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Пuulg свое Жuття HecaJytoBllTe,
Щоб ГоспоOу поrcл,астu на олтар,
Що 0ав MeHi rакuй чgOовuй 0ар
3вершuтu стtлькu справ i 0алi JtcuTtl.
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I муtuц я, в i.л,t'я мuстецтва чар,
Побать оOнuх, за iнtлuмu спitдuru.

Проте з сралю ! мене серQе 8'яне,
Що стiлькu мlapшo втрачено еоOuн:
Роэвiяв неdолgеg 0gмrcц BiTep.
Та плакать Оtiрла,690g я раOiтu,

?iйшовtлu, як прuйuлов, эtсаOанuй ctlHI
У rcвiтцi, вuбgялiti g TocKaHi2.

Почав був я писати цей житт€пис власною рукою, як це можна бачитп з кiлькох стулених аркушикiв, але помiтив, що це марне гаяння часу
f, зайва MapltoTa. Як на те MeHi навинувся синаш Мiкеле дi Горо з П'еве а Грбппiне, пахолок лiт чотирнадцяти, вельми кволого здоров'я. От
я й змусив його взяти перо i, поки я працював, проказував йому мое життя. MeHi це так припало до вподоби, що я працював набагато завзятiше
Ё робив куди бiльше роботи. От хай i записуе диктоване мною, а я не
з!rпппятпмусь, поки мене не зраджуе пам'ять.

КНИГА ПЕРШД
роздlл пЕршии
I50t
-t5t5
Що спонgrcало Челлiнi напасатtt iсторiю своео жuття.- ПохоOuсення
цiста Флоренцii.- Про батькiв i роOuчiв Челлiнi.- Чомg йоео назвалu
Бенвенgто,- Хлопець рано вuявляе любов dо малювання, проте батьrcо
ацuть йоео лtgзuкu,- На 0оеоdц йому хлопець протu cBoei оолi вцuться
epaTll на флейтi.- Батьtю мелgювус Oрgжбu Лева Х.- Бенвенgто Bil-

0ають на навчання ювелiровi.

всякий з нас, хто доконав на життевiй нивi щось видатне або варте
уваги, мав би правдиво й чеgно оппсати Ьласне життя. Але таку гарну
справу слiд починати не ранiше,-нiж, розмiняеш п'ятпй десяток.
.Щ,о такого переконання я дiйшов нинi, коли знов живу в своiй рiднiй
Флоренчii i коли за плечима в мене п'ятдесят BiciM poKiB життя i багато
знегол що випадають на долю кожного смертного; попри Bci цi знегоди
я щасJIиво дiйшов такого лiтнього BiKy, ба навiтъ бiльше, MeHi здаеться,
що тепер я мiцнiшиЙ духом i тiлом, нiж буль-коли ранiше. Озираючись
назад, у минуле, згадую чимало приемних i неприемних хвилин i не без
таемного остраху дивуюсь, як я зумiв дожити до п'ятдесят восьми лiт
i з Божоi ласки Йиву собi далi.
Ti мужi, якi не шкодували себё, роблячи щось велике, повиннi були
б вдовольнитися уже самOю славою, тобто тим, що ix визнае cBiT. Але
оскiльки вони живуть так, як решта людей, то ixHe прагнення GlIави не
поsбавлепе деякоi cBiTcbKoi марноти, що вI|являеться рiзним чином. Перелусiш. uп хочемо переконати ближпiх, що наш рiд походить вiд славетппх l прадавЕrх предкtв.
Меве зватп Бешешуm Чоиiпi. Я спп шесера Дхrованнi Челлiнi, сиtlа
Градцдрса, сппа Крiстфаю Чеrлiпi. liоп IaTE
- падопна Елiзабетта
громадяни. Як
вачqi,,д(яка Стёфапо Граваччi- обое вопп флорептiйськi
свiдчаrъ лiюrшсц пашсапi цашпIЕ флорептiйськими давнiми i правдпвпшп лiтоппсцяrц а заодЕо i Ддованпi Вfuланi 3, MicTo Флоренцiя
збудовапе па взiрецр красЕою шiста Рпма, у Римi ще й досi збереглпся
руiпи Колiзея i Терм. rx можпа бачrrти бiля церкви Санта Кроче. Капiтолiй стояЬ там, де нинi Старий базар. Ротонда, колишнiй MapciB храм,
уцiлiла повнiстю i нинi присвячена Сан .Щ,жованнi. Це так yciM очевидно, що спростувати годi. Щоправда, названi булiвлi куди меншi за
римськl. Переказують, що ix звелiв спорудити сам Юлiй I_{езар та деякi римськi магнати. Пiсля взяття i пiдкорення Ф'езоле вони заклали
в цiй мiсцинi MicTo, i кожен з них у3явся звести одну з цих чудових споруд.
Мав Юдiй IJ,езар славетного военачальника, котрого звали Фйорiно

з Челллно, е такиЙ замок, за двi милi вiД Монте Ф'ясконi. Цей Фйорiно
якось отаборився пiд Ф'езоле, там, де нинi Флоренцiя, щоб бути ближче до рiчки Арно, так для вiйська lручнiше, i Bbi цi вояки та iншi, хто
казали: <Пiдемо до Флоренцii>, а все тому,
ли Фйорiно, а потiм, у тiй мiсчинi, -де cToiB
KBiTiB, лz тиною <флорес>, така там була ро-

дюча земля,

отож при заснуваннi MicTa Юлiю Щезарю ця назва здалася гарною

l. влучною, а що квlти

приносять щастя, BiH назвав згадане MicTo Фло-

днчiею. Цим BiH xoTiB воднораз ушанувати свого хороброго военачальника. BiH йому тим бiльше зичив добра, що пiдняв-його з самих низiв
i зробив героем, .Щеякi вченi вигадники i впгадливi вченi, любителi до
всього доскiпуватися, твердять, що MicTo Флоренцiя вiд слова Флуенцiя,
тобтб Текуча, бо через Hei тече рiчка Арно. По-моему, це неправильно.
Адже i Рим стоiть на Тiбрi, i Ферарра cToITb на,По, i Лiон cToiTb на СоHi, i Париж cToiTb на CeHi, А проте назви у них рiзнi i походять з iншого
кореня. Нам думаеться, ба HaBiTb ми переконанi, що ця назва вiд iMeHi
видатного мужа.
Челлiнi ми знаходимо HaBiTb у PaBeHHi, найдревнiшому iталiйському
MicTi, i там вони велике панство. Щ,ивуть Челлiнi i в Пiзi, i я iх знаходив
'ix
зау багатьох MicTax cBiTy християнського. Та i в нашiй республiцi
лишилося кiлька родин,, yci вояцького стану. iHe так давно один безвусий хлопець на ймення Лука Челлiнi бився з буЁалим вояком i мужем не
з полохливих, завзятим перебiйцем Франческо да BipaTi. [|ей славний
Лука зi зброею в руках здолав його i розправився з ним так рiшуче
й доблесно, що весь cBi1 жахнувся, бо Bci чекали протилежного. Як
я прославив наш рiд рiзними дiяннями, нинi вже вiдомими BciM, i cBoiM
мистецтвом, що дае небагато, я ще розповiм. Пишаюсь я бiльше тим,
ц(о народився простою людиною i принiс своему родовi шану, анiж якби я народився в багатiй родинi i потiм мерзенними вчинками сплямував
би ii i спаплюжив. Спершу я розповiм, як я з Божоi ласки прийшов на

цей cBiT.

Моi предки мешкали в долинi Амбри, там вони мали чимало маетi жили з.панська; Bci вони були завзятi вояки. В ту лобу один iхнiй син, наймолодший, на ймення
Крiстбфано, д}же розсварився з сусiдами, з якими досi дружили.
KiB; вони втекли туди вiд полiтичних чвар

В сварку втрутилися глави обох родiв, i запdлав такий сильний

вогонь
кенавистi, що загро)кував загибеллю обом сiмействам. Па_трiархи че
зважили,l домовилися мiж собою так: Moi одiслалп з дому Крiстофано,
а друга сторона одiслала хлопця, причинця супеРечки, Сусiди спровадиi тут
ли свого до Сiени; нашi теж вiдiслали (рiстофаirо
- до Флоренцii
святоi Ур_сули,
купили йому булиночок на вулицi К'яра бiля монастиря
а-6iля мосту Рiфрелi придбали для нього добрий маеток. Згаданий Kpicтофано у Флоренцii олружився i мав синiв та дочок, i прилаштував ycix
cBoix дочок, а сини, по батьковiй cMepTi, подiлили мiж собою решту маетку. .Булинок на вулицi K'lpu.. вкупi з iншим майном дiстався одному
з спнiв на ймення Андреа. Щеft також оженився i мав чотирьох синiв,
Першого звали .Щжiрбламо, другого Бартоломео, третього,Il,жованнi,
якiй потiм став MoiM батьком, четвертого Фрацческо. Той Андреа Челлiвi вельми тямив у тодiшньому зодчествi i жив своТм умiльстЁом,
а .I],жованнi, мiй батько, бiльше, нiж буль-хто iнший, допомагав йому
в цiй справi. Вiтрувiй а мiж iншим мовить, що цля успiху в зодчествi
шiд трохи знати музику й лобре малювати. .Ц,жованнi став цобрим
I!rдожником, узявся за музику й навчився гарно грати на вiолi та на

флейтi; бувши людиною вельми завзятою, BiH виходив з дому рiдко. Сусiдом його був мiщанин Стефано Граначчi, який мав кiлькох дочок, yci
KpacyHi. Боговi було вгодно, щоб .Ц,жованнi впала в око одна з дiвчат
на ймення Елiзабетта, i так вона йому, сподобалася, що BiH попросив ii
руки; батьки, близькi сусiди, добре знали одне одного, заручини вiдбулися легко. Кожний з них вважав, що лобре залагодив справу. Спершу
ui лобрi cTapi домовились про весiлля; потiм почали правити про BiHo,
i тут мiж ними зчинилася приятельська суперечка, А"дреu сказав Стефано так:

Мiй син .I[,жованнi найстатечнiший хлопець i у Флоренцii, ба наBiTb- i в Iталii. Якби я був женив його ранiше, то дiстав би найбiльше
BiHo, яке даеться у Флоренчii людям нашого стану.
А Стефано вiдповiв;
правда, i то тисячу разiв, але в мене п'ятеро дочок i стiльки
- Твоя
I якщо пiлрахувати, то стягнутися на бiльше я не годен.
ж синiв.
.Ц,жованнi, а BiH чув'Тхню розмову за дверима, несподiванно вийшов
i сказав:
мiй батьку, я вподобав i покохав чю дiвчину, а не ii грошi.
- Онiкчеми
Тiльки
женяться для того, щоб поживитися вiноrи cBoei дружини.
якщо ви хвалились, що я тямовитий, то невже я нездатний утримати мою дружину i вдовольнити ii потреби з меншими грiшми, нiж вам
хочеться? Так ось, знайте: жiнка моя, а BiHo хай буде ваше.

Андреа Челлiнi в ту мить розгнiвався, бо був гарячкуватий, пРоте
зi своею обраницею i нiколи потiм не вимагав Hiякого BiHa. Вони раювали сво€ю молодiстю i своею вiрною ;Iюбов'ю
вiсiмнадцять poKiB. I iM дуже хотiлося мати дiтей. Отож пiсля BiciMнадцяти poKiB лружина с{инула двох хлопчикiв через нетямущiсть лiKapiB. Потiм вона знов понесла li сплодила дiвчинку, i iй дали ймення
Кбза, по батьковiй MaTepi. Через два роки знов зайшла в тяж. Вагiтнi
жiнки мають усякi примхи, яким треба потурати. А оскiльки.цi примхи
були достоту TaKi, як у попереднi пологи, то Bci гадали, що вона мае народити дiвчинку, як i першу, i домовилися назвати ii Репарата на честь
MaTepi мосТ MaTepi. Розродилася вона проти ночi Bcix Святих, о пiв на
п'яту, точно року тисяча п'ятсотого. Баба-пупорiзка, яка добре знала,.
що чекають дiвчинку, обмила немовля, сповила його в бiлесенькi пелюшки, тихо пiдiйшла до мого батька .ц,жованнi i сказала:
.Щ,жованнi одружився

f несу вам чудовий подарунок, несподiваний для вас.
-Батько,
справжнiй фiлософ, походжав по KiMHaTi i приказував:

Бог пошле, завжди дороге MeHi.
пелюшки, BiH раптом побачив неочiкуваного синка.
Склавши cTapi долонi докупи, BiH пiднiс очi до неба i сказав:
.Щякую тобi, Господи, вiд усього серця. Син MeHi вельми дорогий,
- BiH
i хай
буле Жаданий.
Yci, хто був у ломi, радiсно його запитували, як його назвати. ,Ц,жоBaHHi ж знай вiдповiдав;
Хай буле вiн'Жаданий (Бенвенуто).
- ухвалили, так нарекли мене при хрещеннi, i- так я з Божоi ласТак
Що
-Розгорнувши

стирчав xBicT, а по другий
- обидвi клешнi. Я, не тям.liячись з радостi,
прибiг до дiда i скричав:
дiду, який у мене рачисько!
-.ЩiдПоглянь,
одразу_побачив, що це скорпiон, i з переляку й страху за мене
мало не вмер. I, пестячи мене, почав у мене його просити. А я-,iце дужче
стискав його i плакав, не бажаючи його вiддати, Батько мiй теж вибiг
з дому, почувши крик, i остовпiв, не знаючи, що робити, аби ця гадина
не вжалила мене. Тут BiH угледiв на лавi ножицi i, промоБляючи щось
до мене, вiдчикрижив хвоста й клешнi скорпiоновi. По тому як позбувся цiеi великоi напастi, батько побачив у цьому лобрий знак. Коли я вже
мав близько п'яти poKiB, батько мiй сидiв тодi в льосi, де того дня прали бiлизну i яскраво горiли лубовi полiна. !,жованнi з вiолою в pyui
грав i спiвав сам при вогнi. Був лютий.холод; BiH стежив за вогнем i раптом уздрiв серед найжаркiшого полум'я звiрючку, схожу на ящiрку, i чя
звiрючка пустувала в цьому найдужчому полум'i. BiH олразу збагнув,
що це таке, покликав мою сестру й мене i показав нам, малим, звiрючку.
Потiм вiдважив MeHi замашного ляпаса так, що я заревiв. BiH же лагiдно мене втихомирив i сказав так:
Любий синку, я ляснув тебе не тому, що ти зробив шкоду, а лиш
- щоб
на те,
ти запам'ятав: оця ящiрка, яку ти бачиш в огнi, це саламандi
сказати,
що BiH ii колись бачив, не може HixTo.
ра,
Потiм почоломкав мене i дав MeHi кiлька грошин.
Батько почав учити мене грати на флейтi й спiвати по нотах. Але BiK
мiй був щонайнiжнiший, коли малi дiти найбiльше кохаються в якихось
вербових пищалках та iнших подiбних цяцьках, i я вiдчував до_флейти
страшенну HexiTb; проте лише з самого послуху грав i спiвав. Тодi мiй

Чеснота>>.

"

Rota sum: sеmрег, quoquo mе чегfо,"вtаt Viгtus,
Скоро йому повернуто його мiсце флейтиста.
хоча багато якi з цих пригод сталися ще до того, як я_ народився,
iх .замовчати, оЪкiльКи MeHi пiдказуе пам'ять. У ту лобу Bci
,"

"о*У

цi музики були чудовими майстрами i деякi з них належали до старших
цехiв, едвабного i сукняного; з цiеi причини батько не соромився цього
заняття. I найбiльшим його бажанням було побачити мене великим музйкою. А для мене найбiльшим на cBiTi горем чути було його MipKyBaiня про те, що в мене до музики великi здiбностi, i я мiг би стати найславетнiurою B.cBiTi людиною, аби ж тiльки мав бiльше -честолюбство.
Як я вже згадував, мiй батько був вiдданий служник-i вiрний приятель Медiцейського 5 роду. (оли П'еро вигнали з Синьйорii 6, то BiH

Потiм, як до
влади прийшов пишний П'еро Содерiнi 7, батько грав У його opKecTpi.
солерiнi, узнавши про дивовижний батькiв хист, почав використовувати
його як iнженера в найважливiших справах. За час свого перебування
у Флоренцii Солерiнi полюбив мого батька так, як-тiльки можна собi
уявити. В Ti часи я був ще дитям, i батько носив мёне на плечах i вчив
грати на флейтi. Я спiвав як сопрано разом з палацовими музиками перед Синьйорiею i грав по нотах, а служка тримав д{ене на плечах. Вiдтак гонфалоньер, себто сам П'еро Содерiнi, залюбки балакав зi мною,
частував мене цукерками i казав моему батьковi:
JllaecTpo Джованнi, навчи його й iнших твоIх красних штук.
- батько
А
на те:
хочу, щоб BiH став лише музикою i композитором, бо тiльки
Я
- цьому покликанню BiH може проспавитися, як Господь дасть йозавдяки
му довгий BiK.
На батьковi слова вiдповiв один старий шляхтич:
.Ц,жованнi, зроби так, як тобi радить гонфалоньер. Чому
- Маестро
не хочеш,
щоб твiй хлопець був чимось бiльшим, нiж тiльки лобрим музикою?
Мiж тим час минав, i у Флоренцiю вернулися Медiчi, Як тiльки вони
звертався до батька в багатьох найважливiших справах.

вернулись,

кардинал,

який скоро став папою Левом 8, почав виявляти

до

батька велику дружбу. З того герба, що був на палацi Медiчi, за iхньоi
вiдсутностi прибрали кулi i натомiстъ вималювали великого червоного
хреста, тобто емблему, i герб Комуни; отож, як тiльки вони вернулися
з вигнання, червоного хреста зiшкрябали, i на щитi знову появилися
червонi ку,лi на золотому полi, вельми гарно вималюваному.
Батько, а BiH у душi бУв поет, ба HaBiTb Пророк з ласки Божоi, написав пiд гербом, як тiльки його вiдкрили, такий чотиривiрш:
IJ,ей герб, який надовго зник
З лиця землi цiеi,
Являе знов свiй гордий лик
I жде Петровоi Kepei.
Щю епiграму читала цiла Флоренцiя. Через кiлька днiв помер папа
Юлiй !,ругий. Карлинал де Медiчi вирушив до Рима, i, ria подив ycix,
його обрали папою, i BiH прославився пiд iм'ям Лева .[lесятого, щедрого
i великодушного папи. Батько послав йому свiй пророчий чотиривiрш.
Папа переказав йому, щоб BiH ixaB до Рима, BiH не пошкодуе. Батьковi
iхати не хотiлося; та ось замiсть нагороди його позбавив палацовоi посади Якопо Сальвiатi 9, як тiльки зробився гонфалоньером. L\e й стало
ттричиною, чому я пiшов в учнi до золотаря. f то вчився цьому ремеслу,

то грав, але робив усе це з нехiттю.
Батько MeHi все докоряв, а я, щоб його заспокоiти, просив дозволити
MeHi малювати стiльки-то годин на день, а решту часу вiддавати музицi.

А BiH MeHi н*а те:
То ти не любиш грати?

-

все таки пропущу.

зо
ко

су
TиB.MeHi винагород I,.як iншим учням. Так я__працюва_в у робiтнi даром
i мiг малювати собi, скiльки заманеться. Це я робив залюбки, i мiЙ
славний майстер був вельми потiшений цим. BiH мав побiчного синаодинака i загадував йому робити чорну роботу, щоб поберегти мене.
Моя охота, або нахил, або те i те, були TaKi великi, що я за кiлька Miсяцiв наздогнав добрих, ба HaBiTb кращих пiдмайстрiв i почав пожинати плоди cBoei працi. При цьому я iнодi не забував потiшити батька,
граючи то на флейтi, то на KopHeTi; i щоразу, слухаючи мене, BiH заливався слiзьми i зiтхав. З любовi до нього я вельми часто робив йому цю
радiсть, вдаючи при цьому нiби й мене це неабияк тiшило.
РОЗДIЛ ДРУГИП
t бl6_t5t 8
Бенвенgто cBiOoK rоео, яrc йоео брата 14ало не вбuваюrь на )gелi,
йомg на 0опомоеg; зцttняеться сканOал, i Бенвенgто вuсuлаxrtb з Флоренцii.- BiH вuруtлае 0о Сiенu, а звiOтu 0о Болоньt, 0е вOосюналюеться в epi на флейтi, а u4e бiльu"lе в золотарствi.- Суперечка
пjх, йоео батькоtп i мgзйкою П'етро; траеiчна смерть П'етро.- БенвенцJ|o вuрgшае dо Флоренцi7 i працюе в тамтеu)ньоео золотаря.- XBopuM
ертаеться 0о Флоренцit.- Пiсля оOрgэюення знова встапае в робiтню
сdrео староео майстра Марконе.

i tюспiшае

В ry лобу був у мене рiдний брат, молодший за мене на два роки,
reлпкпй зух i галабурдник. 3годом BiH став одним з тих славних воякiв,
пi пройшли школу легендарного синьйора .Щ,жованнiно де Медiчil2,
батька герцога Кбзiмо; брат мав тодi майже чотирнадцять, а я був на
л!а рокн старший. Якось у недiлю, близько 22 годчtнtll3, мiж брамсlю
Сап Галло i брамою Пiнтi BiH викликав на герць майже двадцятирiчною IоJIодика i добув з пiхов шпагу. Брат так завзято ринувся на нього,
цо тяхко його поранив, але не припиняв бою, Гaрцо спостерiгало багато
Dдеfi, i серед них було чимало його родичiв. Побачивши, що непереливIц Еонп похапали пращi, i одна з них влучила в голову мо€му наЙменDIу братику; BiH одразу брязнув без луху на брукiвку, Я теж був там
Ilililoк), але без приятелiв i без зброi. Уже на початку поединку я кри-

я почав працювати, згаданий Ф

мене на весь той

прив
Брат

го брата i пропра-

час, що я пробуду в CieHi. Я

цював там кiлька мiсяцiв.

але був такий зе-

лений, що ще не розсмакував у науцi i постiйно байдикував.
Через якийсь час кардинал де медiчi, що згодом став папою Клементом 15, повернув нас, за батьковим проханням, до Флоренцii. Один учень
мого батька, людина лиха, пiдбив кардинала на те, щоб BiH послав мене

до Болоньi. Там, мовляв, я зможу вчитися грати в майстра AHToHio, на
дtмку Bcix, чудового музики. Кардинал'пообiцяв батьковi,дати MeHi рекомендацiйнi листи, якщо той мене туди пошле. Батьколi страшенно хотiлося послати мене до майстра AHToHio. f вирушив туди залюбки,
прагнучи побачити cBiT.
Прибувши в Болонью, я знайшов роботу в майстра Еркоде дель Пiфферо. Почав заробляти. Воднораз я щодня ходив на уроки музики i за

кiлька тижнiв досяг чимало в цiй гаспидськiй музицi, але ще бiльших
успiхiв добився в золотарствi. обiцяноi пiдтримки я, природно, од кардинала не дiстав, Тому я влаштувався до одного болонськогЬ мiнiатюрника, на ймення Шiпiоне-Каваллеттi; мешкав BiH на вулицi БарраканcbKoi Богоматерi. Там я малював i пilацював для жидовина на ймення
Грацiадiо i заробляв вельми незJIе. Через пiвроку я вернувся до Флоренцii, за що на мене завзявся флейтист П'ерiно, колишнiй учень мого батька. Я ж,, щоб улестити батька, учащав до дому П'ерiно i грав на KopHeTi
i на флейтi вкупi-з його рiдним братом на ймення [жiроламо, молодшим на кiлька poKiB за П'ерiно. IJ,e був статечний i щиросерлий хлопець,
повна протилежнiсть своему братовi.

Одного разу зайшов до П'ерiно

i мiй

батько, аби послухати, як ми

граемо. Моя гра його вельми потiшила, i BiH сказав так:
зроблю з тебе чудового музику наперекiр тим, хто збирався за- ЯMeHi.
вадити
П'ерiно вiдповiв на те:

Для вашого Бенвенуто було б куди кориснiше й чеснiше замiсть

дудiти та взятися до золотарства.

Щi слушнi слова П'ерiно батька неабияk розгнiвали, тим бiльше, що

BiH бачив, що i я TaKoi самоi думки, i BiH вiдрiзав сердито:

завжди.бачив, що ти проти здiйенення Moei сокровенноi Mpii,
- Ясайе
ти зазiхнув на мое мiсце в Синьйорii. Ти вiдплатив невдячi тому
нiстю за Bci моi доброчинства. Я стiльки зробив для тебе, а ти забрав
у мене мiсце, Я навчив тебе грати так, як ти нинi граеш, а ти перешкод,

l0

ю волю. Так,ось, не забудь моТ пророчi
не хочу сказати poKiB чи мiсяцiв, як тп
.Ц,жованнi, бiльшiсть людей, старiючи, втрачають зi
- Маестро
старiстю
розум, як оце втратили й ви! Тим-то я не дивуюсь, бо ви марнотратно роздавали геть усе, що малп. Ви не озиралися на заднi колеса,
не подумали про т€,_що вашi дiтц щось потребуватимуть, зате я розва_
жив зовсiм iнакше. CBoiM дiтям я залишив стiльки, щоб вони могли допомогти й вашим.
Батько вiдказав:

"н:
л
JIа-

ли одне одного к дiдьку. f, природно, став на батькiв бiк i, йдучи
з П'ерiнового дому, присягнувся помститися за образи, яких цей латри-

га завдав йому, але з умовою, що батько дозволить MeHi займатися ма-

люванням.

Батько вiдповiв так:
_ l Лрбий сину, я теж _був добрим художником.. Але пообiцяй MeHi
iнодi у вiльну хвилину, щоб освiжитися пiсля важкоi працi i з любовi до
мене, до того, хто породив тебе, виховав i заклав зерно стiлькох талантiв,
пообiцяЙ iнодi взяти до рук флейту i мидозвучний корнет i собi на BTixy
заграти.
тобi, батьку,- сказав я вже з любов'ю до нього.
- Обiцяю
Тодi
мiй добрий батько сказав, що саме так я найкраще помщуся за
обрбзи, яких завдав йому ворог.
Не минуло й мiсяця пiсля цiеi пригоди, як П'ерiно мурував льох
своему
новому домi на вулицi делло Стулiо. Якось BiH був у себе
у
в нйжнiй свiтличцi пiд льохом, який саме домуровували. Тут зайшла
мова про його майстра, мого батька, i П'ерiно ущипливо згадував, як
мiй батько пророкував йому, що BiH колись провалиться в життi. Не
встиг BiH сказати цi слова, як покiЙ, де BiH був, чи тому, що льох був недомурованиЙ, чи то з волi Вседержителя, а Бог платить не лише в суботу, провалився. Камiння склепiння i цегла, падаючи разом з ним, оддавили обидвi ноги П'ерiно. А Ti, хто був з ним, зоставшись край льоху,
не зазнали нiякоi шкоди, а тiльки були враженi й приголомшенi, а найпаче тим, що BiH Тм щойно iз глумом казав. Як тiльки про це довiдався
мiй батько, BiH, озброiвшись, подався до нього i в присутностi його батька, Нiкколайо да Вольтерра, сурмача Синьйорii, сказав:
П'еро, мiй любий учню, вельми мене опечалило твое безголов'я.
Але- якщо ти ще пам'ятаеш, я недавно попереджав тебе. I все-таки ще
здiйсниться i те, що я тобi сказав про моiх i твоiх дiтей.
3 цього калiцтва невдячник П'ерiно скоро й помер. BiH залишив по
собi безсоромницю жiнку i сина, котрий через кiлька poKiB приходив до
мене в Рим жебрати. Я зглянувся на нього, бо завжди мав щедре серце.
3i слiзьми на очах я згадував той добробут, в якому П'ерiно жив тодi,
коли мiй батько сказав йому ui слова, себто що його дiти прийдуть до нас
старцювати. Але про це вже годi. I хай HixTo нiколи не шкилюе з пророцтва честивого мужа, несправедливо його скривдивши, бо його уста1,Iи мовить не BiH сам, а це голос самого Бога.
Я золотарював далi й виробами пiдсобляв моему лоброму батьковi.
Другий його син i мiй брат Чеккiно, як я вже згадував, опанував ази ла-

ll

тини. Мене, старшого, батько xoTiB зробити великим музикою, а його,
молодщого, великим правником. Але брат не мiг розлучитися з мрiею
стати вояком, виношуючи ii з самого малку, так,само як я побороти нахил до мистецтва, а був BiH на зрiст високий i гарний, i ще зовсiм зелений. От якось пiшов BiH пiсля першого уроку в школi славетного синьйора .Ц,жованнiно де Медiчi, i вернувся додому тодi, як мене не було, вбраний у caMi лахи. Сестри зглянулися над ним i потаенцi вiд батька дали
йому мiй новий плащ i камзол. Я сцр,авив собi новий одяг на заощадження, яке залишилося вiд тих грошей, якi я давав батьковi i MoiM добрим i честивим сестрам. Побачивши, як мене пограбували й забрали обнову, i не заставши брата, щоб забрати ii назад, я спитав у батька, як
BiH мiг допустити таку кривду, адже BiH добре бачив, як тяжко я працюю,
памагаючись пiдсобити йому. Батько спокiйно вiдповiв, що я його добрий
син i скоро вiдзискаю тё, що я вважаю за втрачене. Що цё е життева
доконечнiсть, ба HaBiTb бiльше, Божий припис, аби той, хто мае якесь
добро, давав тому, хто зовсiм немаетний, та щоб я ради любовi до нього змирився з цiею кривдою. Що Господь поверне MeHi все сторицею.
Я вiдповiв засмученому батьковi так, як вiдповiдають yci недосвiдченi
хлопчаки. Узяв свiй убогий скарб i грошi,та й подався до MicbKoi брами.
Але, не знаючи, яка дорога веде на Рнм, я незабаром опинився в Луццi,
а звiдти рушив до Пiзи. Було MeHi тодi шiстнадцять'лiт. Пiсля прибуття в Пiзу я зупинився бiля середнього мосту на Рибному ринку i з великою цiкавiстю дивився у дверi майстернi, де працював золотар. От
майстер мене й запитав, хто я такий i чим я займаюся. Я вiдповiв, що
трохи знаюся в його ремеслi. Тодi цей достойний муж запросив мене до
робiтнi, дав одразу ж MeHi робоry i сказав:
Сулячи з твого поштивого вигляду, ти хлопець хороший i порядltиiл.
-I BiH
поклав передi мною золото, срiбло й коштовностi. А коли минув перший день роботи; BiH одвiв увечерi мене до свого дому, де BiH
жив заможно з гарною дружиною й дiтьми. Згадавши, що за мною може побиватися мiй лобрий батько, я написав йому, що живу в достойного й порядного чоловiка, на ймення маестро Улiв'ерi делла (йостра,
i виконую для нього багато црасних i вел_иких робiт. I хай BiH не хвилюеться: я ретельно вчуся i сподiваtося своiми знаннями зробити щось
корисне й достойне.
Батько вiдписав MeHi:
<Мiй сину, моя любов до тебе така велика, що якби не честь, яку
я ставлю над усе, я б одразу зiбрався iхати по тебе, у мене таке почуття,
нiби я позбувся свiтла власних очей, не бачивши тебе щодня, як я звик.
Я намагатимусь i далi берегти нашу родинну честь, а ти вдосконалюйся
в мистецтвi. Я лиш xoTiB би, щоб ти пам'ятав кiлька простих слiв i дотримувався ix i нiколи не забував:
Хоч би в який прийшов ти дiм,
Живи ти завжди чесно в HiM>.
мого майстра Улiв'ерi, i BiH нишком
Батькiв лист потрапив до рук
-призцався,
що прочитав листа, i сказав

проqитав його без мЬне. ПотiЙ
так:

Бенвенуто,-твiй поштивий вигляд не ошукав мене. Ще пiдтверджуе- i лист твого батька. BiH випадково потрапив MeHi до руц. Зразу
вЙдно, що це добра й чесна людина. Отож вважай, що ти у себе вдома
i нiбито v свого батька.
пiд .iac перебування в Пiзi я одвiдував цвинтар Кампо Санто 16. Там
я бачив багато пРегарних старожитностеЙ, тобто мармурових усипаль-
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ниць, I в iнших куточках Пiзи я бачив багато iнших пам'яток, Часто
я проводив бiля них увесь вiльний час, що залишався пiсля Moei пDацi

що
Iм
кол

всяка охота пов€р-коли
татися додому, до батька.
я жив у Пiзi, де я Hiщо той цiлий: piK,
в раю.
Наприкiнцi року мiй- учитоль Улiв'ерi мав iхати до Флоренцii, щоб
вiдпродати золотий i срiбний брухт, що набрався за piK. Я тим часом
у нездоровому пiдсоннi пiдхопив лихоманку, i тому, хворий, повернувся
з MoiM майстром до Флоренцii. Батько прийняв мого майстра вельми
ласкаво й дуже, правда, за:моею сппною просив його, щоб BiH не брав
мене знову до Пiзи. Я слабував удома два мiсяцi, i батько ретельно
ryрбувався про мое лiкування й одужання. I щохвилини MeHi казав, що
BiH не мiг нiяк дочекатися,,коли я оклигаю, щоб послухати Moei музики.
I колн BiH розмовляв зi мною про цю музику, мацаючи мiй живчик, оскiльки трохи знався на медицинi i на латинськiй науцi, то вiдчував, як
rлiй живчик тад i кидаеться; скоро BiH забалакував про музику. Тому
часто BiH iшов вiд мене нажаханий i в qльозах. Бачачи, як BiH тим побиваеться, я попросив сестру принести MeHi флейту. Хоча пропасниця ще
не минулася, грати на такому легкому iHcTpyMeHTi, як флейта, я мiг, руки й язик цiлком корилися MeHi. Отож батько, коли ввiйшов зненацька
до кiмнати, страшенно хвалив мене i запевняв, що за той час, поки я не
сив мене, щоб я так чинив i далi
свого славного золотаря Маркоа я на той заробiток пiдтриму-

вав батька i чiлу родину.

,"lёJJLн#,"
Рiзьбар П'еро ToppiOctcaHi прuiзdшть 0о Флоренцii вербувоrц уор)оilux мuтцiв Оля анzлiйськоео короля.- Бенвенgто jнайомuться з Hltl!,
але переймаеться 0о ньоео непрuязню.- BiH ретельно копiюв картонu
IiliкеланOсtсело й ЛеонарOо dа Вtнчi.- Щоб вOосконалюватuся в своеJиа
репеслi, BiH вuрушас 0о Рuма разом з юнаком на ймення Тассо.- В столщ$ Бенвенgто-gOостоюеться похвалu i зазнас рiзнuх прuzо).-Через

Ов

рокu повертаеться 0о Флоренцii, 0е gспituно пр,оdовсцgе свою 0iяльfir;:;.- IHuli золотарt эазOрять йоео мuстецтва.- Иоео с'уперечка з ,ГеррOо Гвасконтi,, Иоео переслiOцютб за те, що BiH поранuв саперншка;
о,tэрнецолg перевOязi BiH TiKae з ФлЬренt4i,i.

В ry лобу завiтав до Флоренцii рiзьбар на йменля Пlеро Торрiджа,
ri t'. ПЪибув BiH з Англii, де прожив багато родiв, BiH дуже приятелюreB з шъiм учителем i вчащав до нього щодня. Побачивши Moi малюнки

l loi

роботи, BiE сказав MeHi:
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Я приiхав до Флоренцii, щоб набрати якнайбiльше молодикiв.
- замовили
MeHi
велику роботу для англiйського короля, i я хочу взяти
на пiдмогу cBoix землякiв. У тому, як тк працюеш i малюеш, знаiи бiльше рiзьбаря, нiж золотаря, f маю виготовити вЕлику роботу з бронзи
i можу тебе зробити i митцем i багатiем,
Торрiджанi був чоловiк вельми вродливий i неабиякий зух. BiH бiльше скидався на
жестикулював
i peBiB гучним г
ати будь-якого
галабурдника.I
пригодиуцих
окаянникiв англ
еланджело БуoHappoTi. Приводо
нок, скопiйований з картону божистого Мiкеланд
першим чудовим твором, v якому Мiкеланджело
ий хист. Створив BiH його у змаганнi з iншим художником, який узявся за ту саму тему. А був це не хто
iнший, як Леонардо да Вiнчi. Обидва твори мали прикрасити залу Ради
в палацi Синьйорii. I зображували здобуття Пiзи флорентинцями. Великий Леонардо да Вiнчi подав там KiHHy битву i захоплення прапорiв.
Усе це BiH намалював так чудово, як тiльки можна уявити. Зате MiKeланд}кело Буанарротi зобразив багато пiхотинцiв, що купаються у спеку в Арно. BiH увiчнив iх саме в ту хвилю, коли сурма просурмила тривогу i цi голi пiхотинцi бiжать до зброi, тiла ixнi в такому прекрасному
pyci, що Hi в давнiх, Hi в сучасЕих картинах нема нiчого рiвного. Але, як
я вже сказав, i картина великого Леонардо була прегарна й дивовижна.
Стояли цi два картони один у палацi Медiчi, другий у папськiй залi.
I весь цей час вони були школою для всього cBiTyl8. Хоча божистий Miкеланджело оздобив потiм велику капелу. для папи Юлiя, BiH i наполовину не наблизився до доскоЕалостi Tiei картини. Иого хист уже нiкqllи
не сягав сили цих перших етюдiв.

Повернiмося тепер до П'еро Торрiлжанi. BiH тримав мiй малюнок
у руцi i казав так:
цим Буонарротi я ходив хлопцем учитися до церкви дель Кар- в 3капелу
MiHe
Мазаччо19. Мiкеланджело мав звичку кпинити з ycix, хго
малював. Якось, коли BiH MeHi допiк, я розлютився бiльше, нiж звичайно. Я стиснув руку в кулак i так зацiдив його по Hoci, що вiдчув, як пiд
суглобами хруснули KicTKa i хрящ, нiби трубочка з вершкамн. Так ця
вiдзнака зостанеться йому на весь BiK.
перел очима в мене постiйно стояли витвори божистого Мiкеланджело, i тому слова Торрiджанi так мене обурили, аж у мене не тiльки пропала охота iхати з ним до АнглiТ, а я не мiг його й бачити.
Отож я залишився й далi у Флоренцii, щоб чогось навчитися на
прекрасному взорi Мiкеланджело, i завжди був вiрний йому. В той час
я зблизився i заприятелював з одним хорошим хлопчаком, перевесником, який теж працював у золотаря. Звали його Франческо, i BiH був
сином Фiлiппо20 й онуком чудового маляра Фра Фiлiппо2I. Вiд частих
зустрiчей ми так полюбили один одного, що не розлучалися Hi вдень Hi
вночi. Тпм паче, що дiм його був повеЕ чудових шкiцiв, якi зробив його
батько, теж неабиякий маляр. Там було кiлька книжок, його рукою
мальованпх, зображення мальовничих римських старожитноgгей. Коли
я побачив ix, то не мiг одiрвати вiд них очей. Близько двох poKiB ми були нерозлийвода.
В ту пору я створив срiбну горорiзьбу, завбiльшки з дитячу долоньку. Ця рiчtправкла за прях(ку до чоловiчого паска, бо тодi носили велиKi пряжки. На пряжцi вирiзьблено купу листя, на античний штиб, з численними купiдонами та iншими гарними личками. Щю рiч я виготовив
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у робiтнi такого

соб.i Франческо Салiмбене.

В

нашому цеху за цю рiч

мене проголосили найкращим цеховим працiвником.
Рiзьбар .Щ,жованбаттiста на прiзвисiко Тассо, хлопчак

такого BiKy,

якбц я захотiв вирушити до Ридtа, то BiH
и саме тодi вкупi обiдали, i я, Посваривчерез музику, сказав Тассо:
алах, а на дiлi, як на талалайцi.

погарихався з матiр'ю. I аби я маВ стiльки грошей, щоб дi- Я дотежРима,
статися
я б нiколи не повернувся до цiеi крамнички!
Якщо
це едина перешкода,- заявив я,- то в мене досить грошей,
щоб ми могли удвох добратися до Рима.
так гомонячи мiж собою, ми несподiвано опинилися бiля браiии Сан
П'еро Гаттолiнi. Тодi я сказав:
Тассо, Hi ти, Hi я не помiтили, що ми вже бiля брами. Тепер,
- мiй
коли_ми
вже тут, MeHi здаеться, що я вiдмахав пiвдороги.
Ми верстали далi путь i питали один одного:
що скажуть нашi батьки, як увечерi не побачать нас удома?
-ТакА ми
домовилися мiж собою не згадувати про батькiв- доти; доки
не прийдемо до Рима. Ми позав'язували фартухи ззаду i майже мовчки
добрели до Сiени. Коли ми добралися до Сiени, Тассо сказав, що flатрудив собi ноги i йти далi не годен. BiH попрgсив мене дати йому грошей, щоб повернутися. Я на те сказав:
Тодi MeHi не вистачить, щоб пiти далi. Треба було тобi думатн,
-' рушав
коли
з Флоренцii. дле якщо тебе вже не несуть Еоги, то мп знайдемо коня на шлях до Рима, i тодi ти не матимеш приводу не йти.
Найняв я коня i, побачивши, що BiH не вiдповiдае MeHi, рушив до
римськоi брами. Побачивши; що я не збираюся вiдступати, BiH поплентав слiдом, не перестаючи при цьому бурчати. .Щ,iставшись до брами,
я зглянувся на мого безталанного товариша. Почекав, поки BiH пiдiйшов, пiдсадив його в сiдло i сказав:
про нас наlпi приятелi, дiзнавшись, цiо ми були
- Що бдоподумали
вибралися
Рима i не пiшли далi Сiени?
Тодi Тассо, людина добра, визндв; що я мовлю правду. А що був ще
й веселоi вдачi, то почав.навiть смiятися й спiвати. I так ми, смiючись
i спiваючи, дiсталися до Рима. Тодi MeHi сповнилось дев'ятнадцять, як
i столiттю. Кqли ми прибули до Рима, я одразу вступив до робiтнi одно-

го майстра, на ймення Фiренцуола. Хресне iм'я його було .Ц,жованнi,
i походив BiH з Фiренцуоли в Ломбарлii, BiH жив виготовленням начин-

ня i великих витворiв. f показав йому модель Tiei пряжки, яку я зробив
у Флоренчii у Салiмбене, вона _йому страшенно сподобалася, i BiH сказав своему помiчниковi, цей флорентинець жив у нього кiлька poKiB

i звався .Щжаннотто .Ц,жанноттi:
- Цей Челлiнi з тих флорентинцiв, якi щось умiють, а ти з тих, якi

не вмiють анiчогiсiнько.

i звернувся до нього. Перел тим як
хоJiили вкупi малювати i приятелювали
з ним. Проте майстровi слова так його розгнiвали, що BiH затявся i заявив, що вперше мене бачить i Ее знае, що я за птиця. Тодi я, обурений
його словами, сказав йому;
О Джаннотто, мiй давнiй товаришу, адже ми разом бували тамто i- там-то, i малювали, i iли, i пили, i ночували в твоiй комiрчинi. f не
потребую, щоб ти ручався за мене цьому порядному мужевi, бо я маю
падiю, що Moi руки i без TBoei помочi доведуть, чого я вартий.
Тут я впiзнав цього

.Щ,жаннотто

BiH поiхав до Рима, ми часто

lб

Пiсля Moix слiв Фiренцуола, людина дуже палка

нувся до .[lжаннотто i сказав:

й

смiлива, обер-

О пiдлий нiкчемнику, i тобi не сором так говорити й ставитися до
- хто
того,
був таким щирим приятелем?:А потiм з тiею самою палкiстю звернувся до мене i сказав:
до Moei робiтнi i зроби так,
- Вступай
як ти сказав: хай TBoi руки доведуть,
хто ти такчй,.
I BiH загадав MeHi зробити чудовиfл срiбний вирiб для одного кардинала. Ще була скринька, копiя з порфировоi шкатули, Iцо cтoiтb
перед брамою Ротонди. OKpiM того, що я скопiював, я сам ii оздобив,
численними прегарними машкарами. Мiй учитель пiшов хвалитися й показувати ii по цеху: мовляв, яка вдала робота вийшла в його робiтнi.
Скринька була завбiльшки десь iз пiвлiктя i могла правити за сiльничку для панського столу, Ще був мiй перший заробiток у Римi. Половину
цього заробiтку я надiслав у пiдмогу моему лоброму батьковi, а другу
половину залишпв собi на прожпток. Отож я став ходити по MicTy i вивчати римськi старожитностi, покп в мене не вийшли Bci грошi й MeHi

довелося вернутися на робоry в майстернt.

мiй лруг Баттiста дель Тассо в Римi пробув недовго, бо вернувся
до Флоренцii, як тiльки заробив на зворотну дорогу. f ж узявся 94 ноBi роботи. Коли я завершив iх, MeHi закортiло змiнити вчителя. На це
пiдбив мене один мiланець, на ймення маестро Паголо Арсаго. Маестро
Фiренцуола зчепився з цим Арсаго, кажучп йому при MeHi образливi
слова, а я заступився за нового учителя. Я сказав, що народився вiльним i таким самим вiльним хочу жити й померти, i що на нього нарiкати
годi, а на мене й поготiв, оскiльки BiH ще винен MeHi кiлька скудо. I що
як вiльний працiвник я хочу йти, куди заманеться, бо добре знаю, що
цим вiдходом не кривджу нiкого. Мiй новий учитель додав i собi кiлька слiв: мовляв, BiH мене не зманював, i тому краще MeHi вернутися до
Фiренцуоли. f заперечив: оскiльки я аж нiяк не завдаю йому шкоди
i оскiльки початi роботи я завершив, то я хочу належати самому собi,,
а не iншим, i хто хоче мене, то хай мене у мене i просить. На те Фiрен-

цуола сказав так:
Я у тебе просити тебе не стану, i геть з-перед очей моiх!
- нагадав
йому про борг. BiH пiдняв мене на cMix. Тодi я заявив, що
Я
так само вправно, як я орудую долотом i рiзцем, чому BiH свiдок, я орудую i шпагою для винагородження cBoei працi. МоТ слова випадково
почув один перехожий старий. Звали його маестро AHToHio да Сан МаpiHo. Ще був найперший i найславетнirrrий римський золотар, i BiH учив
колись цього Фiренцуолу. Почувши моТ слова, а я говорпв гучно, BiH одразу пiдтримав мене Й порадив Фiренцуолi заплатити MeHi. Суперечка
тривала довгенько, бо Фiренчуола рубака був кули кращий, нiж зqлотар. Одначе правда взяла гору, та i я так твердо допоминався свого, що
MeHi заплатили. Згодом я з цим Фiренцуолою помирився, i HaBiTb, на Його прохання, хрестив його дитя.
Отож, я працював у маестро Паголо Арсаго, добре заробляв i бiльшу
частину заробiтку посилав батьковi. Через два роки я вернувся на прохацня батька до Флоренцii i знову почав працювати у Франческо Салiмбене. Я не лише добре заробляв, а й ретельно вчився. Я вiдновив товаришування з цим Франческо, сином Фiлiппо, i хоч не раз пускався берега,
а все через цю кляту музику, та нiколи не забував кiлька годин удень
чи вночi вiддавати заняттям. У ту пору я зробив срiбний пасок, як тодi
казали, сердечник. I-[e був черес завширшки в три пальцi, який дарували молодятам, його прикрашали напiврельефом з округлими фiгурками
посерединi. Сердечник призначався для такОго собi Раффаелло Лапач-
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чiнi. Хоча MeHi за нього заплатили убого, я зажив цiею прашею велику
шану. А шана варта була бiльше Tief цiни, що MeHi дiЬталася.
, В ту пору я працював у Флоренцii у багатьох рiзних осiб. Я познаиомився З Кlлькома статечними золотарями, як, наприклад, мiй перший
хто, дарма що мав славу necHoi лю-

без сорому. Побачивши це,. я псjрвав
paiB i злодiiв. Один золотар на йменвiдступив частину своеi робiтнi, що
мiстилася на розi Нового базару, поряд з-банком Лаiдi. Там i зробив чимало галних речей, i заробляв непогано,- мiг добре пiдсоблятиЪвоiм родичам. I-[e _збудиЛо заздрiсть у Moix лихих учителiв, у яких я колись
!цачював. Найбiльше мене ненавидiли Сальвадоре i Мiкеле Гвасконтi.
У ixHix золотарських цехах малося три великi крамницi, i вони робили
неабиякий гендель. Довiдавшиеь, як вони мене обмовляють, я поскаржився одному честивому мужевi i сказав, що годi з них i тих грабункiв,
. що ix вони допускалися _пiд плащем cBoei удаваноi доброти. Коли це
дiйшло до ixHix вух, BoHi1 почали нахвалятись, що змусять мене пошкодувати за цi слова. Я ж, бувши Ее з полохливих, чхав на Bci ixHi погрози.
Якось, коли я стояв бiля крамнички одного з них, BiH мене озвав
i заходився то шпетити мене, то лякати. f вiдповiв, що якби зi мною
були повелися чесно, то я мовив би про них, як мовлять,про порядних
i поштивих людей. Та оскiльки вони повелися навпаки, то хай HapiKaють на себе, а не на ilлене. Поки ми так гомонiли, один з них, на ймення
Герарло Гвасконтi, iхнiй брат у перших, можливо за змовою з ними,
чiлгав, щоб повз мене пройшли торокй. Ще були тороки з цеглою. Коли
цi тороки порiвнялися зi мною, той Герарло так турнув iх на мене, шцо
я скрикнув з болю. Рвучко обернувшись, я побачив, що BiH регоче, i так
зацiдив йому кулаком у скроню, що BiH брязнув додолу. Потiм, обернувшись до його братiв у перших, сказав:
яц розправляються з такими злодiйчуками й страхополо- якБачили,
хами,
ви!
Вони збиралися кинутися на мене, бо ix було багато. Тодi я; спалахнувши, добув з-за пояса ножа i закричав:
з вас поfкнеться з крамницi, то iший хай бiцить по
- Якщобохто
лiкар тут не матиме чого робити.
сповiдника,
, Moi слова так ix нажахали, що Hi один з них не рушив на допомогу
братовi'в перших. Як тiльки я пiшов, i cTapi i молЙ побiгли до Ради
Восьми i там заявили, що я зi зброею в руках нацав на них у Тхнiй крамницi, рiч у Флоренцii нечувана. Панове Рада викликали мене до себе,.
я явився. I тут вони дали MeHi доброго гарту i лаяли мене на Bci заставки, бо бачили, що я в плащi, а Ti в накидках i у вiдлогах, по-мiському. I аби тiльки це! МоI супротивники встигли перебалакати з цими панами удома, з кожним особисто, в чотири ока, а я, 3овсiм'недосвiдчений, Hi з ким iё цих панiв не балакав, покладаючись на свою велику правоту. Я сказав, що на велику кривду й образу, якi MeHi вчинив Герардо,
я розсатанiв i вiдважив йому дише ляпаса, тому MeHi здаеться, що я не
заслуговую такоi лютоТ прочуханки.
Як тiльки Прiнцiвалле делла Стуфа 22, один з Восьми, почув, що я
мовлю про ляпас, BiH заявив:
Ти йому не ляща дав, аударив кулаком.
-Коли
закалатали в дзвоник i Bcix повисилали геть, Прiнцiвалле взяв
мене пiд захист i сказав колегам:
Зауважте, панове, простодушнiсть цього вбогого хлопця. BiH сам
- винуватить
с.ебе
у тому, що дав ляпаса, гадаючи, що це менша про17

вина, Hi}K удар кулаКом. За ляпаС на НовомУ базарi платять штраф
двадцять п'ять скудо, а за удар кулаком
а то й зовсiм нiя- менший,
кий. I-|,ей хлопець вельми кебетливий i утримуе
убогу родину своею мозольцою працею. I дай Бог, Щоб у нашому MicTi було бiльше таких, як
BiH, бо ix у нас обмаль.
Мiж цими мужами було кiлька сповитих вiдлог 23, якi зглянулися на
прохання й наклепи Moix ворогiв, бо так само, як вони, належали до
секти Фра Джiроламо 24. Вони б з радiстю запроторили мене до в'язницi й покарали якнайсуворiше. [обриtt Прiнцiвалле допомiг моiй справi.
мене покарали невеличкою пенею: rrожертвувати чоl,ири мiрки борошна
на користь монастиря ЗаточницЪ. Як тiльки нас покликали назад, BiH
звелiв MeHi, щоб я не пускав пари з уст пiд загрозою ixHboi неласки
i щоб я пiдкорився тому, до чого мене присудили. I от, зробивши MeHi
лобрячу натруску, вони послали нас до секретаря. Я ж увесь час бурмоTiB собi пiд носа:
Це був ляпас, а не кулак.
, -Рада
помирала зо cMixy. Секретар вiд iMeHi суду звелiв нам обом
дати одне одному поручництво, i лише мене одного присудили до цих
чотирьох MipoK борошна. Хоча MeHi здавалося, що мене зарубали,
я, проте, послав по мого кузена, на ймення маестро Аннiбале, хiрурга;
батька мессера Лiбролоро Лiбродорi, бажаючи, щоб BiH за мене ручився. Але той не захотiв прийти. Я до того роззлостився, розсатанiв, що
став, як гаспид, i ухвалив вiдчайдушну постанову.Ця пригода доводить,
що зорi не лише скеровують нас, а й силують. Згадавши, чим тiльки завдячуе цей Аннiбале нашiй родинi, я так скипiв, що був ладен на все
злее. Бувши на вдачу вельми оприскливий, я почекав, поки вся Рада
Восьми пiде обiдати. 3оставшись на caMoTi i переконавшись, що мене
HixTo з челядникiв Ради не бачить, я, не тямлячись з гнiву, вибiг iз палацу. Примчавшись до себе в робiтню, я схопив там кинджальчик i кинувся до дому cBoix ворогiв. Я застав ix саме за обiдом. Молодий Герардо, якиЙ був причиною сварки, одразу накинувся на менё. Я уларив
його кинджалом у груди, аж прохромив навскрiзь камзол, KoMip i сорочку, не зачепивши тiла i не завдавши йому aHi найменшоi шкоди.
З того, як провалювалася рука i як трiщало вбрання, я подумав, що
тяжко поранив його, тим паче, що Герарло з ляку гепнув на землю.
Я скричав:
О запроданцi, сьогоднi той день, коли я вас ycix повбиваю!
-Батько,
мати й сестри подумали, що прийшов судний день. Вони одразу ж повклякали, заволали пробi й просили про милосердя. Побачивши, що HixTo з них не борониться, а Герардо лежить на землi, як мертвий, я подумав, що чiпати iх негоже. В iпютi я збiг сходами вниз. На
вулицi ух<е позбiгалися Bci родичi, понад дюжину душ. Хто озброiвся
залiзним заступом, хто грубою залiзною трубою, iншi молотками, кувалдами, ще iншi дрюками. Я кинувся на них, як розлючений бутай.
Чотирьох чи п'ятьох я звалив на землю, причому сам спiткнувся
й упав, не перестаючи вимахувати кинджалом на Bci боки. Ti, хто встояв на ногах, молотили мене щосили, махаючи молотками, дрюками й кувалдами. Але, за милосердним заступництвом Господа Бога, сталося
Hi вони мене, Hi я ix. На землi валятак, що HixTo нiкого не увередив
- вхопили
ii, топтали ii ногами, протилася лише моя шапка. Moi вороги
кали своею зброею. Коли потiм рахували втрати, виявилося, що Bci цiлi-злоровi.
Я рушив до церкви Санта Марiя Новелла, i там наткнувся на ченця
Алессо Строччi. Хоча я його не знав, я попросив цього брата Богом, щоб
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наисуворlIпою

карою

кожному,

знатиме, без огляду на мiсце
у себе.

мiй зажурен

колiшки i блага
Але один з цих
нувся до батька

_

Ан_у геть

шибеницi!

хто переховуватиме

i

мене або про мене

на званнg Того, хто

мене. притулить

тько прибiг до Ради, вклякнув навйого бiдолашним молодим сином.
ючи гребенем вiдлоги, встав i звер-

звiдси зараз же! Iнакше твiй синаш повисне завтра на

Неборака батько теж спалахнув i вiдповiв так:
так, як це вгодно Бъговi, та й квит!
-ТойЧинiть
бiснуватий
вiдповiв, що Боговi, мабуть, це вгодно. LIa це батько
.
вlдказав;
f втiшаюся тим, що вам напевне цього невiдомо.
-Вiдтак
батько пiшов i прийшов до мене в монастир з молодиком, моiM ровесником П'еро, сином !,жованнi Ландi, Ми любили один одного,
як рiднi брати. П'еро принiс пiд накидкою 9удову шпагу й прекрасну
кольчугу. Батько розповiв MeHi, як ухвалили Панове Радi. Потiм чмокнув мене в чоло i в обое очей, поблагословйв мене i сказав:
сила Божа хай допоможе тобi.
-BiHСинку,
власноруч надiв на мене обладунок, начепив MeHi шпагу i зая-

вив:

Синочку мiй, з цiею зброею живи або помриl
-П'еро
Ландi, свiдок цього, плакав безперестань i дав MeHi десять золотих скудо. f попросив його вискубти тих кiлька, волосинt що висiя-

лися в мене на бородi. Брат Алессо перебрав мене за ченця i дав MeHi
за проводиря послушника. Я покинув монастир, пройшов через браму
Прато i рушив попiд мурадdп до площi ,Сан Галло. Пiднявшись по узбiччю MaHTyi, я в першому ж домi знайшоз мужа Еа iм'я Грассуччо, рiдного брата мессера Бенедетто да Монте BapKi. Я олразу ж розстригся
i знову став чоловiком. Ми посiдали на двох коней, яких приготували
для нас, i вно.чi рушили на CieHy. Грассуччо я вiдiслав назад до Флоренцii, щоб BiH одвiдав мого батька i передав йому, що я врятувався,вiд
шибеницi. Батько неабияк зрадiв, i йому кортiло здибати знову того
кривдника з Ради Восьми. 3устрiвши fiого, BiH сказав так:
AHToHio, це Бог вiдав, що з MoiM сином станеться, а не ви!
-на Бачте,
що той вiдповiв:
Хай тiльки попадеться нам ще раз.
- батько
на те:
А
BiK благословлятиму Господа, що BiH його врятувавl

-

розщlл чglggрlиq
Бенвенуто эOобце успiх у PuMi.- МаOонна Порtliя KiOcri помiцае
йоzо.- Особлt"lва iloBipa цiеi iloHHu.- Сцпернuцтво мiuс нuм i ЛgканьйалФ 0а Iезi,- На свято BiH ерае пере0 папою Клементiем CboMuM, якuй
0цсюе нuм зааоволенuй i прuймае на слцсrcбЕ як мазurcу il золотаря,-
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€пuскоп Саламанка 0ае ilолу замовлення церв посереdнuцтво Франчесrcо Пеннi, цчня Раффаелло dа Урбiно.- Непорозgмiння мiлtс нuм
i спшскопом

У CieHi я почекав, поки до Рима вирушить посильниЁц i прилучився
до нь_о_го. При переiздi рiчки Палья ми зустрiли гiнця, який вiз новину
про обрання нового папи, .Клементiя. По прибуттi до Рима я знайшоЬ
роботу в майстернi маестро CaHTi. Хоча BiH уже помер, робiтню тримав
його син. Сам BiH не працЮвав, а Bci справи в цеху давав робити молодиковi на ймення Лука Аньйоло да Iезi. Лука походив з села i ще малим хлопчаком почав працювати у маестро CaHTi. На зрiст був BiH маленький, але доладноI статури. Щей молодик працював куди краще,
нiж будь-хто з тих, кого я досi бачив, неймовiрно легко й штулерно. Робив BiH тiлькп великi речi, себто пречуловi вази, i мiдницi, i таке iнше.
вступивши до робiтнi; я взявся виготовити свiчники для iспанського
епископа Саламанки. IJ,i свiчники були щедро оздобленi, як i вимагаеться для тих робiт. Один учень Раффаелло да Урбiно, на ймення
.Щжанфранческо i на прiзвисько Фатторе 25, виявився вельми витворним маляром i був приятелем згаданого епископа. От BiH i добився для
мене його ласки, тож я дiстав вiд цього епископа багато робiт i вельми
добре заробляв. У ту лобу я ходив малювати в Капелу Мiкеланджело,
а iподi i в дiм Агостiно Кiджi 26, сiенця, де було багато прегарних твоpiB малярства руки щонайчудовiшсiго Раффаелло да Урбiно. Цi днi ставали для мене святом: у тому домi мешкав мессер Джiсмондо Кiджi,
брат згаданого мессера Агостiно. Вонп вепьмп пишалися, коли бачили, як молодики уполiб мене приходять учитися до iхньоi оселi. Дружина згаданопо мессера Джiсмондо, надзвичайно люб'язна i гарна панi,
бачила мене часто у них удома. I от якось вона пiдiйшла до мене, подивплася моТ малюнки й запитала мене, рiзьбар я чи маляр. Я вiдповiв,
що я золотар. .Ц,ля золотаря, мовl.tл,а вона, я малюю надто гарно. Тут
же вона зве-л.iла своiй покоiвчi принести лiлею з прегарних,дiамантiв,
оправлених у золото. Вона показала ix MeHi й зажадала, щоб я ix оцiнпв- Я оцiнив ix у BiciMcoT скудо. Тодi вона сказала, що я оцiнив дуже
Bipнo. Потiм вона мене запцтала, чи вiзьмуся я ix добре оправити; я вiдповiв, що залюбки, i при нiй же зробив невеличкий малкiнок. BiH вийшов у мене ще й тому, що мене тiшила розмова з такою любою й прегарною шляхетною дамою. Коли я завершив малюнок, зайшла iнша
гарЕа шляхетна римлянка, ця дама була нагорi i, зiйшовши вниз, запитала в згаданоi мадонни Поршii, що вона тут робить. А та з у,смiшкою
вiдповiла:
f милуюся тпм, як малюе цей молодик, такий любий i гарний.
-Я почервонiв,
засоромившись, але потiм трошки посмiлiшав i ска-

зав:

не е, я завжди, мадонно, ладен служити вам.
- Який я дама,
Шляхетпа
зашарiвшись i собi, мовила:
Ти сам знаеш, що MeHi хочеться, щоб ти MeHi служив.
-Вона передала MeHi лiлею i сказала, щоб я ii взяв iз собою. Ба, ще
бiльше, Вручпла MeHi двадцять золотих скудо, якi мала в гаманцi, i сказала:
MeHi Ti так, як ти намалював, i збережи MeHi це старе зо- вОправ
яке вона оправлена нинi.
лото,
Римлянка.пожартувал а:
Аби я була на мiсцi цього хло Iця, я пiшла б собi з Богом.
-Мадонна
Порчiя заперечила, що хист рiдко уживаеться з вадами
20

i що якби я

це зробив, то зрадив би самого себе

-

адже в мене зовнiш-

котрого я вже згадува
xiTb. Не раз BiH MeHi товк,
iдсобляв йому робити вели_
що було б кули корисн
Ki срiбнi вази. f вiдпов
вази я зможу робити завжди, коли захочу; i що TaKi роботи, як'оця, що я,роблю, трапляеться робити не щодня; i що вiд таких-от !обiт не менше слави, нiж од великих
срiбних ваз, а користi i поготiв бiльше. Цей Луканьйоло засмiявся
i сказав:
Бенвенуто, на той час, коли ти завершиш цю роботу,
- От побачиш,
я поспiшу
закiнчити цю вазу, яку я почав, коли й ти свою рiч. I толi сам
переконаешся, щб я дiстану за вазу i щб ти дiстанеш за коштовнiсть.
Я вiдповiв, що з таким штудерником, як BiH, позмагаюся охоче, щоб
нарештi з'ясувати, хто з нас помилився. Отож ми обидва, з дещо гордовитими усмiшками, схилилися Had роботою, аби тiльки швидше 9авершити Ti. Луканьйоло .зробив величезну вазу, що потiм стояла на столi
у папи Клементiя: той кидав туди пiд час обiду кiстки вiд м'яса i шкаралупки вiд рiзних плодiв,- рiч скорше розкiшна, нiж необхiдна. Ваза
мала двi ручки.i була оздоблена безлiччю машкар, великих i маленьких, i безлiччю прегарного листя, така ошатна й красива, аж очi вбирала. Я сказав Йому, що це наЙкраща ваза серед бачених мною. Луканьйоло гадав, що я визнаю свою поразку, i сказав:
Не гiршою здаеться MeHi твоя робота, але ми скоро побачимо
iхню- рiзницю мiж. собою.
свою вазу i вiднiс ii папi, той залишився вельми задоволе_B.iH узяв
ний i одразу велiв заплатити йому, як належить за такий вирiб. Тим часом я вiднiс свою коштовнiсть до шляхетноi мадонни Порчii, яка з подивом заявила, що я куди переважив лану iй обiцянку. А потiм додала,
що я можу зажадати за своТ труди все, що MeHi заманеться. На ii думку, я цiлком заслуговую того, щоб MeHi в нагороду подарувати зДмок
А що збмку подарувати не може, то вона, смiючись, Сказала, щоб я зажадав того, що вона може зробити. f вiдповiв, що дЛя мене наfiбiльша
нагорода за мою працю
це догодити ii мидостi. I, так само смiючись,
я вклонився iй i 1irrTgз зi- словами, що iншоi нагородИ, нiж ЦЯ, Ше бажаю. Тодi мадонна Порчiя обернулася до cBoei римськоi приятельки
i сказала так:
От бачте, таланти, якi ми в ньому вгадали, супроводх(уються ось
чпм,- а не вадами.
Обидвi ДивувалИся моiй cKpoMHocTi, i мадонна Порцi" сказала]
Мiй Бенвенуто, чи чув м коли-небудь, що коли, бiдняк обдаро;
вуе -багатiя, то диявол смiеться?
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Я вiдповiв:

явся.

