«Я візьму за чоловіка того з двох,  сказала вона, хто
призвів мене до такого стану, що маю подарувати імперії
громадянина».
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«Це я зробив цей прекрасний вчинок»,  сказав один.
«Це я маю таку заслугу»,  сказав другий.
«Гаразд, відповіла вона,  я визнаю за батька дитині

того, хто зможе дати їй краще виховання».
Вона породила сина. Кожен із магів хотів його

виховувати. Із справою вдалися до Задіґа. Він звелів прийти обом
магам.

«Чого навчатимеш ти свого вихованця?»  сказав він
першому.

«Я навчу його,  сказав доктор,  восьми частин
красномовства, діялектики, астрології, демономанії; того, що таке
є субстанція й випадок, абстрактне й конкретне, монади
й непередуставлена гармонія».

«А я,  сказав другий,  дбатиму, щоб він був
справедливий і гідний мати друзів».

Задіґ виголосив:
«Чи ти батько дитині, чи ні,  але ти одружишся

з матір ю.
Весь час до королівського двору надходили скарги на

правителя Мідії, на ім я Іракс. Т обув великий пан, по суті
нелихий, але зіпсований від пихи і сласности.

Він рідко зносив, щоб йому радили, і ніколи  щоб
перечили. Павичі не такі чваньковиті, голуби не такі сласні,
черепахи не такі ледачі; він живився тільки брехливою
славою та облудними розвагами. Задіґ постановив його
виправити. Він надіслав до нього від королевого ймення одного
майстра в музиці з двадцятьома співаками й двадцять
чотирма скрипалями, одного майстра в стравах з шістьома
кухарями й чотирьох камергерів, що мусіли не відходити від
нього. Королівський 'наказ велів непорушно дотримуватись
одного розпорядку дня, і от як усе сталося.
Першого дня, щойно прокинувся сласний Іракс, увійшов

музичний майстер із співаками й скрипалями, проспівали
кантату, що тривала дві години і в якій що три хвилини
ішов приспів:

До чого видатні його заслуги!
Скільки милосердя! Скільки величі!
Ах, до чого повинен пан
Бути задоволений із самого себе!

Після того, як виконали кантату, один із камергерів
привітав його промовою на три чверті години, в якій вихваляв
його саме за ті добрі якості, що їх тому бракувало. Скоро
скінчилося привітання, його повели до столу під звуки
2750 6
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інструментів. Обід тягся три години; тільки но розтуляв він
рота, щоб говорити, перший камергер виголошував: «Він
матиме рацію». А ледве промовляв він якихось чотири
слові, як другий камергер вигукував: «Він має рацію». Два
інших камергерів вибухали голосним сміхом на кожен Іраксів
дотеп, що його той говорив, чи мав сказати. По обіді
кантату повторено.

Цей перший день видався йому чудесним; він думав, що
король над королями шанує його, згідно з його заслугами;
другий день видався йому не таким приємним: третій
пригнітив його, четвертий важко було знести, п ятий став за
якусь кару. Нарешті, роздратований на те, що завжди чує,
як співають: «Ах, до чого повинен пан бути задоволений
із самого себе!», що завжди чує, ніби він має рацію і що
його вітають щоранку о тій самій годині, він написав до
двору, прохаючи короля зласкавитись і відкликати своїх
камергерів, своїх музик і кухарів. Він обіцявся надалі бути
не таким чваньковитим і далеко дбайливішим; він не давав
себе так облещувати, влаштовував менше свят і був куди
щасливіший, бо, як говорить Саддер, повсякчасна розвага
не є вже розвага.

Розділ С Ь О М II Гх

СУПЕРЕЧКИ Й АВДІЄНЦії

Отак увесь час виявляв Задіґ витонченість свого генія
і добрість душі; його обожували і, проте, його любили. Про
нього говорили, як про найбагатшого з людей; по всій
імперії лунало його ім я, всі жінки наводили на нього свої
льорнети, всі громадяни вихваляли його правосуддя; вчені
дивилися на нього, як на свого оракула; навіть духівництво
визнавало, що він знається в їхніх справах більше навіть
за старого архімага Ієбора. Вже ніхто не мав гадки
піднімати проти нього процес з приводу Грифонів, вірили тільки
в те, що йому здавалося ймовірним.
У Вавилоні була велика суперечка, що точилася вже

п ятнадцять сотень років і поділила імперію на дві завзяті
секти: одні запевняли, що до Мітриного храму завжди
треба входити лівою ногою, інші вважали цей звичай за
мерзенний, і входили тільки правою. Всі чекали урочистого
свята божественного вогню, щоб дізнатися, котрій секті
віддає перевагу Задіґ. Всесвіт утупив очі в обидві його ноги
і все місто хвилювалось і вагалося. Задіґ увійшов у храм,
стрибаючи разом обома ногами і потім у красномовній про¬
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мові довів, що бог неба і землі не дає нікому переваги й не
більше цінить ліву ногу, ніж праву. Заздрісник з жінкою
запевняли, що в його промові недосить було образів і що
недосить танцювали в ній гори й пагорки. «Промова його
суха і позбавлена генія,  говорили вони,  в ній не чути
було ні про море, що відпливає, ні про опалі зірки, ні про
розтоплене, як віск, сонце: словом, не було доброго схід-
нього стилю». Задіґ був задоволений, що має розумний
стиль. Усі були по його боці, не тому, що він мав рацію,
і не тому, що він був чемний, але тому, що він був перший
вєзір.

Так само щасливо закінчив він великий процес між
білими й чорними магами. Білі трималися думки, що
беззаконно, молячись богові, ставати взимку обличчям до сходу;
чорні запевняли, що бог жахається молитов людей, які
стають улітку обличчям до заходу; Задіґ наказав, щоб кожен
ставав обличчям куди схоче.

Отоді він одкрив секрет віддавати ранок для справ
приватних і державних, а решту дня присвячував окрасі
Вавилону: він наказав виставляти трагедії, на яких люди
плакали, й комедії, на яких сміялися,  що вже давно вийшло
з моди й що він відродив, бо мав добрий смак. Він не
претендував, що знає більше, ніж артист, він винагороджував
їх подарунками й пошаною і не заздрив на таємниці їхніх
талантів. У вечорі він дуже звеселяв короля й особливо
королеву. Король говорив: «Великий міністер!» Королева
говорила: «Чемний міністер!» і обоє додавали: «Було б
дуже прикро, коли б його скарали на горло».

Ніколи урядовій людині не доводилося давати так багато
авдієнцій дамам; більшість приходила говорити з ним про
справи, яких не мали, аби мати справу з ним. Першою
з явилася жінка заздрісника: вона присягалася йому Мітрою,
Зенд-Авестою й святим вогнем, що вона засуджує
поведінку свого чоловіка; потім вона сповірила йому, що її
чоловік ревнивець, грубіян; вона розповіла, що боги
покарали її, одмовивши йому того дорогоцінного знаку святого
вогню, що тільки через нього людина стає подібною до
безсмертних; вона скінчила тим, що впустила свою підв'язку.
Задіґ підняв її із своєю звичайною чемністю, але не
зав язав її знову під коліном дамі, і ця незначна помилка,  коли
то була помика,  спричинилася до найстрашніших нещасть.
Задіґ про це й не думав, але заздрісникова жінка думала
над цим багато.
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Щодня з являлися інші дами. Таємні вавилонські
літописи запевняють, що він піддався тільки раз, але здивував
усіх тим, що бавився без сласности і коханку обіймав
неуважно. Та, кому він дав, сливе не помічаючи цього, докази
своєї прихильности, була покоївка королеви Астарти. Щоб
потішити себе, ця ніжна вавилонянка говорила: «Очевидно,
оця - о людина над міру захоплена справами, бо міркує над
ними навіть кохаючись». У ту хвилину, коли багато хто ке
промовляє й слова, а інші вимовляють тільки святі слова,
Задіґ прохопився раптовим вигуком: «Королево!»
Вавилонянка подумала, що в хвилину просвітку він, нарешті,
згадав за неї і сказав «Моя королево!» Але Задіґ, усе такий
самий неуважний, вимовив Астартине ім я. Дама, що за цих
щасливих обставин усе пояснювала собі на користь,
уявляла, ніби він хотів сказати: «Ви кращі за королеву
Астарту». Вона вийшла з Задіґового палацу з дуже добрими
подарунками і пішла розповісти про свою пригоду
заздрісниці, що була її близька приятелька; цю страшенно
образила така перевага.

«Він не призволив навіть зав язати мені ось цю
підв язку,  сказала вона,  якої я не хочу більше вживати».

«О!  сказала щаслива заздрісниці,  у вас підв язки
однакові з королевиними! то ви їх замовляєте в тієї самої
майстрині?»

Заздрісниця глибоко замислилась, нічого не відповіла
й пішла на пораду до свого заздрісного чоловіка.

Тим часом Задіґ помітив, що, даючи авдієнції й
провадячи суд, він завсіди неуважний; він не знав, про що це
свідчить, і то була єдина йому турбота.

Він бачив сон: йому ввижалося, що спочатку він спав на
сухих травах, що з них деякі колючі докучали йому, а потім
одпочивав на м якому ліжкові з троянд, звідки вилізла
гадюка, що поранила його в серце своїм гострим і отруйним
язиком.

«Леле!»  сказав він, я довго спав на сухих і колючих
травах; тепер я на ліжкові з троянд, але хто буде гадюка?»

Розділ восьмий

РЕВНОЩІ

Нещастя Задіґове пішлося від самого його щастя,
передовсім від його посади. Повсякчас мав він розмови з
королем і з Астартою, його найяснішою дружиною. Чари його
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розмов іще подвоювалися од того бажання подобатися, яке
для розуму є те саме, що для красуні окраса; його молодість
і шляхетність непомітно справили на Астарту вражіння,
якого вона спочатку й не помітила. Її пристрасть зростала
в лоні невинности. Астарта без докору й без остраху
віддавалася насолоді бачити й чути людину, милу її дружині
й державі. Вона говорила про нього з своєю челяддю, яка
ще збільшувала його вартість своїми похвалами: усе
спричинялося до того, щоб глибше встромити їй у серце стрілу,
якої вона ще не відчувала. Вона робила Задіґові подарунки,
в яких він вбачав більше вишуканости, ніж вона сама
думала; вона гадала, що розмовляє з ним тільки, як
королева, задоволена з свого слуги, а тим часом вислови її були
висловами чутливої жінки.

Астарта була значно краща за оту Семіру, що так
ненавиділа однооких, і за ту другу жінку, що воліла відтяти
своєму дружині носа. Дружнє поводження Астартине, її
ніжні розмови, під час яких вона починала червоніти, її
погляди, що їх хотіла одвернути, та проте спиняла на його
очах, запалили в Задіґовім серці вогонь, який здивував його
самого. Він змагався, він покликав собі на допомогу
філософію, що завжди йому допомагала: та видобув звідти
тільки знання і не мав жадної полегкосте. Обов язок,
вдячність, могутність розгніваного державця являлися його очам,
немов мстиві боги. Він змагався, переміг; але ця перемога,
яку повсякчас треба було починати знову, коштувала його
зідхань і сліз. Він більше не зважувався говорити з
королевою з тою милою невимушеністю, в якій було так багато
чарів для обох, очі йому вкривалися хмаринками; розмови
його були стримані й уривчасті; він спускав свій погляд,
а коли мимохіть погляди його падали на Астарту, вони
зустрічали вогкі від сліз королевині погляди, з яких
вихоплювались вогняні стріли. Здавалося, вони говорили одне
одному: «Ми ревне кохаємось і ми боїмося любитися; ми
обоє спалимо себе на вогні, до якого роковано нас».
Задіґ відходив од королеви нестямний, розгублений,

з серцем обтяженим незносною вагою. В нестямі свого
збудження він дав зрозуміти свою таємницю другові Кадо-
рові, як людина, що довго стримує напади гострого болю,
та, нарешті, в неї вихоплюються гострі зойки і з чола
котиться піт, викриваючи величінь болю. Кадор сказав йому:
«Я вже відгадав почуття, які ви хотіли сховати від себе
самого: пристрасті мають свої ознаки, щодо яких не можна
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помилитися. Зміркуйте, любий Задіґу, чи не викрив
король,  бо я читаю в вашому серці,  почуття, яке ображає
його. Поза тим, що він найревнивіший зо всіх людей,
у нього нема іншої вади. Ви опираєтеся своїй пристрасті
дужче, ніж королева змагається зі своєю, бо ви  філософ,
бо ви  Задіґ. Астарта  жінка, вона з тим більшою
нерозважливістю дає промовляти своїм поглядам, що ще не
вважає себе за винну; переконана, на нещастя, в своїй
невинності, вона нехтує потребою пристойности. Я тремчу за неї,
бо їй ке можна нічого закинути. Коли б ви з єдналися одне
з одним, ви зуміли б обдурити всіх; пристрасть, яка щойно
зародилася і яку перемагають,  вибухає; задоволен*е
кохання вміє приховати себе». Задіґ затремтів од пропозиції
зрадити короля, свого добродійника; і ніколи він не був
вірніший своєму державцеві, ніж коли став винуватий
у мимовільному злочині проти нього. Тим часом королева
так часто вимовляла Задіґове ім я, і чоло їй тоді так
червоніло, вона була така жвава й гака засмучена, коли
розмовляла з Задіґом у присутності короля, і так глибоко
замислювалася, коли він виходив, що король стривожився: він
думав над усім, що бачив, і уявляв усе, чого не бачив
Передовсім він помітив, що в його жінки блакитні пантофлі
і в Задіґа блакитні пантофлі, що на його жінці жовті
стрічки, а на Задіґові жоЕта шапка: то були жахливі ознаки
для ніжного князя. Підозріння обернулося в певність в його
розпаленому розумі.
Всі королівські й королевині раби є разом і шпигуни

їхніх сердець. Швидко стало відомо, що Астарта закохана,
а Моабдар ревнує. Заздрісник одіслав заздрісницю
віднести до короля свою підв язку, подібну до королевиної,
і, назверх усього лиха,  ця підв язка була блакитна.
Монарх думав тільки про те, як йому помститися. Він
постановив отруїти королеву вночі, а Задіґа задушити шнурком
на світанку. Він оддав наказа одному невблаганному
євнухові, виконавцеві його помст. Тоді в королівських покоях
був маленький карлик, німий, але не глухий. На його ніколи
не- зважали: він був за свідка найтаємніших подій, немов
хатня тварина. Цей маленький німий був дуже прихильний
до королеви й Задіґа. Він почув, однаково здивований, як
і охоплений жахом, як віддавали наказа про їхню смерть:
але що зробити, щоб попередити про цей страшний наказ,
який невдовзі мають виконати? Він не знався на письмі, але
вчився малювати й завжди вмів дотримувати подібности
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Частину ночі він витратив, малюючи те, про що хотів роз-
повісти королеві: його малюнок виображав схвильованого
від гніву короля, що в одному кутку* картини давав наказа
євнухові; блакитний шнур і чару на столі поруч із
блакитною підв'язкою і жовтою стрічкою, королеву, що вмирав
на руках у челяді посередині картини, й задушеного Задіґа
біля її ніг. Обрій являв собою схід сонця, аби відзначити,
що ця жахлива картина має статися з першим променем
зорі. Скінчивши цю працю, він побіг до однієї з Астартиних
служниць, розбудив її і з ясував, що тієї ж хвилини треба
однести цю картину до королеви.

Тим часом посеред ночі постукано до Задіґових дверей,
розбуджено й подано записку від королеви; він думав, що
це сон, і тремтячою рукою розкрив листа. Яке ж було його
здивовання і хто зможе виобразити, яке здуміння й розпач
охопили його, коли він прочитав оці слова: «Тікайте цієї ж
хвилини, або у вас відберуть життя. Тікайте, Задіґу, я
наказую вам це ім ям нашого кохання й моїх жовтих стрічок.
Я не винувата, але відчуваю, що помру, як злочинниця».

Задіґ насилу зміг заговорити. Він наказав покликати
Кадора, й, нічого не кажучи, подав йому цю записку. Кадор
примусив його скоритися й відразу ж вирушити на Мемфіс.
«Коли ви підете до королеви, ви прискорите її смерть, коли
говоритимете з королем,  знову таки втратите її. Я
подбаю про її долю, ви віддайтеся своїй. Я зчиню галас, що
ви виїхали шляхом на Індію, потім швидко відшукаю вас
і розповім усе, що станеться в Вавилоні».

В ту ж хвилину Кадор звелів привести двох найлегших
на ході верблюдів до потайних дверей палацу і посадити на
них Задіґа, якого доводилося нести, бо він трохи ке віддав
богові душі. З ним поїхав єдиний слуга, і швидко, охоплений
здивованням і сумом, Кадор утратив з очей свого друга.

Виїхавши на верх пагорка, звідки видно було Вавилон,
цей славетний утікач кинув погляд * на королевин палац
і знепритомнів; він приходив до пам яті тільки на те, щоб
лити сльози й бажати смерти. Нарешті, помисливши над
гіркою долею найлюбішої з жінок і першої в світі королеви,
він на хвилину звернувся до себе самого й вигукнув: «Та
що ж таке є людське життя? О, чесното! до чого
прислужилася ти мені? Дві жінки негідно одурили мене, третя,
зовсім невинна й краща за тих, має вмерти. Усе, що я робив
доброго, стає для мене за причину прокляття, і я підношуся
на верхів я величі тільки на те, щоб упасти в кайжахливішу
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безодню нещастя. Коли б я був лихий, як інші, я був би
щасливий, як воші».

Охоплений цими важкими міркуваннями, з очима,
засланими серпанком суму, з смертельно-блідим обличчям і
душею, що поринула в глибінь темного розпачу, він
продовжував свою подорож до Єгипту.

Розділ дев ятий

ПОБИТА ЖІНКА

Задіґ скерував свій шлях за зірками: сузір я Оріона
й блискучий Сіріус вели його до брами Канопи. Його
захоплювало це широке склепіння світил, що нашим очам
видавалися хіба за маленькі іскри, тим часом як земля, що
справді є непомітна крапка в природі, видається нашій
зажерливості такою великою й значною. Тоді він уявляв собі
людей такими, які вони є: кузками, що пожирають одна
одну на малому атомі твані. Цей правдивий образ,
здавалось, нищив його нещастя, являючи йому нікчемність його
існування, нікчемність Вавилону. Душа його підносилась
у безконечне і, визволена від почуттів, споглядала
незмінний лад усесвіту.

Та коли потім, до себе самого звернувшися й у своє серце
заглиблюючися, він думав, що Астарта, може, померла
заради нього, всесвіт зникав з його очей, і в цілій природі
він бачив тільки вмирущу Астарту й знедоленого Задіґа.
Віддавшися цим припливам і одпливам звищої філософії й
гнітючого суму, він наблизився до кордонів Єгипту й вірний
челядинець його вже був у першому селі, де й шукав
пристановища. Тим часом Задіґ шпацирував біля садів, що
оточували це село; він побачив недалеко від битого шляху
заплакану жінку, що закликала собі на допомогу небо
й землю, і розгніваного чоловіка, що гнався за нею. Він
уже наздогнав її, вона обняла йому коліна: цей чоловік
обсипав її ударами й докорами. З того, який лютий був
єгиптянин і як знову й знову благала пробачення дама,
Задіґ зважав, що перший  ревнивець, а друга  зрадниця,
але, коли він придивився до жінки, що була зворушливої
вроди і навіть скидалася трохи на нещасну Астрату, він
відчув, як охопило його співчуття до неї й обурення проти
єгиптянина. «Допоможіть мені! гукнула вона Задіґові
з риданням,  визвольте мене з рук найбільшого варвара
між людьми, врятуйте моє життя!».
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На ці вигуки Задіґ кинувся між нею й варваром. Він
трохи знав єгипетьску мову й сказав тому цією мовою:

«Коли в вас є хоч трохи людяности, закликаю вас
пошанувати вроду й безсилля. Як можете ви так ображати
довершене створіння природи, що на захист свій має тільки
сльози?»

«Ага! сказав йому цей запальний, то ти її теж кохаєш!
Це на тобі повинен я помститись!»

Кажучи це, він покинув даму, яку тримав однією рукою
за волосся, й, схопивши свого списа, хотів пробити ним
чужинця. Той, спокійний бувши, легко уникнув ударів
нестямного: він ухопився за списа біля заліза, що становить
зброю. Один хотів видерти зброю, другий утримати: вона
зломилася під їхніми руками. Єгиптянин вихопив шаблю,
Задіґ озброївся своєю, вони напали один на одного. Цей
вергав сотню швидких ударів, той влучно одбивав їх: дама,
сівши на траві, чепурила свою зачіску й дивилася на них.
Єгиптянин був міцніший за свого супротивника, Задіґ був
моторніший; цей бився, як людина, якому голова керує
руками, а той, як шалений, що через сліпу лють б'є навмання.
Задіґ напосів на нього, обеззброїв і в той час, як єгиптянин,
розлютившися, хотів кинутися на нього, він схопив його,
стиснув і повалив; тримаючи йому шабллю проти грудей, він
сказав, що,у дарує йому життя. Знестямки єгиптянин
вихопив кинджала й поранив Задіґа в ту саму мить, коли
переможець прощав його. Задіґ, обурившись, застромив
шаблю йому в груди. Єгиптянин страшенно закричав
і помер здригнувшись. Тоді Задіґ підійшов до дами й
сказав засмучено:

«Мені довелося його вбити; я помстився за вас; ви вільні
від найлютішого чоловіка, якого я тільки бачив: чого
хочете тепер од мене, пані?»

«Щоб ти помер, розбишако!  відповіла вона йому,
щоб ти помер: ти забив мого коханця! Хотіла б я мати
змогу роздерти твоє серце!»

«По правді, пані, з отого он мали ви собі дивного
коханця,  відмовив й Задіґ,  він бив вас з усієї сили і
хотів одібрати мені життя, а ви покликали мене допомогти вам.

«Я хотіла б, щоб він знову бив мене! заперечила,
зойкаючи, дама,  я добре заслужила цього, бо призвела його
до ревнощів. Дав би бог, щоб він мене бив, а ти, щоб був
мертвий!

Задіґ здивований і лютий, яг й не був ще за своє життя,
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сказав їй: «Пані, хоч які ви гарні, а заслуговуєте, щоб я теж
набив вас, такі ви примхливі! Але не варто».

Тут він сів знову на свого верблюда й поїхав до села.
Ледве зробив він кілька кроків, як обернувся на шум, що
його зчинили четверо гінців з Вавилону. Вони мчали
навзаводи; перший з них, побачивши цю жінку, закричав:
«Це вона сама; вона схожа на той портрет, що нам

зроблено!»
Вони не турбувалися про мертвого і миттю схопили даму.

Вона, не вгаваючи, кричала Задіґові:
«Допоможіть мені ще раз, великодушний чужинчеі

Прошу вибачити мені, що я скаржилася на вас; допоможіть
мені, і я буду ваша до домовини».

Та цим разом Задіґ знеохотився битися за неї.
«Шукайте іншого!  відповів він,  мене ви вже не

спіймаєте».

До того ж він був поранений, кров з нього лилася й він
сам потребував допомоги, а вигляд чотирьох вавилонців,
можливо, посланих від короля Моабдара, сповнив його
неспокоєм. Він чвалом поїхав до села, не турбуючись про те,
чого це четверо вавилонських кур єрів приїхали по цю
прекрасну єгиптянку; але ще дужче здивований з вдачі цієї
дами.

Розділ десятий

РАБСТВО

Коли він в'їхав у єгипетське село, побачив, що його
оточили люди. Кожен кричав: «Ось той, хто викрав вродливу
Міссуф і вбив Клетофіса». «Панове,  сказав їм Задіґ, -
боронь мене боже будь-коли викрадати вашу вродливу
Міссуф,  вона надто примхлива. А щодо Клетофіса, я не
забивав його, а тільки оборонявся. Він хотів мене вбити за те,
що я сумирненько попрохав у нього милосердя до вродливої
Міссуф, яку він нещадно бив. Я чужинець, що шукає
притулку в Єгипті, тож хіба ймовірна річ, щоб, прийшовши
шукати вашого захисту, я почав би з того, що викрав жінку
й убив чоловіка?»

Єгиптяни були тоді людяні й справедливі. Народ одвів
Задіґа до міської управи: там почали перев язувати його
рани, а потім допитували його й челядинця, кожного окремо,
щоб дізнатись правди. Визнали, що Задіґ не був убійник,
але він винен був у людській крові; закон присудив йому
стати рабом. На користь селу продано двох його верблюдів,
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мешканцям роздано все золото, що він привіз, його особу
виставлено в прилюдному місці на продаж, як і його
товариша в мандрівці. Один арабський торговець, на ім'я
Сеток, дав за нього наддачі, але витривалого в праці слугу
продано дорожче за господаря; не можна було й порівняти
цих двох людей. Отже Задіґ був раб, підвладний своєму
челядинцеві: їм зв'язано докупи ноги ланцюгом і так вони
пішли за арабським купцем до його дому. Дорогою Задіґ
заспокоював свого челядинця й закликав його терпіти, але,
з своєю звичкою згідно, він міркував взагалі над людським
життям.

«Я бачу,  говорив він йому,  що лихо моєї долі падає
й на твою. Досі все на світі дивно оберталось для мене;
мене присуджено до штрафу за те, що бачив, як проходила
сука, я гадав, що мене спалять за ґрифона; мене вели на
страту за те, що я склав вірша на похвалу королеві; я на
волосинку був від того, що мене задушать за те, що в
королеви була жовта підв язка і ось ми з тобою раби за те,
що один грубіян побив свою коханку. Нумо, не втрачаймо
мужности; усе це може скінчитися. Треба ж, щоб арабські
купці мали рабів, і чому я не можу бути рабом, як інші,
раз я людина? Цей купець не буде немилосердний: йому
треба добре тримати своїх рабів, коли він хоче од них
роботи».

Він говорив так, а в глибині свого серця непокоївся про
долю королеви в Вавилоні.

Сеток, купець, за два дні поїхав з своїми рабами й
верблюдами до пустельної Арабії. Плем я його селилося
поблизу Оребської пустелі. Шлях був довгий і тяжкий.
Дорогою Сеток віддавав більше переваги слузі, ніж
господареві, бо перший куди краще вантажив верблюдів і мав
за те маленькі полегкості.

За два дні перед Оребом помер один верблюд: його ношу
навантажили на спину кожному челядинцеві; Задіґ мав свою
частку. Побачивши, що всі раби йдуть зігнувшись, Сеток
почав сміятися; Задіґ узяв собі волю пояснити йому
причину й розказав йому про закон рівноваги. Здивований
купець почав дивитися на нього іншим оком. Задіґ, бачачи,
що збудив його цікавість, подвоїв її, пояснивши йому
чимало речей, що не чужі були його торгівлі: різну вагу
металів і краму рівної місткосте, властивості багатьох
корисних тварин і засоби зробити корисних з некорисних; словом,
він видався йому мудрим. Сеток віддав йому перевагу перед
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товаришем, якого так шанував. Він добре з ним поводився
і не мав причини в цьому каятися.

Приїхавши до свого племени, Сеток почав з того, що став
правити п ятсот унцій срібла з одного єврея, якому дав їх
при двох свідках; але обидва свідки померли й єврей, якого
не могли викрити, привласнив купцеве срібло, дякуючи
богові за те, що він дав йому змогу ошукати араба. Сеток
звірився з своїм лихом Задіґові, що став йому за порадника.

«У якому місці,  спитав Задіґ,  передали ви ваші
п'ятсот унцій цьому невірному?»
«На широкому камені,  відповів купець, що біля

Оребської гори».
«Яка вдача у вашого винуватця?»  сказав Задіґ.
«Шахрайська вдача,  відповів Сеток.
«Ні, я питаю вас, чи він людина жвава, чи флегматична,

обережна, чи нерозсудлива».
«З усіх поганих платників,  сказав Сеток,  це най-

жвавіший, якого я знаю».
«Гаразд! зважив Задіґ,  дозвольте, щоб я оскаржив

вашу справу перед судом».

Справді він викликав єврея до трибуналу й так сказав
судді:

«Подушко трону справедливости! Я маю ім ям мого
господаря позивати з цього чоловіка п ятсот унцій срібла, яких
він не хоче повернути».

«Є у вас свідки?»  спитав суддя.
«Ні, вони померли, але лишився широкий камінь, на якому

відраховано срібло, і коли б ваша величність призволили
послати по цей камінь, я сподіваюся, що він принесе
свідоцтво: ми, я і єврей, лишимося тут, чекаючи, поки
принесуть камінь: по камінь я пошлю коштом Сетока, мого
юсподаря».

«Охоче»,  відповів суддя.
І почав розглядати інші справи.
Наприкінці авдієнції: «Ну,  сказав він Задіґові,

вашого каменя ще нема?»
Єврей, сміючись, відповів:
«Хоч ваша величність лишиться тут до завтрього, то

й то каменя ще не буде: він більше, як за шість миль ізвідси
й треба п ятнадцять чоловіків, щоб його зворушити».
«Гаразд, скрикнув Задіґ,  я ж говорив вам, що

камінь принесе свідоцтво: раз цей чоловік знає, де він є,
значить він зізнався, що це на ньому відраховано гроші».
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Спантеличений єврей мусів швидко в усьому зізнатися.
Суддя постановив, щоб, доки він поверне п'ятсот унцій,
його прив язали до каменя, не даючи пити ані їсти, і гроші
невдовзі виплачено.