Иому так невесело, що цього разу MeHi хочеться, щоб BiH посмi-

I коли я iшов, вона сказала, що цього разу вона не хоче зробити дияволу.таку радiсть.. Коли я вернувся до робiтнi, Луканьйоло тримав
у руцi капшук з грiшми, отриманими за вазу, BiH привiтав мене словами;

--- [ай-но сюди для порiвняння платню за твою рiч поряд з платнею
за мою вазу,
Я вiдказав, щоб BiH зберiг iT в капшуку до завтра. f бачу, що моя
робота нiтрохи не гiрша, нiж його, отож я чекаю, що таку саму покажу
йому i платню за неТ.
Другого дня мадонна Порrriя поспала до мене в робiтню свого домоврядника. BiH викликав мене надвiр, вручпв MeHi капшук, повний грошrей, вiд iMeHi цiеi синьйори i заявнв, що хазяйка не хоче, щоб диявол
надто вже надi мною смiявся. I додав до того )ц- оте, що вона MeHi посилае, ще неповна платня, якоi зачryговують Mol труди, l наговорив ще
багато поштивих слiв, гiдних такоi синьйори. Луканьйоло дуже кортiло
порiвняти свiй капшук з моiм. Я вернувся до робiтнi, де зiбралося дюжина робiтннкiв i сусiдiв. IM було страшенно цiкаво, чим же завершиться наша суперечка. Луканьйоло взяв свiй капшук, лукаво засмiявся,
сказавши <Ух! Ух!> три-чотири рази, i з громом висипав грошi на прилавок. На прилавку лежало двадцять п'ять джулiанських скудо", Луканьйоло був певен, що Moix ледве набереться чотири чи п'ять скудо
монетою. f ж, оглушений його репетом, поглядами i реготом оточення,
зазирнув ледь у капшук. Помiтивши, що там усе золото, я потупив очi
i мовчки пiдняв обiруч мiй капшук i безгучно спорожнив його, як млинову наспу. Moix грошей було удвiчi бiльше, нiж його. Отож yci ui очi,
якi дещо глузливо втупилися були в мене, одразу обернулися до нього
1 сказали:
монети Бенвенуто Bci золотi. I ix куди бiльше!
- Луканьйоло,
Брязкають
вони,дзвiнкiше i блищать яснiше, нiж твоi!
Я думав, що вiд заздростi й сорому Луканьйоло поб'е грець. Хоча
з Moix грошей йому належела третина,- бо я був працiвник, а такий звичай: двi третини дiстаються працiвниковi, а iнша третина маестро,- люта заздрiсть [еремогла. в ньому хтивiсть, хоча треба було сподiвдтись
iншого, цей-бо Луканьйоло народився вiд мужа з Iези. BiH проклинав
свое ремесло 1 тих, хто навчав иого, l присягався, що вlднин1 вже не робитиме таких великих речей, а вi3ьметься виготовляти лише дрiб'язок,
раз BiH так добре оплачуеться. Я теж обурився i заявив, що всяк птах
спiвае на свiй копил, що BiH мовить, як печерний житель, але що я запевняц що завиграшки впораюся з виробкою його пlотлоху, а що BiH
зроду не впораеться з виробкою TaKoi от поганi. I, йдучи, з серцем заявив йому, що незабаром BiH це побачит,ь. Yci, хто був при цьому, вголос ганили його, поставившись до нього як до мугиря, яким BiH i був,
а до мене як до мужа, як я це довiв.
,пiшов подякувати мадоннi Порчii i сказав iй, що ii
Другого дня я
милiсть вчинила. навпаки тому, що казала; що я xoTiB, щоб диявол посмiявся, а вона змусила його знову зректися Бога. Ми обое весело по,
смiялися, i вона замовила MeHi ще кiлька гарних_i _}ородих робiт. Тим
часом через посередництво одного учня Раффаелло да Урбiно, маляра,
я домiгся, цIоб епископ Саламанка замовив MeHi велику вазу на воду,
ця так звана <аккверечча> править для буфетiв i ставиться на них для
прикраси. Згаданий епископ побажав зробити ix двi, однаковоi вели22

сказав:

Кожного з нас може спiткати лихо, особливо коли людина оприсi правда на ii боцi, як це сталося з MoiM сином. Але ж його-нинiш_не жи.ття показуе, як добре я його виховав. [ай Боже, вам на добро,
щоб вашi сини ставилися до вас не гiрше i не краще, нiж ставилися
Moi до мене. Бог створив мене таким, що я зумiв ix виховати, але й там,
куди моя воля вже не сягала, Господь сам вирятував мого сина, в,супереч вашим сподiванням, вiд ваших хижих пазурiв.
Повернувшись додому, батько про цю пригоду MeHi написав, б;rагаючи мене, ради Творчя, щоб я грав i не забував того умiльства, якого
BiH так довго мене вtIив. Лист був сповнений найласкавiшими отчими
словами. Я так розчулився, аж в мене спливали по щоках сльози. I меHi запраглося, перш нiж BiH помре, потiшатЙ його своею музикою частiше, адже Господь посила€ нам усяку ласку, про яку ми так побожно
його просимо,
Тим часом я самозабутньо чапiв нал вазою для елископа Саламанки. Пiдсобляв MeHi лише один хлопчик, якого я, на превелике прохання
друзiв, майже силомiць, узяв до себе уЧнем. Паулiно мав чотирцадцять
poKiB i був сином одного римського громадянина, який жив на cBoi прибутки. Я в життi не бачив вихованiшого, чемнiшого й красивiшого хлопця. За його поряднiсть i поведiнку, за його незмiрну гожiсть, за його вiдданiсть MeHi я полюбив рiого такою любов'ю, на якулише людське серце
здатне. Через його палку любов я часто помiчав, як його гарне. личко,
од природи скромне й задумане, свiтлiшало, як тiльки я брав ло рук
корнет. BiH так любо й гарно всмiхався, що я HiTpoxи не дивуюся тиý{
байкам, якi греки пишуть про небесних богiв, Аби я жив у Ti часи, вони,
мабуть, ще й не так навiснiли б. Пау,лiно мав сестру на ймення Фаустiна, i, по-моему, давньоримська Фаустiна не була така гарна, як про це
cTapi книжки розпатякують. Я ходив кiлька разiв на iхнiй виноградник,
i, наскiльки я мiг судити, MeHi здавалося, що батько Паулiно не проти
зробити мене cBoiM зятем. Отож я грав тодi куди бiльше, нiж ранiше.
I от такий собi Джаньякомо, чезенський флейтист, який служив у папи
i був чудовий музика, запитав мене через Лоренцо, лукКського трубача,
що нинi на службi в нашого герцога, чи не бажаю я допомогти iM на
пап.ському феррагосто 28 зiграти сопрано на мо€му KopHeTi того дня
кiлька MoTeTiB. Мотети обранi для цього якнайкращi. Правда, MeHi дуже
кортiло завершити якнайскорiше почату вже вазу. Та оскiльки музика
прегарна штука.сама по собi i щоб потiшити якось батька, я погодився
прилучитися до ix товариства. Цiлий тиждень до феррагосто ми щодня
по двi години репетирували вкупi. Отож у день серпневого свята вирушили до Бельведера, i, поки папа Клементiй обiдав, грали цi розученi
мотети. Потiм папа сказав, що BiH зроду не чув, щоб музика лунаlла солодше й зграйнiше. BiH покликав до себе ,Ц,жаньякомо i запитав його,
звiдки i яким чином BiH роздобув такого гарного корнетиста для сопра-

клива

но, й докладно розпиТав його, хто я такий. j[жаньякомо назвав мое iм'я.
I папа здивовано гукнув:
Як, це син маестро Джованпi?

-

сталася часткd.

!,жаньякомо вiдiйшов од папи i повернувся до нас. Вiдтак докладно
передав ус€, що папа сказав йому. Потiм роздiлив грошi мiж BicbMoMa
товаришами, скiльки нас було, дав MeHi piBHy частку i сказав:
Я записую тебе до нашоi капели,
-Я вiдповiв:
айте,

ими,

а

ь.

я

реба MeHi приймати цю
коли буду занедбувати

можу

п
зно мене благав, абрl
я, радr, любовi ло Творця i до нього, погодився на цю справу. А я нiбито йому вiдповiдав, що нiяким cBiToM не бажаю цього робити. Нараз
MeHi здалося, що BiH вирiшив мене залякати й закричав:
Якщо ти цього не зробиш, тебе чекае батькiвське прокляття, а якMeHi

що -зробиш, то будь благословен од мене HaBiK.

Прокинувшись, я вr(ахнувся й побiг записуватися. Потiм написав
про це моёму старому батьковi, i той з надмiрноi радостi мало не помер,
BiH одразу ж написав MeHi, що йому приенилося те саме, що й MeHi.
Оскiльки я вволив волю мого батька, то вважав, що в усякiй справi
MeHi мае таланити на честь.i славу. Тим-то я завзято заходився завершувати вазу, яку почав для Саламанки, Той монсеньйор був людина дивовижна, страшенний багатiй, проте догодити йому було нелегко. Щодня
BiH посилав когось глянути, як я працюю. I щоразу, кqли послhнець не
заставав мене, Саламанка не тямився з лютi. BiH погрожував забрати
в мене замовлення й передати iншому. А все черв ту кляту музику.
Проте я вдень i вночi так завзято працював, що скоро вона була готова
для того, щоб ii показати. f показав свою'працю епископовi. Той так запалпвся бажанням побачити ТТ завершеною, що я вже шкодував, що показав iT йому, 3а три мiсяцi я нарештi працю закiнчив. Оздоблену такими гарними звiрючками, листочками й машкарами, якi тiльки можна
уявити. Я олразу послав ii з MoiM учнем Паулiно показати цьому штудерниковi Луканьйоло. Паулiно, з Його звичною гожiстю i звабою, сказав тому так:
Мессер Луканьйоло, Бенвенуто мовить, що поси,да€ вам показати
- обiцянку
свою
i ваш мотлох, сподiваючись побачити од вас свою погань.
Луканьйоло
узяв до рук вазу i довго розглядав. Потiм сказав Пау.
лlно:

гарнесенький, скажи своему хазяiновi, що BiH великий
- Хлоп.iяцу
штудерник
i що я його прохаю вважати мене своТм другом. А все iнше
забути.
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Любпй i гожий посланець п€редав MeHi цi спова дуже радо. Вазу понесли до епископа, i той дав ii оцiнити знавцям. Мiж ними був i Луканьйоло, i BiH поцiнував ii_вельми почесно для мене i вихваляв ii куjи
бiльше, нiж я сподiвався. Узявши вазу, Саламанка i сказав чисто bicсвятим присягаюсь, що я зволiкатиму з платнею так само,
- Богом
як BiH
зволiкав з роботою.
Почувши це, я кусав собi лiктi, кленучи всю Iспанiю i Bcix, кому вона люба. Ваза, KpiM iнших оздоб, мала ручку з цiльного шматка якнайтоншоi роботи. IJ,я ручка з допомогою пружини трималася просто над
отвором вази. От якос_ь монсеньйор хвалився моею вазою, показуючи Ii
iспанським грандам. Один з цих грандiв, коли монсеньйор вийЙов, необачно сiпнув за гарну ручку,,i нiжна пружина, не витримавши мужичоi сили, зламалася в руках. Грандовi здалося, що BiH зробив неаб-l.rяку
шкоду, i BiH попросив шафаря, що вiдповiдав за неi, негайно дати ii направити тому майстровi, що ii зробив. BiH обiцяв заплатити будь-якi
грошi, аби лишень направити якнайхутчiй. Отож ваза знову опинилася
в моiх руках! Я обiцяв направити ii якнайшвидше, i так i зробив, Вазу
принесено MeHi перед вечерею, а о двадцять другiй годинi явився той,
хто MeHi ii принiс, геть спiтнiлий, бо цiлу дорогу бiг; монсеньйор знову
зажадав вазу, щоб показати ii iншим грандам. Шафар яе давав MeHi
рота розкрити i все гукав:
Мерщiй, мерщiй, неси вазу.
-f ж,
збираючись не квапитися i не вiддавати ii, схазав, що справа
неспiшна. Челядник так розсатанiв, що одною рукою сягнув уже по
шпагу, а другою силкувався вiдштовхнути мене й силомiць вдертися до
робiтнi. Я теж дiстав зброю i гукнув:
- Нiчого я тобi не дам! Iди до твого хазяiна, монсеньйора, i передай, що я бажаю грошi за cBoi труди, перш нiж ваза покине цю майстерню.

Той, побачивши, що нахрапошl нiчого не доб'сшся, став мене благати,
знiмати вгору руки, як перед розп'яттям, обiцяючи домогтися, щоб MeHi
заплатили, як тiльки i вiддам вазу. Иого слова не похитнули мене в моему HaMipi, i я знай правив йому свое. Нlрештi, втративши надiю мене
умовити, BiH присягнувся, що приведе сюди ватагу iспанцiв, i вони посiчуть мене на капусту. Коли BiH побiг назад, я, вiрячи iхньому смертовбивству, поклав собi боронитися й почав рихтувати свою чудову пищаль, з якою ходив на полювання, кажучи собi так: uЦим лотрам мало
мого майна заодно з трудами, iM вiддавай ще й життя>, Поки я так розмовляв сам з собою, з'явився гурт iспанчiв, а з ними домоврядник. Той
пихато гукнув iM, щоб вони входцли й забирали вазу, а меЕе вiддубасили киями. Тодi я iM показав жерло пищалi з запаленим гнотом i гучним голосом гукнув:
бузувiри, хiба отак плюндрують булинки й майстернi
- БусурмЪни,
Скiльки з вас, злодюжищ, пiдступить до Moix дверей, стiльки
в Римi?
я з цiеТ пищалi й покладу на мiсцi.
д потiм HaBiB цiвку на iхнього ватага, поклав пальця на курок
i гукнув:
.Ц ти, харцизяко, що ix нацьковуеш, я хочу, щоб ти здохнув пер-

-

ший.

Тут BiH пiдострожив коня, на якому сидiв, i рвонув з цопита геть. На
гамiр повисипали надвiр yci сусiди..Ба, HaBiTb бiльше. Саме тодi мимо
кiлька римських шляхтичlв, вони гукнули:
проходило
Побий цю наволоч, а ми тобi пiдсобимо.

-

25

IJ,i слова мали таку силу, що банда пороснула врозтiч. Отож Тм довелося розповiсти про цю приключку монсеньйоровi, i Саламанка лаяв
на Bci заставки cBoix челядникiв i пiдлеглих за таке I.1еподобство. Якщо
вони вже почали, то чому не довели до кiнця. Тут нагодився той маляр,
який спричинився до цього всього. Монсеньйор звелiв йому сходити до
мене й передати вiд його iMeHi, що як я зараз же не принесу йому вази;
то вiд мене найбiльlцим шматком зостануться вуха; а як я ii пflинесу,
то MeHi негайно заплатять. Погроза монсеньйора мене не злякала, i я lзелiв йому передати, що одразу ж пiду й розповiм про все папi. Тим часом
У.ньоrо минувся гнiв, а в мене стр.ах. I ось коли кiлька римських шляхтичiв дали MeHi слово, що мопсеньйор мене не скривдить i за вазу 3аплатить, я натягнув на себе кольчугу, прлiп'яв до пояса кинджал i явився
до епископа. Той зiбрав круг себе всю челядь. Мене супроводжував Паулiно з срiбною вазою в руках. Я вiдчував себе так, нiби пробирався
крiзь 3одiак: один служник був за лева, другий за скорпiона, третiй за
рака. Нарештi ми зупинилися перед попом, який защебетав найрозiспанистими попiвськими словесами, якi тiльки можна уявити. Але я не
зводив голови, щоб глянутп на нього, i не пускав пари 3 уст. Моя МоВчанка роззлостила його ще дужче. BiH зве.пiв MeHi cicTn й власноруч написати, що я цiлком вдоволений i одержав сповна. Тодi я звiв голову
i сказав йому, що я зроблю це з дороmю душею, якщо сперш} лiстану
cBoi грошi. €пископ знову вкинувся в пасiю, .погрози i нахвалки сипалися без кiнця. Нарештi я сперш}, одержав грошi, потiм розписався
i, веселий i раленький, подався додому.
Незабаром про це довiдався папа Клементiй, який уже цю вазу бачив, але не знав, що це моя робота. BiH дуже цьому_ зрадiв i вихваляв
мене до небес i прилюдно казав про свою любов до мене. Монсеньйор
Саламанка шкодував, що так залякував мене. I щоб помиритися, послав до мене того ж таки маляра сказати, щO"хоче замовити MeHi багато
великих робiт. Я вiдповiв, що залюбки ix виконаю, проте хочу за них
оплату ранiше, нiж ix почну. Щi слова теж дiйшли до вух папи Клементiя й неабияк розсмiшили його. Це б,чло в присутностi кардинала Чiбо 30. Папа розповiв йому всю сварку, що в мене вийшла з цим епископом. Потiм BiH звернувся до одного зi свого почту i звелiв йому давати
постiйну роботу MeHi для палацу. (ардинал Чiбо послав по мене i пiсля багатьох похвал замовив MeHi велику вазу, ще бiльшу за Саламанкову. Так само й кардинал Корнаро 3l i багато iнших ttардиналiв, нд;t?о
Рiдольфi й Сальвiатi; вiд ycix у мене бу,ли замовлення, отож я заробляв непогано. Мадонна Порчiя порадила MeHi вiдкрити робiтню, яка
належала б лише MeHi. Я так i зробив i не переставав працювати на цю
достойну шляхетну д8му, яка MeHi давала великий заробiток. Власне,
завдякп iй я показав cBiToBi, чого я вартий. Я зав'язав велику дружбу
з римським гонфалоньером Габбрiелло Чезерiно. !,ля цього магната
я виконав чимало робiт. Серел них варто згадати велику золоту медаль,
яку носять на капепюсi. На медалi вирiзьблено Леду зi своiм лебедем.
Залишившись моею працею веJIьми задоволений, BiH сказав, Iцо накаже
ii оцiнити, щоб я мiг одержати справедливу чiну. Медаль зроблено
з такок) майстернiстю, що цеховi поцiнувачi поцiнували ii кули вище,
нiж BiH уявляв. Отож медаль залишалася в мене Еа руках, i я нiчогiсiнь.
ко не дlстав за cBoi труди. З цiею медаллю приключився такий самий
вип8док; як i з вазою Саламанки. Але щоб заощадити мiсце для справ
куди важлк9iших, я булу короткий.
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роздlл п,ятии
lБ2q

Бенвенцто прuймас вuклurc на 0gель Bi) солOата Рtенцб Qa Черi,рiзьбuть rcарOuнальськi пецатi пi0 оруOою Лаутiцiо.- В Ршлti'прокuOаеться моровuця; Бенвенgто хоduть duвuться рgiнu i копiюе староэtсuтностi-- Iсторiя славетноzо хiрцреа Якомо 0а Ка
якuх
ваз, зробленuх Бенвенато.- Пiсля закiнчення чgмu
спiв-

_

BiH_

Oрцсtонiсть малярiв, рiзьбарiв i золотарiв.на якtй Бенвенуто вцuнtлв 0отепнuй ctcapT.

Весела

шrciо,

хоч я дещо й вiдбiгаю од свого ремесла, але я змушений, описуючи
свое життя, деякi справи розповiсти якщо не докладно, то принаймнi
коротко згадати ix. Якось ypaHui, в день нашого святого IoaHHa, я обiдав
з багатьма своiми родаками рiзних ремесел, малярами, рiзьбарами, золотарями. Серед iнших визначних мужiв на обiдi був такий собi Россо 32, маляр, i .Ц,жанфранческо, учеЕь Раффаелло да Урбiно, а також
iншi. Сюди запросив ix я, i Bci смiялися й жартували, як бувае, коли
зберуться вкупi багато людей, щоб радiти такому чудовому святу. Випадково мимо проходив один молодий вiтрогон, забiяка, солдат пана
Рiенцо ла Черi 3З. Почувши наш веселий гамiр, BiH почав шкилювати
з флорентинцiв. Я, як гоститель цих кебетливЙх i гречних людей, вiдчув
себе ображеним: тихенько й непомiтно для Bcix я наздогнав цього молодика. Той був саме зi своею кралею i, щоб розсмiшити ii, повторював
cBoi дурнi дотепи. Пiдступивши до нього, я запитав, чи це не BiH той нахаба, який паплюжить флорентинцiв. BiH одразу ж вiдповiв:
самий.
- Я ятой
Тодi
замахнувся, вдарив його навiдлiг i сказав:

-МиАяосьцей.
олразу ж похапалися

за зброю. Але не встигли ми зiйтися,,як
багато хто вiрутився, пiдтримуючи мене. Адже вони чули i бачили, що
правда на моЪЙу бочi. .Щругого дня MeHi принесtJIи виклик, щоб битися
на дуелi. Я прийняв його дуже весело, кажучи, пIо з цiею справою можна впоратися куди швидше, нiж зi справами, зв'язаними з MoiM ремеслом. я одраiу пiшов перемовитися з одним старим, на ймення Бевiлаква, той був кьлись першою шпагою в lталii, бо провiв не менш двадця,
ти герцiв- i щоразу виходив з честю. I-I,ей статечний муж був моiм великим приятелей i познайомився зi мttою завдяки мо€му умiльству i часто
допомъ.ав MeHi в рiзних страшних сварках. Бевiлаква весело сказав
MeHi:

мiй

Бенвенуто, якби тобi довелося мати справу з самим Марсом,

я певен,
що тИ вийшоВ би з

честЮ.

Я знаю вже тебе багато poKiB i

не

пам'ятаю, щоб ти затiяв неслушну сварку-

отож BiH узявся за мою справу, i ми зiйшлися на мiсцi зi зброею
осв pyKai. Без кровопролиття я вийшов на
пбKijliK" мiй суп'ерник попросив вибачення.
про
бi
я
хочу
дiбнi герцi чути завжди цiкаво,
про
мое умiльство, яке саме й спонукало м
нього й так доведеться мовити чимало. Хоч i охоплений шляхетною
-н
внялося з пра(ею
ло ii, я не занедi

1
iй
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MeHi значнi зиски
схожi на чужi,

У ту лобу жив у Римi такий собi вигадливий перуджiець на ймення
Лаутiцiо 3а, який присвятив себе лише одному ремесJIу i був у ньому
наfлкращий у cBiTi. В Римi кожен кардинал мае свою печать, де вибито
його титул. Печатки цi робляться завбiльшки з долоню дванадцятилiтнього хлопчака, i, як я вже сказав, на нiй вирiзьблюеться титул кардинала, розцяцькований рiзн,ими фiгурками. За таку печатку, лоброi роботи,
платиться сто й понад сто скудо. Так само i до цього штудерника я вiдчував шляхетну заздрiсть, хоча це умiльство дуже рiзнитьgя вiд умiльciBa, пов'язаного з золотарством. Виробляти цi печатки Лаутiшiо був
незрiвнянний мастак, але нiчого iншого робити BiH не yMiB: Я заходився
вивчати i цю штуку, хоча й вважав ii надзвичайно важкою. Я працював
Бевтомно, намагаючись удосконалюватися i вчитися. А ще в Римi жнв
лругий незрiвнянний штудерник, мiланець на ймення (арадоссо'u. Цей
муж виробляв лише карбованi медальки з пластин i багато чого iншого:
BiH зробив кiлька <паче> 36, виконаних напiврельефом, i кiлька Христiв
у п'ядь, зроблених з найтонших золотих пластин. Bci були TaKi досконалi,
що я вважав його за найбiльшого майстра, якого дала iталiйська зе}пля.
HiKoMy я так не заздрив, як йому. В Римi жили й iншi майстри, якi виробляли медалi, рiзьбленi в сталi: вони единi взiрчi й керiвництво для
тих, хто хоче вмiти добре робити монети. Bci цi розмаiтi роботи я з великим завзяттям заходився вивчати. Наприклад, чудову фiнiфтеву справу, яку HixTo так добре не виконував, як мiй краянин Амерiго 3i. Шкода, що самого його я не знав, але добре вивчав його прегарнi вироби.
Нiде на cBiTi i в жодноI людини я не бачив, щоб хтось бодай вiддалено
наблизився до TaKoi божественноi досконалостi. I за це преважке заняття
пiсля закiнчення великоi працi треба працювати з вогнем, який
з усiею своею снагою. I хоча MeHi
часто -все псу€ й нiвечить
- я взявся
я вiдчував таку насолоду, що Bci трулприходилося важко, за працею
нощi здавалися MeHi вiдпочинком. MeHi допомагав особливий дар, даниft MeHi од природи, а саме лобра й доладна статура, i я мiг робити
геть усе, що MeHi заманеться. Bci цi згаданi ремесла вельми рiзняться
мiж собою; отож як хто виконуе добре одне з них i хоче взятися за iHшi, то майже Hi в кого це не виходптЁ, f ж з yciei моеi снаги намагався
однаково працювати в усlх.цих ремеслах. Потiм я розповiм, як я домiгся
свого.

У ту пору а був я тодi двадцятитрьохрiчним молодиком - у Римi
прокинулася чумна
моровиця, щодня вiд Hei умирали тисячi людей. Мене це дещо налякало, тодi я саме вiддавався одному захоIUIенню, до чого лежала моя душа, але яке мало, як побачите, iншу причину. На свята
я охоче ходив дивитися cTapi пам'ятки, копiюючи ix то в воску, то
малюнком. Yci цi cTapi пам'ятки лежали в руiнах, i в цих руiнах водиJ-Iося безлiч голубiв. От MeHi Й закортiло пустити в хiд пищаль. Щоб
уникнути спiлкування i не заразитися чумою, я вiшав Паголiно на плече пищаль, i ми з ним удвох рушали до старих pyiH. Часто ставалося,
що я повертався з багатою здобиччю тлустих голубiв. Пищаль свою
я набивав не iнакше як €диною кулею, отож як i настрiлював члIмало трофеiв, то тiльки завдяки oKoMipy. f мав Iладеньку пищаль власноi роботи; i всерединi i зокола жодного такого дзеркала не знайти. Власнору,rно я також виготовляв i щонайтонший порох, i секрети тут повиявляв
TaKi, що HixTo iнший досi не знаходив. Щоб не розводитися довго, я скажу тiльки одне, чому здивуеться всякий, хто знаеться на зброi. Куля
у мене при .qазi пороху в одну п'яту ваги кулi на двiстi KpoKiB попадала
в бiлу цяту. I хоча Bтixa, яку я дiставав вiд цiеi пищалi, вiдвертала мене вiд мого умiльства i Moix занять, нiде правди дiти, зате i давала MeHi
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щось бiльше, нiж ,гс, що вона в мене tslднiмала. хоч би коли я вирушав
на полювання, я завжди вiдчував, що здоров'я мое мiцнiшае завдяки
свiжому повiтрю. На вдачу я журливий, але як тiльки я виходив полювати, у мене зразу ж веселiшало на душi i MeHi працювалося краще
й щасливiше, нiж коли я нерухомо чапiв над своТми заняттями i вправами. Отож кiнець кiнцем MeHi вiд цiеi пищалi було бiльше зиску, нiж
втрат. 3авдяки знов же таки цiй забавцi я зiйшовся з деякими шукачами. Цi шукачi наглядали за ломбардськими селянами, якi приходили до
Рима обкопувати

винограднлIки.

Копаючи,

вони зав;,кди знаходили

старо-

виннi медалi, агати, праземи, сердолiки, камеi. Знаходили також i кош1ToBHocTi, як-от смарагди, сапфiри, дiаманти i рубiни. Цi caMi шукачi дiставали вiд селян цi знахiдки за грiш. Я ж, здибавши шук. чiв, час,го
давав куди бiльше золотих скудо, нiж,вони заплатили срiбних джулiо. l-I,i
знахiдки допомогли MeHi подружитися з римськими кардиналами,до то,о
ж я ще й непогано наживався, бо кардинали давали MeHi десятиразову
цiну. 3гадаю тiльки найкращi й найрiлкiснiшi речi. До рук MeHi потрапила мiж iншим дельфiняча голова завбiльшки з виборчий бiб.38. Голова була зроблена напрочуд гарно, але цiна каменя набагато перевищува.ца художню роботу. Смарагд був TaKoi чудовоi барви, що той, хто в мене
його одкупив за кiлька десяткiв скудо, дав лiого оправити в перстень,
як звичайний KaMiHb, i продав його за кiлька сотень, Або ще один каMiHb: це була голова з найчудовiшого топаза, який будь-коли бачили на
cBiTi. Тут робота дорiвнювалася цiнi каменя. -Топаз був завбiльшки
з волоёький горiх, i голiвка була так прегарно зроблена, як _тiльки
можна уявити. Зображення Мiнерви. I ще один KaMiHb. Камея. На нiй
був вирiзьблений fеркулес, що i'яже тризiвого Ц9гбера. Камея була
прегарЙа й тонко зроблена. HaBiTb наш великий Мiкеланджело мусив
визнаЪи, що нiчого краснiшого BiH зролу не бачив. Серед багатьох бронзових медалей MeHi попалася одtiа з головою Юпiтера- Медалб була
набагато бiльша, нiж я коли-небудь бачив. I TaKoi гарноi роботи, як
жодна iнша. Зворотний бiк був прекрасний i прикрашений кiлькома
фiгурками, подiбними ло фiгурок на лицi. f мiг би про це розводитися
безкьнечно, але не хочу затримуватися, щоб не знудити читача.
я чума. Хоча доведеться трохи верд свого предмета. До Рима приiхав
Якомо да Карпi Зs. Щей кебетливий
знадiйнi випадки французькоi HeMiздiбний муж зцiлював дивовижно
але вимагав укласти угоду, перш н
ли в сотнях, а не в десятках. Цей в
малюнку. Проходячи якось випадково
якi у мgне там лежали. Мiж ним_и було кiль"БпuролЪ" "*i.o "uпонки,
алював ради втiхи. Вази були вельми
|ci люди Ъачили. Маестро fKoMo захотiрiбла. Я зробив ix залюбки, бо вони
Хоча MeHi цей здiбний муж заплатив
слава, яку вони MeHi принесли. Ддбула
чимало, MeHi стокРат дорожча
що нiколи ще не
*" ,чйбiльшi майстри золотаръького цеху заявили,
я йому_iх петiльки
бачили нiчого ошатнiшого й крiче виконаного. Як
i з Богом,
А
папi.
ix
редав, цей муж показав
Папа хоодукований:
в"ль"и
о!r"
bl*
не бащо
TiB, Йб BiH у нього залишився на
той
iбниft,
на
кого
Hi
в
;;;?r;"-";'службi

дивов
св
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може iхати за ним слiдком. То був хитрий лис, i BiH розумно зробив, що
поiхав з Рима. Через кiлька мiсяцiв yci Ti, кого BiH лiкував, вiдчули себе ще гiрше, нiж ранiше. Аби BiH попався до ixHix рук, вони б його роз.
терзали на мiсцi, BiH показував Moi вазочки багатьом римським Iцляхтичам, с*ере4 iнших. найяснiшому герцоговi феррарськомlz Д0. I хвалився,
що BiH jx дiстав вiд якогось римського вельможi, пообiцявши тому за
це вилiкувати вiд француз"коi хвороби. Вельможа йому вiдповiв, що
вони старожитнi, i хай той попросить у нього якусь iншу рiч, BiH охоче
ii вiддасть, тiльки б лишити в себе цi вази, Тодi той удав, нiби не бажае йото лiкувати,_ i тому дiстав цi вази. MeHi це розповiв Mecce|l Альберто Бендедiо в Феррарi й урочисто показав MeHi ixHi глпнянi i.пiпки.
Я розсмiявся, але нiчого не сказав. Тодi мессер Альберто Бендедiо, страшенний гордiй, сказав MeHi спересердя:
ти смiешся? А я тобi скажу, що за тисячу лiт по цей день не
- Ага, чоловiк,
народився
який зумiв би ix бодай лише скопiювати.
I я, щоб не розвiяти ixHboi сл,ави, знай мовчав i захоплено милувався ними. Про чю роботу мецi говорили в Римi багато,шляхтичiв, вважаючп ii чудовою й старожитною. .Ц,еякi з Еих
Moi друзi. от я, запишавшись, i признався, що зробив ix .сам. Вони- не хотiлн вiрити MeHi,
i я, щоб довести, що кажу правду, мусив зробпти повi малюнки; старих
малюнкiв не було, бо хитрий маестро Якомо повiз Тх iз собою. Так
я маленьким начинням здобув багато спавп.
Мор тривав кiлька мiсяцiв, багато Moix приятелiв померло. Але до
мене зараза не пристала, я зостався здоровий i цiлий. Якось увечерi
мiй товариш привiв додому на вечерю бшlонську хвойду на ймення ФаycTiHa. Фаустiна була зрiла й гарна жiEKa, Тй було добрих тридцять,
i привела з собою служебницю тринадцятп-чотирнадцяти лiт. Фаустiна
належала моему товаришевi, i я б за все 3олото cBiTy це зайняв би ii.
Хоча вона й казала, що велБми в мене закохана, я незмiнно дотримував
приятельську BipEicTb. Але коли воЕп пiшли спати, я умкнув цю служебку, яка була незайманиця, отож-бо горе iй, якби Lii панi про це довiдалася. Так я раюв'ав усю нiч з куди бiльшою втiхою, нiж зробив би
це з панi Фаустiною. Коли прийшла пора обiдати i я, зморений, нiби
вiдмахав багато миль, захотiв поiстп, голова в мене запаморочилася,
на лiвiй руцi з'явився висЙп, а лiвий зап'ясток з тильного боку нарвало.
В домi зчиIlився переполох, i лруг Мiй, i обидвi жiнки, старша й молода,
повтiкали. Я зостався сам з неборакою учнем, якиfi не cxoTiB мене
покинути. Я вiдчував, як серце у мепе завмирае, i думав, що MeHi Kilлець. У цей час вулицею йшов батько цього мого учня, лiкар кардинала Якоаччi, що жив у нього на жалуваннi. Мiй помiчник гукнув свого
батька:
Батьку, зайдiть подивитпся Бенвенуто... BiH лежttть хворий у по-

стелi...

Не задумуючись над тим, яка це може бути недуга, лiкар одразу

заЙшов до мене. Помацав живчпк, побачив
не бажав. BiH обернувся до сина i сказав:

i

з'ясував те, чого з'ясувати

О сину, зраднику, ти мене зруйнував. fK я тепер можу

до кардинала?
Син вiдповiв:
нали.

явитися

Батьку, мiй учитель вартий кули бiльше, нiж yci римськi карли-

Толi лiкар обернувся до мене i сказав:
Раз i вже тут, то лiкуватиму тебе. Але попереджаю тебе про одне: -якщо ти злягався, ти не жилець.
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Я вiдповiв скрушно:
3лягався цiеi ночi.
-Лiкар
запLIтав:
J ким саме i скiльки?
-Я вiдповiв ще скрушнiше:
\
нiч
з молЬдесеньким дiвчатком.
-Тодi,Цiлу
побачивши, що BiH зморозив дурницю, BiH мовив так:
оскiльки вони TaKi cBiжi, що пле не смердять, i оскiльки допомо- спiзнилася,
га не
то ти так уже не лякайся. Я сподiваюся поставпти тебе на ноги.
КОли BiH подав MeHi допомогу й пiшов,. з'явився мiй найщирiший
приятель !,жованнi Рiгольi. Побиваючись над мо€ю хворобою i тим, що
мене покинчли самого, BiH сказав:
- Заспокойся, Бенвенуто. Я вiд тебе не вiдiйду, поки не побачу, що
ти оклигав.
Я сказав йому, щоб BiH до мене не пiдходив, бо MeHi й так каюк.
Я тiльки попрохав його, щоб BiH погодився взяти золотi дукати, грошi
лежали в скриньчi поряд з моiм лiжком. Хай BiH, раз уже Господь прибрав мене до себе, пошле ix моему бiдолашному батьковi, написавши йому ласкаво, що я так роблю згiдно зi звичаем, заведеним у це лихолiття. Приятель мене запевнив, цlо BiH Hi в якому разi не хоче зi мною розлучитися, i хай би що там сталося! BiH лобре знае, що треба робити для
друга. I так ми жили з Божою помiччю далi. ЧудодiЙнi лiки рсiбили
свое дiло, i незабаром я цiлком оклигав од цiеi страшноi недуги. З ще
не загоеною виразкою, всерединi корпiя, а зокола пластир, я вирушив
верхи на своему дикому кониковi. Шерсть у нього була завдовжки в чотири з гаком пальцi. Зростом BiH був як велике ведмежа, i справдi здавався веДмедем. На ньому я подався до маляра Россо, який жив за Римом поблизу Чiвiтавекк'i, в одному мiстечковi графа делль'Ангвiллара,
званому Черветера. Коли я нарештi знайшов цього Россо, BiH страшенно MeHi зрадiв. f сказав йому:
приiхав робити з вами те саме, що ви робили зi мною кiлька
- f тому.
мiсяцiв
Россо зареготав, обняв мене й поцiлував. Потiм попросив мене не
пробалакатися перед графом про свою немiч. f прожив там близько
мiсяця весело й щасливо, з добiрними винами i добрим столом, користуючись гостиннiстю графа. I щодня сам один iздив на мgрський берег.
Я злазив там з коня i збирав усякi камiнцi, мушлi й черепашки, рiдкiсHi й прекраснi. Останнiй день
я туди бiльше не iздив
- наI мене
- бозiйшли
коли
напав гурт людей, якi, перебранi,
з MaBpiTaHcbKoi фусти.
вонп вже гадали,

що загнали

мене

в урочище,

звlдки

я раптом скочив на свого коника, наважившись на

нема

рятунку,

небезпечний крок.
Зоётавалися лише двi можливостi: загинути вiд пiратськоi кулi або втопитися в Mopi. НадiТ на порятунок не було. I от, Божою волею, мiй коник стрибнув так, що винiс мене, i я , врятувавшись, подякував Всевишньому. Я розповiв про пригоду графовi. Той зчинив тривогу. Проте
фусти вже вийшли в море. [ругого дня, здоровий i веселий, я повернувся в Рим.
Мор уже майже скiнчився. Ti, хто залишився живий, веселилися

й радiли життю. Так виникла спiвдружнiсть малярiв, рiзьбарiв, золонайкращих.майстр.iв,_якими мiг похвалитися Рим.. Ф;zндатором
чiеТ спiвдружностi був рiзьбар, на ймення Мiкеланьйоло at. Tofi Мiкеланьйоло походив з Сiени i був великий умiлець, такий, що мiг проявляти
себе в ycix iнших ремеслах, але насамперед BiH був найбiльший весеT?p_iB,

зl

лун

i

найщирiший товариш, якого коли-небудь знали на cBiтi.

с_пiвдружностi BiH був найстарший,
Сходилися ми часто, не менше дво
що в нашiй спiвдруlкностi були [жу

ческо,
багато
недiлi

ффае
лоб1

вечеряти

1

3 yciei

що кожен з нас приведе свою

галку, як охрестшв Мiке.паньйоло наших краль. А хто не приведе, то
мусить пригостити вечерею все товариство. Тим з нас, хто не водився
з потiпахами, довелося з немалими витратами й клопотами собi iх роздобувати' щоб не осороиптпся за цiею мистецькою вечерею. Я спъдiвався запросити одну прегарпу дiвку на ймення Пантасiлея, яка була
закохана в мене, але. муспв поступитися нею моему щирому приятелевi
на ймення Бак'якка а3, якпй )пьопався в неi по вуха. 3 цього виникла
4юбовна образа; побачивши, що я на перше ж слово лоступився нею
Бак'яццi, ця краля подупада, що я зffеваЙаю ii велику любов до мене,
i тому нtаробила шеJIесту, бо захотiла помститися MeHi за завдану iй

образу. Згодом я розкilку про цю справу. Година, коли треба було з'явитися в мистецьку спiвдружнiсть кожному зi своею галкою, наближалася.
А я галки все не мав, i MeBi здавал(rcя ryмедним не впоратися з Taкolo
дрiбницею. I що мене наЙбiльше бентежилоl ц€ т€, що MeHi не хотiло-

ся привести в таке блискуче товариство якусь обскубану гаву. От
я й вигадав жарт, щоб додати до веселощiв ще бiльше cMixy. [ля цьо-

го я покликав хлопчика шiстнадцяти лiт, мого б4изького сусiда. Ще був
син мiдника, iспанця, юнак вельми запопадливий i в латинi пiдкутий.
3вали його ,Щ,iего. BiH був гожий з себе, з дивовижною церою. Риси йото обличчя були ще гарнiшi, нiж у античного Антiноя, i BiH не раз позував MeHi. Иого зображення тiльки додавали MeHi слави. Людей BiH
цурався, i HixTo його не знав. Одягався BiH убого й досить недбало. BiH
кохався лише в cвoix учених книжках. Я покликав його до себе i попро.
сив його перебратися в жiночу сукню, яку я вже наготував. BiH погодився й швидко одягнувся, а я з допомогою чудових уборiв ще бiльше
вичепурив його гарне личко: надiв йому на вуха два кульчики, з двома
буйними й гарними перлинами. Кульчики були надламанi, вони тi.dькИ
стискали вухо, а здавало'ся, що його проколено. Потiм надiв йому на
шию прегарне золоте намисто й коштовностi. ToHKi його руки я обнизав перснями. Потiм лагiдно взяв його за вухо i пiдвiв до великого
свiчада. Хлопчак глянув на себе й весело гукнув:
о, невже це Дiего?
Я- вiдповiв:
це Дiего, в якого я досi не Цросив нiякоi послуги. Але
-.Авжеж,
сьогоднi
я прошУ ДiегО зробитИ MeHi невиНну. BTixy. А BTixa ця ось у Ioму. 8 хочу, щоб BiH у цих шатах повечеряв у тiй- мистецькiй спiвдружHocTi, про яку я не раз йому казав.
Скромний, чеснотливий i розумний хлопчак одразу перестав смiятися, потупився в землю й довго мовчав. Потiм звiв лице i сказав:
З Бенвенуто я пiлу. Гайла!
- накинув
йому. на голову велике покривало,_яце в Римi називають
Я
_.
лlтньою
намiткою, i ми пiшли на мiсце зустрiчi. Bci вже там зiбралися,
i Bci вийшли MeHi назустрiч. Мiкеланьйоло був мiж Юлiо i l[жанфранческо. Коли я скинув покривало з голови мого гожого створiння; MiKeлаЕьйоло _ il BiH був неймовiрний дотеп
карк
Юлiо i [жанфранческо й силомiць ix п
лися.
А сам укляк, звiв угору руки i, кличучи в
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дивiться, якi бувають райськi ангелиt I хоч вони звуть- .Щивiться,
ся ангелаМи,
але дивiться, серед них е й ангелицi.- I, репеryючи, ка3ав:
О ангелице, взiр краси,
Благослови мене, спаси

у вiдповiдь мое_ прегарпе створiння з усмiшкою звело правицю i дало йому папське благословення, сказавши кiлька ласкавих слiв. MiкеланьЙоло встав i заявив, що першосвящениковi цiлують ноги, а янголам щоки. Пiсля щ9цiлунку хлопець так i спаленiв, i рум'янець тiльки

додав йому краси. 3абавка тривала, i в KiMHaTi луналЙ сонети, що iх
кожен з нас склав i послав Мiкеланьйоло. Юнак заходився iх читати
й прочитав геть yci. Вiд цього BiH став ще кращий на вроду. Дiего зiбрав багато похвал i визнання, про що я не хочу розводититися, бо це
не моя мета. Згадаю_ тiльки одну фразу, яку сказав славетний маляр
Юлiо. BiH значуще обвiв поглядом ycix, хто там зiбрався, проте дивлячись бiльше на жiнок, нiж на iнших, потiм обернувся до Мiкеланьйоло

i

проголосив:

Любий мiй Мiкеланьйоло, ваше прiзвисько <<галки) сьогоднi iM
хоча вони й гiршi за галок поряд з однiею з найчудовiших пав.
Коли подали страви i ми захотiли сiсти до столу, Юлiо попросив
дозволу разсадовити гостей. Дiставши дозвiл, BiH узяв жiнок за руку
i Bcix ix розмiстив з внутрiшнього боку, а мою посерединi. Потiм ycix
чоловiкiв посадив зокола, i мене посерединi
я цiлком заслуго- мовляв,
вую на.таку велику честь. За жiнками на штц.б
шпалер було плетиво
3 розквlтлих жасминlв, що творили для цих жlнок, надто для мое1, напрочуд мальовниче тло. Так ми залюбки взялися за цю багату й прешелру вечерю, Пiсля вечерi залунала чудова голосова музика разом з iHструментами. Спiвали i грали по Fотах, от мое fipacHe створiння й попроспло, щоб iй дали заспiвати свою партiю. А музику ,Щiего виконував
куди кращq нiж iншi, i це викликало такий подив, що Юлiо i MiKe.,rаньйоло покинули жарти й перейшли на поважнi речi, сповненi подиву
й захоплення. Пiсля музики такий собi Аврелiо Асколано, чудовий iMпровiзатор, з.аходився.спишна й красномовно вихваляти жiнок.. Покл BiH
заливався, т1 дв1 крал1, мlж якимн\сидlла моя пава, цокотlли и далl мlж
собою. Одна розповiдала, як вона зледащiла, а друга розпитувала мое
створiння, як загуляла та, i хто iT дружки, i вiдколи вона жlIве у Римi
тощо. Щоправда, абн я тiльки й робив, що описував TaKi пiкантностi,
я б розповiв чимало пригод, якi тут сталися з вини цiеi Пантасiлеi, закоханоi в меuе. Та оскiльки ц8 не в моему HaMipi, я торкаюся ix коротко.
I ось, коли базiкання ци\ дуреп увiрилося моему створiнню, охрещеному Помоною, то ця Помона, щоб спекатися цього патякання, почала крутитпся навсебiч. Ота краля, яку привiв з собою Юлiо, запитала ii, чи не
нездужаеться iй. Вона вiдповiла, що саме так, i що iй здаеться, нiби вона з мiсяць як вагiтнд, i що вона чуе заваду в лонi. Кралi, якi сидiли
бiля Помони, почали iй спiвчувати й обмацувати ii тiло. Так вони виявили, що це Мужчина. Вонп швидко вiдсмикнули руки_й засипал_и хорошунчика лайкбю. Зчинився крик, регiт, переполох. ,Щ,отепник Мiкеланьйоло встав з-за столу i попросив у Bcix дозволу покарати мене на свiй
штиб. .Ц,iставши <добро>, BiH зi cMixoM пiдняв мене на руках i скричав:
Хай живе Челлiнi! Хай живе Челлiнi!
-I додав,
що це саме i е покара, яку я заслуговую за мiй дотепний
жарт. Так завершилася ця превесела вечеря i цей день. I кожен iз нас
пасу€-,

повернувся до себе додому.

2
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роздlл шостип
lб24

Беноенgто наслiOуе тцрецькi, вuклаdенi золотол, кuнOсrcальцuкu.Пояснення, tцо таке еротескu, якi вurcорuстоваються яtс прurcрасu.- 3ахоплення вttеотооftенняп пеOалей i перснiв.- !,обро, зроблене ЛgiOtсi
Пgльчi, оплацgеться невOяцнiстю.- Лtобов Пульчi dо Пантасiлеi,Бенввнуто розпровляеться з закоханою парою i ixHiM озброенuм зоеоном.- BiH ранuть папськq?о rcамерарiя Бенвеньято, а потiм мuрuться
з Hllll.- Траеiчна сперть Пliльчi.

Аби я xoiiB оппсатп докладнЬ, якi роботи й скiльки ix зробив я для
рiзннх замовнпкiв, то цей роздiл розтягся б надовго. Наразi ж MeHi
д(rcнть сказатх, що я якнайзавзятiше й найстараннiше намагався ocBoiтпся з тЕшн розшаiтими й рiзними красними мистецтвами, про якi я вже
згадував. В ycix них й я працював безперервно тодi. Але оскiльки MeHi
Ее спада€ зараз на гадку розповiсти про якийсь значний мiй витвiр, то
я зроблю це скоро у своему мiсцi. Чекати цього недовго. Сiенський рiзьбар Мiкелаьйоло робив у цей час усипальницю померлого папи Адрiава- }1аляр Юлiо Романо поiхав служити маркiзовi MaHTyaHcbKoMyn4.
Решта прпятелiв розбрелися хто куди у cBoix справах. Отож згадана
Ilсttцька спiвдружнiсть майже зовсiм розпалася. В ту пору MeHi попаrося кiлька турецьких кинджальчикiв, i рукiв'я кинджалiв, як i лезо,
б5rлп залiзнi; залiзнi були також i пiхви. На тих речах карбовано залiзош без.lliч прегарного листя на турецький кшталт i вельми тонко виItадепо золотом. I_{e й пробудило в MeHi велике бажання спробувати
щастя i в цьому ремеслi, такому одмiнному вiд iнших. Побачивши, що
в IeHe виходить непогано, я виконав кiлька робiт. I-[i роботи були кули
ошатпiшi й мiцнiшi за турецькi з рiзних причин. По-перше, тому, що
с8ою крицю я карбував дуже глибоко i з пазухою, а в турецькiЙ роботi
цюпо не заведено, По-друге, турецьке листя лиш i бувае, що листя
хлiщинця з квiточками соняшника. Хоч у них i е якась краса, але вона
перестае подобатися, не те, що наше листя. Щоправда, в Iталii ми робпмо листя в рiзний спосiб. Ломбарлчi, Ti роблять прегарне листя, зобрах(уючи листя плюща й hоминоса з красивими звивами, як дивитися,
дуже приемними. Тосканцi й римляни вiдзначаються ще тоншим смаком. Вони стилiзують листя аканта, тобто ведмежоi лапи, з його стеблинами й квiтами, рiзноманiтно вигнутими. I серед цього листя чудово
розмiщаються всiлякi пташки й рiзнi звiрi, з чого видно, в кого гарний
смак. Деякi з них можна знайти природно в диких KBiTKax, як, наприклад, у так званих ротиках. Художники, надiленi фантазiею, ui вiзерунки
вигадують. TaKi вигадки називають гротесками. Цю назву почали вживатп сучасники. Археологи часто знаходили ix у пiлземних римських
печерах, якi були колись кiмнатами, лазнями, кабiнетами, залами тощо,
Ученi знаходили ix у печерних мiсцях. бо з античних часiв гпунт пiднявся i вони зосталися внизу. А що римлян.и називають цi низькi мiсчя гротами, то вони й дiстали назву гротескiв. Проте ця назва llеправильна.
Старожитнi любили створювати чудовиська, взоруючись на кiз, KopiB
i коiей. I коли виходили TaKi потвори, називали iх чудовиськами, отож
i цi художники
робили з свого листя своерiднi чудовиська. l справдешня
'назва
чудовиська, а не гротески. Коли я робив на цей кшталт
iхня
- згаданим способом, то воно вийшло на взiр куди красилистя, викладене
вiше, нiж турецьке. Сталося в той час, що в деяких вазах _ а це були
античнi урночки, наповненi попелом,- серед цього попелу знаходили за34

лi3_нi перснi, викладенi золотом ще за античностi, а в цi перснi, в кожний, повправлювано ло мушлi. Коли я звернувся до учених, вонп сказалИ, Що _цi перснi носили Ti, хто xoTiB зберегти iвердий дух за Bcix
незвичайних обставин життя, приемних чи неiриемних.-тодi я навах(ив-

дуже нелегко. Великий штудерник
вав таких медалей багато, i за кожну,
1цщо там було по кiлька фiгурок,
правив не мекше нiж по сто золотих. Не так через цiну, як черЪз-Його
повiльнiсть, деякi шляхтичi замовл, лп роботи MeHi. Змагаючися з цпм
майстр_о_м, я зробив медаль з чотирма фiгурами, вклавши в них чимало
працi. _Коли цi шляiтичi й вельможi поклали Ti поряд з медаллю вели-зроблена
кого (арадоссо, то заявили, що моя куди краще
i набагато
красивiша. отож я маю право жадати за свою працю, скiльки MeHi замакеться, бо я iM так догодив, що вони хочуть догодити й MeHi. Я вiдповiв, що найбiльша нагорода за Moi труди, нагорода для мене найцiнз витворами такого великого штудерникд, i що як
1liш.а, це зрiвнятися
txHiM милостям так зда€ться, то я вважаю себё за цiлком винагородженого. Як тiльки я пiшов, вони одразу послали MeHi навздогiн такий
щедрий дарунок, що я радiв душею. MeHi страшенно закортйо вдосконалюватися далt. А до чого це привело, скоро дiзнаетесь.
3араз я знов трохи вiдбiжу вiд свого-ремесла, щоб розповiсти про
деякi халепи, що сталися в моТм буремнiм життi. Роблю це тому, що
вже ранiше згадував про нашу мистецьку спiвдружнiсть i про рiзнi пригоди з Пантасiлеею, яка перес;liдувала мене своею недоречною й докучною любов'ю. Вона неабияк розгнiвалася на мене через той жарт, коли
на вечерю првйшов iспанець ,Ц,iего, i заприсяглася помститися MeHi. Ось
так i сталося, що я мало не наклав головою. До Рима тодi саме приiхав
такий собi молодик на ймення Луiлжi Пульчi,син одного з Пульчi, того,
якому вiлрубали голову за те, що BiH спав з рiдною дочкою. Ilей молоднк мав чудовий поетичний хист i добре знався на латинськiй словесносTi. Добре.писав. Був вельмп вишуканий i гожий. BiH пiшов од якогось
€пископа i пiдчепив французьку хворобу. Коли цей юнак жив у Флоренцii, городяни сходилися лiтнiми ночамп на мiськпх вулицях, де цей юЕак
впступав перед людьми. BiH спiвав, iмпровiзував. Иого спiв був такий
чудовий, що божистий Мiкеланьйоло Буонарротi, славетний рiзьбар i маляр, довiдавшись, де саме BiH виступатиме, йшов його слухати з великою
охотою й утiхою. А я його супроводжував разом з чудовим золотарем
ва ймення Пiлото. Так я власне познайомився з цим Луiлжi Пульчi а5.
I ось череэ багато poKiB BiH у жалюгiдному cTaHi прибув у Рим i прийшов до мене просити допомоги. Спонукуваний жалем до його великоТ кебети, любов'ю до батькiвщини i тому, що я iнакше не мiг, я узяв його
до себе в дiм i заходився лiкувати. А що BiH був молодпмl то швидко
окJlнгав. ТIоки BiH набирав здоров'я, BiH постiйно вчився, i я йому лопоriг роздобути багато кнпжок. Луiджi, усвiдомлюючи одержане вiд мене
лобролiйництво, не раз аIовами i сльозамп дякував MeHi, обiцяв, як
тЬьки Бог пошле йому талан, розплатитися за виявлене frому лобро.
Я вiдповiдав, що я зробив для нього не те, що xoTiB би, а те, що мiг,
i що допомагати ближньому
це людськпй обов'язок. Я тiльки нагадав
оa
a

-
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йому, щ9б цим добром, яке я йому дав, BiH оплатив комусь iншому, хто
потребуватиме його самого, як BiH потребував мене. I щоб BiH любив
мене як друга i таким мене вважав, Луiлжi почав бувати при римському
дворi, де скоро влаштувався i вступив на службу до епископа, вiсiмдесiтплiтнюго старця, а звали його епископом гуркQьким. Цей спископ
мав небожа, па ймення мессер Джо,ваннi. BiH був венецiйський шляхтrч. }1ессер l|пкованнi вдавав, нiби вельми закоханий у таланти цього
Луiлжi Пушчi, i пiд приводом цих талантiв так наблизив його до себе,
пiбп рйпоm- А що той Луiджi мовив про мене i про те, чим BiH MeHi завто мессер fl,жованнi побажав познайсдячу€, з цдп шессером
"Ц,жованнi;
IптЕся зi uвою. От якось
увечерi я давав маленьку вечерю згаданiй Паrrтасiлеi, запросивши й багатьох дос,гойних cBoix приятелiв. Явилися сюди,

cale колп ми сiдали до

столу, згаданий мессер .Ц,жованнi з Луiджi
Пушчi i, пiсля обмiну вiтаннями, зосталися вечеряти з нами. Як тiльки

щ безсоронна блудяжка побачила'гарного хлопця, вона одразу почала
f,ош;r rоргати. Коли закiнчилася весела вечеря, я вiдкликав набii< того
Луiдi Пульчi i сказав йому, що хай BiH, оскiльклt сам заявjIяв, чип,1 завдlчуе IeHi, не пробуе сходитися з цiею хльоркою. Луiджi вiдповiв Merli:
Вп що, Бенвенуто, вважаете мене божевiльним?
-я вцказав
так:
божевiльним, а молодим.
-I я Не
йому присягся Богом, що ii я й на гадцi не маю,

1rе цIкода, якщо через Hei ви скрутите собi в'язи.

а вас мецi буде ду-

У вiдповiдь

BiH поклявщо благае Бога скрутити йому в'язи, якщо BiH бодай раз iз нею заба|аЕа€. Мабуть, цей хлопець вiд щирого серця дав Господу цю присягу, бо
в'вп BiH собi скрутив, як про це далi дiзнаетеся. Бо скоро виявилося,
що iшессер Джованнi липне до нього з плюгавою й недоброчесною любов'lо. Щодня бачили, як хлопець мiняе оксамитнi чи сдвабнi шати, i Bci
переконалися, що BiH цiлкотлт вiддався cKBepHi i занедбав своi чудовi,
.шовижнi таланти. Луiлжi вдавав, нiби мене не бачить i незнайомий
зi швою. Адже це саме я вирецетував йому, сказавши, що BiH вiддав се,
бе па поталу ницим порокам, через якi BiH коли-небудь скрутить собi
ь'язи, як BiH сам сказав.
Мессер .Ц,жованнi купив Луiлжi
юраста скудо. Коник був напрочул
rпав басувати на цьому KoHi перед
бачивши таке дiло, я махнув рукою
I от якось у недiлю ввечерi
до себе вечеряти, а було це
привiв з собою Пантасiлею,
за столом i вечеряли, вона

Е,

з Пантасiлеею i почув, як Луiджi мовить:
нас, буде нам непере- О, якщо цей гаспид Бенвенуто побачить
ливки!
Пантасi.цея вiдповiл а
Не бiйтеся, чу€те, як вони галасують. Вони думають про що зав- тiльки
не про нас.
подно,
:
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При цих словах я вискочив надвiр через BiKHo, схоппв ЛуТлжi за
плащ i ножем, який я мав у руцi, певне, його й зарiзав би. Але BiH сидiв верхи на бiлому KoHi i пiдхвицнув його острогами, зоставивши

не_винна Hl в чому.

Я вiдповiв:
Якщо ви по цьому першому слову не заберетеся звiдси, я вiдмахну
вам-шпагою по юловi.
Мiй бiдолашний кум так перелякався, що йому схопило живiт. BiH
мусив тут це, недалеко, пiти до BiTpy. Небо так зорiлося, що було зовciM ясно. Нараз я почув тупiт кiнських копит, пiд'iжджали зразу з обох
бокiв. I-(e були Луiджi з Пантасiлеею, в супроводi мессера Бенвеньятс,
камерарiя папи Клементiя, а з ними прискакало ще четверо хоробрих
перулжiйських сотникiв i кiлька бравих воякiв. Усього Тх було понад
дванадцять шпаг. Побачивши це, я постарався зашитися в живоплiт, бо
Ее знав, куди тiкати. Колючки мене немилосердно дряпали, i я дрочився, як бик. Я поклав собi вискочптu й тiкати. В цей час Луiджi обняв
Паптасiлею за шию i гукнув:
,- Я тебе ще раз поцьомаю, на зло цьому нiкчемi Бенвенуто!
Гострi шипи й глумливi слова так мене роздратували, що я вискочпв, пiдняв шпагу й голосно скричав:

Ту" вам i капецьl
-Улар
шпаги обрушився

Луiлжi на плече, Але цi йолопи вбрали неборака хлопця всього в залiзнi лати, i тому брязкiт розлiгся на всю
околпцю. Шпага вiдскочила й стукнула по носу й роту Пантасiлею.
Обое вони грьопнули додолу. Нажаханий Бак'якка, зi спущеними
штаньми, TiKaB репетуючи. f хоробро обернувся зi шпагою в ручi до
iнших. Щi небояни, почувши TpicKiT, вiд якого затрясJIася вся корчма,
fr подумавши, що за живоплотом ховаеться цiле вiйсько, одважно схопилнся за зброю. Проте двое коней, схарапудившись, скинули cBoix наiзвпкiв на землю i посiяли таку панiку, що решта кинулися навтьоки.
Побачивши, як MeHi поталанило, я, не бажаючи бiльше випробовувати
долю, бiгом поспiшив додому. В цiй нейr"rовiрнiй BepeMiT своiми ж таки
шпагами поранили себе кiлька сотникiв i воякiв. Папський камерарiй
37

мессер Бенвеньято потраппв пiд копита cBoei мулицi. Один з його челядникiв упав разом з ним i важко поранив його в руку. Через цю рану
мессер Бенвеньято бiльше за iнших лаявся по-перуджiйському i репr!.
тував:
- Присягаюся дупою! Хай Бенвеньято навчить Бенвевуто шануватися!
I звелiв своему капiтановi,- може, бiльшому зуховi, нiж iншi, але
ще молодому й необстрiляному,- зайнятися цим. Той прийшов до мене
туди, де я сховався, в дiм одного неаполiтанського шляхтича, який уже
з похвалою вiдгукувався лро Mifr художнiй хнст. 3годом BiH сам оглянув
деякi моi витвори i помiтив, що я душею i тiлом придатний до вояцькоi
справи, в чому сам BiH дуже кохався. Отож я, приголублений таким мужем, збадьорився i дав такого одкоша тому капiтановi, що BiH, мабуть,
шкодував, що прийшов. Через кiлька днiв, коли загоiлися рани i в Луiджi, i в мандрьохи, i в iнших, до цього неаполiтанського шляхтича звернувся мессер Бенвеньято, чий гнiв уже охолов. BiH просив помирити мене з цим молодиком Луiджi i додав, що й бравi вояки, якi нiчого проти
мене не мають, хочуть зi мною познайомитися. Щей шляхтич пообiцяв
привести мене туди, куди вони бажають, i охоче мене помирить. Щоправда, при цьому Hi з того, Hi з лругого боку не треба шпигати словами,
бо це б уймало iM честi. Доспть тiльки про людське око випити й почоломкатися. А промову BiH виголосить сам, таку, щоб задоволенi були
Bci. Так i зробили. Якось увечерi в четвер цей шляхтич привiв мене до
оселi мессера Бенвеньято, де були Bci цi вояки, учасники того погрому,
i Bci вони сидiли за столом. Природно, що мого шляхтича супроводж)lвало понад тридцять одчаюг, озброених до зубiв. I-|,ього мессер Бенвеньято не чекав. Коли ми вступили в зал, спершу шляхтич, а потiм
я, шляхтич висловився так:
Хай береже вас Господь, панове! Ми прийшли до вас, я i Бенвенуто, -якого я люблю як рiдного брата. I ми ладнi зробити все, чого ви побажаете.
Мессер Бенвеньято, побачивши, як зала наповню€ться людьми, сказав так:
Ми просимо вас прq мир i супокiй i Hi про що iнше.
-Вiдтак
мессер Бенвеньято пообiцяв, що суд римського губернатора
мене не стане переслiдувати. Ми випили мирову. Потiм я одразу повернувся до cBoei робiтнi. Мiй неаполiтанський шляхтич не дав MeHi й хвилi перепочинку, BiH то являвся до мене сам, то посилав по мене. Тим часом Луiлжi Пульчi одужав i iздив щодня на своему BopoHbкoBi, так
гарно об'iждженому. Якось пiсля дощу BiH грав конем перед самими
дверима ПантасiлеТ, послизнувся i впав, а KiHb привалив його. BiH зламав собi праву ногу в стегнi i через кiлька днiв сконав у домi ПантасiлеТ. Так здiйснилася клятва, яку BiH щиро дав Боговi. Звiдси видно, що
Бог веде лiк добрим i лихим i кожному вiдмiряе по заслузi.

роздlл сьомии
lб27

Рuм бере в облоеg Бgрбонськuй прuнца6.- Взяття i спалення Micта.- Бенвенато, паляцu на мiськuх марах з аркебgзu, вбuвае Бgрбона.На пidвutiценнi замrcg Днzел BtH gспituно веdе воеонь з еармат,- Иоео
пострiл з коцета вбuвае прuнца Оранськоео.- Папа вiOзноцас заслцеu

Бенвенgто.
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Весь cBiT. уже
.взя.в9я за зброю. Папа Клементiй попросив у синьйоi ко.liи вояйи прибули, то в Римi зчинилося таке, що працювати в. майстернях стало'го;ii.
'
Ось чому я перебрався до безпечнi
ра .Д,жрваннi де Медiчi кiлька солдатських загонiв,

BiH п_рохав охороняти його дiм, коли до MicTa приходили колоннцi. Тому BiH попросив i в цьому важливiшому випадку, iцоб я набрав п'ятдесят
дуц длlохорони дому i щоб я очолив ix, як я це робив у добу колоннцiв а7. Отож я набрав п'ятдесят шибайголiв, i ми iступи.liи в йЪго дiм,
на добру платню й лобре утримання. Бурбонове вiйсiко вже появилося
пiл мурами Рима, _1 чеЦ Алесса_ндро дель Бене попросив, щоб я супроводжував його в обходi валiв. 3 ним пiшли я i один з Moix найкрачiих
друзiв, .щорогою до нас прилучився молодик на ймення Чеккiно делла
Каза. Ми прийшли ло MypiB (ампо Санто i тут уже побачили все це диНа баштi, де ми зубитих ворожими кугусте, аж не вiрилов:

додому, i то якнайхутчiй. Адже тут нiчим не можна
- Вертаймося
пiдсобити.
Ви ж бачите: Ti лiзуть, а Ti тiкають.
Алессандро злякався i сказав:
кий бiс ми сюди припхалися!
-I BiHНаобернувся
притьмом, щоб iтп. Я його спинив i сказав:
Раз ви вже мене привели сюди, треба зробити щось по-чоловi-

чому.

I, навiвши аркебузи туди, де було найлюднiше й бiй кипiв найбiльше, прицiлився в середину, прямо в одного, чия постать маячiла над
iншими. Через курище я не мiг нiяк розiбрати, кiнний BiH чи пiшийОбернувшись потiм до Лессандро i ло Чеккiно, я iM сказав, щоб вони
позапалювали cBoi аркебузи, i показав, як берегтися вiд пострiлiв тих,
хто зокола. Так ми вистрiлили кожний по двiчi, i коли я обережно пiдiйшов до MypiB, то побачив справжнiй переполох. Виявилося, що цими пострiлами убито Бурбона. Ще й був той, хто маячiв над yciMa iншими
своею високою постаттю. Спустившись з валiв, ми пройшли через (ампо Санто i ввiйшли через Сан П'еро. Вийшовши за церквоlо Санто Аньйоло, ми ва превелику силу добралися до брами замку, бо синьйор Ренцо
ла Черi та синьйор Орачiо Бальйо li as пiдстрiлювали il убивали Bcix,
хто покидав битву бiля MypiB. Коли ми пiдступили до Tiei брами, багато ворожих воякiв вдерлися вже в MicTo й насiдали на нас. Коли замок
збирався опустити грати бiля брами, утворилося вiльне мiсц€, отож ми
четверо ввiйшли досередини. Як ,гiльки я ввiйшов, мене взяв капiтан
Паллоне де Медiчi i, оскiльки я належав до людей замку а9, розлучив
мене з Лессандро. Я скорився неохоче. Коли я пiднявся на вежу, в цей
час таемними переходами ввiйшов у замок папа Клементiй. До останHboi хвилини BiH вiдмовлявся покинути палац Сан П'еро, бо не мiг повiрити, що вороги вдерлися. Опинившись таким чином у фортечi, я пiдiйшов до наших гармат, за якими наглядав гармаш на ймення .Щжулiано, флорентiець. Щей .t[жулiано, визираючи крiзь замковi зубцi, бачив,
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як плюндрують.його осеJIю й мордують дрJжпну й дiтей. Боячпсь попасти в своi?, BiH нiяк не наважувався стрiляти з гармат. Кинув,ши запаленого гшота на зеl+пю, BiH заливався р9вом i рвав на собi волосся.
так само поводилпся fi iншi гармач,li. Я схопив одън з цих гнотiв i звелiв пiдсобляти собi тим, хто там був i не так побивався. Я HaBiB Ki.llbKa

штук caKpiB i фальконетiв ryди, де була бiльша купа, i поклав багато
ворогiв. Якби я не втрутився, то Ti супостати, якi того рааку вх(е вдерлися в столицю, вдарпли б просто на замок. I, можливО, вони ЛегКо
ввiйшли б, оскiльки гармати мовчаdIи. Я BiB вогонь далi, тому деякi
кардинали й вельможi благословляли мене i пiдбадьорювалr. Отож
я, запалившись, з шкури пнувся', tцоб зробити все можливе й неможливе. Хай би там що, а замок того ранку врятувався i гармашi знов узялися за свою справу. Так я пDовiв там цiлий день. Коли запав вечiр
i ворохсе вiйько вступило в Рим через Трастевере; папа Клемептiй поставпв начальЕиком над yciMa гармашами рнмсъкого вельможу на
йrrення иессер AHToHio Санта Кроче. Цей вельможа спершу пiдiйшов
до непе i розхвалив мене до небес. BiH поставив мене з п'ятьма найкращпмп гарматами на найвищому Micui замку, що зветься <бiля Ангепа>. Це мiсце обходить увесь замок кругом i дивиться i в бiк Пратi,
i в бiк Рима. BiH дав пiд мою оруду скiльки потрiбно людей, якими
я б мiг командувати, щоб пiдсоблятп мепi повертати гармати. BiH впплатив MeHi платню наперед, вiдrryстив хлiба i трохи вина i Попросив
мене, щоб я продовжував так i далi, як почав. А я до цього вояцького
ремесла мав, можливо, ще бiльший талант, HilK до свого художнього
умiльства, i тому робив усе охоче й досить успiшно. Коли споно.iiло
i супостат вдерся в Рим, ми, хто був у замку, надто я, такий охочий до
всього нового, стояв i споглядав пебачену картину пох<ех<i. Ti, хто був
в iншому мiсцi, а не в замку, не могли цього Hi бачити, Hi уявити. Одначе я не стану цього описувати. Я розповiдатиму далi ,пише про мое життя i про все, що з ним безпосередньо gв'язане.
Я обслуговував i далi цi гармати i на цiй с;lужбi той мiсяць, поки
ми були в облозi, gазнав таку силу незвичайних пригод, якi Bci BapTi
того, щоб про них розповiсти. Але не бажаючи довго розводитися i надто вiдбiгати вiд мого худо}Ёнього ремесла, я. опишу бiльшу iхню частину
i згадаю лпше Ti, якi закарбувалися в пам'ятi найяскравiше. Отож
перша з Ilих така: мdссер AHToHio Санта Кроче велiв MeHi спуститися
з-пiд днгелд, щоб обстрiляти поблизькi вiд замку будинки, де зосередилося багато ворогiв. I от поки я стрiляв, прl,rylетiло ядро, влучивши
в край зубчя i вiдбивши стiльки, що прямо в мене не попадо, Але весь
одбитий уламок стiни ударив мене в груди. .Щух MeHi геть забило,
i я лежав на землi, простертий, як мрець, i чув усе, що юмонiли навколо. Найбiльше з ycix бiдкався мессер AHToHio Санта Кроче i все приказував:
лихо! Втратити найкращого помiчникаl
-На От
бiдкання прибiг мiй друг на ймення .Ц,жанфранческо, флейтист,цеft муж-бiльше знався на медицинi, нiж на музицi. I тут же з плачем
полетiв по карафку лобiрного грецького вина. Розпiкши черепицю, BiH
поклав на неi лобру пригорщ полину й покропив цим добрим грецькпм
вином, Коли згаданий полин добре просякнув, BiH одразу поклав його
MeHi на пруди, де було виразно видно забите мiсце. Полин цей так подiяв, що до мене миттю повернулися сили. Я xoTiB заговорити, але не
мiг, бо деякi бовдури вояки набили MeHi рота перстю, гадаючи, що вонп мене нею прилучають, хоча насправдi вiдлучалп. Я не мiг нiяк опритомнiти, бо ця персть змордувала мене бiльше, нiж удар. ОговтавIIf,ись,
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я вернувся до гарматного реву i далi виконував свою службу з усiею
проворнiстю й завзяттям, на якi був здатний. Папа Клементiй послав
гiнця просити допомогу у герцога урбiнського, який був з венецiйським

BiH просив гiнця переказати його вельможностi, що поки замок запалюватиме щовечора три вогнi на шпилi, супроводж}ванi трьома триразовими гарматними пострiлами, це буде свiдчення, що замок
не здався. Запалювати цi вогнi й стрiляти з цих гармат доручено MeHi.
I щоразу вдень я наводйв ix туди, де вони могли завдати tцонайбiльшоi шкоди. Тому папа прихилився до мене ще бiльше, адже BiH бачив,
э якою ретельнiстю я виконую доручену MeHi справу. .Щ,опомога вiд згаданого герцога так i не прийшла. Тому я, маючи iншу мету, нiчого iHшого й не описую.
Поки я Hic цю диявольську службу, мене одвiдували деякi з цих кардиналiв, що були у замку. Найчастiше до мене ходили кардинал Равенfiа 50 i кардинqл де Гаддi. f не раз просив ix, щоб вони до мене не вчащали, бо ixHi червонi шапочки видно здалеку. З сусiднiх палацiв, як-от,
примiром з вежi Бiнi, iM i MeHi загрожувала смертельна небезпека.
3рештою я почав замикатися вiд них i цим нажив неабияку ворожнечу
з ними. Являвся до мене частенько i синьйор Орачiо Бальйонi, який мене дуже любивfKocb, гомонячи зi мною, BiH зауважив, шо щось коiться в корчмi,
поставленiй за брамою (астелло, у мiсцi, званому Бакканелло. За вивiску чiй корчмi правило сонце, червоноi барви, намальоване мiж двоIlIа
вiкнами. BiKHa були позачинIованi, i синьйор Opauio виснував, що просто
всерединi цього сонця, промiж цих двох BiKoH, розташувалися за столом
вояки й пиячать. Тому BiH сказав MeHil
аби ти взявся влучити на лiкоть од цього сонця
- Бенвенуто,
напiвгармати, я гадаю, ти зробив би лобру справу. З того, як
з твоеi
там галасують, видно, що зiбралися великi цабе.
Я вiдповiв:
я влучу в саме це сонце. Ось тiльки тут поряд з жерлом
- Гаразд,
стоiть бочка, наповнена цамiнням. То ii силою вогню i цього
гармати
BiTpy, що здiйме гармата, скине вниз.
вiйськопл,

ciM, неможл""о, щоб так, як вона
потiм, якби вона HaBiTb звалила-

сто

ся,

було

здаеться. Стрiляй же, стрiляй!

б не таке

велике,

як тобi

Я, не ваiаючись бiльше, випалив у саме сонце, як i обiцявi точнi,
ciHbKo. Бочка упала, як я i гадав, i влучила саме посерединi мiж кар-

мосту, щоб побачити, куди впала бочка, почув голоси:
.Ц,обре було б повiсити цих гармашiв!
Я повернув два фальконети до сходiв, що провадили н_агору, ладен

випалити в кожного, хто насмiлиться пiднятися нагору, Очевидно, це
кардинал Фарнезе дав cBoiM служникам наказ провчити мене. Тому
я виступив уперед i тримав гнота в pyui. Впiзнавши декотрих з них,
я гукнув:
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Гей, ви, дармоТди, я наготував тут два фальконети, i якщо вII не
заберетеся
геть чи бодай один з вас оДважиться ступити на цi сходи,
я зiтру вас на порох. А кардиналовi скажiть, що я виконав те, що MeHi
велено MoiM начальством, i все це зроблено i робиться для ixHboi, духiвникiв, оборони, а не на кривду iM.
Коли вони пiшли, нагору прибiг синьйор Орацiо Бальйонi, i я звелiв
йому стати вiддалiк, а то я його уб'ю. /VleHi ж бо лобре вiдомо, хто BiH
такий. Синьйор Бальйонi вражено зупинився i сказав MeHi:
Бенвенуто! Я твiй друг!
-Я вiдповiв:
Синьйор, пiднiмайтеся, але тiльки один, а потiм iдiть куди зама-

неться.

чоловiк гордий i вiдрiзав MeHi гнiвно:
MeHi вже перехотiлося входити, i я зроблю зараз протиле}(Ilс
- що я думав зробити для тебе.
тому,
Я вiдповiв, що, оскiльки мене поставили захищати iнших, я так само здатний захистити й самого себе. BiH MeHi сказав, що приf.lulов сам
один. I от BiH пiднявся до мене з таким дивним в}Iразом на лицi, що я поклав руку на шпагу i чигав на кожен його рух. Тодi BiH засмiявся, лице
л'rого злагiднiло, i BiH сказав MeHi ласкаво:
щиро люблю i присягаюся Богом святим, що
- Бенвенуто;jя,тебе
прийде
ще час, коли я це тобi доведу. I дуже шкода, що ти не забив
ци)( двох кiкчем, бо один з них накликав на нас велику бiду, а другий,
I-[ей синьйор був

може, накличе ще бiльшу.
Потiм BiH попросив мене не говорити, що BiH був тут зi мною при
пострiлi з гармати, якщо мене запитають rIро це. А на все iнше махнчти рукою. Галас був превеликий, i справа тривала довгенько. Але про
|le я не хочу розводитися. Досить, що я мало не помстився mteccepoBi

Якопо Сальвiатi за мого батька, якому той колись уqинив тисячу пакостей, як MeHi скаржився батько. Все-таки я ненароком irагнав йому
лоброго холоду. Про Фарнезе я радше мовчатиму. Але далi ви побачи-

те, як добре було б, аби я йогq вбив.

Я палив з гармат i далi,' i ними щодня звершав щось геройське.
Отож заслужив великоi ловiри й ласки у папи. Не минало й дня, щоб
я не убив якогось супостаiа у MicTi. Якось папа розгулював по круглiй
баштi i побачив у Пратi iспанського полковника, якого BiH упiзнав за
деякими ознаками, бо той колись служив у нього, Роздивляючись його,
BiH говорив про нього. Я був тодi нагорi бiля Ангела i не вiдав нiчого,
що робиться внизу. Проте я добре бачив, як той чоловiк у рожевих шатах, зi списом у руцi розпоряджаеться риттям окопiв. От я й задумався, як його накрити. Узяв я кречет, якого мав напохватi, це така гарматка вiд сакри бiльша й довша, така собi напiвкулеврина. Розрядив цю
гармату, потiм знову набив ii добрячою порцiею лрiбного пороху, перемiшаного з буйним. Потiм дуже точно HaBiB на того червоного мужа,
взявши дивовижну лугу, бо за наукою просто влучити з TaKoi гарматlI
на такiй вiдстанi годi, так далеко той був. Я пiднiс гнота i влучив просто в цього червоного мужа, який, хизуючись, начепив собi шпагу спереду, на iспанський штиб. I ось, коли мое ядро, долетiвши, ударилося об
цю шпагу, то видно було, що Ёlого розполовинило. Папа, а BiH нiчого
такого не сподiвався, неабияк радiв i тiшився: одне, що йому здавалося
неймовiрним, щоб гармата могла влучити в таку далеку цlль, а друге,
tцо чолов.iка розполовинило. BiH нiяк не мiг уторопати, як у мене так
вийшло, i, пославши по мене, заходився мене розпитувати. f й розпоBiB йому, як старанно готував цей пострiл. Але чому його розполовини42

ло, цього Hi BiH, Hi я не розумiли. f вкляк навколiшки i попросив папу
благословити мене для вiдпущення цього людиновбивства Ti багатьох
iнших, учинених мною в цьому замку на службi в церкви. На це папа,
знявши руки вгору й розмашисто перехрестивши мене, сказав, що BiH
благословляе мене й прощае MeHi Bci людиновбивства, що тх я колись
доконав, i Bci Ti, якi я колись доконаю на службi апостольськоi церкви,
Вiдпущений з миром, я пiшов нагору й завiято сhрiляв далi, i мiйже
нiколи не хибив. Мое малювання, Moi прекраснi заняття, моя солодка

варти проходять через браму Санто Спiрiто. Ото якби дiстати ix аж
там! Але стрiляти MeHi доводилося HaBKic, i MeHi не щастило завдати
Tiei великоi шкоди, якоi MeHi хотiлося завдати. I все ж щодня гинуло
Тх чимало. I ось кqли супостат побачив, що цей шлях пiд вогнем, Birl
поставив уночi на коньок одного даху тридцять з гаком бочок, щоб вонп
закривали цiль. Я спершу зажурився, але потiм, подумавши, поверн},в
yci Moi п'ять гармат, намiрив Тх на бочки, i почав чекати двадIlять другоi години, коли мiнялася варта. Вважаiочи себе цiлком у безпецi, вони йшли куди повiльнiше i кули кучнiше, нiж звичайно. Я, приклавши
гноти не лише скинув на землю цi бочки, що заважали, але одним зал_
пом поклав понад тридцять душ. Пiсля двох-трьох таких залпiв серед
ворожого вiйська зчинився розгардiяш. Солдати, обтяженi здобиччlо
пiсля взяття MicTa, давно хотiли, щоб нажитися награбованим, збунтуватися й пiти геть. Проте iхнiй хоробрий капiтан на ймення Джан дi
Урбiно стримав iх, i вони, на свою превелику досаду, мусили обрати iHшу дорогу, щоб мiняти свою варту. Новий шлях нараховував три Mtl.1ti,
тодi як колишнiй
всього пiвмилi. Пiсля цього подвигу Bci шляхтичi,
якi були в замку, -ущедряли мене своею ласкою. Цей випадок мав дуже
великi наслiдки, i тому я його розповiв, хоча я взявся за перо не для
того, щоб описувати таке. Бо абц я побажав присмачувати свiй життепис такими подiями, писати б довелося без кiнця-краю. Хiба варто згадати ще одно. Але на це прийде час,
Забiгаючи трохи вперед, розповiм, як папа Клементiй, аби врятувати
тiари з безлiччю великих коштовностей апостольськоi камери, зве.цiв
мене покликати й замкнувся з Кавальерiно i зi мною в KiMHaTi наодIIнцi. Цей Кавальерiно був колись ста€нним Фiлiппо Строццi 52. I-[e був
франчуз iз посполитих, але вiддано слугував, i папа Клементiй озслотив його i довiряв йому, як самому собi. Отож папа, (,аваль€ре i я замкнулися в KiMHaTi, i вони повикладали передi мною тiари з силою-силенною коштовностей апостольськоi камери. Папа звелiв MeHi Bci ix повиймати з золота, в яке ix пооправлювано. I я так i зробив; потiм позагортав ix кожну в паперовий клаптик, i ми ix позашивали в деякi пiдкладки до папи i до Кавальерiно. Потiм вони дали MeHi все золото, десь
фунтiв з двiстi, iсказали MeHi, u_цоб я в цiлковитiй тасмницi перетопllв.
f пiшов до Ангела, де був мiй riокiй, який я мiг замикати, щоб нi,что
MeHi не заважав. Спершу я змурував собi тут iз цегли пiчку з пiддувалом i приладив у черенi величенький попiльник у виглядi тарелi. Золото
кидалося згори на вугiлля i потроху стiкало на цю тарiль. Поки пiчка
палала, я постiЙно пантрував, чим би Merli нашкодити НашоNIу супос,гату.А до ворожих окопiв було ближче, нiж палицею докинути. От
я й стрiляв туди старим брухтом, якого було кiлька куп, давнiй дрс€нal,t.
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Я узяц сецр i фалькопет з надбитими жерлами i набив ix чим брухтом. korr гармати _ввстрiлювали, брухт летiв униз по яхихось божевiльнпI IрЕвих i робпв в окопах страшеннi спустошення. Ось так я тримав iх llпоготовi й юппв золото. Ах< це якось перед вечiрнiм благовiстоц ! побачив, яЕ по краю окопу пiд'iжджае один верхiвець на мулйцi. }lуlхця бiцла Елусом, а верхiвець щось кричав людям в окопах.
Я нарrrrувався запалити свою гармату ранiше, нiж BiH порiвняетьсд
зi мвоэ. Як тiльки BiB порiвнявся, Я випалив так точно, що попав одним
з цих lrrацкiв йому просто в лице. Решта влучила в мулицю, i та рухнула шерпа. В окопi зrIпнився страшенний гам. f вистрiлив з другоi гарматп i :rавдав HoBEI Dтрат. Той верхiв9ць був принц Оранський 5З, якого
окопхrIв ходамЕ вiдпесли до поблизькоi корчми, куди незабаром збiгся шсь вiйськоввй провiл. Коли папа Клементiй почув про мiй подвиг,
BiB оцlаэу посJIав lK) меЕе i попросив розповiсти подробицi. f, природно, пfлав, як бlrло дiло, i сказав, що це, мабуть, велике цабе, бо в тiй
koplпi куди його вiднесли, одразу зiбралися Bci военачальникц наскiлцш про це loxнa було сулити. Папа в чудовому HacTpoi звелiв покJIпIатп мессера AHToHio Санта Кроче, шляхтича i командира Bcix гармашЬ як я вже rазав, BiH викликав його, щоб наказати BciM гармашам
Е:rЕстп Bci пашi гармати на цей дiм, а гармат було безлiч, i щоб, за
арrсбузним пострiлом, кожний палив. Пiсля вигублення цих ватажкiв
BibKo, чия хораль почала розкладатися, розбiглося б. Можливо, Бог
поцу€ ixHi моrrптви, якi вони так часто пiдносять, i порятуе ix вiд цих
Ес9естивих лmрiв. Ми вже нарихтували нашi гармати й чекали лише
юIанди Санта Кроче, коли про це довiдався кардинал OpciHo й почав
Iрпчати на паIry, доводячи, що цього нiяким cBiToM не слiд робити. Бо
отют буде уI(JIадено угоду. А коли провiд побити, то роqJIюченi орди
цлеруться до замку i повбивають геть ycix. Тому вони не хочуть, щоб це
фло зроблено. Безталанний папа, в розпачi вiд дого, що його б'ють
i в xBicT i в гриву, сказав, що дае iM змогу помiркувhти. Отож наказ
скасовано, i я, дiзнавшись, що до мене йдуть з розпорядженням не
стрiляти, не стримався i запалив напiвгармату, вже заряркену в мене.
Ялро розбило кам'яний стовп на подвiр'i цього будинку, де зiбралося
стiльки людей. Пострiл завдав супостату стiльки шкоди, що BiH ладен
був покинути дiм. Кардинал OpciHo 5а xoTiB мене одразу ж повiсити чи
розстрiляти. Проте папа смiливо став на мiй захист. Хоча я пам'ятаю
Bci гострi слова, якими вони перекинулися мiж собою, але наводити ix
не буду, оскiльки я не лiтописець. Я збираюся бiльше дбати про B.lIacHi
пригоди.

роздlл в?;?мип
Бенвенуто повертаеться dо Флоренцii й вuкgпае свое вu?нання.Ороцiо Бальйонi намовляе йоео встgпuтu 0о вiйсьkа, але BiH на ботьrcовg оuлоеа вuрашае о 'Мантgю,- Sgстрiч з прuятелем Щuсgлiо Романо,
яrcud рекоменOgе йоео zерцоеовi.- Через неOgсrcнi олЬва BiH покuOае
Мантgю.- Повертасться dо Флореitцii, 0е тuм цасом йоео батько i бiльшimь роOuчiвяоilерлu Bil чцмu,- Добрi взаемuflll мiсrc нuм i МiкеланОtело Бgаhарротi, чltя пidтрuмrcа 0gже 0опомоеае йоео працi.- Iсторiя
Феdерiео !,crciHopi.- Сgперечка ,licю папою Клелентiем i Флоренцiею.Бенвенgто прuймае запрошення 0о PuMa.
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Перетоплене эолото я принiс до папи, який щиро дякував за все, що

я зробив, i звелiв Кавальерiно виплатити MeHi двадцять п'ять скудо,
перепрошуючи, що бiльше в нього немае готiвкою. Через кiлька днiв

умадено угоду. fl вирушив до синьйора Opauio Бальйонi разом з трьома сотнями товариrlriв у Перулжу. Там синьйор Opauio xoTiB MeHi 4оручити цей загiн, Я рiшуче вiд цього вiдмовився, пояснюючи, що спёршу
хочу поiхати побачити батька i викупити вигнання, до якого мене засуджено у Флоренцii, Синьйор Орачiо заявив MeHi, що його призначено
капiтаном флорентинцiв. Тут же був сер П'еро Марiя дi Лотто 55, посланець тих флорентинцiв, якому синьйор Орачiо мене вiдцоручив як свою
людину, Так я з кiлькома iншими товаришами вирушив до Флоренцii.
Як на те, в MicTi лютувала страшенна моровиця. Прибувши до Флоренцii, я розшукав мого доброго батька, який гадав, що я або загинув при
облозi Рима, або вернувся до нього голий. Сталося все навпаки: я був
живий, при грошах, при служнику ще й верхи на доброму KoHi. Коли
я явився до свого старого батька, той так незмiрно зрадiв, так мене
обiймав i цiлув.ав, аж я боявся, як би BiH 9д Tiei радостi не помер.
Я розповiв йому про страшне плюндрування Рима i висппав перед ним
цiлу куrry золотих, зароблених на вiйнi. Натiшившись з батьком зустрiччю, ми вкупi одразу ж вирушили до Ради Восьми викупати мое вигнання. Як на те, серед Восьми був один з тих, хто засудив мене на
вигнання i так безрозумно хвалився перед моТм батьком повiсити мене.
Тому мiй батько, щоб ломститися, розпоgiв пРо те, якими милостями
мене вщедрив синьйор Opariio Бальйопi. Мiж iншим я розповiв батькоBi, як синьйор Opauio пiдвищив мене в капiтани i щб MeHi пора подумати дро те, щоб набирати загiн. Батька моi слова незмiрно засмутилт{,
i BiH Богоlrл святим благав, щоб я зрiкся цiеi ролi, хоча BiH i знае, що
я здатний i на це, i на ще бiльше. BiH сказав MeHi, що вже другий йоl,о
син i мiй брат воюе, а я повинен займатися тим чудовим мистецтвом,
якому я вiддав уже стiльки часу й зусиль. Я пообiцяв йому послухлатися,
протё BiH, як людина досвiдчена, бачив: оскiльки я синьйоровi Орачiо
пЬобiцяв, я-не в силi булу змарнувати таку чудову нагоду. Отож BiH
спробував пiд якимсь приводом прибрати мене з Флоренцii i сказав
MeHi:

О мiй любий сину, ти ж бачиш, як тут дютуе мор. I я все боюся,
- ти
не вернувся додому заражений. Пам'ятаю, коли за Moei молояк би
достi у Флореfчii була чума, я вирушив до МантуТ, де й пробув кiлька
poKiB i де мЪнi прейраснО жилося. Прошу тебе Й наказую тобi, щоб Ttl
ради любоВi до батька поiхаВ звiдси, краще сьогоднi, нiж завтра, i Btlдо MaHTyi.
рушив
-'

Бачити свiт-я любив, у MaHTyi нiколи не бував, от я й подався туди,
взявши з собою привезенi грошi. Бiльшу ж частину_ золотих скудо
я залишив моему лоброму батьковi, пообiцявши пiдсобляти йому завжди, хоч би де я-опинився. Доглядати бiдолашного батька я звелiв старшiй cecTpi. Виходити замiж Кбза
в черпицi до святоi Орсоле. А поки
ф керувала молодшою сестрою, одр
Отож я осiдлав свого доброго коника
подався верхи до MaHTyi. Якби я xoTiB описати цю маленьку мандрlвку,
оMeHi б довго довелося шкр

ровицеюйвiйною,iяна

в-

ашись нарештi туди, я поча
ГО
естро Нiккол6, мiланець,
влiштувавшись у робiтнi, я через два днi пiшов провiдати свого дав-
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нього приятеля й чудового маляра Юлiо Романо, про якого я вже згадував. Мессер Юлiо зустрiв мене дуже ласкаво, але мав MeHi за зле, що
я не зупинився в нього. Жив BiH з-панська i робив для герцога робот_ч
за мантуйською брамою, в мiсцинi, званiй Те. Ця робота була велика
й дивовижна, в чому можна перекокатися й нинi. Мессер Юлiо вельми
ро3хвалив мене перед герцогом. Той велiв MeHi зробити модель ковчежця, щоб зберiгати дещицю KpoBi Христовоi, яку доставив туди, rIодеЙкують, з Па,лестини Лонгiн. Потiм BiH звернувся до мессера Юлiо i зажадав, щоб той зробив малюноI( до згаданого ковчежця. Мессер Юлiо
вiдповiв так:
Бенвенуто не з тих, хто потребуе чуж_их
- Вашаi вясновельможнiсть,
малюнкiв,
цьому ваша ясновельможнiсть переконаеться, коли побачить його модель.
Взявшись робити цю модель, я накидав малюнок до 3гаданого ковчежця, так щоб BiH цiлком умiщав слоiчок. Потiм зробив воскову модельку. Сидячий Христос тримав у пiднятiй лiвiй pyui великого хреста,
прихилившись до нього, а правою нiби розкривав у Себе ПУЧКаМИ РаНУ
на грудях. Коли модель була завершена, вона так сподобалася герцогоBi, що BiH пройнявся до мене ласкою. BiH сказав MeHi, що охоче бере мене на службу на таких умовах, що я житиму заможно. Тим часом я вiдрекомендувався його братовi кардиналовi 56, i кардинал попросив герцога, щоб той дозволив MeHi зробити архiпасторську печатку його превелебностi. f й узявся за цю печать. Поки я над нею працював, мене
вразила перемiжна лихоманка. I тому, коли ця лихоманка мене тiпала,
я втрачав тяму. Отож я кляв Мантую, i того, хто ii господдр, i тих, хто
добровiльно в нiй живе. От мiланський золотар, який чудово бачив, що
герцог хоче скористатися моiми поqлугами, i донiс моi прокляття до вух
герцога. Коли герчог llочув цi Moi недужнi слова, BiH страшенно розлюТИВСЯ на Мене. I що ж? Я теж був сердитиЙ на MaHTlrIg, i в цьому гнiвi
ми були квити. Коли я завершив мою печатку, що забрало чотири Miсяцi, вкупi з деякими iншими речами, зробленими вiд iMeHi кардинала
для герцога, кардинал добре MeHi заплатив i прохав мене, аби я вернувся до Рима, до цього чудового MicTa, де ми познайомилися. Поiхавши
з чималенькою сумою мантуанських скудо, я прибув до Говерно, де колись убили хороброго синьйора .Д,жованнi. 1'ут мене спiткав ос,ганнiй напад лихоманки; це MeHi не завадило мандрувати ла,лi. Потому вона вже
нiколи не повторювалася. Прибувши потiм до Флоренцii, я xoTiB одвiдати дорогого батька. Постукав у лверi. З BiKHa вихилилася якась скажена горбачка й заходилася брутально гнати мене геть. f гукнув iй:
А скажи-но MeHi, гаспидська горбачко, невже в цьому домi нема
- парсуни,
iншоi
oKpiM TBoei?
Нема, щоб тобi добра не було!
-Я заволав у вiдповiдь:
ти щоб опряглася ще сьогоднi!
-На Ацей
крик вийшла_сусiдка i заявила MeHi, що батько i вся моя рiд.
rfя померли вiд чуми. Я вже це передчував, i тому моя скорбота була
менша. Потiм сусiдка сказала, що живою зосталася лише моя молодша сестра на ймення Лiперата. Ii притулила в себе одна свята жiнка на
ймення мона Андреа де Беллаччi. Я подався до заiзду. !,орогою здибав мого доброго приятеля. Звали його ,Ц,жованнi Рiгольi. Я злiз iз коня бiля його булинку, i ми удвох пiшли на майдан, де я довiдався, що
живий i мiй молодший брат Чеккiно. f пiшов його розшукати в дiм до
одного його товариша на ймення Бертiно Альдобрандi. Коли я розшукав брата, ми зi слiзьми на очах попадали одне одному в обiйми. Ще
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б пак. Виявляеться, що й йому про мене, як i MeHi про нього, повiдомлено про смерть брата. Потiм брат зареготав, як божевiльний, схопив
мене за руку i сказав:
Ходiмо, братику, я одведу тебе в таке мiсце, куди б тебе HixTo
не -привiв. Я вдруге вiддав замiж нашу сестру Лiперату, яКа геть-то
певна, що ти помер,
.Ц,орогою до того дому ми розповiда,ли один одному про все пережите. А коли ми .прийшли до дому, де мешкала сестра, вона так зрадi.,rа
мо€му воскресiнню з мертвих, що впала MeHi на руки непритомна. l якби не було зi мною Чеккiно,- вся сцена була HiMa,- ii чоловiк нiколlr
б не повiрив, що я iй брат. Чеккiно кинувся до сестри i швидко привiв
ii до тями. Сплакнувши за батьком, за сестрою, за чоловiком i cBoiM
синком, Лiперата почала лагодити вечерю. На цьому веселому весiллi
за весь вечiр бiльше ке згадувади мертвих, а велися тiлькll весiльrli
роЪмови. I ми радiсно i гойно повечеряли.
Зглянувшись на прохання брата й сестри, я ще кiлька дrriв залишався у Флоренцii, хоча прагнув швидше повернутися до Рима. До того
ж мiй щирий приятель, про якого я вже казав, як багато BiH MeHi прислужився в халепах (був то П'еро, син.Ц,жованнi Ландi), цей П'еро попросив мене, щоб я на якийсь час затримався у Флоренчii. Медiчi тодi
вигнано з Флоренцii (синьйора Iпполiто 57 i синьйора Алессандро 58,
якi потiм стали: перший кардиналом, а лругий герцогом флорен- ще на хвильку dостатися,
тiйським), i П'еро MeHi радив
щоб поба,tити,
як усе пiде далi. Так я почав працювати на Новому базарi, оправляв
силу-силенну коштовностей i непогано заробляв. Тодi до Флоренцii прибув один сiенець на ймення !,жiроламо MappeTTi. Цей сiенець довший
час жив у Туреччинi i був бистрий на розум. BiH явився до Moei робiтнi
й дав MeHi зробити золоту медаль, щоб носити на капелюсi. BiH xoTiB,
щоб я на цiй медалi зобразив Геркулеса, який роздирае пащеку левовi.
Я взявся за роботу. I поки я працював, заходив не раз Мiкеланьйоло
Буанарротi подивитися. А оскiльки я дуже старався, щоб передати позу
героя i лютiсть звiра виразнiше, нiж yci iншi до нього, i оскiльки цей
спосiб роботи був геть-то невiдомий божистому Мiкеланьйочпо, BiH вихваляв мою роботу так, що я намагався довести iT до TaKoi досконалостi,
якоТ ще не сягав. Але тодi MeHi. доводилося тiльки оправляти самоцвiти( хоча це давало найбiльший заробiток, який я мiг мати), i я був невдоволений. f мрiяв творити щось бiльше, нiж оправляти самоцвiти.
Як на те, такий собi Федерiго [жiнорi, хлопець високоi лушi (чей красень жив багато poкiB у Неаполi i там закохався в принчесу), побажав
замовити медаль, на якiЙ був би зображениЙ Атлант зi cBiToM на плечах.
BiH попросив великого Мiкеланьйоло зробити йому невеличкий малюнок. Мiкеланьйоло вiдповiв Федерiго:
до одного молодого золотаря на ймення Бенвенуто. L{еЁl
- Сходiть вам
прислужиться
дуже добре, i для нього, звiсно, не треба мого малюнка. Але щоб ви не думали, нiби я хочу уникнути такоi лрiбноi роботи,
я залюбки зроблю вам невеличкий малюнок. А поки що побалакай,ге
з Бенвенуто, щоб i BiH також аробив воскову модельку. Вiдтак та, що
краще, пiде в роботу.
Федерiго fiжiнорi явився до мене i сказав MeHi про свое бажання.
Розповiв, як вихваляв мене славетний Мiке,ланьйоло, i тепер я повинен
зробити воскову модельку, тодi як цей великий майстер обiцяв зробити
йому невеличкий малюнок. Хвала цього славетного мужа так мене окрилила, що я з великим завзяттям заходився робитн модель. А коли я ii
завершив, один маляр, щирий друг Мiкеланьйоло, на ймення [жулiано
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Буджардiнi, принiс MeHi м4люнок Атланта. Водночас я показав Джулiано мою воскову модельку. Вона так рiзнилася вiд малюнка MiKeyr-

i щедро MeHi заплатив. Саме тодi приiхав до Флоренцii мессер Алуiлжi
Аламаннi 60. Разом з Федерiго flжiнорi вони були частимЙ гiётьми
в моiй робiтнi. Так ми з ним подружилися.
Папа Клементiй оголосив Флоренцii вiйну. MicTo гарячково готувалося до оборони, i в кожному кварталi почали збирати посполите руцlення. Мене мобiлiзовано також. Я спорядився багато; водився з флорентiйською шляхтою, яка просто рвалася в бiй. У Bcix кварталах збиралися на вiче. Молодi нiколи ще так часто не сходилися, як нинi. Розмовляли лише про вiйну, Якось по обiдi у мене в робiтнi зiбралося чимало
мужiв i молодикiв, MicbKa знать. Коли це приносять листа з Рима. Писав MeHi знайомий, якого в Римi називали маестро Якопiно дедла Барка. Звали Його Якопо делло Шорiна, а в Римi
делла Барка, бо BiH
тримав човна, пкий перевозив черФ Тiбр мiж- мостом Сiсm i мостом
Санто Аньйоло. Маестро fкопо був чоловiк вельми дотепний i провадив
прецiкавi й прегострi розмови. Колись BiH працював у Флоренцii i перебивав вiзерунки для шовкоробiв. Якопо приятелював з папою
Клементiем, який просто кохався в його невичерпних дотепах. Як<iсь
у них зайшла розмова про взяття Рима i про оборону замка, i папа,
згадавши про мене, набалакав про мене стiльки гарного, скiльки можна
уявити. I додав, що аби ж знаття| де я, BiH би радо заJцIчив мене. Маестро Якопо сказав, що я в Флоренчli, Тим-то папа звелiв йому, аби BiH
MeHi написав, щоб я до нього верitувся. В листi було Запрошення в9рнутися на службу до Клементiя, я не пошкодую. Деякi молодики, flрисутHi в робiтнi, хотiли знати, що в цьому листi. Тому я постарався його
утаiти. Потiм написав маестро Якопо, прохаючи його, ll\об BiH Hi задItя
доброго, Hi задля лихого нiяким cBiToM не писав MeHi. А той, розохотившись ще бiльше, прислав MeHi нового листа в таких нестриманих впразах, що, коли б його побачили, MeHi довелось би сутужно. В листi стояло,
щоб вiд iMeHi папи я ixaB негайно,. бо в Римi мене чекають справи надзвичайноi Ьаги. I щрб я,якщо хочi чинити правильно, все покинув i не
профвав виступити заодно з цими бiснуватими проти його святостi.
Прочитавши цього листа, я так перdпудиЬся, що пiшов до мого щирого
приятеля на ймення П'еро Ландi. Той, глянувши на мене, одразу ж запитав, що зi мною стряслося, чому в мене такий розгубленпй вираз.
Я нiчого не мiг йому пояснити, а тiльки попросив йсiго, щоб BiH узяв моi
ключi i повернув коштовностi й золо,го замовникам, яких BiH знайде
у мене записаними в книжечцi. Потiм хай BiH вiзьме моё хатне майно
i подивиться за нипл si звичною своею добротою. Де я, BiH дiзнаеться
через кiлька днiв. I-[еft розумний молодик, майже здогадуюqись, у чiм
рiч, сказав MeHi:
мiй, iдь хутчiй,,;потiм напишеш, а про скарб свiй не думай.
-ТакБрате
я i зробив. П'еро був найвiрнiший, найрозумнiший, найпоряднiший, найуqажнiший, найнiжнiшиt? приятель, якого я в життi знав. Поiхавши з Флоренцii, я вирушив до Рима, i звiдти вже написав листа.
_
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Бенвенgто 1опgшрнuй 0о пdtлu.- Розмова з йоео святiстю,- Папа
0орgчае йолtц значну золотарськg роботу.- На вuмоеg паrftl. BiH стае
ювелiром, церез Iцо з HuJ|l ulукають Oрgэtсбu 0воракu i папськuй цлюбленець sолотар Помпео.- Преrcраснi меOалi за малюнrcаilu Бенвенgто-Сgперечrcа з рiэьбарем Баtйiнелло.

У Римi я зустрiв багатьох своiх приятелiв. 3устрiли вони мене приI я одразу взявся виконувати роботи Bci для
заробiтку, не BapTi того, щоб ix описувати. В Римi жив одиЕ -старий зоBiTHo й дуже ласкаво.

лотар на ймення Раффаело дель Моро. В цеху BiH був муж вельми вiдомий, а в життi людина порядна. BiH запросив мене працювати в його
робiтнi, бо йому треба було виконати кiлька важливих робiт, дух{е зисковних, i я охоче пiшоЁ. Минуло вже понад десять днiв, а я все ще не
показувався до цього маестро Якопiно делла Барки. Випадково мене
здибавши, BiH вельми зрадiв i запитав, чи давно я ,приiхав. Почувши,
що я приiхав уже близько двох тижнiв, BiH дуже розсердився i сказав
MeHi, що я мало зtsажаю на папу. А той дуже наполегливо уже тричi
велiв йому писати до мене. 3а оцi листи я розсердився на нього ще бiльше, але змовчав i стримав евiй гнiв.'Щ,еfi чоловiк, розговорившись, нiяк
не мiг зупинитися. Нарештi, помiтивши, що Bih утомився, я йому сказав
коротко, щоб BiH BiB мене до папи, коли йому буле зручно. Якопiно вiдповiв, що це можна будь-коли. Тодi я йому сказав так:
теж завжди готовий.
-BiHЯрушив
у бiк палацу, я слiдком (че було в чистий четвер). Ко*пи
ми прийшли в папсьki покоi, нас одразу ж впустили, оскiльки його там
знали, а мене чекали. Папа лежав у лilкку пiд балдахiном (неборак
трохи слабував), а,при ньому стояв мессер Якопо Сальвiатi й архiепископ капуанський бl. Побачивши мене, папа дуже зрадiв. Я ж, поцiлувавши йому Еоги, смиренно пiдступиЁ до нього, показуючи, що хочу сказати йому щось дуже важливе. Папа махнув рукою, i мессер fкопо та ар_кiепископ вiдiйшли в куток. Я сказав скоромовкою так:
отче, вiдтодi, як була облога, fi досi я не мiг Hi висповiда- HiСвятий
приqаститися, бо MeHi не дають розгрiшення. Рiч у TiM, що коли
тися,
я топив золото i видлубував коштовностi, ваша святiсть звелiли Кавальерiно, щоб BiH дав MeHi якусь винагороду за Moi труди. Але BiH не
лише не вручив MeHi жодного скудо, а HaBiTb нагрубiянив. Тодi я пiднявся нагору, туди, де топив золото, i в попелi знайшов фунта пiвтора
золота в таких лелiтках., як просо. .Щ,остатнiх гроIl!ей, щоб вернутися
пристойно до себе'додоми я не мав, от я й поклав собi скористатися
ними l повернути ix ftoTiM, коли трапиться нагода, Тепер я колiнкую перед вашою святiстю, iстинним сповiдником. Рачте MeHi дарувати таку
милiсть i дати MeHi апостольське .розгрiшення, аби я плiг сповiдатися
й поичаститися i черФ ласку вашоi святостi знову доступитися до ласки Господа мого i Бога.
Папа смиренно зiтхнув, згадуючи, можливо, cBoi власнi жалi, i сказав так;
я iстинно той, про кого ти мовиш, хто може вiдпусти- Бенвенуто,
ти тобi
всякий грiх, учинений тобою, ба HaBiTb хоче ще бiльше. Отож
цiлком щиро й вiдверто викажи геть усе, бо якщо ти HaBiTb узяв варTicTb однiеi з цих Tiap, я охоче тебе прощу.
Я вiдповiв:
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Iншого я не брав, святий отче, а лItш те, Iцо я сказав. А це не сягало -BapTocTi ста сорока дукатiв, бо стiльки я за це дiстав на перуджiйському монетному дворi, i з цими грiшми я вирушив утiшати мого убогого старого батька.
папа сказав:

Твiй батько був такий чеснотливий, добрий i чесяий муж, як рiдко -хто народжуеться, i ти в нього не виродок. Вельми шкода, що грошей було так мало. Але Ti, якi ти мовиш, що були, я тобi дарую i.Bce
тобi прощаю. Скажи про це сповiдниковi, якщо нема нiчого бiльше, що
б торкалося мене. А пiсля сповiдi й причащання приЁtди знову сюди, ти
не пошкодуеш.

Коли я вiдiйшов вiд лiжка пiд балдахiном, до папи пiдступили згаданий мессер Якопо й архiепископ. Папа вихваляв мене так, як тiльки
можна взагалi вихваляти людину. А потiм сказав, що висповiдав мене
i дав розгрiшення. Вiдтак додав, звертаючись до архiепископа капуанського, щоб BiH послав по мене i розпитався, чи я ще чогось не потребую, i щоб BiH, вiд його iMeHi, вiдпустив MeHi Bci грiхи та ще й приголубив мене, як тiльки може. Коли я Виходив з цим маестро Якопiно, BiH
з великою цiкавiстю MeHq розпитував, про що я так довго й потайливо
розмовляв з папою. Оскiльки BiH запитував мене про це уже втрете,
я вiдповiв, що не бажаю йому цього говорити, бо це не для його ушей,
i тому хай BiH бiльше не пристае з розпитами. Я пiшов i зробив усе, що
MeHi велiв папа. Потiм, коли минули обидва свята, я знов прийшов на
прийом до нього. BiH приголубив мене ще бiльше, нiж першого разу,
i сказав MeHi:
Якби ти був приiхав до Рима трошки ранiше, я дав блt тобi вiдновити- Ti моТ двi тiари, якi ми занапастили в за]чIку. Але цi речi, якtцо не рахувати самоцвiтiв, маловартiснi. Тому я доручаю тобi таку цiнrту роботч,
в якiй ти зможеш показати всю свою майстернiсть. IJ,e застiбка для ризлI, округлоi форми, як мисочка, i завбiльшкLI з мисочку в третину лiктя. Я хочу, щоб на нiй був зображений Бог Отець напiврельефом,
а посерединi ii я хочу припасувати ту гарну грань великого дiаманта,
з безлiччю iнших самоцвiтiв найбiльшоi BapTocTi. одну таку вже починав маестро Карадоссо, та так i не завершив. А ця застiбка, я бажаю,
щоб була завершена скоро; бо MeHi кортить ще й самому на неi помилуватися. Отож, iди i зроби гарну моде,льку.
Тут BiH звелiв показати MeHi Bci самоцвiти. I я послiшив геть з лапських покоiв.
Пiд час облоги Флоренцii вiд сухот помер Федерiго [жiнорi, якому
я колись зробив медаль з Атлантом. IJ,я його медаль потрапила до рук
мессера Луiажi Аламаннi, котрий перегодом з кiлькома своiми чудовими рукописами сам подарував ii французькому королю Францисковi.
Королю медаль вельми сподобалася, мессер Луiлжi Аламаннi сказав
його величностi кiлька слiв про моi здiбностi, i король висловив бажання познайомитися зi мною. Поки я якнайзавзятiше працював над згаданою моделЪкою, роблячи ii TaKoi caMoi величини, якою мала бути сама рiч, у золотарському цеху кiлька заздрiсникiв заявили, що й вони
здатнi таке зробити. Саме тодi до Рима приIхав такий собi Мiкелdтто,
великий мастак рiзьбити по серлолiку (oKpiM того, BiH був кебетливий
ювелiр iB cBoi cTapi лiта тiшився вже славою). Иого теж залучили оправляти обидвi папськ[ тiари. Коли я уже взявся за модель, BiH страшенно дивувався, чому я не зв_е_рнувся до нього, адже муж BiH тямущий
i.тiшиться Приязню папи. Нарештi, побачивши, що я до нього не Йду,
BiH сам прийirов до мене й запитав, що я роблю.
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А

Те, що мепi велiв

BiH на те:

папа,- вiдповiв

я.

Папа велiв MeHi, щоб я наглядав за BciM, що робиться для його

святостi,

Тодi я сказав, що спершу запитаю у папи i потiм уже зна{иму, що
йому вiдповiсти. BiH MeHi сказав, що я про це пошко.цую. I пiшов од мевони
амоi Bci
ився

з одним ювелiром, на ймення Помпео, мiланцем, теж великим улюблен-

цем папи i родичем мессера Траяно, першого папського камерарiя, i вони удвох, себто Мiкеле i Помпео, почали мовити папi, що бачили мою
моделБ i що- я, на iхню думку, непридатний для такого важливого завдання. Папа вiдповiв, що повинен подивитися сам. А як побачить, що
я справдi непридатний, то знайде когось iншого. Ti двое одразу заявилиi що вони запаслися кiлькома прегарними малюнками лля uiеi речi.
Папа вiдповiв, що BiH цьому дуже радий, але не хоче ix дивитися, поки
я не завершу свою модель. А тодi вже й порiвняе Bci малюнки. Через
кiлька днiв я завершив свою модель. I коди якось уранцi принiс ii до
папи, мессер Траяно попросив мене заждати, а сам тим часом спiшно
послав по Мiкелетто й Помпео, щоб вони несли'свот малюнки. Коли
вони поприходили, нас одразу впустили разом до папи. Мiкеле й Помпео
притьмом почали розгортати cBoi малюнки й показувати папi. Рисувальники не ювелiрного цеху звичайно не знають,_ як розмiстити коштовЕосTi, якщо ювелiри ix цьому не навчлIли. (I треба, щЬб ювелiр vMiB малIовати, коди йому серед коштовностей доводиться розташовувати постатi).
Ось так i вийшло, що на Bcix цих малюнках чудовий дiамант крiпився
посеред грудей у Бога Отця. Папа, надiлений тонким смаком, оглянув
цi малюнки, i вони йому не сподобалися. Коли BiH продивився Тх до десятка, BiH кинув решту на землю i обернувся до мене зi словами:
покажи-но сюди твою модель, щоб я бачив, чи й у те- Бенвенуто,
бе така
сама хиба, як i в них.
f пiдступив, i коли я розчинив округлу шкатулу, то нiби бдиск ударив папi просто в очi. I BiH скричав:
Якби ти опинився в моiй шкурi, то побачив б", що зроблено саме
так,- як i xoTiB бачити я. А цi панове caMi себе вiдшмагали.
З'юрмилося багато вельмож, i папа показував рiзничю, що була мiж
моею моделлю ,га iхнiми м4люнками. Коли BiH вдосталь похвалив ii,
а моiх суперникiв принизив i висмiяв, то обернувся до мене i сказав:
е тут одна притуга, Але дуже важлива! Любий Бенвенуто, з воском-працювати легко. Вся заковика в TiM, щоб зробити це з золота.
f вiдповiв смiливо:
отче, якщо в мене не вийде в десять разiв лiпше, нiж ця
- Святий
модель,
можете MeHi зовсiм не платити.
Тут серед цих вельмож зчинився гам
я забагато обiцяю.
- мовляв,
Один тiльки славетний фiлософ, що був мiж
ними, заступився за мене:
- Гарна врода й доладна статура цього молодика свiдчать, що BiH
упораеться зi cBoiM завданням.
папа сказав:
Тим-то я йому й вiрю.
-Потiм
покликав свого камерарiя, мессера Траяно, i звелiв йому принести п'ятсот золотих камеральЕих дукатiв. Поки чекали на грошi, папа
знову, i вже спокiйнiше, дивився, як прегарно я сполучив дiамант з Бо-
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гом Отцем. f вмiстив дiамант у самiй gерединi, а над дiамантом я розTaIIIyBaB сидячого Бога Отця, в гарному поворотi, що створювало пречудове поедкання i нiтрохи не заважало каменю. Зведеною вгору правицею BiH давав благословення. Пiд дiамантом я вмiстив трьох немовлят,
якi пiдтримували дiамант своiми пухкими рученятами. Одне з цих немовлят, середне, було в повний рельеф, решта двое
- в половинний.
Кругом було безлiч рiзних немовЛят, у поеднаннi з iншими
самоцвiтами. 3а Богом Отцем вилася мантiя, з якоi появлялось сила-силенна немовлят, з багатьма iншими чудовими оздобами
видовище просто прегарне. Модель була зроблена з бiлого гiпсу по- чорному каменю. Коли
принесли грошi, папа власноруч MeHi ix вручив i вельми доброзичливо
просив, щоб я працю закiнчив ще,за його життя, i тодi буде MeHi благо.
Коли я принiс додому грошi й модель, MeHi страшенно кортiло швидше взятися за дiло. Я олразу з веltиким завзяттям rrочав працювати,
а через тиждець папа прислав одного свого камерарiя, родовитого болонського шляхтича, сказати MeHi, що я маю йти до нього й принести
зроблене. Поки ми йшли, камерарiй, чи не найлюб'язнiший папський дворак, казав MeHi, що паrrа не тiльки хоче побачити цю роботу, а й дати
MeHi iншrу, не менш важливу, а саме чекани для монет римського монетного двору. BiH радив MeHi лобре подумати, щоб зумiти вiдповiсти
його святостi. Тому BiH i попередив мене. Явившись у палац, я розгорнув перед папою золоту пластину, де. був поки що вирiзьблений
один тiльки Бог Отець. HaBiTb начорно BiH здавався куди чудовiшим,
нiж воскова моделька. Папа гукнув здивовано:
всьому, що ти скажеш, я ладен вiрити.- Похваливши
- Вiднинi
мiй.хист,
BiH заявив:-f хочу тобi доручити iншу справу, на якiй MeHi
залежить майже так, як на цiй, i HaBiTb бiльше, якщо ти вiзьмешся ii
виконати.
I BiH сказав MeHi, що йому охота зробити чекани для cBoix MoHei.
I спитав мене, чи я робив ix коли-небудь i чи вiзьмуся ix зробити. Я вiдповiв, що вiзьмуся залюбки, що бачив, як вони робляться, але сам ix
зроду не робив. При нашiй розмовi був присутнiй такий собi мессер
Томмазо да Прато, датарiй його святостi, великий друг моiх недругiв.
BiH висловився так:
отче, ласка, якою ваша святiсть ущедряе цього мо- Найсвятiший
лодика,
а також його вроджена зухвалiсть призводить до того, що BiH
ладен вам наобiцяти зорi дiстати з неба. Ви вже дали йому одне велике
доручення, а нинi даете ще бiльше, от i вийде, що одне перешкодить
Другому.
Папа з серцем обернувся до нього i сказав йому, щоб BiH займався
своею канцелярiею. А MeHi доручив зробити модель великого золотого

звичною пихою, вбраною в невiгластво, сказав:
Цим золотарям для таких гарних речей треба давати малюнки.
-Я РВУЧКо
обернувся до нього i вiдрiзав, що я не потребую його ма_
люнкiв для мого мистецтва. I що я невдовзi сподiваюся своiми малюнками затьмарити його мистецтво, Папа не приховував, цIо Moi слова припали йому до вподоби. BiH обернувся до мене i сказав:
Бенвенуто, служи MeHi'TaK само BipHo, як досi служив, i не
- Iди,
зважай
на слова цих блазнiв.
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З тим я й пiшов. I невдовзi виготовив два чекани i вибив iз золота
одну монету. Якось у недi,liю по обiдi я принiс монету й чекани до папи,
i BiH, побачивши ii, був здивований i вдоволений не лише чудовою роботою, яка сподобалася йому надзвичайно. Ще бiльше його вразила
швидкiсть, з якою Ti виготовлено. Аби збiльшити BTixy i рад|сть папи,
я принiс iз собою Bci cTapi монети, карбованi руками тих умiльцiв, якi
служили папi Юлiю та папi Леву. Переконавшись, що моi тiшать його
кули бiльше, я дiстЕв з-за пазухи суплiку, де я просив для себе посади
чеканного майстра'монетного двору. ,Посада ця давала пriсть золотих
скудо платнi на мiсяць, а KpiM того, начальник двору платив i за виготовлення чеканiв, даючи по дукату за три чекани, Папа взяв у мене суплiку i тут же пQредав ii до рук датарiю, щоб той дав хiд. [атарiй узяв

I, взявши ii, й одразу власноруч ii пiдписав. Потiм повернув датаpieBi i мовив:
уже не може бути нiяких заперечень. Дайте iй хiд, я так
- Тепер
бажаю.
3найте чоловiче, що чоботtr Бенвенуто BapTi бiльше, нiж зазлрiснi очi Bcix цих бовдурiв.
Подякувавшц його святостi, я радо пiшов до ребе працювати.

роздlл дЕсятип
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У dоцкu Раффаелло 0ель Моро завелася болячка на рgцi, Бенвенgто
0опомаеае i'i лiкgватu.- BiH хоче оOрцэrcuтuся з нею, але йоео HaMip залuLuаетoся незOiЙсненuм,- BiH робuть чуOовg меOаль 0ля папu Клемен-

тiя.- Траеiчна смерть брата, пiOстреленоzо пi0 цас бiйкu о PuMi.-

Бенвенgто tioeo ховае, робuть йомg мармgрова плuтg з напuсом i мстuться за ньоео.- Иоео майстерню поерабовано.- Незвчцайнuй прuкла,0 собачоi BipHocTl.- Папq вuявляе dо Бенвенуто вqlurcg ilооiрg.

я все ще працював у робiтнi Ра
муж мав красуню доньку 1 в душ1 в
го намiри i сам був не цроти, але з
З дiвчам я поводився так скромно,
що в цiеi безталанноi дiвчини завелася хвороба на правицi, яка з'iла
два суглобики на мiзинцi i на пiдмiзинцi, Безталанну дiвчину, за батькового недбальства, лiкував невiглас коновал. BiH заявив, що безталанна дiвчина скалiчiе на всю правицю, якщо тiльки з нею не станеться
гiршого. Побачивши, як побиваеться безталанний батько, я сказав йому, щоб BiH не вiрив усьому тому, що торочить цей невiглас коновал.
BiH вiдповiв MeHi, що не приятелюе Hi з ким iз лiкарiв, iз хiрургiв, i що
BiH мене просить, якщо я когось знаю, щоб привiв, Я одразу послав по
такого собi маестро Якомо, перуджiйчя, мужа вельми тямущого в xipypгii. Коли BiH оглянув небогу дiвчину, яка була перелякана, бо, мабуть,
чула_,..що торочив цей невiглас коновал, то цей тямущий лiкар сказав,
що iй' не' станеться нiчого лихого i що вона цiлком владатиме своею
правицею. ЯкщО HaBiTb цi два краЙнiх пальцi зостануться трошки кволiшими, нiж iншi, то це iй нiяк не шкодитиме. Лiкар заходився ii лiку53

вати. коли через кiлька дIriв BiH захотiв трохи вичистити гнiй на цпх
i мене, щоб i я був присутнiй на цiй болiснiй операцii, що чекае його доньку. Маестро Якомо принiс на операцiю великi залiзнi ножi. Коли я побачив, що BiH орудуе ними повiльно
i завдае дiвчинi болю, я попросив його зупинитися й почекати мене десять хвилин. Збiгавши до робiтнi, я скував крицеву з4лiзячку. Тоненька
й вигнута, вона рiзала, як бритва. Коли я вернувся до маестро, той почав оперувати нею так делiкатно, що дiвчина не вiдчувала болю. Операцiя тривала дуже короткий .{2g. II\асливий батько так мене полюбив
за це, як не любив двох cBoix синiв. I постарався далi вилiкувати цiлком свою красуню доньку. f пiдтримував дружнi стосунки з таким собi
мессером .Ц,жованнi Гuддi 63, камеральним клiриком. Мессер .Ц,жованнi
вельми любив таланти, хоча сам BiH не мав Hi жодного, У нього жив
такпй собi мессер .Ц,жованнi, грек, неабиякий учений, мессер Лодовiко
да Фано, також учений, мессер AHToHio Аллегреттi ба, мессер Апнiбаль
Каро 65, тодi ще молодий. KpiM того, до нього приходили в гостi мессер
Бастiано 60, венецiець, чудовий маляр, i я. Зi згаданим мессером .Щ,жоBaHHi ми бачилися майже щодня. Статечний муж золотар Раффаелло
знав про мою дружбу i якось сказав мессеру Джованнi:
мiй мессере .Ц,жованнi, ви мене знаете. Я хочу вiддати мою донь-' Бенвенуто.
ку за
Не знаходячи лiпшого посередника, Hia< ваша милiсть,
я прошу вас, щоб ви MeHi пiдсобили i caMi з мого майна призначили iй

_суглобиках, то батько покликав

те BlHo, яке вам заманеться.

Той дивак не дав HaBiTb статечному Раффаедло договоркти

i

Неборак,

донь-

без

найменшого приводу сказав йому;
Бiльше про це не говорiть, Раффаелло, бо вам до цього Бенвену-'
- далi,
то ще
нiж сiчню до ожини.
геть збитий з пантелику,

постарався

швидше

вlддати

ку замiж. Мати ii й роличi почали поглядати на мене скрива, а чому
це так, я й гадки не мав. Я так розпинався за них, а вони MeHi он як
вiддячили. А я ще й робiтню вiдкрити поряд з ixHiM домом збирався.

Мессер Джованнi не сказав MeHi нiчогiсiнько, поки дiвчина не вийшла
замiж, весiлля справили через кiлька мiсяцiв. Я зiбрав yci cBoi сили
й здiбностi, щоб завершити Moto роботу, i водночас обслужував монетний двiр, бо папа знову замовив MeHi монету вартiстю два карлiво. На
лицi монети було зображення голови його святостi, а на зворотi
- Хри,стос, що йшов по морю li подавав
святому Петровi, i з круговим
наруку
писом: <Quаге dubitasti?> 67 Спо.цобалася ця монета так, що папський

секретар на ймення Сан, муж вельми достойний, сказав:
Ваша святiсть може пишатися, що мае монету, якоi ми не бачимо i-в старожитних, при всiй iхнiй пi.tшностi.'
Папа вiдповiв:
Бенвенуто теж може пишатися, що служить такому державцевi,
який- yMie цiнувати його умiльство.

Продовжуючи велику золоту роботу, я часто показував ii папi, бо
ii бачити, i його подив з кожним дЕем зростав.
Мiй брат Чеккiно служивiтодi в Римi у герцога Лессандро, якому
папа в цей час добув герцоцствQ Пеннське (на службi у цього герцога
було багато воякiв, статечнйх i хоробрих мужiв з школи великого синьйора Джованнi де Медiчi). Мого брата герцог цiнував за незвичайну
хоробрiсть. Якось по обiдi брат був у Банкi в корчмi такого собi Баччiно делла Кроче, де вояки звичайно збиралися, BiH сидiв на стiльцi
й дрiмав. Х цей час проходила варта барджелла 68, ведучи до в'язницi
такого собi капiтана Чiстi, ломбардця, теж iз школи цього великого сиBiH xoTiB
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В корчмi згаданого
Баччiно далла Кроче сидiв i капiтан Каттiванца дельi Строццi. От капiтан Чiстi, вгледiвши капiтана Каттiванцу дельi Строццi, гукнув йому:
я xoTiB вернути вам кiлька скудо, якi я вам забор- Каттiванца,
гував.
Якщо бажаете ix одержати, ходiть по них, поки вони зF.мною не
пiшли в цюпку,
IJ,ей капiтан Каттiванца любцв пiдбурювати iнших, а сам втручатися не поспiшав. Як на те, BiH сидiв у товариствi одчаюг молодикiв, бiльньйора .Щ,жованнi. Проте Чiстi не служив у герцога.

пам'ятаю. Той Бертiно був вихованець i щирий учёнь мого брата, а мiй
брат любив його так, що годi уявити. I ось цi четверо молодих одчаюг
пiдступили до варти барджелла, а вартових було понад п'ятдесят, озброених списами, аркебузами й дворучними мечами. Перекинувшнсь
кiлькома словами, вони повитягали зброю. Четверо молодикiв так ринули на варту, що аби капiтан Каттiванца лише показався б, не оголюючи
HaBiTb шпаги, цi молодики змусили б варту втiкати. Але сутичка тривала, i цей Бертiно, дiставши кiлька важких ран, рухнув на землю. Ангвiлотто теж, поранений у правицю i не в змозi бiльше тримати шпагу, вiдСТУПИВ.. IНШi пillтли за Його прикладом. Бертiно Дльдобрандi пiдняли
3 земл1 важкопораненого,
Поки це вiдбувалося, ми yci сидiли за столом, бо того ранку обiдали
на годину пiзнiше, нiж звикле. Почувши гармидер, старший з синiв Раффаелло встаЁ з-за столу, rцоб пiти глянути на цю сутичку. Звали його
Джованнi. Я зупинив його:
Будо ласка, не ходи, бо в таких бiйках можна пропасти Hi за ца- душу.
пову
Батько теж застерiг його:
мiй, не ходи!
- Синку
Але
хлопець, не слухаючи, збiг униз по сходах. Примчавши в Банкi,
де билися, i побачивши, як Бертiно пiднiмають з землi, BiH побiг назад.
.Щ,орогою BiH здибав мого брата, i Чеккiно запитав його, в чому рiч. Хоча дехто й махав ,Ц,жованнi, щоб BiH промовчав, той узяв i ляпнув, що
BapToBi убили Бертiно Альдобрандi. Мiй брат так зарепетував, що його
було чути за десять миль. Потiм запитав ,[lжованнi:
Ти мiг би MeHi сказати, хто його вбив?
-Джованнi
вiдповiв, що може. Це один з тих, у кого дворучний меч,
з голубим пером на капелюсi. Мiй нещасний брат кинувся навздогiн
i впiзнав з цiеi прикмети убивцю. От BiH напрочуд шпарко й одважно
ринув усередину uiei варти i, перш,нiж хто йому перешкодив, угороди.в
йому шпагу в живiт i, прохромившй його наскрiзь, держаком шпаги звалив його додолу. Потiм кинувся на iнших з таким завзяттям i вiдвагою,
що Bcix iх сам оди.н змусив би тiкати. Одначе один аркебузир, коли
Чеккiно замахнувся на нього, випередив його й вистрiлив i поранив безталанного шибhйголову вище колiна правоi ноги. Брат рухнув на землю, а варта майже бiгом припустила звiдти, боячись нападу ще якогось
смiливця. Гук усе не втихав, i я теж устав з-за стола. Прип'яв шпагу,
без якоi в Ti буремнi часи Hixтo не виходив з дому. Прийшовши до мосту
Сан Аньйоло, я побачив велику юрму людей. Я пробирався вперед,
i багато з тих, хто мене знав, давали MeHi дорогу, i тому я скоро побачив
те, чого побачити б нiколи не xoTiB, хоча людина я цiкава. Спершу я йо55

го не впiзнав, бо BiH був убраний в iншi шатиt нiж Ti, в яких я ще недавно його бачив. Зате BiH впiзнав мене першийl'сказав:
Любий брате, не переймайся MoiM великим лихом, мос ремесло таке, -що всього можна чекати. Вели .мене забрати звiдси, бо MeHi вже небагато жити.