Раб Задіґ і камінь були у великій славі в Арабії.

Розділ одинадцятий

ВАТРА

У захваті Сеток зробив з раба свого інтимного друга; він
не міг на нього гніватися, як король Вавилону, а Задіґ був
щасливий, що Сеток не має жінки. Дізнавшися, що його
господар має природний нахил до добра, багато
прямодушносте, велику справедливість і добрий розум, обурювався
Задіґ, що той старовинним звичаєм арабів обожує небесні
сили, себто сонце, місяць і зірки. Кілька разів він дуже
обережно говорив йому про це і, нарешті, сказав, що це такі
самі тіла, як і ті, що не заслуговують його пошани, як якесь
дерево, чи скеля.

«Але,  сказав Сеток,  це ж вічні створіння, од яких ми
маємо всі наші вигоди  вони відживляють природу, реґу-
люють час, а до того ж вони такі далекі від нас, що не
можна утриматися, щоб не шанувати їх».

«Ви маєте більше вигоди,  відповів Задіґ,  од хвиль
Червоного моря, що переносять вашу торгівлю до Індії. Хіба
вони не такі самі одвічні, як і зірки? І коли ви обожуєте те,
що далеко від вас, то чому не повинні обожувати Ґанґарид-
ську землю, що лежить край світу?»  «Ні,  сказав
Сеток,  зірки надто блискучі, щоб я не обожував їх».

Коли настав вечір, Задіґ засвітив силу світильників під
повіткою, де мали вони вечеряти з Сетоком; щойно його
патрон увійшов, він упав навколішки перед цим восковими
свічками й почав говорити їм: «Вічні й блискучі світила,
ласкаві будьте завжди до мене».

Виголосивши ці слова, він, не глянувши на Сетока, сів до
столу. «Що це ви робите?»  поспитав Сеток.

«Те, що й ви,  відповів Задіґ,  я обожую ці свічки й не
звертаю уваги на їхнього й мого господаря».

Сеток зрозумів глибокий зміст цієї навчальної байки.
Мудрість раба запала йому глибоко в душу; він уже не
розкидав свої похвали створінням, а обожував єство, що
створило їх.

За тих часів був в Арабії жахливий звичай, що, зай-
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шовши спочатку із Скитії і бувши стверджений в Індії
впливом брагманів, загрожував захопити ввесь Схід. Коли
помирав одружений чоловік, і коли його улюблена жінка хотіла
стати святою, вона привселюдно спалювала себе разом з
чоловіковим тілом. То було врочисте свято, що звалося «ватра
вдовування»; плем я, в якому спалено найбільше вдів,
уважали за найшановніше. Помер один араб з Сетокового
племени; його вдова, на ймення Альмона, дуже побожна бувши,
оголосила день і час, коли вона кинеться в вогонь під звуки
сурм і тамбуринів. Задіґ знов доводив Сетокові, наскільки
цей жахливий звичай противиться добру людського роду;
що повсякчас спалюють молодих удів, які могли б дати дітей
державі, чи, принаймні, виховати своїх, і змусив того
погодитися, що треба було б, коли можна, скасувати такий
жорстокий звичай. Сеток відповів:

«Вже понад тисячу років жінки мають звичай палити
себе; хто з нас насмілиться змінити закон, освячений від
часу? Хіба є щось поважніше за старовинні помилки?»

«Розум далеко давніший,  відповів Задіґ,  поговоріть
з старшинами племени, а я піду до вдови».

Він з явився до неї й по тому, як закрався їй у душу
похвалами її вроді й висловив, яка шкода буде віддати вогню
таку велику красу, він знову похваляв її за вірність і
відвагу.

«То ви так надмірно кохаєте чоловіка?» сказав він їй.
«Я? Аж ніяк,  відповіла арабська дама,  то був

брутальний, ревнивий, непереносний чоловік, але я твердо
постановила зійти на його ватру».

«Очевидно,  сказав Задіґ,  є якась дуже тонка
насолода в тому, щоб спалити себе живою».

«Ах, природа наша тремтить од цього,  сказала дама, 
але треба перемогти це. Я побожна, а коли я не
спалюся, втрачу свою репутацію й усі на світі зневажатимуть
мене».

Коли вона зізналася, що палить себе ради інших і ради
чвані, Задіґ довго говорив до неї, щоб навіяти їй трохи
Любови до життя, і йому пощастило навіть навіяти їй трохи
прихильности до того, хто це говорив.

«Що зробили б ви, врешті,  сказав він їй,  коли б ви
покинули оту чвань спалити себе?»

«Леле!  сказала дама,  я думаю, що просила б вас
одружитись зо мною».

Задіґ надто сповнений був думок про Астарту, щоб не
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ухилитись од такої пропозиції; але тієї ж хвилини він пішов
до старшин племени, розказав їм, що сталося, і порадив
видати закона, який дозволяв би вдові палити себе тільки по
тому, як вона цілу годину перебуде сам-на-сам з якимсь
молодиком. Відтоді жадна дама в Арабії не спалила себе.
Тільки самому Задіґові завдячують люди те, що в один
день знищено жахливий звичай, який тримався стільки
століть: отже, він був добротворець для Арабії.

Розділ дванадцяти й

ВЕЧЕРЯ

Сеток, не мігши розлучитися з цією людиною, в якій
оселилася мудрість, узяв його не велику вечерю в Бассорі, де
мали бути найбільші торговці заселеної землі. Задіґові було
за велику розвагу побачити зібраних в одному місці так
багато людей з різних країн: йому здавалося, що світ  це
велика родина, яка скидається на Бассору. Другого дня він
опинився за столом укупі з єгиптянином, ґанґським індусом,
мешканцем Катаю °5, греком, кельтом і багатьома іншими
чужинцями, що, частенько мандруючи поблизу Арабської
затоки, досить навчилися арабської мови, щоб порозумітися.
Єгиптянин видався дуже розгніваний.
«Що за мерзотний край оця Бассора! сказав він,

мені одмовили тут дати тисячу золотих унцій під найкращий
у світі заклад».  «Як то?.  сказав Сеток, під який же
заклад одмовилися дати вам цю суму?»  «Під тіло моєї
тітки,  відповів єгиптянин. «Це була найкраща жінка на
весь Єгипет; вона померла в дорозі; я зробив з неї одну
з найкращих мумій і в своїй країні я мав би все, що хотів.
ЕІддаючи її в заклад. Дуже дивно, що тут мені не хочуть
дати якихось тисячі унцій під такий солідний заклад». Усе
ще роздратований, він саме ладнався їсти чудесну варену
курку, коли індус, схопившц за руку, вигукнув сумно: «Ах!
що ви хочете робити?»  «З їсти цю курку»,  відповів
чоловік з мумією.  «Стережіться,  сказав індус,  може
бути, що небіжчина душа перейшла в тіло цієї курки, а не
захочете ж ви рискувати тим, що з їсте свою тітку? Варити
курок  значить одверто ображати природу».  «Що
хочете ви сказати своїми природами та курами?  обізвався
гнівний єгиптянин:  ми обожуємо бика, й чудесно собі їмо
його!»  «Ви обожуєте бика? Чи це можливо?»  сказав
чоловік з Ґанґу.  «Нема нічого можливішого,  обізвався
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той,  вже сто тридцять п ять тисяч років, що ми з ним
отак поводимося і жаден із нас не вбачає в цьому чогось
нечестивого».  «Ах! сто тридцять п ять тисяч років! 
сказав індус, це число трохи перебільшене; ще тільки
вісімдесят тисяч років, як заселена Індія, а ми ж безумовно
ваші предки. Брагма 90 заборонив був нам їсти биків раніше,
ніж ви вигадали класти їх на вівтарі чи на рожни». 
«Смішна тварина оцей ваш Брагма, коли порівняти його до
Апіса»,  сказав єгиптянин.  «Що такого доброго зробив
ваш Брагма?» Брагман відповів: «Він той, хто навчив людей
читати й писати, і для кого вся земля є тільки гра в шахи».
««Помиляєтеся,  сказав халдеєць, що сидів біля нього, 
то рибі Оаннес 07 завдячуємо ми ці добротвори й тому
справедливо тільки їй віддавати нашу пошану. Всі на світі
скажуть вам, що це божественна істота, яка має позолочений
хвіст та прекрасну людську голову і виходить з води на те,
щоб три години в день проповідувати на землі. Вона мала
багато дітей, всі вони були королі, як це знає кожен. У мене
з собою є її портрет, який я шаную так, як повинен. Можна
їсти бика скільки хочеться, але безперечно дуже велике без-
законство буде зварити рибу. До того ж, обидва ви ще
надто молоді й нешляхетного роду, щоб зо мною
сперечатися. Єгипетська нація нараховує якихось сто тридцять п ять
тисяч років, а індуська не може похвалитися більш, як
вісімдесятьма тисячами, тим часом як ми маємо календарі за
чотири тисячі століть. Повірте мені, зречіться вашого
божевілля, і я дам кожному з вас прекрасний портрет
Оаннеса».
Взявши слово, чоловік з Камбалу сказав: «Я дуже

поважаю, єгиптян, халдейців, греків, кельтів, Брагму, бика Апіса
й рибу Оаннес, але, може, Лі чи Тьєн*, як кажуть його
називати, вартий більше за биків і за риб. Я нічого не
казатиму за свою країну: вона завбільшки така, як Єгипет,
Халдея й Індія вкупі. Я не сперечатимуся за стародавність, бо
досить бути щасливим і дуже мало важить бути
стародавнього походження, але коли говорити про календарі, я скажу,
що вся Азія прийняла наші і ми добре зналися на них
раніше, ніж у Халдеї почули про аритметику».  «Хоч скільки
вас там є,  усі ви великі неуки! вигукнув грек.  Хіба
ви не знаєте, що хаос є батько всього і що форма та матерія

* Китайські слова, що визначають, власне: Лі  природне світло»
розум, а Тьен  небо, і які разом із тим визначають богп.
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призвели світ до такого стану, в якому він є?» Цей грек
говорив довго, але його, нарешті, перебив кельт, що, багато
пивши, поки інші сперечалися, вважав себе, тепер за найуче-
нішого зо всіх. Лаючись, він сказав, що тільки Тотат93 та
дубова. омела99 варті пошани, про яку говорилося; щодо
нього, то він завжди має омелу в кишені; скити, його предки,
були найкращі на світ люди; щоправда, вони іноді їли
людей, але це не заважє тому, що всі повинні шану вати# його
націю, і, нарешті, коли хто говоритиме погано про Тотат,
він того добре провчить. Після цього сварка дуже
розгорілася, і Сеток передбачав уже хвилину, коли вечеря
обіллється кров ю.

Нарешті, Задіґ, що мовчав під час усього диспуту,
підвівся. Він звернувся до кельта, бо той був найлютіший,
сказав йому, що він має рацію і попрохав у нього омели; він
похвалив грека з'а його красномовність і остудив усі
розпалені голови. Він дуже небагато сказав про китайця, бо той
був найрозсудливіший з усіх. Потім він сказав їм: «Друзі
мої, ви сваритеся за ніщо, бо ви всі однієї думки». По цім
слові всі вони закричали знову. «Хіба не правда,  сказав
він кельтові,  що ви обожуєте не омелу, а того, хто
створив омелу й дуба?»  «Безумовно»,  відповів кельт.
«А ви, пане єгиптянине, ви ж очевидно, в одному якомусь
бикові віддаєте пошану тому, хто вам дає биків?» «Так»,
сказав єгиптянин. «Риба Оаннес,  вів Задіґ далі,  мусить
коритися тому, хто створив море й риб».  «Згода», 
сказав халдеєць. «Індус і китаєць,  провадив він
далі, визнають, як і ви, первісну причину. Я не дуже зрозумів
чудесні речі, про які говорив грек, але я певен, що він теж
визнає вищу істоту, якій підлягають форма й матерія». Грек,
зачарований, сказав, що він добре зрозумів його думку.
«Отже всі ви однієї думки,  обізвався Задіґ,  і нема про
що сперечатися». Всі обіймали його. Сеток, продавши дуже
дорого свій крам, повіз Задіґа назад до свого племени.
Приїхавши, Задіґ дізнався, що поки його не було, над ним
відбувся суд і що його мають спалити на повільному вогні.

Розділ тринадцятий

ПОБАЧЕННЯ

Поки він мандрував до Бассори, жерці зірок постановили
покарати його. За правом, їм належали дорогоцінності
й окраси молодих удів, яких вони відводили на ватру; най¬
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менше, що мали вони зробити Задіґові за погану штуку*
яку він утяв їм,  це спалити його. Отже вони
обвинуватили Задіґа в тому, що він має хибні почуття до небесних
світил; вони свідчили проти нього й присягалися, що чули,
як він говорив, ніби зірки не заходять у море. Судді
тремтіли від такого жахливого блюзнірства, почувши такі
нечестиві слова, вони трохи не пошматували на собі одежі. Вони
безумовно були б зробили це, коли б Задіґ мав чим їм
заплатити; і від надмірного свого горя засудили спалити його
на повільному вогні. Сеток у розпачі марно вживав свого
впливу на те, щоб урятувати свого друга: швидко він
змушений був замовкнути. Молода вдова Альмона, добре
засмакувавши життя й бувши завдячна за це Задіґові,
постановила видерти Задіґа з ватри, про непотрібність якої він
навчив її: нікому не кажучи, вона обміркувала свій намір.
Задіґа мали покарати другого дня. Тільки ніч мала вона на
те, щоб його врятувати. І ось до чого взялася вона, жінка
добра й чеснотна.

Вона напахала себе пахощами, збільшила свою красу най-
багатшим і найшляхетнішим убранням і пішла просити
таємної авдієнції в голови зоряних жерців. Опинившись перед
цим шановним старим, вона сказала йому так: «Старший
сину великого Ведмедя, брате Бика, брате вдругих великого
Собаки (то було величання цього первосвященика), я
прийшла сповірити вам свої сумніви. Я дуже боюся, що
вчинила великий гріх, не спаливши себе на одній ватрі з моїм
любим чоловіком: справді бо, що маю я зберігати? Тлінне,
вже зовсім змарніле тіло!» Кажучи це, вона витягла з
довгих рукавів сліпуче білі й прегарної форми голі руки.
«Бачите,  сказала вона,  як мало воно варте!»
Первосвященик визнав у серці своєму, що це варте багато: очі йому
говорили це, а рот стверджував. Він присягався, що за своє
життя він не бачив таких гарних рук. «Леле!  сказала
йому вдова,  може руки й не такі погані, як інше, але ви
погодитеся зо мною, що шия не варта мого піклування».
Тут вона показала йому найкращі груди, які тільки
створила природа: трояндовий пуп янок на яблуці з слонової
кістки, поруч із ними скидався б хіба на марену серед сам-
шиду, а біле ягнятко щойно після обмивання здавалося б
жовтобрунатним. Ця шия, ці великі чорні очі, що млосно
сяяли ніжним і м яким вогнем, ці щоки, на яких найкращий
пурпур мішався з білістю найчистішого молока, ніс, що не
скидався на башту з гори Лівану, губи, як дві коралеві
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окравки, що ховали найкращі перли Арабського моря^
усе це вкупі призвело старого до того, що він гадав, ніби
йому двадцять років. Він пробелькотав ніжне признання.
Альмона, бачачи, що він палає, попрохала в нього помилу-
ваня Задіґові. «Леле! люба моя дамо,  сказав він
'їй,  коли б я погодився помилувати його, моє прощення ні
до чого,  треба, щоб його підписали три інші мої
товариші».  «Підпишіть усе таки»,  сказала Альмона. «Та
залюбки, сказав жрець,  з умовою, що ваша
прихильність становитиме ціну моєї поблажливости».  «Ви робите
мені багато чести,  сказала Альмона.  Тільки будьте
такі любі, прийдіть до мене в кімнату по заході сонця, коли
над обрієм зійде блискуча зірка Шет; ви застанете мене на
трояндового кольору софі й скористаєтеся, як зможете, з
вашої служниці». Тут вона вийшла, забравши з собою підпис
і залишила старого, повного кохання й зневіри до своїх сил.
Решту дня він купався, пив настоянки на цейлонській ко-
фиці й дорогоцінних прянощах Тідору й Тернату й
нетерпляче чекав, коли з явиться зірка Шет.

Тим часом прегарна Альмона пішла до другого
первосвященика, Той запевнив її, що сонце, місяць і всі вогні
небесні є тільки облудні вогники в порівнянні до її вроди. Вона
попросила в нього тієї самої ласки й запропонувала
сплатити її вартість. Вона пермогла й призначила побачення
другому первосвященикові, коли зійде зірка Альґеніб.
Звідти вона пішла до третього й четвертого жерця, скрізь
одбирала підписи та від зірки й до зірки призначала
побачення. Потім вона повідомила суддів, щоб прийшли до неї
в дуже важливій справі. Вони прийшли, вона показала їм
чотири підписи й розказала, якою ціною жерці продали
помилування Задіґові. Кожен із тих прийшов у призначений
час, кожен дуже здивувався, що застав там товаришів, а ще
дужче, що застав суддів, перед якими виявилося їхнє
безчестя. Задіґ був урятований. Сетока так зачарувала Альмо-
нина спритність, що він узяв її собі за жінку.

Розділ чотирннадцятий

ТАНОК

У справах своєї торгівлі Сеток мав їхати на острів Серен-
діб, але перший місяць його одружіння, що, як відомо,
є медовий місяць, не дозволив йому ні покинути свою жінку,
ні думати, що колись він покине її, він попросив Задіґа
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відбути замість нього цю подорож. «Леле!  сказав Задіґ,
треба ще збільшити віддалення між вродливою Астартою
і мною! Але треба служити своїм добротворцям!» Сказав,
заплакав і поїхав.

Він недовго був на острові Серендібі, а вже всі там
дивилися на нього, як на надзвичайну людину. Він був за
посередника в усіх суперечках торговців, за друга мудрецям, за
порадника невеличкому числу людей, що приймають поради.
Король хотів побачити й поговорити з ним; він швидко
дізнався, чого вартий Задіґ, звірився на його мурдість і взяв
його собі за друга. Від королевої пошани й панібратства
Задіґ тремтів: день і ніч пам ятав він нещастя, що пішлися
від ласки короля Моабдара. «Я подобаюся королеві, 
говорив він, хіба не загинув я?» Проте він не міг ухилитися
від ласки його величносте, бо треба погодитись, що король
Серендіба, Набуссан, син Нуссанаба, сина Набуссана, сина
Санабусуна, був один із найкращих князів в Азії, і що,
поговоривши з ним, важко було не полюбити його.
Цього доброго князя завжди дуже похваляли, дурили

й обкрадали: було бо кому грабувати його скарби. Головний
збирач острова Серендіба повсякчас подавав цей приклад,
який вірно наслідували інші. Король знав це, він багато
разів міняв скарбника, але не міг змінити встановленого
звичаю поділяти всі королівські прибутки на дві нерівні
половини, з яких менша завжди йшла його величності, а більша
правителям.

Король Набуссан сповірив своє горе мудрому Задіґові.
«Ви знаєте так багато прекрасних речей,  сказав він
йому,  чи не знаєте ви способу відшукати мені такого
скарбника, який би не обкрадав мене?» «Безумовно,
відповів Задіґ,  я знаю непомильний спосіб дати вам
чисту на руку людину». Захоплений король, обіймаючи його,
питав, що треба зробити. «Треба тільки,  сказав Задіґ,
звеліти танцювати всім тим, хто заявить бажання стати за
скарбника, і той, хто найлегше танцюватиме, неодмінно буде
й найчеснішою людиною».  «Ви жартуєте, відповів
король.  От чудернацький спосіб вибирати скарбника моїх
фінансів! Як ви гадаєте, що той, хто краще робить антраша,
буде найнепідкупніший і найспритніший фінансист?»  «Я не
казав вам, що він буде найспритніший,  обізвався Задіґ,
але запевняю вас, що це буде безперечно найчесніший
чоловік,:. Задіґ говорив з таким переконанням, що король
подумав, чи не знає він якогось надприродного секрету розпізна¬
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вати фінансистів. «Я не люблю нічого надприродного, 
сказав Задіґ,  мені не до смаку ні чудодійні люди, ні книги;
коли ваша величність дозволить мені зробити той іспит, який
я пропоную, вона погодиться, що моя таємниця є
найпростіша й найлегша штука». Набуссан, король Серендіба,
почувши, що ця таємниця така проста штука, здивувався ще
дужче, ніж коли б йому показали це, як диво. «Ну, добре, 
сказав,  робіть, як самі знаєте».  «Здайтеся на мене, 
сказав Задіґ, цим іспитом ви досягнете більшого, ніж
гадаєте». Того самого дня він звелів оголосити від
королівського імени, що всі, хто претендує на% посаду верховного
збирача грошей його ласкавої величности Набуссана, сина
Нуссанабового, мусять зібратися в легких шовкових
одежах першого дня місяця крокодила в королівських покоях,
їх зібралося там шістдесят чотири. В сусідню кімнату
приведено скрипалів; усе для балю було готове, але двері до
кімнати були зачинені й щоб увійти туди, треба було пройти
досить темну невеличку ґалерію. По кожного кандидата
приходив воротар і проводив їх одного по одному цим
переходом, де кожного на кілька хвилин лишали самого. Король,
давши слово, порозкладав у цій ґалерії всі свої скарби. Коли
всіх претендентів приведено до сальону, його величність
звеліла, щоб вони танцювали. Ніколи ще ніхто не танцював так
важко й з меншою спритністю; голови їм були схилені, стан
зігнутий, руки притиснені до боків. «От негідники!» 
сказав тихо Задіґ. Тільки один з-поміж них легко виробляв па,
голову мав високо, погляд певний, руки витягнені, тіло
випростане й жижки йому не трусилися. «Ах, чесний чоловіче,
добрий чоловіче!»  сказав Задіґ. Король обійняв цього
доброго танцюриста, оголосив його за скарбника, а всіх
інших звелів покарати й оподаткувати з найбільшою
законною суворістю. Бо за час, поки проходили ґалерію, кожен із
них напхав кишені й насилу міг іти. Король гнівався на
людську природу, що з цих шістдесят чотирьох танцюристів
шістдесят три були злодії. Темну ґалерію назвали
Коридором Спокуси. У Персії цих шістдесятьох трьох добродіїв
посадовили були б на палю, в інших країнах зробили були б
кімнату правосуддя, на яку витратили б утроє проти
вкрадених грошей і яка нічого не повернула б до володаревої
скрині, знов в іншому королівстві вони цілком були б
виправдалися і накликали неласку на того легкого танцюриста;
в Серендібі їх присудили тільки збільшити громадські
скарби, бо Набуссан був дуже поблажливий.
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Він був дуже вдячний, він дав Задіґові суму грошей,
значнішу за гу, яку будь-який скарбник крав у короля, свого
господаря. Задіґ скористався з цих грошей, щоб вирядити
до Вавилону посланців, що мали повідомити його про Астар-
тину долю. Коли він давав цього наказа, голос йому
тремтів, кров прилинула до серця, на очі насіла темрява, душа
трохи не покинула його. Посланець виїхав, Задіґ бачив, як
він зник. Він пішов до короля, нікого не бачачи, гадаючи,
що він у своїй кімнаті, і вимовляючи слова кохання. «Ах!
кохання,  сказав король,  це достеменно те, про що йде
мова: ви відгадали те, що становить моє лихо. Яка ви
велика людина! Я сподіваюся, що ви навчите мене розпізнати
непохитну жінку, як відшукали мені некорисливого
скарбника».

Задіґ, отямившись, пообіцяв служити йому в коханні, як
і в фінансах, хоч видавалося, що ця річ ще важча.

Розділ п'ятнадцятий
БЛАКИТНІ ОЧІ

«Тіло й серце»,  сказав король Задіґові.
По цих словах вавилонянин не міг утриматися, щоб не

перебити його величности. «Який я вдячний вам,  сказав
він,  що ви не сказали: розум і серце! Бо в розмовах у Ва-
вилоні чути тільки ці слова; там не побачиш книжки, де не
було б питання про розум і серце, книжки, яку складали
люди, що не мають ні того, ні того. Але, коли буде ласка
вашої вельможности, кажіть далі». «Тіло й серце в мене
призначені для кохання; перша з цих двох сил має бути цілком
задоволена: в мене тут до послуг сто жінок, усі гарні,
догідні, запобігливі, навіть сласні чи намагаються бути такі
зо мною. Та серце моє далеко не таке щасливе. Я надто
переконаний, що вони пестять короля Серендібу й мало
турбуються про Набуссана. Це не значить, що я вважаю своїх
жінок за невірних мені, але я хочу відшукати душу, що
була б моєю; за такий скарб я віддав би сто красунь,
чарами яких я володію. Подивіться, чи можете ви з-поміж цих
ста султанш відшукати мені одну, кохання якої я можу бути
певний.

Задіґ відповів йому, як і в випадку з фінансистами:
«Владарю, дайте мені волю й дозвольте, щоб я міг

роздавати все, що виставлене було в ґалерії спокуси: я добре
вестиму рахунок, і ви не втратите нічого». Король дав йому



Задіґ, або доля 183

цілковиту волю. Він відшукав у Серендібі тридцять трьох
маленьких горбанів, найогидніших, яких можна було знайти,
тридцять трьох найуродливіших пажів і тридцять трьох най-
красномовніших та найкремезніших бонз. Він дав їм
цілковиту волю заходити до султанських горниць; кожен

маленький горбань мав, щоб роздавати, чотири тисячі золотих
монет і з першого ж дня всіх горбанів ощасливлено. Пажі,
що до роздавання мали тільки самих себе, тріюмфували
тільки наприкінці другого й третього дня. Бонзам було трохи
більше роботи, але, нарешті, тридцять три побожниці
віддалися їм. Король, що крізь щілини р жалюзях бачив усі ці
спроби, був вражений: із сотні його жінок дев яносто дев ять
на його очах піддалися спокусі. Лишилася одна,
молодісінька, новісінька, до якої його величність ніколи не
наближався. До неї підіслали одного, двох, трьох горбанів, що
пропонували їй аж до двадцятьох тисяч монет; вона була
непідкупна й не могла втриматися від сміху на саму думку
про те, що ці горбані гадають, ніби гроші зроблять з ни?:
кращих. їй підіслали' двох найкращих пажів, вона сказала,
що короля вважає за кращого. На неї наслали найкрасно-
мовнішого з бонз, а потім нейневтомнішого; вона визнала,
що перший базікало й не призволила навіть здогадатися
про якості другого. «Серце  це все,  говорила вона. 
Я ніколи не піддамся ні на золото горбанів, ні на чари
молодиків, ні на спокусу бонзи; я кохаю тільки Набуссана, сина
Нуссанабового й чекаю, поки він призволить покохати
мене». Король себе не тямив від радощів, здивовання й ніж-
ности. Він забрав усі гроші, що дали перевагу горбаням і
подарував їх прегарній Фаліді, так звали цю молоду особу.
Він віддав їй своє серце',  вона того цілком заслуговувала:
ніколи квітка молодости не була така блискуча, ніколи чари
краси не були такі захопливі. Історична правда не дозволяє
замовчати про те, що вона погано робила реверанси, але
вона танцювала, як фея, співала, як сирена, й говорила, як
ґрація  вона повна була талантів і чеснот.

Закоханий Набуссан обожував її, але в неї були блакитні
очі і це сталося за причину для величезного нещастя. Був
там старовинний закон, що забороняв королям кохати тих
жінок, яких греки називали пізніше волоокими. Головний
бонза установив цей закон більш як п ять тисяч років тому:
це на те, щоб привласнити собі коханку першого на острові
Серендібі короля, наклав цей перший бонза закляття на
блакитні очі в основних державних законах. Усі верстви
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імперії приходили застерігати Набуссана. Привселюдно
говорилося, що королівству настав останній день, що на верхах
його завелася мерзенність, що вся природа загрожує
страшними подіями, що, одне слово, Набуссан, син Нуссанабів,
покохав двоє великих блакитних очей. Горбані, фінансисти,
бонзи й темноокі наповнили королівство своїми скаргами.

Дикі народи, що жили на півдні Серендіба, скористалися
з цього загального невдоволення. Вони вчинили напад на
.державу доброго Набуссана. Він попрохав субсидії в своїх
підвладних: бонзи, які посідали половину державних
прибутків, тільки підносили руки до неба й одмовилися
засунути їх до своїх скринь, щоб допомогти королеві. Вони
творили гарні музичні молитви й покинули державу на поталу
варварам.

«О, мій любий Задіґу, чи виведеш ти мене ще й із цієї
жахливої пригоди?» вигукнув сумно Набуссан.

«Залюбки,  відповів Задіґ,  ви матимете від бонз
стільки грошей, скільки захочете. Накажіть покинути ті
землі, де стоять їхні замки, захищайте* тільки свої».
Набуссан не занедбав цієї поради: бонзи кинулися королеві до ніг
і слізно прохали його допомоги. Король відповів їм доброю
музикою, слова на яку становили молитви про те, щоб небо
охоронило їхні землі. Кінець-кінцем, бонзи дали гроші, і
король щасливо закінчив війну. Тоді за свої мудрі й щасливі
поради й за величезні послуги Задіґ накликав на себе
непримиренну ворожнечу наймогутніших у державі людей; бонзи
й темноокі присягалися, що він загине, фінансисти й горбані
не милували його, в доброго Набуссана викликали до нього
підозру. Зроблені послуги часто лишаються в передпокої,
а підозріння заходять у кабінет, згідно з висловом Зоро-
астровим.