MeHi вже встигли розказати, як усе стряслося, дуже коротко, як

завжди в таких випадках, тому я вiдповiв йому:

в усьому моему життi ще не зазнав я тацого нещастя,
- Братику,
горя. Але будь спокiйний: перш Hix< ти втратиш зiр, ти побачиш
такого
помсту за себе твоему лиходiю, здiйснену моТми руками.
Приблизно такого змiсry булп його i Moi слова, дуже лаконiчнi

й KopoTKi.

Варта була вiд нас на вiдстанi п'ятдесят ступнiв. Барджелло Маффiо звелiв частпнi ii поверкугRся, щоб пiдiбрати того капрала, якого
вбив мiй брат. Заюршуrвй i засупопеппй у плащ, я дуже швидко пройшов Ti кiлькапаццять сцrпшiв- Пiлступrвши просто ло Маффiо, я напевне його фпв бв. Рiч у тiц що TaI зiбралося багато народу, i я пробрався вIIеред ювсir пепоriтпо- Я оюлив шаполовину шпагу, як раптом
мепе сrоппв :хrал!r за руку Бер;riнгЪр Берлiпг'ерi, хлопець хоробрий
1 тцпрпй riй грпяте.ль. 3 впм було ще четверо iнших хлопцiв, i Bci вони

крЕчалЕ Маффiо:

а ro BiH уб'е тебе!
- fiкай,запптав:
ltаффiо

'-

Хюцетакий?
Це рiлний брат того, який он лежить на землi!

повiдь-

-

почув BiH вiд-

Маффiо тут же взяв ноги на плечi й сховався в Торре дi Нона.
Нашi вояки сказали MeHi:
Повiр, Бенвепуто, що ми пiшли проти TBoei волi, щоб урятувати

тtбе- вiд шибеницi. А зараз ходiмо допомогти тому, кому вже недовго
жпти.

I ми, повернувши назад, пiшли до мого брата, якого я звелiв однести в сусiднiЙ дiм. Я олразу покликар до нього кiлька лiкарiв, i вони йому допомогли, але не зважилися одрiзати йому ногу, i тодi його, можливо, було б урятовано. Коли йому подали допомогу, явився туди герцог Лессандро, щоб утiшити його по-дружньому. Мiй брат був ще при
свiдомостi i сказав герцоговi Лессандро:
я шкодую не тому, що помираю, а тому, що ваша ясно- Пане мiй,
втрачае служника. Може, ви ще знайдете когось вправнiвельможнiсть
Iхого в вояцькому ремеслi, але не знаЙдете такого, який служив би вам
з бiльшою вiдданiстю й вiрнiстю, нiж я.
ГеРUОГ Сказав, Щоб BiH постарався вижити, а щодо решти, то
BiH добре знас його як чесного й хороброго мужа. Потiм обернувся до
cBoix людей i звелiв, щоб зробили все для порятунку такого славного
бiйця.

Пiсля вiдходу герцога мiй брат знепритомнiв. BiH втраtив надто багато KpoBi, яка нiяк не могла зупинитися. BiH марив усю наступну нiч
i прочнувся лише тодi, як його прийшли причастити. BiH сказав так:
Ви добре зробили, що висповiдали мене ранiше. fK я можу прий- тiло
няти
Христове в цю знiвечену тiлесну оболонку? !,озвольте MeHi
лише глянути на нього i божественною силою зору прийняти його в мою
несмертельЁу лушу. Бо тiльки вона €дина просить у Бога милосердя
i прощення;
Колн BiH сказав

цi слова й забрали lпричастя, BiH знову
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знепритом-

i в MapeHHi дуже кричав i лаявся. Марення тривало аж до cBiTaHKy.
Коли на cBiT благословилось, BiH обернувся до мене й сказав:
мiй, я н€ хочу бiльше залишатися тут, бо вони змусять мене
- Брате
вчинити
негоже дiло, через яке iM довелося б каятися, що вони дозволили MeHi.
I BiH випростав лiву ногу, та й лраву, яку ми поклали йому у важеленну скринъку, BiH нiби занiс, л,tовби сiдаючи на коня. Потiм обернувся
до мене обличчям i сказав тричi пiдряд:
Прочай, прощай, прощай...
-Останне
слово <<прощай>> вiдлетiло з його найхоробрiшою душею.
Увечерi, дiждавшись приписаного часу, о двадцять лругiй годинi,
я поховав його з великими почестями в xpaMi флорентинцiв. Потiпл велiв привезти на могилу преfарну мармурову плиту, де вирiзьблено трофеi й прапори. MeHi хочеться згадати про те, що перед смертю лрузi
спитали у брата, хто в нього впстрiлив з аркебузи i чи BiH упiзнав би
його. Той вiдповiв, що впiзнав би, i назвав деякi прикмети. I хоча Чеккiпо просив приятелiв яiчого не говорити MeHi, я все одно про це дiзнався. Завершення трагедiТ я розповiм у сво€му мiсцi,
А зараз повернуся до братового надгробка. Деякi видатнi письменники, знайомi мого брата, наплIсали MeHi епiтафiю, якоТ; на iхню думку,
заслуговував цей славний хлопець. Епiтафiя звучала так: Fгап,сis,со Cellino Flоrепtiпо, qui quоd in tепегis annis ad Ioannem Medicem dчсеm
рlurеs victorias геtulit et s,igпifег fuit, facile dbcumentum dedit quапtае
foгtitudinis et consilii чiг futчгчs еrаt, ni сгudеlis fati аrсhiьиsо tгаttsfossus quinto aetartis lustго jасегеt, Benvenutus frаtег poduit. Obiit die
ХХVII Maii MDXXIX 69. BiH умер двадцятип'яти,]iтнiм. I оскiльки серед
воякiв його звали Чеккiно дель Пiфферо, тодi як власне його iм'я було
.Ц,жованфранческо Челлiнi, MeHi хотiлося зобразити це власне ймення
пiд нашнм гербом. Iм'я це я й велiв вирiзьбити прегарнимп давпiми лiтерами, причому лап{аними, oKpiM першоi й ocTaHнboi. Письменники, якi
скомпонували MeHi цю красиву епiтафiц, запитали мене, чому я ii зробив ламъними лiтерами. f вiдповiв, що вони ламанi саме так, як було
зламано i вбито його чудове тiло. А щодо двох цiлих лiтер, першоi й оспам'ять про велику BapTicTb того хисту, fкий
танньоi, то перша
- цепро нашу душу, натхнену Божим подихом. Душа
посилае напt Господь,
на честь rjого великих
не зламаеться нiколи. А останrlя чiла лiтера
- це
доблестей. Ця iдея дуже сподобалася, i згодом деякi поети скористалися ци.м засобом. Поряд я велiв вирiзьбити на надгр_обку наш, челлiнi'iв,
герб, який я,трошки пiдправив проти сп_равжнього. Адже в PaBeHHi, Micтi-стародавньому, живутi i досi нашi Челлiнi, найродовитiщi шляхтичi,
в чиему гербi лев, що cToiTb на з
тлi, i тримае чердену лiлею в_пра
ленькимй золотими лiлеями. Це
Мiй батько MeHi його tIоказував, на
сказаного, дле MeHi бiльше до впо
раз вертаюся до того, що я зробив
лев'яча Лапа, а замiсть лiле'i я втулив у неi сокируl Щит же в цього герба подiлено на чотири поля. Д сокира, намальована там,_ це для того,
щоб я не забував, що повинен помститися за брата.
я працював з великим завзяттям, щоб якнайшвидше завершити_ золоту роботУ для папи Клементiя. Папi нетерпелив1.Iлось, i BiH двiчi чи
триli'на тиждеНь посилаВ по мене, бажаюqи побачити цю роботу,_i
щорчaу вона йому все бiльше по.dобалася. Папа часто мене l,анив, ба
наjirь'лаяв за те, що я так побиваюся за MoiM братом. Якось, побачив-

HiB

D/

ши мене смутнiшим i блiднiшим, нiж звикле, BiH ltо-багькiвськсlму вичtlтав MeHl:
я не знав, що ти божевiльний. Чи ти й досi нiяк не
- Бенвенуто,
втямиш,
що проти cMepTi нiчим не заралиш? Ти поводишся так, нiби
й сам зiбрався на той cBiT.
Пiшовши од па,пи, я робив далi свою робо,гу й чекани для монетного двору. А сам усе думав про того аркебузира, який убив мого брата.
Той вояк служlIв колись у кавалерii, потiм вступив в аркебузирп до
барджелли, в Qисло капралiв. Найбiльше мене лютило те, що BiH лю-

бив ще й похвалятися:
я не лристрс,лив цього шибайголову, то BiH би розметав },сю
- Якби
варту,
як табун горобчiв.
Побачивши, l]lo ця прIIстра.сть не дае MeHi нi,спати, Hi iсти, Ille й пе-

решкоджае працювати, я вирlшпв якось увечерl спекатися TaKol M},K}l,
вже не думаючи про те, добре чи погано я вчиню. Той вояк жив в околицi, званiй Торре Сангвiнья, поряд iз булинком, д€ мешкала одна
з найулюбленiших ), Римi куртизанок на Ёtмення дона Антеа, Невдсlвзi
потому як вибило пiвнiч, аркебузир сидiв бiля свого порога зi шпагою
в ручi i вже вечеряв. f нечутнЪ пiлкрався до нього з великим пiстольським кинджалом i вдарив навiдлiг, думаючи геть перерубати iioMy карк.
Але BiH швидко крутнувся, i улар прийшовся в лiве плече i роздробив
йому ключицю. Вояк пiдхопився, випустпв з великого болю шпагу li кинувся тiкаl,и. Я ili, пустивluI{сь с;riдом, за чотири крOки наздогнав fiого
iзанiс кинджал над його головою. BiH рiзко нагнув голову, щоб ухилитися, проте кинджал уже ввiгнався мiж шиЁrною KicTItoю j потилицею.
Ввiйшов так гл}lбоко, що я, хоч як силкувався, ви,гягти кинджал не мiг.
Але тут з оселi AHTei вискочило четверо воякiв, тримаючи шпаги в руках, i MeHi довелося оголити свою шпагу, щоб захищатися. Залишивши
кинджал, я BTiK звiдти. Зi страхlr, як би мене не впiзнали, я побiг до
палацу герцога Лессандро, який стояв rrriж Il'яцца [-IaBoHa i Ротондокl.
Прийшовши туди, я все розповiв герцоговi, а той вiдповiв, так: якщо
я був сам один, то щоб я мовчав i не турбувався Hi про що i шоб я йшов
робити робо,гу лля папи, яку той так IIека€, i цiлий тиждень не виходив
з дому.Поr,iм прийшли до Moei робiтнi вояки, що мене тодi застукали.
,Вони показували кинджа.li i розповiдали, як усе було i як важко було
витягти цей кинджал з потлIлицi в цього чолов'яги, який залишився iM
невiдомий. Тут пiлiйшов Джованнi Бандiнi i пояснив:
Цей кинджал мiй. Я позичав його Бенвенуто, luоб BiH мiг llомс,iитtlся- за брата.
Вояки tsисловили жаль, що вони перешкодилlл MeHi в цiй справi,
адх(е помста була справедлива.
Мlнуло бiльше тижня. Папа по мене не присилав, як ранiше. Поr,iшт
поспав до мене болонського шляхтича, свого камеРарiя, i r,ой обережнrl
uенi натякнув, що папа знае все, i що його святiсть мене любить, i щоб
я працював далi й сидiв тихо. Коли я прийшов дс; папlл, той так глипн),l1
на шене спiдлоба, що в мене у п'ятах похололо. Коли ж BiH побачив Mrlrr-l
роботу, лице в нього роз'яснилося, BiH мене похвалиts i додав, що я багато зробив за такий короткий час. Потiм зазирн},в MeHi в очi i сказав:
Бенвенуто, тепер, коли ти одужав, постарайся жити.
-Я Його
зрозумiв i пообiцяв, що так i зпоблю. Я олllазу ж вiдкllив
прегарну робiтню в Банкi.напроти цього Раффаелло i там через кiлька
мlсяцlв завершпв дане MeHl замовлення.
Папа прйслав MeHi Bci коштовностi, щоправда, oKpiM дiаманта, який
BiH у фiнансовiГl притузi заклав у генуезькТIх банкiрiв. Проте я мав yci
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iншi самоцвiти, а з цьог9 дiаманта був лише зраз. Я тримав п'ятеро чудових прачiвникiв i, oKpiM цiеТ роботи, виконував багато замовлень.
.Моя робiтня була повна всяких коштовностей, у виРобах i в самоцвiтах,
у золотi i в срiблi. Герцог Лессандро подарував MeHi величезного й гарного пса-кудланя. Щей пес ходив зi мною на полювання i принdсив усяку
птицю та iнших звiрят, яких я пiдстрелював з аркебузи, а також BiH
добре пiдходив для охорони оселi. Саме тодi я взяв у служницi прегарну
й звабливу дiвчину, лобре що MeHi дозволяв BiK, я мав двадцять дев'ять
poKiB. Щiею служницею я користувався, аби ii зображувати, для мети
мого мистецтва. Вгонобляла вона також i мою молодiсть тiлесними розкошами. Тому я спав далеtIенько вiд комiрчин Moix працiвникiв i вiд
робiтнi, моя спальня була сполучена з покоiком цiеi молодоi служнички. Втiшалися ми з нею вельми часто, i тому я засинав пiсля цих обiймiв
мiцно й глибоко, хоча звичайно сон у мене був легкий, як рiдко в кого.
ось так i .сталося, що ,мене однiеi ночi пiдстерiг злолiй, Цей пройда зав]тав до мене вдень i назвався золотарем. При чьому BiH добре роздивився, де в мене лежать .коштовностi, замисливши ix у мене украсти.
Вночi BiH вкрався до Moei робiтнi i знайшов чимало золотих i срiбнпх
виробiв. Поки BiH розбивав деякi скриньки, щоб забрати уже побаченi
KaMeHi, згаданий мiй пес накинувся на нього, а BiH вiдмахувався од
нього шпагою. Пес кiлька разiв ганяв по оселi, вбiгаючи до комiрчин
прашiвникiв, якi позалишалися вiдчиненими, було ж бо лiто. А що вони
Ёlого гучного гавкоту не чули, BiH позривав з них ковдри. А коли вони
fr тодi не пробчдилися, BiH заходився хапати ix за руки, то того, то того, отож силомiць ix розбуркав i, несамовито гавкаючи, почав показува,ги Тм дорогу, тягнучи
вперед. Побачивши, що вони йти не бажають
i, розлюченi за його чiпляння, жбурляють у нього камiння й дрючкп
(а ue вони могли робити, бо за моiм розпорядженням у KiMHaTax цiлу
нiч горiло свiтло) i знову зачиняються в себе, пес утратив надiю на допомогу цих нероб i взявся зарадити справi сам. BiH збiг униз i, н€ виявивши злодiя в робiтнi, наздогнав його надворi. BiH накинувся на нього так завзято, що порвав йому й зiрвав з нього плащ. 3лодiй гукав прсбi, i, коли на його крик вибiгло кiлька кравцiв, BiH почав благати ix,
ради Бога, вiлборонити його вiд скаженого собаки. Ti повiрили його
словам, пiдбiгли до нього i на превелику силу прогнали пса. .П,ругого
дня вранчi ввiйшли моТ учнi в робiтню iпобачиллt, що все довкола по,грощене, сплюнд[)ован9, а скриньки
розбитi. Вони зчl.tнлtли репет:
оЁr лишенько! ой, що ж це таке, люди!
-Тхне бiдкання
розбl,дилt.l мене, iя вибiг iз спальнi. Вони, пiдступивши до MeHel кричали.

Ох, ми сiроми! Нас пограбував хтось! Усе порозбивав i забрав

з собою!

Iхнi слова приголомшили Metle так. що я llc одвал<ився пiдiйти до
скllинi й глянути, чи на мiсцi папськi коштовностi. Я так розхвилювався, що в мене рябiло в otlax. fI попросив Тх вiд.tинити скриню й з'ясувати, скiльки бракуе з цих папських самоцвiтiв. Учнi були Bci в самих
сорочках. Коли вони розчинили сltриню й побачили все камiння й золотy 1lоботу на мiсцi, вони на радощах закричали:
Богу, ми врятованi. Золота робота 1 Bci клейноди тут. Хоча
- Слава
злодiй
i залишив нас у самих сорочках. Учора
ввечерi черёз страшну
спеку ми Bci пороздягалися в робiтнi i поклали ,гу,I свою одежу.
Я олразу х<.заспокоiвся i, подякуtsавши Господовi, сказав:
lдiть i купiть собi нове вбрання. Я за все заплачу, коли спокiйно

розберуся, як такий випадоl( мiг статися.
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Що MeHi дошкуляло наfiдужче i чому,л _так рЬзгубився й злякався
проти свого звичаю, так.це щоб люди не подумали, що я цю байку зi
шодiем вигадав, аби самому вкрасти коштовностi. Уже й ранiше попереджали папу Клементiя його радники, як-от Франческо дель Неро,
.Е[зана де Бiлiоттi, його рахiвник, епископ везонський та багато iнших:
отче, як це вп довiряете клейноди такому молодому й за- Святий
хлопцевi, якпй бiльше орудуе кинджалом, нiж рiзцем, i якопальному
шу нема ще й тридцяти poKiB?
Папа у вiдповiдь запитував, чи знае хтось iз них, щоб я коли-небудь
учинив щось таке, що могло пробудити у них подiбну пiдозру, Франческо дель Неро, йою скарбник, вiдказав так:
святпй отчe, бо BiH досi не мав такоТ сприятливоi нагоди.
- Hi,BiB
Папа
далi:
його вважаю за цiлком чесну людину, i якби почув про нього
Я
щось лихе, то ве повiрпв'би.
Саме це мучЕло мене найбiльше i одразу ж спало MeHi на лумку. Зве"пiвши хлопцям убратися в обнови, я взяв роботу й клейноди, повставляв
ix на мiсце i пiшов з ними мерщiй до папи, якому Франческо дель Неро
уже розповiв про нiчний переполох у моiй робiтнi, i зразу зумiв витfлйкати пiдозру у папи. Папа, уявляючи скорше лихе, нiж добре, грiзно
поглянув на мене i спитав мене9пIrшпа:
тп прийшов сюди? Що це в тебе?
- Чою
Тут yci вашi коштовностi й золото, i все цiле.
- папа, повеселiвши на лицi, сказав:
Тодi
Ну, то в добрий час.
-Я показав
йому роботу, i, поки BiH ii розглядав, я розповiв усю
пригоду зi злодiем i звiрився зi cBoiM побоюванням про т€, що мене найбiльше засмучувало. Пiд час розповiдi BiH усе повертався й пильно дивився MeHi в обличчя; при розмовi був присутнiй цей Франческо дель
Неро, i через те здавалося, нiби BiH сердиться, що не здогадався сам,
Нарештi папа, розреготавшись, потому, як я йому стiльки набалакав,
заявив:
Iди i буль надалi чесним, яким я тебе знав.

-

РОЗДIЛ ОДИНЛДЦЯТИИ
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Бенвенуто пiOозрюють, tцо BiH робuть фальtuuвi ерошi.- Вuнуватець
знайOенuй, i цесть Бенвенуто 1врятобано.- Повiнь ц PuMi.- Бенвенцто
прuзнацено папсьrcшм берлоhо Ьцем.- Папа dорgчае йомg зробuтll золотg цаша.- Бенвенцто хворuй i лiкgе свою хворобg zваiковuлt dеревом.
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все, щоб якнайхутчiй розшукати лиходiя, бо я знаю, що
- 3роби
Бенвенуто
чесна людина,
Цей_гаспид, начальни_к ДвоРУ, був MoiM ворогом i тому сказав так:
Дай Боже, святий отче, щоЪ вийшло так, Як ви'кhжете. дле ми
вже-зiбрали iKicb докази вини.
Папа зиркнув на римського губернаlора й зажадав, щоб той буль60

що розшукав цього лиходiя. I тiльки потому папа послав по мене. Нiби
ненароком заговорив про монети й запитав мене мiж iншим:
Бенвенуто, чи взявся б ти робити фальшивi грошi?
-Я вiдповiв,
що, по-мо€му, зумiв би робити ix краще, нiж yci Ti, хто
стае на цю слизьку стежку. Адже Ti, хто береться за таке плюгавство,
це люди; якi не вмiють заробляти, i люди невеликоi тями. От я, з моею
малою тямою, заробляю стiльки, що MeHi зостаеться. Адхrе коли я роблю чекани для монетного двору, то щоранку, ще не пообiдавши, MeHi
щастить заробити принаймнi трй скудо, бо так заведено платити за грошовi чекани, а цей лурбило начальник на мене злий, що я не роблю iх
дешевше. отож MeHi цiлком достатньо того, що я заробляю з допомогою Божою й людською. А якби я робив фальшивi грошi, MeHi б не поIцастило стiльки заробити. Папа чудово збагнув Moi слова, Хоча спOчатку BiH розпорядився непомiтно стежити, цдоб я не поiхав з Рима, та
нинi звелiр, щоб вони шукали старанно, а за мною не стежили, Иому не
хотiлося дратувати мене, тllоб, .чого доброго, не втратити. .I|,iставши його
гострl вказlвки, камеральн1 клlрики доклали Bclx зусиль 1 скоро викрили фальшивомонетника. Це був карбiвник моЕетного двору на ймення
Чезерi MaKepoHi, римський громадянин. 3аодно з ним упiймано гур70

тильника
монетного двору.
Того самого дня я йшов зi своiм чудовим пуделем по п'яцца Навона.
Коли я порiвнявся з брамою барджелла, мiй пес з гучним гавкотом кинувся всередину на одного хлопця. Цього хлопця вимагав затримати
такий собi Доннiно, пармськпй золотар, колишнiй учень Карадоссо,, бо
мав виправдану пiдозру, що той його обiкрав. Мiй пес так люто накинувся на цього хлопця, що вартовим стало шкода '(звичайно, хлопця,
а не пса). Цей зухвалий молодик так переконливо захиЩав свою правоту, а цей Доннiно не мiг навести переконливi докази вини, що капрал
сторожi, який був гену,езець i знав батька хлопця, може, через цього
пса або через iншi якi причини xoTiB одпустити хлопця на волю. Коли
я прибiг i собака, не боячись Hi шп: г, Hi дрtочкiв, знову напав на цього
хлопця, BapToBi MeHi закрцчали, що вони приб'ють цього пса, якщо
я його не уговкаю. f насилу вiдтягнув собаку. Але коли молодик надягав на себе плаща, в нього з вiдлоги випало кiлька згорткiв, i чей fl,oHHiHo впiзнав cBoi речi. I я теж узлрiв там мого перстеника. Я олразу
гукнув:
3лодiю, то це ти розбив i пограбував мою робiтню. Мiй пес упiзнав -тебе!

Я вiдпустив собаку, i BiH знов кинувся на злодiя. Тодi з.liодiй заприсягся, що поверне все забране. f знову вiдтягнув пса, i цей лотр вернув
MeHi вкрадене золото, i срiбло, i перснi, та ще й двадцять п'ять скудо
на додачу. Потiм попросив мене простити його. Я вiдповiв, щоб BiH просив прощення у Бога, бо'я йому не суддя. Я повернувся до cBoei роботи.
А через кiлька днiв фальшивомонетника Чезерi MaKepoHi повiсили в БанKi напроти брами монетного двору. А його спiльника заслали на галери.
Генуезького злодiя повiсили на Кампо лi Фйоре. Так я утвердив свою
славу чесноi людини бiльше, нiж будь-коли.
Коли я вже завершував роботу, сталася велика повiнь, Тiбр затопив
водою цiлий Рим. Я стурбовано спостерiгав, як лютуе стихiя. Уже смеркало (пробиJIо саме двадцять другу годину), а води все прибувало. Мiй
будинок i робiтня виходили чолом на Банкi, а затилля пiднiмалося на
кiлька лiктiв вище в Еапрямку Монте .Ц,жордано, Спершу я задумався,
як.рятувати сво€ життя, а потlм i честь. Я захопив з собою Bci самоцвiти, а саму золоту роботу заллlшив на догляд працiвникам i босий
бl

вилiз крiзь заднi BiKHa на вулицю. Так я брьохав по водi, поки не прийшов
на Монте (авалло, де здибав мессера ,Щ,жованнi Гаддi, камерального
клiрика, i Бастiано, венецiйського маляра. Я пiдiйшов до мессера .Ц,жоBaHHi i передав йому Bci коштовностi з проханням берегти ix. Мессер
Гаддi ставився до мене як до рiдного брата. Через кiлька днiв, коли вода спала, я повернувся до себе в робiтню й завершив, завдяки ласцi
Божiй i MoiM великим трудам, замовлення так вдало, що його визнали
lза найкращу роботу, зроблену будь-коли в Римi. Коли я принiс ii до
папи, BiH нiяк не мiг нахвалитися i сказав так:
Коли б я був багатим державцем, я подарував би своему Бенве- стiльки
нуто
землi, скiльки засягло б його око. Але, на жаль, тепер мк
бiднi зубожiлi володаРi, тому можемо дати стiльки хлiба, скiльки стане
його скромним запитам.
Я почекав, поки у папи минеться його сJIовесна сверблячка, а потiм
попросив у нього мiсце папського берлоносця, яке саме звiльнилося.
Папа вiдповiв мецi, що хоче дати MeHi щось куди зна,{нiше. Я вiдповiв
його святостi, щоб BiH поки дав MeHi цей маленький завдаток, Розсмiявшись, BiH сказав, що згоден, але не хоче, щоб я служив, i щоб я домОвився з iншими берлоносшями щодо того, щоб не служити. HaToMicTb
папа дасть iM деяку пiльгу, про яку вони вже просили, а саме дозволить
Тм стягати cBoi прибутки силомiць. Так i зробили. Мiсце берлоносця
приносило MeHi майже двiстi ескудо на plк.
Я прачював над рiзними лрiбними замовленнями для папи. Аж це
BiH доручив MeHi зробити малюнок найпишнiшоi чашi. f зробив малюнок i модель. Модель була з дерева й воску. ЗaMicTb нiжки чашi я зробив три постатi, величенькi розмiром, круглi, якi представляли Bipy,

Надiю i Любов. Потiм на пiднiжжi я зобразив вiдповiдно три icTopii
Христове, друга
трьох кругах, напiврельефом. Перша
- Рiздво
сторчголов.
Воскресiння Христове, а третя
святий Петро,
розп'ятий
Я виконав папине бажання. Поки ця робота робилася, папа дуже бажав
ii бачити. Та от досада: я помiтив, що його святiсть геть забув про Tel
щоб мене чимось нагородити, Оскiльки звiльнилася посада брата
в Пйомбо, я одного вечора попросив ii. ,Ц,обрий папа уже зовсiм забув
про cBoi щелрi обiцянки пiсля закiнчення попередньоi роботи. BiH ска-

в

зав MeHi так:
- Посада в Пйомбо приносить понад BiciMcoT ескудо. Якби я тобi Ti
дав, ти почав би битп байдики, I це чудовне мистецтво, яке в тебе в руках. пропало б, i винний був би я.
Я одразу вiдповiв, що коти лiпше ловлять нагулянi, нiж голоднi: Так
i чеснi люди: таланти кули бiльше творять, коли живуть у достатку. Не
тiльки мистецтвом жкве художникl Ось чому Bci володарi, якi оточують
такпх людей достатком, плекають цим таланти. Iнакше таланти хйрiють
i мпршавiють. I хай ваша святiсть зна€, що я прошу не для того, щоб
добитися- Уже щастя й те, що'я одержав мiсце цього вбогого берлоносця. Я зяав як усе обернеться. Якщо ваша святiсть не побажала дати
його MeHi, то хай дасть якомусь iншому митцевi, який його заслуговуе,
а не якомусь невiгласовi, який битиме байдики, як влучно висловилася
ваша святiсть. Вiзьмiть приклад з святоi пам'ятi папи Юлiя, якиЙ довiрив таку посаду Браманте, пречудовому зодчому.
Тут я вкJIонився й сердито пiшов геть. Тодi вперед виступив венецiйський маляр Бастiано i сказав так:
хай ваша святiсть рачить ii, комусь, хто працюе
- Свяrий отче,
в х},дожньойу
ремеслi. А оскiльки, як вашiй святостi вiдомо, в цьому
решtеслi працюю i я, то я процу вщедрити нею мене.
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Папа вiдпrrвiв так:
гаспид Бенвенуто не терпить жодних зауважень. Я вже був
- Цей
ладен
дати ii йому, але ж негоже так зухвало розмовляти з папою. Тепер я не знаю, що його робити.

Тодi папа обернувся до мессера Бартоломео Валорi i сказав йому:
Коли зустрiнете Бенвенуто, скажiть йому вiд мого iMeHi, що BiH
сам- зробив так, що Пйомбо дiстав маляр Бастiано. I хай BiH не турбуеться й чекае: перше ж найлiпше мiсце, яке звiльниться, буде liого. Хай
BiH заспокоiться й завершуе роботу.
Наступного дня, о другiй годинi ночi, я здибав мессера Бартоломео
Валорi на розi монетного двору. Перел ним несли два смолоскипи, i BiH
поспiшав, бо його викликав папа. Я вклонився, BiH зупинився, озвав мене й вельми ласкаво сказав MeHi все, що велiв переказати MeHi папа.
я вiдповiв, що замовлення вiд папи постараюся завершити ще швидще
й. стараннiше, нiж буль-яку iншу роботу. А4е я втратив найменшу надiю одержати що-небуль вiл папи. Мессер Бартоломео покартав мене,
сказавши, що вiдповiдати так на ,пропозицii папи не слiд. Я вiдповiв, що
був би божевiльний, якбп вiдповiв iнакше, адже добре знаю, що нiчого
не дiстану, байдуже, вiрю чи не вiрю його обiцянкам. Потому, попрощавшись, я рушив, щоб знов засiсти за роботу. Мессер Бартоломео,
мабуть, переказав папi моi смiливi слова, а може, i бiльше того, що
я сказав. Понад два мiсяцi папа не виклпкав мене, а сам я нiзащо не
бажав iти до палацу. Папа, зацiкавлений моею працею, звелiв MeccepoBi
Руберто Пуччi перевiрити, що я роблю. Щей неборака щодня вчащав до
мене i щоразу говорив MeHi комплiменти, а я йому. Та ось папi довелося
iхати в Болонью. Бачачи, що я сам не йду, BiH звелiв Руберто переказати MeHi, щоб я прийшов i показав, наскiльки просунулася робота. Я, звичайно, прийшов i показав йому майже готову роботу. При чiй нагодi
я попросив виплатити MeHi п'ятсот скудо, почасти для розрахунку, а поtIасти для купiвлi золота, потрiбного для закiнчення роботи. Папа вiдповiв так:
ii, завершуй!
-На 3авершуй
прощанЕя я знов повторив, що роботу завершу, якщо BiH зал]I_
шить MeHi грошей. Вiдтак я пiшов.
Перел вiд'iздом до Болоньi папа призначив cBoiM заступником кардинала Сальвiатi i дав йому доручення, щоб BiH квапив мене в роботi.
BiH висловився так:
Бенвенуто з тих людей, що мало шанують свiй хист, а нас i по- То
ви постарайтеся пiдганяти його, щоб пiсля мого повернення
готiв.
чаша була вже готова.
IJ,ей нiкчема кардинал уже через тиждень звелiв MeHi, щоб я принiс
роботу. f прийшов, але без роботи. Коли мене ввели, кардинал одразу
закричав:
- Де ця твоя базгранина? Ух<е готова?
Я вiдповiв так:
превелебносте, базгранина ще не готова i не буле готова,
- виВаша
поки
не дасте приправи, щоб ii закiнчити.
кардинал, чие лице скидалося бiльше на осляче, нiж лIодське, скривився й зарепетував:
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Я запроторю тебе в буцегарню, i там ти скажеш спасибi, якщо
оГ- лrryть_ завершити роботу.
3

шком

треба вити по-вовчому, от я й вiдрiзав:
Монсеньйоре, коли я вчиню грiх, за який карають буцегарнею,

rqli- вп

бшс* А

мене туди

й

запроторите. А за цi грiхи я вашоi бучегарнi не

KpiM того, я вам скажу, що через вашу милiсть я нинi й зовсiм
бажаю роботу завершувати. I,He посилайте по мене, бо я нiколи бi- до вас не прийду, хiба що ви звелите привести мене пiд вартою.
.Ёrrе

Потому кардинал черф своiх посланцiв пробував кiлъка разiв MeHi

переказати, цдоб я працював i щоб я прийшов показати свою роботу.
Я ж незмiнно вiдповiдав:
Скажiть монсеньйоровi, щоб BiH прислав MeHi приправи, якщо хоче, щоб я завершив базгравину.
Iнших слiв BiH так вiд мене й Ее дочекався. Нарештi BiH покинув
cBoi безнадiйнi спроби.

Повернувся з Болоньi папа й одразу ж запитав про мене, бо цей
кардиflал уже.напнсав йому про_мене в__найгiрших виразах. Папа не
тямився э лютi i звелiв MeHi, щоб я прийшов з роботою. f послухався.
Поки папи не було в Римi, в мене так страшенно заятрилися очi, що
я з болю лiз на стiни. IJ,e й бу,ла головна причинаi чому я не просунувся
вперед з роботою. Очi MeHi так рiзали, що я боявся геть, ослiпнути,
Я вже HaBiTb hiдраховував,,скiльки MeHi потрiбно, щоб прожити слiпим.
,Щ,орогоlо 4о пап.и я обмiрковував, як би_ його. найкраrце виправдатися,
що я не мiг закiнчити cBoei роботи. f збирався розповiсти йому все по
поirядку, поки папа розглядатиме роботу. До пояснення справа не дiйшла. Ледве я переступив порiг, як BiH зарепетував на мене:
Дай сюди чашу! Вона готова?
-Я розгорнув
ii. Тодi BiH з ще бiльшою люттю:
Ось Бог мепi свiдок: якби не пошана до людей, я б звелiв тебе
разом з цiеtо роботою викинути з цих BiKoH. Ти ж узяв собi за правило
Hi'Ha кого не зважати!
Побачивши, як збидлився папа, я постаttовив накивати п'ятами. Поки BiH казився, я сховав чашу пiд полою плаща й пробуркотiв:
HixTo на cBiTi не може жадати вiд слiпця, щоб BiH бабрався з такою- марудною роботою.
Папа зарепетував, як на пуп;
Ходи сюди. Що ти там мурмочеш?
-f вже
ладен був скотитися внпз сходами. Але потiм наважився
i, вклякнувши, заволав ще голоснiше, щоб перекричати його:
А якщо я черв хворобу ослiп, як MeHi працювати?
-Папа
вiдповiв:
прийти сюди, ти бачив добре. Я не вiрю жодному твоему
Як
слову!
Почувши, що BiH дещо втишив голос, я сказав так:
ваша святiсть запитае у свого лiкаря, i той вам пiдтвердить.
- Хайвiдгукнувся
Папа
так:
Ось на дозвiллi ми побачимо, чll це так, як ти кажеш,
-Тодi, побачивши, що BiH схильний мене вислухати, я сказав:
едина причина Moei тяжкоi хворобп
це кардинал
- По-моему,
Сальвiатi.
Бо BiH послав по мене, як тiльки ваш'а святiсть- поiхала. А'колп я до нього явився, BiH обiзвав мою роботу базграниною i сказав мецi, що пошле мене завершувати ii в бучегарнi. Мене цi несправедливi
слова пригоJrомшили. Вiд крайнього хвилюваннh я раптом вiдчув, що
лпце мо€ паленiе, а очi так ятряться, що я не знаходив дороги, щоб
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вернутися додому. Через кiлька днiв йенi на обидва ока сiла полуда.
Стало темно, хоч в око стрель, i пiсля вiд'iзду вашоi святостi я вже не
MiT працювати.

Вставши з колiн, я пiшов собi з Богом.

сказав так:

I

MeHi передали, що папа

Якщо посади передаються, то обачнiсть з ними не передаеться.
- казав
не
кардиналовi, щоб BiH рубав з плеча. Тому якщо правда, що
в нього болять очi, а це я дiзнаюся вiд свого лiкаря, то BiH заслуговуе
бiльше жалю, нiж кари.
При чiй розмовi був присутнiй один родовитий шляхтич, великий
приятель папи i муж вельми достойний. BiH запитав у папи, що я за
один, i при цьому висловився так:
Святий отче, я вас про це запитую тому, що MeHi здалося, нiби
ви -почуваете до цього молодика i страшну ненависть, i водночас неабиякий жаль. Тому я запитую у вашоi святостi, хто це такий, I якщо

Я

BiH з тих, хто заслуговуе допомоги, то

цiеi недуги,

я навчу його, як зцiлитися вiд

Папа:вiдповiв йому:
Це найбiльший майстер, який тiльки на cBiTi народжувався. Ко- як
ми зберъмося, я вам покажу його пречудовi роботи i його сались,
мого разом з ними. Мене втiшить, якщо вп знайдете змогу якось йому
допомогти.
Через три лнi пополуднi послав папа по меЁе. 3гаданий шляхтич уже
був у нього. Як тiльки я ввiйшов, папа звелiв принести йому мою застiбку fiля ризи. Тим часом я дiстав мою чашу. Шляхтич заявив, що Hiколи Ее бачив такоi чудовноi роботи. Коли приЁесли застiбку, подив його
вирiс ще бiльше. 3азирнувши MeHi в лице, BiH сказав:
- BiH, одначе, замолодий, щоб так умiти. А ще ж е час на вдосконалення.
Потiм запитав, як мене звати. Я вiдповiв:
до ваших послуг.
-BiHБенвенуто,
заявив:
ра,зу я для тебе булу Бенвенуто. Нарви василькiв зi стеб- Щього
вогнi
линою,
квiткою i коренем, yci разом, потiм
ишся
i цим настоем промивай очi кiлька разiв на
тоем-_
вiд rr,iei недуги. Але спершу прийми проносне
Папа ласкаво попрощався зi мною. I я пiшов, майже задоволений.
Я
.думаю, мене
1, як мене пог
ниця
лих чотири з
ця ф
була не з ти
мене
ся, нiби мене всiяно якимись пухирцями, завбiльшки з горошину, геть
червоними. Лiкарi нiяким cBiToM не хотiли охрестити MeHi ii франчузькою хворобою. А я, одначе, казав причини, чомУ я думав, що це вона.
Я й далi лiкувався за iхнiми приписами, i нiщо MeHi не допомагало. Нарештi я н аважився. лiкув_атися._ гваяковим деревом, всупереч пор адам. ycix
римських лiкарiв, i приймав його з такою суворiстю й поздержливiстю,
що невдовзi вiдчув превелике покращання. А через п'ятдесят днiв був
уже зцiлений i здоровий, як риба. Потiм, щоб якось оговтатися вiл ycix
цих напастей, що обрушилися на мене, я з приходом зими прилюбився
до полювання, з рушницею ходив пiд дощем i BiTpoM i простоював lta
мочарах. Отож невдовзi розхворiвся ще гiрше, нiж перед цим. Вi,плавшись знову до рук коновалiв, постiйно лiкуючись, я хирiв усе бiльше.
А що мене знову почало лихоманити, я ще раз поклав собi приймати
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гваякове дерево. Лiкарi одраджували мене, запевняючи, що я за тиждень врiжу дуба, якщо лiкуватимусь так при лихоманцi. Я постановив
дiяти проти TxHboi волi. Такими самими дозами, що Й першого разу,
я попив чотири днi цiеi святоi деревноi
Мое здоров'я рiзко 1покраща,ло, я прий
над моiми моделями. У Ti страстотерпн
i зазнав найбiльшого натхцення, нiж б
десят днiв я геть зцiлився. Потiм почар уже дуже ревно дбати про свое
здоров'я. Вiдбувши такий великий пiст, я настiльки очистився тiлом
i душею, нiбито народився заново. Хоча MeHi й подобалося змiцнювати
мое бажане здоров'я, я все ж не переставав працювати. Я все старання
вiддавав як чашi для папи, так i монетному двору.

роздtл двднддцятии
l532

Iсторiя лцiланськоео золотаря Тоббit, засgOпсеноео в Пармi 0о uluбенuцi й баеаття за фальtuування ерошей, але врятованоzо втрацанням
карduнала Сальвiатi.- КарOuнал посuлае йоео 0о Рuлtа як lr|осlсlлибоzо
в золотарст,вi сgпернuка Бенвенgто.- Папа, на dосаOg Бенвенgто, Oорgцае Тоббii роботg,- Мiланськuй ювелiр Помпео намаеас,гься вioнятu
у Бенвенgто l||онетнuй lBip.- Иоео саOсtсають ! тюрмg за вiOмовg Btlаатu чашу i прuвоOять 0о рul4сьrcоео еgбернатора.- Госrра розfoIова
з цuм правuтелем.- Гgбернатор цмовляе йоzо вiOOатu цашу пап| а той
зновч вертае ii йомg 0ля завершення.
Той кардинал Сальвiатi, якпil мене смертельно ненавидiв, став пармським легатом. У Пармi тодi впiймано фальшлвомонетника, мiланського золотаря Тоббiю. Иого засуди,ли до шибеницi й багаття, причому
доповiли про нього легатовi, характеризуючи його як умiлого художника. (ардинал Сальвiатi наказав вiдкласти страту i написав папi Клешентiю, повiдЬмляючи йому, що в нього в руках найбiльший на cBiTi
з(мотар, засудже,ний до шйбеницi й багаття за фальшуванця грошей.
Проте чоловiк BiH щирий i гарний, бо твердить, що питав думки у свого сповiдника, i той дав йому дозвiл. Карлинал писав далi так:
<Якщо ваша святiсть викличе цього митця до Рима, то ви зможете
збвтв пиху вашому Бенвенуто. Я певен, що роботи цього Тоббii сподобаrоться вам куди бiльше, нiж роботи,Бенвенуто>>.
Папа олразу ж викликав Тоббiю до Рима. I коли той прибув, то, поrrпкавши нас обох, BiH KoxrHoMy з нас звелiв зробити малюнок для
рога €дпнорога, найчудовiшого з ycix побачених коли-небудь. Рiг кошцвав сiмнадцять тисяч камеральних дукатiв. Бажаючи подарувати його фраппузькому королю Францисковi, папа xoTiB спершу розцяцькуватп f,оrо золотом i доручив нам обом, щоб ми зробили малюнки. Коли
малк)Еп були готовi, кожний з нас понiс ix до папи. Тоббiiн малюнок
був па взiр свiчника, в який, подiбно свiчцi, втикався цей гарний рiг,
а пiдпiжжя свiчника BiH зробив у виглядi чотирьох единорожачих голiвок, веrьши примiтивних. Коли я це узрiв, то не мiг стриматися вiд
обережвою ycMixy. Папа помiтив,це й одразу ж сказав;
свiй малюнок,
-МiйПОЕаrки
uалйнок зображував единорожачу голову, з якоТ стирчав догори вiдповiдпоi величини рiг, Голову я намалював якнайгарнiшу, для
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цього я взяв почасти обрис KiHcbKoi голови, а почасти оленячоi, збагативши буйною гривою та iншими оздобами, отож кожен, хто побачив
мiй малюнок, вважав його за кращий, Але при цьому обговореннi були
присутнi деякi дуже впливовi мiланцi. Вони висловилися так:
отче, ваша святiсть посила
най- Святий
те, _що
франчузи люди без смаку i тому
цiеi
роботи Бенвенуто. А TaKi от начиння iM
що
зроблять Тм скорiше. Бенвенуто закiнчить вам вашу чашу, i .ви дiстанете двi речi заразом.А цей неборак, якого ви викликали з Парми, теж
матиме роботу.
. Папа, бажаючи дiстати свою чашу, залюбки пристав на цю пораду
мiланцiв. Отож BiH звелiв, щоб единорожачий рiг роЪив Тоббiя, а MeHi пе.
редав через скарбничого, щоб я завершував його чашу. f вiдповiв, що
нiчого я так на cBiTi не бажаю, як завершити цю чудову роботу. ЩопDавда, аби чаша була з iншого матерiалу, а не золота, то я б давно ii
завершив власними силами й засобами. Але оскiльки чаша з золота,
то треба, щоб його святiсть дала MeHi це золото, якщо бажае, щоб я мiг
ii завершити. Цей дворак-нечеса вiдповiв MeHi так:
Гляди не проси у папи золота, а то BiH так розсатанiе, щоfбуде
тобi- непереливки.
я вiдказав так:
вашець, може, навчите мене, як без. борОшна випiкати хлiб?
- О,роботи
Золотоi
без зqлота нiколи не закiнчити.
Скарбничому здалося, що я йому пришиваю KBiTKy. BiH заявив, що
все сказане мною передасть папi. Так BiH i зробив. Папа ярився, аж
зубами скреготав, кричав, що скiльки можна бутп таким твердогол_о_вим
i не завершувати роботи. Так збiгло два з, половиною мiсяцi. Хоча
я й заявив, що не бажаю до Hei й доторкатися, я цього не зробив, а безперервно працював з великим завзяттям. Папа, побачивши, що я ii Hiяк не несу, почав знову на мене лихим духом дихати i погрожував покарати мене по заслузi. Щi погрози чув один мiланець, папський ювелiр.
3вався BiH Помпео i доводився близьким родичем MeccepoBi Траяно,
улюбленоr*у челядниковi папи Клементiя. Обидва вони, змовившись,
сказали папi:
отче, вiлберiть у Бенвенуто монетний двiр, то тодi BiH
- Святий
швидше
завершить чашу.
Папа вiдповiв так:
б учинив подвiйну глупоту. Перше, MeHi б погано догоджав мо- Я,двiр,
нетний
на якому MeHi багато залежить, а друге, я б уже нiколи не
дiждався чашi.
.Щ,вое мiланцiв скористалися неласкою папи до мене i нарештi добилися, що BiH забра.в у мене монетний лвiр i передав його одному молодому перуджанцевi, на прiзвисько Фаджуоло. Помпео прийruов до мене
потiм сказати, що його святiсть забрав у мене монетний двiр i що як
я не завершу чашi, то BiH забере в мене й решту.
Я вiдповiв йому:
його святостi, що монетний двiр BiH забрар у себе, а не
- Перелайте
в меце,
i те саме буле в нього з рештою. I що коли його святiсть захоче
MeHi вернути цей двiр, то я нiяким cBiToM не побажаю його назад,
Цей безталанний нечеса поквапйвся до папи, щоб передати йому все
це. Щоправда, дещо BiH вигадав вiд себе. Через тиждень папа послав
цього чоловiка до мене сказати, що не бажае бiльше, щоб я завершував tIашу, i що BiH вимага€ iТ назад у такому cTaнi, дсi якого я ii довiв.
я вiдповiв Помпео:
3+
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двiр, щоб ii в мене забирати. Звiсно, Ti п'ятсот
- Цещонея монетний
ескудо,
дiстав, належать його святостi, i цей завдаток я верну йому до чентезiмо. А сама робота моя, i я можу, робити з нею що зама-

нетЁся.

Помпео тут же побiг до папи все передати, цi та деякi iншi ущиплнвi слова, сказанi вже особисто йому.
Через три днi, у четвер, до Moei робiтнi завiтали два найудюбленiших камерцii його святостi. Перший ще досi живий i стзл €пискоlrом,
звати його П'еро .Ц,жованнi, а тодi BiH був скарбничим иого святостl.
.Щ,ругий був ще родовитiший, нiж цей, ось тiльки iMeHi його (Бог iз
ним!) я вже не пам'ятаю.
Зайшовши до робiтнi, вони сказали ,гак:
прислав, Бенвенуто. Порозумiтися з нип,r по-доброму ти
- Папа нас
Тому BiH велить, щоб ти вiддав нам свою роботу або цrоб
не побажав.
ми вiдве.llи тебе до в'язницi.
Я весело позирнув iм у лице i сказав так:
Синьйорп, якбvт я вiддав роботу його святостi, то вiддав би свою
робоry, а не його. А cBoei роботи я вiддавати не хочу. f стiльки вклав
у пеi прачi i тепер не бажаю, щоб вона потрапила на доробку якомусь
бидлу, який завиграшки iI знiве.Iить.
Мою вiдповiдь чув i згаданий золотар на ймення Тоббiя, присутнiй
тут. BiH нахабно зажадав вiд мене ще й моделi uiei роботи. Слова, якимп я цього неборака почастував, п9вторювати тут Hi до чого. I оскiльки
панове KaMepapii на мене тисли, щоб я поспiшив i наважився що робпти
i як, я заявив, що я вже й так наважився, Я взяв цлаща i, перш нiж
вийтй з робiтнi, обернувся з капелюхом у ручi до образа Христа i сказав скрушво:
i безсмертний, праведний i святиfi Божq все, що
- О милостивий
чиниться за твоею справедливiстю, якiй нема piBHi. Ти знаеш,
ти чиниш,
що я саме вступаю в тридцятий piK свого життя i що досi MeHi Hi разу
не пOгрожували впязницеIо буль за що. Але якщо тобi вгодно, щоб
я йшов до з'язнпцi, BciM серцем дякую тобi за це.
Потiм обернувся до обох KaMepapiiB i сказав iM, нахмурившись, так:
такий, як я, не заслуговуе стражарiв меншого сану, нiж
- Муж
Тому ставте мене посерединi i, як в'язня, ведiть мене куди ховашецi,
чете.

Цi двое найлюб'язнiших мужiв, розреготавшись, поставили мене посерединi i, весело гомонячи, повели мене до римського губернатора, на
ймення Магалотто. Коли ми до нього прийшли
з ним був фiс- разом
кальний прокурор, i вони на мене чекалш,- цi панове
KaMepapii, все ще
смiючись, сказали губерпаторовi:
/Vlи вам припоручаемо цього в'язня, i дивiться за ним гарненько.
ми -були дуже радi, що виконали це доручення замiсть ваших виконавцiв. Бенвенуто нам сказав, що BiH Ее заслуговуе стражарiв I\4еншоIю
сану, нiж ми, оскiльки це його перший арешт.
Вони пiшлц i поспiшили до папи. Вони розповiли йому все дуже докладно. BiH спершу удав, що збираеться розсердитися, потiм змусив
себе розсмiятися, бо тут було присутнiх кiлька синьйорiв i кардиналiв,
Moix друзiв, якi MeHi зичил:r добра. Тим_часом губернатор i фiскал то
лякали меце, то умовляли. Вони радили й роз'яснювали MeHi, що за законом той, хто замовляе роботу iншому, може ii будь-коли i будь-яким
способом забрати. f заперечував; що це несправедливо i що так чинити
це мох(е HaBiTb папа- Адже пала пе якийсь державець-самодур, який
варить воду зi cBoix пiдданцiв, чхаючи на закон i справедливiсть. 3а68

ступник Хриgта на землi пе може нiчого такого допуститися. Губерна-

тор вiдрiзав, як завждп, нбхрапом:

Бенвенуто, Бенвенуто, ти догра€шся,

заслузi.

що я з тобою обiйдуся по

мною обiйдетеся поштиво й гречно, якщо бажасiЪ обiйтися
- Випозiзаслузi.
зi мною

BiH знов сказав:
3араз же пошли по чашу i не чекай на друге нагадування.
-Я вiдповiв:
Панове, дозвольте MeHi сказати lце кiлька слiв на свiй захист.
-Фiскал,
не такий держиморда, як губернатор, обернувся до того

i промовив:

дозвольте йому сто слiв. Хай собi патякае, аби
- Монсеньйоре,
тiльки
нам вернув чашу.
Я почав;
якийсь муж замовив будувати палац чи будинок, BiH мав би
- Аби
цiлковите право сказати своему будiвничому: (Я не хочу, щоб ти працював далi над MoiM будинl(ом чи над моiм пдлЕIцом>;. Зап;lатквши за
його труд, BiH законно може його вiдiслати. Так само i якийсь шЛяхтич, який велiв би оправити самоцвiт у тисячу скудо, побачившп, що
робота ювелiра йому не до вцодобп, може сказати: <Вiддай MeHi Mifi
самоцвiт, бо я не бажаю твоеf роботи>- Але ч моему випадку нема Hiчого подiбного. Тут нема rii будинку, Hi самоцвiта, MeHi можна наказати лише одне: щоб я повернув п'ятсот скудо, виплачених як завдаток.
отож, панове, робiть ус€, що заманеться, бо вiд мене ви нiчого iншого
не дiстанете, як цi п'ятсот скудо. Так i передайте папi. Вашi погрози мене нiтрохи не лякають. Я-бо людина чесна, чужого MeHi не треба, а свого не вiддам, (ари за cBoi грiхи я не боюсь.
Вставши, губернатор i фiскал сказали, що йдуть до папи i що вер
нуться з таким наказомi що я цим не здобрiю. Так я залишився пiд
вартою. Я походжав по залi. Години зо три вони не верталися Ёiд папи.
Тим часом мене приходило провiдати все торгов9льне панство нашого
MicTa i умовляло мене, щоб я не оппнався i не сперечався з папою, бо
можу поiIлатитися головою. Я вijrповiдав iм, що вже вирiшив, як MeHi чинити.

Як,тiльки губернатор вкупi з фiскалом вернуллся з палацу, губернатор покликав мене i сказав так:
MeHi вельми шкода, але доведеться тебе ознайомити
- Бенвенуто,
з папським
наказом. Або ти зараз же принесеш чашу, або розлучишся
зr сво€ю

я

волею.

вiдповiв, що не вiрю, щоб Христiв заступник мiг допуститися несправедливостi. Отож я хочу це побачити навiч, перш нiж цьому повiрити. Робiть зi мною, що хочете.
Губернатор заперечив так:
f маю сказати тобi вiд папи два слова, а потiм виконаю даний
MoHi наказ. Папа вимагае, щоб ти принiс сюди чашу i щоб при MeHi ii
пOклалп в шкатулку й опечатали. Потiм я повинен вiднести ii до папи,
який дае тобi сЛово честi печатки не зривати i одразу ж тобi ii поверне.
BiH наполягае на чiЙ формальностi тому, щоб останне слово залишилося
за ним.
Я вiдповiв зi cMixoM, що залюбки пошлю йому чашу так, як BiH вимагае, бо хочу переконатися, чого варта папська обiцянка. Отож я послав по чашу, ii опечатали так, як BiH бажав, i я вiддав шкатулку гу_бернаторовi.-Губеркатор одразу ж пiшов до папи з чашею в шкаryлцi.
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Папа взяв шкатулку i, за словами губернатора, покрутив ii в руках.
Потiм запитав у губернатора, чи бачив той справдi чашу. Губернатор
вiдповiв, що бачив i що ii при ньому опечатали. Потiм додав, що краса
чашi перевершила Bci його сподiвання. Папа сказав на те:
Передайте Бенвенут9 чо папи мають право вирiшувати

-

i

розв'я-

мого взору, Потiм обернувся ло губернатора,iсказав йому:
Узнайте, чи хоче БенвеЕуто нам ii вiддати. Якщо BiH нам вiд- такою, хай йому заплатять стiльки, у скiльки ii оr(iнять знавцi.
дасть
Або ж, коли BiH побажае завершити Ti сам, хай призначить TepMiH.
I якщо ви побачите, lцо BiH хоче ii доробити, хай створять йому Bci потрiбнi умови.
йувавс_я_

з'8В;iffi'"*,ТТъх?ю страшенну упертiсть цього молодика, дайте
мепi змогу укоськати його по-своему.
Папа вiдповiв, що губернатор моr(е спробувати, хоча сам BiH переконаний, що вийде ще гiрше. Нарешli, як переконаеться в MapHocTi заTii, то хай MeHi скаже, щоб я повернув згаданому золотаревi Помпео цi
його п'ятсот скудо. Повернувшись, губернатор викликав мене до cBoix
покоlв 1 гарикнув на мене:
- Папи мають право вирiшувати й зав'язувати весь cBiT, i все це
утверджуеться на небесах як законнi дii. Ось тобi твоя робота, розв'язана й оглянута його святigтю.
Тодi я пiднiс голос i покликнув:
Хвала Господу

ське- слово!

Богу!.. Тепер я нарештi знаю, чого ва,рте пап-

Губернатор наговорив MeHi купу прикрих слiв. Потiм, побачИвши,
що все це як горох об cTiHKy, перейшов до м'якшого тону i сказав так:
MeHi дуже шкода, що ти ворог самому собi. Тому iди,
- тиБенвенуто,
якщо
цього волiеш, i вiднеси п'ятсот скудо Помпео.
Я взяв чашу, пiшов до робiтнi й олразу ж однiс п'ятсот скудо цьому
Помпео. Папа гадав, що я в грошовiй чи iншiй якiй притузi не зможу
так швидко однести грошi, i тому сподiвався, що я знов йому служитиму. Коли ж BiH побачив, що Помпео'.являеться до нього, посмiхаючись,
з грiшми у руках, папа ца нього визвiрився й вельми побивався, що так
усе скiнчилося. Потiм сказав йому:
Пiдш до Бенвенуто в робiтню i влести його, як тiлькп твоя безецна глупота зумiе, i скажи йому, що я виконаю Bci його бажання, хай BiH
тiльки завершить роботу, щоб впйшов з неi ковчежець, в якому носять
Тiло Господне, коли я ходжу на процесii. Аби BiH лишень працював.
Помпео прийшов до мене, викликав мене з робiтнi й, осипаючи мене
дурнимп лестощами, передав'менi все, що велiв папа. Я вiдповiв, що
вiднайдена прихильнiЬть такого великого папи для мене найбiльший
скарб, якого я мiг би бажати на cBiTi. Те, що мiж мною й папою пропала дружба, сталося не з моеi вини, а лише з вини Moei непомiрноi хвороби i злоби заздрiсникiв, якi просто радiють, коли можуть напаскудити. А ще додав:
У папи забагато челядi, то хай BiH бiльше не посилае вас до
- для
мене,
вашого ж блага. Тож-бо шануйтеся caMi. А я i день i нiч ду70

матиму лише про те, щоб робити все, що змога, для служби папi. I добре 3атямтеl Що, скдздвши це про мене папi, ви вже перестаньте пхати
ноiа в Moi справи, iнакше ви пошкодуете, коли я зму.шу вас поплатитися
за вашi грiхи.
Помпео передав папi все пiдлiше, нiж я висловив. Так нл тому все
й стало, поки я клопотався у своiй робiтнi i в cBoix справах.

роздlл тринддцятии
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Бенвенgто закохаеться в еарнg сiцiллiйсьrcц картuэанка Днdсrcелircg,
ii матu оOвозuть 0о Неаполя.- Розпац черф втратg KoxaHoi,.- 3найо мать с я з сiцiлiйс ь кuм с в яlце нuко м, якuй'эаймает ь ся не кро мант iсю.якg

ОбряOu й церемонii HeKpoMaHTiB.- Бенвенуто бере gчасть а заклuнанзi своею коханкою.- Дuвовuсrcнuй вплuв зак.пuнання.,Обiцянка, u1o BiH побацuть 1iвчuну через мiсяць,- Сgтuчка з сером
БенеOетто, якоео Бенвенgто поранюе камене.м.- Помпео 1оlювidае папi,
u1o Бенвенgто gбuв золотаря Тоббiю.- Папа велuть еgбернаторовi схопuтu Бенвенцто i noBicuTtl, але той TiKae ,0o Неаполя.- !,ороzою эgстрiцае прuятеля, рiэьбаря Солос;пео,

Hi, tц,об знова бgтu

3олотар Тоббiя моцювався над завершенням оправи й оздобленням
для цього единорожачого рога. OKpiM того, папа зажадав, щоб BiH зробив чашу, таку як у мене. Коли Тоббiя показав йому зроблене, папа зостався незадоволений i гiрко HapiKaB, що порвав зi мною, ганячи i його
роботи, i тцх, хто його рекомендував. Кiдька разiв до Moei робiтнi приходив Баччiно делла Кроче i вiд папського iMeHi просив, щоб я зробlлв
цей ковчежець. Я вiдповiдав, що, на жаль, мушу просити лiого святiсть,
щоб BiH дав MeHi перепочити, поки я не оклигаю вiд тяжкоi хвороби,
що й досi даеться взнаки. Проте його святiсть скоро переконасться, що
Bci Ti години, коли я можу працювати, я витрачу на службу йому. Я заходився зображувати його i потаенцi готував йому медаль. Крицевi
чекани для карбування медалi я робив удома. А в робiтнi MqHi допомагав товариш Фелiче, колишнiй мiй пiдмайстер. О тiй порi я закохався.
I як це в молодикiв бувае, до ока MeHi впала одна красна дiвчина, ciцiлiйка. Вона скоро MeHi показала, що i я iй не байдужий. одначе мати
ii примiтила це i, побоюючись, як би чогQ не впйшло (я й справдi пiдбивав дiвчину втекти на piK до Флоренцii, потаенцi вiд MaTepi), одного
й вирушила до Неаполя. Мати
вечора вiлбула
aBeKK'i, а сама подалася в Оспустила чутт,у,
слiдком до Чiвiтавекк'i'й перетiю, а там сiла
вернув там усе догори дном, щоб розшукати ii. Описувати Bci пригоди
було б задовго. ,ц,осить сказати, що я ладен був або збожеволiти, або
померти. Через два мiсяцi дiвчина написала MeHi, що вона в Сiцiлii
й дуже нещасна. Тим часом я пустився берега й завiв собi iнше кохання,
адже клин клином виганяють.
.Ц,овелося MeHi через усiлякi дивацтва заприязнитися з одним сiцiлiйьким священиком, неабияким мудрагелем i знавцем латинського
й грецького письменства. Якось у нас мова зайшла про штуку некроман-

тii,iявисловивсятак:

-

Все життя я мрiяв побачити або почути щось про цю штуку.
7l

священик вiдповiв:
- Хто хоче займатися такими речами, повинен мати звагу й рiшучiсть.
Я вiдказав, що зваги й рiшучостi MeHi не забракне. Аби ж знаття,
з якого кiнця почати. Тодi священик заявив:
ти на це пiдеш, решту я беру на себе.
- Якщо
Ми
домовилися спробувати. Якось увечерi священик пiдготувався
й сказав MeHi, щоб я пiдшукав товариша, а то й двох. Я покликав Вiпченцiо Ромолi, щирого мого приятеля, а BiH привiв iз собою одного пi,
стойця, теж некроманта. Ми вирушцли до Колiзею. Священик, прибравшись некромантом, заходився креслити кола на землi й розводити якiсь
чулнi ритуали. На його вимогу ми принесли з собою ароматне кадило
i вогонь, а також смердюче куриво. Коли все було готове, священик
зробив у колi ворота, узяв нас одного по одному за руку й поставив
7З
у коло. Потiм розподiлив ролi. Пентакул BiH дав до рук своему помiчниковi, другому HeKpoMaHTOBi. Рештi звелiв стежити за вогнем i куривом. Потiм почав заклинати. Заклинання це тривало пiвтори з гаком
години. tвилося кiлька легiонiв, отож Колiзей був переповнений. Коли
священик побачив, що iх така сила, BiH обернувся до мене -- я саме
кидав тйм'ян на вогонь
- iixсказав:
Бенвенуто, попроси
про щось.
-Я сказав, lцоб вони зробили
так, аби я був знову зi своею Анджелiкою, сiцiлiйкою. Tiei ночi нiякоi вiдповiдi ми не дiстали. Але я був
радий, що бодай мiг висловити таке бажання. Некромант заявив, що
нам треба приЙти сюди ще раз i що мене вдовольнять у тому, чоГо я прошу, але що BiH хоче, аби я привiв з собою невинного хлопця. Я взяв
свого учня, котрий мав дванадцять poKiB, i знову покликав э собою
Вiнченцiо Роilrолi. OKpiM того, ми прихопили ще й Аньйолiно Гаддi, нашого близького приятеля. Коли ми прийшли на призначене мiсце, некромант проробив yci cBoi приготування так само, ба HaBiTb ще чуднiшим
способом, нiж ранiше. BiH поставив нас у коло, яке BiH знову зробив
з найдивовижнiшим умiльством i з найдивовижнiшими церемопiяМи.
Потiм доручив моему приятелевi Вiнченцiо турботу про куриво i вогонь. У цьому. мае йому пiдсобляти i згаданий АНьйолiно Гаддi. Потiм
BiH вклав MeHi до рук магiчний пентакул i зве.lliв MeHi, щоб я лiого повертав у TiM напрямку, куди BiH MeHi покаже, а пiд пентакулом у мене
стояв цей хлопчак, мiй учень. Вiдтак почав некромант творитп своi моторошнi закликання, кличучи поiменно силу-силенну,j цих самих демоHiB, начальникiв цих легiонiв, i наказував iM сцлою i владою Бога несотвореного, живого й вiчного гебрейською мовою, а також грецькою
й латинською. Отож невдовзi весь (олiзей наповнився в сто разiв бiльше,
нiж при першому заклинаннi. Вiнченцiо Ромолi й Аяьйолiно Гаддi розводили вогонь i кидали в нього повнi пригорщi запахущого кадила. За
порадою некроманта я знову попросив, щоб MeHi можНа було бути з Анджелiкою- Обернувшись до мене, некромант сказав:
Чуеш, що вони мовлять? Не мине й мiсяця, як ти булеш там, ле

-

вона

!