Щодня виникали нові обвинувачення; перше відкинуто,
друге дряпнуло, третє ранило, четверте вбиває.

Зляканий Задіґ, покінчивши всі справи свого друга Се-
тока й одіславши йому його гроші, мислив тільки про те,
щоб виїхати з острова, і постановив їхати самому дізнатися
новин про Астарту. «Бо,  говорив він,  коли я лишуся
в Серендібі, бонзи посадять мене на палю. Але куди йти?
В Єгипті я буду за раба, в Арабії мене, видима річ, спалять,
у Вавилоні мене задушать. Проте треба дізнатися, що
сталося з Астартою, їдьмо й побачимо, що ховає для мене
моя сумна доля».



Задіґ, або доля 185

Розділ шістнадцятий

РОЗБІЙНИК

Коли приїхав він до кордону, що відмежовував скелясту
Арабію від Сирії, і проїздив повз один дуже міцний замок,
звідти вийшли озброєні араби. Він побачив, як його оточили
й кричали йому: «Все, що у вас є, належить нам і сама особа
ваша належить нашому господареві». Замість будь-якої
відповіді Задіґ вихопив шаблю, слуга його, хоробрий бувши,
зробив так само. Вони повалили мертвими перших арабів,
що зняли на них руку  кількість подвоїлась; їх те не
вразило й вони постановили загинути б ючись. Отже двоє людей
оборонялися від багатьох  така бійка не могла тривати,
довго. Господар замку, на ймення Арбоґад, побачив з вікна
диво Задіґової відваги й відчув пошану до нього. Він
похапцем зійшов униз і сам узявся розгонити своїх людей і
визволяти двох мандрівників. «Усе, що переходить моїми
землями  моє,  сказав він,  так само, як і те, що лежить на
чужих землях, але що мені здалися ви такий мужній
чоловік, що я виключаю вас із загального правила». Він завів
його до себе в замок і звелів челяді добре з ним
поводитись; а ввечорі Арбоґад забажав вечеряти з Задіґом.

Владар замку був із тих арабів, яких звуть злодюгами;
та часом поміж сили лихих йому траплялося зробити добрий
учинок. Він грабував люто й зажерливо, а роздавав щедро;
був він завзятий у вчинках, досить поблажливий у торгівлі,
буйний за столом і передовсім цілком одвертай. Задіґ йому
дуже сподобався; за його розмовою, що захопила господаря,
обід затягся. Нарешті, Арбоґад сказав йому: «Раджу вам
піддатися під мою руку, це найкраще, що можете ви зробити:
цей фах зовсім не поганий, колись ви гложете стати тим,
що й я».  «Чи можна поспитати у вас,  сказав Задіґ,
з якого часу вправляєтеся ви в цій благородній професії??
«Аж від найніжнішої моєї юности, відповів пан. Я був
за челядника в одного спритного араба, становище моє було
мені непереносне. Я був у розпачі, що на всій землі, яка
рівно належить усім людям, доля не зберегла йені моєї пайки.
Я сповірив свою журбу одному старому арабові, і він сказав
мені: «Сину мій, не впадай у розпач; колись була одна
піщинка, що скаржилась на те, що вона невідомий атом
у пустелі. Минуло кілька років, і з неї вийшов діямант, який
тепер становить найкращу окрасу в короні індуського
короля». Це справило на мене вражіння; я був тоді піщинка
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й постановив стати діямантом. Я почав з того, що викрав

двоє коней; з єднався з товаришами й став грабувати

невеличкі каравани; так я потроху знищував нерівність, що була
спочатку поміж людьми й мною. Я мав свою частку в
гараздах світу і винагородив себе навіть з лихвою: мене стали
дуже шанувати, я зробивсь паном над розбійниками, придбав
ходом обставин замка. Сатрап Сирії хотів одняти в мене
мої землі, але я був уже надто багатий, щоб будь-чого
боятися: я дав сатрапові грошей, з умовою, що замок
залишиться мені і я збільшу свої володіння і він настановив мене
навіть за скарбника тих податків, які скеляста Арабія
платить королеві над королями. На цій посаді я був збирач, але
не платіжний. Вавилонська головна рада іменем короля
Моабдара прислала сюди маленького сатрапа, щоб
задушити мене. Чоловік цей прибув із своїм наказом. Я вже
знав про все; я звелів на його очах задушити чотирьох
чоловіків, яких він узяв з собою затягати мотузку; після
цього я спитав його, скільки може коштувати доручення
задушити мене. Він одповів мені, що гонорар мусить становити
триста золотих монет. Я яскраво довів йому, що зо мною
він досягне більшого. Я зробив його підрозбійником, і
сьогодні він один із кращих мох офіцерів і найбагатших. Коли б
ви повірили мені, ви мали б такий самий успіх, як і він.
Ніколи не було кращої пори для грабунків, як тепер, коли
короля Моабдара вбито й у Вавилоні усе змінилося».
«Моабдара вбито!  вигукнув Задіґ.  А що сталося

з королевою Астартою?» - «Не знаю нічого,  обізвався
Аобоґад,  знаю тільки, що Моабдар збожеволів і що його
вбито, що в Вавилоні великий заколот, що всю імперію
зруйновано, що там можна робити добрі гандлі і, щодо мене,
я їх чудесно обробляю».  «Але королева,  сказав
Задіґ, як ваша ласка, чи не знаєте ви про долю королеви?»
«Мені говорили про якогось князя Гірканського, 
обізвався той,  може й вона поміж його коханок, коли її не
вбито під це замішання; але мене більш цікавить пожива,
ніж новини. Під час моїх нападів, я забрав багато жінок, та
не залишив жадної; я дорого продавав їх, коли вони були
гарні, не допитуючись, хто вони такі. Не купують бо ранґу:
негарна королева не знайде на себе купця; може я й продав
королеву Астарту, може вона померла; це байдуже, я гадаю,
що вас не повинно це турбувати більше, ніж мене».
Говорячи це, він так завзято пив і так плутав усі думки, що
Задіґ не міг дібрати толку.
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Він лишився засмучений, пригнічений, непорушний. Арбо-
ґад усе пив, розповідав байки, без кінця повторював, що він
щасливіший з усіх людей, умовляючи й Задіґа стати таким
самим щасливим, як є він. Нарешті, потроху приспаний
винними парами, він заснув спокійним сном. Задіґові ніч минула,
в найстрашнішому хвилюванні. «Як!  говорив він,  король
збожеволів! Його вбито! Я не можу втриматися, щоб не
плакати за ним. Імперію зруйновано, а цей розбійник щасливий.
О, доле, доле! грабіжник щасливий, а та, кого природа
створила найприємнішою, може жахливо загинула, чи живе
в становищі гіршому за смерть. О, Астарто, що сталося
з вами?»

Вдосвіта він розпитував у всіх, кого зустрічав у замку,
але ніхто йому не відповів: всі були заклопотані, за ніч
здобуто нові перемоги й тепер розподіляли здобич. Усе, чого
міг він добитися в цьому метушливому замішанні, це дозволу
виїхати. Він, не гаючись, скористався з нього, ще більше,
ніж будь-коли, заглиблений у свої сумні міркування.

Задіґ їхав занепокоєний, стурбований, з розумом, цілком
захопленим нещасною Астартою, вавилонським королем,,
вірним його Кадором, щасливим розбійником Арбоґадом,
отою примхливою жінкою, яку вавилонці викрали на при-
кордоні Єгипту, одне слово, всіма перешкодами й
злигоднями, яких він зазнав.

Розділ сімнадцятий
РИБАЛКА

За кілька миль від Арбоґадового замку він опинився на
березі невеличкої річки, все оплакуючи свою долю й
уважаючи себе за зразок нещастя.
Вір побачив на березі рибалку, що лежав, насилу

тримаючи в безсилій руці мережу, яку, здавалось, покидав,,
звівши очі до неба.

«Безумовно, я найнещасливіший з усіх людей!  говорив
рибалка.  На погляд усього світу я був найуславленіший
продавець вершкового сиру в Вавилоні, і от я збанкрутував.
В мене була найкраща жінка, яку тільки може мати чоло-
вік, і от мене зраджено. Мені лишилася мізерна хатина, і от
я бачив, як її спалено і знищено. Оселившися в халупі, не
маю я інших засобів, як рибальство, і от я не спіймав
жадної риби. О, мережо моя! Я вже не кидатиму тебе в воду,
я сам кинуся туди!» Промовляючи ці слова, він підвівся
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ті підійшов з виглядом людини, що має кинутись у воду

й укоротити собі віку.
«Що це? сказав собі Задіґ,  то є люди такі самі

нещасливі, як і я?» Палке бажання врятувати рибалці життя
було таке саме швидке, як і це міркування. Він підбіг до
нього, спинив його, розпитав його з виглядом привітним
і заспокійливим. Гадають, що кожен завжди почуває себе
менше нещасним, коли він не один, але, за Зороастром, це
не від злобности, а з потреби: тоді бо відчувають
прихильність до нещасного, як до собі подібного. Радість якоїсь
щасливої людини буде образою, але двоє нещасних, немов
двоє утлих деревець, що, спираючись одне на одне, тим

міцнішають проти бурі.
«Чому скоряєтеся ви своєму нещастю?»  сказав Задіґ

рибалці. «Тому,  відповів той,  що я не маю засобів.
Я був один із найповажніших у селі Дерібак, поблизу
Вавилону. і за допомогою жінки я робив найкращі вершкові сири
 для імперії. Королева Астарта й відомий міністер Задіґ
дуже кохалися в них. В їхні доми я постачив шістсот сирів.
Одного дня я пішов до міста по гроші; прийшовши до
Вавилону, я дізнався, що королева й Задіґ зникли. Я побіг до
пана Задіґа, якого ніколи не бачив, там я застав лучників
великої ради, які, запасшися королівським папером, законно
й поправно палили його будинок. Я полетів до королевиної
кухні; дехто з отих шлункових владарів сказали мені, що
вона померла, інші гадали, що вона втекла, але всі запевняли
мене, що мені не заплатять за мої сири. Я пішов з жінкою
до пана Оркана, одного з моїх клієнтів, ми просили в нього
захисту в нашій недолі. Щодо жінки  він згодився, мені 
відмовив. Вона була біліша за ті вершкові сири, з яких піш-
лося моє лихо, сполохи тірського пурпуру не були такі
блискучі, як рум янець, що заливав цю білість: через це Оркан
затримав її, а мене вигнав із свого дому. Я написав своїй
дружині повного розпачу листа. Вона сказала подавцеві:
«Ах! ах! Так, я знаю чоловіка, що пише це мені, я чула
про нього: кажуть, що він робить чудесні вершкові сири;
нехай мені принесуть їх, і нехай йому заплатять». У своїй
журбі я хотів звернутися до правосуддя. В мене лишилося
шість золотих унцій: дві унції треба було віддати законни-*
кові, з яким я радився, дві прокуророві, що взяв мою справу,
дві секретареві першого судді. Коли я все це зробив, справа
моя ще не почалася, а я вже витратив більше грошей, ніж
того варті і мої сири й моя жінка. Я повернувся до мого
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села, наміряючись продати хату, щоб мати гкінку. Хата моя
коштувала добрих шістдесят золотих унцій, але всі бачили,
що я збіднів і мушу продавати. Перший, до кого я
звернувся, запропонував мені тридцять унцій, другий двадцять,
а третій десять. Я вже ладен був сторгуватися, такий я був
засліплений, коли гірканський князь пішов на Вавилон,
знищуючи все на своїм шляху; мою хату спочатку розтаскано,
а потім спалено. Втративши отак гроші, жінку й хату, я
оселився в цім краї, де ви мене й бачите, і спробував існувати
з рибальства. Та риби сміються з мене, як і люди; я нічого
не ловлю, помираю з голоду й, коли б не ви, високий
пораднику, я вже помер би в річці».

Рибалка не відразу закінчив своє оповідання, бо
щохвилини Задіґ, зворушений і нестямний, казав йому: «Га! ви
нічого не знаєте про долю королеви?»  «Ні,
пане, відповідав рибалка,  але я знаю, що королева й Задіґ не
заплатили мені за вершкові сири, що в мене відібрано жінку й що
я дійшов розпачу».

«Сподіваюся,  сказав Задіґ,  що ви не втратите своїх
грошей. Я чув, ніби про цього Задіґа говорили, що він
людина чесна й коли він повернеться до Вавилону, а він
сподівається на це, він віддасть вам більше, ніж винен вам; але
щодо вашої не такої чесної жінки, я раджу вам не
намагатися забрати її назад. Повірте мені, ідіть до Вавилону;
я буду там раніш за вас, бо я на коні, а ви пішки. Зверніться
до славетного Кадора, скажіть йому, що зустріли його
друга, чекайте в нього на мене. Ідіть! Може не завжди
будете ви нещасний. О, могутній Ормузде,  продовжував
він,  я прислужився вам, щоб потішити цього чоловіка, але
хто прислужиться вам на те, щоб заспокоїти мене?» Так
говорячи, він дав рибалці половину тих грошей, які вивіз
із Арабії, і рибалка, вражений, захоплений, цілував ноги
Кадоровому другові й говорив: «Ви є янгол-охоронитель».
- Тим часом Задіґ усе розпитував про новини й лив сльози.
«Як, пане,  вигукнув рибалка,  то ви теж нещасливі, ви,
який робить добро?»  «Нещасливіший за тебе в сто
разів,  відповів Задіґ.  «Але як це може бути,  сказав
чолов'яга,  що той, хто дає, може дужче плакати, ніж той,
хто одержує?»  «Це тому, що найбільше твоє лихо, 
обізвався Задіґ,  є злидні, тим часом як я нещаслиий через
серце».  «То чи Оркан забрав і вашу жінку?» поспитав
рибалка. Ці слова викликали в Задіґовій голові всі його
пригодиі він повторив список своїх нещасть, починаючи від
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королевиної суки й до свого приїзду до розбійника Арбо-
ґада. «Ах,  сказав він рибалці,  Оркан вартий кари, але
звичайно саме такі люди і бувають улюблені у долі. Та як
там не є, іди до пана Кадора й чекай на мене». Вони
розлучилися: рибалка йшов і дякував своїй долі, Задіґ скакав,
дорікаючи своїй.

Розділ вісімнадцятий

ВАСИЛІСК *

Приїхавши на якусь гарну рівнину, він побачив багато
жінок, що дуже пильно шукали чогось. Він наважився
наблизитись до однієї з них і поспитати, чи не може він мати
чести допомогти їм у їхнім пошукуванні. «Стережіться, 
відповіла сирійка,  до того, що ми шукаємо, можуть
доторкатися тільки жінки!»  «От дивна річ,  сказав Задіґ.
Насмілюсь просити вас розказати мені, що це таке, до чого
тільки жінкам можна доторкатися?»  «Це василіск»,
сказала вона. «Василіск, пані! А з якої рації, коли
дозволите, шукаєте ви василіска?»  «Це для нашого пана й
господаря Оґюля, замок якого ви бачите он на березі р^чки,
край рівнини. Ми його слухняні рабині. Пан Оґюль хворий;
його лікар звелів йому їсти василіска, вареного в трояндовій
воді, а що ця тварина дуже незвичайна й ніколи не
дозволить доторкнутися до себе комусь, окрім жінок, пан Оґюль
пообіцявся вибрати за найулюбленішу жінку ту з-поміж нас,
котра принесе йому василіска. Пустіть мене шукати, будь
ласка, бо ви бачите, чого коштуватиме мені, коли мене
випередять товаришки».

Задіґ покинув цю сиріянку й інших шукати василіска й
поїхав далі рівниною. На березі невеличкого струмка бувши,
побачив він іншу даму, що лежала на траві й нічого не
шукала. Стан їй видавався величним, але обличчя закрите
було серпанком. Вона схилилася над струмком, глибокі зід-
хання вилітали їй з уст; у руці вона тримала невеличку
лозину, якою виводила літери на тонкому піску, що був поміж
травою й струмком. Задіґ зацікавився побачити, що пиш^
ця жінка. Підійшовши, він побачив літеру 3, потім а  він
був здивований, далі з явилося д  він затремтів. Ніколи не
було здивовання, рівного його здивованню, коли він побачив
деІ останні літери свого імени. Який час він стояв нет-

* Леґендарна тварина, ЩОСЬ подібне до ящура.
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рушно. Нарешті, порушив тишу уриваним голосом: «О,
великодушна дамо! Пробачте знедоленому чужинцеві, що
насмілився спитати вас, з якої дивної причини бачу я тут Заді-
ґове ім я, накреслене вашою божественною ручкою?» Од
цього голосу, від цих слів дама тремтливою рукою підняла
свій серпанок, подивилася на Задіґа, скрикнула ніжно,
радісно й здивовано, й підпавши усім різноманітним почуттям,
що воднораз посіли її душу, упала непритомна йому на руки.
Хо була сама Астарта, то була вавилонська королева, то
була та, кого кохав Задіґ і за кохання до якої дорікав собі,
то була та, за долю якої він так боявся і так плакав.
Хвилину він не міг опанувати свої почуття й коли він утупив свої
очі в очі Астартині, що саме знову розплющилися й
дивилися втомно, соромливо й ніжно,  «О, могутні безсмертні,
що порядкують долею нікчемних смертних, ви повернули
мені Астарту!  вигукнув він.  Коли, де, в якому стані
бачу я її?» Він упав перед Астартою навколішки и припав
чолом до пороху під її ногами. Вавилонська королева підвела
його, посадила біля себе на березі струмка; вона багато
разів знову й знову витирала очі, з яких усе лилися сльози,
вена двадцять разів починала розмову, що її перебивали
стогони. Вона запитувала в нього, який випадок з'єднав їх.
і попереджала його відповідь новими питаннями; вона
починала оповідати про свої нещастя й хотіла дізнатись про
нещастя Задіґові. Нарешті, коли. обоє трохи заспокоїли
зворушені свої душі, Задіґ небагатьма словами розповів їй,
через яку пригоду опинився він на цій рівнині. «Але,
шанована й нещаслива королево, як це я здибав вас на цьому
закинутому місці, одягнену, як рабиня, і в компанії інших
рабинь, що шукають василіска на те, щоб зварити його
в трояндовій воді, за лікарським приписом?» «Поки вони
шукають василіска.  сказала прекрасна Астарта,  я
розповім вам про все, що я перетерпіла, і що я прощаю
небесам тепер, коли знову бачу вас. Ви знаєте, що король, мій
чоловік, визнав за погане, що ви були найприємніший із
чоловіків, і що з цієї причини він однієї ночі постановив
задушити вас і. отруїти мене. Ви знаєте, як небо дозволило, щоб
мій маленький німий повідомив мене про наказ його високої
величносте. Щойно вірний Кадор присилував вас
скоритися мені й виїхати, він насмілився прийти до мене посеред
ночі через таємний хід; він розбудив мене й повів у храм
Ормузда, де його брат, маг, заховав мене, у велетенську
статую, низ якої торкався підвалини храму, а голова дохо-
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дила склепіння. Я була там ніби в труні, але маг
прислуговував мені й мені не бракувало нічого потрібного. Тим часом
на світанку в мою кімнату ввійшов аптекар його величности
з питвом, змішаним з опію, блекоти, болиголову, чорної
чемериці й борця, а другий урядовець пішов до вас з
блакитним шовковим шнурком. Вони нікого не застали. Кадор, щоб
краще обдурити короля, вигадав прийти й донести на нас
обох; він сказав, що ви виїхали дорогою на Індію, а я на
Мемфіс. По вас і по мене вислано сердюків. Посланці, що
шукали мене, не знали мене, я показувала своє обличчя
тільки вам, з наказу і в присутності мого дружини.. Вони
їхали навздогін за мною з портретом, який їм зробили з мене.
Жінка така сама на зріст, як і я, і може ще вродливіша,
спала їм на очі на єгипетськім кордоні. Була вона заплакана,
блукала; вони не сумнівалися, що ця жінка і є вавилонська
королева. Вони привели її до Моабдара. Спочатку їхня
помилка довела короля до лютого гніву, але швидко, ближче
розглянз'Еііш цю жінку, він визнав, що вона дуже гарна,
і заспокоївся. Її звали Міссуф. Потім мені говорили, що
єгипетською мовою це слово означає: «гарна примхливиця».

Вона й справді була така й була справжній мистець у
примхах. Вона подобалася Моабдарові, вона опанувала його так,
що він оголосив її за свою жінку. Тоді вже цілком
розгорнулася її вдача; вона без страху віддалася всім безумствам
своєї уяви. Вона хотіла, щоб гдлова магів, старий і
подагричний, танцював перед нею, а коли маг одмовився, вона
гнівно вигнала його. Вона наказала старшому єґермайстрові
зробити їй бабку з варенням; старий єґермайстер доводив
їй, що він не кондитор, але мусів зробити бабку і його
вигнали, бо бабка була підсмажена. Вона дала посаду
старшого єґермайстра своєму карликові, а посаду канцлера 
пажеві. Отак правила вона Вавилоном. Всі жалкували за
мною. Король, що був досить чесна людина, аж поки
захотів отруїти мене й задушити вас, здавалося, потопив свої
чесноти в дивному коханні до цієї прекрасної примхливиці.
У великий день святого вогню він прийшов до храму. Я
бачила, як він благав за Міссуф біля ніг статуї, де схована
була я. Я піднесла голос, я закричала йому: «Боги
відмовляють благанням короля, що став тираном, що хотів
замордувати розумну жінку на те, щоб одружитися з
несамовитою». Моабдара так вразили ці слова, що в голові йому
затьмарилося. Моє пророцтво й Міссуфина самовладність
призвели до того, що він з глузду зсунувся: за кілька день
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він збожеволів. Це божевілля, що здалося небесною карою,
було за знак до руїни: все повстало, все кинулося до зброї.
Вавилон, так довго занурений у ледачу випещеність, став
за театр жахливої громадянської війни. Мене витягли з лона
моєї статуї й поставили на чолі однієї партії. Кадор поїхав
до Мемфісу, щоб привезти вас до Вавилону. Дізнавшися
про ці сумні новини, гірканський князь із своїм військом
утворив у Халдеї третю партію. Він напав на короля, що
побіг перед ним із своєю навісною єгиптянкою. Моабдар
помер, пробитий мечем, Міссуф потрапила до рук
переможцям. Лихо моє хотіло, щоб і я сама попалася до одного гір-
канського загону й щоб мене привели перед князя саме
в той час, коли йому привели й Міссуф. Вам, безумовно,
любо буде дізнатися, що князь визнав мене за кращу від
єгиптянки й призначив мене до свого сералю: він дуже
рішуче сказав мені, що, закінчивши військову експедицію,
у яку виїздив, він прийде до мене. Уявіть собі мою журбу!
Зв язок мій з Моабдаром розбито, я могла бути з Задіґом,
а тим часом я потрапляю в кайдани до цього варвара. Я
відповіла йому з усією гордістю, якої надали мені мій сан і мої
почуття; я завжди чула, що небо надає особам мого етапу
особливо величної вдачі, яка одним словом, одним поглядом
змушує до приниження й найглибшої пошани зухвальців, що
насміляться наблизитись. Я говорила, як королева, але зо
мною повелися, як з покоївкою: гірканець, не призволяючи
навіть звернутися до мене з словом, сказав своєму євнухові,
що я грубіянка, але, що він уважає мене за гарну; він
наказав йому піклуватися про мене, налагодити для мене фаво-
ритський режим, щоб трохи освіжити колір обличчя
н щоб я стала гідніша його кохання в той день, коли йому
зручно буде мене ним ушанувати. Я сказала йому, що
заб ю себе, він одповів, сміючись, що себе не вбивають і що
він так і зробить, і полишив мене, ніби чоловік, що має
взяти собі папугу до звіринця. Яке становище для першої
иа всесвіт королеви, скажу більше, для серця, що віддалося
Задіґові!»

Од цих слів він припав їй до колін і зросив їх сльозами.
Астарта ніжно підвела його й продовжувала так: «Я
побачила, що я під владою варвара й суперниця божевільній,
вкупі з якою мене замкнули. Бона розповіла мені свою
пригоду в Єгипті; з тих рис, якими вона змалювала вас,
з часу, з верблюда, на якого ви сіли, з усіх обставин я
зрозуміла, що то Задіґ бився за неї. Я була певна, що ви
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в Мемфісі, і постановила тікати туди. «Прекрасна Міссуф,
сказала я їй,  ви куди веселіші за мене, ви краще за мене
розважатимете гірканського князя, допоможіть мені
врятуватися, і ви правитимете самі, вщасливите мене й
позбавитеся від суперниці». Міссуф обміркувала зо мною, яким
способом мені втекти: отже я вийшла нишком з однією
єгипетською рабинею. Я була вже біля Арабії, коли один
ниций злочинець, на ймення Арбоґад запопав мене й
продав купцям, що привели мене в цей замок, де живе пан
Оґюль. Він купив мене, не знаючи, хто я. Це хтивий
чоловік, що дбає тільки про панські страви й гадає, ніби бог
створив його на те, щоб посадовити до столу. Він такий
над міру огрядний, що це повсякчас загрожує задушити
його. Лікар його, що має на нього дуже мало впливу, поки
шлунок йому травить гаразд, править ним деспотично, коли
він об ївся; він запевнив його, що вилікує його василіском,
звареним у трояндовій воді. Пан Оґюль пообіцяв свою
руку тій із своїх рабинь, яка принесе йому василіска. Ви
бачите, що я не маю найменшого бажання найти цього
василіска, відколи небо призволило мені побачити знову
вас».

Тут Астарта й Задіґ висловили все те, що довго
стримувані почуття, все те, що їхні нещастя й кохання могли
навіяти найблагороднішим і найпристраснішим серцям,
і генії, що охороняють кохання, віднесли їхні слова аж до
сфери планети Венери.
Жінки повернулися до Оґюля, нічого не знайшовши.

Задіґ з явився до нього і заговорив так: .<<Нехай
безсмертне здоров я зійде з неба, щоб охороняти всі ваші дні!
Я лікар, я приїхав, почувши про вашу хворобу, і приніс
вам василіска, вареного в трояндовій воді. Це не означає,
що я бажаю одружитися з вами; я прошу у вас волі для
однієї молодої вавилонської рабині, що вже кілька день
у вас, і я згоден залишитися в рабство замість неї, коли
я не матиму щастя вилікувати пишного пана Оґюля».
Оґюль пристав на цю пропозицію: Астарта виїхала до

Вавилону з Задіґовим слугою, пообіцявши повсякчас
надсилати кур єрів, щоб сповіщати про все, що станеться.
Прощання їхнє було таке саме ніжне, як і їхня зустріч;
хвилини, коли зустрічаються, чи коли розлучаються, є дві
найбільші доби на життю, як то сказано в великій книзі Зенд.
Задіґ кохав королеву так, як присягався, а королева 
Задіґа більше, ніж говорила йому.
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Тим часом Задіґ так говорив до Оґюля : «Пане, мого
василіска не можна їсти: вся його сила повинна перейти
до вас крізь пори; я поклав його в добре надутий бурдюк
і покрив тонкою шкурою; ви повинні бити цей бурдюк
з усієї вашої сили і ми не раз пророблятимемо це; за
кілька день такого режиму ви побачите, що може моє
мистецтво». Першого дня Оґюль зовсім захекався й гадав,
що помре від утоми, другого він стомився менше й спав
більше: за тиждень він повернув собі всі сили, здоров я,
легкість і веселість найкращих своїх років. «Ви гралися
в м яча і були повздержливі,  сказав йому Задіґ. 
Знайте ж, що в природі немає василіска, що з повздержли-
вістю і вправами завжди почувають себе добре й мистецтво
поєднати докупи неповздержливість і здоров я є мистецтво
таке саме химерне, як і філософський камінь, судова
астрологія й теологія магів».

Перший Оґюлів лікар, відчуваючи, яка це небезпечна для
медицини людина, з єднався з аптекарем, щоб відіслати
Задіґа по василіска в інший світ. Отак, завжди покараний
бувши за добро, він трохи не загинув за те, що вилікував
ласого пана. Його запросили на розкішний обід. Його мали
отруїти другою стравою, але він одеріжав послання від
Астарти під час першої, він покинув обід, і вийшов. «Коли
тебе кохає жінка,  говорить Зороастр,  завжди
виплутаєшся з усякої біди на цьому світі».

Розділ дев ятнадцятий
ЗМАГАННЯ

Королеву привітали в Вавилоні з тим захватом, який
завжди викликає прекрасна принцеса в нещасті. Вавилон
видався трохи спокійнішим: гірканського князя вбито під
час бійки, переможці вавилоняни оголосили, що Астарта
має одружитися з тим, кого оберуть на державця. Люди
не хотіли, щоб найкраща на світі посада  Астартиного
чоловіка й вавилонського короля  залежала від інтриґ
і змов: постановили визнати за короля найодважнішого
й наимудрішого. За кілька миль від міста зроблено
величезне біговисько, обгороджене пишним прикрашеним
амфітеатром; борці мали зійтися туди озброєні з голови й до
ніг, кожному з них позад амфітеатру були окремі покої,
де він повинен був нікого не бачити й не знати. Треба
було чотири рази братися до зброї: ті, хто будуть такі
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щасливі, що переможуть чотирьох лицарів, мусять потім
битися один проти одного, і того, хто останній запанує на
полі бою, оголошено буде за переможця в змаганні. Через
чотири дні після цього він усе в тій самій зброї повинен
одгадати загадки, які загадають маги. Коли він не відгадав
загадок, він не буде за короля і треба знову починати
змагання на списах, аж поки знайдеться людина, що переможе
в обох змаганнях, бо на короля рішуче хотіли мати і най-
одважнішого, і наймудрішого. Весь цей час королеву мали
пильно оберіграти: їй дозволяли тільки під серпанком бути
на змаганні, але забороняли говорити з кимось із
претендентів, щоб не було тут ні прихильносте, ні несправедливости.
От про що повідомила Астарта свого коханця,

сподіваючись, що ради неї він виявить одваги й розуму більше,
ніж хто інший. Він виїхав, благаючи Венеру зміцнити його
відвагу й прояснити розум. Він приїхав на берег Ефрату
напередодні цього великого дня, записав свою девізу поміж
девізами інших борців, ховаючи своє обличчя, як от
наказував закон, і пішов одпочивати в покої, які йому припали.
Його друг Кадор повернувшіїся до Вавилону після того,
як марно шукав його, приніс у його приміщення всю зброю,
яку передала йому королева, а від себе привів прекрасного
перського коня. Задіґ упізнав Астарту в цих подарунках;
одважність і кохання його набули нових сил і нових
сподівань.

Другого дня, коли королева прийшла сісти на вкритому
дорогоцінностями троні, а амфітеатр заповнили всі дами
й усі верстви Вавилону, в циркові з явилися борці. Кожен
із них клав свою девізу до ніг великому магові; жеребок
тягли з девіз, Задіґова черга була остання. Перший вийшов
один дуже багатий пан, на ймення Ітобад, дуже
чваньковитий, мало відважний, дуже незграбний і зовсім
нерозумний. Челядь переконала його, що така людина, як він,
повинна бути королем; він одповів їм: «Така людина, як я,
повинна королювати». Тоді його озброїли з голови й до
ніг; зброя на ньому була золота, вкрита зеленим емалем,
пір я на шоломі зелене, спис перев язаний був зеленою
стрічкою. Вже спочатку, з того, як правив Ітобад конем,
усі побачили, що не такій людині небо віддасть
вавилонське берло. Перший лицар, що виступив проти нього, вибив
його з сідла, другий перекинув його через спину коневі:
обидві ноги йому були в повітрі, а руки розчепірені. Ітобад
підвівся, але так незграбно, що весь амфітеатр почав смі¬
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ятися. Третій не призволив навіть ужити свого списа, але,
скинувши супротивника, узяв його за праву ногу, зробив
ним півколо й кинув на пісок; циркові конюхи підбігли,
сміючись, до нього й знову посадовили на сідло; четвертий
борець схопив його за ліву ногу й кинув в інший бік. Його
надводили свистом до покою, де, згідно з законом, мусів
він перебути ніч, і він говорив, насилу плентаючись: «Яка
пригода з такою людиною, як я!»

Інші лицарі краще виконували свій обов язок: вже були
такі, що перемогли двох борців поряд, а дехто бився вже
втретє. Тільки князь Отам переміг чотирьох. Нарешті,
й Задіґ бився в свою чергу; він з усією можливою Грацією
вибив із сідла поряду чотирьох лицарів; отже треба було
ще побачити, хто буде переможцем  Отам чи Задіґ. На
першому зброя була блакитна з золотом і таке саме пір я,
а на Задіґові все було біле. Всі голоси поділилися між
лицарем білим і блакитним; королева, серце якої дуже
колотилося, благала небо за білий колір.

Обидва звитяжці так моторно робили випади й вольти,
так багато разів збивалися списами і так міцно трималися
в сідлах, що всі, крім королеви, вагалися, хто з двох буде
вавилонським королем. Нарешті, коли коні їх стомилися
і зломилися списи, Задіґ пішов на таку хитрість: він заїхав
позаду блакитного князя, перескочив на його коня, взяв
князя поперек тіла, скинув на землю, сам сів замість нього
на сідлі й почав вигравати конем навколо Отама, що лежав
на землі. Весь амфітеатр кричав: «Білий лицар 
переможець!» Обурений Отам підвівся, вихопив шаблю; Задіґ
зіскочив з коня з шаблюкою в руці. І от обоє просто на
арені почали новий бій, де навперемінки перемагали то
сила, то моторність. Пір я на їхніх шоломах, цвяшки на
нарукавниках, ланки кільчуг підстрибували під тисячею
навальних ударів. Вони били вздовж і впоперек, з правого
боку й з лівого, по голові, по грудях, вони відходили назад,
виступали вперед, вони мірялися, з єднувалися,
зчіплювалися, звивалися, як змії, нападали, як леви, від їхніх ударів
увесь час бризкали іскри. Нарешті, Задіґ, опанувавши на
хвилину себе, спинився, зробив фінт *, напав на Отама,
перекинув його, обеззброїв і Отам закричав: «О, білий
лицарю! Це ви повинні королювати в Вавилоні!» Королева не
тямила себе з радощів. Лицаря білого й лицаря блакитного

* Особлива фехтувальна підхідка.
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повели кожного до його покою, як і всіх інших, бо так
установив був закон. Німі слугували їм і приносили їжу. Можна
догадуватися  чи це не королевин маленький німий
прислуговував Задіґові? Потім їх полишили самих спати аж
до другого ранку, коли переможець мусів принести свою
девізу великому магові, щоб установити, хто він є.

Задіґ, хоч і закоханий, спав, такий був натомлений. Іто-
бад, що містився поруч із ним, не спав зовсім. Вночі він
підвівся, зайшов до Задіґового приміщення, узяв його
білу зброю й девизу, а натомість поклав зелену зброю. Коли
розвиднилося, він гордо пішов до верховного мага і
оголосив, що він є переможець. Цього ніхто не чекав, але він
виступив, поки Задіґ іще спав. Астарта, вражена й з
розпачем на серці, повернулася до Вавилону. Амфітеатр був
майже порожній, коли прокинувся Задіґ; він шукав свою
зброю, але знайшов тільки зелену. Не мавши нічого іншого
біля себе, мусів він накритися нею. Здивований і обурений
нап яв її собі на плечі й вийшов у такому пристрої.

Всі, що були ще в амфітеатрі, й цирку, зустріли його
свистом. Його оточили, його ображали ввічі. Ніколи
людина не зносила таких зневажливих образ. Терпець йому
увірвався; ударами шаблі він розігнав натовп, що
насмілився глузувати з нього, але й сам не знав, що робити далі.
Він не міг побачитися з королевою, він не міг оголосити,
що це вона надіслала йому білу зброю, бо це заплямило б
|ії, і от, поки вона тужила, його охоплював гнів і неспокій.
Він прогулювався берегом Ефрату, запевняючи себе, що
доля судила йому бути нещасним і безпорадним,
відновляючи в думах усе лцхо, починаючи від пригоди з жінкою,
що не зносила однооких, аж до пригоди з його зброєю.
«От що значить,  думав він, прокинутися надто пізно:
коли б я менше спав, я був би вавилонським королем, я
володів би Астартою. Знання, звичайність, одвага служили
тільки на нещастя мені». Нарешті, в нього вихопилася скарга
на провидіння і його спокушало думати, що всім керує
якийсь жахливий фатум, що кривдить добрих і дозволяє
мати успіх зеленим лицарям. Смутило його ще й те, що
носив оцю зелену зброю, яка накликала на нього таке
глузування. Повз нього ішов купець; він задешево продав йому
зброю і взяв у купця вбрання та довгу шапку. У такій
одежі він пішов уздовж ефратських берегів, повний
розпачу й потай нарікаючи на провидіння, що повсякчас
переслідувало його.
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Розділ двадцятий

ПУСТЕЛЬНИК

Ідучи, зустрів він пустельника з білою бородою, що
доходила до пояса. В руці він тримав книжку й уважно читав.
Задіґ спинився й низько вклонився йому. Пустельник
привітався з таким благородним і сумирним виглядом, що Задіґ
захотів поговорити з ним: він спитав, яку той читає книжку.
«Це книга долі,  відповів пустельник. Хочете
прочитати дещо?» Він дав Задіґові до рук книжку, але той,
вивчивши все й знаючи на багатьох мовах, не міг зрозуміти
в книжці й однієї літери; цікавість йому від того ще
подвоїлася. «Мені здається, що ви дуже зажурені»,  сказав
йому цей дідусь. «Леле!» я маю до того причину!»  сказав
Задіґ.  «Коли ви дозволите мені піти з вами,  відповів
старий,  може я вам буду корисний; мені траплялося іноді
вливати почуття заспокоєння в душу нещасним». Задіґ
відчував пошану до пустельникового вигляду, до бороди й до
книжки, в його розмові він бачив вищий розум. Пустельник
говорив про долю, справедливість, мораль, про доброго
владаря, про людську несталість, про чесноти й вади так
жваво, зворушливо й красномовно, що Задіґ відчув, як його
тягнуть до нього невидимі чари; за хвилину він уже просив
* не покидати його, поки вони не повернуться до Вавилону.
< Я сам прошу у вас цієї ласки,  відповів йому старий,
заприсягніться мені Ормуздом, що відтепер ви кілька день
не розлучитеся зо мною, хоч би що я робив». Задіґ
присягнув і вони пішли разом.

Увечорі двоє мандрівників прийшли до чудесного замку.
Пустельник попрохав притулку для себе й для молодика,
що йшов із ним.

Воротар, що вони мали були його за великого пана,
з якоюсь зневажливою добрістю пустив їх. їх привели до
начальника над челяддю, і той показав їм пишні господареві
покої.

їх посадовили край столу, а господар замку не
призволив кинути на них поглядом; але їм прислуговували, як і
іншим, уважно й щедро, потім дали вимити руки в золотій
мисці, прикрашеній смарагдами й рубінами; спати їх
поклали в дуже гарних покоях, а вранці служник
приніс кожному з них по золотій монеті. Після цього їх
одпустили.
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«Господар будинку,  сказав Задіґ дорогою,  видався
мені людиною великодушною, хоч трохи й гордою, він
благородно виявляє гостинність». Так говорячи, він помітив,
що дуже широка торбина, яка була в пустельника,
здавалось витяглась і настовбурчилась; він загледів там золоту,
прикрашену дорогоцінностями миску, яку пустельник украв.
Спочатку він не насмілився нічого зауважити, але був
страшенно вражений.

Близько півдня пустельник спинився перед дверима
маленького дому, де жив маленький багатий скнара і
попрохав там притулку на кілька годин. Старий, погано
вдягнений слуга брутально зустрів їх і повів пустельника та
Задіґа до стайні, де дав їм кілька гнилих оливок, поганого
хліба й зіпсованого пива. Пустельник їв і пив так само
задоволено, як і вчора; навіть більше, звернувшися до цього
старого слуги, що доглядав їх, щоб вони чого не вкрали,
і напосідався, щоб вони вже йшли, він дав йому дві золоті
монети, які одержав уранці, і подякував йому за всі
турботи. «Прошу вас,  додав він,  дайте мені змогу
поговорити з вашим господарем». Здивований слуга повів обох
мандрівників. «Пишний пане,  сказав пустельник,  я
можу висловити вам тільки сумирну подяку за те
благородство, з яким ви прийняли нас. Призвольте взяти цю
золоту чашу, як невеличку ознаку моєї вдячности». Скнара
ледве не впав навзнак. Пустельник не Дав йоліу часу
отямитись од зрушення і швиденько вийшов із своїм молодим
мандрівником. «Батьку мій, сказав Задіґ, що це я бачу?
Ви аж ніяк не скидаєтеся на інших людей: ви вкрали
прикрашену дорогоцінним камінням золоту миску в пана, який
чудесно пригостив вас, і віддали її скнарі, який поводився з вами
образливо».  «Сину мій,  відповів старий,  отой
пишний пан, що приймає чужинців тільки заради пихи та щоб
ображати своїм багатством, стане розумніший; скнара
навчиться шанувати гостинність. Ні на що не дивуйтеся і йдіть
за мною».

Задіґ не знав, чи має він справу з божевільним чи
з наймудрішим із людей; але старий говорив з таким
виглядом вищости, що Задіґ, зв язаний до того ж присягою, не
міг утриматися, щоб не піти за ним.
Увечорі вони прийши до мило збудованого, але простого

дому, де ні в чому не почувалося ні марнотратства, ні скна-
рости. Господар був філософ, що віддалявся світу, що
серед спокою розвивав свою мудрість та чесноту й проте
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не нудьгував. Йому сподобалось збудувати це
пристановище, де він приймав чужинців з благородством, у якому
не було ніякої пихи. Він сам вийшов назустріч двом
мандрівникам, яких поклав спочатку відпочити в дуже вигідній
кімнаті, а трохи згодом сам прийшов запросити їх на
пристойний і добре зготований обід, під час якого розважно
говорив про останню революцію в Вавилоні. Здавалося,
він дуже прихильний був до королеви і висловлював жаль,
що Задіґ був на біговиську, змагаючись за корону. «Адже
люди,  додав він,  не заслуговують мати такого короля,
як Задіґ». Той почервонів і відчув, що журба його зростає.
У цій розмові дійшли того, що на світі не завжди все
робиться за волею наймудріших. Пустельник усе підтримував
думку, що волі провидіння не знати, й що люди міркують
про ціле, тим часом як вони бачать тільки найменшу
частку.

Заговорили про пристрасті. «Ах, які журні вони!» 
сказав Задіґ.  «Це вітри, що напинають вітрила
кораблеві,  заперечив пустельник,  інколи вони перекидають
його, але без них не можна було б плисти. Од жовчі
люди хворіють і гніваються, але без жовчі чоловік не може
жити. Все небезпечне в цьому житті й усе доконечно
потрібне».

Заговорили про насолоду, і пустельник доводив, що це
є присутність божества. «Бо,  говорив він,  людина не
може дати собі ні почуття, ні думки, вона все одержує; горе
й насолода приходять з його єства».

Задіґ був у захваті, що людина, яка робила такі екстра-
ваґантні речі, може так добре міркувати. Нарешті, після
бесіди, такої ж навчальної, як і приємної, хазяїн одвів двох
своїх мандрівників до їхніх покоїв, благословляючи небо,
що послало йому двох таких мудрих і чеснотних людей. Він
запропонував їм грошей з такою благородною й
невимушеною манерою, яка не могла образити; пустельник
одмовився й сказав, що він має попрощатися з ним, бо ще до
ранку наміряється прийти до Вавилону. Розлучалися вони
ніжно; Задіґ відчував особливо велику пошану й
прихильність до такої приємної людини.

Коли пустельник і він опинилися в своїх покоях, вони
довго вихваляли свого хазяїна. На світанку старий
розбудив свого товариша. «Треба йти,  сказав він,  але
поки ще всі сплять, я хочу залишити цьому чоловікові
ознаку моєї тюшани й прихильности». Це кажучи, узяв він
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світильника й підпалив будинок. Зляканий Задіґ закричав
і хотів перешкодити йому зробити такий жахливий вчинок.
Пустельник утримав його з нелюдською силою; будинок
палав, пустельник, бувши з своїм товаришем досить далеко,
спокійно дивився, як він горить. «Дякувати богові, 
сказав він,  от будинок мого любого господаря знищено
знизу й доверху! Щасливий чоловік!».
Од цих слів Задіґ відчув воднораз бажання вибухнути

сміхом, вилаяти превелебного отця, набити його і втекти, але
не зробив нічого з цього і, піддаючись весь час пустельни-
ковій перевазі, він мимо своєї волі пішов за ним до
останньої ночівлі.

Це було в чеснотної і доброї вдови, в якої був повний
радости небіж чотирнадцяти років, єдина її надія. Як могла
краще пригостила вона гостей. Другого дня вона звеліла
небожеві перевести мандрівників через міст, що недавно
заломився й тому ходити ним було небезпечно. Коли вони
були посеред мосту, пустельник сказав молодикові. «Ідіть,
треба, щоб я відзначив свою подяку вашій тітці». Тут він
сходив його за волосся й кинув у річку. Дитина впала, на
хвилину з явилася над водою й зникла в потоці. «О,
потворо! О, найзлочинніший із людей»,  скрикнув Задіґ.
«Ви обіцяли мені терпіти,  сказав пустельник,
перебиваючи його,  знайте, що під руїнами того спаленого дому,
куди провидіння закинуло вогонь, господар знайде
незліченні скарби; знайте, що цей молодик, якому провидідня
зломило голову, через рік убив би свою тітку, а через два
вас».  «Хто це сказав тобі, варваре, вигукнув Задіґ.
А коли ти й вичитав усі ці події в твоїй книзі долі, то
чи дозволено тобі топити дитину, що не зробила тобі лиха?»
«Люди,  сказав пустельник,  судять про все, нічого не
знаючи; з-поміж усіх людей ти найгідніший того, щоб
просвітити тебе». Задіґ попрохав у нього дозволу говорити:
,«Я не покладаюся на себе,  сказав він,  але насмілюся
просити тебе роз яснити один мій сумнів. Чи не краще
було б виправити цю дитину й навернути її до чесноти, ніж
топити?» Пустельник обізвався: «Коли б він був чеснотний
і коли б він жив, йому випало б таке: забили б його
самого з жінкою, з якою він був би одружений, і з ДИТИ-т
ною, яку був би породив». «То як,  сказав
Задіґ, значить доконечно потрібно, щоб були злочини й нещастя
й щоб нещастя падали на кращих людей?» «Лихі,
відповів пустельник,  завжди нещасні, вони служать
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на те, щоб випробувати невеличку кількість праведних,
розсіяних на землі, і не' буває лиха, яке не породило б
добра».  «А коли,  сказав Задіґ,  буде саме добро
й не буде лиха?» ч «Тоді,  обізвався пустельник, як
ця земля буде іншою землею, ланцюг подій буде іншого,
мудрішого порядку і цей порядок, довершений будучи, може
бути тільки в вічній оселі верховного єства, до якої не
може наближатися зло. Воно створило мільйони світів,
з яких жаден не подібний до іншого. Ця одвічна
різноманітність є ознака його одвічної могутности. Нема ні двох
листочків на землі, ні двох світил на безкрайому небесному
полі, що були б схожі; і все, що ти бачиш на малому атомі,
де народився, повинно бути на своєму місці, у свій
призначений час, згідно з непорушними законами того, хто
обіймає все. Люди думатимуть, що дитина, яка щойно
загинула, випадково впала в воду і що випадково згорів і той
будинок, але тут нема випадку; все є іспит, або кара, або
винагорода, або пересторога. Пригадуєш того рибалку, що
вважав себе за нещасливого з-поміж людей? Ормузд
послав тебе, щоб змінити його долю. Нікчемний смертний,
покинь сперечатися проти того, кого треба обожувати».

Розділ двадцять перший'

ЗАГАДКИ

Задіґ ішов навмання, не тямлячи себе, немов людина, біля
якої впала блискавка. Він увійшов до Вавилону в той день,
коли ті, що змагалися на біговиську, зібралися вже в
великому передпокої в палаці, щоб відгадувати загадки й
відповідати на запитання великого мага. Зійшлися всі лицарі,
окрім озброєного в зелене. Коли Задіґ увійшов до міста,
навколо нього зібрався народ; очі не могли надивитися на
нього, уста  вихваляти його, серця  бажати йому імперії.
Побачивши, як він проходить, заздрісний затремтів і
одвернувся; народ одніс його аж до місця зібрання. Королеву,
яку сповістили про його прихід, опанувало хвилювання,
страх і надія; її гризла тривога; вона не могла зрозуміти,
ні чому це Задіґ прийшов без зброї, ні чому це на Іто-
бадові була біла зброя.

Коли побачили Задіґа, зачувся зніяковілий гомін: усі
були здивовані й раді, що знову бачать його, але
з являтися перед зібранням дозволялося тільки тим лицарям, що
билися.
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<Я бився, як і інші,  сказав він,  але інший носить

мою зброю і, чекаючи, поки я матиму честь довести це, я
прошу дозволити бути тут відгадувати загадки».

Поставили на голоси; в головах усім так міцно засіла
репутація його чесности, що ніхто не вагався дозволити
йому лишитись.
Спочатку великий маг поставив таке питання: «Що

з усіх речей є і найдовше й найкоротше, найбистріше й най-
повільніше, найрозпорошеніше й найпростіше, найзнева-
женіше й найоплаканіше, без чого не можна робити нічого,
що знищує все мале, й живить усе велике?»

Мав говорити Ітобад; він одповів, що така людина, як
він, зовсім не розуміється на загадках і з нього досить
того, що він переміг у великій бійці на списах. Одні казали,
що розгадка означає долю, інші  землю, ще інші 
світло. Задіґ сказав, що це час. «Нема нічого довшого, 
додав він, - бо це є міра вічности, й нема нічого
коротшого, бо його бракує для всіх наших замірів, нема нічого
повільнішого, коли чекаєш, нема нічого швидшого, коли
радієш; він без кінця широкий і дробиться без^ кінця; всі
люди занедбують його, всі оплакують, коли втратять його,
без нього нічого не робиться, за ним забувають усе, що не
варте нащадків, і він дає безсмертя великим речам».
Зібрання /югодилось, що Задіґ має рацію.

Потім спитали:
«Що одержують, не дякуючи, чим граються, не знаючи

як, що дають іншим, не знаючи, де воно, що втрачають не
помічаючи?»
Кожен сказав свою відгадку, один Задіґ догадався, що

це життя; так само легко відгадав він і інші загадки. Ггобад
усе казав, що нема нічого легшого й що він так само легко
дібрав би змісту, коли б захотів завдати собі роботи.
Поставили запитання про справедливість, про доброго
правителя, про засоби правити; . вирішено, що Задіґові
відповіді найґрунтовніші. «Дуже прикро, говорили люди,
що з таким добрим розумом з вас такий поганий
вершник».  «Найясніше панство,  сказав Задіґ,  я мав честь
перемогти на біговиську, це мені належить біла зброя.
Пан Ітобад забрав її, поки я спав; очевидно, він уважав,
що вона личитиме йому краще, ніж зелена. Я готовий на
Баших очах довести, у цьому моєму вбранні і з однією
шаблею проти всієї цієї прекрасної білої зброї, яку він узяв
у мене, що це я мав честь перемогти славного Отама».
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Ітобад дуже самовпевнено погодився на цей виклик, він
і сумніву не мав, що, бувши в шоломі, кірасі, нарукавниках,
він легко подолає борця в нічному ковпаку й хатній
одежині. Задіґ вихопив свою шаблю, салютуючи королеві, що
дивилася на нього, охоплена радістю і страхом. Ітобад
вихопив свою, не салютуючи нікому, і кинувся на Задіґа, як
людина, що нічого не боїться. Він уже хотів розрубати
йому голову, та Задіґ одбив удар, протиставивши те, що
зветься силою шаблі проти безсилля свого супротивника,
так що Ітобадові зломилася шабля. Тоді Задіґ схопив свого
ворога за стан, перекинув його на землю й, поставивши
кінчик своєї шаблі в переміжку в кірасі, сказав: «Покиньте
зброю, або я вас уб'ю!» Ітобад, усе дивуючися, що це за
неприємності трапляються з такою людиною, як він, дав
волю Задіґові, який спокійно зняв з нього свій пишний
шолом, свою прекрасну кірасу, свої добрі нарукавники, свої
блискучі настегники, одягся в них і в цьому пристрої побіг
та і впав навколішки перед Астаргою. Кадор легко довів,
що зброя належить Задіґові. Його однодушно визнали були
за короля і передовсім за згодою Астарти, яка по стількох
перешкодах смакувала радість бачити, що її коханець, на
думку всіх, гідний бути її чоловіком. Ітобад звелів у себе
вдома звати себе найясиішим паном. Задіґ був король і був
щасливий; він тримав у голові те, що сказав йому
пустельник, він пам ятав навіть те, що з піщинки стане діямант.
Він і королева молилися провидінню. Задіґ покинув
прекрасну примхливицю Міссуф мандрувати світами; він
послав по розбійника Арбоґада, якому дав почесну посаду
в своєму війську, пообіцявши піднести його до найвищої
ранґи, коли він триматиметься, як справжній вояк, і
повісити, коли він стане розбійником.
Сетока з прекрасною Альмоною викликано з глибини

Арабії, щоб він став на чолі Вавилонської торгівлі. Кадора
призначено й шановано згідно з його заслугами; він був
друг королеві, і значить король був єдиний на землі
монарх, що мав друга. Малого німого теж не^ забуто;
рибалці дано чудесний будинок, Орк)анові присуджено
заплатити йому велику суму й повернути жінку, але, ставши
мудрим, рибалка взяв тільки гроші.
Ні прекрасна Семіра не могла заспокоїтись, що думала

була, ніби Задіґ стане одноокий, ні Азора не покидала
плакати, що хотіла колись одрізати йому носа: він
заспокоїв їхній сум подарунками. Заздрісник помер від гніву
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й сорому. Імперія процвітала в спокої, славі й добробуті,
то був найкращий вік на землі; нею правили
справедливість і любов; всі благословляли Задіґа, а Задіґ
благословляв небо *.

* Тут кінчається манускрипт, де була історія про Задіґа. Після
дванадцятого розділу й пере д тим, як Задіґ приїхав до Сирії, булі
ще два розділи. Відомо, що він зазнав багато інших пригод, я»
правдиво записано отже прохання до панів перекладачів із східних
мов вібрати їх, коли вони до них потраплять.



БІЛИЙ БИК

ПЕРЕКЛАД ІЗ СИРІЙСЬКОЇ
ПАНА МАМАКІ,

АНГЛІЙСЬКОГО КОРОЛІВСЬКОГО

ПЕРЕКЛАДАЧА ІЗ СХІДНІХ МОВ



Розділ перший

ЯК ПРИНЦЕСА АМАЗІДА ЗУСТРІЛА БИКА

Молода принцеса Амазіда, дочка Амазіса, короля над
Танком100 у Єгипті, прогулювалася Пелюзійською101
дорогою з дамами свого почту; з прекрасних очей їй лилися
сльози: вона глибоко сумувала. Всі знали, що було за
причину її журби і як боялася вона самою тією журбою
викликати досаду в короля, свого батька. Старий Мамбрес,
давній маг і євнух фараонів, був з нею та майже ніколи
й не кидав її; він бачив, як вона народилася, він виховав
її, він навчив її всього, що дозволено прекрасній принцесі
знати з єгипетських наук. Розум Амазідин рівний був її
вроді; була вона така сама чутлива, така сама ніжна, як
і чарівна; і ота чутливість коштувала їй так багато сліз.
Принцесі було двадцять чбтири роки, магові Мамбресові

близько тринадцяти сот. Відомо ж бо, що це він провадив
з великим Мойсеєм оту славетну дискусію, в якій перемога
довго хиталася поміж двома цими глибокими філософами,
і коли Мамбрес не здолав, то тільки через наочну про-
текіцю небесних сил, що охороняли його суперника; треба
було богів, щоб перемогти Мамбреса.
Амазіс настановив його на головного наглядача дому

своєї дочки й він виконував цей обов язок із своєю
звичайною мудірстю. Прекрасна Амазіда зворушувала його
своїми стогонагли: «О, мій коханцю, мій молодий і любий
коханцю! вигукувала вона по кілька разів,  о,
найбільший з переможців, найдовершеніший і найвродливіший
з-поміж усіх чоловіків! Леле, сім років уже, як зник ти
з землі! Який бог викрав тебе від твоєї ніжної Амазіди?
Ти ие помер, бо вчені єгипетські пророки всі згодні
в цьому,  але ти помер для мене; я самітна на землі,
для мене вона пустеля. Через яке незрозуміле диво поки-
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нув ти землю й твою коханку? Твій трон був найперший
у світі, та це мало важить, але я, що обожую тебе, о мій
дорогий, На...»  Вона спинилася «Бійтеся вимовляти це
фатальне ім я,  сказав їй мудрий Мамбрес, давній євнух
і маг фараонів,  вас може викрити якась із двірських дам;
усі вони дуже віддані вам і, безумовно, всі прекрасні дами
вважатимуть за заслугу служити таким благородним
пристрастям прекрасних принцес; але може ж, кінець-кінцем,
трапитись якась нескромна, чи, в крайнім разі, навіть
зрадниця, а ви знаєте, що король, ваш батько, хоч і любить вас,
але заприсягся відтяти вам голову, коли вимовите ви це
жахливе ім я, що повсякчас ладне вихопитися вам з уст.
Плачте, але мовчіть; це дуже важкий закон, але ви не
були б виховані в єгипетській мудрості, коли б не могли
керувати своїм язиком. Пам ятайте, що Гарпократ1021 один
із найбільших наших богів, завжди тримає пальця на
устах. Прекрасна Амазіда плакала, але вже не розмовляла.
Коли вона мовчки підійшла до берегів Ніла, вона

побачила віддалік у холодку гайка, який обмивала річка,
стару жінку в сірому лахмітті, що сиділа на землі. Біля
неї була ослиця, собака, цап; проти неї був змій, несхожий
на звичайних гадюк, бо очі йому були такі самі ніжні, як
і жваві, фізіономія благородна й цікава, шкура йому
виблискувала найяскравішими й найніжнішими кольорами;
величезна риба, що до половини висунулася з річки, була не
найдивніша особа з цієї компанії; ще там були ца одній
гілці Еорон і голуб, і всі ці тварини, здавалося, дуже жваво
розмовляли.