I знову додав, що просить мене, щоб я з обома тримався твердо, бо
легiонiв у тисячу разiв бiльше, нiж BiH викликав, i що вони щонайнебезпечнiшi. Тепер, коли вони пообiцяли зробити те, про що я ix просив,
треба ix улестити й мирно вiдпустити. З другого боку хлопчак, який
стояв пiд. центакулом, перелякався й кричав, цо в цьому мiсцi мiльйон
вовкулакiв,-якi Bqi нам погрожують. Потiм BiH заволав, що появились
чотири непомiрних велетнi, озброенi до зубiв, готовi напасти на нас.
т2

Некромант, геть нажаханий, намагався вкрадливо ii тихо дияволiв одпустити. Вiнченцiо Ромолi трясся, як осиковий лист, i кидав далi тим'ян
у вогонь. Я боявся так само, як i iншi, але намагався приховувати свiй
переляк i пiдбадьорював ycix. При цьому я сам був Hi живий Hi мертвий
через страх, який я бачив у некроманта. Учень ховав голову мiж колiн
i бiдкався:
Якщо вже прийшла смерть, то я умру так!
- сказав
,
хлопчаковi:
Я
Bci
нижчi
нас,
i
те,
ти
бачиш,
лише дим i TiHb. Отож
що
. т Цi цроiви
пlднlми голову.
Учень пiдняв голову i знов забiдкався:
Колiзей палае, i вогонь пре на Hacl
-BiHУвесь
затулив обличчя руками й знову заквилив, що прийшла смерть
i що BiH не хоче бiльше дивитися. Некромант звернувся до мене i попросив, щоб я тримався твердо i щоб я звелiв покурити дзафетiкою. Я обернувся до Вiнченцiо Ромолi й сказав, щоб BiH як стiй покурив дзафетiкою'П. При цьому я глянув на Аньl'iолiно Гаддi: той так перепудився, що очi вилiзали з орбiт i BiH стояв Hi живий Hi мертвий. Я сказав йому;
всерединi кола нема чого боятися. Треба старатися
- Аньйоло,один
й доломагати
одному. Нумо, пiдкинь цiеi дзафетiки.
Аньйоло, як тiльки ворухнувся, раптом г}лчно торохнув i почав так
дристати, що дзафетiка стала непотрiбна. Вiд цього смороду й торохкання хлопчак звiв голову i, побачивши мою усмiшку, трохи посмiлiшав i закричав, що духи кинулися HaBTiKи. Так ми там просидiли до
вранiшнього благовiсту. Хлопчак казав, що ix зосталася купка, та й то
вiддалiк. Некромант завершив свiй обряд, розiбрався, взяв пiд пахву
книжки, принесенi з собою. Yci гуртом ми вийшли з кола, горнучись
один до одного. Учень тулився посерединi, тримаючи некроманта за
рясу, а мене за пйаща. Поки ми йшли додому в Банкi, BiH усе твердив,
що двое з тих, кого BiH бачив у Колiзеi, йдуть перед нами вистрибом,
то бiгом по дахах, то по землi, Некромант казав, що скiльки разiв BiH
вступав у кола, BiH ще не бачив такого великого збiговиська. I переконував мене, щоб я згодився заклястися разом з ним на чорнiй магii,
з чого ми добудемо незмiрне багатство. Ми зажадаемо в демонiв, Iцоб
вони показали нам скарби, закопанi в землi, i таким чином страшенно
марнота й дурниця, користi з них
забагатiемо. А цi любовнi справи
як з цапа молока. f -вiдповiв, що- я не проти, аби ж то знати латину.
п'яте колесо до
Тодi BiH почав мене переконувати, що латинщина
- це Головне,
воза i що аби BiH cxoTiB, то знайшов би гурт латинiстiв.
що BiH
зроду не зустрiчав нiкого з таким стiйким духом, як у мене, i що я мушу
дотримуватися його поради. За такими розмовами.ми прийшли додому,
i кожному з нас цiлу нiч верзлася чортiвня.
Потiм ми бачилися щодня, i некромант усе умовляв мене заклястися
з ним на чорнiй магiТ. Я розпитував, сi<iльки часу забере ця справа i куди нам доведеться вирушити. BiH вiдповiдав, що з цим HaMipoM ми впорабiля Нор€мося менше нiж за мiсяць i що найзручнiше мiсце
- в горах
.li. Щоправда,. його вчитель заклинав тут неподалiк,
у колишньому
абатствi пiд назвою Бадiа дi Фарфа. Але там виникли деякi перешкоди,
зате в горах бiля Норчi нiяких завад пе буле. Норчiнськi селюки
- люди надiйнi й трохи знаються на чорнiй магii, отож у разi чого зможуть
дати нам неабиякоi пiдсобки. Цей священик-чорнокних(ник говорив так
переконливо, що MeHi закортiло пiти з ним, аде я заявив, що спершу
треба заDершйти медалi для папи. HiKoMy, oKpiM нього, я про це не зга7з

дував i тому попросив його; щоб BiH зберiгав цю таемницю. Природно,
я постiйно його розпитував, чи вiрить BiH, що я протягом мiсяця зустрiнуся зi своею Анджелiкою, сiцiлiй iою. Адже час збiгав, i я вже чудувався, що про Hei нiчого не чути. Некромант мене запевняв, що я скоро
опинюся там, де вона, бо духи нiколи не ошукують, коли обiцяють так,
як Tiei ночi. дле треба, щоб я пильнував i остерiгався халепи, що може
в таких випадках виникнути, i щоб я намагався стримувати cBoi природнi потяги, бо вони можуть привести мене на край прiрви. Отож для
мене буде куди краще, якщо я поiду з ним заклинати книгу, бо тiльки
так я врятуюся вiд великоi небезпеки, i тодi ми станемо з ним прещасливi. I хоча MeHi почало кортiти бiльше, нiж йому, я вiдповiв, що до
Рима саме приiхав такий собi маестро .Ц,rкованнi з Кастель Болоньезе 75,
великий мастак робити медалi TaKi, як робив я, з крицi, i що я.нiчого
на cBiTi так не прагну, як позмагатися з цим штукарем i в цьому змаганнi
перемогти. Так я сподiваюся здолати кiлькох моiх ворогiв хистом, а не
шпагою. Але священик не переставав наполягати:
3роби таку ласку, мiй Бенвенуто, ходи зi мною й уникни небез- яка
пеки,
тобi загрожуе тут!
Кiнець мiсяця був уже недалеко, i тому я поклав собi передусiм завершпти медаль. Поринувши з головою в роботу, я вже забув i про Анджелiку, i про все на cBiTi.
Якось перед вечiрнею я йшов у незвичайпу для себе годину з дому до
робiтнi. Робiтню я тримав у Банкi, а мешкав я позаду Банкi, i в робiтню я ходив рiдко. Bci замовлення я доручив виконувати моему товаришевi на,ймення Фелiче. I ось, побувши трошки в робiтнi, я згадав,
що треба заскочити побалакати з Лессандро дель Бене. Одраз1, ж пiдвiвшись i вийшовши на Банкi, я здибав свого доброго знайомого на
ймення сер Бенедетто. BiH був нотар i прходив з Флоренцii. Иого слiпий
батько, родом сiенець, читав молитви в церквi. Сер Бенедетто багато
poKiB мешкав у Неаполi, Потiм перебрався до Рима i провадив справи
таких собi сiенських купцiв Кiджi. Мiй товариш Фелiче уже не раз правив з нотаря грошi, якi той заборгував за одпродаж перстеникiв. Саме
того дня, здибавшись з ним на Банкi, BiH зажадав у нього cBoi грошi, як
завжди, трохи брутально. Сер Бенедетто був разом зi своiми клiентами
i Ti як свiдки TaKoi сцени,.почали шпетити сера Бенедетто й пригрозили
передати своi справи комусь iншому, аби лише не чути подiбного репету.
Сер Бенедетто боронився перед ними як мiг i запевняв, що BiH цьому золотарвi давно заплатив i що укоськувати шаленцiв марна затiя. cieHцi взяли його слова на себе й прогнали його. Розлучившись з ними, BiH
помчав до Moei робiтнi, очевидно щоб дозо.liити Фелiче. Посеред Банкi
ми й зустрiлися. Hi п!9 що не здогадую_чись, я вельми гречно з ним привiтався, як завжди. Bitt одповiв MeHi брчтальними словами. I тут MeHi
згадалося все, що напророчив MeHi чорнок}tижник. I, щосили притлумлююtIи в собi гнiв, викликаний його словами, сказав:
сер Бенедетто, чому ви гнiваетеся на мене? Адже я вас
. - Брате
нiчим
не скривдив i не в Kypci ваших справ. Якщо ви розбили глека
з Фелiче, то з'ясовуйте стосунки з ним. BiH добре зна€, що вам вiдповiсти. f не знаю Hi про що Hi сном Hi духом. .Ц,аремно ви на мене отак
з мокрим рядном. Я ж, до вашого вiдома, не похиле дерево, щоб на мене
кози скакали.
Нотар у вiдповiдь крикнув, що я знаю, чие кiшка сало з'iла, а що
BiH здатний ще й не так мене нав'ючити i що Фелiче й я
двое великих
пройддсвiтiв. Бiля нас уже з'юрмилися багато людей i -спостерiгали за
сваркою. HoTapeBi грубi слова так мене розлютили, що я нагнувся до зем74

лi i схопив грудку грязюки, бо пройшов дощ. I_[iею грудкою я пожбурив
у нъо.го, цiлячись у лице. BiH нахилив голову, так, що я влучив йому

в тiм'я. Грязюка ховала в собi каменюку з гострими ребрами, l один гостряк_так торохнув його по макiвцi, що BiH упав, як пiдкошевий, на землю. З рани витекло так багато KpoBi, аж усi присутнi подумали, що вже
по ньому.
Поки нотар лежав на землi i дехто порався над ним, збираючись однести, з'явився згаданий ювелiр Помпео. Ще за ним послав папа для деяких ювелiрних замовлень. Побачивши пОтерпiлого, BiH запитав, хто
його вдарив, Иому вiдповiли:
1_ Ударив його Бенвенуто, бо цей дурбцпо нарвався сам.
От Помпео, полетiвши до папи, сказав йому так:
отче, Бенвенуто лопiру убив Тоббiю. Сам своiми
- Найсвятiший
бачив.
очима
Папа розлютився i звелiв губернаторовi, а той був тут, схопити мене
й негайно повiсити на TiM мiсцi, де сталося смертовбивство. Хай BiH докладе Bcix зусиль, щоб здапати мене. I хай не показуеться йому на очi,
поки мене не повiсить. Коли я узрiв цього неборака на землi, я зразу
подумав про свою доJIю, знаючи, якi могутнi Moi вороги i як вони можуть скористатися цiею нагодою. Я yTiK звiдти й cxoBaBcir в оселi мессера .ц,жованнi Гаддi, камерального клiрцка; я xoTiB швидше зiбратися
й дременути куди очi свiтять. А мессер .[|,жованнi радив MeHi не лiзти
поперед батька в пекло: ще не знати, може, лЙхо не таке страшне, як
MeHi здалося. Покликавши мессера Аннiбаля Каро, сврго пiдсусiдка, BiH
послав його на розвiдки. Поки ця каша варилася, наспiв одйн римський
шляхтич, який був на службi у кардинала де Медiчi. Цей шляхтич, вiдкликавши набiк мессера Джованнi й мене, передав нам те, що кардинал
почув з папських уст. Мене не порятуе вже нiщо. Якщо я не хочу висiти,
MeHi треба хутчiш тiкати, щоб сховатися вiд цiеi першоi бурi. I довiрятися .жодному дому в Римi не варто. Як тiльки шляхтич пiшов, мессер
.[l,жованнi глянув MeHi в лице i зi слiзьми в очах сказав MeHi:
Ой лелечки, як же MeHi, безталанном:ч, допомогти тобi?
- вiдповiв:
Я
3 ласки Божоi якось зараджу собi сам. А у вас я прошу одне:

- MeHi свого коня.
позичте

Осiдлали MeHi арабського скакуна, найкрасивiшого i найбаскiшого
f ciB верхи, примостивши колiсну аркебузу на луцi, щоб захищатися до останнъого подиху. Коли я пiдскакав до мосту CicTo, я там
застав усю варту барджелла, KiHHy й пiшу. Пропадати, так з музикою.
f рвонув з копита i з помiччю Божою, добре що у варти потемнiло
в очах, промчав учвал, i рушив до Паломбари, маетку синьйора.Щжованбатiсти Савелло, i звiдти вiдiслав коня MeccepoBi ,Щжованнi, i HaBiTb не
xoTiB, щоб BiH знав, де я. Синьйор .Ц,жанбатiста, пригостивши мене два
днi, порадив MeHi поtхати звiдти й вирушити до Неаполя, поки минеться ця буря. .Щавши MeHi поводирiв, BiH звелiв вивести мене на шлях до
Неаполя. А там я здибався зi cBoiM давнiм другом рiзьбарем, який ixaB
до Сан .Щ,жермано доробляти усипальницю П'ера де Медiчi в Монте Казiнi. 3вали його Солосмео 76. Солосмео розповiв MeHi, як того вечора
папа Клементiй послав свого камерарiя довiдатися, як ся маеться золотар Тоббiя. Той собi працював, причому з'ясувалося, що з ним нiчого не
стряслося, i BiH HaBiTb не знав Hi п эо що. Коли tiапа почув це, BiH обеРнувся до Помпео i сказав:
Ти негiдник, але я можу тебе запевнити, що ти роздрочив гадюку, -яка тебе ще вжалить, i так i треба.

в Римi.

7б

Потiм BiH обернувся до кардинала де Медiчi i звелiв йому, шоб той
довiдався про мене, бо BiH нiзащо не хоче мене втратити. отож ми з Солос-riео iхали, наспiвуючи, до Монте Казiнi, щоб звiдти вкупi податися
до Неаполя.

роздlл чотирнлдцятии
l532-1534

Бенвенgто lцаслuво dобuрасться 0о Неаполя, Oе зgстрiчасться з ДнОся,- Иоео тепло прuймае
0о себе на слgэtсбg.- futcLBiH прuймае запрошен-i Bctce
BidoMa помuлка про
сперть Тоббit.- Гал_антнi прuеоdu dороеою.- BiH ulаслuво 0обшраеться
dо PuMa, 0е 0iзнаеться про оOуэrcання Бенеdетто Bil поранення.- BiH
робuть eapHi чеканu 0ля папu Клементiя, i йоао вuлслuкають dо папu.Що сталося пi0 цас аgOiенцii.- Папа проulас йоео i знов бере 0о себе на
слgжбg.

коли Солосмео впорався зi своiми дiлами в Монте Казiнi, ми вкупi
впрушили до Неаполя. Коли ми буlли за пiвмилi од Неаполя, нас переcTpiB корчмар i почав запрошувати до cBoei корчми. BiH казав, що довгi
роки жив у Флоренцii в (арло fiжiнорi i що як ми зупинимося в його
корчмi,, BiH пригостить нас по-королiвському, бо ми флорентинцi. Ми
вiдповiдали корчмаревi не раз, що не можемо до нього поiхати. Проте
цеЙ неборак, то випереджаючи нас, то наздоганяючи, все TopoxTlB, що
BiH був би радий бачити нас у себе в корчмi. BiH усе в'язнув, i я його
запитав, чи не сказав би BiH, де знайти одну сiцiлiйку на ймення Беатрiче, у якоi красуня донька на ймення Анджелiка, обидвi куртизанки.
Корчмаревi Здалося, що я з нього знущаюся, i BiH сказав:
Пошли Господь загладу на Bcix куртизанок i на тих, хто з ними

водиться!

BiH хвицнув коня i вдав, нiби збираеться iхати вiд нас. MeHi здалося, що я дотепно спекався цього бовлура корчмаря, хоча вiд цього багато не вигадав, бо MeHi згадалася велика любов, якою я запалав до Анджелiки. Не без любовних зiтхань я саме гомонiв про Hei з Солосмео, ко-

ли раптом до нас знову притрюхикав корчмар. Пiд'iхавши до нас,
сказав так:

BiH

Два чи три днi тому поблизу мого заiзду оселилися двi жiнки, ма- дочка.
ти й
Синьйора Беатрiче i синьйорина Анджелiка. Не знаю, сiцiлiЙки вонИ чи з iншого якого мiсця.
тодi я сказав:

Мене так надить це iм'я Днджелiка, що я, так

в твоему
заiздi.

i

бути, зупинюся

Ми рушили гуртом, разом з корчмарем до Неаполя i спiшилися бiля
Його корчми. Я швиденько розклав речi й причепурився i, ввiйшовши
в указаний дiм поряд з корчмою, знайшов там свою Анджелiку. Вона'
привiтала мене з такою щирою сердечнiстю, що й не сказати. Я пробув
у Hei од двадЦять другоi години аж до наступного ранку, i так утiurався,

як нiколи ранiше. I поки я раював в ii обiймах, MeHi згадалося, що минув
саме мiсяць вiдтодi, як MeHi це звiстували демони в некромантичному
колi. Отож.iай MipKye всякий, хто накладае з нечистою силою, крiзь якi,
смертельнi небезпеки я пройшов.
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У капшуку в мене випадково знайшовся дiамантовиЙ перстень, який
я показував золотарям. I хоча я був молодий, але й у Неаполi вже знали, чого я в ювелiрному мистецтвi досяг, i вельми хвалили мене. Особливу увагу виявляв до мене мессер .[|,oMeHiKo Фонтана. I_\ей поштивий
муж занедбав свою робiтню на три днi, поки я був у Неаполi, i не вiдстав од мене, ,показуючи безлiч чудових старожитностей, шо були
i в Неаполi, i поза Неаполем. Ба, HaBiTb бiльше, BiH ловiв мене вiдрекомендувати неаполiтанському вiце-королю77, який передав йому, що
прагне мене бачити. Коли я явився до його ясновельможностi, BiH приBiTaB мене дуже врочисто. При розмовi його ясновельможностi впав до
вiч мiй .Щiамантовий перстеник, i BiH попросив мене показати його. BiH
сказав, цlо якби я став з ним розлучатися, то щоб я, коли така ласка
не обiйшов його. Пiсля,.цих слiв я взяв дiамант, знову вiддав його ясноЁельможностi i сказав, що i дiамант, i я до його послуг. Тодi BiH сказав,
ЦЬ Дiамант луже йому подобаеться, але що йому ще кули бiльше сriодобал9ся ý; щоб я залицився в ньогQ. BiH забезпечить MeHi TaKi умови, що
я булу радий. Багато ласкавих слiв наговорили ми
коли ми переишли до Bapтocтl дlаманта, иого яснове
сив, щоб я заправив за нього цiну, справжню, беg ви
що його точна цiна двiстi скудо. Иого ясновельможнiсть вiдказав, що,
як на пього, я нiтроiи не ухилиdся вiд належного. Але ж дiамант оправлено моею рукою, а BiH знdе, що я найперший зодотар на свi,гi. BiH би
не впI{ядав так чудово, якби його оправляв хтось iнший. Тодi я сказав,
що дiамант оправлено не моею рукою i що його оправлено зле, А враження BiK справляе лише завдяки своiй добротноётi. Якби я його переоправив, BiH би виглядав куди лiпше. Я пiдчепив дiамант нiгтем падюха
виколупав його з персня, почистив його й вiддав вiце-королю.
эа
_ребра,
Той, зачароваций i щасливий, продиктував наказ, щоб MeHi виписано
двiстi скудо, запрдвлених мною. Повернувшись до cBoei оселi, я знаftшов листа вiд кардинала де Медiчi, вiп писав MeHi, щоб я якнайшвидше
повертався до Рима й простував до будинку його превелебностi. Коли
я прочитав листа Анджелiцi, вона зi слiзьми на очах просила, аби я зостався в Неаполi або ж узяв ii з собою. Я вiдповiв, що як вона хоче
iхати зi мною, то я вiддам iй на схов двiстi дукатiв, одер>ttаних вiд
вiце-короля. Мати, почувши нашу ширу розмову, пiдiйшла ло нас i

сказала:
Бенвенуто, якщо ти хочеш повезти Андх<елiку до Рима, то залиш
- п'ятнадцять
MeHi
дукатiв, щоб я могла народити дитину, а потiм туllи
приiлу i я,
Я одказав старiй пройдi, що я залюбки залишу ?й хоч тридцять, якщо вона пустпть зi мною Анджелiку. Коли ми дiйшли згодом, Анджелiка попросила мене, щоб я iй купив сукню з чорного оксамиту, бо в Неаполi BiH дешевий. Я на все прl,tстав, послав по оксамит i накупив ще
всякоi всячини. Стара, гадаючи, що втьопався по вуха, почала просити
в мене cyKHi з тонкого сукна для себе, i багато iншоi всячини для cBoix
дiтей, i зажадала куди бiльше грошей, нiж я [й пропонував. f чемненько
обернувся до пеi i сказав так:
Люба моя Беатрiче, досить тобi того, що я запропонував?
-Вона
вiдповiла, що Hi. Я вiдказав тодi, що як iй не досить, то MeHi
цiлком досить..Я поцiлував Анджелiку, i ми розлучилися, вона зi слiзьми; я.зi cмixoм. Потому я подався до Рима.
3 Неаполя я виiхав уночi, з грiшми при собi, i мусив пильнувати,
щоб мене не вбиЛи й не пограýували, як це в Неаполi трапля€ться. Добравшись до Сельчати, я тiльки завдяки хитрощам i фiзичнiй силi вiд77

бився вiд кiлькох вершникiв; харцизяки наскочили на мене, щоб порiшити. Потiм дорога була спокiйна. Солосмео я залишив робити гробницю в Монте Казiнi. Якось уранцi я заiхав ,пообiдати в заiзд у Адананьi.
Бiля заiзду я вистрiлив з аркебузи по птахах i вбив кiлькох. При цьому
я поранив правицю об залiзячку в замку Moei пища,лi. Хоча рана була
незначна, вона здавалася великою через сильну кровотечу з руки. Я приixaB у заiзд, поставив коня у стаЙню й. пiднявся на терасу, де застав
кiлькох неаполiтанських шляхтичiв, що сiдали саме до столу. Серед них
була молода шляхтянка, вродливiше якоi я зроду не бачив. Я ввiйшов
разом зi служником, молодим одчаюгою з величезним ратищем у pyui
Зброя i кров геть нажахали цих безталанних шляхтичiв, тим паче, що
корчма була розбишацьким кишлом. Вони посхоплювалися з-за столу
й почали просити в Бога порятунку. Я вiдповiв iM зi cMixoM, що Бог ix
порятував i що я ладен вiдборонити iх проти всякого, хто надумав би ix
скривдити. Потiм я ix попросив допомогти MeHi перев'язати руку. Толi
ця прекрасна шляхтянка взяла свою гаптовану золотом хус,гинку й xoTiла мене перев'язати. Я вiдмагався. Тодi вона розiрвала хустинку навпiл
i напрочуд riiжно власноруч мене перев'язала. Отох< товариство оговталося, i ми дуже весело пообiдали. По обiдi ми посiдали на коней i гуртом
рушили далi. Шляхтичi, щоправда, ще не зовсiм позбулися страху. З остороги вони пiдступно дали MeHi розважати молоду д?му, пасучи заднiх.
Я. гарцював бiля Hei на cBoiM баскiм конику, а, служниковi м_ахнув, щоб
BiH тримався дещо осторонь. Так я мiг з дiвчиною жартувати й залицятися до Hei. Отож я приiхав до Рима в товариствi найкрасивiшоi жiнки на
cBiTi. По приiздi до Рима я лоспiшив до палацу кардлIнала де Медiчi.
Заставши його превелебнiсть у себе, я йому вiдрекомендувався й подякував за те, що BiH викликав мене до Рима. Потiм я попросив його превелебнiсть, щоб BiH убезпечив мене вiд в'язницi, а якщо змога, то й вiд
грошовоi пенi. Кардинал щиро радiв моему поверненню. BiH запевнив
мене, що MeHi нема чого боятися. Потiм звернувся до сiенського шляхтича П'ерантонiо Печчi й звелiв, щоб BiH вiд його iMeHi сказав барджеллу,
аби той не cMiB мене чiпати. Потiм BiH запитав його, як ся мае той, кому
я влучив каменем у голову. Мессер П'ерантонiо вiдповiв, що йому зле
й. будa ще гiрше, коли BiH довiдаеться, що я вернувся до Рима. BiH наBiTb заявив, що ладен умерти, абп тiльки я потрапив на шибеницю. При
цих словах кардинал розсмiявся i сказав;
BiH не мiг придумати нiчого лiпшого, щоб показати нам, що BiH

народився

сl€нцем,

Потiм, обернувшись до мене, додав:
людське око, потерпи чотири-п'ять днiв i не показуйся на
- Про
Банкi.
Потiм можеш ходити, де заманеться, а блазнi хай помирають, як
lM так хочеться.
Я подався до себе додому, щоб завершити розпочату медаль: голова
папи Клементiя на лицi i постава М"ру на зворотi. Мир зображувала
маленька жiночка, вбрана в ефiрнi шати, пiдперезана, pi смолоскипом
у руцi, яка пiдпалIgвала купу зброi, перев'язаноi як трофей. Ззаду було
вирiзьблено фасад храму i перед ним Розбрат, скутий ланцюгами, ? довкола йшов напис: <<СIачdапtuг belIi рогtае> 78. Поки я jroBeptll},BaB меда",lь, той, кого я вдарив, одужав, i папа постiйно згадуваIr про мене; показуватися на очi кардиналовi де Медiчi я уникав, бо щораз5, як я з ним
зустрiчався, його превелебнiсть замовляв MeHi якусь важливу роботу,
чим заважав MeHi доробити медаль, от до мене й прийшов папський
)/любленець мессер П'ер KapHeceKKi поглянyти, чим я саме займаtося.
Так я стороною дiзнався, як папа прагне, щоб я знову йому служив. Ио78

го святостi я вiдповiв: цими днями я доведу йому, що нiколи не переста-

"""frJЁ:Т'.fj,|f"о';'",

заве.ршивши медаль, я вибив Тi в золоri,.i в срiблi,

i в латунi. Коли я показав ii мессеру П'етро, BiH одразу ж повlв мене до
папи. Було це вдень, по обiдi, у KBiTHi, i година стояла чу7ова. Папа
був у Бельведерi. Поставши перед його святiстю, дав йому до рук медалi
разом з крицевими чеканами, BiH узяв ix i одразу ж збагнув iхню велику

художню BapTicTb, озирнувся на П'етро i сказав:
Нiколи старожитнi не мали таких гарних медалей.
-Поки
папа i Bci присутнi оглядали чекани й медзлi, я почав скромну
промову:

- Якбп над владою моiх зловорожих зiроk не бllло ще бiльшоi влади, щоб завадити iM виконати те, що вони в таемницi Me-Hi готували, ваша святiсть без своеi i без моеi провини по3булися.б найвiрнiшого й найвiдданiшого служника. Ваша святосте, у таких справах, коли йдеться
пРо людське життя, не заЙве керуватися людською мудрiстю, що мовить:
ciM разiв вiдмiр i раз вiдрiж. Адже злосливий i брехливий язик мого
найзаклятiшого ворога розгнiвив вашу святiсть до такоi мiрп, що ви
в першому нападi гнiву звелiли губернаторовi, щоб BiH мене негайно
повiсив на мiсцi. f переконаний, що ваша святiсть напевне вiдчувала
страшеннi муки.сумлiння перед Богом i перед людьми, коли побачила,
як вона мене скривдила i як сама собi нашкодила б, утративши такого
вiрного служника, за якого ваша святiсть завжди мене вважала. Адже
добрi й честивi отцi, так само як i господарi, нiколи не повиннi поспiша.
ти бити по головi cBoix синiв i cBoix служникiв. На жаль, пiзнiм жамертвих уже не вQскресити. Сам Господь перешкодив цьому лилем
бiговi зiрок i зберiг мене для вашоi святостi. Отож я ще раз
xoBicHoMy
прошу ii, щоб вона не так легко на мене гнiвалася.
Папа, переставши розглядати медалi, слухав мене дуже пильно. На
аудiенцii було багато вельмож. Папа засоромився, зашарiвся i, не вiдаючи, як виллутатися, заявив, що BiH не пам'ятае, щоб BiH вiддавав та_
кий наказ. Помiтивши це, я перевiв розмову на iнше, щоб допомогти
йому розвiяти сором, який BiH вiдчував. Так само його святiсть заговорив
про медалi й запитав мене, як MeHi вдалося вибити TaKi прегарнi i при
тому TaKi великi медалi. У старожитних BiH зроду не бачив медалей таKoi величини, Ми поговорили ще на цю тему, i папа,.побоюючись, як би
я знову не почав повчати його, заходився вихваляти Moi медалi. BiH сказав, що йому хотiлося б зробити ще другий зворот на свiй смак, якщо
таку медаль можна карбувати з двома зворотами. Я сказав, що можна.
Тодi його святiсть зажадала, щоб я зобразив iсторiю Мойсея, коли BiH
б'е у скелlо i звiдти бризкае вода, а вгорi напис: <Ut bibat populus> ig.
I потiм додав:
Iди, Бенвенуто, i ти ще не встигнеш ii завершити, як я потурбуюся-про тебе.
(оли я пiшов, папа похвалявся при наролi, що дасть MeHi стiльки
трошей; щоб я мiг жити заможно i не гнути спину на iнших. Я завзято
заходився доробляти оберт з Мойсеетu.
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Папа Клементiй захворюе й помuра€.- Бенвенуто убuвае Помпео.КарOuнал l(opHapo эабезпечуе йому охоронg.- Папою пi0 iм'ям Павло
Третiй обрано карOuнала Фарнезе,- Бенвенуто повернgто лliсце карбiвнuка монетноео dворg.- ПапськuЙ улюбленець П'ер ЛуiOЙ:- вороz
Бенвенуто.- П'ер ЛgiOсrci наймае корсircанця, ulоб gбuтu Бенвенgто, але
Toti TiKae i iOe 0о Флоренщii.
Тим часом папа занедужав. Лiкарi вважали, що хвороба небёзпечна,
мiй заклятий ворог, боячись мене, доручив кiльком неапол,iтанським
воякам, аби вони зробили зi мною те, чого BiH страшився, як би я не
зробив з ним. Тому MeHi коштувало чималих зусиль вiдборонити мое
убоге життя. оберт медалi я завершпв. Коли я однiс його папi, то застав його в постелi в кепському cTaHi, А проте BiH зустрiв мене тепло
й побажав оглянути медалi й чекани. BiH звелiв подати окуляри й вогню, але так нiчого,й не мiг розгледiти. BiH почав обмацувати ix пучками. Повозився трошки, глибоко зiтхнув i сказав оточенню, що йому шко-

i

да мене, проте якщо Бог поверне йому здоров'я, BiH усе влацтуе. Через
три днi папа помер, i я зрозумi", що моя праця пропала. дле я втiшив
себе тим, що завдяки цим медалям я так прославився, що мене вiзьме
на службу кожний папа, i я зроблю ще бiльше. Так я пiдбадьорив себ_е
i махнув рукою на Bci кривди, завданi MeHi Помпео. Озброiвrцись з нiг
до голови, я рушив у Сан П'еро i зi слiзьми на очах поцiлував ноги покiйного папи. Потiм повернувся в Банкi подивитися на велике збiговисько, як завжди в таких випадках. Я сидiв у Банкi з багатьма друзями,
коли з'явився Помпео в оточеннi десятка фброених до зубiв людей.
Опинившвеь якраз передi мною, BiH пристав i подивився на ме.не так,
нiби шукав сварки. Moi приятелi, хлопцi хоробрi й завзятi, маХали MeHi,
щоб я дав йому чосу. Але я подумав, що коли добуду шпагу, то кара може обрушитися на тих, хто неllричетний до нашоi сварки. Тому я визнав,
що буде краще, якщо ризикну своею головою сам один. Помпео постояв
так зо двi богородицi, вiдтак глумливо зареготав у мiй бiк i пiшов геть.
Иого товаришочки хихотi.lпл й хитали головою, роблячи соромiцькi жести. Moi приятелi хотiли зiйтися з ними рукопаЙ. Тодi я серлито сказав,
що cBoi справи вмiю залагоджувати сам i що не потребую нiкого хорйрiшого за мене самого. Отож хай кожен дбае про себе. Розгнiвавшись,
Moi товаришi пiшли вiд мене, буркочучи пiд Hic. Серел них був hайкращий мiй друг на ймення Альбертаччо дель Бене, рiдний брат Алессандро
i Альбiцо, який тепер у Лiонi неабиякий багатiй. Альбертаччо був Hailдивовижнiший хлопець, якого я знав у життi, i найодважнjший, i любив
мене, як самого себе. Альбертаччо чудово розумiв, що моя терплячiсть
не мае нiчого спiльного з боягузтвом, навпаки, Ьона береться з вiдчайлушноi хоробростi. BiH доýре знав мене i тому наперекiр MoiM словам
попросив, щоб я зробив йому ласку й покликав його Ъ собою на все те,
що я эбираюся вчинити. Я вiдповiв йому так:
Альбертаччо, над ycix найдорожчий, настаЕе пора, колк ви
- Мiйстати
зможете
MeHi в пригодi. Але зараз, якщо ви мене любите, не зважайте на мене й робiть cBoi справи. I хутчiш iдiть собi, як пiшла решта,
бо зараз не можна гаяти часу.
Цi слова я сказав скоромовкою.
Тим часом Moi ворогЙ з Банкi доплуганилися до К'явiки й опини;lися на перехрестi, ле вулицi розбiгаtоться в рiзнi боки. Вулиця, на якiй
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мекшав мiй ворог Помпео, виводила просто на Кампо дi Фйоре. Помпёо
чогось заскочив до аптекаря, Що (ив на розi К'явiки, i якийсь час заго холоду BiH на
iдiйшов до цього
чили його колом.
камзол так швидко й упевнено, що HixTo не встиг засту;"liН:Ъ'"rхТ#
нувся,.щоб ударити. в голову, проте BiH злякано сахнуiся, i кинджал поЦiлив його точно пiд вухо. fl штрикнув усього лише двiчi, бо flрп другому уларi BiH рухнув мертвий, хо r убивати я не збирався. Але, як iiжуJь, б'еш не за угодою. Кинджал я перекинув у
лiву руку, а правою
-охорЬнiцi
лобув шпагу, щоб захищати свое киття, Та Bci
ЙинулЙся до
труI1 а про мене заб_ули. Я одинцем пiшов по вулицi Юлiя, метикуючи,
де б його сховатися. Коли я пройшов триста ступнiв, мене наздогнав
Пiлото, золотар, щирий мiй приятель, i сказав MeHi:
_- Братане, якщо вже нещастя стряслося, постараемося врятувати

тебе.

Я вiдповiв:
Ходiмо до Альбертаччо дель Бене, бо я щойно йому казав, що
- прийде
скоро
пора, коли BiH стане
пригодi..
"elriJ
ртаччо, BiH зустрiв мене вельми
Коли ми прийшли до оселi Альб'€
привiтно. Скоро тут зiбралася Ься Iталiя, всд бапкiнська знать, oKpiM
мiланцiв.' I Bci ладнi були важити своею головою, щоб порятуватп мене. Мессер Луiлжi Ручеллаi великодушно MeHi заявив, щоб я користувався BciM, що BiH мае. I подiбнi заяви я почув вiд iнших вельмож. Бо
Bci вони вкупi благословляли моi'руки, й запевняли, що цей негiдник
xoTiB мене кiлька разiв убити, i дивувалися, що я стiльки терпiв.
Саме в цей час про цю справу дiзнався кардинал Корноро i з власного почину прислав тридцять воякiв з протазанами, списами й аркебузами, щоб провести мене з усякими пЬчестями до його оселi. f пристав
на його пропозицiю й пiшов з ними у супроводi ще бiльшого почту молодикiв, нiж ранiше, Тим часом, довiдавшись про це, мессер Траяно,,
його родич, перший Папський камерарiй, послав до кардинала де Медiчi одного родовитого мiланського шляхтича, щоб той сказав кардиналовi, який великий злочин я вчинив i що його превелебнiсть мае мене покарати. Кардинал вiдповiв так:
був би вчинив великий злочин, якби не вчинив цього меншрго
- BiHПодякуйте
MeccepoBi Траяно вiд мого iMeHi, цlо BiH сповiстив
злочину.
меЕе про те, чого я не знав,
I тут же в присутностi цього шляхтича обернувся до епископа фрулiйського, свого прибiчника i повiрника, i сказав:
розшукайте мого Бенвенуто i приведiть його сюди, бо
- Швидше
я хочу
пiдсобити йому й оборонитп його. I хто пiде проти нього, той пiде проти мене.
ТIТлgllцq, весь спаленiвши, пiшов геть, а епископ фрулiйський прийшов по мене до оселi кардинала Корнаро. Кардиналовi BiH сказав, що
кардинал де Медiчi посилае по Бенвенуто й хочQ бути сам його охоронцем. Кардинал (орн4ро, йоржистий, як ведмедик, розгнiвався й вiдрiзав
епископовi, що BiH так само здатний охороняти мене, як i кардинал де
Медiчi. Тодi епископ попросив, щоб йому дозволили перекинутися зi
мною кiлькома словами про iншi кардиналовi справи. Кардинал вiдпоBiB, що зi мною на сьогоднi розмов цiлком досить. Кардинал де Медiчi
Ite тямився з лютi. Проте наступноi ночi, без вiдома (орнаро, я пiшов
навiдати його, щоправда, пiд надiйною охороною. Потiм я попрохав йо8t

заявив, що я переховуюся пiсля вбивства мiланця Помпео, i водночас
вельми приязно пояснив, що мене спонукало до вбивства. Папа вiдпоBlB так:
Про смерть Помпео я не знав, але добре знаю, чому Бенвенуто
так-дiяв. Хай йому негайно випишуть охоронну грамоту, щоб BiH перестав боятися.
При лiй розмовi був присутнiй щирий приятель Помпео, папсьkий
прибiчник i довiрник мессер Амбруоджо, мiланець. BiH сказав папi так:
Негоже виявляти TaKi милостi в першi днi вашого папства.
-папа
обернувся до нього i сказав:
Ви в цьому тямите менше, нiж я. 3найте, що TaKi люди, як Бен- единi в своему мистецтвi, не пiдлягають закону. А BiH i поготiв,
венуто,
бо я знаю, чому BiH так дiяв.
BiH велiв видати MeHi охоронну грамоту, i я зразу заходився йому
служити пiд його,ласкавою опiкою.
3гаданий мессер Латiно Ювiнале зайшов до мене й наказав MeHi,
щоб я робив папськi монети. Тут позводили голови Bci моi вороги. Почали MeHi перешкоджати, щоб я.. ix н9 робив. Коли це помiтив папа, BiH
вилаяв ycix i зажадав, щоб я iх робив. Я почав робити чекани для скудо, на яких зобразив святого Павла до пояса з написом угорi: <Vаs
electionis>'o. Ця монета сподобалася куди бiлъше, нiж монети тих, хто
зi мною змагався. Тому папа заявив, щоб iншi не забалакували з ним
,про монети, бо BiH бажае, щоб монети карбував саме я, а не хтость iHший. Так я вiльно взявся до працi. Мессер Латiно Ювiнале водив мене
до папи, бо папа доручив.це йому. Я мрiяв знов дiстати указ про мiсце
карбiвника монетного двору. Папа порадився з деким i сказав MeHi, що
спершу необхiдно, Щоб я дiстав помилування за вбивство, А його я зможу дiстати в серпнi в день святих Марiй, за постановою римськ/х капоpioHi, оскiльки так заведено щороку на це врочисте свято видавати цим
капорiонi дванадцять засуджених. А поки що MeHi випишуть нову охоронну грамоту, щоб я мiг жити спокiйно аж до Toi пори. Коли Moi вороги побачили, що iM нiяк не пощастить забрати у мене монетний двiр,
вони пустилися на iншi хитрощi. Убитий Помпео залишив три тисячi
дукатiв BiHa своiй боковiй дочцi. От вони влаштували, щоб улюбленець
синьйора П'ера Луiлжi, папського сица, посватався до Hei за сприян-ням його покровителя. Так i було зроблено. IJ,ей жених походIrв з села
i виховувався в домi свого мецената. Як подейкlrgдли, йому дiсталося
з цих грошей обмаль, бо П'ер Луiд>i<i наклав на них руку й захотiв скористатися ними. Чоловiк цiеi жiнки, щоб догодити iй, не раз IIросив свого
покровителя, щоб той велiв схопити мене (П'ер Луiджi обiцяв че зрОбити, як тiльки побачить, що симпатiя папи до мене трохи охолоне). ЧолоBiK теж намагався дiстати свое BiHo, бо пiсля весiлля вже минуло два Miсяцi. П'ер ;IIуiлжi, уЕикаючи вiдповiстll на це, давав молодичцi зрозумiти, що BiH неодмiнtlо помститься за ТТ батька. Я дещо вже прочув про
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це, але синьйор П'ер Луiджi, коли я з'являвся до нього, поводився зi
мною по-приятельському. Насправдi BiH уже вирiшив усунути мене одним з двох способiв: або найняти убивцю, або велiти барлжеллу схоппти мене. BiH доручив своему чортенятi, вояковi-корсiканцевi, щоб BiH
спровадив мене на той cBiT якомога чистiше. А iншi Moi ворогц, а надто
мессер Траяно, обiцяли подарувати сто скудо цьому корсiканцевi. Той
нахвалявся, що йому зробити це так легко, як випити сире яйче. Я про
все це довiдався i був насторожi. Ходив з доброю охороною i вбраний
IJ кольчугу й наруччя, як MeHi це дозволено. Корсiканець, через cBolo
cKHapicTb, думав усе зробити сам, щоб загребти Bci грошi. I от якось по
обiдi по мене прислали вiд синьйора П'ера Луiджi. Я одразу пiшов, бо
хазяiн MeHi казав про свiй ,HaMip зробити кiлька великих срiбних ваз.
Вийшовши поспlхом з дому, але, звiсно, в моему звичному обладунку,
я почимчикував вулицею Юлiя, гадаючи, що о цiй порi не здибаю там
нiкого. Коли я дiйшов до кiнця вулицi Юлiя й повертав до палацу Фарнезе, обходячи, як завжди, широко кути, я помiтив, як цей корсiканець
пiдвiвся зi свого мiсця i став посеред вулицi. f нiтрохи не злякався й готувався захищатися. Я сповiльнив трохи крок i пiдiйшов до муру, щоб
дати простiр корсiканцевi. Але BiH теж рушив до муру, i коли ми зблизилися,,з його поводження я зразу збагнув, що в нього лихi замiри.
Побачивши мене самого, BiH подумав, що йому вдасться MeHi дозолити,
Я озвався перший i сказав йому:
вояче, якби була нiч, ви могли б сказати, що ви мене
- Хоробрий
з iншим, Але ж зараз день i ви добре знаете, хто я такий i що
сплутали
я нiколи з вами не мав справи i нiколи вас не кривдив. Навпаки, я наBiTb ладен вам прислужитися.
На цi слова BiH вiдповiв погрозливо, не рушаючи з мiсця, що BiH не
розумiе, про що йдеться. Тодi я сказав так:
я добре розумiю, чого ви домагаетеся i що, ви мовите. Та
- Зате
тiльки
ця. справа; за яку ви взялися, цуди важча й небезпечнiша, нiж ви
гадаете, i може, чого доброго, вам вилiзти боком, Пам'ятайте, що ви
маете справу з мужем, який боронитиметься-й проти ста. I не в пошанi
у таких зухiв, як ви, TaKi от справи.
Тим часом я дивився на нього вовком, i обидва ми змiнилися з обличчя. .Щ,овкола вже зiбрався народ, який уже збагнув, що нашi словд з з2:
лiза: Корсiканець побачив, цIо нагода змарнована, i заявив MeHi Tatt:
- Ми ще зустрiнемося!
Я вiдповiв:
Я завжди радий стрiчатися з чесними людьми i з тими, хто чесно

поводиться.

Пiшовши геть, я подався до синьйора П'ера Луiлжi й дiзнався, що

BiH по мене й не посилав. Коли я повернувся до cBoei робiтнi, той Kopci-

канець через свого великого приятеля i мого переказав MeHi, щоб
я бiльше його не остерiгався, бо BiH хоче бути MeHi добрим братом. Але
щоб я остерiгався iнших, бо MeHi загрожу€ велика небезпека. Адже
дуже великi цабе заприсяглися в моiй cMepTi. Я переказав йому подяку, а сам почав стерегтися, як тiльки мiг. Через кiлька днiв один мiй
щирий друг переказав MeHi, що синьйор П'ер Луiджi вiддав прямий наказ, щоб мене схопили того самого вечора. MeHi це повiдомили о двадцятiй годинi. Я тут же порадився зi своiми приятелями, i вони мене умовили, щоб я негайно TiKaB. А що затримати мене,мали о першiй ночi, то
р двадцять другiй годинi я ciB на поштових i поiхав до Флоренцii. По тому як корсiканцевi забракло духу виконати справу, яку BiH пообiцяв,
синьйор П'ер Луiлжi власною владою вiддав наказ про мое затримання,
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аби бодай трохи утихомирити доньку Помпео, котра хотiла знати, де ii
А що BiH не зумiв заспокоiти Ti помстою, а обидва придуманi ним
способи провалилися, BiH вигадав llle третiй спосiб, про яЙий'пiде мова
в cBoiM мiсцi.
BiHo.

роздlл шIстнддцятип
l 585

тiй обiцяе ilомg проtцення i

лслuче йоео зновg 0о Рuма.- Бенвенцто прuiiMae запрошення; вёлurcоOgшне повоOження zерцоеа Длессан0 ро.-

f приiхав до Флоренцii й завiтав до герцога Лессандро. BiH зl4стрiв
мене вельми серд9чно й умовляв, щоб я зостався в нього. У ФлоренцiТ
жив рiзьбар на ймення Трiболiно 8l. BiH доводився MeHi кумом, бо я охрестив його сина. В розмовi BiH сказав MeHi, що його колишнiй учитель
Якопо дель CaHcoBiHo 89 запросив його у Венецiю. ВенецiТ BiH досi зроду не бачив i оч,iкував у MicTi лагун добрi заробiтки, тому ця пропозицiя прийшлася йому до речi. Коли BiH запитав мене, чи бачив я колинебудь Венецiю, я вiдповiв, що Hi. От BiH MeHi й запропонував вирушити
туди разом. Я, звiсно, погодився. Тому я сказав герцоговi Лессандро, що
спершу хочу з'iздити д
нуся служити йому.
BiH узяв з мене слово
вiд'Тздом я зайшов
попрощатися до
у дорогу, я sавiтав
до герцога вiдкланятися. Я застав його в палацi Паццi в той час, як там

нього,

мешкала дружина й донька синьйора Лоренцо Чiбо. Коли я lIопросив

доповiсти його ясновельможностi, що я, з його дозволу, хочу iхати до Венецii, повернувся з вiдповiддю Козiмiно де Медiчi, теперешнifl герцог
флорентинський. Той заявив MeHi, аби я сходив до Нiкколб да Мон,ге
Агуто, i BiH MeHi дасть п'ятдесят золотих скудо, цi грошi MeHi даруе його
герцогська ясновельможнiсть, щоб я на них гуляв за його здоров'я, а по.

нецiйський гонець, на прiзвисько Ламентоне, Так ми.iхали трiйцею,
проминули Болонью i якось надвечiр,добралися до Феррари. Ми зупинилися там у заiздi на П'яцца, а Ламентоне пiшов розшукати декого
з вигнанцiв, щоб передати iм листи й доручення вiд Iхнiх лружин. Герцог розпорядився, щоб з вигнанцями мiг розмовляти лишё гонець, а iHшi Hi, бо тодi ix чекала б така сама кара, як i вигнанцiв. Було близько
двадцять другоi години, i я з Трiболо пiшов гJIянути на повернення герцога .феррарського з рицарського турнфу в Бельфйоре. Серед тих, хто
зустрiчав, ми узрiли чимало вигнанцiв. Вони пасли нас очима, нiби змушуючи нас,забалакати до них. Трiболо, великий страхополох, як бувае
рiдко хто, усе торочив MeHi:
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- Не дивпсь на них i не балакай з ними, якщо хочеш вернутися до
Флоренцii.
Так ми стояли й дивилися на церемонii герцогського повернення. Повернувшись до заiзду, ми застали там Ламентоне. А десь о першiй ночi т,у*и яtsився Нiкколо Бенiнтендi 83, i його брат П'еро, i ще iцший ста8а, вкупi з кiлькома iншими молодиками.
рий, здаеться, fкопо Нарлi
Вони зверталися до гiнця Й розпитували його про cBoix у Флоренчii. Tpiболо i я стояли осторонь, щоб не балакати з ними. Коли вони погомонiли з Ламентоне, Нiкколо Бенiнтендi сказав:
цих двох знаю, як облуплених. Чого це вонЕ так приндяться
бажарть з нами балакати?
i не-'Я
Трiболо й далi просив, щоб я тримав язика за зубами. Ламентоне iM
розтлумачив, що дозвiл, даний йому, нас не торкаеться. Бенiнтендi знов
заявив, що це iдiотство, i вплаяв нас останнiми словами. Тодi я звiв
гол9ву i щонайгречнiше сказав:
панство, ви нам можете дуже зашкодити, а ми вам не
- Вельможне
можемо
статиlв пригодi. I хоча ви почастували нас уразливими словами,
ми нlтрохи не гнlваемося на вас.
Старий Нарл.i сказав, що мовлю як статечний молодик, який я i е.
Нiкколо Бенiнтендi перебив його й гукнув:
I вониr i герцогу мене в дупi!
-f заперечив, що BiH несправедливий з нами, бо ми не пхаемо носа
в його справи. Старий Нарлi обстав за нами й закинув Бенiнтендi, що
BiH кривдить нас. А той щпетив нас далi, Терпець MeHi лопнув, i я сказав йому, що я йому набалакаю i нароблю такого, що йому не сподобаеться. Тож хай BiH дбае про себе, а нам дасть спокiй. BiH повторив,
що i герцог, i ми у нього в дупi, i додав, що i ми, i вirl-табун вiслюкiв.
На дi слова я сказав, що BiH бреше, i оголив шпагу. Старий дмухнув
надвiр перший, але покотився по сходах, i Bci звалилися по,гоптом Ita
нього. f порвався вперед, кресонув шпагою по cTiHax i кричав як на пуп:
вас посiчуl
-ПриBcix
чьому я остерiгався, щоб нiкого не зачепити. бо я б нашатку,
вав з них капусту. Серед цього гуку корчмар лементував, як божевiльний. Ламентоне кричав: <<Перестаньте!> .[|,ехто з гостей бiдкався: <<Ох,
моя голiвонькаl> А iншi: <Пустiть мене!> Веремiя зчинилася страшенна.
Люди гасали по корчмi, як черiдка свиней. Корчмар прийшов з вогнем.
f повернувся нагору i вклав IIIпагу до пiхов. Ламентоне дорiкав HiKKo,
ло Бенiнтендi, що той sаiвся перший. HaBiTb корчмар його вiдчитав:
Якщо хапатися тут за зброю, то можна головою накласти. Аби
герцог дiзнався про вашi вихватки, BiH би скарав вас на горло. Я не хочу роблти з вами те, чого ви заслужили. Але бiльше не потикайтеся до
цього заiзду, iнакше горе вам!
Господф прийшов до мене нагору, Я xoTiB його переп.росити, але BiH
не дав MeHi рота розкрити, заявивши, що я тисячу разlв маю рацlю,
i порадив MeHi в дорозi остерiгатися ix.
Коли ми повечеряли, з'явився п :ревiзник, щоб везти нас до Венецii.
Я запитав у нього, чЙ BiH може вiддати човна до мого розпорядження.
BiH погодився, i на цьому ми зiйшлися. Рано-вранцi ми посiдали на коней, щоб iхати до гаванi, вiддаленоi за кiлька милъ вiд Феррари. Коли
ми ,приiхали до.. гаванi, то застали там брата Нiкколо Бенiнтендi, той
чекав мого приiзду з трьома iншими товаришами. .[|,вое з них були озброенi довгими ратищами. f теж не забув купити у Феррарi доброго
списа. .Щобре визброений, я нiтрохи не боявся. Зате Трiболо заволав;
- Рятуй нас i вибав, Господи! Вони тут, щоб Убити нас!
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Ламентоне обернувся до мене i сказав:

Найлiпше, що.ти можеш зробити, це вернутися до Феррари. Бо
тут,- я бачу, буде непереливки. Зроби ласку, мiй Бенвенуто, йди далi вiд
лют.i цих скажениХ звiрiв.
Я вiдповiв так:
Iдьмо вперед, бо хто праведний, тому Бог поможе. Ось побачите,
як я- зараджу собi сам. Хiба цього човна найнято не для нас?
сказав Ламентоне.- I в ньому ми будемо без них, ос- Авжеж,моя доблесть не пiдведе.
кiльки
f пiдострожив коня i, коли опинився за п'ятдесят ступнiв од них,
спiшився й грiзно зi cBoiM списом рушив уперед. Трiболо зупинився позаду i закляк на KoHi, як той мороз. Гонець же Ламентоне чмихав i со.
пiв, як той BiTep. Така вже була в нього звичка. Щього разу BiH чмихав
ще дужче, нiж завжди, очiкуючи, чим завершитЁся вся ця чортiвня. Коли я пiдiйшов до човна, перевiзник виступив MeHi назустрiч i сi<азав, що
цi кiлька флорентинських шляхтичiв хочуть перевезтися з нами, якщо
я не проти. Я вiдповiв так;
Човна винайнято для нас, а не для iнших, i MeHi дуже шкод2, що
я не- можу пливти з ними.
На цi слова молодий одчайдух Магалоттi сказав:
Бенвенуто, ми зробимо так, що ти зможеш.
-f вiдповiв:
Бог i право на моему боцi i я ще докладу зусиль, то ви не
- Якщо
змусите
зробити мене те, що захочеtе.
З цими словами я скочив у човна. Потiм нацiлив у них клюгу списа
i сказав:
доведе вам, що ви справдi не можете пливти з цами.
- Щя зброя
Молодий
Магалоттi cxoTiB показати свою вiдвагу, BiH схопився за
зброю й кинувся вперед. Я вискочив на облавок i вiдважив йому такий
удар, що якби BiH не упав.навзнак, я проткнув би його наскрiзь. Иого
дружки, замiсть пiдсобити, позадкували. Побачивши, що я мiг би i, йо_
го забити, а не лише вдарити, я висловився тац:
Вставай, брате, пiдбери зброю i гайда звiдси! Ти ж сам бачиш,
що -не можу того, чого не хочу, а того, що я мiг зробити, я не xoTiB.
Потiм я гукнув Трiболо, i перевiзника, i Ламентоне. Так ми попливли до Венецii. Коли ми пропливли десять миль по По, цi молодики посiдали на фузольеру 85 й наздогнали нас. Як тiльки вони з нами порiвнялися, цей бовдур П'ер Бенiнтендi скричав:
Пливи собi, Бенвенуто, ми ще побачимося у Венецiil
- вiдповiв:
Я
caMi, я не вiдстану, мене всюди можна бачити!
- Пливiть
так
мц--gрцбули до Венецii. f звернувся за порадою до брата кардинала (орнаро й попросив його дозволу носити зброю. Той вiдповiв, що
зброю я можу носити вiльно. Найгiрше, що MeHi загрожу€, це позбутися
шпаги.
Так, озброенi, ми пiшли провiдати fкопо дель CaHcoBiHo, рiзьбаря,
який посилав по Трiболо. BiH привiтав мене дуже сердечно i запросив
нас пообiдати, i ми у нього зостались. У розмовi з Трiболо BiH сказав,
що зараз прислужитися не може, хай BiH прийде iншого разу. На цi слова я засмiявся й жарiтiвливо сказав CaHcoBiHo:
Надто вже далеко ваш дiм вiд його дому, щоб йому заходити iH- разу.
шого
Неборац Трiболо вiдповiв розгублено: ,
Та в йене од вас лист з запрошенням приi.хати.

-
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CaHcoBiHo зауважив, що статечнi й кебетливi мужi, TaKi, як BiH, мо-

лька разiв: <Терпiння>.
обiдом, я став на бiк свого
.[|,о того ж за тратезою СанcoBiHo все правив про cBoi великi дiяння. Паплюжачи Мiкеланьйоло
i Bcix, хто займався цим мистецтвом, BiH тiльки хвалив самого себе. BiH
так MeHi набрид, що iжа ставала MeHi поперек горла, i я не утримався,
щоб не заува}кити:
_- О мессер fкопо, статечнi мужi чинять, як статечнi мужi. А Myx<i
кеоетливi, чиl- руки створюють чудовнi й KpacHi твори, пiзнаютьс,я набагато краще, коли iх вихваляють iншi, нiж коли вони вихваляють самих

себе.

По цих сJIовах i BiH, i ми повставали з-за столу, буркочучи пiд Hic.
Того самого дня,,никаючи по Венецii бiля Рiальто, я iдибаЬ П'еро Бенiнтендi в кумпанii кiльi<ох людей. Помiтивши, що вони збираютьСя зробити MeHi капость, я зайшов до аптекаря, аби перечекати чЬ бурю.3iодом я чув, що цей молодик Магалоттi, до якого я поставився так шляхетн_о, дорiкав yciM iншим. Так я знову уникнув небезпеки.
через кiлька днiв ми знову поiхали назад до Флоренцii. На нiч ми
зупинилися в одному заiздi, розташованому по цей бiк Кйоджi, лiворуч,
якщо iхати у напрямку до Феарари. Корчмар, крутiй, зажадав, щоб ми'
заплатили за нiчлiг наперед. Коли ми йому сказали, що в iнших мiсцях

заведенq платити вранцi, BiH вiдповiв:
- Я хочу, щоб MeHi заплатили наперед. Такий у мене звичай.

я вiдказав, що люди, якi завели свот звичаi, xaft i створюють весь
cBiT за cBoiM звrчаем, бо в IталiТ так не заведено. Корчмар вiдрiзав,
щоб я йому не морочив голови, бо BiH хоче робити за cBoiM звичаем. Tpiболо трясся зi страху i штурхав мене лiктем, щоб я, на Бога, вже мовчав,
бо цей вовкулака здатний на все. Так ми йому заплатили за його звичаем. Що у нас було добре, то це прегарнi постелi, геть HoBeHbKi й чистеньKi. А проте я цiлу нiч не склепив очей, усе обмiрковував, як би MeHi
вчЕнити, щоб помститися. То MeHi спадала думка пустити червоного
пiвня пiд cTpixy, то зарiзати йому чотирьох огпрiв, якi стояли у.стайнi.
все це я бачив, що MeHi легко зробити, та зате я не бачив, як легше
врятуваiи себе й мого товариша. Я пiшов на останнiй спосiб. Спершу
треба було вiднести бебехи з корчмп на човен до cBoix товарпшiв. Так
я й зробив. А коли в човен позапрягали коней, аби тягти його проти
течii, я сказав, що я забув у спальнi каriцi, хай друзi почекають, поки
я.вернуся. f повернувся до заiзду !_запитав господаря. Той вiдповiв меHi, що з нами BiH не водиться i щоб ми йшли в бордель. Там був його
хлопчак, ста€ннйй пахолок, геть заспаний, i той сказав MeHi так:
Корчмар Ее рушить HaBiTb ради самого папи, бо BiH спить з од,
нiею- ледащицею, за якою довго смалив халявки.
Я дав пахолковi кiлька лрiбних монеток i попросив.його, щоб вiц ga:
тримав погоппча при бечiввику, поки я не розшукаю cBQix капцiБ i не
вернуся тули. Пiлнявшись нагору, я узяв ножа, госторого, як бритва, Щим
ножем я почикрижив йому Bci чотири постелi, поставленi там. Я наробив
йому шкоди на п'ятдесят з гаком скудо. Потiм повернувся до човна
з kiлькома обрiзками цих ковдр у кишенi i звелiв бурлаковi швидше
рушати. Коли мп трохи вiдплпвлп вiд корчми, мiй кум Трiболо почав
зойкати, що BiH забув у заiздi два шкiряних паски перев'язувати валiзу
i що BiH хоче будь-що по них вернутися. Я сказав йому, щоб BiH плюнув
на цi пасочки, бо я вдома дам йому стiльки ремiняччя, скiльки йому за87

перестава,в казати бурлаковi <Тягни, тягни швидшеl> I покп ми не добралися до брам Флоренцii, BiH усе боявся погонi. Пiд'iхавши пiд брами,
Трiболо нарештi зiтхнув:
Припнемо шпагн, радп Бога, i киньте вашi жарти. Цiлу дорогу меHi здавалося, що в мене тельбухи на тарелi.
Я вiдповiв;
Куме Трiболо, вам шпаги припинати не треба, бо ви Ti i не вiд-

-

пинали.

Я сказав так навмисне, бо за всю подорож Hi разу не бачив, щоб BiH
показав себе мужем. Трiболо позирнув на свок) шпагу й сказав:
- Далебi, ви маете рацiю, бо вона у мене припнута, як i була, колиявиходивздому.
Мiй кум вважав, що я йому бу9 кепським товаришем, бо я обурювався й захищався проти тих, хто xoTiB нам допекти. А пteHi здавалося,
що piH сам був MeHi куди гiршим товаришем, не пробуючи пiдсобпти
MeHi в такiй притузi. Про це хай MipKye й зважуе хто осторонь, хто н€:

зацiкавлений.