«Леле!» сказала принцеса тихо, оті он люди
безперечно говорять про своє кохання, а мені не дозволено
вимовляти імени того, кого я кохаю!»

Стара тримала в руці крицевий ланцюжок на сто ліктів
завдовжки, що до його прив язаний був бик, який пасся
на рівнині; бик цей був білий, чудесної статури, ситий,
навіть гнучкий, що трапляється дуже рідко; роги йому були
з слонової кістки. Ніколи не видано було кращої тварини
з його породи; ігі бик Пазіфаїн 10", ні той бик, вигляду якого
прибрав Юпітер, щоб викрасти Европу, і близько не схожі
були на цю чудову тварину; гідна його була хібащо чарівна
теличка, в яку перетворилася Ізіда104.

Скоро побачив він принцесу, як підбіг до неї, з
моторністю арабського коня, що перебігає широкі простори й
перепливає річки античної Саани, щоб наблизитися до роз¬
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кішної кобили, яка панує в його серці й од якої
нашорошуються йому вуха. Стара вживала всіх сил, щоб стримати
його; змій, здавалося, страхав його своїм сичанням, собака
побіг за ним, кусаючи його прекрасні ноги, ослиця
перебігла йому шлях і почала брикатися, щоб завернути його,
велика риба схвилювала Ніл і, викинувшися з води, грози-
лася проковтнути його, цап став непорушний, охоплений
страхом, ворон кружляв бикові йад головою, ніби хотів
присилувати себе й видовбати йому очі, тільки горлиця
летіла за ним з цікавосте й вихваляла його тихим
буркотінням. Од такого незвичайного видовиська Мамбрес
поринув у свої поважні думки. Тим часом білий бик,
тягнучи за собою свій ланцюг і стару, вже підбіг до
охопленої здивованням і страхом принцеси, він кинувся їй до ніг,
він цілував їх, він проливав сльози, він дивився на неї очима,
де панувала нечувана мішанина суму й радости; він не
зважувався мукати, боячись налякати прекрасну Амазіду. Він
не міг говорити, йому заборонили мати той непевний натяк
на голос, який небо дарувало іншим тваринам, але всі рухи
його були красномовні. Він дуже сподобався принцесі; вона
відчула, що легенька забавка може на кілька хвилин
спинити найболіснішу журбу. «От, дуже ввічлива тварина, 
сказала вона,  я хтіла б мати її у себе в хліві».
На ці слова бик упав на чотири коліна й поцілував

землю. «Він розуміє мене! вигукнула принцеса,  він
показує, що хоче належати мені! Ах, божественний магу,
божественний евнуше, дайте мені цю розраду, купіть цього
херуба *. Сторгуйтеся з цією старою, якій він, безперечно,
належить. Я хочу, щоб ця тварина була моя. Не
відмовляйте мені в цій невинній розраді!» Усі двірські дами
додали своїх настирливих благань до принцесиного прохання.
Мамбрес піддався й пішов поговорити з старою.

Розділ другий

ЯК МУДРИЙ МОМБРЕС, КОЛИШНІЙ ФАРАОНІВ ЧАКЛУН,
ПІЗНАВ СТАРУ І ЯК ВОНА ПІЗНАЛА ЙОГО

«Пані,  сказав він їй,  ви знаєте, що дівчата, а
особливо принцеси, мають потребу розважатися. Королівська
дочка збожеволіла від вашого бичка; прошу вас продати
його нам, вам заплатять готівкою».  «Пане, відповГла

* Херуб* халдейською й сірійською мовою означав бик".
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йому стара,  ця дорогоцінна тварина не моя, ми повинні
я й усі тварини, що ви оце бачите,  пильно дбати за неї,
глядіти всіх її вчинків і відповідати за них. Боронь боже,
щоб я схотіла колись продати цю безцінну тварину».

Розмовляючи з старою, Мамбрес відчув, що деякі риси
її ніби проясняються йому непевним спогадом; він
уважніше придивився до старої в сірому напиналі.

«Шановна дамо,  сказав він їй,  або я помилюся, або
я бачив вас колись».  «А я не помиляюся, відповіла
стара.  Я вас бачила пане, тому вже сімсот років під час
подорожі з Сирії до Єгипту, через кілька місяців по
зруйнуванні Трої, коли в Тірі правив Гірам 10,\ а в старому
Єгипті Нерем-Керес».  «Ах! пані,  вигукнув старий, 
то ви священна Ендорська чарівниця106. «А ви, пане, 
сказала чарівниця, обіймаючи його,  ви великий Мамбрес
єгипетський».  «О, несподіване побачення! Знаменний
день! Одвічне передусталення! чсказав Мамбрес, 
безперечно, не без волі всесвітнього провидіння зустрілися ми
на цій рівнині, на березі Ніла, біля великого міста Таніса.
Як! то це ви, пані, така вславлена на берегах вашого
невеличкого Йордану й перша на світі майстерниця викликати
тіні?»  «Як! це ви, пане, ви, що вславилися, перетворюючи
лозини в гадюк, день у пітьму й річки в кров?»  «Так,
пані, але мій довгий вік зменшує до певної міри мої знання
і мою могутність: не знаю, звідки взявся у вас цей білий
бик і що то за тварини пильнують його разом з вами».
Стара зосередилася на своїх думках, звела очі до неба
й потім одповіла так: «Дорогий Мамбресе, ми з вами однієї
професії, але мені суворо заборонено говорити вам, хто
цей бик; щодо інших тварин, я можу задовольнити вас, ви
легко розпізнаєте їх з характерних їхніх ознак. Змій цей 
той самий, що переконав Єву з'їсти яблуко й дати
надкусити його своєму чоловікові; ослиця  та, що промовляла
посеред битого шляху до вашого однолітка Валаама107;
риба, голова якій завжди вистромлена з води, та сама, що
кілька років тому проковтнула Іону 108, собака той, що йшов
за янголом Рафаїлом і молодим Товієм 109 у мандрівці, яку
вони зробили до Раґи в Мідії за часів великого Салмана-

110 о е» о . . .

зара ; цей цап  той самии, що спокутує всі гріхи однієї

нації, цей ворон і голуб ті, що були в Ноєвому ковчезі:
величезна подія, всесвітня катастрофа, про яку не знає
майже ніхто на землі! От ви і в курсі. Але щодо бика, про
нього ви не дізнаєтеся нічого».
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Мамбрес слухав з пошаною, потім сказав: чВічне одкри-
вав себе як хоче й кому хоче; славетна чарівнице, всі ці
тварини, яким доручено разом із вами стерегти білого бика*
відомі тільки вашій великодушній і приємній нації, яка сама
ще невідома майже нікому в світі. Дива, які проробляємо
ми  ви й ваші, чи я й мої,  спричиняться колись до
великих сумнівів і скандалів з боку брехливих мудреців.
На щастя, їм йнятимуть віри справжні маги, що скоряться
пророкам однієї невеличкої частини світу; і це все, що
треба».

Поки він говорив це, принцеса смикнула його за рукав і
сказала: «Мамбресе, то ви не купите мені бика?»
Занурившися в глибокі маріння, маг не відповів нічого, і в Амазіди
полилися сльози.

Тоді вона сама звернулася до старої і сказала їй: «Моя
люба, благаю вас усім, що є у вас найдорожчого в світі,
вашим батьком, вашою матір ю, годувальницею вашою, які*
безперечно, живі ще й досі,  продайте мені не самого*
тільки вашого бика, але й голубку, що, здається, дуже його
полюбляє. Інших ваших тварин я не хочу. Але я дівчина, з
якою може трапитися гістеричний напад, коли ви не продасте
мені цього чудесного білого бика, в якому полягає вся
відрада мого життя».

Стара пошанливо поцілувала поділок її серпанкової сукні
й сказала: «Принцесо, мій бик не продається, ваш славетний
маг знає про те. Все, що я можу зробити для вашої ласки,
це щодня приводити його пастися біля вашого палацу. Ви
можете пестити його, давати йому бісквіти, казати, щоб
танцював вам на розвагу, але треба, щоб він повсякчас був
перед очима всіх тварин, що сидять отут за мною й повинні
стерегти його. Доки він не захоче* видертися, йому не буде
зроблено ніякого лиха, але коли він знову захоче розбити
ланцюг, як то зробив, побачивши вас,  лихо йому! Я не
відповідаю тоді за його життя. Його неодмінно проковтне
оця величезна риба, яку ви бачите, й три дні триматиме
в своєму шлункові, або ще оцей змій, що видається вам
досить сумирним і досить приємним, може вкусити його
на смерть".

Білий бик, який на диво розумів усе, що говорила стара,
але не міг говорити, покірно згодився на всі ці пропозиції.
Він ліг біля Амазідиних ніг, тихенько замукав. Ніжно
дивлячись на Амазіду, він, здавалось, говорив їй:
«Приходьте інколи побачитися зо мною посеред трав». Тоді взяв
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слово змій і сказав їй: «Принцесо, раджу вам наосліп робити
все те, що оце сказала панночка з Лендору». Ослиця теж
сказала своє слово й була змієвої думки. Амазіду засмутило
те, що змій і ослиця розмовляють, тим часом як білий бик.
такі ніжні, такі благородні почуття маючи, не може
висловитись. «Леле! нема чого звичайнішого у нашому дворі,
сказала вона тихо,  там повсякчас побачиш прекрасних
панів, що не беруть участи в бесіді, й дурнів, що
розмовляють упевнено». «Цей змій не дурень,  сказав Мамбрес,
не помиляйтеся щодо нього, це, може, найпочесніша особа».

День спадав; принцеса мусіла повертатися, свято
пообіцявшися прийти взавтра о тій самій годині. Її двірські дами
були зачудовані й не розуміли нічого з того, що бачили
й чули. Мамбрес міркував. Принцеса, згадавши, що змій
назвав стару панночкою, вирішила навмання, що та ще
незаймана й відчула жаль, що вона така й досі, жаль по-
шанливий, який вона ховала так само дбайливо, як і ім я
свого коханця.

Розділ третій

ЯК ПРЕКРАСНА АМАЗІДА МАЛА ТАЄМНУ РОЗМОВУ
З ПРЕКРАСНИМ ЗМІЄМ

Прекрасна Амазіда порадила своїм дамам тримати в
таємниці все, що вони бачили. Всі вони пообіцяли їй, і,
справді, береглися цілий день. Можна гадати, що Амазіда
мало спала тієї ночі. Якісь незрозумілі чари ввесь час
нагадували їй про її прекрасного бика. Скоро змогла вона
бути на волі з своїм мудрим Мамбресом, вона сказала йому:
«О, мудрий! ця тварина заморочила мені голову».  «Вона
дуже цікавить і мою,  сказав Мамбрес.  Я ясно бачу,
що цей херуб значно вищий за свою породу, я бачу, що
тут якась таємниця, але я боюся сумних подій. Ваш батько
Амазіс  лютий і підозрілий. Уся ця справа потребує, щоб
еи поводилися якнайобережніше».  «Ах! мовила
принцеса,  я ,надто цікава, щоб бути обережною: це єдина
пристрасть, яка може поєднатися в моєму серці з тією, що
гризе мене з приводу коханця, якого я втратила. Невже я
не можу знати, що то за білий бик, який викликає в душі
моїй таку нечувану тривогу?»  «Пані,  відповів їй
Мамбрес,  я вже признався вам, що моя вченість
знижується в міру того, як зростають літа. Та або я дуже
помиляюся, або цей змій знає те, що вам так бажано знати. Він
розумний, він добре висловлюється, він віддавна звик
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втручатися в дамські справи».  «Ах! сказала Амазіда,
це безперечно той прекрасний єгипетський змій, що,
засунувши хвоста до рота, являє символ вічности, що освітлює
світ, розплющуючи очі, й затьмарює його, коли заплющує
їх?»  «Ні, пані».  «То це Ескулапів 1114 змій?»  «Ще
менше того».  «Може це Юпітер у зміїній формі?» .
^Зовсім ні». Ах, я бачу, це ваша лозинка, яку ви колись
перетворили на змія!»  «Ні, кажу вам, пані, але всі ці
змії одного роду. Оцей має високу репутацію в своїй країні,
там його вважають за найспритнішого з усіх, яких тільки
бачили. Зверніться до нього. Проте попереджаю вас, що це
дуже небезпечна справа. На вашому місці бувши, я полишив
би й бика, ослицю, змія, рибу, собаку, цапа, ворона й
горлицю. Але пристрасть захопила вас; все, що я зможу
зробити, це жалкувати й тремтіти».

Принцеса благала його влаштувати побачення з змієм.
Мамбрес, добрий бувши, погодився на те, і, весь час глибоко
замислений, пішов до своєї чарівниці. Він так підлесливо
виклав їй примху своєї принцеси, що переконав її.

Отже стара сказала, що Амазіда тут господиня, що змій
уміє добре поводитися, що він дуже чемний з дамами, що
він іншого й не хоче, як прислужитися їм, і що він прийде
на побачення.

Старий маг приніс принцесі цю добру звістку, але він
знов боявся якогось нещастя і ввесь час щось міркував. «Ви
хочете говорити зо змієм, пані, і це буде так, як завгодно
вашій світлості. Пам ятайте, що його треба добре влещувати,
бо всі тварини повні самолюбства, а він зосібна; говорять
навіть, що через надмірну гордість давно колись його
вигнали з дуже гарного місця».  «Не чула такої
поголоски»,  заперечила Амазіда.  «Я їй можу повірити»,
обізвався старий. Потім він розповів усі чутки, що росхо-
дилися про цього вславеного змія. ««Але пані, хоч би яка
дивна пригода сталася з ним, тільки облесливістю зможете
ви вирвати в нього таємницю. У сусідній країні вважають,
що він утнув дамам гидку штуку; справедливо, щоб жінка
теж спокусила його».  «Я зроблю, що зможу»,  сказала
принцеса.

Отже вона вийшла з двірськими дамами й добрим магом -
євнухом. Стара пасла білого бика досить далеко. Мамбрес
дав Амазіді волю й пішов погомоніти з чарівницею.
Фрейліна розмовляла з ослицею, дами-компаньйонки
розважалися з цапом, собакою, вороном і голубкою. А щодо великої
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риби, якої всі боялися, то з наказу старої вона занурилася
в воду.

Змій одразу з явився перед прекрасною принцесою в
лісі й вони мали вдвох таку розмову:

З м і й. Ви не можете повірити, пані, оскільки втішна для
мене честь, яку ваша світлість призволила мені зробити.
Принцеса. Пане, ваша висока репутація, тонкість

вашої фізіономії і виблиск ваших очей легко спонукали мене
шукати цього побачення. Як усі кажуть (коли тільки не
помиляються), я знаю, що ви були великий пан у небесних
емпіреях.
Змій. Те правда, пані, що я мав там досить почесну

посаду; запевняють, ніби я фаворит, що зазнав неласки. Ця
поголоска пішлася спочатку з Індії*. Брагмани перші дали
довжелезну історію моїх пригод; не маю сумніву, що колись
північні поети зроблять з них досить дивну епічну поему
(Мілтонів «Утрачений рай»), бо по правді, це все, що з них
можна зробити. Але я не так іще занепав, щоб не мати на
оцій-о кульці досить визначних володінь. Зважуюсь навіть
сказати, що мені належить уся земля.
Принцеса. Вірю цьому, пане, бо кажуть, що ви маєте

хист переконувати в будь-чому, а подобатись  це значить
керувати.

Змій. Вас бачачи й вас слухаючи, пані, я відчуваю, що
ви маєте надо мною ту владу, яку, кажуть, буцімто я маю
над іншими душами.
Принцеса. Я думаю, що ви тварина-переможець;

запевняють, що ви багато перемогли дам і що ви почали з
нашої загальної матері, ім я якої я забула.

З м і й. З мене зробили винного. Я дав їй найкращу в світі
пораду. Вона вшанувала мене довірою. Моя думка була
така, що вона з чоловіком мусіли аж по вуха наїстися овочів
дерева спізнання. Я гадав догодити цим господареві над
речами: мені здавалося, що таке доконечно потрібне
людському родові дерево не мусить рости марно.  Чи господар
волів, щоб йому слугували неуки й недоумки? Хіба не на те
утворено розум, щоб він освічувався і вдосконалювався?
Хіба не треба знати добро й зло, щоб робити одне й
уникати другого? По правді, мені мусіли були б дякувати.

* Справді, брзгмани були перші, що уявили повстання на небі, і
ця байка довго становила канву для історій про війну велетнів проти
бога і деяких інших. Прим. фр. вид.



216 Вольтер

Принцеса. Проте, кажуть, що вам од того трапилося
лихо. Це  однаково, як тепер часто карають гарних
міністрів за те, що дали пораду, і стільки справжніх ученів
і великих геніїв переслідують за те, що вони пишуть
корисні для людського роду речі.
Змій. Очевидно, мої вороги, пані, розповіли вам ці

байки; вони галасують, що при дворі на мене дивляться
скоса. Доказом того, що я маю там дуже великий вплив,
буде, як вони й самі визнають, те, що я був членом ради,
коли ставилося питання про іспит добродієві Іову112, і що
мене знову покликано, коли ухвалили були резолюцію
одурити одного князька, Ахава на ймення *, і саме на мене
поклали це доручення.

Принцеса. Ах, пане, я не вірю, щоб могли ви когось
одурити; але раз ви завжди в міністерствах, можу я
просити у вас ласки? Сподіваюсь, що такий ґречний пан мені
не відмовить.

Змій. Пані, ваше прохання є наказ. Що звелите?
Принцеса. Закликаю вас, скажіть мені, хто цей білий

бик, до якого маю я незрозумілі почуття, які зворушують
мене і яких я боюся? Мені сказали, що ви зволиге
розказати мені це.

Змій. Пані, цікавість доконечне потрібна людській
натурі й особливо вашій приємній статі, без неї люди
животіли б у найганебнішому неуцтві. Я завжди, оскільки можу,
задовольняю дамську цікавість. Мене обвинувачують, ніби
я догоджаю їм тільки на те, щоб зробити наперекір
господареві над речами. Присягаюся вам, що в мене єдина мета
прислужитися вам, але стара мусіла б сказати, що є деяка
небезпека для вас у викриванні таємниці.
Принцеса. Ах, од того я стаю ще цікавіша.
З м і й. Пізнаю в цім усіх прекрасних дам, яким я робив

послуги.

П р и н ц е с а. Коли маєте хоч трохи почуття, коли всі
істоти зобов язані допомагати одна одній, коли ви милосерді
до нещасливої, не відмовляйте мені!

З м і й. Ви шматуєте мені серце: треба задовольнити вас.
Але ке перебивати мене.

* Третя книга царів, XXII розд., 21 і 22: Господь сказав, що він
одурить Ахава, царя ізраїльського, щоб він ішов до Рамота Галаад-
ського і там пав. І підвівся один дух і з явився перед господом і
сказав йому: Це я одурю його". І господь сказав йому: Як! Так, це
ти одуриш його і переможеш. Іди і зроби так . Прим. фр. вид.
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Принцеса. Обіцяю вам це.
Змій. Був один молодий король, прекрасний, як

намальований, закоханий, коханий...
Принцеса. Молодий король, прекрасний, як

намальований, закоханий, коханий! Але в кого? І який був той
король? Скільки йому було років? Що з ним сталося? Де
він? Де його королівство? Як йому на ім'я?
Змій. Отак ви не перебиваєте мене, ледве я почав?

Стережіться коли ви не матимете більшої влади над
собою, ви загинули.
Принцеса. Ах, пробачте, пане, такої нескромности зо

мною більше не трапиться; кажіть далі, коли ваша ласка.
Змій. Цей великий король, найприємніший і найвідваж-

ніший з чоловіків, переможець скрізь, куди тільки носив
свою зброю, часто бачив сни. А коли він забував свої сни,
вимагав, щоб його маги пригадували і розповідали йому те,
що він снив; за невиконання цього він їх усіх вішав:
нічого бо нема справедливішого. От уже сім років, як він
бачив дуже гарний сон, про який, прокинувшись, він
утратив спомин і коли один молодий єврей, повний досвіду,
пояснив йому цей сон, приємний король раптом перетворився
в вола *, бо...
Принцеса. Ахі То мій любий Наву...
Вона не могла закінчити і впала непритомна. Мамбрес,

слухавши здалеку, побачив, як вона падає, і подумав, що
вона вмера.

Розділ четвертий

ЯК ХОТІЛИ ОФІРУВАТИ БИКА Й ВИГНАТИ ЗЛИХ ДУХІВ ІЗ
ПРИНЦЕСИ

Мамбрес, плачучи, підбіг до неї. Змій був зворушений;
він не міг плакати, але тужно свистів і сказав: «Вона
вмерла!» Ослиця проказала: «Вона вмерла!» Ворон знов
сказав те саме; всіх інших тварин охопила, здавалось, туга,
окрім Йонової риби, що лишилась собі безжальною.
Фрейліна, двірські д&ми прибігли й рвали на собі волосся. Білий
бик, що пасся віддалік і почув їхні зойки, прибіг до гайка
і притяг за собою стару, мукаючи так голосно, що
розлягалася луна. Даремно всі дами лили з своїх слоїків на Ама-
зіду пахощі з трояндової води, гвоздичної, миртової,
росного ладану, мекського бальзаму, кориці, левконії, мушкат-

* Вся стародавність уживав однаково бик і вал.
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ного горіху, сірої амбри,  вона не подавала жадних ознак
життя. Та скоро вона відчула біля свого боку прекрасного
білого бика, вона отямилася, свіжіша, краща й жвавіша, ніж
будь-коли. Вона сотні разів цілувала цю прекрасну тварину,
що млосно поклала свою голову їй на алябастрові груди,
вона називала його: «мій владарю», «мій царю», «моє серце»,
«моє життя»; вона обвила свої слонової кістки руки навколо
його білішої за сніг шиї; легенька солома не так липне до
бурштину, виноград до молодого в яза, плющ до дуба. Чути
було тільки тихий шелест її зідхань, видно було її очі, які
то блимали ніжним полум ям, то затьмарювалися
дорогоцінними сльозами кохання.

Можна здогадуватись, яке здивовання охопило Амазі-
диних компаньйонок і фрейлін.

Щойно ввійшовши до палацу, вони всі розповіли своїм
коханцям про цю дивну пригоду, кожна з різними
подробицями, які збільшували її незвичайність і завжди сприяли
поширенню всіх історій.

Скоро Амазіс, король Танісу, про це довідався,  його
королівське серце охопив справедливий гнів: така була
й Міносова лють, коли довідався він, що дочка його Пазіфія
обдарувала своєю ніжністю Мінотаврового батька. Отак
трусилася Юнона, коли побачила, що чоловік її, Юпітер,
пестить прекрасну корову Іо 113 дочку річки Інаха. Амазіс
замкнув прекрасну Амазіду в її кімнаті й поставив варту
з чорних євнухів біля її дверей. Потім скликав таємну
нараду.

Головував там старий маг Мамбрес, але не мав він уже
того впливу, як колись. Усі державні міністри постановили,
що білий бик є ворожбит. Навпаки, він був заворожений,
але при дворах завжди помиляються щодо таких тонких
справ.

Більшістю голосів ухвалено, що треба вигнати злих духів
з принцеси й дати на офіру білого бика й стару.
Мудрий Мамбрес не хотів одкидати думку короля й

наради: це йому належало право вигнати злих духів і він міг
одікласти цю церемонію на дуже ймовірній підставі. У
Мемфісі помер бог Апіс. Бик-бог здох, як кожен інший.
А в Єгипті не дозволяли вигонити з будь-кого злих духів,
допоки не знайдено іншого бика навзаміну небіжчикові.

Отже на нараді вирішили чекати, поки в Мемфісі
призначать нового бога.

Добрий старий Мамбрес відчував, яка небезпека загро¬
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жує його дорогій принцесі: він знав, хто був її коханець,,
склад Н а в у, що вихопився в неї, викрив усю таємницю
очам старого мага.

Влада над Мемфісом належала тоді вавилонянам; вони
зберігали ще ці рештки своїх колишніх перемог, на які
здобулися за найбільшого на землі короля, що йому Амазіс
був смертельний ворог. Мамбресові треба було всієї його
мудрости, щоб добре триматися серед таких перешкод*
Коли король Амазіс викриє кохання своєї дочки, вона,
помре: він заприсягся в цьому. Великий, молодий,
прекрасний король скинув з королівства її батька, що повернув собі
Таніське королівство тільки сім років тому, коли ніхто не
знав, куди подівся улюблений монарх переможець і ідол
нації, ніжний і великодушний коханець чарівної Амазідіи
Але віддати на офіру білого бика визначало доконче Ама-
зіді вмерти з журби.
Що міг зробити Мамбрес за таких важких обставин?

Вийшовши з наради, він пішов до своєї дорогої вихованки
й сказав їй: «Люба дитино, я служитиму вам, але повторюю,,
вам перерубають шию, якщо ви промовите колись ім'я
вашого коханця».  «Ах, нащо мені моя шия,  сказала
прекрасна Амазіда,  коли я не можу обійняти шиї Навухо..*
Батько мій дуже лиха людина. Він не тільки відмовився
віддати мене за того, кого я обожую, а ще й оголосив йому
війну. А коли мій коханець переміг його, він винайшов
секрет перевернути його в вола. Чи бачено коли такі жахливі
хитрощі? Коли б мій батько не був мені батько, я не знаю,
що б я з ним зробила!»

«Це не ваш батько встругнув йому таку лиху штуку, 
сказав мудрий Мамбрес,  це хтось із палестинців, наших
давніх ворогів, хтось із мешканців тієї невеличкої країни,
що містить у собі силу держав, які ваш божественний
коханець звоював під свою руку, щоб дати їм лад. Ця
метаморфоза не повинна вас дивувати; ви знаєте, що колись я робив
кращі й тоді не було нічого звичайнішого за ці переміни, які
дивують нині мудреців. Правдива історія, яку ми читали
вкупі, навчає нас, що Лікаона, короля Аркадського,
перетворено в вовка, прекрасну Каллісто114, його дочку,
перетворено в ведмедицю; Іо, дочку Інахову, нашу шановну Ізіду 
в корову, Дафніс115  у лаврове дерево, Сірінкс118 
у флейту. А прекрасна Едіта117, жінка Лотова, одного з
найкращих, з найніжніших батьків, якого тільки бачено,  хіба
не стала вона поблизу нас дуже гарною й дуже пікантною
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соляною статуєю, яка зберегла всі ознаки своєї статі,
регулярно щомісяця має своє жіноче, як то свідчать визначні
люди, що бачили її. Замолоду я сам був за свідка цього
перетворення. Я бачив п ять могутніх міст, у найсухішому
й безЕодянішому закуткові світу, які перетворилися раптом
на прекрасне озеро118. За моїх часів без метаморфоз ніколи
не перебувалося. Нарешті, пані, коли приклади можуть
зменшити ваше горе, згадайте, що Венера перетворила Цера-
стів 119 у биків».  «Знаю,  відповіла нещасна принцеса, 
та хіба приклади заспокоюють? Коли помре мій коханець,
хіба може мене потішити те, що всі люди помирають?» 
«Ваша журба може скінчитися,  сказав мудрець,  і раз
ваш ніжний коханець став биком, то ясно, що з бика він
може стати людиною. Щодо мене, то нехай мене
перетворять на тигра, чи на крокодила, коли я не вживу тієї крихта
могутности, яка ще лишилася в мене, на послуги принцесі,
вартій світової пошани, прекрасній Амазіді, яку я виховав
на своїх колінах і якій фатальна доля завдала таких
жахливих іспитів».

Розділ п ятий

ЯК МУДРИЙ МАМБРЕС МУДРО ПОВОДИВСЯ

Сказавши принцесі все, що мусіло її заспокоїти і зовсім
не заспокоїло, божественний Мамбрес побіг до старої.
«Товаришко,  сказав він їй,  ремество наше добре, та дуже
небезпечне. Ви рискуєте тим, що вас скарають на горло,
а вашого бика спалять, або втоплять, або з їдять. Не знаю
вже, що зроблять з іншими вашими тваринами, бо хоч я й
пророк, та небагато знаю. Але пильно ховайте рибу й змія,
нехай перша не висуває своєї голови з води, а другий не
вилазить з нори. Бика я влаштую в одному своєму хліві на
селі, ви будете там із ним, бо кажете, що вам не можна його
залишати. Спокутувач-цап може, при нагоді, прислужитися
до очищення; поклавши на нього гріхи отари, ми
випровадимо його в пустелю; він звичний до цієї церемонії, яка
нікому не po6nfb лиха, та й кожен знає, що, прогулюючися,
цап викупає всі гріхи. Я тільки попрошу вас дати мені
зараз Товієвого собаку, бо то дуже моторний хорт, Валаамову
ослицю, що бігає краще за верблюда, та ковчежних ворона
й голуба, що дуже швидко літають. Я хочу вирядити їх за
посланців до Мемфісу в справі надзвичайної ваги». Стара
відповіла магові:

«Пане, ви можете робити що схочете з Тобієвим собакою,
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Валаамовою ослицею, ковчежними голубом і вороном, але
бик мій не може спати в хліві, сказано бо, що він повинен
у залізних та мідяних ланцюгах в траві на полі зрощуватися
небесною росою і нехай буде з тваринами. Пай його в траві
земній*. Мені доручено його, я мушу коритися; що
подумають про мене Даніїл, Єзекіїль і Єремія, коли я довірю
мого бика комусь іншому? Я бачу, що ви знаєте таємницю
цієї дивної тварини, та не можу докоряти собі за те, що ви
її викрили. Я одведу його далеко від цієї нечистой землі, до
Сірбонського озера120, далеко від^ 2ішрстокого Танісбкого
короля. Мене захищатимуть моя рйба з змієм. Я не боюся
нікого, коли служу своєму господареві».

Мудрий Мамбрес обізвався так: «Нехай буде божа воля,
моя люба, бо знайти знов-у нашого білого бика не
перешкодить мені ні Сірбонське озеро, ні Морійське, ні Содомське;
я зичу тільки добра і йому, й вам; але нащо кажете ви мені
про Даніїла, Єзекеїля й бремію?»  «Ах, пане, сказала
стара,  ви так само добре, як і я, знаєте, до чого
зацікавлені вони в цій великій справі; та я не можу гаяти часу,
я не хочу, щоб мене скарали на горло, а мого вола чи
спалили, чи втопили, чи з їли. Я йду до Сірбонського озера із
змієм і рибою. Прощавайте».
Бик замислено пішов за нею, виявивши доброчинному

Мамбресові, який він йому вдячний.
Мудрий Мамбрес був у страшенній тривозі: він ясно

бачив, що Амазіс, король Танісу, не тямлячи себе від
божевільної пристрасти своєї дочки о цієї тварини й гадаючи, що
її зачаровано, накаже скрізь шукати цю нещасну тварину
й що її неодмінно або спалять, як чаклуна на Таніському
майдані, або викинуть Іоновій рибі, або засмажать, або
подадуть до столу.

За всяку ціну волів він вберегти принцесу від такої не-
гіриємности.

Він написав старшому мемфіському жерцеві, своєму
другові, святим письмом на єгипетському папері, якого тоді ще
не вживали. Ось точні слова цього листа:

 Світло світу, заступниче Ізіди, Озіріса й Горуса, на-
чальниче обрізанців, ваш вівтар, як і розум, стоїть вище за
всі трони. Я дізнався, що ваш бик Апіс помер; я маю іншого
для вашої ласки. Швиденько вийдіть із своїми жерцями, щоб
зустріти його, обожте його й одведіть у ваш храмовий хлів.

* Даніїл, розд. V.
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Нехай Ізіда, Озіріс і Горус охоронять вас своєю святою
й гідною охороною, а також і вас, панове, мемфіські жерці L

Ваш прихильний друг М а м б р е с.

Боячись якогось випадку, він зробив чотири копії з цього
листа, поклав їх у футляри найміцнішого ебенового дерева,
потім покликав до себе чотирьох посланців, яких уважав за
гідних такого доручення (то були ослиця, собака, ворон
і голуб), і сказав ослиці:

«Я знаю, як вірно служили ви Валаамові, моєму
товаришеві, служіть і мені так:' нема пелікана, рівного вам на ході,
ідіть люба моя товаришко, віддайте мого листа у власні
руки й поверніться». Ослиця відмовила йому: «Як служила
я Валаамові, так служитиму, пане, й вам; я іду й повернуся».
Мудрець поклав їй у рота ебенову скриньку і вона побігла,
як стріла. Потім він підійшов до Товієвого собаки й сказав
йому: «Собако, вірний і бистріший на ході за легконогого
Ахілла, я знаю, що ви зробили для Товія, сина Товітового,
коли з янголом Рафаїлом надводили його з Ніневії до Раґи
в Мідії і з Раґи до Ніневії. Він приніс тоді своєму батькові
десять талантів*, які раб Товіт позичав рабові Табелеві, бо
ті раби були дуже багаті. Однесіть на адресу цього листа,
ціннішого за десять талантів». Собака відповів йому: «Пане,
коли давно я надводив посланця Рафаїла, то можу так само
виконати й ваше доручення».

Мамбрес засунув йому листа в пащу.
Та саме він сказав горлиці. Та відповіла: «Пане, як

я принесла до ковчегу лозинку, так я принесу й вам
відповідь». Вона взяла листа до дзьоба. За єдину хвилину всі
троє зникли з очей.

Потім він сказав воронові: «Я знаю, що ви годували
великого пророка Іллю 12\ коли він ховався біля Хоратського
потоку, такого вславленого на всій землі. Щодня ви
приносили йому доброго хліба й ситих пулярдок, я прошу вас
тільки віднести цього листа до Мемфіса».

Ворон відповів так: «То правда, пане, що я носив щодня
обідати великому пророкові Іллі, що я підняв його на небо
на вогняному возі, запряженому вогняними кіньми, хоч це
трохи й незвичайно. Але я завжди брав собі половину обіду.
Я залюбки однесу вашого листа, аби лиш ви забезпечили

* Двадцять тисяч екю французькими грішми ва нашим курсом-
Прим. фр. вид.
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мені щодня два добрі обіди і щоб мені наперед виплатили
за мою послугу».

Мамбрес сказав цій тварині гнівно: «Хитрий ласуне! Я не
дивуюся, що Аполлон з білого, як лебідь, яким ти був,
зробив тебе чорним, як кріт, коли на Тесалійській долині
зрадив ти прекрасну Короніс г 2, Ескулапову матір. Ех, а скажи
мені чи ти щодня їв філе й пулярдок, коли був десять
місяців у ковчезі?»  «Пане, ми їли там дуже добре, 
промовив ворон,  двічі на день подавано печеню всім птахам
моєї породи, що живляться тільки м ясом, як от: яструби,
коршуни, орли, саричі, шуліки, соколи, сови, яструби-пере-
пелятники,  і незчисленній силі хижих птахів. Ще пишніше
накривано стіл для левів, леопардів, тигрів, пантер, ящурів.
гієн, вовків, ведмедів, лисиць, куниць і для всіх
чотириногих м ясоїдів; у ковчезі було вісім видатних осіб, єдиних,
що були на світі, які повсякчас заклопотані були турботами
про нашу годівлю й про наше вбрання, а саме: Ной та його
дружина, що мали не більш як шістсот років, три їх сини
з дружинами. Мило було бачити, як дбайливо, як чисто
восьмеро наших челядинців обслуговували більше ніж чотири
тисячі гостей із величезними апетитами, не зважаючи вже
на неймовірну працю, якої потребували десять чи дванадцять
тисяч тварин від слона та жирафи й до шовкопряда та мухи.
Мене тільки дивує, що постачальник наш, Ной,  невідомий
усім націям, яким він є за родоначальника, та мене це не
дуже обходить. Я вже був колись на подібному святі в ко-'
роля Тракійського Ксіссутра *. Такі речі трапляються час-
од-часу з воронячого припису. Одне слово, я хочу, щоб мене
добре годували й заплатити готівкою».

Мудрий Мамбрес застерігся дати свого листа такій
вередливій і зухвалій тварині: вони розійшлися дуже незадово-
лені один з одного.

Та тим часом треба було знати, що трапилося з білим
биком, і не втрачати сліду старої та змія. Мамбрес наказав
надійним і розумним слугам іти за нею назирці, а сам, весь
час міркуючи, вирушив у ношах на берег Ніла.

«Як може бути,  говорив він сам собі,  що цей змій,
як вихваляється він сам, і як визнають стільки вчених, є гос-

* Бзроз, халдейській письменник, повідомляв спразді, що подібна
пригода трапилася королеві Тракійському асіссутро і. Вона була ще
дивніша, бо його ковчег мав п ять стадій завдовжки й дві завширшки.
Поміж учених знявся великий диспут, щоб установити, котрий ковчег
був старовинніший: Ксіссутрів чи Ноїв. Прим. фр. вид.
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по дар мало не всієї землі, і проте скоряється цій старій?
Як його кілька разів кликано на нараду вгорі, тим часом як
він плазує на землі? Як може він повсякчас заходити людям
у тіло власною силою й як стільки мудреців запевняють,
ніби можуть вигнати його словами? Нарешті, як опинився
він у сусіднього народу, щоб занапастити рід людський,
який нічого про це не знає? Я дуже старий, я вчився все
своє життя, але я бачу тут силу протиріч, яких не можу
погодити. Я не можу пояснити ні того, що траплялося зо мною,
ні тих прекрасних речей, як я колись робив, ні тих, яким
я був за свідка: все добре зваживши, я починаю
запідозрювати, що цей світ існує на протиріччях, Rerum concordia
discors *, як казав колись мій учитель Зороастр своєю
мовою».

Поки він заглиблений був у цю метафізику, як і всі
метафізики, перевізник, співаючи бенкетної пісні, прив язав
маленького човна до берега; звідти вийшло троє поважних
осіб, напіводягнених у брудне й роздерте лахміття, які проте
під своєю уніформою злиднів зберігали найвеличніший та
наймогутніший вигляд: то були Даніїл "23, Єзекіїль124
і Єремія Х2'\

Розділ шостий

ЯК МАМБРЕС ЗУСТРІВ ТРЬОХ ПРОРОКІВ І ПОЧАСТУВАВ
ЇХ ДОБРИМ ОБІДОМ

Ці троє великих людей, над обличчям яких сяяв пророчий
вогонь, впізнали в мудрому Мамбресові свого товариша за
мляві виблиски цього самого вогню, що лишилися ще йому
над обличчям, і схилилися до землі перед його паланкіном.

Мембрес теж упізнав у них пророків, швидше через їхню
одежу, ніж через вогняні стріли, що розходилися від їхніх
божественних голів. Він ясно догадувався, що вони
прийшли дізнатися про білого бика й з звичайною своєю
обережністю він вийшов із ношей і ступив кілька кроків їм
назустріч, воднораз ґречно й гідно. Він підвів їх з землі,
звелів напнути намета й наготувати обіда, бо побачив, що троє
пророків перебувають у великій скруті.

Він звелів запросити стару, що була ще кроків за п ятсот,
вона прийняла запрошення і прийшла, тягнучи на налигачі
білого бика.

Подали два супи: один раковий, другий королівський; на

* Горацій, І, послання XI, вірш 19. Прим. фр. вид.



Білий бик 225

першу страву був паштет із коропових язичків, лииькових
печінок і щук, кури з фісташками, голубки з трюфелями
й оливками, дві індички в щербі з раків, груздів, сморжів
і маленьких ковбасок. Печеню становили фазани, молоді
куріпки, рябки, перепілки й інша дичина; посеред столу стояла
найвишуканіша таця. Не було нічого ніжнішого за' ті
тістечка, нічого пишнішого, блискучішого й вигодливішого
за той десерт.
Розважливий Мамбрес дуже клопотався, щоб на цьому

обіді не було ні шматків вареної яловичини, ні філе, ні язика
чи піднебіння волячого, ні вим я коров ячого, боячись, щоб
нещасний монарх, бувши присутній віддалік на обіді, не
подумав би, що його хотять образити.
Цей великий і нещасний державець щипав травичку біля

намету. Ніколи не відчував він гостріше фатальної зміни,
що на цілих сім років позбавила його трону. «Леле! 
говорив він сам собі,  оцей Даніїл, що перевернув мене на бика
й^оця чаклунка-чарівниця, що стереже мене, їдять
найкращі в світі речі, а я, владар Азії, я мушу їсти сіно й пити
воду!»

Пили багато вина енґаддійського, тадморського, шіразь-
кого. Коли пророки й чарівниця були трохи напідпитку,
вони заговорили довірливіш, ніж за першою стравою.

«Признаюся,  сказав Даніїл,  я так чудесно не їв, коли
був у ямі з левами».  «Як, пане, вас вкинули були до ями
з левами?  сказав Мамбрес.  Як же вони вас не з їли?»
«Ви ж знаєте, пане,  сказав Даніїл,  що леви ніколи не
їдять пророків».

«Щодо мене,  сказав Єремія,  то все своє життя я
помирав з голоду; я ніколи не обідав так добре, як сьогодні;
коли б я народився знову і міг би вибирати собі становище,
признаюся, що в тисячу разів швидше волів би бути за
головного контролера чи єпископа в Вавилоні, ніж за
пророка в Єрусалимі».

Єзекіїль сказав: «А мені раз наказали триста дев яносто
днів поспіль проспати на лівому боці і весь цей час їсти
ячмінь, просо, вику, боби й пшеницю, помащену... Я не
зважусь сказати  чим: усе, чого я міг допроситися, це щоб
її мастили хоч коров ячим кізяком *. Визнаю, що панова
Мамбресова кухня куди витонченіша  та, проте, ремество
пророка має свої вигоди і- доказ цьому є те, що тисячі

* Єзекіїль, Р05Д. IV.
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людей віддаються йому». «До речі, сказав
Мамбрес, поясніть мені, що це ви розуміли під вашою Гололою й Голо-
лібою 120, що шанували ослів і коней».  «Ах,  відповів
Єзекіїль, то були реторичні окраси».
Коли серця отак розкрилися, Мамбрес заговорив про

справи: він поспитав у трьох пілігримів, чого це вони
прийшли до держави короля Таніського. Слово взяв Даніїл.
Він сказав, що, відколи зник Навуходоносор, у
Вавилонськім королівстві зчинився заколот; двірським звичаєм, там
почали переслідувати пророків, і вони або бачили королів
під своїми ногами, або одержували по сто канчуків. Кінець -
кінцем, вони мусіли сховатися в Єгипті, щоб не побили їх
камінням. Єзекіїль і Єремія теж довго розводилися в дуже
високому стилі, так що насилу можна було їх зрозуміти;
чарівниця не спускала з ока своєї тварини, Іонова риба
трималася в Нілі навпроти намету, а змій грався на траві.

Після кави пішли прогулятися берегом Ніла; тоді білий
бик, побачивши трьох своїх ворогів-пророків, страшенно за-
мукав, стрімголов кинувся на них і вдарив їх рогами. А що
в пророків завжди буває сама шкура на кістках, він був би
пробив їх наскрізь і відібрав би їм життя, та господар над
речами, що все бачить і все виправляє, в одну мить
перевернув їх на сорок і вони розмовляли далі, як і раніш. Така сама
річ сталося потім з Пієрідами127; отак байка наслідує історію
Цей випадок викликав нові міркування в голові мудрого

Мамбреса. «От,  думав він,  трьох великих пророків
перевернено в сорок; це повиннно навчити нас не балакати
багато й зберігати завжди пристойну скромність». Він
вирішив, що мудрість варта більшого, ніж красномовність і, своїм
звичаєм, глибоко задумався, коли велике й страшне
видовисько раптом вразило їм очі.

Розділ сьомий

ПРИХОДИТЬ КОРОЛЬ ТАНІСЬКИЙ. ЙОГО ДОЧКУ Й БИКА
МАЮТЬ ДАТИ НА ОФІРУ

З півдня й на північ вихрами знялася курява; розлягався
шум од тамбуринів, сурм, фанфар, гуслів, цитр, самбуків128.
Численні ескадрони й численні батальйони з явилися і на
чолі їм був Амазіс, король танійський, на коні, вкритому
багряною затканою золотом попоною. Герольди вигукували:
«Нехай піймають білого бика, зв яжуть його, кинуть у Ніл
і дадуть у поживу Іоновій рибі. Бо король, мій володар,
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є справедливий і хоче помститися на білому бикові, що
заворожив його дочку!»

Добрий старий Мамбрес міркував більше, ніж будь-коли:
він добре бачив, що це хитрий ворон полетів і розповів усе
королеві, і принцеса дуже рискує, як би не одтяли їй голови.
Він сказав змієві: «Любий друже, швиденько йдіть і
потіште прекрасну Амазіду, мою вихованку. Скажіть їй, щоб
вона не боялася нічого,  хоч би що діялося,  і розкажіть
їй казок, щоб зачарувати її тривогу. Бо казки завжди
розважають дівчат, та й успіх у світі матимемо завжди тільки
за допомогою казок».

Потім він упав перед Амазісом, королем таніським, і
сказав йому: «О, королю! Живіть завжди! Білого бика треба
офірувати, бо ваша величність завжди маєте рацію. Але
господар речей говорить: «Іонова риба не повинна їсти
цього бика, аж поки в Мемфісі не знайдуть бога, щоб
настановити його замість їх бога, що помер». Тоді ви помсти -
теся, з дочки вашої вигнано буде злих духів, раз вони
посідають її. Ви надто побожні, щоб не скоритися наказам
господаря речей».

Амазіс, король таніський, дуже замислився, потім сказав:
,«Бик Апіс помер, нехай бог прийме його душу! Коли, на
вашу думку, можуть знайти другого вола, що царював би
над плодючим Єгиптом?»  «Владрю,  сказав Мамбрес, 
я прошу у вас тільки вісім день». Король, дуже побожний
бувши, сказав: «Погоджуюся на це і бажаю лишитися тут
вісім день, а тоді віддам на офіру спокусника моєї дочки!» Він
наказав привезти свої намети, своїх кухарів, своїх музиків і
вісім день лишався на тому місті, як то сказано в Манетона 12и.

Стара була в розпачі, бачачи, що бик, якого вона
стерегла, житиме ще тільки вісім день. Вона щоночі насилала
на короля тіні, щоб одвернути його від його жахливої
постанови, але король не пам ятав уранці про тіні, які бачив уночі,
так само як Навуходоносор забував свої сни.

Розділ восьмий

ЯК ЗМІЙ РОЗПОВІДАВ ПРИНЦЕСІ КАЗКИ,
ЩОБ ЗАСПОКОЇТИ її

Тим часом змій розповідав прекрасній Амазіді історії,
щоб заспокоїти її горе. Він розповідав їй, як колись
вилікував цілий народ од укусів схожих до нього маленьких гадюк
тільки тим, що з явився сам на кінці палі; він розповідав їй
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про перемоги героя, що був такий прекрасний контраст до
Амфіона, архітекта Теб у Беотії. Цей Амфіон одним
звуком скрипки змушував складатись обтесане каміння: ріґодона
чи менуета * йому було досить, щоб збудувати місто. Другий
же герой 130 руйнував їх одним звуком чабанської дудки; він
звелів повісити тридцять одного короля, могутніх на
території на чотири милі завдовжки й завширшки; він змусив
величезне каміння йти дощем з небесної височини на ворожі
батальйони, що тікали перед ним; винищивши їх отак, він
серед білого дня спинив сонце й місяць, щоб знову
винищити ворогів між Ґабаоном і Аялоном на Бефронськім
шляху, за прикладом Бахуса, що спинив сонце й місяць,
коли подорожував до Індії.

Обережність, яку повинні мати всі змії, не дозволила йому
говорити прекрасній Амазіді про могутнього байстрюка
Єффая 131, який одтяв своїй дочці голову, бо виграв бій, 
це нагнало б надто багато страху на серце прекрасній
принцесі. Але він розповідав їй про пригоди великого Самсона,
який убивав тцсячу філістимлян одними ослячими щелепами;
зв язував докупи хвостами триста лисиць і попався в пастку
однієї дівчини, не такої прекрасної, не такої ніжної і не такої
вірної, як чарівна Амазіда.
Він розповів їй про нещасне кохання Сіхема й любої

Діни lo  в шестилітнім віці, про щасливе кохання Вооза
й Рути133, кохання Юди з невісткою Тамар134, кохання
Лота з двома своїми дочками 13°, які не хотіли, щоб
кінчався світ, кохання Авраама й Якова з їхніми служницями,
кохання Рувіма з його матір ю, кохання Давида з Бетса-
бою 13с, кохання великого царя Соломона, одне слово, про
все, що може розважити горе прекрасної принцеси.

Розділ дев ятий

ЯК ЗМІЙ її НЕ ЗАСПОКОЇВ

«Усі ці казки наганяють на мене нудьгу,  сказала
Амазіда, добрий розум і смак мавши,  вони придатні хіба на
те, щоб їх коментували в Ірляндії отой божевільний Абаді,
чи у Вельхів отой базікало Отвіль137. Казки, що годилися
пращурам моєї бабуні, не пасують мені, яку виховав мудрий
Мамбрес і яка читала «Людський розум» єгипетського
філософа на ймення Льокк 138 і «Матрону Ефеську» 13°. Я волію

* Танки XVIII століття.
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щоб казка ґрунтувалася на правдоподібності, а не скидалася
на маячню, я волію, щоб там не було ні тривіяльного, ні
незвичайного, я воліла б передовсім, щоб під серпанком
байки досвідчене око могло побачити якусь тонку істину,
приховану від грубого ока. Я стомилася від сонця й місяця,
що їх якийсь старий розташовує, як собі заманеться, від
гір, що танцюють, од річок, що течуть до свого початку,
од мертвих, які воскресають; особливо ж дратує мене, коли
цю нісенітницю писано роздутим і незрозумілим стилем. Ви
почуваєте, що дівчина, яка боїться побачити, як її коханого
пожре велика риба, якій власний її батько має відтяти
голову, має потребу розважатися, але спробуйте розважити
мене згідно з моїм смаком.  «Ви покладаєте на мене дуже
важке завдання,  відповів змій.  Колись давно я вмів
досить приємно прогаяти чверть години, але з деякого часу

я втратив і фантазію і пам ять. Леле! де ті часи, коли я вмів
розважати дівчат? Проте подивлюсь, чи не зможу я
пригадати якоїсь моральної казки, що сподобалась би вам.
Двадцять п ять тисяч років тому на троні стобрамних Теб
сиділи король Ґноф і королева Патра. Король Ґноф був дуже
гарний, а королева Патра ще краща, але вони не могли мати
дітей. Король Ґноф запропонував нагороду тому, хто
визначить найкращий метод продовжити королівський рід.
Медичний факультет і хірургічна академія написали прекрасні
трактати щодо цього важливого питання, але вони не мали

успіху. Королеву послали на води, вона робила церкові і
дев ятини *, вона дала багато грошей до храму Юпітер і
Амона, од якого походить амонієва сіль,  усе було марне.
Нарешті, з явився до короля молодий жрець двадцяти
п яти років і сказав йому: «Владарю, я гадаю, що знаю
замовляння, які здійснять палке бажання вашої величносте:
треба, щоб я потай сказав щось на вухо пані вашій жінці,
і, коли вона не заплідниться, я згоден, щоб мене скарали
на горло».  «Згоджуюсь на вашу пропозицію,  сказав
король Ґноф. Жерця й королеву лишили тільки на чверть
години наодинці: королева завагітніла, а король хотів
скарати жерця на горло».  «Боже мій,  сказала принцеса,
я бачу, куди це веде: ця казка дуже звичайна, я сказала б
навіть, що вона ображає мою цнотливість. Розкажіть мені
якусь казку дуже правдиву, дуже обґрунтовану й дуже
моральну, якої я ще ніколи не чула, щоб закінчити «форму¬

* Молилася протягом дев яти днів.
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вати мені розум і серце», як каже єгипетський філософ
Ленро 14<*».  «Ось одна й найвірогідніша, пані,  сказав
прекрасний змій.  Були троє пророків, усі однаково
честолюбні й незадоволені з свого становища: божевілля їхнє
було стати за королів, бо тільки один крок од ранґи
пророка до королівської, а люди завжди хотять перейти всі
щаблі на сходах долі. Проте їхні смаки, розваги їхні були
зовсім різні: перший прекрасно говорив казання, зібравши
своїх товаришів, які плескали йому в долоні; другий був
божевільний од музики, а третій пристрастно кохався в
дівчатах. Одного дня, коли вони сиділи за стравою й
розмовляли про королівські розради, до них з явився янгол Іткь
рієль. «Господар над речами,  сказав їм янгол,  послав
мене до вас, щоб винагородити за ваші чесноти; не тільки но
станете ви всі за королів, але повсякчас задовольнятимете
ваші головні пристрасті: от ви, перший пророче, вас я
настановляю на короля Єгипту і ви завжди відбуватимете
наради, які плескатимуть вашій мудрості й красномовності; ви,
другий пророче, правуватимете в Персії й повсякчас
слухатимете божественної музики, а вас, третій пророче, я зроблю
за короля Індії й дам вам чарівну коханку, яка ніколи не
залишатиме вас». Той, що мав на свою пайку Єгипет, почав
з того, що скликав таємну нараду, що складалася тільки
з двох сот мудреців; згідно з етикетою, він зробив їм довгу
доповідь, на яку дуже плескали в долоні й монарх смакував
тихе задоволення впиватися похвалами, не зіпсованими
жадним облещуванням. За таємною нарадою відбулася нарада
в закордонних справах, вона була куди численніша й нова
промова викликала ще більше похвал. Так само було й на
інших. Не було й хвилини перепочинку на розвагу й славу
єгипетському королеві-пророкові; чутка про його
красномовність сповнила всю землю. Перський король-пророк
почав із того, що поставив італійську оперу, в якій у хорі
співало п ятнадцять сот кастратів; їхні голоси зворушували аж
до шпігу в кістках, де він перебуває; за цією оперою
відбулася друга, а за другою без перерви третя. Індійський
король замкнувся з своєю коханкою й зазнав з нею
довершеної сласности; як на вище щастя, дивився він на потребу
ввесь час її пестити і жалкував за сумну долю своїх
товаришів, з яких один мусів увесь час відбувати свої наради,
а другий бути в опері. Минуло кілька день, і кожен із них
почув перед своїми вікнами голоси дроворубів, що вийшли
з шинку й мали піти рубати дрова в сусідньому лісі; вони
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тримали під руку своїх ніжних подружок, якими могли
мінятися, як хотіли. Наші королі попрохали Ітюрієля, щоб
поклопотався за них перед господарем над речами й зробив їх
дроворубами».  «Не знаю,  перебила його ніжна Ама-
зіда,  чи погодився господар речей на їхнє прохання й ніяк
про те не клопочуся, але знаю добре, що ні в кого нічого не
прохатиму, коли мене замкнуть наодинці з моїм коханим,
з моїм дорогим Навуходоносором».

Під склепінням палацу залунало це велике ім я. Спочатку
Амазіда промовила тільки Н а, потім Н а в у, потім Н а в у -
х о, але кінець-кінцем пристрасть переважила й вона
промовила ціле фатальне ім я, не зважаючи на присягу, яку
дала королеві, своєму батькові. Всі двірські дами
повторили: «Навуходоносор», а хитрий ворон не обминув
нагоди полетіти й повідомити короля. Обличчя Амазісове,
таніського короля, затремтіло, бо затремтіло й його серце.
От як змій, що був найобережніший і найхитріший із
тварин, завжди робив жінкам лихо, гадаючи зробити добро.

Амазіс у нестямі послав одразу ж по дочку свою Ама-
зіду дванадцятеро своїх альґвасилів, що завжди були
готові виконати всяку жорстокість, яку накаже король і на
виправдання говорили: «Нам же за це платять».

Розділ десятий

ЯК ХОТІЛИ ВІДТЯТИ ПРИНЦЕСІ ГОЛОВУ
І ЯК її НЕ ВІДТЯЛИ

Скоро принцеса, вся тремтячи, з явилася на поле до
короля, свого батька, він сказав їй: «Дочко моя, ви знаєте,
що всі принцеси, які не скоряються королеві, своєму
батькові, мусять померти, бо інакше не можна керувати
королівством. Я заборонив цам вимовляти ім я вашого коханця
Навуходоносора, смертельного мого ворога, що ось скоро сім
років, як скинув був мене з королівства, і який зник з землі.
Ви вибрали на його місце білого бика й ви вигукнули:
«Навуходоносор». Справедливо, щоб я одтяв вам голову».

Принцеса відповіла йому: «Батьку мій, нехай буде згідно
з вашою волею; але дайте мені час оплакати мою
незайманість». «Це справедливо, сказав король Амазіс,  такий
закон встановлено у всіх освічених і обачних державців.
Я даю вам цілий день, щоб оплакати вашу незайманість,
раз ви кажете, що вона у вас є; завтра, що буде восьмим
днем мого таборування, я віддам рибі пожерти білого бика
й вам одітну голову о дев ятій годині ранку».
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Отже прекрасна Амазіда з своїми двірськими дамами
пішла вздовж Ніла оплакувати те, що лишилося від її
незайманости; мудрий Мамбрес міркував поруч із нею
й лічив години й хвилини.