Як тiльки я скочив з коня, то одразу подався до герцога Лессандро
й красно дякував йому за подарованi п'ятдесят скудо. Я додав, що
я всiляко готовий на все, чим можу прислужитися його ясновельможHocTi. Герчог одразу MeHi доручив, щоб я зробив чекани для його мо-

пет. Перша, яку я зробив, була монета в сорок сольдо, з головою його
ясновелъможностi з одного боку, а з лругого * святий Косьма i святrrh
Щамiан. Були то срiбнi монети, i сподобалися вони так, що герчог piшуче заявив, що це наЙкращi монети в цiлому cBiTi хрйстиянському. Так
мовила цiла Флоренцiя i всякий, xTo'ix бачив. Тим-то я попросив його
ясновельможнiсть, щоб BiH установив MeHi платкю i щоб BiK звелiв вiдвести MeHi двi кiмнати на монетному дворi. BiH вiдповiв, щоб я й далi
BipHo служив йому i що BiH дасть MeHi куди бiльше, Hixr я прощу. д поки
що BiH сказав MeHi, що вiддав yci розпорядження начальниковi монетного двору, такому собi (арло Аччайуолi, я мо}ку ходити до ньбго по
Bci грошi, якi MeHi потрiбнi. I герцог слова свого дотримав. Але я так
скромно брав грошli, що MeHi завжди Iце наЛежало щось, за моiми рахунками, Знову я зробив чекани для джулiо, на MoHeTi був зображеЙий
святий IoaHH у профiль, BiH сидiв з книжкою в ручi. Як на мене, я ще
зроду не створював чогось такого гарного. На другому боцi був герб герцога Лессандро. Потому я зробив чекан для пiвджулiо,-riп лицi там була
зображена голова святого Iоанчика. Була то перша монета d лицьовою
головою на такiй тонкiй пластинi срiбла, що коли-небудъ робицася. ]Vlaрiднiсть цiеi ToHKoi працi можуть помiтити лише очi тих, хтоs;знаеться
на цьому ремеслi, Потому я зробив чекани для золотих скlдо, На одному боIri був хрест з маленькимЕ херувимчиками, а на другому бошi
герб його ясЕовельможностi. Коли я зробив цi чсiтири гатунки мопет,
я попросив його ясновельможнiсть, щоб BiH поклав MeHi платню i вiдвiв
MeHi згаданi кiмнати, якщо йому до шмиги моя слух<ба. На мое прохання
лiого ясновельможнiсть милостиво вiдповiв, що Bipl вельми задоволений
i що BiH вiддасть цi розпорядження. Поки ми рOзмовляли отак у скарбrтицi, його яьновельможнiсть розглядав прегарну пищаль, прислану йому
88

Нiмеччини. Узрiвши, яI я п_асу очима цю чудову зброю, BiH дав MeHi
до рук, додавши, що BiH лобре знае, як я кохаюся в таких речах. I як
завдаток до того, що BiH обiцяв MeHi, я йожу вибрати з його скарбницi
аркебузу на свiй смак, але тiльки не цю. Адже BiH добре знае, що там
багато ще кращих пищалей. f прийняв його пропозицiю й подякував.
Побачивши, як я нипаю очима, BiH звелiв сво€му скарбничому, такому
собi Претiно да Луuчi, щоб той дав MeHi все, чого я захочу. Потiм ласкаво попрощався зi мною, а я залишився i вибрав собi найкрачу i найкрасивiшу аркебузу, яку я холи,небудь бачив i яку я коли-небудь мав,
i забрав ii з собою додому. Через два днi я принiс герцоговi кiлька малюнкiв, якi од мене вимагав його ясновельможнiсть, щоб я зробив деякi
золотi вироби. BiH xoTiB поёлати ix у лар своiй дружинi, яка все ще перебувала в Неаполi. f знову осмiлився й попросив його, щоб BiH нарештi-влаштував MeHi Moi справи. Герчог вiдповiв, що спершу я мушу зробити чекани для його гарного портрета, як я робив для папи Клементiя.
Я почав цей портрет у bocKoBi. Герчог розпорядився, щобубудь-який час,
коли я прийлу до нього лiпити, мене завжди пускали. Поба,rlивши, що
ця робота затягу€ться, я покликав П'етро Паголо iз Монте Рiтондо, що
бiля Рима, цей майстер ще хлопчиком жив у мене в Римi. Я знайшов
його в золотаря Бернарлоначчо, який ставився до нього кепсько. Тому
я взяв його звiдти i добре навчив припасовувати цi чекани для монет.
А сам тим часом лiпив герцога. Часто я його заставав, як BiH по обiлi
дрiмав бiля свЬго Лоренцiно 86, який згодом i вбив його. Вже тодi я чудувався, що такий великий герцог i та.кий довiрливий.
OTTaBiaHo де Медiчi, здавалося, верховодйв yciM на монетному двоpi. Проти герцогськоi волi BiH опiкувався старим начальником монетного двору таким собi Бастiано Ченнiнi. Цей старосвiтський i малотямучий муж велiв змiшати при карбуваннi скудо'його неоковирнi чекани
з моiми. f поскаржився самому герцоговi. 3'ясувавши, що це правда,'
герцог розлютився i сказав MeHi:
Iди, скажи про це_Оттавiано де Медiчi i покажи ix йому!
-Я <iлразу
пiшов до OTTaBiaHo. Коли я показав йому, як знiвечили
моi гарнi монети, BiH бовкнув, як осел:
Так нам хочеться.
-Я вiдрiзав,
що так не можна i що так не хочеться MeHi. BiH сказав:
якби так хотiлося герцоговi?
-'А
Я вiдповiв:
не хотiлося б MeHi. Бо це i неслушно, i нерозумно.
-BiHТак
вiдказав, щоб я йшов пiд три чорти i що MeHi доведеться глимнути, хоча б я лопнув. Повернувшись до герцога, я йому розловiв, як
iми погдрикалися мiж со,бою, oTTaBiaHo де Медiчi i я. Я попросив його
ясновельможнigть, щоб BiH не давав нiвечити гарнi монети, зробленi
MHoIo, i щоб BiH розв'язав MeHi руки. Герчог вiдповiв так:
хоче надто багато чого. Але ти дiстанеш, чого бажаеш.
- OTTaBiaHo
Бо вони
цим завдають шкоди i самому MeHi.
Того самого дня,- а було це в четвер,- MeHi прийшов з Рима великий охоронний лист вiд папи. f мусив негайно вирушати по помилування святих Марiй у серединi серпня, щоб звiльнитися вiд пiдозри в учиненому вбивствi. Подавшись до герцога, я застав його в постелi, бо подейкували, що BiH загуляв. Дqi години MeHi вистачало, щQб завершити
воскову модель його портрета. Я показав йому готову модель, i вона
йому луже сподобалася. Тодi я показав його ясновельможностi охоронну
грамоту, видану за розпорядженням папи. I додав, що папа мене кличе
до себе, щоб я виконав йому леякi роботи. Тому я IIовинен вибра,гися
з_

ii
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до красного Micтa Рима i там уже докiнчити медаль з портретом .ц,ля вд:
шоi ясновельможностi. Герчог вiдповiв дещо гнiвно:
Бенвенуто, зроби по-моеМу, не iдьl Я покладу тобi добру платню,
- тобi
i дам
кiмнаТи на монетному дворi, i ще куди бiльше того, що ти зуMiB би в мене попросити. TBoi вимоги завжди слушнi й розумнi. I хто
ж буле послуговуватись моiми чудовими чеканами, якi ти MeHi зробив?
Я вiдповiв:
обмiркував. У мене тут учень, молодий римлянин, якого
- Пане,BiHя все
я навчив.
лобре послужить вашiй ясновельможностi, поки я Bep{ryся з готовою медаллю, аби потiм зостатися у вас HaBiK. У Римi в мене
вiдкрита робiтня з працiвниками й деякими замовленнями. Але як тiльки я дlстану помилування, я покину все на руки мого тамтешнього вихованця, а сам, з ласкавого дозволу вашоi ясновельмохiноетi, Itоверr+усЯ
до вас.
При чiй розмовi був тiльки згаданий Лоренцiно де Медiчi. Герчог
кiлька разiв звертався до нього, щоб i BiH умовляв мене зостатися. Лоренцlно

-Я

кидав лише коротко]

Бенвенуто, ти б краще залишквся

вiдповiв, що хочу повернутися в Рим хай бй там що. Лоренцiно
нiчото бiльще не казав i вряди-годи гл.ипав спiдлоба на герцога. Я завершив по своiй уподобi медаль, сховав ii до скриньки i сказав герцоговi:
бульте спокiйнi, я зроблю вам медаль куди кращу, нiж
- Пане,
папi Клементiю. Цiлком логiчно, що вона буле лiпша, бо.та
я робив
була перша, яку я коли-небудь робив. А мессер Лоренцо, муж,вельми
вчений i премулрий, дасть MeHi якийсь прегарний зворот.
На цi словЬ Лоренцо раптом вiдгукнуЬся так:
- Я саме й думав, щоб дати тобi зворот, що був би гiдний його ясновельможностi.
Герчог усмiхнувся, глянув на Лоренцо i сказав:
ви йому дасте зворот, а BiH зробить його тут i не поiде.
- Лоренцо,
вiдповiв з готовнiстю:
лоренцо
-='Я це'зроблю якнайхутчiш, i сподiваюся зробити щось таке, що
здивуе cBiT.
Герчог Лессандро, який вважав сина чи то за блазня, чи то за дiнтюха, повернувся в постелi i засмiявся його словам. Я пiшов собi без усяких прощальних церемонiй,i залишив ix удвох самих. Герчог уже мене
не затримував, бо не вiрив, що я поiду. Коли BiH потiм довiдався, що
я поiхав, BiH послав MeHi навздогiн служника, i той наздогнав мене
в CieHi й дав MeHi п'ятдесят зсjлотих дукатiв вiд герцогського iMeHi, сказавшИ, щоб я на них гуляв за Його здоров'я i повертався якнаЙшвидше.
<А вiд iMeHi мессера Лоренчо я тобi передаю,- додав гонець,- що BiH
готуе тобi дивовижний зворот для Tiei медадi, яку ти хочеш зрОбити>.
я залиlllив згаданому П'етрапаголо з Рима вказiвки, як приладнувати
чекани. А що робота-ця важка, то BiH нiколи особливо добре ix не при:
ладнував. Монетний двiр заборгував MeHi за роботу, за чекани понад
сiмдесят скудо.
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роздlл сIмнддцятиR
1б8б

Пiсля прuбуття 0о Рuма Бенвенgто хапають g йоео )oMi страэюарi,
|цоб посаOuтч йоеo за вбuвство Помпео.- BiH завзято захuiцаеться
й покавуе папськuй охороннuй лllст.- BiH звертаеться 0о папu i-B Оень
святllх Марiй dicTae помuлgвання,- Небезпецне незOgлс,ання.- Ввiрцеоа BipHicTb спiльнuка Фелiче.

iй робiтнi я не захотiв. 3ате я послав туди мого товариша Фелiче, i скоро мiй дiм був готовий для проживанн_я, Потiм_на другий день я,пiшов
туди ночувати, взявши одяг i все необхiдне, Наступного ранку я xoTiB
пiти до папи,.щоб подякувати йому. Я мав двох пахолкiв слуг, а внизу
у мене в домi жила праля, цотра пречудово варила MeHi. Того вечора
я пригощав деяких приятелiв i пiсля веселоi й ситноi вечерi лiг спати.
Ще не минула HaBiTb нiч, як на зорi, за годину до свiтання, я почув
страшенний гурkiт, удари сипалися за ударами, в Moi дверi. Я покликав
мого старшОго пахолка на ймення Ченчо, це був той, кого я водив до

Еекрома
боже
ще один

об BiH пiшов подивитися, який
, Поки Ченчо ходив, я запалив
горить свiтло, одразу ж натягнув на сорочку добротну кольчугу, а поверх .Hei ще якiсь шати. Ченчо

це

повернувся геть розгублений:
Леле, хазяiне, це барджелл з цiлою вартою, i BiH загрожуе, якщо
ви не вiдчините, висадити дверi. У них смолоскипи i ще всяка всячина!
f вiдпоЬiв так:
Ская<и iM, що я накину якусь одежину i так у сорочцi i йду.
-Я подумавп
що ц€ знову замах на мое життя мессера П'ерлуiджi,
в праву руку я взяв свою гостру шпагу, а в лiву - охоронну грамоту
й побiг до затильного BiKHa, що вело на городи. Я вгледiв там цонад три
десятки стражарiв i збагнув,.що з цього боку MeHi не втекти., Я поставив
двох пахолкiв перед собою i звелiв iM не вiдчиняти дверей, поки я iм
не скажу. Коли я наготувався i став в оборонну позу зi шпагою в правiй
руцi й охоронною грамотою в лiвiй, я сказав цим двом пахолкам:
Не бiйтеся, вiдчиняйте.
-Барджелл
BiTTopio i з ним ще двое вдерлися досередини, гадаючи,

що легко мо}.куть схопити мене. Побачивши мене напоготовi, вони позадкували й ryкнули;,
жарти поганi!
-Тодi3 янами
кинув iM охоронного листа й закричав:
Прочитайте ось! Узяти ви мене не, можете, тим паче торкатися

мене!

Барджелл звелiв cBoiM пiдлеглим мене брати, а охоронну грамоту

подивитися потiм. Тодi я смiливо наставив зброю i гукнув:
Господь Бог справедливий! Або я проб'юся живий, або ви дiста-

нете- мене мертвого.

Сiни були вузенькi. Вони хотiли взяти мене, силомiць, але я бачив
уже в життi смаленого вовка.3рештою барджелл збагнув, що взяти мене iнакше, нiж так, як я сказав, годi. BiH покликав писаря i, поки той
9l

читав охоронну грамоту, зробив кiлька спроб мене злапатп. Але я ла_
деН був вiдбиватися до останнього подиху. Нарештi вiдступивши вiд cBoei
MapHoi затii, вони кинули MeHi охоронну грамоту на пiдлогу й пiшли,
пiймавши облизня.
Я зноЁу лiг, але був такий зморqний i збурений, що сон MeHi не йшов.
Я поклав собi, як тiльки cвiнe, кинути собi рулу з жI4щи. f порадився
з Meqcepoм .[|,жовапнi Гаддi, а той з одним знайомим лiкарем, який
запитав мене, чи не перелякався я. -Помiркуйт€, що це був за коновал,
якщо я йому розповiв про нiчну пригоду, а BiH ставить MeHi TaKi дурнi
запитання! Щей шелихвiст тiльки смiявся i думав вилiкувати людину
своiм iдiотським cMixoM. BiH порадив MeHi вихилити добру склянку
грецького вина i вдарити лихом об землю. Мессер .Щ,жованнi сказав
йому:

-

Маестро, якби людина була

з

бронзи чи мармуру, i то б вона

в такому випадку злякалася, Не те що з плотi й KicToK.

Коновал вирiк:
не Bci ми зроблевi на один копил. Щей муж не
- Монсеньйоре,
з бронзи
i не з мармуру, а з чистого залiза.- BiH узяв мене руками за
живчик, зайшовся cBoiM безглуздим cMixoM i сказав MeccepoBi Дх<эванHi:
помацайте TyTl Ще живчик не людини, а лева чи драконр..
-АлеОсья добре
вiдчував, що мiй пульс частий i нерiвниt:i, яе такий, як
треба, чому чей бовдур мав би навчитпся у Гiппократа чи,в Гелена.
Я ясно вiдчував свою хворобу, але, щоб не завдати собi бiльшого.страху
й шкоди, тримався спокiйно. Тим часом згаданий мессер .Щ,жованнi велiв подавати на стiл, а ми BciM товариством сiли iсти. OKpiM хазяiна
мессер AHToHio
мессера Джованнi,
iшi, мессер АнАллегреттi, мессер

й було розмов,
нiбаль Каро, найм
повiдати Ченчо,
що про.мiй подвиг
мого пахолка, хлопця дуже дотепЁого, смiливOго й гарного на вроду.
I щоразу, як BiH розповiдав про мою небезпечну пригоду, показуючи, яку
позу я прибирав, i наводячи, якi слова я кричав, MeHi завжди пригадувалося щось нове. Панове все його допитувалися, чи було йому страшно.
BiH вiдповiдав, щоб вони запитали у мепе, чи було страшно MeHi, бо BiH
flотерпав так само, як потерilав я. Коли це базiкання MeHi увiрилося,
я встав з-за сто,лу, бо й справдi почувався зле. Я сказав, що хочу пiти
вбратися знову в голубi сукно i едваб, BiH i я. Через чотири днi ми збиралися пiти з процесiею на честь святих Марiй, i Ченчо мав нести передi мною запалений бiлнй смолоскип. Отож, пiшовши, я звелiв вiдрiзати
голубого сукна, з гарним жупанчиком також голубого едвабу i такою
самою куциною, а йому я зробив куцину й жупан тафтянi, теж голубi.
Коли все це я вiдрiзав, то пiшов до папи. Святий отеIIъ сказав MeHi, щоб
я побалакав з меёсером АмбруолжО, бо BiH розпорядився, щоб я зробив
велику роботу з золота. Так я вирушив до мессера Амбруолжо, який був
лобре обiзнаний з нiчною пригодою. Це ёаме BiH змовився з моiми ворогами, щоб вернути мене до, Рима, i тому страшенно шпетпв барджелла за те, що той не схопив мене. Барджелл виправдувався, що не змiг
нiчого вдiяти проти пацськоi охоронноi грамоти. Дlессер Амбруоджо почав балакати зi мною про замовлення, яке йому лоручив папа. Потiм
сказав MeHi, щоб я зробив малюнки, а все iнше залагодить BiH сам, Тим
часом настав день святих Марiй. А е такий звичай, аби Ti, хто дiставав
помилування, йшли до в'язницi. От я в_еркувся_ до папи i сказав святому
отцю, що я не хочу сiдати у в'язницю i що я його прошу, щоб BiH дарував MeHi таку ласку: не йти до в'язницi. Папа вiдповiв MeHi, що такий
о.

звичай i нiчого не можна зробити. Тодi я вклякнув бiля його нiг t подяцував за охоронну грамоту, видану за разпорядженням його святостi.
I додав, що з цим листом я повернуся служити моему герцоговi флорентинськомуr який чекае мене з вiдкритими обiймами. Тодi папа обернувся до свого довiрника i сказав так:
Хай Бенвенуто дiстане помилування без темницi. 3аготуйте на
- указ,
нього
щоб BiH не хвилювався.
Коли написали указ, папа знову його пiдписав, його зареестрували
в Капiтолii. П.ризнач.еного дня я йшов урочисто в процесii, посеред двох
шляхтичlв, r дlстав цlлковите помилування.
Через чотири днi мене схопила rrревелика лихоманка, ц4ене всього
морозило. Я злiг; i MeHi здавалося, що я на тонку пряду.Я викликав найкращих римських лiкарiв, серед яких був маестро Франческо да Норча,
найстарiший i найславетнiший у Римi лiкар. .Я розповiв лiка_рям, _яка,
на мою думку, причина Moei важкоi хвороби, i як я xoTiB, щоб MeHi кинули кров, але поперелнiй лiкар.менi вiдрадив. 4 тому я поцросив знову, якщо ще не пiзно, кинути MeHi кров. Маестро Франческо вiдповiв, що
кидати нинi кров недобре, а от ранiше зробити це було б добре, i в мене
вже хвороба давно минула б. Тепер же необхiдно лiкувати мене iншим
способом. I вони заходилися лiкувати мене з найбiльшою стараннiстю
i BciMa можливими засобами. Проте мiй стан з кожним днем усе гiршав.
Я так розхворiвсц, що лiкарi втратили всяку надiю i наказали, щоб меHi в усьому годили i щоб давали геть усе, про що я попрошу. Маестро
Франческо сказав:
Поки зiн дйхае, кличте мене в буль-яку годину, бо годi вгадати,
А якщо станеться, що
щоодЙому й пошлiть по ме,
BiH
ьше тiшило б урятувати
нё,
цього, нiж будь-якого римського кардинала.
Щодня десь двiчi або тричi до мене приходив мессер Джованнi Гаддi й щоразу брав до рук Moi гарнi пищалi, або кольчугй, або шпаги i все
приказував:
гарнiша,
гарна рiч, а ця
- ще про
-I такЦесамо
Moi моделi й малюнки, аж набрид меBiH вiдгукувався
Францезi, i той мав такий виMaTTio
собi
такиft
приходив
ним
I
з
Hi.
гляд, нiби й BiH Texr чекае не дочекаеться, щоб я помер. I не тому, що
сподiвався щось дiстати пiсля мене, але йому бучiмто хотiлося того,
й вiрний друг
нший на cBiTi.
вжё не ставалишалася cBiдо мого
ЖОЮ Й яс
гти мене
ложа пос
щоб BiH
силомiць
який за
пiдiйшов
мною духа ронив, пiдбiгав до постелi i плачливо кричав:
А"У, геть, старИй паскуднИку! ТИ хочеШ вiдняти у мене найдо-

-

рожче!

Тодi мессер ,[lжованнi Гаддi, присутнiй тут, казав:
Неборака марить, ще залишилося кiлька годин.
-А другий,
MaTTio Францезi, додав:
Вlн читав Данте! I в цiй тяжкiй недузi йому все це й приверзлося! - I, сМiючись, казав:- Забирайся, старий шахраю, i не чiпляй9я до
- Бенвенуто!
нашого

Побачивши, що з мене кепкують, я повернувся до мессера .Щжованнi
Гаддi й мовив так:
мiЙ пане, знайте, що я не марю i що це свята правда з цим
- Любийщо
стариганом,
так до мене в'язне. Але ви кули б краще зробили, аби
прибрали вiд мене цього вражого MaTTio, який кпить з мого лиха. I оскiльки вашець вшановуе мене cBoiM товариством, то вам слiд було
б приходити сюди з мессером AHToHio Алдегреттi, чи з мессером AHHiбалем Каро, або з ким-небуль з ваших кебетливих приятелiв, людьми
куди гречнiшими й тямовитiшими, нiж цей нечеса.
Тодi мессер .Ц,жованнi жартома еказав цьому MaTTio, щоб той забирався з-перед його очей назавжди. Хоча MaTTio смiявся, в тому жартi
було багато правди, бо мессер .Ц,жованнi не побажав його бiльше бачити i велiв покликати мессера AHToHio Аллегреттi,'i мессера Лодовiко,
! мессера Аннiбаля Каро. Коли цi достойнi люди прийшли, MeHi справдi
полегшало, i я довго го,монiв з ними при IIовному розумi, хоча й просив
Фелiче, щоб BlH прогнав геть старигана. Мессер ЛолоЬiко запитував мене, що MeHi бачиться i який BiH з себе. I поки я чiткими qловами описував його, стариган хапав мене за руки й силомiць тягнув до себе. Тому
я репетував, щоб MeHi допомогли, бо BiH хоче кинути мене пiд палубу
в свого страшелезного човна. Як тiльки я вимовив це останне слово, на
мене найшrла превелика виснага, i MeHi показалося, що BiH мене жбурляе до цього човна. Розповiдали, що в тiй нестямi я борсався i чого
тiльки не нагородив MeccepoBi .Ц,жованнi Гаддi. Я репетував, що BiH
приходить грабувати мене, а зовсiм не з жалю якого, i так соромив мессера ,Ц,жованнi Гаддi, що BiH червонiв од ганьби. Потiм, кажуть, що
я затих, як неживий. Вони сидiли бiля мене ще годину. А коли помiтили, що я холону, пiшли, переконанi, Iцо я помер. А як вони вернулися
до себе додому, про це дiзнався MaTTio Францезi
до Флоренцii MeccepoBi Бенедетто BapKi, моему до
вони бачили, як я о такiй-то годинi ночi сконав. 3
тий мессер Бенедетто, мiй великий друг, склав на мою смерть (не справжню, а уявну) красний сонет, який ми побачимо в cBoiM мiсцi. Минуло
понад три довгi години, перш нiж я прочумався. Мiй вiрний друг Фелiчi
тим часом застосував yci засоби маестро Франческо. Побачивши, пIg
я не подаю ознак життя, BiH кинувся бiгом до оселi маестро Франческо
да Норчi й так грюкав, що збулив його й пiдняв, i з плачем просив його,
lцоб BiH прийшов додому, бо BiH гадае, пIо я сконав. Маестро Франческо,
людина оприсклива, сказав так:
що, по-твоему, MeHi там робити, якщо я прийду? Якщо BiH
- Синку,
помер,
MeHi його шкода ще бiльше, нiж тобi. Чи ти гадаеш, що, з моею
медициною, якщо я прийду, я можу дмухнути йому в одне мiсце й оживити його тобi?
Побачивши, що горопашний пахолок iде плачучи, BiH його покликав
i дав йому якусь масть, щоб натерти MeHi зап'ястя й серце, i звелiв стиснути,менi якнаймiцнiше мiзинцi на цогах i на,руках. I якщо я оговтаюсь, то щоб зразу ж послали по нього. Повернувшись, Фелiче зробив усе,
як маестрЬ Франческо йому сказа". А що вже майже розвиднiло i здавалося, що нема надii, вони розпорядилися,наготувати саван й обмити
мене. Саме тодi я отямився i покликав Фелiче, щоб BiH хутчiй прогнав
геть того старигана, що в'язне до мене. Фелiче xoTiB послати по маестро
Франческо. Але я сказав, щоб BiH не посилав, а щоб пiдiйтllов до мене,
бо цей дiд зразу йде собi i боiться його. Коли Фелiче наблизився до
мене, я торкнувся до нього, i MeHi показалося, що цей qтарець у лютi
вiдскочив. Тому я просив Фелiче, щоб BiH завжди зоставався при MeHi.
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Явився маестро Франческо i заявив, що хоче врятувати мене хай би
там що i що зроду не бачив такоi сили в молодиковi, за цiле свое життя,
як у мене. Потiм почав катати рецепти i прописав MeHi курива, обмивання, притирання, припарки i ще багато всякоi всячини. Тим часом
я оклигав, з двадцятьма п'явками на панi старiй, сколотий, за.тушкований i весь знiвечений. Прийшло багато Moix приятелiв подивитися на
чудовЕе воскресiння мертвого, явилися люди вельми поважнi, i в чималiй кiлькостi. У iхнiй присутностi я заявив, що дещицю золота й грошi,
десь BiciMcoт скудо золотом, срiблом, коштовностями й готiвкою, i вiдписую моiй убогiй cecTpi, яка живе у Флоренчii i зветься мона Лiперата. Решту майна, зброю i все iнше, я залишаю моему дюбому Фелiче, та
шlе п'ятдесят золотих дукатiв, щоб BiH мiг одягтися. При цих словах Фелiче кинувся MeHi на шиЮ, кажучи, що BiH нiчого не хоче, i хоче лише,
щоб я був живий. Тодi я промовив:

ти хочеш, щоб я був живий, доторкнися до мене ось так
- Якщо
i крикни
на того старигана, бо BiH тебе боiться.
Пiсля цих слiв багато хто налякався, бачачи, що я не мар}о, але моврlю доречно й розумно. Так розвивалася моя важка хвороба й мало-помалу вiдступала. Знакомитий маестро Франческо приходив чотири, а то
й п'яiть разiв на день. Мессер Джованнi Гаддi, паплюжений стiльки, не
переступав мого порога. Явився мiй зять, чоловiк згаданоi моеi сестри.
BiH приiхав з Флоренцii по спадщпну. Але,.щира душа,. BiH дужg зрддiв, заставши мене живого. Мене вельми втiшила зустрiч з ним, а BiH
почав мене по,братньому запевняти, що приiхав лише на т€, щоб доглядати мене власноруч. Так BiH пiдсобляв MeHi кiлька днiв. Потiм я його вiдпустив, коли повiрив у свое одужання. Зять залишив MeHi сонет мессера Бенедетто

Варки

87.

На гадану й неправдиву смерть Бенвенуто Челлiнi
Хто нас розрадить, MaTTio? Хто зборе
Жаль од утрати, скроплений слiзьми,
llac тудп вiзьми!
Коли без нас
- хоч
злинула простори
Уже в надземнi
Оця душа, приязна, яснозора,
З дарами дивними, що мiж дюдьми
Иому не знали piBHi зроду ми,
I чий кiнець, ой лёле, надто скорий?

-

О духу! Як i люблять там yci,
Поглянь на тих, хто, сповнений розпуки,
Оплакуе вiдхiд твiй, а не долю.

,

Пiшов ти Бога зрить на небесi
I бачиш його нинi на престолi
Таким,яким рiзьбили TBoi руки.

Хвороба так прикувала ,мене до постелi, що здавалося, мене вже не
вiдпустить. Славний маестро Франческо да Норча з шкiри пнувся,
стараючись. Щодня BiH приносив MeHi HoBi лiки, Iцоб хоч трошки змiцнити мЬе хирне тiло, i попри Bci cBoi зусилля нiяк не мiг покласти краЙ
цьому_ нездужанню. Bci лiкарi опустил.и рукй й. не зналл, я.к далi лiкувати. Мене чучила страшеlна спрага, i я вже кiлька днiв пiчого не пив,
як вони MeHi звелiли. Фелiче, мiй чулолiйний рятiвник, не вiдходив од
мене Hi на крок. I цей стариган уже не так докучав MeHi, BiH приходив
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тепер лише BBi cнi. Якось Фелiче вийшов, i глядiти мене залишилися
один з моiх учнiв i служниця Беатрiче. Я запитав в учня, що сталося
з пахолком Ченчо i чому я Hi разу його не бачйв у Moix потребах. Учень
вiдповiв MeHi, що Ченчо слабуе ще бiльше, нiж я, i що йому три чисницi
до cMepTi. Фелiче наказав Тм не говорити MeHi про це. .Щовiдавшись це,
я тяжко зажурився. Потiм покликав служницю Беатрiче, пiстойку, i зажадав, щоб вона принесла MeHi велику кришталеву ,коновку, наповнену
чистою й свiжою водою, коновка стояла недалеко. Служниця одразу
збiгала й пр,инесла ii повною. Я iй сказав, щоб вона пiднесла MeH,i ii
до рота i що я подарую iй сукню, якщо вона дасть MeHi вiдпити ковток
на мiй смак. Ця служниця поцупила в мене деякi безвартiснi лрiбнички
не розкрилася крадiжка. Тому вона була б дуже
Еа дала MeHi випити цiеi води, двома наворотhми,
ж я, мабуть, видудлив чiлу сулiю. Потiм я накрився по вуха, i почdЪ цiтнiти, i заснув. Фелiче повернувшись по тому, як
я проспав, певне, близько години, запитав у пахолка, шо я роблю. Цахолок вiдповiв так:
не знаю. Беатрiче принесла йому чю коновку, повну води, i BiH
- Я всю
випив. Тепер я не знаю, помер BiH чи живий.
ii сливе
Подейкують, що цей бiдолаха Фелiче з великого жалю мало не
брязнув додолу. Потiм ухопив замашну герлигу, почав немилосердно
гамселити служницIо й кричати:
Ось тобi, вiдьмо, ти MeHi його вбилаl
-Поки
Фелiче пiжив ii, а вона верещала, я бачив сон. t}leHi снилося,
що в цього дiда в pyui вiрьовки. I коли BiH xoTiB в'язати мене, прибiг
Фелiче й цюкнув його сокирою, i старигак з криком дав драла. Я лобре
чув його слова:
мене, я сюди вернуся не скоро!
-ТимПycTl.r
часом до Moei кiмнати вбiгла з голосним лементом Беатрiче.
f прокинувся i сказав:
Облиiц ii, бо вона замiсть надвередити пiдсобила MeHi так, як ти
при- всьому своему дбаннi не змiг зробити. .Ц,опоможiть MeHi, бо я вiд
поту мокрий як хлющ. I покваптесяl
Фелiче збадьорився, обтер мене й допомiг MeHi. Я знову вiдчув велику полегкiсть, i жити захотiлося. Потiм прийшов маестро Франческо.
побачивши, що мiй стан набагато полiпшився i що служниця плаче,
а Фелiче смiеться, BiH подумав, що тут сталася якась незвичаЙна подiя,
спричинившись до рiзкого. покращення мого здоров'я. Тим часом показався маестро Бернарлiно, яiхwй ранiше вiдмовився кинути MeHi кров.
Маестро Франческо, чудовий лiкар, сказав так:
природи! Вона едина знае, чого iй треба, а лiкарi нiчогi- Оне сило
ciHbKo
знають!
Мудрагель маестро Берirарлiно одразу ж вiдгукнувся так:
видудлив ще сулiю, то зразу б зцiлився!
- Аби BiHФранческо
Маестро
да Норчi, бувалий в бувальцях, заявив:
Тодi б уже, не приведи Господь, було по ньому!
-Потiм BiH обернувся до мене i запитав мене, чи мiг би я випити
бi.тьше. Я вiдповiв, що Hi, бо я цiлком,утамував спрагу. Тодi Франческо
знов qбернувся до згаданого маестро Бернарлiно i мовив:
природа взяла piBHo стiльки, скiльки iй треба було, Hi
-'ОтHiбачте,
бiльше,
менше. I вона точно так само вимагала, чого iй треба, коли
бiдода.rпний хлопець благав вас кинути йому кров. Якцtо ви знали, що
для його пОрятунку досить випити лвi сулiТ води, то чому б вам ранiше
не сказати? I-[e була б ваша заслуга.
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По цих словах коновал пiшов, мурмочучи щось пiд носа, i бiльше
вже сюди не потикався. Тодi маестро Франческо сказав, щоб мене взяли з цiет кiмнати i щоб мене вiднесли на якийсь iз римських шпилiв.
Кардинал (орнаро, довiдавшись, що MeHi краще, звелiв перенести мене
до свого маетку на Монте Кавалло. Того самого вечора мене_дуже обе_
режно перенесли на ношах, добре затушкувавши ii посадивши. Ледве
я llрибув, як почав блювати. З блювотинням ч мене вийшов зi шлунка
пелех_аr,ий хробак завбiльшки з чверть лiктя. Пелехи були довгi, i хробак б_ув гидомирний, у рiзноколiрних плямах, зелених, чорних i черЪоних. Иого зберегли для лiкаря. Той сказав, що нiколи не-бачив нiчого
подiбного. Потiм заявив Фелiче:
- Тепер лбай про твого Бенвенуто, найгiрше вже позаду. .Е[ивись,
щоб BiH не жив без пуття. Бо хоч зараз BiH урятувався, дальше безпутство його уб'е. Ти сам.бачиш:

хвороба

була така

великаr

що його тре-

ба вже було соборувати, Тепер я бачу, що при деякому терпiннi BiH
скоро видужае i створить ще не один apxiTBip,- Потiм обернувся до
мене i сказав:- Мiй Бенвенуто, шаl уйся i не йди пусто. А коли ти зовciM оклига€ш, я хочу, щоб ти зробив мен] Богоматiр власноруч, бо я хочу завжди молитися ili за тебе.
Я обiцяв йому че. Потiм я запитав його, чи не булtl б краще перебратися MeHi у Флоренцiю. Тодi BiH сказав MeHi, щоб я спершу трохи
поздоJrовiв

i

що треба ще пOдивитися, як лiе природа.

роздlл вIсlмнддцятиR
t
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Пiсля оOgэrcання Бенвенgtо ide з Фелiче 0о Флоренцii.- Помiцае,
еерцое ДлессанOро пi0 вплuвол йоео BopoziB dуuсе настроенuй протu
ньоео.- Повертuеться 0о Рuлlа i тgт вuконgе баеаrо робiт.- Пi0 цас
повернення з полювання Бенвенgто бацuть на небi воzняна колоOу; йоzо
пояснення цьоzо явuu,|р.- ?вiсткu ipo вбuвство еерцоеа Длессанdро,
чuТм настgпнuком стае Козiло 0е МеOiчt.- Папа diзнаеться про HaMi,p
iмператора Карла П'ятоzо прuбцтu пiсля переJфоrrсноzо похоOg в TgHic
0о PuMa i замовляе Бенвенgто зробuiu dля йоео вqл'ччностt чgdовuй по0арgнок--Урочuстuй в'iз0 iмперотора 0о Рuма-- Бенвенуто з мессером !,gранте пidносять iмператоровi 0арu Bil iMeHi йоео святостi: 0вое
арабськuх скаrcцнiв i молuтовнuк g золотолg оклаOi.- Бенвенgто вuео-

uр

лоша€ пролову, прuятельськарозмоsч iлператоро з HuM.

Минув тиждень, а хвороба вiдступала так помалу, що я сам став
собi за тягар. Понад п'ятдесят днiв я пролежав безвiльно. Потiм я вирiшив зiбратися в дорогу. Найняли ми з Фелiче двi кошiвки й поiхали
до Флоренцii. Нiчого не нагисавши, я зненацька прибув до Флоренцii
в оселю моеi сестри, та, узрiвши мене, смiялася i плакала водночас.
Того дня мене прийшли провiдати численнi Moi лрузi. Серел iнших
П'ер Ландi, найближчий i найдорожчий мiй товариш. .Щругого дня прийшов I-Iiкколо да Монте Агуто, що теж належав до Moix близьких знайомих. BiH прийшов у розпачi, бо почув, як герцог сказав: <Бенвенуто
зробив би значно лiпше, якби помер, бо BiH сюди приТхав, щоб лопасти
в зашморг, i я нiколи йому не прощу>.Тому Нiкколо забiдкався:
мiй Бенвенуто, чoMy ти сюди приiхав? Чи ти забув, щg
- Oii леле,
ти учворив
герцоговi? Я чув, як BiH присягався, кажучн, що ти приiхав,
щоб потрапити в зашморг хай би там що.

4
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я вiдповiв так:
Нiкколо, нагадайr,е йоt,1_1 ясновельможнос,гi, що те саме xoTiB зi
- зробити папа Клементiй, i так само несправедливо.
мн<_lю
Хай BiH вели,гь пантрувати за м}lою i дасть MeHi оклигати, i я доведу його ясновельможностi, що я завжди був lioMy найвiрнiшим слугою, якого BiH
коли-небудь у життi мав, i оскiльки якийсь мiй ворог зробив iз заздрос1,i цю лиху послугу, той хай BiH почекае мого одужання, iколи я змож\,,

дам йому таке свiдчення про себе, що BiH вжахнеться.
I_[ю лиху лослугу зробив !,жорджетто Васселлеарiо 88, аретiнець,
маляр, можливо в нагород), за стiльки зроблених йому лобродiянь.
У Римi я взяв його до себе, годував й одягав cBoiM коштом, а BiH поставив мiй булинок шкереберть. BiH мав тодi якусь лепру i немилосердно чухмарився. I коли спав з одним славним пiдмайстром на ймення
Манно, гадаючи, що чуха€ себе, BiH роздряпав до KpoBi Манно своiми
брудними l)учиськами, на яких BiH нiколи не пiдстригав нiгтiв. Згаданий Манно розрахувався зi мною i xoTiB його убити хай би там що.
f ломирив i.x. Потiм я пj)илаштував цього !,жорджо до кардинала де
Медiчi й завжди йому пiдсобляв. За це в нагоролу BiH iсказав герчсlг<_lвi
лессандро, бучiмто я мовив погане про його ясновельможнiсть i бучiмr,r_r
я хвалився, що xoTiB першиЁl пiднятися на мури Флоренцii 1lазом iз ворогами його ясновельможносr,i, вигнанцями. l_[i слова, як я ),знав потiм,
йопtч звелiв сказати цей шляхетний муж от,гавiано де Медiчi, бажаю.Iи

1,о

помститися

за те,

що герцог на нього розсердився

через монети l через

мiй вiд'iзд iз Флоренцii. Але я, не вiдчуваючи нiякоi ltровини:Jа цю воло-

чену на мене пеню, нlтрохи

не злякався.

Лiкував мене маестро Франческо да MoHтeBapKi з вr:ликою с,гараннiстю. А привiв його мiй любиii приятель Лука Дlартiнi Б9, який бiльult,

частину

дня проводив зl мною.

Тим часом я послав свогtl вiрногсl Фелiче дtl Рипла потурбуватися
про тамтешнi справи. Тlльки через два тижнi я поtlав пiдводlrти голоtsу
з подушки i, хоча ще не мiг ступати ногами, велiв вiднести себе до лалацу Медiчi, нагору, де малены(а тераса. Там я ciB i чекав, поки пройде
герцог. Багато Moix придворних лриятелiв пiдходили до мене побалакати й чулувалися, що я завдав собi Takoi мороки й велiв принести себе,
такого хворого. Вони радили MeHi спершу лочекати, поки я видужаю,
а потiм уже олвiдувати герцога. Ix зiбралося багато, i Bci дивилllся на
мене, як на диво. Не тому, що чули про мою смерть,

а скорше тOму, щс;

я справдi здавався iM живим мерцем. Тодi я прилюдно заявив, як

один

пiдлий мерзотник сказав мо€му пановi герцоговi, нiбито я хвалився, щ(_)
xoTiB би першим лiднятися на мури його ясновельможностi, iпоr,iм б1,цiмто я паплюжив його. Тому MeHi не хочеться Hi жити, Hi помсрr,и, д<_lки не очищуся вiд цiеi ганьби. Тому, кров з носа, я Мушу знати, хто
той зухвалий негiдник, хто звiв на мене цеЁt наклеп. При цих слова.\
й гу;lт цих
лко спiвчували метой'iнше,
шу звiдси, поки не
е обкидав
з'явився серед цих
l сказав:

Агостiно.

пiдiliшов до

,rо

Якщо ти хочеш дiзнатися лише цс,
заl)аз дiзнаешся.
-Якраз
проходив згаданиii маляр !,жt-lрджо. Маестро Агостiно

нув:

мене

гук-

Ось хто тебе чорнив. Тепер можсш пеl)еконатися сам, лравда це

чи неправда.

Хоча я не мiг рухатися, я смiливо запн,гав .Ilжорджо, tIи це правда.
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що це неправда i що BiH зроду цього не говорив. Маестро Агостiно гукнув:
- Ох, вiшальнику, хiба ти не вiдаеш, що я знаю про це напевне?
Д.жорджо повторив, що Hi, що це не BiH, i пiшов геть. Невдовзi вийшов герцог. f одразу ж велiв пiдняти мене перед його яснQвельможнiстю, i BiH зупинився. Тодi я сказав, що явився сюдн в такому cTaHi,
,I|,жорлжо вiдповiв, що Hi,

аби лише виправдатися. Герцог подивився на мене i здивувався, що
я живий. Потiм, сказав MeHi, щоб я шанувався й одужував. (оли я повернувся додому, Нiкколо да Монте Агуто прийшов мене провiдати
i сказав MeHi, що я уникнув бурi, найстрашнiшоi бурi, яку лише можна
уявити. Бо BiH бачив недавно в палацi написаний чорним по бiлому*
MeHi вирок. Отож BiH бажав MeHi швидше оклигати, а потiм Тхати собi
з Богом, бо MeHi загрожу€ смертельна небезпека вiд того, хто хоче мене
стерти на порох. I, порадивши MeHi, щоб я був на сторожi, спи,I,ав:
Чим ти дозолив цьому негiдниковi OTTaBiaHo де Мед]чi?
-Я вiдповiв,
що я йому зроду нiчим не дозоляв, зате MeHi Bitt дозо.iIяв
чимало. Коли я розповiв йому про всю пригоду з монетним двором, BiH

сказав MeHl ,|,ак:
Iдь собi з Богом якнайхутчiш

швидше,
нlж ти гадаеш.

i

не хвилюйся: за тебе помстяться

Я намагався оклигати. !,ав вказiвки П'еро Паголо, як карбувати монети. Потiм поiхав з Богом назад до Рима, не сказавши Hi герцоговi,
Hi комусь iншому.
Вернувшись до РиN,lа, я вiдзначив зустрiч iз своiми друзями iзнову
взявся за герцогську медаль. За кiлька днiв я зробив голову на крицi,
, своерiдний шедевр. У цю пору до мене вчащав один телепень на ймення мессер Франческо Содерiнi. Спостерiгаючи за моею працею, BiH знай
приказував:
Ох, недолюдку, ти хочеш увiчнити цього кривавого -гирана! I_(e
- найпрекраснiша
твоя
робота, i з цього видно, що ти наш заклятий воА
iхнiй
ти
такий щирий, цо папа i герцог хотi;tи вже двiчi
друt,
рог.
без вини lrовiсити тебе. Перший був отець, лругий
- син, тепер стережися.Щуха Святого.
Bci вважали, що герцог Лессандро це син папи Клементiя. Мессер Франческо Содерiнi погрожував ще -й заприсягався, що, аби мiг, BiH
(lи в мене поцупив чекани вiд цiеi медалi. Я вiдповiдав, що ulиро дякую
йому за це попередження. Вiднинi я краще пильнуватиму i сховаю ix
так, щоб BiH ix бiльше нiколи не побачив. f передав у Флоренчiю паноBi Лоренцiно, аби BiH прислав MeHi зворот медалi. Нiкколо да Монте
Агуто, якому я про це написав, вiдповiв MeHi, що BiH сказав про мое бажання цьому божевiльному меланхолiйному фiлософовi Лоренцiно. Той
його запевнив, що вдень i вночi BiH тiльки й думае про медаль i що BiH
це зробить, як тiльки зможе. Проте Нlкколо радив MeHi, щоб я не дуже
покладався на Лоренцiно i щоб я зворот медалi придумав сам. А коли
я завершу медаль, то щоб смiливо Hic iТ до герцога, винагорода буле
щедра. f зробив малюнок звороту медалi, якомога кращий, i праrrюЬав
над ним з yciM завзяттям, на яке лише був здатний. Але оскlльки я ще
.не вичуняв од тяжкоi хвороби, то знаходив велику BTixy в тому, щоб
ходити на лови з пищаллю на плечi i своТм любим Фелiче пiд боком. Фелiче, щоправда, зовсiм не тямив у мо€му ремеслi, та оскiльки постiйно,
i днi i ночi, ми бували разом, то кожен уявляв собi, що BiH великий майстер. Фелiче був неабиякий штукар, i тому ми не раз смiялися з того,
якоi великоi слави BiH зажив. Звався BiH Фелiче Гваданьi (ДорОбкевнч) i любив жартувати про себе: <<MeHi слiд було б називатися Гва4rB
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даньi-Поко (МалиЙ ,Ц,оробкевич), абп ви не допомогли MeHi зажити
TaKoi великоi слави, що я можу вели_чати себе Гваданьi-Ассай (Великим !,оробкевичем)>. Я вiдпоЪiдав, що е два способи заробляти. Перший, коли заробляеш для себе. А другий, коли заробля€ш для iнших.
У ньому я цiную кули бiльше другий спосiб, бо BiH заробив MeHi життя.
Так ми гомонiли мiж собою не раз i не два. Якось на водохрещi ми
з ним були коло Мальяни. Уже смеркало. Того дЕя я набив з пищалi
багато качок i гусей. Настрiлявшись досхочу, ми ще завидна повернули квапливо до Рима. Я покликав свого пса на кличку Барукко. Той нiяк
не йшов. Я обернувся i вздрiв, як мiй муштрований собака робить стiйку
перед гусаками, якi всiлися у poBi. Я спiшився, наставив свою добру
пищаль, вистрiлив здалеку по них i однiею кулею влучив у двох гусей.
f привчився завжди стрiляти однiею кулею на двiстi лiктiв i рiдко коли промахувався. Iншими способами зробити це ,годi. Я вцiлив двох гусок, одну вбив наповал, а другу поранив. Пiдранок пробував летiти, але
мiй пес погнався за ним i принiс MeHi його. Перша гуска тонула в каHaBi, i я кинувся до Hei. Покладаючись на своi високi чоботи, я ступив
у воду, i грунт пiдi мною провалився. Гуску я вхопив, проте чобiт був
повний крижаноi вqди. Я скинув чобiт, вилив воду, потiм ciB на свого
коника, i ми поспiшили до Рима. Але стояв холод, i я вiдчув, як }4 мене
в чоботi мерзне нога. Я сказав Фелiче:
- Треба щось робити, бо, поки доiдемо, нога у мене одмерзне.
.Ц,обрий Фелiче одразу зiскочив з коня й заходився збирати будячиЕня й хмиз, щоб розпалити вогонь. Чекаючи, я застромив руки в гусяче пiр'я й вiдчув приемне тепло. Тому я не дав розкладати вогню,
а натоптав у чобiт гусячого пiр'я i зразу вiдчув таку полеtкiсть, що
ожив.
ми посiдали на коней i поскакали до Рима. Коли ми виiхали на
якийсь, белебень (запала вже нiч) i глянули у бiк Флоренцii, у нас
з грулей впрвався здивовакий крик:
о Боже праведний, що ж це воно за знамення над Флоренцiею?
-Край
неба стояла велика вогненЕа колода, iскрячись i переливаючись яскравим блиском. Я сказав Фелiче:
Мабуть, завтра ми почуемо, що у Флоренцii сталося щось незви-

чайне.

Коли ми добралися до Рима, було темно, хоч в око стрель. Ми наближалися до Банкi, мiй коник бiг, як завжди, добрим клусом, тож Hi BiH,
Hi я не розгледiли купу щебiнки й битоi черепицi посеред вулицi. KiHb
вилетiв з розгону нагору i при спуску спiткнувся, беркицьнувшись: голова в нього опинилася мiж ногами. Я лише чудом не зазнав нiякоi
шкоди. На цей шерех повибiгали надвiр сусiди з вогнем, як скочив на piBHi i, вже не сiдаючи верхи, побiг додому, смiючись, що зумiв не скрутити
собi в'язiв. Удома мене чекало кiлька лрузiв. За вечерею я розповiв iM
про пригоду на полюваннi i про чю чортiвню з вогненною колодою, побаченою недавно. Приятелi дивувалися:
Що ж це мало означати?
-Я вiдповiв:
ФлоренцiТ щось таки сталося.
-ТакУми
провели приемний вечiр, а другого дня cllepKoM до Рима надiйшла звiстка про смерть герцога Лессандро, ,Щ,о мене прийшло багато
знайомих i казало:
Твqя правда. У Флоренцii такп сталося щось незвичайне.
_ -У цю хвилю притрюхикав верхи на своТй муличi мессер Франческо
Солерiнi. Ще здалеку регочучи, як божевiльний, BiH кричав MeHi:
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Ось тобi й зворот медалi цього окаянного тирана, який тобi обiТи xoTiB нам увiчнити герцяв- твiй Лоренцiно де Медiчi.- I додав:

-

цогiв, але ми не бажаемо бiльше герчогiв!
I олразу почав кпити з мене, нiби це я очолював Ралу Восьми, яка
обирае герцогiв. Тут прийшов такий собi Баччо Беттiнi, чия tголовища
скидалася на короб, i теж заходився висмiювати цих дукiв:

-

Ми ix геть роздукали, i бiльше цих дукiв не матимем, а ти нам

xoTiB зробити ix безсмертними.

BiH наговорив ще чимало подiбних слiв. Коли BiH MeHi увiрився,
я сказав так;
дурнечаl f убогий золотар. Служу тому, хто MeHi платить, а ви
- Оке,пкуете,
нiби я. якийсь партiйний JIривiдця., Дле я черФ це не
з мене
стану дорlкати вас хтивlстю, навlженством l нlкчемнlстю вацих предкlв.
Проте я кажу на ваш дурний cMix, що не минеться двох-трьох днiв, од
сили, як ви матимете нового герцога, може, куди гiршого за поперед-

нього.

Другого дня завiтав до моеТ робiтнi Беттiнi i заявив:
Нема чого й витрачатися на гiнцiв, бо ти все знаеш ранiше, нiж
воно- станеться. Який лух тобi це все нашiптуе?
I BiH сказав MeHi, що флорентинським герцогом обрано Кбзiмо де
Медiчi, сина синьйора .[|,жованнi. Але BiH став герцоtом на певних умовах,.якi йог.о триматимуть у шорах, BiH тепер не зможе коверзувати. Тепер l я засмlявся з них 1 сказав так:
флорентинськi громадяни посадили молодика на баск,l- Цi добрi
го огиря,
начепили йому остроги. вклали йому ло рук повiддя й поставили його на прегарну луговину, де й квiти, й овочi, i всiлякi усолоди.
Потiм дказали йому, щоб BiH не переступав певних меж. Тепер скажiть
MeHi, ви, мудрагелi,.хто його BTpHMaei коли йому заманеться Тх переступити? Хiба писаний закон тому, хто його господар?
Так вони вiд мене вiдчепилися й бiльше не набридали MeHi.
Пораючись у своiй робiтнi, я доробляв деякi Moi роботи, не TaKi значHi, бо треба було ще пiдправити здоров'я, я не зовсiм очуняв вiд перенеceHoi важкоi хвороби. В
лобу чiсар повертався з переможного TyHicb"у по мене, щоб порадитися, який подарунок
кого походу. Папа послав
пiднести iмператоровi. Я вiдповiв, Iцо найлiпше було б подарувати його
величностi золотогЬ хреста з Христом, до якого я майже зробив опорядження, що додавало йому краси й послужило б на славу його святостi
й MeHi, недостойному. Я вже зробив три золотi фiгурки, круглi, завбiльшки десь з п'ядь. Щi фiгурки готувалися до чашi папи Клементiя
й зображували Bipy, Надiю i Любов. Усю решту пiднiжжя цього хреста
я злiпив з воску. f принiс показати папi Христа з воску i з безлiччю
прегарних оздоб. Папа залишився дуже задоволений. Перш нiж я пiшов вiд його святостi, ми домовилися, що треба було зробити, а потiм
пiдрахували BapTicTb шiеI роботи. Ще було о четвертiй годинi пополуднi.
Папа наказав MeccepoBi Латiно Ювiнале, щоб BiH на лругий день виплатив./ MeHi грошi. От Mec.cepoBi Лаjiно, який мав бзик у головi, закортiло пiдказати папi новий задум. Так BiH втручанням лорушив нашу
взаемну домовленiсть. Коли я вранцi прийшов по грошi, BiH вирiк зi
своею ослячою бундючнiстю:
виконувати. Перш нiж я пj- Наша справа винаходити, а ваша - краще.
шов учора вiд папи, ми вигадали щось куди
f тут же його перебив i сказав так:
- Hi вам, Hi папi зроду не вигадати нiчого кращого, нiж те, де
учасник Христос. I все ваше придворне патякання нiчого не змiнить.
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Не пустив,r,и пари з уст, BiH пiшов вiд мене розлючений i намагався
передати цю роботу iншому золотаревi. Проте папа не захотiв i одразу
ж посдав по мене й визнав, що я вiдповiв слушно. Вони хочуть лиш скористатися молитовником Мадоннi, прегарно оздобленим, який коштував
кардиналовi де Медiчi двi з гаком тисячi скудо. I-[e був би найкращий
подарунок цiсарiвнi, а для цiсаря я потiм зробив би розп'яття за cBoiM
малюнком, бо BiH справдi гiдний чiсаря. дле з працею треба поспiшити,
бо цiсаря чекають у Римi через пiвтора мiсяця. До цiеi книги папа хоTiB зробити оправу з масивного золота, багато опоряджену Ёr прикрашч,ну безлiччю самоцвiтiв. Камiння коштувало близько шести тисяч скудо.

Папа прислав MeHi самоцвiти й золото, i я взявся за роботу.3а кiлька
днiв я так оздобив книгу, що папа дивувався, розхвалював мене й обiцяв, що ця скотина Ювiнале дасть MeHi спокiй. Колн робота була майже

Iотова, прибув до Рима з великою помпою цiсар, для якого позводили
багато пишних трiумфальних арок (правда, його урочистий в'iзд довсдеться описувати iншим, бо я хочу говорити лише про те, що стосуеться мене). Одразу по прибуттi цiсар подарував папi дiамант, куплений
за дванадцять тисяч скудо. Иого святiсть послав по мене i дав MeHi цей
дiамант щоб я зробив йому перстень на його палець. Проте спершу BiH
xoTiB, щоб я принiс книгу такою, як вона е. Так я принiс кнлlгу папi, який
залишився дуже задоволений. Потiм BiH порадився зi мною, як вже його виправдатися перед цiсарем, що робота досi ще не завершена. Я вiдповiв, що найкращим виправданням буде, коли я скажу йому про свое
нездужання. Иого величнiсть цiлком повi.рить, як побачить мене такого
худющого й блiдого. Папа мою пропозицiю схвалив. Иого святiсть хоTiB лише, щоб я додав вiд його iMeHi, що, пiдносячи книгу цiсаревi, я пiдношу йому й самого себе. I навчив мене, як MeHi при цьому поводитися
i якi слова говорити. l, повторив усе, чого навчав мене папа, i запитав
його, чи говорю саме так. BiH вiдповiв:

Чудово, якщо в тебе стане духу говорити з цiсарем так, як ти го-

- зl мною.
вориш

тодi я заявив, що говоритиму з цiсарем ще впевненiше. Адхtе цiсар
ходить убраний, як ходжу я, i MeHi здаватиметься, нiби я говорю з людиною, такою ж, як i я. Зовсiм iнша рiч, коли я говорю з Ёlого святiстю,
в якому я бачу куди бiльше боговитостi як через церковнi шати, що
MeHi являють нiби якесь сяйво, так i через прекрасну cTapicTb його
святостi. Все це викликае,в мене бiльший трепет, нiж те, що мае цiсар.
На цi слова папа сказав так:
Iди, Бенвенуто, ти молодець. Зроби нам честь, i я тобi вiддячу.
-П4па
добрав двох арабських cKaKyHiB, якi ранiше належалк папi
Клементiю. Були то найкращi огирi в шiлому християнському cBiTi. ПоTiM наказав своему камерарiю MeccepoBi Д.уранте 90, щоб BiH привiв ix
униз, у палацовi коридори, i там вручив iх цiсаревi i сказав Ti слова,
яких BiH його навчив. Ми спустилися вниз разом. Коли ми стали перед
цiсарем, обидва огирi ступали так величаво й зграбно цими сiнями, що
цiсар i Bci дивом дивувались. Вперед виступив мессер Дуранте i захарамаркав cBoiM брешiйським дiалектом, причому ще й плутаючись язиком, здавалося, гiршого промовця ще HixTo не бачив i не чув. Щiсар наBiTb посмiхнувся кутиками уст, Тим часом я вже розгорнув свою роботу,
А зауваживши, як цiсар вельми прихильно глянув на мене, я ступив
уперед i сказав так:
величносте, нац найсвятiший папа Павло надсила€ в дар
- Свята
велйчностi цю книгу Мадонни, написану од руки й озлоблену ру,
вашiй

кою найславетнiшого художника, який тiльки працював у цьому
l02

ре-

меслi. д цю багату оправу з золота й самоцвiтiв ще не завершено через
мо€ нездужання. Тому його святiсть разом з цiею книгою пiдносить також i мене, i щоб я вирушив за вашою велпчнiстю завершити вам книгу. КрiЙ того, в усьому, що ваша величнiсть побажае-зробити, доти,
поки я живий, я слугуватиму вам.
Щiсар вiдповiв так:
- Книзi я радчй, i вам також. Але я хочу, щоб ви ii завершили
в Римi. Як тiльки книга буде готова, а ви здоровi, приходьте до мене
й привезiть ТТ з собою.
Потiм, розмовляючи зi мною, BiH назвав мене на iм'я, аж я здивувався, бо пiд час церемонii не називалося мого iMeHi. Щiсар сказав, що
бачив цю клямру для ризи папи Клементiя, де я зробив стiльки прегарних фiгурок. Розмова точилася цjлих пiвгодини, ми розмовляли про
рiзнi х.уложнi вироби i ще про всяку всяч,ину. f побачив, що впорався
зl cBolM завданням ще краще, нlж сподlвався, l коли розмова дещо
зачахла, вiдкланявся й пiшов собi. L[icap звелiв потiм помiчниковi:
дадуть Бенвенуто п'ятсот золотих скудо негаfiно.
-Той,Хай
хто ix принiс, запитав, хто той папський посланець, який так
приемно розмовляв з цiсарем. Вiдгукнувся мессер Дуранте й украв
у мене моТ п'ятсот скудо. Я поскаржився на це папi. Той запевнив мене,
що дуже лобре знае, як я гарно розмовляв з цiсарем, i що з цих грошей
я дiстану принаймнi свiй пай.
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Бенвенgто dорgчають оправuтu diaMaHT, tцо йоео цiсар поOарgвао
обмовляе переd папою Бенвенцто, i папа
tiолу BipuTb.- 3ачепленuй за ctcuBe майстер вuрiшце 'iхатч 0о Фран-

папi.- Мессер Латiно Ювiнале

цii.-

Дuвовurлсна прuеоdа з gчнел Дсканiо.

Повернувшись до своеI робiтнi, я заходився пильно завершувати перстень з дiамантом. Папа послав до мене чотирьох чlльних римських
ювелiрiв, бо хтось йому набалакав, що цей дiамант оправлено рукою
найкращого ювелiра в cBiTi, на ймення маестро Мiлiано Таргетта, венецiйця. Виконати,гаку роботу без великоi рали штука дуже важка, оскiльки дiамант деutо тонкий, Я був ралиЁr цим чотирьом ювелiрам, серед них
був iмiланець на f,lмення Гайо. Це був найбiльший шелпхвiст на свi,гi
1,а ще й невiглас. Иому здавалося, що BiH знае найбiльше за Bcix. Решта бl,ли щонайскромнiшi i найтямовитiшi люди. Гайо взяв слово пёрший i заявив:
зберегти Мiлiанову кольороБу фольгу, бо перел нею, Бен- Слiд
треба скинути капелюха. Адже пiлфарбовування дiамантiв найвенуто,
краща, але й найважча робота в усьому ювелiрному ремеслi. Мiлiано -найбiльший ювелiр, який тiльки ходив по землi, а цей алмаз найважчий
з дiамантiв.
Я вiдповiв, що тим бiльше честi змагатися з таким штудерником
у цьому ремеслi. Потiм обернувся до решти ювелiрiв i сказав:
Ось я збережу Мiлiанову кольоров), фольгу, i полробую, чи не вийде-в мене лiпше. Якщо Hi, то ми цю саму й пiдкладемо задля барви.
Цей бидло Гайо заявив, що BiH скине перелi мною капелюха, якщо
я зроблю ii бодай так. Я зауважив:
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Отже, якщо я зроблю iT краще, то вона заслуговуватиме двох по-

MaxiB капелюха.

Авжеж,- озвався цей шелихвiст.
-Отак
я почав робити кольоровi фольги. (ольоровi

фольги я робив
дуже старанно, i як саме вони робляться, я навчу в своТм мiсцi. Дiамант
i справдi був найважчий з ycix, якi MeHi траплялися ранiше, а ця Мiлiанова фольга була зроблена вiртуозно. А проте це мене не злякало.
f напружив усю свою тяму i зумiв не лише зробити таку саму, а й перевершити ii. Побачивши, що я його переважив, я вiдтак узявся переважити самого себе. Я по-новому зробив фольгу, яка була куди краща
за вже зроблену. Потiм я скликав ювелiрiв, вiдтiнив дiамант Мiлiановою фольгою, потiм лобре його почистив i додав кольору своею власною.
Коли я показав дiамант ювелiрам, найбiльший мастак серед них на
ймення Раффаель дель Моро, взявш}I алмаз у руку, сказав Гайо:
перевершив Мiлiанову фольгу.
-ГайоБенвенуто
не xoTiB вiрити цьому, BiH узяв дiамант до рук i гукнув:
цей алмаз на двi тисячi дукатiв доро;кчий, нiж з Mi- Бенвенуто,
лiановою
фольгою.
Тодi я заявив:
_ Коли вже я здолав lvliлiано, tо побачимо, чи зможу я здолати
самого себе.
f попрохав iх хвилинку почекати. Я рушив до своеi комiрчини i там
перефарбував дiамант. Коли я винiс його ювелiрам, Гайо заволав:
Це найдивнiше з усього, що я коли-небудь бачив у своему життi.
Цей- алмаз вартий понад вiсiмнадцять тисяч скудо, тодi як ми щоЙно
оцiнювали його в дванадцять.
Iншi ювелiри позирнули на Гайо i сказали:
- Бенвенуто - слава нашого мистецтва, i за заслуги i перел його
фольгами, i перед ним ми повиннi скинути капелюхи.
Галiо вiдповiв:
хочу пiти сказати про це папi i хочу, щоб BiH одержав тисячу
- f скудо
золотих
за оправу цього дiаманта.
Ifей базiка побiг до папи i все йому роздзвонив. Тим-то папа тричi
того дня лрисилав довiдатися, чи готовий перстень. Перстень я однiс
о двадцять третiй годинi. Щверi для мене не зачиня,пися, iя, одвiвши
тихенько портьеру, побачив папу удвох iз маркiзом дель Гвасто 9l. Тбй,
очевидно, схиляв його до чогось, чого папа не xoTiB робити, i я чув, як
BiH вiдповiв маркiзовi:
Hi. Бо MeHi тут не треба втручатися, i край.
Я вам кажу
-f шпарко
вiдступив
назад, проте папа сам мене покликав. Тодi
я прудко ввiйшов i подав йому перстень з дiамантом. BiH довiрливо потягнув мене до себе, а маркiз вiдiйшов набiк, Папа розглядав алмаз
l шептав так:

Бенвенуто, удай, нiби ти зi мною балакаеш про щось дуже важли_

ве. -I не зупиняйся, поки маркiз не пiде з моТх покоТв.

Папа заходив покоями туди-сюди, i я скористався цим (MeHi че сподобалося) i почав пояснювати папi, яким чином пiдкрасити дiамант. Маркiз Гвасто стояв осторонь, прихилившись до TKaHoi шпалери, i переминався з ноги на ногу. Тема нашоi розмови була така обширна, аж, щоб
ТТ вичерпати, треба було розмовляти чiлих три години, Папа так захопився, що забув про неприемну розмову з маркiзом. Я почав розводити
теорiю про засади зо4отарства. Так ми розмовляли близько години,
маркiз нарештi знудився iпiшов, пiймавши облизня. Папа був зi мною
такий ласкавий, як тiльки Можна собi уявити. Насамкiнець BiH сказав:
t04

Почехай, мiй Бенвенуто, i я дам за TBoi талаЕтп*ншу винагороду,

- тисяча скудо, яких, на думку Гайо, ти засJryговуrеIrI за свою працю.
нiж_та
Коли я пiшов, папа хвалив мене персд своiми довiрниками, серед
яких був Латiно Ювiнале, що про нього я вже згадувhв- Л-атiно був

MoiM заклятим ворогом i при кожнiй нагодi намагався MeHi нашкодити. Почувши, з якою теплотою й завзяттям вiдгукуеться про'мене папа, BiH зауважив:
Нема cyMHiBy, що Бенвенут9

дивовижних здiбностей.
- людина
Але- якщо HaBiTb усяка людина схи.ilьна
бiльше любйти cBoix краян, нiж
iнших, то все ж треба думати, як слiд мовити про папу. Про папу Клементiя BiH говор
й
який

будь-колижив,i
вашу
,
святiсть BiH вiдг
!
ас на
головi, i ви скидаетеся на вичепчрений снiп Соломи, i нiчогiсiнько у вас
нема, oKpiM щастя.
У цього дворака язик був добре пiдвiшений, говорив BiH так переконано, що папа йому повiрив. Я ж не тiльки не казав таких слiв, а MeHi
й на ум" не могло спасти чогось подiбного. Аби це не уймало його честi,
папа мене б добре покарав. Але папа був людина вельми розумна, i тому BiH удав що сцiеться з цього. А проте у душi BiH зненавидiв мене.
Иого ненависть я н'е мiг не помiтити, бо я вже не заходив до його палат
так само вiльно, як ранiше. Навпаки, доступ до нього став дуже важким.
Я бував на папському лворi багато poKiB, як дома, i тому скоро здогадався, що хтось мене очорнив. Коли я обережно розпитав про причину
охолодження папи до мене, то MeHi розповiли все. От лише не сказали,
хто винуватець. Сам я не мiг здогадатися. Ох, аби знати, хто цей негiдник, я б йому добре помстився.
Я намагався швидше закiнчити молитовник. Коли BiH був готовий,
я однiс його до rипи, який воiстину не мiг утриматися вiд того, щоб не
похвалити його. Я зажадав, щоб BiH послав мене з ним до цiсаря, як BiH
обiцяв. Папа вiдповiв, що зробить так, як визнае за краще, i що я виконав те, що належало MeHi. I наказав, щоб MeHi щедро заплатили. На
цих роботах за два з чимось,мiсяцi я заробив п'ятсот скудо. За дiамаuт
MeHi заплатили десь iз пiвтораста скудо, та й годi. Решта грошей дiсталася MeHi за опорядження цiеi книжки, а опорядження заслуговувало
iтонад тисячу, бо це була робота, багата на безлiч фiгурок, i листя,
i фiнiфтi, i самоцвiтiв. f узяв т€, що MeHi дали, i поклав собi поiхати
з Богом iз Рима. Папа тим часом надiслав цю книжку цiсаревi з одним
своiм онукоЙ на ймення синьйоре Сфорча, Коли синiйоре Сфорча пiдносив книгу, цiсар не знав як дякувати i запитав одразу про мене. Молодесенький синьйоре Сфорча, навчений заздалегiдь, сказав, що я не
приiхав через хворобу. Усе це MeHi передали згодом. Тим часом я нарихтувався в путь ло ФранчiТ. Я xoTiB iхати сам один, але фiзично не
мiг. У мене жив один хлопець на ймення AcKaHio 92. Цей ще зовсiм пiдпарубок був MeHi найвiрнiший служник. BiH дiстався MeHi вiд iспанського золотаря на ймення Франсiско. Я не xoTiB був його прихистити
в себе, не бажаючи сваритися з iспанцем, i тому сказав AcKaHio:
хочу тебе, щоб не кривдитti твого хазяiна.
-ТодiНеAcKaHio
упрохав Франсiско написати MeHi цидулку, щоб я його
вiльно брав. Так BiH жив у мене багато мiсяцiв. BiH прийшов до нас
хулий i блiдий, i ми звали його стариком. Та я й думав, що це старик,
. бо слугував BiH зразково. А що вже розумний, i не сказати. Аж не вiрилося, щоб у тринадцять лiт, як BiH твердив, та стiльки могло бути тями.
Так ось, вернiмося до нашоi MaTepii. За кiлька мiсяцiв хлопець нагуляв
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тiла й перетворпвся на щонайгожiшого хлопця в Римi. I, як я вже сказав, служник з нього був чудовий, учився BiH ремесла навдивовижу
iшвидко. Тому я полюбив його, як власного сина, одягав його так, нiби BiH
доводився MeHi рiдною дитиною. Коли AcKaHio побачив, як BiH убився
в колодочки, BiH почав вважати за велике щастя, що потрапив до Moix
рук. BiH часто ходив дякувати своему колишньому майстровi, що допомiг йому так влацтуватися. Цей хазяiн мав вродливу молоДичку,
i вона казала так:
Мишенятко, що ти зробив, щоб так погарнi.шати?
-(Мишенятком
його називали, коли BiH у них жив). AcKaHio вiдповiдав:

Франсiско, цей мiй хазяТн зробив мене таким гарн1.Iм
- Мадонна
i кули
добрiшим.
Заздрiсниця вельми розсердилася, що AcKaHio так вiдповiв. Вона
мала славу безсоромницi i тому зумiла приголубити хлопця, може, бiльше, нiж дозволяе cKp,oMHicTb. Отож я помiчав, що хлопець унадився ходити до cBoei хазяйки, Одного разу BiH дав доброго гарту учневi в робiтнi i той з плачем поскаржився мецi, як налупцював його AcKaHio
без усякоi причини. Я сказав AcKaHio так:
3 причиною чи без причини, але тiльки щоб у мене ти нiкого бiльше -не бпв, а то побачиш, як умiю бцтп я.
Той шмаркач почав огризатися. Тодi я пiдскочив до нього i надавав
йому стiльки буханцiв i копанцiв, яких BiH нiколи не знав в iспанського
майстра. Як тiльки BiH вирвався з Moix рук, то без плаща й шапки вибiг геть, i цiлих два днi я не знав, де BiH, та й не xoTiB знати. Та ось
на третiй день до мене зайшов побалакати один iспанський шляхтич
дон Дiего. Ще був найщедрiший муж, якого я тiльки знав на cBiTi. Я йому робив i робив далi деякi роботи, отож ми з ним приятелювали. BiH
MeHi сказав, що AcKaHio повернувся до свого старого майстра i що як
MeHi це з руки, щоб я вiддав йому його шапку й плащ, подарований йому. Я вiдповiв, що маестро Франсiско повiвся негречно i що BiH учинив
як людина невихована. Отож аби BiH MeHi зразу сказав, як тiльки АсKaHio прибiг,,що BiH у нього в домi, то я б залюбки його вiдпустив. Але
ж BiH тримав його у себе два днi i HaBiTb не повiдомив мене про це, тому
я не бажаю, щоб Bi.H у нього жив. I хай BiH улаштуеться так, щоб я пi
в якому разi не бачив його у нього в домi. .Щ,он Дiего це передав. У вiдповiдь цей Франсiско почав з цього збиткуватися. .Щругого дня я побачив, як AcKaHio виробляв якiсь дротянi прикраси поряд зi cBoiM хазяiHoM. Коли я проходив перед робiтнею, AcKaHio гречно вклонився MeHi,
а його хазяiн мене майже висмiяв. I знов послав сказати через цього
шляхтича, дона .[|,iего, що як MeHi з руки, то щоб я повернув дсканiо
подароване вбрання. А як не поверну, то cBiT не западеться, AcKaHio все
одно вбрання не бракуватиме. По тих,словах я звернувся до дона .Ц,i€го 1 сказав так:
дон ,Ц,iего, в ycix ваших справах я зроду не бачив щедрi- йСиньйор
шого
поряднiшого за вас.
отилежнiсть
вам, бо BiH безецний бусурм
ось що: якщо до вечiрнього благосвiту
сюди в MoIo
якпlо BiH не
робiтню, то я його буль-що
пiде звiдти Tiei самоi години, що i його хазяiн, то я зроблю з HIIM
те саме.