«Ні, мій любий Мамбресе,  сказала вона йому,  ви
перемінили води Нілу на кров, згідно з звичаєм, а не
можете перемінити серце Амазіса мого батька, короля тані-
ського! Вам болить, що завтра вранці о дев ятій годині
мені одітнуть голову?»
«Це залежить,  відповів замислений Мамбрес, од

моторносте моїх посланців».
Другого дня, коли тіні від обелісків і пірамід позначили

на землі дев яту годину дня, зв язали білого бика, щоб
кинути Іоновій рибі, і принесли королеві його велику шаблю.
«Леле! Леле!  говорив Навуходоносор у глибині свого
.серця.  Я король, був ось уже скоро сім років биком
і ледве знайшов свою коханку, як мене віддають на
поживу рибі».
Ніколи мудрий Мамбрес не міркував так глибоко; вій

поринув у свої глибокі думи, коли побачив оддалік усе, на
що сподівався: наближався незчисленний натовп; три
статуї Ізіди, Озіріса й Горуса, з єднані вкупі, виступали
.спереду. їх несли на підставці з золота й дорогоцінностей сто
мемфіських сенаторів, а перед ними йшли сто дівчат,
граючи на священних систрах, Чотири тисячі жерців з
поголеними й обвитими квітами головами їхали кожен верхи
на гіпопотамі. Далі з явилися з такою самою пишнотою
Тебська вівця, Бюбаський собака, Фівійська кішка, Арсі-
нойський крокодил, Мендеський цап141 і всі вкупі
єгипетські боги, що йшли віддати пошану великому бикові,
великому богові Апісові, такому самому могутньому, як Ізіда^
Озіріс і Горус разом.

Посеред цих напівбогів сорок жерців несли величезного
коша, повного святих цибулин, які не були цілком богами,
але дуже на них скидалися.

По обидва боки цієї лави богів, за якою йшла
незчисленна юрба, маршувало сорок тисяч військових з
шоломами на голові, палашами при лівому боці, сагайдаками на
плечах, луками в руках.

Всі жерці гармонічно співали хором, підіймаючи і ніжачи,
душу:

Наш бик у домивині
Та кращого знайшли ии нині.
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І по кожній павзі лунали систри, брязкальця, бубни, гусла,
кози, арфи й самбуки.

Розділ одинадцятий

ЯК ПРИНЦЕСА ОДРУЖИЛАСЯ З СВОЇМ БИКОМ

Амазіс, король таніський, вражений, це побачивши, не
одрубав своїй дочці шиї; він поклав свій палаш у піхви.
Мамбрес сказав йому: «Великий королю, стан речей
змінився, треба, щоб ваша величність подала приклад. О,
королю, розв яжіть самі білого бика й перший обожте
його!» Амазіс скорився й упав ницьма з усім своїм
народом. Великий мемфіський жрець дав новому бикові Апі-
сові перший оберемок сіна. Принцеса Амазіда прив язала
до його прекрасних рогів гірлянди з троянд, анемон,
жовтеців, тюльпанів, гвоздик і гіяцинтів; вона насмілилася
поцілувати його, але з великою пошаною. Жерці замітали
пальмами й квітками дорогу, якою його вели до Мемфісу,
а мудрий Мамбрес, усе міркуючи, сказав тихенько своєму
другові змієві: «Даніїл зробив з цього чоловіка бика,
а я зробив з цього бика бога».
Так само повернулися до Мемфісу; таніський король

ішов за походом дуже засмучений, Мамбрес з ясним і зосе-
»редкованим виглядом ішов поруч з ним, далі йшла стара,
зовсім зачудована; за нею йшли змій, собака, ослиця,
ворон, горлиця й цап-спокутувач, велика риба хвилювала
Ніл; Даніїл, Єзекіїль і Єремія, перетворені на сорок,
кінчали похід.
Коли дійшли до кордонів королівства, що були

недалеко, король Амазіс попрощався з биком Апісом і сказав
своїй дочці: «Дочко моя, повернімося до нашої держави,
щоб я одрубав вам голову, як то постановило моє
королівське серце. Бо ви вимовили ім я Навуходоносора, мого
ворога, що скинув мене з королівства от ^уже сім років
тому: * коли якийсь батько заприсягнеться одрубати своїй
дочці голову, треба, щоб він виконав свою присягу, інакше
його назавжди скинуто буде в пекло, а я не хочу
засуджувати себе з любови до вас». Прекрасна принцеса так одпо-
віла королеві Амазісові: «Мій дорогий батьку, ідіть ру
байте голови кому хочете, але я вже не вдома: я на землі
Ізіди, Озіріса, Горуса й Апіса; я не покину мого
прекрасного білого бика. Я цілуватиму його під час усієї дороги,
аж поки не побачу його апотеозу на великому хліві святого



234 Вольтер

міста Мемфіса: таку прихильність можна пробачити
дівчині благородного походження».

Ледве вимовила вона ці слова, як* бог Апіс вигукнув:
«Люба моя Амазідо, я кохатиму тебе все своє життя!» За
сорок тисяч років, що в Єгипті обожують Апіса, це було
вперше, що він промовляв; змій і ослиця вигукнули: «Сім
років скінчилося!»  і три сороки повторили: «Сім років
скінчилося!» Всі єгипетські жерці звели руки до неба.
Раптом усі побачили, як бог утратив дві свої передні лапи, дві
задні лани перетворилися на людські ноги, дві прекрасні
м язисті й білі руки вийшли з його рамен; його бичача
морда поступилася місцем обличчю чарівного героя. Він
став найкращим на землі чоловіком і сказав: «Я волію
бути краще Амазідиним коханцем, ніж богом; я
Навуходоносор, король над королями».

Ця нова метаморфоза здивувала весь світ, окрім
замисленого Мамбреса. Але нікого не здивувало те, що
Навуходоносор одразу одружився з пркрасною Амазідою в
присутності цих численних зборів.
Він залишив своє таніське королівство своєму тестеві

й збудував добрі приміщення для ослиці, змія, собаки,
горлиці й навіть ворона; три сороки й велика риба свідчили
всесвітові, що він уміє прощати, як і тріюмфувати. Стара
мала велику пенсію; цапа-спокутувача відіслали на один
день у пустелю, щоб викупив усі минулі гріхи; а тоді йому
дали дванадцять кіз у винагороду. Мудрий Мамбрес
повернувся до свого палацу міркувати. Навуходоносор, обнявши
його, спокійно правив королівством Мемфіським,
королівством Вавилонським, Дамаським, Бальбекським, Тірським,
Сирійським, Малоазійським, Скитським, землями Шіразь-
кими, Мозокськими, Тюбальськими, Малайськими, Гогою,
Магогою, Явою, Зоґдіяном, Бактрією, Індією й островами.
Народи цієї просторої монархії кричали щоранку: <Хай

живе великий Навуходоносор, король над королями, що
перестав бути биком!»

І потім це стало в Вавилоні за звичай: щоразу, коли
державець, якого грубо дурили його сатрапи, чи його маг, чи
його скарбники, чи його жінки, розпізнавав, нарешті, свої
помилки й виправляв свою негарну поведінку, весь народ
кричав біля його воріт: «Хай живе наш великий король,
що перестав бути биком!»



ЖАННО И КОЛЕН

Багато осіб, яким мо2кна вірити, бачили Жанно й Колена
в школі в місті Іссуар в Оверні, в місті, що вславилося на
ввесь світ своєю колегією й казанами.

Жанно був син відомого торговця мулами; Колен своє
життя завдячував був одному доброму хліборобові з
округи, який з чотирма мулами обробляв землю і, сплативши
податки основні, податки додаткові, мито звичайне й мито
на сіль, су від фунта, подушне й двадцятину, не дуже то
багатим почував себе наприкінці року.
Для овернців Колен і Жанно. були дуже вродливі; вони

дуже любили один одного й була між ними та невеличка
інтимність, ті невеличкі пустоти, які завжди потім,
зустрівшися в світі, з задоволенням згадують.

їхнє вчення мало вже закінчитися, коли кравець приніс
Жанно оксамитове трикольорове вбрання й ліонську камі-
зельку, дуже добре пошиту; до цього доданий був лист
панові де-ля-Жаннотьє. Колен захоплювався одежею й
зовсім не заздрив, але Жанно набув такого пиховитого вигляду,
що дуже засмутив Колена. З цієї хвилини Жанно вже не
вчився, а поглядав на себе в люстро й зневажав увесь
світ. За якийсь час приїхав поштовими лакей і привіз
другого листа п. маркізові де-ля-Жаннотьє: то був наказ, від
пана батька, щоб пан його їхав до Парижу. Жанно сів
у двоособову колясу, стискаючи Коленові руку з виглядом
досить благородної протекції. Кслен відчував свою
нікчемність  і плакав. Жанно від їхав у всьому сяйві своєї слави.
Треба знати читачам, які люблять навчатися з книжок,

що п. Жанно-батько своїми справами досить швидко набув
собі величезне майно. Ви спитаєте, як набувають великі
капітали: це тому, що бувають щасливі. П. Жанно був
досить гарний із себе, жінка його теж гарна й ще свіжа. Вони
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приїхали до Парижу ради судового процесу, що зруйнував
їх, коли фортуна, що своєю волею підносить і скидає
людей,  познайомила їх з жінкою одного постачальника до
військових шпиталів, чоловіка дуже великих здібностей,
який міг пишатися тим, що за один рік убив більше
солдатів, ніж їх винищить гармата за десять. Жанно
сподобався пані, жінка Жанно сподобалася панові. Незабаром
Жанно мав частку в постачанні, увійшов до інших справ.
Скоро потрапиш у течію, треба тільки віддатися їй: без
великих труднощів він набув великий капітал. Негідники
бачать з берега, як ви пливете під усіма вітрилами, й широко
розплющують од здивовання очі. Вони не знають, як могли
ви досягти цього, вони заздрять вам, пишуть про вас

брошури, яких ви не читаєте. Так сталося і з Жанно-батьком,
який швидко став пан де-ля-Жаннотье, а купивши через
півроку маркізат, забрав із школи пана маркіза-сина,
щоб ввести його до паризького бомонду.

Все ще почуваючи ніжність, Колен написав листа своєму
товаришеві й писав ці рядки для того, щоб привітати його.
Маленький маркіз не відповідав йому. Колен захворів од
журби.

Спочатку батько й мати взяли синові Гувернера; Гувернер
цей, досить гарний чоловік, не знав нічого й нічого не міг
навчити свого вихованця. Пак хотів, щоб син його вчив
латинь, пані не хотіла цього. За суддю вони взяли одного
автора, що був славився тоді за свої милі твори. Його
запросили на обід. Господар почав з того, що сказав йому
«Пане, раз ви знаєте латинь і буваєте при дворі...» «Я,
пане,  латинь? Я не знаю жадного слова,  відповів
розумник,  і вважаю, що це добре. Ясно, що куди краще
розмовляють своєю мовою, коли не ділять своєї уваги між
нею й чужими мовами. Дивіться, всі наші дами мають розум
куди приємніший за чоловічий; їхні листи писано в сто разів
краще, і цю перевагу над нами вони мають тільки тому, що
не знають латині».  «Ну, хіба не мала я рації?  сказала
пані.  Я хочу, щоб мій син був людина розумна, щоб йому
добре повелося в світі, а ви ж бачите, що, коли він знатиме
латинь, він загине. Скажіть, будь ласка, чи грають комедії
латинню? Чи подають латинню скарги до якогось судового
процесу? Чи освідчуються латинню в коханні?» Розбитий
цими доказами, пан визнав свою помилку й постановив, щоб
молодий маркіз не витрачав марно часу на вивчання Ціце-
рона, Горація й Вергілія. «Але що ж він вчитиме, бо треба ж
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йому будь-що знати? Чи не можна б йому розповісти
дещо з географії?» «До чого це йому буде?  відповів
гувернер. Коли пан маркіз їхатиме у свої маєтки, хіба не
знатимуть дороги поштарі? Вони вже не заблудять. Щоб
подорожувати, зовсім нема потреби в квадранті й можна
дуже вигідно доїхати з Парижу до Оверні, не знаючи, під
якою широтою ви перебуваєте». «Маєте рацію, відповів
батько,  але я щось чув про дуже гарну науку, яку звуть,
здається, астрономією».  «Яка дурниця, 'обізвався
Гувернер,  хіба в світі хто керується зірками і чи треба
панові маркізові побиватися над тим, щоб вирахувати якийсь
екліпс, коли він знайде все це в календарі, де показано всі
пересувні свята, вік місяця й усіх європейських принцес?»
Пані цілком приставала на ґувернерову думку. Малий

маркіз не тямився від радощів. Батько вагався. «Так що ж
треба вчити моєму синові?» сказав він. «Бути чемним,
відповів друг, з яким радилися,  і коли він умітиме
подобатися, він знатиме все. А це мистецтво він перебрав від
пані своєї матері і ні йому, ні їй не треба докладати до
того найменшого зусилля».

По цій мові пані обняла цього любого неука й сказала:
«Зразу видно, пане, що ви найученіший світський чоловік;
мій син завдячуватиме вам усе своє виховання. Проте я
гадаю, що не пошкодило б йому знати трохи з історії». 
'«Леле, пані, кому з того буде добре?  відповів він, 
приємні й корисні, безперечно, тільки історії сьогочасні.
Всі старовинні історії, як сказав один із наших розумників,
тільки довершені байки, а щодо новітніх, то це хаос, у
якому нічого не можна добрати. Пана вашого сина ніяк не
обходить те, що Карл Великий заснував дванадцять перств
у Франції, а його наступник був заїкуватий!»

 «Краще не можна сказати! вигукнув Гувернер.
Дитячий розум душать під купою непотрібних знань. Але
з усіх наук найбезглуздіша, на мою думку, та, що найбільше
душить усякого роду геніїв, це  геометрія. Ця кумедна
наука має за свій об єкт поверхні, лінії й крапки, яких у
природі не існує. В голові з єднують сто тисяч кривих рис в
одно коло й проводять просту лцгію, дотичну до нього, хоч
у дійсності там не може пройти й соломинка. По правді,
геометрія є якийсь лихий жарт».

Пан і пані не дуже дослухалися того, що каже Гувернер,
але були цілком його думки. «Такий пан, як пан маркіз 
говорив він далі,  не повинен сушити собі мозок над цими
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дурними студіями. Якщо колись йому треба буде геометра,
щоб зробити пляна з своїх земель, він зможе вйміряти їх
за гроші. Коли захоче з ясувати старовинність свого
походження, що стосується аж до найвіддаленіших часів, він
накаже розшукати це якомусь бенедиктинцеві. І так само
щодо всіх мистецтв. Молодий пан визначного роду не є ні
маляр, ні музика, ні архітект, ні скульптор, але,
підбадьорюючи своєю щедротою всі мистецтва, він дає їм змогу
процвітати. Безперечно, краще допомагати їм, ніж їх
вчитися. Панові маркізові досить мати добрий смак, а вже
артисти працюватимуть для нього. От чому велику рацію
мають ті, хто каже, що визначні люди (я маю на увазі дуже
багатих), знають усе, нічого не учачи, бо й справді, вони
згодом навчаються судити про все, чим керують і за що
платять».

Тоді взяв слово чемний неук і сказав: «Ви дуже добре
зауважили, панове, що за мету чоловікові стає мати успіх у
світі. Скажіть по щирості, хіба мають успіх за знання? Чи
зважиться хто говорити в приємнім товаристві про
геометрію? Чи коли хто поспитає в порядної людини, яка зірка
зійшла сьогодні вдосвіта? Чи поцікавиться хто за вечерею
про те, що Кльодіон Патлатий перейшов Райн?» 
«Безперечно, ні,  вигукнула маркіза де-ля-Жаннотьє, яку за її
принадність кілька разів приймали в вищому світі,  і пан
мій син не повинен затьмарювати свій геній студіями над
усіма цими дурницями. Але що ж йому, кінець-кінцем,
вчити? Дуже добре, щоб при нагоді молодий панич міг
виблиснути чимось, як каже мій чоловік. Пригадую, що
мимохідь чула, як один абат говорив, ніби найприємніша з
наук є одна, назву якої я забула, але знаю, що починається
а Г .  «На Г, пані. Чи це не геологія?» «Ні, то не про

геологію говорив він мені, кажу ж вам, що вона починається
на Г9 а кінчається на ка.у> «Ах, розумію, пані, це
геральдика. Правда, це дуже глибока наука, але вона вже не в
моді відтоді, як зник звичай малювати свої герби на дверях
коляс. То найкорисніша в світі річ для добре впорядкованої
держави; до того ж ці студії не мають кінця. Тепер немає
цилюрника, що не мав би,, своїх гербів, а ви знаєте, що в
світі не дуже то вживають те, що стає загальним». Кінець-
кінцем, перевіривши все гарне й погане в науках, він
згодився, щоб п. маркіз учився танцювати. Природа, що
становить основу всього, дала йому хист, що швидко
розвинувся з величезним успіхом: він умів приємно співати во-
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девільних пісеньок. А що до цього високого дару
приєднувалися ґрація молодости, то його вважали за людину, що
подає великі надії. Його кохали жінки й, мавши голову,
повну пісень, він складав їх на честь коханок. В одній пісні
він обікрав «Бахуса й Амура», в другій «Ніч і день», у
третій «Чари й тривогу». Але що в цих віршах завжди
було на кілька складів більше або менше, ніж треба, то він
оддавав їх виправляти, платячи по двадцять золотих люї од
пісні і в «Році літератури»142 його ставили поруч із
Л я ф а р о м,14 ] Шольє, Гамільтоном,144 Сарра-
сеном 145 і В у а т ю р о м 140.
Тоді пані маркіза вирішала, що вона мати великого

таланту й влаштувала вечерю всім паризьким талантам.
Швидко голова молодикові пішла обертом. Він навчився
мистецтва розмовляти, не розуміючи сам себе, і
вдосконалювався в звичці бути ні до чого не здатним. Коли батько
побачив таку його красномовність, він гірко пошкодував, що
не змусив його вивчати латинь, бо тоді купив би йому високу
юридичну посаду. Мати, мавши благородніші почуття,
напоминалася, щоб він просив дати синові полк, а син,
чекаючи, кохався. Інколи кохання буває дорожче за полк і
він багато витрачав, поки батьки його в силі були жити
великими панами.

Одного ранку він стояв навколішки перед чарівною
дружиною, яку давали йому кохання, пошана й приязнь. У
ніжній і жвавій розмові вони смакували перші плоди свого
щастя, вони умовлялися жити ніжно, коли прибіг
переляканий лакей паніматки. «От так добрі новини,  сказав
він,  судові виконавці вивозять майно з будинку пана й
пані, все похапали кредитори, говорять про арешт і я маю
ЕИЯВИТИ всю ретельність, щоб мені виплатили були
платню».  «Дивись но,  сказав маркіз, та що це таке, що
це за пригода?»  «Так,  сказала вдова,  біжіть,
покарайте цих негідників, біжіть швиденько! Він побіг туди,
прийшов додому: батько його вже був у в язниці; слуги
повтікали хто куди знав, виносячи з собою, що міг. Мати
його була сама, без допомоги, без потіхи, потопаючи в
сльозах. їй лишилися самі спогади про майно, про красу, про
помилки й божевільні витрати.
Поплакавши довго разом із матір ю, син сказав їй: «Не

втрачаймо надії. Ця молода вдова до нестями кохає мене
Вона ще великодушніша, ніж багата, за неї я відповідаю. Я
полечу до -неї і прийду по вас». І от він повернувся до ко-
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ханки і застав її наодинці з дуже милим молодим офіцером.
«Як, це ви, пане де-ля-Жаннотьє, чого вам треба тут^ Хіба
можна так покидати матір? Ідіть до цієї бідної жінки й
передайте, що я завжди бажаю їй добра: мені треба покоївки
і я віддам перевагу їй».  «Ти мені видаєшся досить
струнким, мій хлопчику, ск|азав йому офіцер,  коли-
захочеш вступити до мене в роту, я тобі дам добрий
завдаток».

Приголомшений маркіз, відчуваючи гнів, пішов до свого
старого Гувернера, вилив йому всю свою журбу й поспитав
у нього поради. Той запропонував йому стати теж за
вихователя до дітей. «Леле, я ж нічого не знаю! ви нічого не
навчили мене і ви перша причина мого горя». І говорячи так,
він ридав. «То пишіть романи, сказав один дотепник, що
саме був там, у Парижі це прекрасний засіб до життя».
В іще більшому розпачі молодик побіг до материного

сповідача. То був дуже впливовий чернець-театинець, що
керував духовним життям жінок тільки найвищого світу.
Побачивши маркіза, він кинувся до нього: «Боже мій, пане
маркізе, де це ваша коляса? Як здоров я вельмишановної
пані, вашої матері?» Бідний нещасливець розповів йому
про нещастя своєї родини. В міру того, як він розказував,
обличчя театинцеві ставало все поважніше, все байдужніше
все величніше. «Сину мій, от чого хотів для вас бог, від
багатства бо душа псується! То бог був такий ласкавий до
вашої матері, що зробив її старчихою».  «Так, пане».
«Тим краще. Вона буде певна його ласки!»  «Але, пане,
чекаючи тієї ласки, хіба не можна мати якусь допомогу на
цьому ще світі?»  «Прощай, сину мій, мене чекає одна
двірська дама».
Маркіз був ладен знищити себе; мало не так само

повелися з ним і його друзі. За півдня він навчився краще
розпізнавати світ, ніж за все своє життя.

Поки він стояв отак, охоплений розпачем, він побачив, як
під їхала старовина бідарка, щось на зразок критого воза,
з мідяними боковими ґратками, за якою їхало чотири
страшенно навантажені вози. На бідарці сидів по-простому
вдягнений чоловік. То було червоне, свіже обличчя, од
якого віяло веселістю й радістю; його невеличка жінка,
чорнява й гарненька, хоч і брусувата, трусилася на бідарці
поруч із ним. Коляса ця їхала не так, як віз якогось
фертика, і мандрівник увесь час поглядав на непорушного,
охопленого сумом маркіза. «Та, боже мій, вигукнув він,
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мені здається, що це Жанно!» На це ім'я маркіз звів очі,
коляска спинилася: «Це Жанно, це він сам, Жанно!»
Маленький чоловічок вистрибував і побіг обнімати свого
давнього товариша. Жанно впізнав Колена, він спалахнув од
сорому і по обличчі йому потекли сльози. «Ти покинув
мене,  сказав Колен,  але на те ти жив, як великий пан,
і я, як завжди, тебе любитиму». Засмучений і зворушений
Жанно, ридаючи, розповів йому частину своєї історії.
«Ходімо до корчми, де я спиняюся,  сказав йому Колен, 
і там розповіси мені решту. Обніми мою маленьку жіночку
й ходімо пообідаємо вкупі». .

Всі троє пішли пішки, а за ними їхав вантаж. «Усе, що тут
понакладно, належить вам?» «Так, усе це моє і жінчине. Ми
приїхали з провінції. Я стою на чолі доброго виробництва
полудженого заліза й міді; я одружився з дочкою одного
багато торговця посудом, потрібним і для великих, і для
малих. Працюємо ми багато, але бог охоронив нас: ми не
перейшли в дворянство. Ми щасливі й допоможему нашому
другові Жанно. Не будь більше маркізом: уся велич світу
не варта одного доброго друга. Ти повернешся разом зо
мною до нашої округи і я навчу тебе ремества  це зовсім
не важко. Потім я дам тобі частку в підприємстві й заживем
собі весело в тому куточку світа, де народилися».

Розгублений Жанно не знав, чи радіти йому, чи сумувати,
чи соромитися, чи зворушуватися і прошепотів сам до себе:
«Всі мої шляхетні друзі зрадили мене, і тільки Колен,
якого я зневажав, прийшов мені на допомогу. Яка наука!»
Від Коленової душевної доброти в серці Жанно розвинувся
зарадок доброї природи, якого світ ще не зовсім задушив;
він відчув, що не може покинути батька й матір. «Ми
подбаємо про твою матір,  сказав Колен,  а щодо добродія
твого батька, який сидить у в язниці, то я знаюся трохи на
таких справах. Бачачи, що в нього нічого нема, кредитори
погодяться хоч на невеличку виплату, я подбаю про все».
І Колен зробив так, що визволив батька з в язниці. Жанно
повернувся до рідної округи з батьком, які взялися до
первісної своєї професії. Він одружився з однією із Колено-
вих сестер. Вона, однакову з братом вдачу мавши, зробила
його щасливим. І Жанно-батько, Жанно-мати й Жанно-син
побачили, що щастя не в порожній чвані.



ІСТОРІЯ ПРО ДОБРОГО БРАГМАНА

Під час своїх мандрівок я зустрів якось одного доброго
брагмана, людину розумну, мудру й дуже вчену. Ба більше,
він був багатий і тому ще мудріший, бо раз йому нічого не
бракувало, він не мав потреби нікого дурити. Родиною
його правили три гарні жінки, що пильнували подобатися
йому, а коли він не розважав себе з жінками, то вдавався
до філософії.

Поруч із його гарним оздобленим домом, навколо якого
були чудесні сади, жила стара індуска, побожна, дурна
й злиденна.
Одного разу брагман сказав мені: «Я хотів би ніколи

не родитися». Я спитав його, чому так. Він одповів мені:
«Я вчився протягом сорока років  ці сорок років
витрачено марно: я навчаю інших, а сам не знаю нічого. Від
того на душу мені зійшла така огида й образа, що життя
мені стало непереносне: я народився, бачив різні часи і я
не знаю навіть, що таке є час. Як кажуть наші мудреці,
я перебуваю десь між двома вічностями, а я не знаю, що
таке вічність; я складаюся з матерії, я мислю й інколи не
можу вивчити те, що продукує мої думки. Я не знаю, чи
в здатність мислити така сама проста здатність, як і ходити,
як керувати, чи мислю я головою, як беру щось руками.
Мені не тільки невідома основа моїх думок, але від мене
однаково сховано й основу моїх рухів. Я не знаю, чому
я існую. А тим часом мене повсякчас запитують про все це:
треба відповідати, а я не можу сказати нічого путнього;
я говорю багато, а коли скажу все,  мені соромно й ніяково
перед самим собою. А найгірше, коли мене запитують, чи
Брагма походить од Вішну, чи вони обоє є вічні боги. Свід-
чуся богом, я не знаю про те жадного слова й це добре
видно з моїх відповідей.  «Ах, велебний отче,  кажуть
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мені,  розкажіть нам, як зло заполонило землю». А мені
так само важко це зробити, як і тим, що запитують мене.
Інколи я відповідаю їм, що на світі все прекрасно, але ті,
кого зруйновано й покалічено на війні, не вірять цьому, а. я
ще менше. Я повертаюся додому, і сумую над своїм
неуцтвом та цікавістю. Я читаю наші старовинні книжки, але
пітьма від них тільки подвоюється. Пробував розмовляти
з своїми товаришами. Одні з них відповідають мені, що
треба тішитися життям і сміятися з людей; інші гадають,
ніби знають щось, і губляться серед незрозумілих думок.
Усе збільшує той сум, який відчуваю я. Інколи я «недалекий
від розпачу, коли подумаю, що по всіх своїх пошукуваннях
я не знаю, ні звідки я йду, ні що є, ні куди я йду, ні що
збійною станеться».
Мені боляче стало за таке становище цієї людини: не

було нікого розумнішого й вірнішого за нього. Я збагнув,
що чим більше було в його розумові світла, а в серці чут-
ливости, то нещасливіший він був.

Того самого дня я побачив стару жінку, його сусідку.
Я поспитав її, чи смутило її будь-коли те, що вона не знає,
як зроблена її душа. Вона не зрозуміла навіть питання:
ніколи жадної хвилини не думала вона над своїм життям
з того погляду, який мучив брагмана. Від усього серця
вірила вона в перетворення Вішну, а коли могла дістати
інколи для обливання води з Ґанґу, вона вважала себе за
..найщасливііну з жінок.

Вражений щастям цієї бідної істоти, я повернувся до
свого філософа й сказав йому: «Чи не сором вам бути
нещасним, коли біля ваших дверей живе старий автомат, який
ні над чим не роздумується, і задоволений?»

«Маєте рацію,  відповів мені він,  я сто разів говорив
собі, що був би щасливий, коли б був такий дурний, як моя
сусідка, і проте я не хочу такогощастя».

Ця відповідь мого брагмана вразила мене більше за все
інше. Я перевірив сам себе й побачив, що й справді я не
схотів би бути щасливим з умовою стати недоумком.

Я поставив це питання перед філософами, і вони були
моєї думки. «Проте в цім способі мислити,  сказали
вони,«  є величезне протиріччя, бо про що йдеться, кінець-
кінцем? Про те, щоб бути щасливим, однаково чи маючи
розум, чи бувши недоумком. Більше того, задоволені завжди
певні того, що задоволені, а ті, що роздумують, не такі
певні, чи правдиво вони міркують»." «Отже^ясно,  гово¬
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рив я.  що саме треба вибрати: краще не мати звичайного
розуму, раз цей звичайний розум спричиняється до наших
невигод». Усі були моєї думки, та проте я не бачив нікого,
хто б пішов на таку угоду і став би дурним, щоб бути
задоволеним. З цього я зробив висновок, що коли ми
й воліємо бута щасливими, то ще більше вміємо бути
розумними.

Але коли розміркувати, то здається дуже нерозумним
віддавати розумові перевагу перед бла?кенством. То як же
пояснити це протиріччя? Як і всі інші: тут є про що багато
поговорити.



ПРИМІТКИ

Склала Л. Івченкова

ПРОСТАК

1 Св. Августин  один із найвпливовіших «отців»
католицької церкви (IV в. нашої ери). Його твори мали величезний вплив*
на всю церковну догму, але разом із тим в них знаходили ґрунт
і основоположники різних ученій, що відривалися від католіцизму
(Лютер, Кальвін, Янсеніюс).
" Франсуа Рабле  французький письменник доби розкладу

февдалізму і початку нової соціяльної формації  капіталістичної.
Рабле ідеолог так званої «гуманістичної інтелігенції», ідеолог
висхідної буржуазії, що в боротьбі з февдальною аристократією спирається
на ідею абсолютної «освітної монархії». В 1532 р. з являється його
відомий роман «Гаргантюа», продовженням якого був «Пантагрюель ».
У цих романах стріли своєї клясової сатири Рабле скеровує проти
схолястичного виховання, правної системи, надуживання в судах, а
передовсім і над усім  проти церкви, як підпори ще войовничої фев-
дально-аристократичної ідеології. Політичний ідеал Рабле  «мудрий»
освічений гуманіст король Пантагрюель.

Це вчення підхопили ворожі до єзуїтів богослови. До
богословської суперечки встряли й люди, далекі від релігії, що користалися
з цієї нагоди, щоб демонструвати проти єзуїтів, папської курії й
абсолютизму.

Абат Керкабон, як бачимо, попередник Франсового абата Жерома
Куаньяра щодо вміння сполучати «божественне» з земним  Авґу-
стина з Рабле.

3 Гуронці  колись могутнє плем я північно-американських
індійців.

4 Ґу ґе ноти  французькі протестанти-кальвіністи. Боротьба цієї
релігійної школи проти католицтва спричинилася до кількох
громадянських воєн у Франції, в яких дрібне дворянство й буржуазія
боролися проти абсолютизму й февдалізму.

5 Великий англійський драматург, часів королеви Єлисавети.
0 Ямайка (острів у Вест-Індії) і В і р ґ і н і я (частина Північної

Америки) стансвили на ту пору об єкт змагання між Францією
й Англією. Наївна панна де-Керкабон цілком точно відзначає
безперечну залежність між антагонізмом релігійним і політичним.

7 Оглашеними християни звали тих, кого ще мали охристити.
s Геркулес  герой античної грецької й римської мітології, що
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мав надзвичайну фізичну силу. Згодом це ім я перейшло до
католицьких святців.

0 Англійські гроші, що ходили до 1816 р. Назва ця походить
від назви колонії Гвінеї, з золота якої вперше вибито ці гроші.

10 Нантського едикта видав 1598 р. Генріх IV. Він дав гуґенотам
волю віри. Людовік XIII обмежив силу цього едикту, а Людовік XIV
1685 р. скасував його цілком.

11 Паризька в язниця Бастілія, де кінчало своє життя безліч ворогів
монархії. Потрапляли туди за певними ордерами (lettres de cachet).
Король роздавав їх своїм улюбленцям, і ті завдавали до в язниці всіх,
із ким ворогували.

12 Основоположник янсенізму  голяндський богослов Янсеній,
писав у дусі св. Авґустина і навчав, що свободи волі немає,
що людська природа  порочна, що людина спокутує гріхи не через
свої вчинки, а завдяки силі божественної благодаті, і врятуються
тільки ті, кому наперед призначено врятуватися.

13 Арнольд і Ніколь  теологи XVII століття, що провадили
в своїх творах ідеї янсенізму. Арнольд помер на руках панотця
Кеснеля, що провадив далі його роботу, надавши янсенізмові нових
форм і з рукописів якого, буцім би то, видобув Вольтер історію
про Простака.

14 < Шукання істини»  головний твір відомого французького
філософа Мальбранша. Простака вразила, очевидно, його думка про те,
що наш розум спізнає ідеї не як частини чи виявлення його власного
єства, а як щось від нього незалежне.

16 Щоб покарати людей за гріх Прометея, який викрав
божественний вогонь, Зевес послав на 'землю Пандору, давши їй скриньку
з усіма людськими лихами. Пандора й чоловік її (Епімстей) одчинили
скриньку и випустили всі лиха, зачинивши тільки надію, що лишилася
там навзаміну щастю.

Подібний міт зустрічаємо ще в іракській літературі (бог зла Аріман
розбиває Ормуздове яйце) і в єгипетській (бог добра Озіріс замикає
в яйце 12 білих пірамід, символ «добра, а бог зла, Тіфон, перетворив
їх на чорні  символи зла).

1в За грецькою мітологією Мельпомена  муза театру, трагедії,
яку завжди зобра:кали з кинджалом, а тим часом, як Кліо  музу
історії, зображали з писаним сувоєм у руках.

17 Ці три старовинні французькі графства становили частину
теперішньої Ґасконії.

18 Г е к т о р  найодважнішш* ватажок троянського війська, син
Троянського царя Пріяма. («Іліяда»). За леґендою, син його, по
зруйнуванні Трої, врятувався, мандрував і, діставшися теперішньої
Франції, поклав початок її заснуванню.

18 За леґендою Рим заснував інший троянець  Еней.
20 Тукідід  гелленський історик (V в. до нашої ери), в історії

якого нема звичайних анекдот, поетичних прикрас, байок, а лише
зображення фактів.

21 А м а д і с  ім я, що часто зустрічаємо в лицарській поезії.
В кінці XIII чи на початку XIV ст. - романи про Амадіса вперше
з являються .в Еспанії, а в XVI ст. до них беруться французькі
перекладачі. Романи ці мали надзвичайний успіх, їх перекладали багатьма
мовами, дарма що відображали вони лицарство часів занепаду і є
багато рис і пригод, над якими так жорстоко насміявся потім
Сервантес у «Ден Кіхоті».
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22 Тут Вольтер нападає на паризький богословський факультет,
який переслідував за толерантність у справах віри твір Вольтеровога
приятеля Мармонтеля «Велізарій».

28 Вольтер утворив це слово «полотняноодежники» (linnostoles),
щоб зайвий раз покепкувати з учених докторів Сорбонського
університету, які носили полотняні брижі.

24 П а с т о ф о р и  назва єгипетських жерців. Рабле перший кинув
це слівце, алегорично визначаючи ним духівництво; у такому самому
розумінні вживає його і Вольтер.

26 Д е-Ф і з е  досить відомий журналіст і драматург часів Людо-
віка XIV, що скерував свої критичні напади проти таких визнаних
драматургів, як Расін і Мольєр, і підтримував письменників дуже
посередньої вартости.

26 Абат Феді написав сатиру на Фенельонового «Телемака» під
назвою «Телемакоманія».

27 Фенельон  відомий теолог, мораліст, що в філософії
виступав з критикою Мальбраншевих ідей.

24 «Два голуби»  відома байка Ля Фонтена, що її тема  кохання,
сум розлуки й радість зустрічі.

20 Усе це Расінові трагедії.
30 «Р а д о ґ ю н а»  віршована трагедія Корнеля. Вперше вистав¬

лено її 1656 р. і вона мала величезний успіх. Але Вольтер уважає,
що з 5-ох актів гарний тільки останній.

31 «Ц і н н а» теж Коркелева віршована трагедія на 5 актів. Уперше
виставлена 1639 р., за часів Людовіка XIV.

32 За проповідь містицизму цю мадам де-Ґюйон засуджено до мана-
стиря, потім, клопотанням королівської коханки Ментенон, звільнено
і знов переслідувано, особливо від Боссюе, що ворогував уже тоді
з Фенельоном, поглядів якого трималася мадам де-Ґюйон.

83 М о л і н і з м  секта. За основоположника її був єзуїт Молін,
за цієї секти католицька церква ставилася толерантино.

34 Рішельє і наступник його М а з а р і и і  кардинали за часів
Людовіка XIII і потім XIV, мали надзвичайний вплив на короля,
величезну вагу в державі і фактично правили нею.

ВАВИЛОНСЬКА ПРИНЦЕСА

35 Парасандж  старовинна перська міра довжини, приблизно^
5000 метрів. її вживали єгиптяни й інші азійські народи.

80 Праксітель  славетний атенський різьбар IV ст. перед
нашою ерою.

37 С и с т р и  староєгипетський музичний струмент.
38 Гермес Трісмегіст  бог, який у єгиптян звався ще Тоту.

Єгиптяни вважали, буцім він написав кілька тисяч релігійних і
наукових книжок.

30 Вейдам або (частіш) Ве д ди  індійські
релігійно-філософські книжки.

40 Адоніс  один із героїв гелленської мітології, ще в Гелладі
це ім я вживали, як символ чоловічої вроди.

41 Бик Апіс  одне з найбільших єгипетських божеств.
42 Юнона (в Гелладі  Гера)  Юпітерова дружина, їздила, як

каже міт, повозом, запряженим павичами.
43 Л о к,м а н-е л ь-Г а л е й н  арабський мудрець, ім я якого зу¬
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стрічаємо в Корані. Помилково гадають, буцімто йому належить збірка
арабських казок.

44 Бассора (або Басраг)  місто, що стоїть на тому місці, де
зливаються Тіґр і Ефрат, за Вавилонської імперії там було місто
Тередон, що процвітало від Навуходоносорових часів до
македонського періоду.

46 У Лампсакові шанували бога Пріяпа, що був богом садів і всякої
розпусти.

46Елісейські поля  місце, де перебувають душі померлих,
за античною релігією.

47 Г есперид и  дочки Атласа й Гесперії, були вславлені
в античній мітології та поезії за свої сади, де були найкращі овочі
з усієї землі і росло золоте яблуко, яке стеріг дракон.

48 Ці «острови щасливих» часто згадуються в античній поезії,
звідки цей образ перейшов і до псевдо-клясичної літератури.

49 Сюренські вина стали у Франції за прислів я. Дехто вважає,
що їх робили в селі з такою самою назвою, недалеко від Парижу.
А Мюссе Нате розповідає, що в маєтку Генріха IV ріс виноград
так званий сюрень. Король дуже полюбляв це вино, отже ji усі
дворяни вважали його за прекрасне.

во Камбалу  старовинна назва Пекіна.
еі Бонза  японський жрець. Вольтер розуміє тут єзуїтів, що

виряджалися до всіх країн.
62 Т ь є н китайською мовою визначає «небо» і разом з тим «бог».
53 Під Кіммерійською імперією Вольтер змальовує тодішню Росію.

«Вавилонську Принцесу» писано ще тоді, коли Катерина II загравала
з поступовою європейською думкою, листувалася з самим Вольтером
і посилала навіть йому подарунки. Бувши, як і всі філософи «о с в і т-
нього» XVIII ст., прихильником «освітнього» абсолютизму,
що спирався б не на февдалів і духівництво, а на освіту й «філософів»,
Вольтер покладав великі надії на Катерину, гадаючи, що вона знищить
кріпацтво, релігійні переслідування, політичні війни. Кожному тепер
відомо, які наївні й безпідставні були ці його сподівання.

Так само перебільшено й значіння, яке мала Катеринина подорож
по Україні й Криму. Замість освіти бо несла вона новий тягар
народові, що мав будувати нові шляхи й декоративні міста, якими «вітав»
Потьомкін Катерину.

84 Правління шведського короля Густава II ще яскравіш доводить,
які марні сподіванки покладав Вольтер на «освічених» монархів.

55 Під Сарматією Вольтер розуміє Польщу. Польщею правив
тоді король; владу його обмежував шляхетський сойм. Постанови
сойму не мали сили, коли хоч один шляхтич накладав своє veto
(заборону). Під королем-філософом Вольтер розуміє Станіслава
Понятовського, обраного на польського короля 1732 р.

05 Батави  голяндці, що їхня торгівля за тих часів
надзвичайно розвинулася. У Голяндії друкувалися всі книжки, що їх через
релігійні чи політичні переслідування не можна було друкувати по
інших країнах.

57 Авзонійці  старовинна назва італійців.
58 Вельхи  старовинна назва кельтського народу. Вольтер чи не

перший став уживати цієї назви на означення неуцтва, дикунства,
брутальности. За ним у такому розумінні вживали це слово і його
друзі та наслідувачі.
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59 «С е л я н и н - в и п а н о к» («Le paysan parvenu»)  повість
Маріво, видана 1735 р.

80 «Софа Гривуазний роман Кребійона  сина, виданий 1745 р.
61 Пітагор  гелленський філософ-математик і музика, IVct.

перед нашою ерою.
62 Порфір  теж філософ, родом з Тіру. Жив у III ст.

нашої ери.
03 Я м б л і х  його учень, що за Константина Великого був

широко популярний у Візантії.
64 «Місто сімох пагорків»  Рим, а «старий із сімох пагорків» 

папа.

05 Вольтер має тут на увазі релігійні суперечки, що виникли:
в Англії між пуританами й презбітеріянами.

00 Венеція, де за тих часів ходили в машкарах.
07 Починаючи з XVII ст. в Італії установлюється звичай

вихолощувати (каструвати) хлопчиків, щоб таким чином утворити в них
високий жіночий голос. Кастрати співали переважно в церковних
хорах і папа Клімент VIII видав постанову («бреве»), за якою
кастрація є справа на честь богові (ad honorem dei). Дарма, що згодом папа
Клімент XIV заборонив кастрацію, але ще в 60 рр. XIX ст. в Римі
під час церковної відправи можна було почути кастратів.

68 «Urbi et orbi»  «містові й світові»  слова папського
благословення.

09 Первісна назва Парижу латинською мовою була Lutetia Рагі-
siorum. Слово Lutetia походить од lutum  бруд.

70 Стріла Вольтерового сарказму скерована тут проти журналу, що
виходив з 1713 р. під назвою «Духовні новини».

71 Бетіс  старовинна назва Ґвадальківіра. Через це і всю Еспа-
нію Вольтер називає Бетією.

72 «А нтропокаям и», або «паліями людей», лаяли інквізиторів.
73 Альґвасилями в Еспанії звуться всякі служники

правосуддя, взагалі, але в розумінні вузькому це слово визначає «жандарів»^
74 Ґ о л і л и (les goliles)  високі тодішні еспанські коміри.
75 Дід он а  дочка атірського короля. Вона мала правити разом

із братом Пігмаліоном. Коли той забив її чоловіка, вона втекла
 з скарбами й багатьма тірійцями. Як ^переказує міт, приїхавши
до Афріки, вона купила в нумідійського царя стільки землі, скільки
може обняти волова шкура. Але вона порізала шкуру на вузенкї
ремінці й таким чином обхопила велику площину, де й збудувала
фортецю, названу Бірса (шкура).

76 С і р т и (Великий і Малий)  дві великі затоки на північнім
березі Африки. В. Сірт належав до царства Кіренейського
(заснованого близько 630 р. перед нашою ерою), а Малий до Бізацена
чи Бізадіума.

77 Херсонес  назва міста, що було за центр гелленської мега-
рійської чорноморської колонії (лежить на захід від Севастополя).

78 Усе це давні єгипетські міста.
70 Абат Франсуа  Марі Коже, ректор Паризького

університету, друкував латинські вірші й промови, але вславився тільки через
саркастичні нападки, якими дошкуляв йому Вольтер з приводу твору
«Перевірка Велізарія», де Коже нападав на філософів взагалі.

80 Л я р ш е  Вольтерів сучасник, відомий французький гелленіст,
член відділу написів. Суперечка між ним і Вольтером спалахнула
через те, що Лярше випустив книжку «Додаток до філософії історії».
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де критикував Вольтерову «Філософію історії». Вольтер відповів
на це «Обороною мого дядька», де ке тільки заперечував Лярше, але
й лаяв його на зразок того, як це бачимо й тут. Лярше випустив
іще «Відповідь на оборону мого дядька», де хотів побити Вольтера
його ж таки зброєю  сарказмом, іронією,  та бачачи, що тут не сила
його, склав зброю і не полемізував далі.

81 Нінон Лянкльо  відома паризька куртизанка часів Людо-
віка XIV. Останній її приятель був абат Шатонеф, друг Вольтерової
матері, який і познайомив Вольтора з Нінон. Очевидно, Лярше
переплутав прізвища, що Вольтер і не проминув закинути.

82 Аліборон  неологізм, який часто вживають і Рабле і
Вольтер; визначає він: дурний, тупий, недоумкуватий чоловік.

83 Елі-Катерін Фрерон (1726 1812) відомий французький
критик Вольтерових часів. Він видавав журнал під назвою
«Літературний рік». Там наважився він критикувати й Вольтера. А що великий
сатирик не любив, коли його критикували, то й спалахнула літературна
виша. Вольтер написав багато гострих епіграм і нарешті вивів Фре-
рона в п єсі «Шотляндка». У Фрерона вистачило мужности піти
на виставу цієї п єси й дати про неї звіт у своїм журналі.

84 Б і с е т р  паризька в язниця.
85 Дефонтен (П єр-Франсуа Ґійо) французький журналіст.

Починаючи з 1724 р. видає в Парижі періодичні органи. За
скандали й з'бивства не раз потрапляв до в язниці і коли йому одного разу
загрожувало заслання на ґалери, він удавсь по допомогу до Вольтера.
Той через свої великі зв язки врятував його, але Дефонтен віддячив
тим, що в їдливо й гостро напав на Вольтера.

80 Абат Бешеран мав одну ногу коротшу за другу.
87 Абрагам-Жозеф Шольє (народ, у Шанто 1730, помер

у Москві 1790), реакційний французький критик. 1785 року випустив
книжку під назвою «Законні упередження проти енциклопедії», чим
і накликав на себе нападки всієї філософської плеяди.

ЗАДІҐ, АБО ДОЛЯ
о

83 Каді-лешкер (або кадій аскер), себто «суддя війська» 
назва двох турецьких урядовців, що йдуть безпосередньо за муфтієм;

80 Турецький місяць, що відповідає нашому травневі.
00 Г и д ж р а  Мохаммедова втеча з Мекки до Медіни. З наказу

султана Омара цю дату взято за початок літочислення в мусульман.
Припадає на 16 липня 622 р. нашої ери.

01 Тут мова про Талестріду мітичну царицю амазонок, та про
біблійну царицю Сабську, що, як каже леґенда, відвідували
вславлених царів свого часу: перша  Олександра Македонського, друга 
Соломона.

02 3 е н д-А в е с т а  релігійні книжки старовинних іранців і
теперішніх парсів. Зороастр  основоположник тієї релігії.

03 Карат  дорівнює чотирьом доляад нашої проби, а депое 
восьми. Отже, золото тут було 92 проби, а срібло 88-ої.

04 Теургія вигадане вміння за допомогою певних слів і дій
досягати безпосереднього єднання з богами. Початок теургії заходить
до халдейських магів і староєгипетських жерців. В Европі деякі
містики культивували теургію аж до XVII ст.. і очевидно, що це
в них цілить своїм сарказмом Вольтер.

05 Катає м (Cathay) середьовічні лицарські романи звали
північний Китай.
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99 Б р а г м а, Вішну і Шіва  індуська трійця, що визначає
творення, зберігання й руйнування.

91 Оаннес чи Оан  халдейський бог. За мітом він мав одну
чоловічу голову, одну риб ячу, міг говорити і мав хвіст та нгтги.
Щоранку він виходив навчати людей, а щовечора ховався в море.
Слово Оаннес халдейською мовою визначає «чужинець». Отже
гадають, що якийсь чужинець, одягнений у шкури морських тварин,
навчав халдейців, а ввечорі повертався до свого човна.

08 То тат (або Тейтат)  бог війни в кельтів, Галлів і германців,
його шанували в вигляді дуба й дрізка.

09 Омелу, вічнозелену рослину  паразита, шанували Галли,
святкуючи її на новий рік по священних дібровах. Вони вважали,
що вона вигоює від усіх хвороб і запобігає отруті.

БІЛИЙ БИК *

100 Т а н і с  центр Єгипетської Дельти на східньому рукаві Ніла.
101 П е л ю з чи Пелюзіум  старовинне єгипетське місто на

гирлі Ніла.
102 Гарпократ  єгипетський бог, син Ізіди й Озіріса; його

різьблять завжди з пальцем біля рота на ознаку його дитинства.
103Пазіфая  легендарна крітська королева, дочка Геліоса-

Сонця і Персеїди. Вона була одружена з Міносом і мала багато
дітей. Венера, роздратована тим, що сонце викрило її кохання з
Марсом, надхнула Пазіфаї потворне кохання до білого бика. Од цього
кохання народився страшний Мінотавр напівлюдина, напівтварина.

104 1 з і д у, як богиню плідности, часто зображали в образі корови
з високими рогами й сонцем поміж них.

105 Г і р а м, був сучасник Давида й Соломона, першому він посилав
архітекта для збудування палацу, а другому  робітників і мистців
на збудування храму й фльоти.

108 До Єндорської чарівниці за Біблією приходив цар Саул і вона
і вона викликала йому на пораду тінь пророка Самуїла.

107 В а л а а м, за біблією  месопотамський волхв, силу якого
моавітянський цар Валак закликав собі на допомогу проти євреїв,
коли*ті йшли з Єгипта до Палестини.- Валаам спокусився на багаті
подарунки й пішов, не зважаючи на різні дивні застереження й
попередження. Одним з них були слова його власної ослиці; яка, говоривши
людським голосом, застерігала його.

108 Іона  п ятий із 12 малих єврейських пророків, про якого
теж згадує біблія. За його часів Асирійська імперія знову
загрожувала Ізраїльському царству. Порятунок євреїв був у моральній
перемозі і от Іону послано до м. Ніневії проповідувати, щоб воно
замирилося й скорилося. Він побоявся й хотів тікати до колонії Фарсіс, що
була в т. Еспанії. Дорогою зчинилася буря, на нього припав жеребок
бути викинутим за гріх у море, де його проковтнула величезна
риба й /Тримала в шлункові 3 дні.

* [В цьому творі Вольтер кепкує з багатьох епізодів, що їх в біблії
подано як незаперечні історичні факти, хоч би які неймовірні й
безглузді вони були. Щоб сучасний радянський читач міг збагнути сіль
сатири,  подаємо в примітках ці епізоди так, як їх наведено в
біблійній леґенді].
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100 Товія послав його батько Товіт до м. Раґи в Мідії по 10
талантів, які був йому винен його родич Габелій. Товієві-синові весь час
допомагав дорогою якийсь невідомий, який, як виявилося потім, був
янгол Рафаїл.

110 С а л м а н а з а р  ім я кількох асирійських царів. Тут
говориться про Салманазара І, що був великий завойовник і на початку
царювання підніс могутність Асирійського парства.

111 Е с к у л а п  гелленський, а згодом римський бог медицини.
У греків і римлян за його тварин уважали змія, собаку й півня.

Перелічуючи тут усіх цих зміїв, Вольтер хоче встановити
наступництво цього персонажу у містах єврейських, єгипетських, грецьких
і римських.

112 Ісв (євр. «гнаний»), про якого говориться в біблійній леґенді,
що був він чоловік дуже побожного життя бог згодився наслати на
нього силу нещасть, аби лиш довести свою перемогу над дияволом

118 І о  жертва ревнивої Гери, що перетворила її на корову
й наслала страшного ґедза, од якого та втекла аж у Єгипет.

114 Каллісто, за мітом була серед супутниць Артеміди-
мисливиці. За те, що віддалася Зевсові, її перетворено в ведмедицю,
і потім її Зевс переніс на небо і там вона сяє тепер, як Великий Віз.

115 Д а ф н і с (або Лафна  гелл. «лавр») теж потерпіла від
божественного кохання, мати її  Земля, перетворила її в лаврове дерево.

110 Сі р ін к с, дочці річки Лядону, теж довелося тікати від
закоханого Пана  бога-охоронця отар. Кинувшися в річку, вона
перетворилася на очеретину, з якої Пан зробив першу сопілку.

117 Едіта і Лот, за біблією, тікали від розпускних міст Содом*
і Гомори. Дорогою Едіта не витерпіла й озирнулася, за що її
перетворено на соляний стовп.

118 Натяк на Гоморру й четверо інших міст, що становили міцний
союз п ятьох міст, які, за біблійною леґендою бог спалив, а потім
утворив там озеро.

110 Ц е р а с т и  старовинна назва мешканців острова Кріта, де,
за мітом, був жертовник, присвячений Юпітерові Гостинному, на якому
повсякчас проливалась кров чужинців. Обурена на таку нелюдяність.
Венера перетворила церастів на биків.

12,) Сірбонське озеро лежить у нижньому Єгипті, недалеко від
Середземного моря, поблизу Порт-Саїда.

121 За біблією  оповідання про Ілію.
122 Коро ніс дочка Флегіяса. короля македонського, мала за

мітом породити Аполлонові сина, коли ворон доніс йому, що вона
його зраджує. Аполлон убив Короніс стрілою, а ворона з білого
зробив чорним.

12:J Д а н і ї л  один із 4-х великих єврейських пророків. Як каже
біблія, першого нападу на Єрусалим Навуходоносор узяв його в полон
разом з іншими. Потім Даніїла дано в науку до вавилонських жерців,
а за те, що відгадав царів сон, призначено на голову магів. Він
пережив Навуходоносора і самий Варилон, а своїм впливом викликав
заздрість і через це його вкинуто в печерю до левів.

124 За біблією, бзскіїль теж один із 4-х вел. пророків. За 11
років перед зруйнуванням Єрусалиму, він потрапив у полон до
Навуходоносора. Мова його пророцтв надзвичайно неясна й незрозуміла.

125 Пророк Єремія, про якого теж говорить біблія, жив перед
самим зруйнуванням першого Єрусалимського храму й застерігав
євреїв про наступну катастрофу.
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120 Гололою і Гололібою пророк Єзекіїл називав двох розпусних
жінок, яким загрожував страшенним лихом. Що він під цим розумів,
відомо тільки йому.

127 Як говориться в міті, Пієріди, дочки Пієра, короля
македонського; зважилися вихвалятися, що співають краще, ніж Музи. За
це Аполлон перетворив їх на сорок.

128 Самбуки  військові машини, щоб руйнувати мури в
обложених містах.

120 М а н е т о н (263 р. перед нашою ерою)  єгипетський жрець
часів Птоломея Філадельфа. Він доглядав священний архів геліопіль-
ського храму.

130 Єврейський герой Ісус Навін.
131 Є ф ф а й (Jephte) належав до єврейського племени галаадів. Як

каже біблія, брати вигнали його, бо був байстрюк. Тоді він став на
чолі банди розбишак і, врятувати галаадів од амонітян, став «головою
Галааду». Після однієї перемоги він пообіцяв офірувати богові перше,
що зустріне його вдома. То була його єдина дочка. Він дав
їй два місяці на те, щоб пішла в гори й там плакала над своєю
незайманністю, а потім офірував її богові.

132 Діна  теж біблійський персонаж  дочка патріярха Якова
від Лії. Коли Яків був у Сіхемськім краї, Сімех, син князя Еленора,
викрав її, за це сини Якова Симон і Леві перебили всіх сіхемлян-
чоловіків.

133 За біблією Вооз  багатий мешканець Віфлеєму. Коли моаві-
тянка, вдова Рут, повернулася з свекрухою в її країну, свекруха,
побачивши, що Вооз добре ставиться до Рути, послала її лягти біля
нього. Згодом Вооз і одружився з нею.

134 За біблією, Тамар, рано овдовівши й побачивши, що свекор
її Юда одурив її і не віддає за меншого сина, зважила зійтися з
самим свекром і мала від нього діти.

135 За тою ж таки біблійною леґендою, коли Лот і дочки втеклч
від содомського руйнування, вони сховалися в печерах, де дочки
змусили батька жити з ними, щоб не загинув людський рід.

130 Як каже біблія, цар Давид, що мав уже багато жінок і коханок,
забрав ще жінку вояка Урія, Бетсабу, од якої мав Соломона,
майбутнього царя.

137Олександер-Кльод-Франсуа Отвіль  франк,
письменник (1688 1742), написав «Доведену фактами істину
християнської релігії». Писано її дуже сухим стилем і за це його жваво
критикували. Втім його обрано до Академії. '

188 «Спроба дослідження людського розуму» англійського
буржуазного філософа Джона Льокка (1632 1 704) в основу кладе думку, що
ідеї не вроджено людям, а вони походять од зовнішнього й
внутрішнього досвіду.

139 «М атрона Ефеська  Апулеєва байка, просякнута
іронією над жіночою вірністю. Цей сюжет брало багато авторів,
особливо ж популяризував його Ля Фонтен.

140 Ленро  анаграма Роллена (1661 1741), відомого історика
й педагога. Він обстоював те, шоб навчали в школі рідною мовою
а не латинською, щоб історію свого краю знали більше, ніж
старовину. Усе це, як на той час, була ціла шкільна революція. Його твори
з історії писані дуже гарною мовою, якою захоплювався Вольтер.

141 Усе це тварини, яких найбільше шанували по згаданих місцях.
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ЖАННО Й КОЛЕН

14а Паризький критичний журнал свого часу.
143 Л я ф а р  відомий паризький гульвіса, маркіз і поет.
144 Г а м і л ь т о н, Вільям (1704 1754)  шотляндський поет.

Бувши запеклим якобістом, він мусів тікати до Франції.
145 Серрасен Жак-Франсуа (1603 1654)  франц. поет,

творець веселих, Гривуазних пісень, жуїр, бонвіван, військовий, часто
бував на ролях блазня у великих панів.
4 140 Вуатюр (1598- 1648)  ще замолоду вславився за свої ла¬
тинські вірші й за станси, присвячені Ґастонові Орлеанському, з яким
потім подорожував. Поезія його легка, вишукана, пересипана
жартами, еківоками, грою слів, двозначностями тощо.
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