.Щон !.iего не вiдповiв нiчого, зайшов знову ло Франсiско i так його
нажахав, що той не знав, на яку ступити. Тим часом AcKaHio сходив по
свого батька, який прибув до Рима з Тальякоццi, cBoei батькiвщини. По-
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чувши про цей переполох, BiH одразу ж порадив Франсiско одвести Ас-

KaHio до мене. Франсiско казав AcKaHio:
туди сам, i твiй батько пiде з тобою.
-.[loHIди
.I|,iего порадив:

я передчуваю якийсь грандiозний скандал.',Ти знаеш
- Франсiско,
лiпше
за MeHq хто такий Бенвенуто. Веди його смiливо, а я пiду з то-

бою.

Я вже приготувався. Я ходив по робiтнi i чекав благовiсту, настро.
ений вчинити помсту ще страшнiшу, нiж досi вчиняв. Тут пiдiйшли дон
.I|,iего, Франеiско i AcKaHio з батьком, якого я не знав. Коли AcKaHio
ввiйшов,, а я xoTiB накинутися на них розлюченим тигром, Франсiско,
блiдий як смерть, сказав:
- Ось я п_ривiв вам AcKaHio, якого я тримав у себе, не думаючи вас
образити.
AcKaHio озвався звичайненько:
Пробачте MeHi, маестро, я тут на т€, щоб робити все, що ви Melri
fiакажете.
Тодi я запитав:
Ти прийшов, щоб вiдробити TepMiH, якпй тп MeHi обiцяв?

- сказав <так>, i щоб нiколи вже бiльше вiд мене не йти. Тодi
BiH
я звернувся до того учня, якого AcKaHio натовк, i сказав,йому, щоб BiH
подав той згорток з убранням, а AcKaHio сказав:

усе те вбрапня, тобi подароване, i з ним ти тепер вiльний,
- Отiти,
i можеш
куди заманеться.
Дон Дiего стояв геть уражений, BiH чекав усього що завгодно, тiльки ке цього, Тим часом AcKaHio разом з батьком упрохувал_и мене, що
я повинен його простити i взяти до себе назад. Коли я запитав, хто це
просить за нього, BiH вiдповiв, що це його батько. Пiсля багатьох просьб
я нарештi промовив:
_ Коли просить батько, то я його беру назад ради батька.
РОЗДIЛ ДВДДЦЯТИИ
1537

Бенвенgто вuрашае з Дсканiо 0о Францii,'черф Флоренцiю, Болонью
Венецiю простlJе 0о ПаOgi,- Коротка запuнка ц карOuнала Бембо.ВелuкоOцшнё повоOсrcення карOuнала.- Бенвенgто проOовсюуе пать церез IIIвейцарiю.- Небезпецна переправа церф озеро.- Бенвенgто BiOвiOgе )Кеневg i пiсля чотuрuOенноt зупuнrcuв Лiонi ulаслuво dобuраеться

i

0о Парuэtса,

Як я вже казав, я поклав собi поiхати до Францii. Перелусiм тому,
що папа вже не був ласкавий зi мною, як ранiше. (Злi язики занапастили мою BipHy службу) До того ж я боявся, щоб Ti, хто мiг, не зробили
MeHi ще гiрше; Тим-то я наважився пошукати собi iпшого краю, де мене,

може, чекае бiльше щастя. I я залюбки поiхав би сам один. I от одного
вечора я вирiшив рушити вранцi i сказав своему BipHoMy Фелiче, аби
BiH користувався MoiM добром аж до мого повернення. А якби сталося,
що я не вернуся, то я xoTiB, щоб усе майно перейшло до нього. Саме
тодi я мав пiдмайстра перуджинця, котрий допомагав MeHi завершати
роботи для папи. Я розплатився з ним i вiдпустив. От цей хлопець попросив мене, щоб я йому дозволив iхати зi мною, BiH поiде власним коштом. А якщо я зостануся працювати у франчузького короля, то все-та-
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ки буде лiпше, якщо я матиму при собi своiх-таки iталiйцiв,- сJIовом,

тих,.кого я знаю i хто зможе MeHi пiдсобити. BiH так мене упрохував, що
я згодився взяти його з собою на тих умовах, як BiH казав. AcKaHio чув
цю нашу розмову i затягнув плачливим голосом:
ви взяли мене назад, я сказав, що хочу залишитися у вас
-'Коли
на все
життя, i так i збираюся зробити.
f вiдповiв, що BiH нiяк не може iхати зi мною в таку далеку дорогу
Неборак пiлп.арубча почав рихтуватися, щоб iти за мною пiшки. Враженнй його рiшучiстю, я взяв коня також i для нього i, помiстивши одну

багулу йому на сiдло, наладував себе куди бiльшим справиллям, нiж
планував. I, виiхавши з Рима, поiхав у Флоренцiю, а з Флоренцii в Болопью, а з Болоfiьi у Венечiю, а з Венецii поiхав у Палую. Там мене
з заiзду взяв до' сQбе додому мiй найЩирiший приятель на ймення Альбертаччо дель Бенё, [ругого дня я пiшов поцiлувати руку MeccepoBi
П'етро Бембо, тодi ще не кардинал r. Мессgр П_'етро зустрiв мене дуже
гостинно, як рiдко'кого. Потiм обернувся до Альбертаччо i сказав так:
хочу, щоб Бенвенуто зостався тут з yciMa своiми приятелями,
- fякби
HaBiTb
ix була сотня. Тому, якщо ви теж хочете Бенвенуто, залишайтеся тут у мене, iнакше я не хочу його вiддати.
Тож я дуже радо зостався в цього кебетливопо синьйора. BiH наготував MeHi KiMHaTy, в якiй мiг би жити HaBiTb кардинад, I постiйно xoTiB,
щоб я iB поряд з його милiстю. В розмовi BiH скромно натякнув, що бажав би, щоб я його зобразив. А MeHi тiльки й треба було цього. Я наготував щонайбiлiшого гiпсу в коробочцi та й заходився працювати.
Першого дня я працював двi години поспiль i нашкiцув?в цю чудову
голову так удало, що його милiсть був вражений. Проте його милiсть
був силЪний у науках i в поезii, а в моему ремеслi зовсiм не тямив, от
йому й здалося, що я ii завершив, тодi як я ii ледве тiльки почав. Я Hiяк не мiг йому розтлумачити, що потребую ще дуже багато часу лля ii
закiнчення. Нарештi я поклав зробити ii в той TepMiH, якого вона заслуговуе| Мессер П'етро Бембо 93 носив куценьку, венецiйську борiдку,
отож MeHi коштувало велпких зусиль зробити голову так, щоб я був задоволений. I все ж я ii завершив i вважав, що зробив найкращу роботу,
цiж будь-коли робив у своему ремеслi. BiH думав, що як я ii зробнв
у воску за двi годпни, то повинен за десять годин зробити ii на крпцi,
i тому дуже чудувався, що це неможливо. Коли BiH потiм побачив, що'
я i за двiстi годин не мiг зробити ii у воску i прошу вiдпустити мене,
щоб iхати ло Франчii, BiH тяжко зажурився i просив мене, щоб я йому
зробив принаймнi зворот до цi€i медiЛi: KiHb Пегас посеред миртовоi
гiрлянди. Иого я зробив десь годиНи за три, i BiH у мене вийшов уда.по,
Мессер Бембо залишився дуже задоволений i сказав так:
Цей KiHb здаеться MeHi як-не-як працею в десять разiв важчою,
нiж- зробити голiвку, з якою ви стiльки билися. Я не можу втямити, в чому трудначiя.
l все MeHi товк i просив мене, аби я зробив ii на кришi. BiH казав
так:
- Буд" ласка, зробiть MeHi ii. Бо ви MeHi ii зробите дуже цIвидко,
як захочете
Я йому обiцяв зробити, тiлькп не тут, а там, де я зупинюся працювати, я зроблю ii неодмiнно. Коли ми домовилися, я пilllов прикупити
трьох йоней, щоб iхати до Францii. д мессер Бембо вел'iв таемно стежити за мЕою; бо був у Палуi великим паном. Отож, коли я захотirj заплатити за конеЙ, сторгувавшись за п'ятдесят дукатiв, то Хазяiн цих
огирiв сказав MeHi:
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Ласкавий пане, я вам дарую цl{х трьох коней.
- вiдповiв:
Я

було невiдомо, що BiH уже став на слизьку стежку. Побачивши мене

в заiздi, BiH окликнув мене на iм'я, сказав, що iде у важливiй справi до
Лiона, i попРоСив, щоб я Йому позичив гроlчей на дорогу. Я вiдповiв,
що в мене нема грошей на позичання, але що як BiH хоче iхати зi мною,
то я платитиму за нього аж дq Лiона. Цей шахрай HapiKaB i доводив
MeHi, що земляк повинен допомагати земляковi, надто ж якщо для справ
важливих, нацiональпих у бiдолашного гiнчя бракуе грошей. KpiM того,

BiH скаsав MeHi, що везе речi найбiльшоi ваги вiд мессера Фiлiппо
Строччi. BiH мав при собi пкуряний покрiвець для склянки i шепнув
склянка, i що в цiй склянMeHi на вухо, що.в цьому покрiвцевi
- срiбна
самоцвiтiв на багато тисяч дукатiв,
i
цi
що там листи найбiльшоi ваги,- якi посилае мессер Фiлiппо Строччi. Я порадив йому, щоб позаховував самоцвiти на собi самому, так буле безпечнiше, нiж везти ix у склянцi. I хай BiH цю склянку вiддасть MeHi, ii красна цiна, мабуть, з десять
скудо, а я йому да.м у закJIад двадцять п'ять. Hu цi слова гiнець заявив,
що радше поiде зi мною, не можучи зробити iнакше, бо якцIо BiH вiддасть цю склянку, то ц€ уйме йому честi. На цьому ми й скiнчили. Вранцi ми вирушили i приiхали до озера мiж Вальдiста i Вессою 97. Озеро
це завдовжки п'ятнадцять мильt якщо iхати на Вессу. Побачивши, якими човнами iздять по озеру, я злякався. Човни
яливковi, не дуже великi й не дуже ToBcTi, i вони не збитi i HaBiTb не-просмоленi. Якби я був
не побачнв, як в iншого цовна сiло четверо нiмецьких шляхтичiв зi своiми чотирма кiньми, я б нiяким cBiToM не ciB у нашого, f б HaBiTb скорпIе повернув голоблi. Але, побачивши, якi безпечнi,.ба HaBiTb веселi,Ti
нiмаки, я подумав, що цi нiмецькi води не топлять, як наlцi iталiйськi.
Moi два пахолки усе ж таки мене зdстерiгали:
Бенвенуто, це ж небфпечно сiдати в нього з чотирма кiньми.
-я вiдповiдав:
Хiба ви не бачите, страхополохи, як цi четверо ЦляхтЙчiв посiда.
ли -у Еас перед очима i пливуть собi смiючись? Аби це було вино, а не
вода, то я б сказав, Iцо вони пливуть радо, ладнi павiть потонути. А оскiльки це Водап тЬ я чулово знаю,-що вони зoBciM не радi в нiй потонути, так само, як i ми.
Як я казав, озеро було завдовя(ки миль п'ятнадцять i близько трьох
завширшки. По один бiк пiдносилася гора, превисока й печериста, по
другий стелилася трав'яниста луговина. Коли ми вiдiйшли вiд берега
Еа чотири милi, озеро зануртувало, отож перевiзвики попросили, rцоб
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ми пiдеобили iM веслувати. fкийсь час ми налягали на весла. Потiм
я iM показаRj куди нас висадити на тому березi. Воци. каза,ли, що це
неможливо, бо там недосить води для човна i е TaKi мiлизни, що човен
зразу розiб'еться, i ми'всi потонемо. Перевiзники знов почали нас благати, щоб ми iM пiдсобили. Вони кричали Один на одного, волали пробi.
Побачивши, якi вони переляканi, я накинув на шию мого тямущого коня повiд i взяв частину обротьки в лiву руку. KiHb, розумом не з остан.
Hix коней, нiби збагнув, що я хочу ,робити. А я xoTiB повернути йому
голову до свiжоi трави, щоб BiH вiдчув пашу i поплив зi мною до берега. Аж це з озера набiгла така велика хвиля, що накрила всього човна. AcKaHio заволав:
3милуйся надi мною, отче мiй, рятуйте!
-BiH xoTiB кинутися до мене. Я вхопився
за свiй запоясник i звелiв,
щоб вони робили так, як зрйив я, бо KoHi врятують iM життя так само,
як i MeHi мiй KiHb. А якщо AcKaHio ще раз киIIеться до меНе, то я його
пришЕю. Так у смертельнiй небезпецi ми пливли по бурхливому озеру
ще кlлька

миль.

Ми були посеред озера, коли уздрiли маленьку рiвнинку, де можна
було причадити. На цю рiвнинку саме й вийшли Ti четверо нiмецьких
шляхтичiв. Ми теж хотiли вийти, проте перевiзник не бажав про те
й чути. Тодi я

сказав cBoiM учням:

хлопцi, пора показати, хто ми TaKi. ,Ц,обувайте шпаги, i ми
- Ну,змусимо
ix висадити нас.
силомiць
I_{ей замiр ми здiйснили на превелику силу, оскiльки перевiзники
завзято боронилися. Коли ми все-таки ступили на землю, треба було
,I-[е

було ще важче, нiж лiзти по дравидиратися двi милi вгору по горi.
бинi. Я був вбраний у кольчугу, на ногах важкi чоботи, в ручi пищаль,
i при цьому лило, як з луба. I_I.i чорти, нiмецькi шляхтичi, зi своiми кониками на повод1, витворяли дива, а от нашi ступаки спотикалися, i ми

падали з утоми, змушуючи ix дертися на цю круту гору. Коли ми трохи вилiзли по скелях, KiHb AcKaHio, чудовий угорський гнiдко, сплохував
(BiH iшов попереду Бузбукки, гiЕця, i AcKaHio дав йо*+у свого списа, щоб
той допомiг йому нести). KiHb послизнувся i так поiхав, заточуючись, не
в змозi зарадити собi, що наткнувся на вiстря списа цього пройди-гiнця,
який не зумiв його одвести. Шию в коня прохромлено наскрiзь. .Щругий
мiй пiдмайстер, бажаючи допомогти теж i своему KoHeBi, BopoHbiioBi,
посковзнувся до озера i втримався, лише вхопившись за миршавий кущик. Воронько мав перекинутi через хребет сакви, в яких лежали Bci
моi грошi й iншi цiннi речi. f гукнув хлопцевi, щоб BiH рятував власне
життя, а KiHb хай iде к бiсу. Узбiччя тяглося бiльше нiж на милiо i йшло
HaBicoM над самим озером. Саме пiд цим мiсцем зупинилися нашi перевiзники. Якби KiHb упав, BiH би звалився просто на них. Я BiB перед
i лобре бачив, hK звиваеться KiHb, здавалося, ще мить, i BiH рухне в провалля. f кричав cBoiM пахолкам:
Не турбуйтеся Hi про,що i рятуймося caMi! I подякуйте Боговi,
до -ми ще живi! jlleHi тiльки шкода цього неборака Бузбукки, який приторочив склянку i самоцвiти вартiстю кiлька. тисяч лукатiв до луки воронька, гадаючи, що так безпечнiше, Сам я втрачу всього лишень кiлька сот скудо, i я не боюся нiчого на cBiTi, поки зi мною милiсть Божа.
На це вiдповiв Бузбукка:
MeHi шкода не свого, а шкода вашого.
-Я зацитав
здивовано:
Чой це тобi шкода моеi i не шкода своеI копи?
-Бузбукка вiдповiв:
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Божим скажу вам правду. В таких випадках i за таких об- IMeHeM
ставин,
як нинi, треба говорити правду. Я знаю, що вашi скудо справдешHi. д мiй покрiвець вiд склянки повний кав'яру. Я брехав, коли казав
вам, що BiH повний самоцвiтiв,

утриматися вiд cMixy. Moi пахолки смiялися
в. KiHb сам дав собi раду, коли ми вже вважаix додав нам нових сил, i ми поп'ялися знов на
гору. Чотири нiмецьких шляхтичi, якi досягли перед нами шпиля цього
крутого бескиду, прислали нам на допомогу кiлькох людей. Так ми нарQштi дiсталися до цiеi корчми на вiдшибi. 3устрiли нас вельми сердечно, а що ми були змореrii, MoKpi й голоднi, ми обсушилися, вiдпочили,
втамували голод i зробили KoHeBi црипарки з рiзним зiллям. Нам показали цю траву, чо буйно росла попiд воринням. I нам сказали, що
KiHb нё тiльки одужае вiд цих припарок, а й служитиме нам, нiби з ним
нiчого не сталося. Ми так i зробили. Подякувавши шляхтичам i добре
пiджививши душу, ми поiхали з корчми й рушили в путь, дякуючи Боговi, що врятував нас вiд смертельноi небезпеки
Прибули ми до одного мiстечка за Вессою. Тут ми заночували i щогодини чули нiчного вартового, який спiвав приемним голосом. Yci будинки в таких мiстечках з ялинового дерева, i тому вартовий невтомно_попереджав кожного, щоб стежили за вогнем. Бузбукка, переляканий подiями того дня, щоразу, як вартовий спiвав, прокидався зi сну i
кричав:

мене, Боже, топу!
-Це Рятуй
давався взнаки страх, пережитий

удеЕь.

.Щ,о

того

ж увечерi

BiH

напився, бажаючи перепити Bcix нiмцiв, якi були в корчмi. I потому BiH
волав: <Горю!>, а потiм: <Тону!ý А то йому здавалося, нiби BiH у пеклi
i його мордують з цим кав'яром на карку. Ця нiч була така потiшна, що
Bci нашi халепи обернулися в cMix. Уранчi, вставши за погоддя, ми поiхали обiдати до веселого мiстечка Лакка ". Тут нас добре нагодували.
Потiм ми найняли провiдникiв, якi поверталися до мiстечка пiд назвою
CypiK. Провiдник, який BiB, ixaB озерною гаттю, iншого шляху не було.
А ця гать i сама була заллята водою, отож недотепа провiдник посковзнувся й полетiв з конем у воду. Я ixaB слiдком за ним, але зупинив
коня вчасно й дивився, як цей дурбило вилазить з води. А BiH, нiби Hi-

чого не сталося, знов заспiвав i махав MeHi, щоб я iхав уперед. Я кинувся праворуч i зламав якийсь живоплiт. Так я повiв за собою cBoix
пахолкii i Бузбукка. Провiдник гукав MeHi по-нiмецькому, щоб я остерiгався, бо тутешнi жителi уб'ють мене, як спiймають, Ми рушили клусом i щасливо уникли й цiеi небезпеки. Нарештi ми прибули до Cypiка 99, Micтa красного, чистенького, як ювелiрний вирiб. Цiлий день ми
вiдпочивали, а вранцi на зорi знов рушили в путь, потрапили до iншого
красного MicTa СолуторноlOЬ, звiдтЙ потрапилЙ до Узанни'Ot, з УзаннЙ
до Женеви, з Женеви до Лiона. Цiлу дбр9rу ми виспiвували i сйiялися. В Лiонi я вiдпочивав чотири днi, розважався з кiлькома приятелями.
Вони MeHi вiдшкодували Bci грошi, витраченi за Бузбукку, Потiм на
п'ятий день я вирушив до Парижа. Ще була приемна подорож, хоча бiля мiстечка Палiсса t02 на нас наскочила зграя харцизяк, щоб повбивати. 3авдяки смiливостi ми вiдбилися вiд них. Потiм ми поТхали до самого Парижа без усяких пригод. Ми прибули до мети з жартами i спiвами.
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НевOяцнiсть маляра Россо,- Бенвенцто преOстааляють королю, ласкаЬuй прuйом прu 1Bopi.- BiH эахворю.е, вiOчувае HexiTb 0о францgзiв
i повертасться Оо lталit.- Фаррарськuй карOuнал частgе йоео.- П рuеоdu
в 0орозi з Лiона 0о Феррарu.- Щuрuй прuйом g zерцоzа.- Повернення
0о Рuма й побацення э BipHuM Фелiче,- Яrc йомg наtuкоOuла 0црна поBeOiHKa карOuнала dе ГаOOi.- ОOuн з gчнiв обвuнgвачае Бенвенцто
в rcраOiсrcцi папськоzо самоt4вiтц.- Иоео арештовано i BiOBeOeHo 0о замrcц

Днеела.

Перепочивши в Парижi тролпки, я пiшов навiдати маляра Россо,
який був на службi у короля. Я думав, що цей Россо мiй найкращий на
cBiTi приятель лише тому, що в Римi пiдтримував його, як людина мало
коли пiдтримуе iншу людину. Оскiльки про цю допомогу можна розповiсти коротко, то я згадаю про Hei, щоб показати, якою чорною може
бути невдячнiсть. Ще працюючи в Римi, Россо черф свiй злий язик так
паплюжив роботи Раффаелло да Урбiно, що учнi того хотiли його будьщо вбити. f врятував його вiд цiеi розправи, охороняючи його день
i нiч. Так само- поiано BiH одгукува tся про маестро AirToHio да Сан Галло l03, чудового зодчого, i той звелiв забрати в нього роботу, яку йому
дiстав у мессера Аньйоло да Чезi. I потiм так йому мстився, що майже
довiв його до голодноi cMepTi. Тому я позичив Россо багато десяткiв
скудо, щоб BiH вижив. I оскiльки BiH зi мною не розплатився, я пiшов
до нього, як я сказав, провiдати. Я сподiвався, що BiH не лише поверне
MeHi грошi, а й виявить MeHi допомогу й заступництво, щоб влаштувати
мене на службу до цього великого короля. Коли BiH мене побачив, то
збентежився, як стiй, i сказав так:
ти даремно витратився на таку довгу подорож, надто
- Бенвенуто,
час, коли Bci заклопотанi вiйною, а не марничками наших робiт.
в такий
Я вiдповiв, що привiз iз собою стiльки грошей, що можу повернутися до Рима так само, як приiхав до Парижа, i додав: оце, мовляв, така
вiддяка MeHi за те, що я йому зробив, коли BiH бiдував, i що я починаю
вiрити тому, що MeHi казав про нього маестро AHToHio да Сан Галло.
Россо xoTiB обернути Moi слова в жарт, збагнувши, який BiH негiдник.
Тодi я показав йому платiжний наказ на п'ятсот скудо на Рiччардо дель
Бене. Цей нещасник все-таки засоромився i xoTiB затримати мене мало
не силомiць, але я засмiявся йому в лице й пiшов разом з одним маляром, який чув нашу розмову. Иого звали Згваццелла, i BiH походив
з Флоренцii. Я оселився в нього на тиждень з трьома кiньми й трьома
слугами. BiH добре утримував мене, а я йому платив ще краще. Потiм
я став шукати, як потрапити до двору. Нарештi мене привiв до короля
такий собi мессер .Щжулiано Буонаккорсi, королiвсьi<ий скарбничий.
Чекав я цього довгенько, бо Россо робив усе вiд нього залежне, щоб
я до короля не попав. Коли мессер .Щ,жованнi помiтив його iнтриги, BiH
одразу ж повiз мене в Фонтана Бiлiб '04 й провiв мене до короля, в якого я мав цiлу годину наймилостивiшоТ аулiенчii. Король саме тодi збирався Тхати до Лiона. От BiH i сказав MeccepoBi .Щ,жованнi, щоб той узяв
мене з собою i що в дорозi побалакають про кiлька чудових робiт, якi
його величнiсть намiрявся замовити. Так я й поiхав разом з придворним
почтом i дорогою познай,омився,. з кардиналом феррарським 105, який
тодi ще не носив к4рдинальськоi митри, Ми розмовляли з кардиналом
щовечора, i його превелебнiсть казав, що я повинен залишитися в Лiонi
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в одному його абатствi i що там я можу жити собi доти, доки вернеться
з вiйни король. Сам BiH Тде до Гранополi 106, 8 в його лiонському абат-

cTBi я знайду Bci вигоди. Коли ми приiха4и до Лiона, я занедужав, а Mifl
учень AcKaHio пiдхотив перемiжну лихомdнку. Тодi MeHi фраtlчузи i ixнiй королiвський двiр осоружилися, i MeHi не терпiлося вернутися до
Рима. Довiдавшись, що я,хочу повернутися до Рима, кардинал дав MeHi
багато грошей, щоб я зробив йому в Римi срiбну мiдницю й жбан. Ми по-

iхали назад до столицi на добрих огирях. Коли ми долали Санпiонськi
гори l07, до нас прилучилося двое фраiчузiв i iхали з нами добрi гони.
AcKaHio весь час трясла лихоманка, я вiдчував постiйний жар. Шлунок
мiй був такий розладнаний за цi чотири мiсяцi, проведенi у французiв,
що я тиждень не мiг з'iсти кусня хлiба. MeHi страшенно кортiло доiхати
швидше до lталii, щоб як умирати, то на батькiвщинi, а не у Францii.

Коли ми перевалили через гори Санпiоне, то виiхали до рiчки поблиi08. Рiчка була широченька, вельми глибока й передусiм прудка. Через Hei перекинуто MicToK, довгий i вузький, без поруччя. Я BiB перед, пiд'iхав до MicTKa i побачив, що настил не,безпеqно
слизький, бо вранцi ociB густий iнiй. Тодi я звелiв MoiM пахолкам i служникам, щоб вони позлазили й повели коней за повiд. Так я вельми щасливо поминув моста i ixaB собi, гомонячи з одним iз двох французiв,
шляхтичем, .ц,ругий франчуз, нотар, плiвся ззаду i збиткувався з цього
франчузького шляхтича i з мене! що ми зi страху спiшилися й волiли йти
пiшки. Я обернувся i побачив його посеред мосту. f крикнув йому, щоб
BiH iхав тихо, бо BiH був у вельми небезпечному мiсцi. I_ftй чоловiк не
мiг переробити cBoei фра"цузькоi породи: BiH гукнув MeHi з-французька,
що я страхополох i що йому не загрожуе нiяка небезпека. Сказавши
це, BiH xoTiB пiдiгнати коня, проте KiHb посковзнувся i ногами до неба
шубовснув поряд зi здоровецьким валуном. Але Господь милостивий до
божевiльцiв, ця скотина разом з iншою скотиною i його конем беркицьнули у. великиЙ чорторий, пiшов1_1ти на_ дно, i BiH, i огир. Як тiльки
я уздрiв це, я щодуху кинувся бiгти. На превелику силу скочив на цей
валуЕ i, звiсившись з нього, вхопився за полу балахона, що був Hd французовi, i за цю полу витягнув йоiо нагору, мокрого як хлIбщ. BiH Taf баi втонув би. Коли BiH очуняц
,гато нахлебтався води, що ще трошки
я дуже радiв, що врятував йому життя.- BiH вiдповiв MeHi з-французька
i сказав MeHi, що я нiчогiсiнько не зробив. Адже найважливiше
йо- це
якось
го папери, BapTi багато десяткiв скудо. Щi слова BiH харамаркав
сердито, весь мокрий i надутий. Тодi я повернувся до провiдникiв, яких
ми найняли, i наказав iM, щоб вони якщо не пiдсобили людинi, то допомогли принаймнi скотинi, а я iM за це заплачу. Один провiдник насилу
витяг коня i виловив його шпаргалля, отож нотар нiчого не втратив.
3ате другий провiдник не вдарив пальцем об палець. Коли ми приiхали
до найближчого гiрського мiстечка, ми зiбрали грошi для провiдникiв,
i ними мав розпоряджатися я. Коли ми пообiдали, я дав з нашоi складчини грошей тому провiднику, який допомагав тягнути нотаря з води.
Нотар знов заперечив. BiH кiзав, щоб цi грошi я давав йому зi cBoei
кишенi, бо. сам BiH не збираеться давати йому нiчого, oKpiM того, як
ми домовилися
виконання обов'язкiв провiдника. Я вилаяв нотаря
- за Тодi
останнiми словами.
до мене пiдiйшов другий провiдник, той, хЪо
пальцем не поворухнув, коли нотар тонув, i бесоромно зажадав, щоб
i йому я заплатив. Я сказав так:
ж BiH заслуговуе нагороди, бо Hic важкий хрест.
-НаАле
це BiH MeHi вiдрiзав, що скоро покаже MeHi хреста, перед якпм
я заплачу. Я вiдповiв йому спокiйно, що я запалю таку свiчку перед цим

зу мiстечка Iндеведро
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хрестом, що йому, маю надiю, першому доведеться заплакати. Дliстечко
лежало на кордонi мiж венецiйцями i нiмцями. Провiдник побiг пiднiмати людей i прийшов з IIародом, сам з великою рогатиною попереду,Я сидiв верхи на KoHi й опустив KpeMiHb у cBoei аркебузи. Потiм обернувся
до товаришiв i закликав ix:
Я беру на мушку цього, з ратищем. А ви дайте доброго чосу iH- IJ,e
шим.
розбишаки з великоi дороги, i вони вхопилися за цю нагоду,
аби лиш повбивати нас.
Ту, корчмар, у якого ми iли, покликав.отамана, старигана, i просив,
його уникнути кровопролиття. BiH сказав так:
небоян, i перш нiж ви порiжете його на шматки, BiH
- Цейвасмолодик
ycix. I, може, BiH ще й вимкнеться з ваших рук, наробивши
повбивае
все те зло, яке BiH наробить.
Отож справа утихомирилася, i старий отаман сказав MeHi:
Iди з миром, бо ти все одно не зварив би кашi, HaBiTb якби мав
сто -душ iз собою.

f знав, що BiH мовить правду. Але сам я. вже готувався до cMepTi.
Отож, не чуючи бiльше образливих слiв, я похитав головою i сказав:
Я зробив би все можливе, Щоб показати, що в Moix жилах кров
i що- муж.
З тим ми й поiхали. Ввечерi, на першому привалi, ми пiдрахували
капшук i я вiддiлився вiд цього бицла француза. Зате другий франчуз,
шляхтич; залишився моiм приятелем. Так ми з моiми трьома кiньми
добралися до Феррари. Коли я спiшився, я пlшов до герцогського двору, щоб вiддати чолом його ясновельможноiтi. f збирався уранцi поiхати в Санта Марiя да Лорето. f пр_ождав до лругоi години ночi, перш
нiж явився ерцгерцог. Я поцiлував його в руку. BiH прийняв меЕе вельми ласкаво i звелiв, щоб MeHi принесли води
- помити руки. Я вiдповiв
жартiвливо:
пане, ось уже чотири мiсяцi, як я не iB стiльки, щоб
- Найяснiший
можна
було повiрити, що такою милiстю можна жити. Отож зна}еrtи,
що я не мiг би пiдживитися щедротами вашого королiвського столу,
я просто залишуся побалакати з вами, поки ваша ясновельможнiсть вечерятиме, i ви i я водночас дiстанемо бiльше втiхи, нiж коли б я з вами
вечеряв.

Так ми розпочали розмову i пробалакали до п'ятоi години. О п'ятiй
я вiдкланявся i, прийшовши до заiзду, побачив чудово накритий стiл, бо
герцог прислав MeHi в дарунок гостинцi зi своеi потрави з дуже добрим
вином. Оскiльки було на двi години ранiше, нiж я звичайно обiдав, я попоiв з великим апетитом. Так уперше пiсля чотиримiсячного посту я наситився.
Рано-вранцi я поiхав до Санта Марiя да Лорето, помолився там,
а потiм вирушив до Рима, де побачився з MoiM найвiрнiшим Фелiче,
якому залишив робiтню з yciM ii майношt i справиллям. Я вiдкрив iншу
майстерню поряд з Сугерелло, духмяником, куди бiльшу й просторiшу.
я вже думав, що великий король Франциск i не згадае про мене. Тому
я понабирав багато замовлень од 1 iзних шляхтичiв, а тим часом працював над тим жбаном i мiдницею, якi взявся зробити кардиналовi феррарському. f мав багато помiчникiв i ще бiльше замовлень, золотлrх
i срiбних, Я домовився з cBoiM перуджiйським товаришем вести рахунок.
BiH пiдраховував ycei що я_йому давав, тобто грошi, витраченi потiм на
одежу i на всяку всячину. Разом з шляховими витратами iх набралося
близько сiмдесяти скудо. Ми домовилися, що BiH списуватиме за мiсяць
по три скудо, бо я давав йому заробляти понад BiciM скудо. По двох Mi-
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сяцях цей махляр забрався геть з мо€i робiтнi i залишив мене заваленим
безлiччю замовлень i сказав, що нiчого бiльше не бажае MeHi давати.
От MeHi й порадили стягти чi грошi через суд. Але я про себе вирiшив
одтяти йому руку. I напевне ii вiдтяв би, але приятелi MeHi казали, що
недобре, щоб я так робив, бо я позбудуся своiх грошей i, мо)r<ливо, ще
раз Рима, адже б'еш не за домовленiстю. А з цiею ним особието пiдписаною цидулкою я можу одразу ж звелiти його схопити. f послухався
приятельськоi ради, але xoTiB повести справу по-своему. Я справдi вчинив позов у камерального авдитора i виграв процес. На'пiдставi винесеного вироку, якого довелося чекати кiлька мiсяцiв, я запроторив його
за грати. Моя нова робiтня тiшилася великою довiрою в замовникiв.
Я дiстав замовлення на Bci найвидатнiшi ювелiрнi роботи в Римi, серед
iнших на Bci оздоби з золота й самоцвiтiв дружини синьйора .Ц,жеролiмо
PpciHo l09, батька синьйора Паоло, теперiшнього зятя нашого герцога
Козiмо. L{i роботи були ще незавершенi, а вже замовляли ще визначнiшi. Я мав BiciM товаришiв i з ними разом працював день i нiч. f мав
славу, мав i зиск.
Пirки я виконував цi численнi замовлення, надiйшов лист од кардинала феррарського такого змiсту:
<<Любий наш приятелю Бенвенуто! В цi днi наш великий християнський король згадав про тебе й побажав мати тебе на своiй службi. Я вiдповiв йому, що ти пообiцяв MeHi приiхати негайно до Парижа, як тiльки
я пошлю по тебе для служби його величностi. На це його величнiсть
вирiк: (Я хочу, щоб йому надали Bci засоби, аби BiH мiг приiхати, як того заслуговуе такий муж, як BiH>. I вiц доручив своему адмiраловi, щоб
той наказав скарбничому виплатити MeHi тисячу золотих скудо. А при
цiй розмовi був карлинал де Гаддi, котрцй одразу ж виступив уперед
i сказав його величностi, що ве треба, щоб його величцiсть вiддавав таке розпорядження, бо BiH сказав, що надiслав тобi досить грошей i що
ти в дорозi. Так ось, якщо виявиться, що справа cтoiTb, як я й думаю,
навпаки тому, що казав кардинал де Гаддi, то, дiставши цього листа,
напиши одразу ж, бо я знову заведу розмову про тебе i зроблю все, щоб
tобi великодушний король грошi послав>>.
Отож хай бачить cBiT i хто в ньому живе, скiльки нам, смертельникам,
шкодять зловорожi зорi й супротивна доля! Я й двох разiв не балакав
за Bci цi днi з цим блазнем кардиналиком де Гаддi. I цей свiй фортель BiH
вчинив зовсiм не,на тле, щоб якось MeHi напакостити, а вчинив через свое
дивацтво i нiкчемнiсть: мовляв, BiH теж турбуеться про справи славних
умiльцiв, яких хоче мати король, як це робив кардинал феррарський.
Але BiH був такий бовдур потiм, що Hi про що мене не повiдомив, А то,
звичайно, щоб не соромитИ дурне опудало, з любовi до вiтчизни,
я б знайшов якусь вимовку, щоб направити цей дурноверхий фортель.
Як тiльки я одержав листа вiд превелебного кардинала феррарського,
я вiдповiв, що про кардинала де Гаддi я нiчогiсiнько не знаю i що якби
зробив MeHi TaKlz пропозицiю, я б рушив з IталiТ без вiдома його превелебностi, а головне, що в мене у Римi така сила-силенна замовлень;
як нiколи досi. Але, звичайно, на бажання його величностi християнського короля, передане MeHi таким вельможею, як його превелебнiсть,
я вiдкладу все вбiк i олразу вирушу в путь. Коли я одiслав листа, цей
махляр, мiй товариш перуджiець, намислив каверзу, яка йому одразу
ж удалася завдяки захланностi папи Паголо да Фарнезе, а ще паче його бокового сина, так званого герцога дi Кастро. Цей перуджiйський
лотр повiдомив одному ceкpeTapeBi синьйора П'ерлуiджi, що BiH, як
довгорiчний мiй працiвник, знае Bci Moi справи i тому може присягну-
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тися синьйоровi П'€рлуiджi, що мiй маеток сягае вiсiмдесяти з гаком
тисяч лукатiв i що цi кошти в мене перевах(но в самоцвiтах. Цi самоцвiтп
належать церквi, бо я ix украв пiд час розгрому Рима у замку Святого
Ангела. А тому треба мене велiти схопити негайно i таемно. Яiось уран,
цi я понад три години працював перед свiтанням над речами згаданоТ
дружини, i поки робiтня моя вiдмикалася й пiдмiталася, я накинув плаща, щоб трошки пройтися. Я рушив на вулицю Юilя i прийшов на рiг
К'явiкi. Там мене зненацька зупинив барлжелл Креспiно з усiею своею
вартою i гукнув MeHi:
Ти папський в'язень!
-Я вiдповiв:
Креспiно, ти мене сплутав з кимось.
- Де
там!
- вiдказав, Креспiно.- Ти прославлений Бенв9нуто.
Я вельми
добре знаю тебе i повинен одвести тебе до замку Святого днгеJIа, куди вiдправляються веJIьможi й TaKi умiльцi, як ти.
Четверо капралiв одразу накинулися на мене i силомiць хотiли забрати в мене кортик, почеплений на поясi, i кiлька перснiв, надiтИх у мене на пальчi. Проте Креспiно Тм гукнув:
- Нiчого не забирайтё в ньогоl Цlлком досить, якщо ви виконаете
свiй обов'язок. Дивiться лишё, щоб Bfu не BTiK!
Потiм, пiдбтупивши до мене, чемно зажадав, щоб я вiддав йому
зброю. Одчiпляючи кортик, я згадав, цlо на цьому Micui убив Помпео.
Звiдси мене повели до замку й ув'язнили в баштi у горiшнiй Kaмepi.
Вперше за тридцять ciM poKiB я потрапив за грати.

роздlл двддцять другип
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Сuньilор П'ерлgidltсi хоце'заоолоOiтч gявнuмu ерошuла i tlpocuTb папg
стяzнgтй ix а Бенвенgто.- !,опuт пере0 ецбернатороrl та iншuмu 0остой-

flIкаilц,- 3апальна обвuнgвальна промова,- П'ерлцiOэtсi робurь
tцоб iloeo амертвuтu.- 3а Бенвенато застапаеться францgзькuй

асе,

король,-

Тепле ставлення кастеллана.- Лестоuli ченця Паллавtцiно,- Прuеотgвання 0о втецt.- Папа заOgмае трuллатu Бенвенgто g в'язнtlцi 0овiкц.Бенвенgто енiоаеться на Дсканiо.
Коли папський син синьйор П'ерлуiджi дiзнався, яку велику суму
крадених грошей MeHi приписано, BiH одразу звернувся до свого батька,
щоб цi кошти вiддали йому. Папа охоче ix йому обiцяв, а KpiM того сказав, що ще й допомох<е йому iх,стягти. У баштi мене тримали цiлий
тпждень, а на восьмий день прпвели на допит, щоб покrrасти край цiй
сшравi. Мене запросплп до одноi з палат у папському saмKy, палати дуже ппшпоТ. .Ц,опиryвали мене римський губернатор на ймення мессер
Бенедетто KoHBepciHi, цей iriстоечь був тодi епископом iезiйським. .[l,pyгим допитувачем був фiскальний прокурор, а ймення його я вже забув.
TpeTiM був кримiнальний суддя на fiмення мессер Бенедетто да Кальi.
Щi трое Myx<iB почали мене допитувати, спер,шу лагiдно, потiпл брутально i HapeulTi погрозливо, бо я iM вiдповiв:
Mgi, 9с1 уже понад пlвгодини, як ви не перестаете меце
- Панове
эапитувати
про TaKi байкu й вигадки, що воiстину можна сказати, що
ви белебените або що ви варнякаете. Я хочу сказати-белебенит€, цо
коли нема звука, а варняка€т€,
це коли нiчого не означае. отож я вас
попрошу,'щоб ви MeHi сказали, чого ви од мене хочете, i щоб я чув з вашпх уст речi, а не белебенп й варняки.
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Губернатор, пiстоець, не стримавши cBoei запальноi вдачi, вибухнув:
Ти мовиш вельми впевнено i HaBiTb занадто пихато. .r\ле цю твою

- я тобi зроблю плохiшу за щеня речами, якi ти од мене почуеш,
пиху
а цi речi не белебени й не варняки, як ти кажеш, а TaKi, на якi уже доведеться попотiти, якщо ти захочеш на них розумно щось вiДповiсти.I BiH почав так:- Ми ду
розгрому, якому пiддано
замку Святого Ангела i
лотарство i ювелiрне, от
кав тебе таемно до себе, бо не було iншого ювелiра, i наказав тобi повиймати Bci самоцвiти зi cBoix Tiap, i митр, i перснiв i потiм, довiряючи
тобi, побажав, щоб ти iT на ньому позашивав до його шат, Тодi ти привласнив собi, потаенцi вiд його святостi, коштовностей вартiстю вiсiмдесят тисяч скудо. Це нам передав один твiй'працiвник, якому ти похвалився цим святокрадством. отож ми тебе заклика€мо, щоб повернув чi самоцвiти, або повернув BapTicTb ix. Потiм ми тебе випустимо
на волю.
Коли я почув цi слова, я не мiг утриматися вiд cMixy. Нареготавшись
в9олю, я заявив так:
Боговi, що першого разу, коли його величнiсть побажав
- [якую
мене, мое щастя, що мене не посадили за якусь дрiб'язкову
посадити
справу, як це.здебiльшого, подейкують, трапляеться з молодиками. Якби
те, що ви кажете, та була правда, то MeHi нема чого боятпся, Iцо мене
покарають тiлесною карою, бо закони в той час утратили всю свою чинHicTb. Отож я мiг себё виправдати, сказавши, що, як придворнпii, я цеf.t
сцарб берiг для пресвятоi апостольськоi церкви, чекаючи того, щоб
вручити його законному папi або тому, хто б його од мене зажадав, як
оце ви, якби все так було, як ви кажете.
Розлючёний пiстойський губернатор не дав MeHi закiнчити й серди,го
гарикнув]
як хочеш, Бенвенуто, а'нам досить дiстати назад
- IВикручуйся
зважуйся скорiше, якщо не хочеш, щоб ми дiяли не тiльки слосвое.
]

весами.

Тут вони пiдвелися й хотiли пiти,, тому я сказав iM:
- Панове, допит ще не скiнчився. Спершу вислухайте мене до KiHця, а потiм iдiть собi, куди вам заманеться.
Вони знову повсiдалися, вельми роззлощенi, нiби показуючи, IJдо
не бажають бiльше слухати aHi одного мого слова, збираючись пiти,
бо iM здавалося, що почули все, що почути хотiли. Тому я,озвався до
них так:
Qнайте, .панове, що, ось уже двадцять лiт, як я живу в Римi, i tli
Hi
тут, Hi деiнде, не сидiв за гратами.
разу,
Hu цi слова цей кат губернатор зарепетував:
Ти тут, одначе, повбивав людейl
-Я,вiдрiзав:
Ви так говорите, а я Hi. От аби хто явився, щоб убити вас, то ви,
дарма що священики, стали б боронитися, i аби ви йопо убили, то свяTi закони вам таке вбивство дозволили б. Дайте ж MeHi доказати, якщо
ви хочете доповiсти про все папi i якщо ви хочете судити мене по справедливостi. Я ще раз повторюю, що ось уже двадцять лiт,, як я живу
в цьрму чудовому MicTi, i в ньому я створив cBoi архiтвори. Я знаю, що
це престол Христовий, i тому переконаний: якби якийсь свiтський'державець за.хотiв учинити надi мною якесь смертовбивство, то я б удався
до цiеi святоi кафелри i до цього HaMicHпKa Христового, Iцоб BiH обороI17

нив мою правоту. Леле, куди ж MeHi нинi йти? I до якого державця, здатного захистити мене вiд такого лиходiйського смертовбивства? Хiба не ви
мусили б, перш нiж узяти мене, довiдатися, куди я дiв цi вiсiмдесят тисяч дукатiв? I хiба не ви мусили б звiритися з вiдомостями самоцвiтiв,
дуже ретельно веденими в цiй апостольськiй KaMepi ось уже п'ятсот ро-

KiB? I якби ви виявили нестачу, тодi б ви мусили позабирати Bci моi
книги разом зi мною самим. f тверджу, що книги, де записано Bci самоцвiти папи i Tiap, yci цiлi, i ви не знайдете браку нiчого з того, що мав
папа Клементiй, що не було б дбайливо занотовано. Я пам'ятаю тiльки
один випадок. Ще коли цей неборака папа Клементiй xoTiB домовитися
з цими цiсарськими лотрами, якi спустошили Вiчне MicTo й споганили
Христову IJ,epKBy, то являвся вести про цi пеРеговори такий собi Чёзаре
IcKaTiHapo, як я не помиляюся. Коли був цей договiр готовий, цей
скрушний папа, щоб уласкавити супостата, вронив з пальця дiамант
вартiстю десь чотири тисячi_скудо. IcKaTiH.apo нагнувся, щоб пiдняти каMiHb, i папа сказав йому, щоб BiH залишив його собi на пам'ять. Я був при
цьому i бачив усе. I якщо цього дiаманта бракуватиме, то я вам кажу,
куди BiH запропастився. Але я бiльше нiж певен, що i його ви знайдете
записаним. I тодi вам стане соромно, що ви зарiзали такого мужа, як
я, хто звершив стiльки подвигiв для апостольського престолу. Знайте:
аби не я, то того ранку, коли цiсарцi вдерлися в Борго, вони б завиграшки вдерлися б у замок. Тодi я, без усякоi за те нагороди, мух(ньо
кинувся до гармат, якi i гармашi, i залоговi вояки покидали, i пiдбадьо-

рив мого друга на ймення Раффаелло

да Монтелупо

"0, цей зодчий теж

покинув усе, зашився в куточок, геть переляканий i нiчого не роблячи.
Я додав йому луху. I ми удвох побили стiльки ворогiв, що вояки пiшли
iншою дорогою. IJ,e я__вистрiлив з_ аркебузи в CKaTiHapo, бо бачив, що
BiH говорить з папою Клементiем без усякоi шани, ба HaBiTb збиткуеться
з нього, як лютеранин i нечестивець. Папа Клементiй потiм звелiв шукати по всьому замку, хто це зробив, щоб повiсити його. Це я поранlлв
принца Оранського пострiлом у голову, тут, пiд замковими окопами.
Потiм я зробив для святоi церкви стiльки оздоб зi срiбла, з золота
i з самоцвiтiв, стiльки медалей i монет, таких прегарних l таких дорогих.
Так ось яка зухвала попiвська нагорода за те, що я вам так BipHo й вiддано служив i так вас любив? Отож ходiть i передайте папi все, що
я вам сказав. Скажiть йому, що Bci коштовностi,в нього, i що я од церкви зроду нiчого не дiставав, oKpiM ран i подряпин при плюндруваннi Рима, i що я Hi на Iцо не розраховував, як тiльки на маленьку винагороду
вiд папи Павла, як BiH MeHi й обiцяв. Тепер я бачу наскрiзь i його свяTicTb, i вас, його MiHicTpiB.
Поки я говорив цю промову, вони вражено мене слухали. I, здивовано перезираючись мiж собою, пiшли вiд мене геть. Вони рушили Bci
трое вкупi доповiсти папi все, що я сказав. Папа, засоромившись, звелiв
щонайретельнiше перевiрити Bci рахунки коштовностей. Коли вони побачили, що нестачi там нема, вони зоставилLI мене в замку, не сказавши
Hi слова. Синьйор П'ерлуiджi теж побачив, що вчинив зле, i тому Bci стали думати, як мене закатрупити.
Хоч я просидiв за гратами недовго, король Франциск уже встиг довiдатися про мое несправедливе ув'язнення у папи, От BiH послав до папи
свого шляхтича на ймення монсиньйор дi Морлюк lll i звелiв йому зажадати мене у папи як служника його величностi. Папа Павло, муж прозiрливий i дивовижний, у моiй справi повiвся як нiкчемнилi глупак. BiH
вiдповiв королiвському нунцiю, щоб його величнiсть про мене не турбувавря, бо я справжнiй ворохобник, i тому BiH повiдомляе його величl18

Hicтb, щоб той мене облишив, бо BiH ув'язнив мене за вбивства та за
всяку iншу чортiвню. Король знову вiдповiв, що в його королiвствi чиниться найкраще правосуддя. Иого величнiсть щедро нагороджуе й заохочуе кебетливих мужiв, i навпаки, карае ворохобникiв. Иого Ъвятiсть
вiдпустила Бенвенуто зi служби, i тому король, побачивши його в своему королiвствi, залюбки взяв його до себе в служники. I тепер BiH вимагае його як свою людину. Все це завдало MeHi неабияких прикрощiв
i шкоди, хоча це й було виявом добрqзичливостi, аж пiяк не зайвоi для
TaKoi людини, як я. Папа так мене зненавидiв з ляку, як би я не пiшов
розполошувати його злочинне лиходiйство, вчинене надi мною, що став
думати, як же мене вбити, не уймаючи cBoei честi. Кастелланом замка
Святого Ангела був наш флорентинець, на ймення мессер .Щ,жорджо,
кавалер дельi Уголiнi. Щей шляхетний муж ставився до мене по-людському, як тlльки можна уявдти, t дозволяв MeHl, на одне лиш мое слово,
вiльно ходити по замку, BiH лобре знав про завдану MeHi велику несправедливiсть. Коли я попросив кастеллана дати MeHi письмовий дозвiл гуляти по замку, BiH MeHi сказав, що це не в його змозi, бо папа
надае надто великоi ваги цiй справi. Але BiH повiрить MeHi на слово,
бо добре знае вiд ycix, який я достойний муж. Я йому дав слово, i BiH
дав"менi змогу трохи майструвати. Тодi, гадаючи, що папська опала че_
рФ мою невиннiсть i королiвське заступництво скоро закiнчиться, до
замку унадився ходити мiй пiдмайстер AcKaHio, б9 робiтня моя не закрив?лася, i приносив MeHi деякi речi для роботи. Хоч я i мало мiг працювати, бачачи себе ув'язнецим так несправедлиЕо, я все-таки робив
з необхiдностi доблесть: намагався весело терпiти свою мiнливу долю,
f заприятелював з yciMa вартовими i багатьЙа вояками в замку. Папа
iнодi приходив до замку цечеряти, i на той час, поки там був папа, фор_
тецю не вартув4ли, i по нiй можна було ходити, як по звичайному палацу, Тому пiд чаi одвiдин папи Bci камери з в'язнями зачинялися ще
стараннiше, fiiж звикле.3i мною нiчого такого не робили, i я ходив у такий час по замку вiльно. Деякi вояки не раз мене умовляли, щоб я Tiкав, вони HaBiTb плечi MeHi пiдставлять, знаючи, яку кривду MeHi вчинили. Я вiдповiдав, що я дав слово кастел.,-Iановi, мужу достойноtчtу й такому ласкавому зi мною. Був там один вояк, вельми славний i вельми дотепний. BiH MeHi казав:
Бенвенуто, той, хто за гратами, не мусить, i не
- Бачиш,дотримуватися
сJIова, як i все iнше. Послухай Moei ради,
зобов'язаний
драпай вiд цього харциза папи i вiд цього вилупка, його сина, бо вони
тебе згладять зi cBiTy.
. Але я був ладен утратитилжиття, нiж порушити слово, дане цьому
гiдному мужу, кастеллановi. Отож я зносив свое'безголове лихо вкупi
з одним ченцем з Палавiзiнського дому, видатним казнодiем.
Иого ув'явнили за лютеранство. Був BiH чудовий товариш, алq,такого
мiшок усяких грiхiв. Щобриченця-лиходiя не було ще на cBiTi
- просто
а вад його жахався i вiдверто гуми прикметами його я захоплювався,
див його за них. Цей ченчик постiйно нагадував MeHi, що я не зобов'яза, ний дотримувати слово перед кастелланом, бо я, за гратами. Я вiдповiдав, що,як ченець BiH мовить правду, а як людина-неправду. Бо той,
хто людина, а не ченець, повинен додержувати свое слово за Bcix обставин. Тому я, людина, а не ченець, зроду не порушу мого простого й чесного слова. от ченчик, побачивши, що премудрими й вигадливими дока3ами, так вiртуозно викладеним.и, MqHe не зiб'еш, надумав мене звести
на грiх iцакше. На кiлька днiв BiK д2в MeHi спокiй, а потiм почав читати
MeHi казань фра Iеролiмо Савонароли i так напрочуд дивно ix тлумачив,
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що тлумачення були чудовiшi, Hix( самi,казанi. Я був просто заворох(ений, i не було на cBiTi нiчого, чого б для пього не зробив, oKpiM хiба того, щоб порушити дане кастеллhновi слово. Бачачи, що я приголомшений йЬго талантами, монах змiнив тактику. BiH невинно запитав мене,
як би я вчинив, якби мене знову запроторили до тюрми, а MeHi закортiло вирватися на волю. От я, бажаючи показати свою тямковитiсть цьому
кебетливомУ ченчику, вiдпо.вiв, IJ\o я нап_евне вiдiмкну найважчий замок,
а надто замки цiеi в'язницi, вiдiмкнути ix для мене все_одЕо, що поiсти
трохи свiжого сиру. Клятий ченчик, щоб витягти з мене таемницю, пiд'юд-,
жував мене й кинув нiби мiж iншим, що багато людей нахваляються,
щоб здобути славу мудрагелiв. Але коли справа дiйде до того, щоб здiйснити своi похвалки, вони виявляються такими недолугими, що просто
шкода iх. От i од мене BiH чув слова, TaKi далекi од правди, що аби
MeHi випало ix довести, я б з TpicKoM провалився. Дiйнятий до живого
iтвердженням цього клятого ченчика, я вiдповiв, що я звик завжди обiцяти куди менше того, нiж можу зробити. Що те, що я обiцяв з приводу
ключiв, це суща марничка. I що я легко йому доведу, що кажу правду.
[ нерозважливо я завиграшки показав йому все, про що балакав. Ченчик удав, нiби моТ пояснення йому Hi до чого, а насправдi все спiймав
на льоту. Як я вже казав, цей добряга кастеллан дозволив MeHi вiльно
ходитп по всьому замку. I HaBiTb на нiч мене не замикав, як це робив
з iншими в'язнями. OKpiM того, BiH дозволяв MeHi працювати з золо-'
том, срiблом i воском. Спочатку кiлька тижнiв я працював над мiдницею, яку MeHi замовив кардинал феррарсЁкий, але MeHi скоро так остогидла в'язниЦя, що я вiдчув HexiTb до всякоi художньоi ,роботи. .Щоб
не збожеволiти в тюрмi вiд нудьги, я лiпив з воску якiсь фiгурки. Ось
тодi чекчик i вкрав у мене грудку воску, щоб змайструвати ключi так,
як я його необачно навчив. Ченчик знайшов спiльника i помiчника
в особi кастелланового писаря. Писаря звали Луiджi, i BiH походив
з Палуi. Коли вони захотiли замовити ключi, слюсар iх видав, Кастеллан, який часто одвiдував мене в ,KaMepi, побачив Moi BocKoBi фiгурки
i впiзнав BicK. BiK сказав так:
цим сiромахою Бенвенуто вчинили страшенну кривду, це
- Над
I все ж не слiд було б завдавати прикрощiв MeHi, хоча б за те,
правда.
що я йому дав пiльги, яких я це мiг йому давати. На жаль,, вiднинi
я триматиму його пiд замком на трн.спусти i не дам йому жодноi на cBiTi пiльги.
Тож BiH велiв мепе замкнути' i це ,MeHi дуже дошкулило. Але ще
бiльше дошкулили MeHi докори з уст його вiрних слуг, якi-ранiше любили
мене й тепер перераховували MeHi Bci лобрi справи, якi робив для мене
риньйор кастеллан. Ба HaBiTb бiльше, при чiй нагодi вони твердили меHi водно: невдячник! Пустодзвiн! Вiроломник! Один служник образив
мене ще дошкульнiше, нiж iншi, i я не витримав, Вiдчуваючи себе невинним, я вiдрiзав йому, що я зроду не ламав слсiва, i що цi слова я беРуся пiдтвердити своею головою, i якщо ще коли-небуль BiH чи хтось
iнший MeHi скаже TaKi несправедливi слова, то я скажу, що всякий, хто
це мовить, бреше в очi. Служник, не в змозi стерпiти образу, побiг до
канцелярii кастеллана i принiс MeHi BicK зi зробленим вiдбитком ключа.
Як тiльки я побачив BicK, я сказав йому, що ми маемо слушнiсть обидва. Але хай вiц дозволить MeHi побалакати з синьйором кастелланом, бо
я йому розповiм одверто, як усе було, i це справа бiльшоi ваги, нiж вони гадають,_Кастеллан одразу ж звелiв мене покликати, i я йому розпоBiB усе по порядку.Тому BiH зтмкнув _ченця, а чернець виказав писаря,
якому тепер зhгрожувала шибениця. Кастеллан зам'яв справу, що вже
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дiйшла до папських вух. BiH урятував свого писаря вiд зашморгу, а MeHi
знов верЕув ту свободу, якою я користувався ранiше,
Побачивши, як ведеться суворо в таких речах, я задумався над.своею
долею i сказав собi так: *Якщо знову зчиниться така шура-буря i кастеллан MeHi не ловiрить, я не булу вже зв'язаний словом i матиму право
що-небудь вигадати, куди лiпше, нiж вийшло в цього безталанного ченчика>. I я почав з того, що велiв приносити MeHi HoBi й грубi простирадла, а брудних не вiдсилав. Коли Moi служники вимагали ix у мене, я iM
казав, щоб воЕи мовчали, бо я ix роздавав бiдним воякам. Але хай вони
не пробалакаються, iнакше цi бiдолахи потраплять на га"тери. Отож tvtoi
учнi й товаришi, надто Фелiче, HiKoMy не заiкнулися про цi простирадла. Я випорожнював солом'яник i солому палив, бо в моiй KaMepi мався

коминок, де можна було розвести вогонь, 3 цих простирадел я почав
рвати паски, завширшки третина лiктя. Коли я надер ix стiльки, Що, меHi здавалося, було досить, щоб спуститися з високоi вежi замку Святого Ангела, я сказав cBoiM служникам, що кожен вояк одержав уже по
простирадлу i щоб вони тепер приносили MeHi ToHKi, а бруднi я iM повертатиму. Це дiло й забулося. Кардинал Сантиквадро i Корнаро звелiли MoiM працiвникам i слугам закрити мою робiтню i вiдверто заявили,
Iцо папа й чути не хоче про те, щоб мене випустити. I що велика доброзичливiсть короля MeHi не лише нiчого не допомогла, а радше нашкодила. OcTaHHi слова, що ix моцсиньйор де Морлюк передав папi вiд iMeHi
короля були, щоб мене передали до рук звичайних суддiв. I якщо я проштрафився, BiH може мене скарати, а якщо я невинний, то справедливiсть
вимагае, щоб BiH мене випустив, I-|,i слова так роззлостили папу, що
в нього виникло бажання бiльше мене не випускати. Кастеллан допомагав MeHi як мiг. Moi вороги, бачачп, що робiтня моя замкнута, щодня
збиткувалися з моТх челядникiв i приятелiв, якi приходили мене HaBi,
луватiл у в'язяицi. QT р_аз AcKaHio, Ъ BiH щодня яiлявся до Ivteнe двiчl,
попрохав MeHe,'rll9ý я йому дозволив пошити к}цину з мого атласноро
блакитного жупана, якого я нiколи не носив. Служив BiH MeHi лише того разу, коли я Йшов у ньому з процесiею. Я вiдповiв Йому, що зараз пе
такий час, та й я не в такому мiсцii щоб носити TaKi жупани. Хлопець
настiльки образився, що я не дав йому цього убогого жупана, що заявив
MeHi про свое бажання поiхати до себе додому в Тальякоцце. Я, геть
розсатiнiвши, вiдповiв йому, що BiH зробить MeHi радiсть, якщо забереться з-перед Moix очей. AcKaHio rрисягнувся BciMa святими, що бiльше ноги його тут не буле. I-h розмова велася, коли ми прогулювалися
круг замковоi Бежi. Як на те, кастеллан проryлювався також. Ми саме
порiвнялися з його милiстю, i AcKaHio сказав:
Я iду, i прощавайте HaBiKl
-Я вiдповiв:
я тебе нiколи вже не бачив! Я звелю BapTi, щоб тебе сюди
- Бодай
бiльше
не пускала
Я звернувся до кастеллана i вiд усього серця попросив його:
милiсть, накажiтц BapTi, щоб до мене AcKaHio нiколи нс
- Ваша
пускала.
додав:
.I
- Цей хлопчина додав ще бiльшоi скрухи моiй вели, кiй cKpyci. Отож прошу вас, мiй пане, щоб ви нiколи бiльше не впускали
його.

Кастеллановi стало шкода AcKaHio, вiн-бо знав, який у того великпй
талант. OKpiM того, BiH був такий гарний на вроду, що кожен прухплявся до нього з першого погляду. Пахолок пiшов, заливаючись спiзьми,
i Hic свою шабельку, яку BiH iнодi чiпляв пiд плащем. Коли BiH виходив
заплаканий з замку, йому зустрiлися двое найбiльших моiх ворогiв,
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один згаданий IepoHiMo перуджiець, а другий такий собi Мiкеле, обидва золотарi. Цей Мiкеле, приятель розбишаки-перуджiйчя i ворог АскаHio, сказав:
це AcKaHio розпустив нюнi? Батько в нього помер абощо?
- Чого
на увазi того батька, що в замку.
Я маю
AcKaHio заволав:
живий, а ти зараз здохнеш!
-BiHBiH-To
пiдняв руку й рубонув його двiчi своею шаблею по голов_i. Першим ударом BiH повалив його на землю, а другим, хоча й бив його по
головi, вiдсiк йому три пальцi на правицi. Мiкеле залишився лежати, як.
мертвий. Про чю пригоду донесли папi, i той гукнув гнiвно:
король хоче, щоб його судили. Iдiть до нього i дайте три днi
- Ага,
строку,
щоб захищати свою правоту.
Олразу ж пiшли й передали папський наказ. ffобрий каегеллан поспiшив до папи i роз'яснив йому, що я непричетний до цiеi справи i що
я прогнав учня геть. Кастеллан так палко мене боронив, що врятував
MeHi життя вiд папського гнiву. AcKaHio yTiK до Тальякоцце, до себе додому, i звiдти написав, що BiH усвiдомлюе, якого горя BiH додав до моiх
великих скрух; BiH дуже шкодуdав, що ми так розлучилися, i просив у мене пробачення. Але як Бог поможе MeHi вийти з в'язницi, то BiH хоче Hiколи мене бiльше не покидати. f передав йому, щоб BiH учився й далi,
а я його покличу, як тiльки Господь дасть MeHi волю.

роздlл двддцять трЕтlи
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Хвороблuвi неOgеu кастеллана; змiна стаалення 0о Бенвенуто, якоzо
BiH саOlсае пi0 замок i пuльно стереjюе.- НевOовзi Бенвенgто вdаеться
втеkтu.- На якutiсь час йомg 0ае прuтулок карOuнал Корнаро.

Щороку кастеллана розбирала якась незнайома хвороба, яка геть
позбавляла його тями. I коли це на нього находило, BiH дуже багато балакав. Просто TopoxTiB без угаву. Але ця мана була щороку iншою: раз
BiH жаба,
йому вроiлося, що BiH гладишка з олiею, iншого разу
- що
i його треба
i BiH стрибав, як жаба. А то йому марилося, що BiH помер,
ховати. I так щороку його голови бралася якась дурощ. I_{ього разу BiH
почав марити, нiбито BiH кажан, i коли виходив BiH на прогулянку, то
iнодi глухо ухкав, як ото кажани, i лри цьому зображував руками й тулубом, бучiмто летiти збирався. Коли це помiчали його лiкарi й cTapi
служники, вони намагалися з yciei сили його розважити. А що iM здавалося, що BiH знаходить велику BTixy в TiM, щgfi слухати мене, то вони
раз у раз приходили по мене й вели мене до нього. Таким чином цей
неборака тримав мене iнодi цiлих чотири чи п'ять годин, причiм я не
перестаючи балакав з ним. BiH саджав мене за свiй стiл навпроти, щоб
я Тв, i не вгаваючи балакав сам або змушував балакати мене. Проте
я за цtлми балачками все-таки добре наминав. А BiH, бiдолаха, не iB i не
спав, отож BiH довiв мене до того, що MeHi було вже несила. .Щ,ивлячись
iнодi йому в обличчя, я бачив, що очi в нього лiзуть з орбiт, бо BiH усе
глипав то туди, то сюди. BiH починав питати мене, чи я мав коли-небудь
бажання лiтати. Я вiдповiдав, що я найохочiше намагався робити i робив усе найважче для людей. Що ж до лiтання, то оскiльки Творець
природи дарував MeHi тiло вельми звинне й схильне бiгати й скакати
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куди бiльше за з_в_икле, то, хитро послуговуючись руками, я вiзьмуся полетiти напевне. Щей муж xoTiB знати, як би це робив я. Я вiдпоiiв, що
треба_наслiдувати здатнiсть,_яку дала природа BciM лiтаючим cTBopiHням. А найбiльш треба наслiдувати кажана. Як тiльки cipoMaxa поЪув
кажан, що саме й було його тодiшнiм дуром, вiн,почав ре_
це слово
петувати -як на пуп:
правду мовить, правду мовить! Так воно й е, так воно й е!
- BiH
Потiм
повернувся до мене i сказав;- Бенвенуто, ти б наважився полетiти, якби тобi дали таку змогу?
Я вiдповiв, що коли BiH згоден дати MeHi вол,ю, то я вiзьмуся полетiти
до Пратi, зрiэбивши собi riapy вощенЙх крил з тонкого льняного полотна. Тодi BiH сказав:

узявся б. Але ж папа звелiв MeHi пильнувати тебе.як ока
- I Яя теж
в лобi.
знаю
- ти ххтрий, як чорт, i можеш утекти, Отож я замкну

тебе на сто замкiв, щоб ти не дав тягу.
Я заходився його упрохувам, нагадуючи йому, що я мiг утекти, проте.ради слова, даного йому, я б нiколи його не ошукав. Тому я його благаю, ради Бога i ради тих привiлеiв, якими BiH мене вщедряв, щоб BiH
не.додавав ще бiльших катушiв
в, якi я терплю.
Поки я казав йому.цi слова, BiH с
е зв'язали l щоб
Йене вiдвели до камери, гарнень
побачив, що Hiчим уже не зарадиш, я сказав у присутностi Bcix його людей:
Замкнiть мене гарненько й пильнуйте Мене гарненько, але я все
одно- утечу.
Так мене одвели й дуже старанко замкн!-ли в KaMepi. Тодi я почав
мiркувати, як MeHi найкраще втекти. Як тiльки я опинився сам, я спро-

бував уявити розташування в'язницi, куди Йене посадили. (оли MeHi
здалося, що шлях на волю я знайшов, я задумався, як же його спуститися з цiеi високоi вежi, званоi каланчею. Я повитягав з солом'яника
HoBi простирадла, з яких наробив пасiв, добре позшивав мiж собою
й став прикидати, скiльки полотна потрiбно MeHi для спуску. Переконавшись, що його цiлком досить, я сховав BipboBKy знов до солом'яника. Потiм витяг клiщi, якi узяв у савойця замковоi варти. BiH опiкувався бочками й цистернами i столярував. Я побачив у нього кiлька пар
клiщiв i серед них грубенькi й злоровi. Вважаючи, що вони MeHi стануть
у пригодi, я ix у нього узяв i приховав у тому самому солом'янику. I ось
тепер настала пора ними скористатися. Я спробував повитягати цвяхи,
на яцих трималися завiси. Проте лверi були двiiлчастi, i головки цих
гвiздкiв сидiли глибоко. Щоб витягти такого гвiздка, треба було лобряче поморочитися. Та все ж я з цим упорався. По тому як я витяг перший
цвях, я задумався, як же його зробити, щоб HixTo нiчого не помiтив. Тодi я HaMicиB окрушин iржавого залiза з воском. Щя замазка вийшла
саме такого самого кольору, як i цвяховi головки, якi я повитягував.
I з цього воску я заходився пiдро.бляти дуже старанно цi цвяховi головки в гнiздах завiс. I от скiльки я ix витягував, стiльки й пiдробляв головок з воску. 3авiси я залишив примоцьованимиD кожну згори й знизу,
одним-двома
якi я повитягував. f повставляв ix знову, але
'вже пiдрiзанi цвяхами,
настiльки, щоб вони могли тримати завiси. Працювалося
MeHi нелегко, бо кастеллановi щоночi снилося, що я yTiK, i BiH присилав
раз у раз оглянути камеру. I той, хто приходив ii дивитися, був i званням, i дiлами ярига. Цього звали Боцца, i BiH завжди пРиводив з собою
другого на ймення .Щ,жованнi, а на прiзвпсько Мороз. Мороз був вояк,
а Боцца служник. .Ц,жованнi Hi разу не переступав порога моеi ка- не сказати MeHi щось обрhзливого. Походив BiH з Прато,
мери, щоб
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i в Прато BiH служив в аптецi. Щовечора BiH ретельно оглядав цi caMi
завiси i всю камеру. Я його пiд'юджував:
мене гарненько, бо я неодмiнно хочу дременути.
-Цi Пильнуйте
слова породили неабияку ворожнечу мiж ним i мною. Отож я луже ретельно мусив ховати в солом'яник усе мое sалiзо i клiщi, великий
кинджал та iнше справилля. Ба HaBiTb yci надертi льнянi iпflси я т€ж
тримав у цьому солом'янику. Вранчi-рано я пiдйiтав камеру. Я завжди

любив охайнiсть, а тодi я був найохайнiшою людиною. Пiдмiтаючи, я
прпбшрав постiль якнайкраще, прикрашав ii HaBiTb квiтами, якi щоранку Еосив на мое жадання савоець. Щей савоець дбав про цистерну
i про бочки, а також любив столярувати. Саме в, нього я й украв клiщi,
якими я повиймав цвяхи з цих завiс.
Але вернiмося до Moei постелi. Коли Боцца i Мороз tIриходили, я постiйно iх остерiгав; щtоб вони трималися далi вiд моеi постелi, аби вони
MeHj ii не побрулнпaи_й не з!псували._Я повторЮвав iM це по кiлька
разiв при кожних вiдвiдинах. А коли iнодi вони ненароком торкалися
легенько мого лiжка, я iM кричав:
Гей, ви, задрипи, ледацюгиl От я вiзьму одну з ваших шпаг i так
вас-змолочу, що станете заiками. Чи вам здаеться, що ви cMieTe торкатися постелi такого умiльця, як я? Тут я свого життя не цошаную, бо
певний, що вашого я позбавлю вас. Отож дайте MeHi спокiй у MoiM нещастi i в моift мучi. I не завдавайте MeHi скрухи бiльшоТ, нiж я вже маю.
А

то

я вам

покажуl

що

може

зробити

одчаюга.

слова вони передали кастеллановi, i той звелiв iM пресуворо, щоб
воЕи нiколи не пiдходили до мого лiжка i щоб приходили до мене без
шпаг, але в iншому щоб не спускали з мене ока, Убезпечивши себе що.до постелi, я вважав, що зробив усе, бо вся моя надiя на втечу була

Цi

в солом'яЕику. Одного святкового вечора кастеллан почував себе без
тями i марив ще дужче, отож тiльки й повторював, що BiH кажан. Якщо
BapToBi почують, що Бенвенуто полетiв, то lцоб вони його пустили. Адже
BiH мене наздожене, бо BiH i сам полетить уночi, мабуть, швидше за мене. BiH кричав:
кажан пiдроблений, а я кажан справжнецький, MeHi
- Бенвенуто
недурно
дали його пильнувати. Ви тiльки MeHi не заважайте, я миттю
його наздожену.
Марячи так кiлька ночей, BiH повтомлював ycix cBoix служникiв.
Я довiдався про все, найбiльше вiд цього савойця, дуже прихильного
до мене. TorK я поклав собi цього святкового вечора тiкати. Я палко помолився Боговi, аби BiH допомiг MeHi й берiг мёне в цiй небезпечпiй
справi. Потiм я вЕконав ус€, що замислив. Я працював майже всю нiч.
3а двi гоhини до свiтання MeHi пощастило на превелпку силу виважити
цi завiси. .Щ,ерев'яна стулка дверей, а також засув створювали упор.
Довго я не мiг вiдчинити: довелоGя вiдколювати дерево. Нарештi дверi
пiддалися. f вибрався назовнi i рушив до вiдхiдникiв на вежi, подертi
паси я прихопив з собою, намотавши ix, наче мотки. пряжi, на два веретена. Там я вийняв двi.черепицi в даху i легко вискочив на покрiвлю.
Я мав на собi бiлу кучину, й бiлi штани, i TaKi caMi чоботи. Свiй кинджальчик я заткнув за пояс. Потiм я узяв один кiнець Moix пасiв i приладнав.його до шматка давньоi черепицi, BMypoBaHoi в башту: черепиця
стпрчала назовнi майже на чотирп пальцi. .Ц,ругпй кiнець паса був пов'язаний у виглядi стремена. Коли я примоцював ii до цього шматка
черепицi, я звернувся до Бога i попросив Його:
Боже, поможи моiй правотi, бо вона на моему боцi, як
- Госhоди
ти знаеlц,
i тому що я собi помагаю.
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Повiльно я почав спускатися, утримуючись силою рук, поки не досяг
землi. Мiсяць не свiтив, але було досить ясно. Коли я опинився на землi, то глянув на впсоченну вежу, з якоi так смiливо спустився, i весело
пiшов геть, гадаючи, що я вiльний. Але це було не так, бо кастеллан
з цього боку звелiв вибудувати два мури, виiочезнi, i влаштував у них
стайню i куряик. Це мiсце було замкнуm грубими засувами зокола. Побачивши, що звЦси не вибратися, я зажурпвся. Поки я снував туди-сюди, метикуючи, як MeHi бути, я спiткнувся об здорову колоду, покриту
соломою. На, превелику силу я приставив цю колоду до муру. Потiм
силою рук видерся по нiй на мур, Гребiнь муру був гострпй, i в мене
забракло сили витягти нагору цю колоду. Тому я вирiшив використатл
частину паса з другого мотка, бо перший моток я залишив прив'язаним
до замковоi вежi. Тодi я взяв шматок цього другого паса, як я вже еказав, прив'язав fiого-цо цiсi колоди_i_спустився з муру, Щей спуск олiбрав
у меве вiю снагу. OKpiM того, я обiдрав руки до KpoBi..ToMy я зупинився вiдпочити i обмив собi руки власною сечею. Коли сили до мене повернулися, я видерся на. крайнiй пояс MypiB, обернутих у бiк Пратi.
Я поклав другпй моток Еа землю, намiряючись обхопити зубець, щоб
спуститися з цiеi меншоi висоти так само, як я спустився з бiльшоi. Не
встиг я покJIасти моток, як MeHi зустрiвся один з цих стражарiв, приставлених нести варту. Я полумав, що мiй задум цоже провалитися,
а життю !,rо€му загрожуе небезпека. Тому я поклав собi кинутися на
в8ртового; ВартовиЙ помiтив, як я рiшуЧе настроениЙ та ще Й озброЕвiддалпвся тим часом
ниЙ, i додав ходи, удаючи, нiби не бачить мене.
вiд cBoix пасiв i скоренько повернувся назад. Я'вгледiв ще одного стражара, але той теж не захотiв бачити мене. Пiдiйшовши до пасiв, я поприв'язував ix до эубця i почав спускатися. Чи то MeHi здалося, що я
близько вiд землi i я впустив пас, щоб скочити, чи руки утомилися i не
витримали, та тiльки я впав i вдарився потил.ицею. Понад пiвтори години я пролежав непритомний, настiльки я можу судитш. Вже благословлялоея на cBiT, i ця вранiшня свiжiсть i опам'ятала мене. Та все ж
я ще Не зовсiм тямив, MeHi ввижалося, нiби голова в мене вiдрубана,
i марилося, що я потрапив у чистець. Та ось потроху ожили памороки,
i i побачив, що я за мурами замку, i зразу згадав yie, що я зробив: Побиту потилицю я вiдчув.ранiше, нiж помiтив перелом ноги. Коли я пiдHic руки до г(мови, то я вiдняв ix yci в KpoBi.,Потiм, обмацавши себе
гарненько, я ,з'ясував, що я не так уже й розбився. Одначе, коли я захоTiB пiднятЙся з эемлi, я побачив, шо в мене зламана права нога вище
п'ятки на трн пальцi. Мепе й це не злякало. Я лобув з пiхов мiй кинджальчик. Кинджальчик мав накоцечник з грубенькою кулькою на
вершý, це Й спричинилося до того, що я зламав ногу. KicTKa зiткнулася з цiею грубою кулькою, зiгнутися KicTKa де могла; от вона в цiм Mic:
цi й зламалася. Отож я вiдкинув пiхви i кинджалом вiлрiзав шмат Toio
паса, що в мене зостався, i впрhвив, як тiльци мiг, ногу. Потiм рачки,
в9явши в руку кинджал, рушив до брами. Проте, досягнувши брами,
я побачив, що вона зачинена. Пiд брамою лежав KaMiHb. Гадаючи, що
BiH неважкиfi, я спробував його вiдкотити. Я вхопився 9а каменюку, во'на легко пiддалася, i я вiдтягнув Ti набiк, .Е[iркою пiд брамою я й пролiз назовнi
Вiд того мiсця, де я упав, до брами, куди я пролiз, було понад п'ятсот сягнистих KpoKiB. Коли я опиннвся в самому Римi, кiлька кунделiв
накпнулися на мене й люто покусали мене. Я при кожному ixHboMy наcKoKoBi одбивався кинджалом i. штрикнув одного з них так здор_ово, що
BiH страшенно заскавучав, iпшi псп, як це в них заведено, пiдбiгли до

f
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цього собаки. Я постарався швидше добратися, все ще рачки, до Треспонтинськоi Церкви. Коли я добрався до вулицi, IIIo повертае до Святого Ангела, я вирушив звiдти у бiк храму Святого Петра. Уже зазорiло
на cBiT, i я вважав, що MeHi загрожуе небезпека. Тут MeHi зустрiвся водонос, який вiз на cBoiM вiслюковi кiлька жбанiв з водою. f погукав
його i попросив його, щоб BiH мене пiдняв на руки i вiднiс на помiсток
сходiв Святого Петра. Я пояснив йому:
xoTiB вибратися з спальнi через BiKHo, але
- Я нещасний коханець,
упав i зламав ногу. Я утiк'з дворянського дому, i мене можуть !а це
посiкти на капусту. Тому я прошу тебе: пiднiми мене й вiднеси. Я дам,
тобi золотий дукат.
I я взявся за капшук, де в мене ще б}iли чималенькi припаси. BiH
одразу ж узяв мене, залюбки завдав на себе i вiднiс на майданчик сходiв Святого Петра. Там я звелiв йому залишитп мене, а самому бiгом
вернутися до свого вiслюка. Я олразу ж вируurив у путь, усе ще рачки,
i iiЙов до оселi герцогинi, дружини герцога OTTaBioll2 й дочки цiсаря,
боковоi, незаконноi, колишньоi дружини герцога Лессандро, герцога
багато
того ж
Кастел,
'Iздi до
Рима, що це я уберiг його дружину вiд збиткiв у тисячу з гаком скудо,
яких мiг завдати сильний дощ. ChM BiH був уже в розпачi, а я йому додав духу i HaBiB кiлька великих гармат у бiк, де хмари були найгустiшi
i вже з них лило, як з коновки. Коли я поtIав палити з гармат, злива
вщухла, а за четвертим залпом показалося сонце, i отже, я став головною причиною того, що свято вдалося на славу. Тому, коли герцогиня
про це почула, вона сказала:
Цей Бенвенуто один з найкебетливitпих умiльцiв, якi жили у святоi -пам'ятi герцога Лессандро, могQ. чоловiка, i завжди iх матиму на
увазi, коли випаде нагода якось iM прислужитися.
Вона поговорила про мене i з герцогом OTTaBio, cBoiM чоловiком.
Тим-то я рушив просто до oce.lii ii ясновельможностi; вона мешкала в
Борго:'Веккйо у прегарному палацi. Там би менё папська рука не досягла. Та позаяк те, що я зробив досi, надто неймовiрне для простого
смертного, Творець, не бажаючи, щоб я запишався, для мого ж таки
добра захотiв послати MeHi ще бiльшу випробу, нiж колись. Ось так
i сталосir, що поки я йшов усе так само рачки тими сходами, мене раптом упiзнав один челядник, котрий жив у кардинала Корнаро,, а кардинал мешкав у палацi. Челядник побiг до кардиналовоi спальнi, розбудив хазяiна i закричав:
монсеньйоре, там унизу ваш Бенвенуто! BiH yTiK
- Найвелебнiший
iз замку
Святого Ангела i йде рачки. весь у KpoBi. IJ,iлком можливо,
у нього зламана нога, i я не знаю, куди BiH iде.
Кардинал одразу наказав:
l - Бiжiть i принесiть MeHi його на руках сюди нагору.
Коли я явиэся до кардинала, BiH MeHi сказав, щоб я Hi про що не
турбувався. I одразу й послав по .найкращих римських лiкарiв, щоб
подати меЁi допомогу. Мiж ними був такий собi маестро Якомо да Перуджа, достославний хiрург. BiH дуже добре вправив MeHi KicTKy, потiм
перев'язав ногу i власноручно кинув MeHi кров. Жили в мене понабрякали дужче, нiж звикле, до того ж BiH xoTiB зробити надрiз глибше, тому кров цвiркнула так, що попала йому в обли.Iчя й залила йому одяг.
Це одбило йому охоту лiкувати мене далi. BiH вважав це за поганцй
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знак i доглядав мене з нехiттю. Кiлька разiв вiп xoTiB кинути мене, пам'ятаючи, пlо йому загрожуе чимала кара за т€, що BiH мене лiкував
чи,.точнiше, не долiкував до кiнця. Кардинал велiв мене перенести до
ceKpeTHoi кiмнати i одразу подався до палацу з HaMipoM випросити мене у папи.

роздlл двддцять чЕтвЕртип

,.
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3оеальнuil поOав oiO gтечi Бенвенgто-- Яrc папа Павло TpeTid заtолоOу yTiK Tale само s gамкg Святоео Днеела.- П'ерлgi&еri робuть gсе,
tцоб вiOвернgтu своео батька Bil HaMipy оOпустuтu Беноенцто,- КарOuнал Корнаро 0опаеаеться g папu odHot ласкlt, а за ii зOiiснення ouOae
ilомg Бенвенgто.- йоео зновg вiOправляють 0о замку Святоео Днеело,
0е з ньоео збuтrcуеться xBoput7 кастеллан,

У Римi тим часом зчинився перепоJIох. 3найшли поворозки, прив'язанi до найвищоi каланчi замку, i весь Рим збiгся подивитись н.а цю
нечувану справу. Кастеллана знову напав дур, i BiH захотiв, наперекiр
HixTo не може
усiй своiй челядi, сам теж полетiти з цiеi вежi. Мовляв,
'Мессер
Руберто
мене пiймати, тiльки BiH один, полетiвши навздогiн.
Пуччi, батько месСера Пандольфо, почувши про це велике дiло, пiшов
сам глянути на нього. Потiм повернувся до папського палацу i там зустрiвся з кардиналом Корнаро, який розповiв, як усе сталося, i признавСя, що я лежу в його KiMHaTi й лiка pi вже подали MeHi допомогу. Цi лва
родовитих мужi пiшли до папи й уклякли перед ним. Той не дав iм'сло-

ва сказати й заволав:
3наю все, що ви од мене хочете!
-Мес_сер
Руберто Пуччi вiдповiв:
ВсеблаГпЙ отче, ми просимо у вас мплостi до цього непlасливця,
- своею кебетою заслуговуе на увагу. OKpiM того, BiH виявив таку
який
хоробрiстБ i тямковитiсть, що в це важко повiрити. Ми не вiдаемо, за

якi грiхи ваша святiсть тримали його так довго за гратами. Тому якщо
цi грiхи надто надмiрнi, то хай ваша святiсть свято й мулро вволяе у великому й малому свою волю. Але якщо це щось ,простиме, то ми вас
благаемо, щоб ви зробили йому таку ласку.
Папа, засоромившись, вiдповiв, що тримав мене за гратами на кло-

потання деяких своiх радникiв, бо в мепе вже роги виросли. I додав:
Ми визнаемо його кебету i, бажаючи його утримати бiля нас, вирiшили ослпати його щедротами, щоб BiH не мав причини поверт4тися
знову до ФранчiТ. Я дуже шкодую, що BiH так покалiчився. Скажiть
йому, що ми бажаемо йому швидше оклигати. А за його халепи, коли
BiH оклигае, мп винагородимо його.
обидва цi славнi мужi прийшли до мене й передали радiсну новину
вiд папи. Тим часом мене приходила навiдати римська знать, i молодi,
i cTapi, Bcix cTaHiB, Кастеллан, зовсiм без тями, велiв себе вести до па.пи. Коли BiH опинився перед його святiстю, BiH почав кричати, що для
нього це буле кровна образа, якщо flапа не поверне мене до в'язницi.
BiH кричав так:
BiH yTiK, хоча дав MeHi слово честi. Леле, BiH полетiв од мене,
але-ж обiцяв не полетiти!
Папа зi cMixoM заспокоiв його:
Iдiть, iдiть, я його вам верну неодмiнно.

-

l27

Але кастеллан не вгавав:
до Hbot'o губернатора, ц4f, BiH з'ясуе, хто йому пiдсобляв
- Пошлiть
тiкати.
Якщо це хтось iз Moix людеfi, то я його повiшу за ноги на тому
зубцi, звiдки Бенвенуто угiк.
Колrг кастеллан пiшов, папа покликав римського губернатора i сказав йому з усмiшкою:
зух, оце-то подвигl А BTiM, я сам, коли був молодий, спус- зОце-то
,
тився
цього самого мiсця.
Папа казав правду, бо його ув'язнили в замок за'те, що BiH пiлробив бреве, бувши абревiатором ll3 колегii Парко Майорiс lla. Папа
Олександр довго тримав його за гратами. Потiм, оскiлькr лiло було
препогане, постановив вiдрубати йому голову. Але страта мала вiдбутЙся пiсля свята Тiла Господнього. Фарнезе, довiдавшись про це, велiв
П'етро ('явелуццi з'явитilся з кiлькома кiньми, а в замку пiдкупив.деяких стражарiв. Поки папа був у прочесii, Фарнезе помiстили до коша
i на мотузi сilустили на землю. Правда, тодi замок ще не був оточений
поясом MypiB, а зводилася лише вежа. Тому втеча не була така важка,
як у мене. До того ж його осуджено справедливо, а мене без вини. Словом, BiH xoTiB похвалитися перед губернатором, що i BiH теж був за=
молоду мужнiм i хоробрим i не помiчав, що зраджу€ свое нiкчемство.
BiH сказав так:
i передайте йому, хай BiH вам одверто скаже, хто йому пiд- Iдiть
собляв.
Хоч би хто був, пообiцяйте, що в того волос не впаде з головн.
Губернатор, прпзначекий два днi тому епископом'iезiйським, прийшов до мене i сказав так:
хоча мое звання таке, що лякае людей, я приходжу до
-,Бенвенуто,
тебе,
щоб заспокоiти. До цього мене уповажнив його святiсть, який MeHi
розповiв, як BiH колись yTiK звiдти сам, але BiH мав чимало допомоги
й чимало товаришiв, бо iнакше BiH би не впЬрався. Присягаюся тобi
благодаттю, що на MeHi, бо мене два днi тому поставлено €пископом,
що папа тебе звiльнив i простиц. BiH вельми шкодуе, що ти так скалiчився. Постарайся оклигатп i вваж й, що все на краще, бо ця в'язниця,
де тп сидiв безневинно, принесе тобi добробут на все життя. Ти позбудешся свого убозтва, i тобi не доведеться повертатися до Францii, бiдуючи то там, то сям. Отож розкажп MeHi одверто, як це все сталося
i хто тобi пiдсобляв. Потiм набирайся сили, вiдпочивай i одужуй.
Я почав вiд АДама i розповiв йому геть усе, як воно вiдбувалося, не
забув жодноi подробицi, згадав HaBiTb, як мене Hic на собi водонос. Коли губернатор висJIухав усе, Biir мовив:
на одну-едину людину, все це просто неймовiрво. I це навряд
- Якмiг
чи хтось
зробити на cBiTi, oKpiM тебе.- Потiм, попросивши мене витягти руку з-пiл ковдри, заявив:- 3аспокойся i втiшся. ось цим рукостисканням я обiцяю тобi, що ти булеш вiльний i щас"ппвий у життi.
Иого вiдходу вже чекала цiла юрма вельм'ож i шляхтичiв, що при-,
йшли провiдати мене. Я чув, як вони шептали:
Ходiмо подивитися на того, хто творить дива.
-Вони
сидiлп у мене, однi пропонували свою допомогу, iншi робили
подарунки. Губернатор тим часом пiшов до папи й розповiв йому про
всю почуту пригоду. Як на Tel при папi тодi був синьйор П'срлуiджi,
йог
ми дивувалися, а папа сказав:
.

ще. Надто вже виросли

звiльните, BiH вам пФка_же й не таке

у нього роги. Я хочу розповiсти
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Bar.r про iншу

справу, вам ще певiдому. Щ,ей ваш Бенвенуто, ще як попав за грати,
розсварився

з одним

IIIляхтичем

кардинала

Санта

Фиоре.

А все через

невинне слiвце, яке цей шляхтич сказав Бенвенуто. Бенвенуто гостро
одрiзав йому i явно xoTiB спричинити сварку. Шляхтич передав усе кардиналовi Санта Фйоре, а той заявив, Iцо як BiB потрапить йому до рук,
то BiH виб'е йому дурощi з голови. Бенвенуто почув це i тримав напоготовi свою пищаль, з якоi BiH улучае у KBaTpiHo. Треба сказати, що
робiтня Бенвенуто якраз перед кардиналовим палацом. I от якось кардинал пiдступився до BiKHa, i Бенвенуто, взявши свою пищаль, наготувався стрiляти в кардинала. Кардинал це вчасно помiтив i вiдсryпив од
BiKHa. Тодi Бенвенуто, про людське око, випалив у горлицю, що .сидiла
на карнизi палацу, i попав цiй горлицi в голову. Рiч нечувана, щоб можна було повiрити. Тепер хай ваша святiсть робить з ним усе, що йому
заманеться. Я не мiг про це мовчати. Що його утримае, коли BiH вважатиЙе, що сидiв у в'язницi безневинно, вистрiлити колись у вашу свяTicTb? Надто зашкарубла i надто зухвала ця душа. (оли BiH забив
Помпео, BiH двiчi вгородив йому кинджал у горло перед очима десятка
охоронцiв, а потiм п'ята,ми накивав. Так осоромилися мужi достойнi й
шанованi.
Слова П'ерлуiджi чув, i той самий шляхтич Санта Фйоре, з яким
я сварився, i потверлив папi все те, що його син сказав. Папа надувся,
як iндик, i не пустив пари з уст. Тепер я розповiм свято i правдиво, як
усе справдi було. Цей шляхтич Санта Фйоре якось прийшов до мене,
подав MeHl золотии перстеник, увесь вимазании ртуттю, 1 сказав:
Налощи MeHi цього перстеника, та хутчiше.
-Я тодi
мав багато складних золотих робiт з клейнодами, i при тому
чуючи, як мною командуе якийсь незнайомець, вiдповiв, що в мене нема
лощила i щоб вiп iшов до iншого кого. Той, без найменшого приводу,
назвав мене ослом. Тодi я вiдрiзав, що BiH мовить неправду i що я муж
yciMa сторонами бiльший за нього. дле якщо BiH ще мене задиратиме,
io я хвицну його дужче, нiж осел. Шляхтич поскаржився кардиналовi
й зобразив мене пекельною проявою. Через два днi потому я вистрiлив
у горлицю, що висиджувала яйця в карнизi tlього палацу. Я помiтпв, як
у цю горлицю стрiляв не раз золотар на ймення Джован Франческо
делла Такка, мiланець, i все промахувався. Тото дня, коли я вистрiлив,
горлиця вистромляла лише голiвку, вона-бо була налякана попереднiми пострiлами. 3 цим Джованом Франческо ми змагалися в полюваннi
з рушницею, тому деякi шляхтичi й друзi, що саме були в мене в робiтHi, показали MeHi на горлицю i сказали:
Оно-но горлиця .[|,жована Франческо делла Такка, в яку BiH
стiльки
разiв стрiляв, диви, цей бiдолашний голубок остерiгаеться, ледве вистромлюе голову.
Я поглянув угору i сказав:
MeHi досить краечка цiеi голови, щоб його убити, аби тiльки BiH
- почекав,
поки я наведу свою пищаль.
мене
Шляхтичi засумнiвалися, вони эаявили, що в нього не попав би i той,
хто винайшов цю пищаль. Я вiдповiв так:
ца жбан грецького, того доброго, вiд Паломбо-корчмаря.
- Ставлю
BiH мене почекае, поки я наведу мого чудового Броккардо (так
Якщо
я охрестив свою аркебузу), то я йому влучу в цей краечок голови, якпй
BiH MeHi вистромлюе.
Я одразу прицiлився, тримаючи пищаль у руцi, без опори, i застрелив горлицю, як i обiцяв, зовсiм не думаючи Hi про кардинала i Hi про
кого iншого. Я HaBiTb вважав кардинала cBoiM заступником, Отож хай
6
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бачить cBiT, якi тiльки шляхи обирае доля, якщо хоче взяти i звести з
земного круга людину. Папа, надутий i понурий, MipKyBaB над сказаними словами сина.
Через два днi кардинал Корнаро прийшов до папи просити епископiю для свого шляхтича на ймення мессер Андреа Чентано. Папа справдi обiцяв епископiю, €пископiя нинi звiльнилася, i кардинал нагадав
папi про його обiцянку, i папа пiдтвердив, що той мае на Hei право i ii
обов'язково одержить. Але оскiльки, як кажуть, рука руку мие, то BiH
зажадав од його превелебностi послуги, а саме, щоб той повернув йому
Бенвенуто. Тодi кардинал сказав:
Але ж ваша святiсть його простилп й дали йому волю! Що ж тепер -cBiT подумае i про вашу святiсть i про мене?
Папа заперечив:
- f хочу Бенвенуто, хай собi базiкають, що хочуть, раз ви хочете
епископii.
!,обрий кардинал сказав, щоб його святiсть дав йому епископiю, а
про решту постановив би сам i робив би потiм усе, що його святiсть
i хоче, i може. Папа сказав, усе-таки трошки соромлячись свого лиходiйського вже даного слова:
пошлю по Бенвенуто i, щоб потiшити його якось, розмiщу його
- вЯ свiтличцi
потайного саду. Там BiH зможе одужувати. I я не провнизу
ти, щоб його провiдували його приятелi. А KpiM того, утримуватиму
своiм коштом, поки у нас не минеться ця маленька примха.
Кардинал повернувся додому й одразу передав MeHi через того, хто
чекав епископii, що папа хоче мене назад до себе. А оселить BiH мене
в нижнiй свiтличцi в потайному саду, де я можу приймати всякого, як
у власнiм домi. Тодi я попросив мессера Андреа, аби BiH попросив кардинала не вiддавати мене папi, а я собi якось уже зараджу сам. Звелю
себе загорнути в матрац i накажу винести з Рима в безпечне мiсце.
Якщо ж BiH мене вiддасть папi, то BiH напевне прирече мене на смерть.
Кардинал, почувши це, був уже ладен виконати мое прохання. Але цей
мессер Андреа, зацiкавлепий одержати епископiю, все зiпсував. Отож
папа одразу ж послав по мене й звелiв мене помiстити, як BiH i казав,
у нижню свiтлицю в cBoiM потайнiм салу. Карлинал порадив MeHi, щоб
я нiчого не iB iз страв, якi присилае MeHi папа, а iсти BiH присилатиме
MeHi сам. BiH вельми шкодуе, що не мiг перешкодити тому, що сталося,
Але хай я не впадаю в розпач: BiH MeHi допомагатиме, поки я не вийду
па волю. Ось так я став жити в папському саду, мене щодня одвiдували
приятелi, i багато хто з родовитих шляхтичiв пропонували MeHi своi
послуги. Папа MeHi посилав iжу, але я цих страв не торкався, а iB лише
те, що надходило вiд кардинала (орнаро. Мiж моiми друзями був один
хлопець грек, двадцяти п'яти poKiB. BiH вирiзнявся незвичайною силою

Братику найдорожчий, цi супостати хочуть Moei cMepTi. Отож
- допомогти
пора
MeHi. Чи вони гадають, що я цього не бачу, коли вони
вщедряють мене такими ласкамн. А все це робиться лише на те, щоб
запродати мене.
Чесний молодик вiдповiв:
Бенвенуто, в Римi подейкують, що папа дав тобi посаду з при-
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бутком п'ятсот скудо. Отож я тебе попрошу, будь ласка, щоб ти не робив так, аби твоя пiдозра позбавила тебе такоi благостинi.
Але я не переставав просити його, схрещував руки, щоб BiH узяв
мене звiдси, бо я добре знаю, що цей папа може зробити MeHi багато
добра, але в лушi я вiдчував, що BiH замишляе зробити Mefii потаенцi,
ради своеi честi, багато зла. Тому я просив свого приятеля, щоб BiH
дiяв швидше й спробував урятувати мое життя. I якц(о BiH визволить
мене звiдси тим способом, яким я йому пiдкажу, я буду йому довiку
вдячний. А коли BiH колись потрапить у бiду, я з радiстю покладу за
нього свою голову, Цей бiдолашний молодик казав MeHi плачливим голосом:
О дорогий брате мiй, ти все-таки хочеIIJ занапастити себе, а я не
- тебе
ослухатися в тому, що ти MeHi велиш. Отож скажи, що MeHi
можу
робити, i я зроблю все, що ти бажаешr, хоча це було б i проти Moei волi.
Так ми домовилися, i я дав йому вказiвки, що йому робити, щоб уте.
ча вдалася. Коли я думав, що BiH викопав ус€, що я йому велiв, BiH
прийшов сказати, що для мого власного добра BiH хоче мене ослухатися. Адже вiндобре знае, що говорять Ti, хто cToiTb близько до папи i хто
вiдае всю правду про мене. Тодi мене охопила досада й розпука, бо я
тепер нiчим не мiг собi зirрадити. Було це в день Тiла Господнього року
тисяча п'ятсот тридцять дев'ятого.
Коли я так лежав, мiркуючи цiлий день про нашу розмову, з папcbKoi KyxHi принесли гойнi страви.3 KyxHi кардинала Корнаро теж прийшла чудова iда. Я Покликав кiлькох приятелiв, якi зосталися зi мною
на вечерю. Я весело повечеряв з ними, тримаючи перев'язану ногу на
лiжку. Ми провели приемний вечiр. О першiй ночi лрузi розiйшлися.
.[|,вое Moix челядникiв уклали мене спати й caMi лягли в передпокоi. Мав
я пса, чорпого, як ожина, цей кундель добре MeHi служив на полюваннi
Уночi, бо BiH лез рушницею i нiколи ле
BiH забрав його
жав у,мене пiд лiжком,
входили, собака
з-пiд лiжка, бо BiH скi,пл
кидався на них, щоб покусати. Вони були наляканi i боялися, чи не
сказився пес, оскiльки BiH безугавно завивав. Так тривало до четвер,гоi
години ранку. Коли вибило четверту, ввiйшов барджелл з численними
посiпаками до мене в свiтличку. Тодi собака вилiз i накинувся на них,
так люто, шматуючи ixHi плащi й штани, i нагнав на них такого холоду, що вони думалп, що BiH сказився. Тому барджелл, бувалий у бувальцях, сказав так:
гарних собак така вже природа: вони завжди вгадують i пе- У
редчувають халепу, що мае статися з iхнiми хазяями. Вiзьмiть двое
кийки й одбивайтесь вiд пса. А решта хай прив'яжуть Бенвенуто до
цього стiльця, i HeciTb його, ви знаете куди.
Як я казав, було це по дню Тiла Господнього, о четвертiй ночi. Мене
понесли затушкованим i прикритим по вулицi. Четверо стражарiв iшли
попереду й розчищали дорогу вiд окремих нiчних перехожих. Так мене
принесли до Торре дi Нона й умiстили мене до камери смертникiв. Мене
поклали на благенький матрацик i поставили вартового, цей стражар
цiлу нiч бiдкався над моею недолею. BiH усе приказував:
Ой лишенько, Бенвенуто, що тtгiм зробив?
-Отож
я добре збагнув, що меЕе чекае, як з того, де я опинився, так
i з того, що MeHi MoBItB тюремник. Я провiв частину ночi в болiсних роздумах, чому Боговi було вгодно так покарати мене. Я метався на ложi
i не мiг знайти нiякоi причини. Тюремник почав утiшати мене, як тiльки
BMiB. Томy я Богом святим його заклинав, щ9ý BiH нiчого MeHi не гово6,
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i не розмовляв зi мною; бо сам по собi я
i*yqu поСтанову. BiH обiцяв MeHi мовчати. То
Бога. I щонайсвятобливiше просив. його, щоб
в царство свое. I хоча я iнодi ремствував, то це радше тому, Iцо я, на
мою.думку, терпiв безневинно, природно, з поrляду свiтського права.
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деяким нещасливцям, яким на вулиц1 падае з великоl висоти камlнь на
голову i вбивае Тх на мiсцi. Напевне це треба
ташуванню зiрок. Не те щоб вони змовилися
добро чи зло, але це робиться вiд ixHix сп
пiдлягаемо. Хоча я усвiдомлюю, що маю вiльну волю, я не можу допомогти собi. Але якби моя Bipa була натреIIована, я цiлком певний, що
янголи небеснi понесли б мене з цiеi темницi i надiйно позбавили б вiд
ycix м_оiх скрух._Але оскiльки MeHi не здаеться, щоб Бог визнав мене за
достойного такоТ ласки, то й неминуqе, що цi небеснi впливи звершать
надi мною свою зловорожiсть. Покатувавшись цими думками ще якийсь
час, я нарештi заспокоiвся й олразу ж заснув.
На cBiTaHHi мене збулив тюремник i сказав:
Ох, безталанний добряго, тепер не час бiльше спати. Приftшов-бо
той,- хто мае ознаймити тобi лиху новину.
Я вiдповiв:
я вийду з цiеТ мирськоi темницi, то для мене буде
- Що швидше
паче, що я певен: душа моя врятована i я вмираю даремне.
лiпше,.tим
Христос, славний'i божистий, прилучае мене до cBoix учнiв i друзiв, BiHбо помер невинно, як я. Так само невинно,йду на смерть я i святобливо
дякую за це Всевишньому. Чому не входить той, хто мае засудити?
Стражар одповiв:
надто жаль тебе, i BiH плаче.
-ТодiИому
я озвав його на ймеiня, а звався BiH мессер Бенедетто да (альi,
i сказав йому:
3аходьте, пане Бенедетто, я цiлком готовий i цавах<ився. MeHi
- бiльше
кули
слави померти даремно, нiж якби я помер по заслузi. 3аходьте, прошу вас, i дайте MeHi душпастиря, щоб я мiг сказати йому
чотири слова. Хоча цього вже не потрiбно, бо я одбув уже мою святу
сповiдь з Господом нашим Владикою, Але я хочу дотриматися того, що
нам повелiва€ свята MaTip черква. Бо хоч вона i чинитБ MeHi цю лиходiйську кривду, я щиро iй проlltаю. Отож заходьте, любиЁ мессере. Бенедетто, i розправляйтеся зi мною, поки чуття не почали мене зраджувати.

Коли я сказав цi слова, цей достойний муж сказав тюремниковi, щоб
BiH замкнув дверi, бо без нього не могла доконатися ця повиннiсть. BiH
подався до оселi дружини синьйора П'ерлуiджi, в якоi саме була згадана герцогиня. Явившись до цих жiнок, мессер Бенедетто сказав:
- Найяснiша tr4оя панi, Богом вас святим благаю передати папi,
щоб BiH послав Kolocb iншого виголосити вирок Бенвенуто i виконати
цю мою повиннiсть, бо я вiд Hei вiдмовляюся i нiколи бiльше не хочу
ii виконувати.
Вiдтак BiH одiйшов, зiтхаючи з великою скрухою. Герцогиня, присутня тут, нахмурилася й сказала:
От яке правосуддi чиниться в Римi намiсником Божимl Герцог,
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святоi пам'ятi мiй муж, любив цього чоловiка за його прикмети i кебету. BiH так ним дорожив, що завжди утримував вiд HaMipy поверну_
тися до Рима.
I Бона без прощання вибiгла вiд приятельки, бурмочучи собi пiд носа обуренi слова. Щружина синьйора П'ерлуiджi (ii звали'Iеролiма)
пiшла до папи, вклякла перед ним (там було присутнiх кiлька кардиналiв) i наговорила папi й батьковi стiльки неприемних речей, що папа
зашарiвся i сказав:
Ради вас ми його qблишимо, хоча ми зроду й не мали лихих ду-

мок проти нього.

Щi слова папа сказав лише тому, що BiH був у присутностi кардиналiв, кардинали Й почули все, що сказала ця дивовижна й смiлива жiнка. Я тим часом чекав у великому хвилюваннi, i серце у мене так i тьохкало. Хвилювалися й yci Ti, кого призначено для цiе'i недоброi повинHocTi. Так прийшла обiдня пора. О такiй порi кожен рушив в iнших
cBoix справаi, отож MeHi принесено обiдати. Тому, здивувавшись, я ви-

Pi"'-

Певне, взяла гору правда над зловорожiстю небесних зiрок.
I я молю Бога, якщо на те буде його волi, щоб BiH позбавив мене вiд

цiеi л-lотi.
Я взявся за iжу. I як спершу приготувався до свого великого лиха,
так я тепер почав сподiватися на мое велике щаСтя. Я спокiйно пообiдав. Так я залишаБся, нiкого не бачачи й не чуючи, до години ночi. О цiй
годинi явився барджелл з цiлою тiчкою cBoei челядi, посадовив мене
на того самого стiльця, на якому напередоднi ввеЧерi мене принесено,
i ласкаiо попередив мене, щоб я не турбувався, а cBoiM стражарам велiв пильнувати, щоб я не вдарив свою зламану ногу. Так вони й зробили й вiднесли до замку, звiдки я yTiK. Вони пiдняли }rене на вежу, lrоставили мене у дворику й залишили там на якийсь час.

роздtл двддцять п,ятии
1539

Брутальне повоOсtсення тюремнurciв.-Бенвенgто прuмuряеться з
сtсорстоlсою 0олею.- !,uBHi вuOiння звiстцють про йоео скор-е вuзволення.- BiH паше про cBoi страсtсOання сонет, пом'якtuуtQцu цuм кастелла-

нове серце.- Смерть rcастеллана,- Мессер !цранте намаеаеться отрgiтu Челлiнi; проте той gнuкае cMepTi завOякtl uлахрайствg бiOноzо золотаря,

Кастеллан звелiв мене перенести до Moei камери. Хворим i розбитим голосом BiH сказав MeHi:
Бачиш, я тебе пiймав?
- Ага,вiдповiв я.- Але ж бачиш, я все-таки yTiK, як казав тобi?

- мене не запродав кардинал венецiйський i.римський Фарнезе
I аби

за

об!чянч епископiю, ти б зроду мене не впiймав. А кардинал i папа наrглювали на Bci пресвятi закони. Але оскiльки воIIи подали такий поганий приклад, ти тепер можеш чинити ще гiрше, бо MeHi вже все байдуже
на cBlTl.
Цей неборака голосно зарепетував:
Леле! Леле! Иому байдуже, жити чи померти, i BiH ще смiливi- нiж
коли був здоровий. Помiстiть його там, пiд садом, i нiколи
ший,
бiльше не говорiть MeHi про нього, бо BiH ще зажене мене в могилу!
l33

Мене однесли пiд сад, в темнiшу камеру, геть мокру, повну тарантулiв i 0труйних стонiг. (инули MeHi на землю клоччяний матрацик, а
ввечерi не дали вечеряти, й замкнули мене на чотири замки. Так я зоставався до дев'ятнадцятоi години наступного дня. Тодi MeHi принесли
iсти. Я попросив, щоб MeHi дали деякi з Moix книжок почитати. HixTo
з них не озвався до мене, але вони передали все цьому бiдолашному
кастеллановi, який розпитував, що я мовлю. .Щругого дня вранцi MeHi
принесли книжку, iталiйську Бiблiю, i другу книжку, лiтописи Щжована Вiлланi. Коли я зажадав iнших книжок, MeHi сказалп, що бiльше
я нiчого не одержу i що з мене забагато й цих. Так убого я животiв на
цьому матрацi, наскрiзь промоклому, отож за три днi все стало водою.
Я не мiг з,мiсця зрушити, бо мав зламану ногу. А ftоли я xoTiB устати
з постелi в природнiй потребi, то я повз рачки на превелику силу в куток, щоб не занечищуватп те мiсце, де я спав. Пiвтори години на день
до мене зазирало денне свiтло, проникаючи в цю моторошну печеру
крiзь крихiтний oTBip. Читати я мiг лише в цей короткий час, а iншу
частину,дня й ночi я терпеливо лежав у пiтьмi. f MipKyBaB про Бога i про нашу людську тлiннiсть. I MeHi здавалося, що, мабуть, через
кiльканадцять днiв я таким чIIном i завершу тут свою безщасну зем-

ну путь.
Одначе я намагався себе потiшйти думкою, цло було б кули прикрiше, якбЙ мёнi довелося сконати пiд катiвською сокирою. А так я розлучуся з }киттям у сонному дурманi, який став для Melle кудц приемнiшим,
нiж ранiше. I вiдчував, як п,оволi гасну, поки нарештi моя мiцна статура
не пристосувалася до цього чистилища. Коли я вiдчув, що вона пристосувалася й призвпчаiлася, я поклав собi терпiти цю муку доти, доки терпiтиме ii тiло.
Спершу я почав читати Бiблiю, побожно ТТ читав i обмiрковував,
i так захопився нею, що, аби змога, я тiльки й робив би, що читав. Але
бракувало свiтла, i мене знов опадhли моi прикрощi i завдавали MeHi
такоi муки, що я не раз збирався якимсь чином вкоротити собi BiKy.
Але ножа в меЁе забрали, i MeHi важко було здiйснити це. Але одного
разу я наладував грубу колоду, що леЖала там, i пiдпер ii на зразок
пастки на звiрiв. Я xoTiB, щоб вона звалилася MeHi на го,лову й розчерепила Тi. Коли я все наготував i рiшуче простягнув руку, щоб ударити
по нiй, колодi, мене пiдхопила якась невiдома сила й вiдкинула на чотири лiктi вбiк од того мiсця; я так злякався, цlо зомлiв. Так я пролежав од свiтання до дев'ятнадцятоi години, коли MeHi принесли мiй обiд.
Вони приходили вже в камеру не раз, проте я iх не чув. Бо коли я нарештi iх почув, ввiйшов капiтан Сандрiно Мональдi, i я чув, як BiH
сказав:
Бiдолаха BiH! Так ось чим закiнчив такий рiдкiсний талант!
-Почувши
цi слова, я розплющив очi. Я побачив священикiв у ризах.
Вони стиха перемовдялися:
О, а ви казали, що BiH помер!
-Боцца
вiдповiв:
Я знайшов його цертвого, тому й сказав.
-Вони одразу взяли меЁе звiДти, де я лежав, пiдiбрали матрац, весь
промоклий, як макаронИ, i викинули його з камери. I коли вони передали це все кастеллановi, той звелiв дати MeHi iнший матрац. I так, думаючи, що ж MeHi переrпкодило здiйснити свiй HaMip, я постановпв, що

врят
ПотГм
молодика
мене

сила.

Hi чудове створiння в подобi красного
MeHi:
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Чи знаеш ти, хто обдарував тебе тiлом, яке тп xoTiB передчасно

знищитш?

MeHi здавалося, нiби я вiдповiдаю йому:

-

Без Божоi волi не кивне листочок на деревi. Певно, це Творець

природи.
А BiH на те:

його дiлами, якщо хочеш iх зруйнувати?
i не втрачай надii на його могуть.
зало ще багато дивовижнпх слiЪ,,але я не
пам'ятаю й тисячноi частки. Я визнав, що ця ангельська постава сказала MeHi правду. f окинув поглядом камеру, побачив трохи цегли-сирцю, i от потер ii одну об одну i зробив нiбито щербичку. Потiм, усе так
само рачки, пiдповз до камерних дверей i зубами вiдщепив вiд ннх
маленьку скiпку. Коли я зробив цi приготування, я почав чекатп години, колlл в камеру проникало свiтло, а година так4. була вiд двадцяти
з половиною до двадцятп однiеТ з половиною. Тодi я заходився писати,
як мiг, на чистих аркушиках Бiблii, i картав пiдупалий свiй дух за те,
що BiH не хоче жити. [ух жалiвся тiлу, вимовляючись своею недолею.
А тiло подавало йому надiю на благо. f написав такий дiалог:

ДаЦ_й
Це

Душё моя у зморi,
Ой леле, тп тут мучаешся зб що?
Як з небом ти у спорi,
Хто пiдсобить MeHi, пропащiй?
.[|,озволь MeHi пiти у дiйснiсть кращу!
Стривай, а може
Нас пебеса готують ще до щастя,
Якого ми не зазнавали доти.
Я почекаю, Боже,
Якщо з Твоею помiччю удасться
Уникнути ще гiрlпоi скорботи.

По тому як я потiшився читанням Бiблii, я знов здобув сили. Очi Moi
призвичаiлпся до пiтьми так, що я мiг читати по три години поспiль,
коли ранiше щонайбiльше по пiвтори. Я почав дивуватися силi Божоi
могутi в тих людях, якi палко вiрили, що Господь здiйснить усе, про
що вони попросять. Нарештi я й сам повiрив, що Бог поможе MeHi через
свое невичерпне милосердя i через мою невиннiсть. I постiйно, чи то
молитвою, чи то помислами звертаючись до Бога, я завжди перебував
у цих високих думах у Бозi. Отож мене почала поймати така велика
розрада вiд цих дум у Бозi, що я вже не згадував бiльше Hi про якi
знегоди, якi я мав колись, i спiвав цiлий день псалми i багато iнших
моIх TBopiB, Bci присвяченi Боговi. Ось тiльки великоi муки завдавали
MeHi нiгтi, що в мене вiдростали. Тому я не мiг торкнутися до себе так,
щоб не поранитися, не мiг одягтися, бо вони виверталися сюдп i,туди,
спричиняючи MeHi страшенний бiль. KpiM того, у мене псувалися зуби
в poTi. Я це помiчав, бо MepTBi зуби, пiдштовхуванi тими, що залишилися живими, продiрявлювали яспа, i гостряки коредiв вилiзали крiзь
дно вiчок. Коли я це зауважував, я ix витягав, нiби виймав ix iз пiхов,
без усякого болю або KpoBi. Так у мене повилаэило ix чимало. Примирившись, проте, з цими новими прикрощами, я то спiвав, то молився, то
писав цiею товченою цеглою. Я почав писати капiтоло ll5 на похвалу
в'язницi, у ньому я описав усе, що зi мною дiялося; капiтоло буле на
cBoiM мiсцi.

lзб

,Щобрий кастеллан чhсто посшлав cBoix слуг дiзнатися, що я роблю.
остаtrнiй день липня я радiв своiй caMoTi. Я згадував велике свято,
яке в Римi влаштовують цього першого дня серпня, i сам казав собi так:
<Yci, минулi роки це веселе свято я проводив у cBiTcbKiй rrapHoTi. !Ього
року я проведу Його зi cBoiM Господом!> I в дуlпi говорив собi: <О, настiльки я бiльше радпй тепер, нiж тодi!>> Ti, хто чув моi слова, передали
ix кастелланОвi, а той чортихнувся:
- От бачте, який BiH! Бенвенуто жпве в такому убозтвi i так радiе!

В

бiлую в такiй розкошi i помираю саме через ньогоl Iдiть мерщifi
вкиньте його до того найглибцrого пiдвалу, там, де вмер голодною
смертю проповiдник Фойано 116. МожJIиво, коли BiH побачить себе в такiй нуждi, в нього вискоче дур з головп.
Олразу прийшов до мене в камеру капiтан Сандрiно Мональдi
i з ним душ двадцять кастелланових челядникiв. Коли вони ввiйшли,
я стояв навколiшки перед Спасителем i не обернувся до них. Я молився
Богу Отцю серед сонму ангелiв i Христовi, саме воскреслому звитяжно.
Я намалював ix на cTiHi вуглиною, яку я знайшов на землi, коли пiсля
чотирьох мiсяцiв уперше пiднявся з матраца. Скiлька разiв MeBi снплося, що ангели приходили лiкувати MeHi ногу, що пiсля чотиръох Miсяцiв я став мiцний, як нiбито нога й не була зламана. I от вони прийшли до мене, озброенi до зубiв, начебто'боялись, чи не отруfiниЙ я
дракон. Капiтан крикнув:
Ти що, глухий, Бенвенуто? Нас прийшло стiльки i з таким галасом,- а ти HaBiTb не озираешся?
Я луже лобре в!дчував, що мене може спiткати. Але я вже так загартувався i звик до лиха, що вiдповiв iM так:
Спасителя, який пiдносить мене до Бога, що в небеgах,
- До того
я звернув
душу мою, i моi споглядання, i Bci Moi життевi сили, а до вас
я обернув саме те, що заслуговуете, бо те, що я маю доброго, ви недостойнi бачити й торкнутися його не можете. Отож-бо робiть з тим, що
ваше, все те, що ви можете.
' К4пiтан, побоюючись, не знаючи, що я хочу зробити, сказав чотирьом найсильнiшим хлопцям:
Одкладiть набiк свою зброюl
Коли вони ii поклали, BiH зве- Мерщiй,
мерщiй кидайтесь на- нього i хапайте! Адже ж BiH не
лiв:сатана, щоб ми мали його боятисяl Тепер тримайте мiцно, щоб BiH у вас
не випручався!
Коли мене схоппли й скрутили, я подумав, що мене чекае щось куди
гiрше, нiж
гляд до Христа i сказав:
п
О
на ciM високiм лревi Bci борги
- Чом
нашi.
моя невиннiсть борги тих, кого
я не знаю?
тим часом вони понесли мене геть з палахкотючими смолоскипами.
Я гадав, що мене збираються кинути в провалля Саммало. Так називаеться моторошне мiсце, яке поглиЕуло багатьох ось, так живцем, бо
вони падають до пiднiжжя замку, вниз, у колодязь. I-1,ього зi мною не
сталося. Тому MeHi здавалося, що я легЙо вiдбувся. Бо вони поклали
мене в цю гидомирну печеру, де сконав голодом Фойано, i там мене
залишили лежати, не.завдаючи MeHi iншого зла. Коли вони мене покинули, я почав спiвати <<De ргоfuпdis clamavi>>, <Мisеrеге> i <In te, Domlпе,
ь день першого
час у
це надiеlо й Bip
з цiеi
назад туди, де
жi. К
у цю камеру, я

Ая

i
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селощiв багато плакав. Потому кастеллан щодня xoTiB знати, що я роблю i що я мовлю. Папа уже знав про все (лiкарi вже вважали кастеллана не жильцем) i сказав так:
-- Перш нiж кастеллан помре, я хочу, щоб BiH умертвив якось цього
Бенвенуто, який причина його cMepTi, аби BiH не помер не вiдiмщений!
Почувши цi слова з уст герцога П'ерлуiджi, кастеллан сказав йому:
отже, папа вiддае MeHi Бенвенуто й хоче, щоб я йому помстився?
В такому
разiне думайте Hi про що i покладiться на мене.
Подiбно тому, як папське серце зашкарубло до Nleнe, так зро:билося
жорстоким i кастелланове серце. Тодi той незримий, хто вiдвернув мене
вiд охоти убити себе, прийшов до мене, хоча й незримо, але з голосом
ясним, i пробулив мене, i пiдняв з ложа, i сказав:
Леле, Бенвенуто, звернися чимскорiш до Бога зi своiми звичними -молитвами ft кричи голосно, голосно!
Олразу ж, зляканий, я,вклякнув i прочитав багато Moix молитов
гучЕим голосом. Нарештi заспiвав псалом: <Qui habitat iп аdjutогiо> 1l8.
Потiм довго розмовляв з Богом. I от раптошl той самий голос, вiдкритий
i ясний, сказав MeHi: <<Iди вiдпочивай i не бiйся бiльше>. I це було, коли
кастеллан, давши наказ убити мене, передумав i сказав:
Хiба Бенвенуто не той, кого я так боронив, i не той, про кого
- напевне, що BiH безневинний i що все це зло завдано йому да:
я знаю
ремно? I як же Бог змилуеться надi мною i над моiми грiхами, якщо
я не прощу тим, хто заподiяв MeHi найбiльшi кривди? I чому я стану
кривдити мужа достойного, невинного, якuiт MeHi служив i шанував мене? Гаразд, замiсть убивати його я дарую йому життя i волю. f запишу
в духiвницю, щоб HixTo з нього не вимагав нiчого з боргу за великi витрати, якi BiH мав би тут заплатити.
Папа, почувши про це, дуже розлютився на кастеллана.
Я тим чаёом поЬтiйно молиЪся i писав свiй капiтоло. Щоночi MeHi
снилися найвеселiшi й найприемнiшi сни, якi тiльки можна уявити. I весь
час MeHi здавалося, що я видимо разом з тим, кого я невидимо почув
i чув дуже часто, у кого я не вимагав нiякоi iншоi милостi, а тiльки просив його, i наполегливо, щоб BiH привiв мене кудись, звiдки я мiг би
побачити сонце, кажучЙ йому, що це едине бажання, яке я маю. I що
якби я, бодай лише раз, мiг його побачити, то я б потiм помер умиротворений. Усе, що досi мене в KaMepi дратувало, стало теlrер приемним
i милим, i нiщо мене не розстроювало. одначе кастеллановi посiпаки
чекали, що кастеллан мене повiсить. I тiшилися, що BiH повiсить мене,
як BiH висловився, на тому зубцi, звiдки я спустився, Побачивши потiм,

}r побачив цими моiми смертними очима, то я Тобi обiцяю прийти
вlдвlдати теое оlля твого святого гробу!> Цю постанову i ui Moi благання до Бога я ix сотворив другого жовтня року тисяча п'ятсот тридцять дев'ятого. Наступного дня, третього iковтня, я прокинувся на св1танку, за годину до сходу сонця. 3вiвся зi свого убогого ложа й накинув
l37

на

себе

благеньку

одежин}.l|,

бо

вже

ставало

прохолодно.

Так,

стоячи,

я творив молитви, ще запопадливiше, нiж молився перед тим. I в цих
молитвах я просив Христа послати MeHi бодай стiльки милостi, щоб я
божественним навiюванням дiзнався, за який мiй грiх я так тяжко караюся. Якщо Владика не дав MeHi лицезрiти сонце бодай yBi cHi, то я
благав його, задля його могутi li доýр6lх, щоб BiH хоч просвiтив мене,

за що я мучуся.
Тут мене знову пiдхопило цим незримим нiбито BiTpoM, tIонесло геть,
аж це я опинився в палатi; тут мiй невидимий появився вже видимо
в людськiй подобi, у виглядi молодика, ще безвусого, з напрочуд гарним, але суворим, невеселим обличчям. BiH показав MeHi чертоги i сказав так:
- Bci цi душi, якi ти бачиш, це люди, якi досi народилися й потiм
повмирали.
Я запитав його, чому BiH мене сюди привiв. BiH вiдповiв так:
Ходи зi мною, i ти скоро довiдаешся.
-В ручi
у мене оlrинився кинджаль.lик, а на тiлi кольчуга. I ось BiH
повiв мене по цих великих чертогах, показуючи MeHi тисячi й тисячi
душ, якi навколо безконечно роiлися. BiH BiB мене далi й далi, поки
ми не пройшли крiзь маленькi дверцята на якусь вулицю. (олИ BiH потягнув мене за собою в цю вулицю, то по виходi з палати я зауважив,
що я беззбройний i в бiлiй сорочцi i з непокритою головою, i я стою по

праву руку вiд мого су[утника. Розглянувшись навколо, я вельми здивувався, бо не узнав цiеi вулицi. А коли звiв очi, то побачив, що сонячне
свiтло ударяе в cTiHy, нiби в чоло будинку, у мене над головою. Тодi
я сказав:
що MeHi дiяти, щоб я мiг пiднятися вгору i побачити
- Приятелю,
сонячну
кулю?
BiH показав MeHi на кiлька приступок, по праву од мене руку, i сказав MeHi:
Iди туди сам.
-f одступив
од нього й почав задкувати вгору цими сходами i щораз
бiльше вiдчував близькiсть сонця. Я квапився пiднятися i вилiз задкуючи так високо, що узрiв ус,ю сонячну ку.цю. Сила сонячного промiння
так мене заслiпила, що я заплющився, але одразу ж отямився, розплющив очi i, дивлячись прямо в сонце, мовив: <<О мое сонце, я так довго
мрiяв про тебе! Я бiльше нiчого не хочу бачити iншого, хоча твое промiння заслiпило мене>>. Так я стояв, утупивши в нього очi. I коли я постояв таким чином, то раптом побачив, як вся ця сила цього великого
промiння кинулася на лiвий бiк сонця. Сонце залишилося чистим, без
свого промiння, i я з великою втiхою дивився на нього. I MeHi здавалося
дивним, що це промiння зникло таким чином. Я метикував, якою божественною милiстю вщедрив мене того ранку Господь, i казав гучно:
<<О дивовижна твоя могуть, о славна твоя сила! Ти твориш свою милiсть
над мое сподiвання!> MeHi здавалося це сонце без свого промiння всього лише посудиною з найщирiшим розтопленим золотом, Поки я спогляцав це незвичайне явище, я побачив, як посерединi сонця щось починае
здуватися i як ростуть обриси цього самого здуття, i раптом виходить
Христос на xpecTi з Tiei caMoi речовини, що й сонце. I BiH був TaKoi краси в своему всеблагiсному виглядi, що людський розум безсилий уяви"rи. Я спостерiгав за цiею змiною й гукав голосно: <<Чудеса! Чудеса!
О Боже, о милосердя твое, о могуть твоя безконечна, чим ти мене вщедряеш цього самого ранку!>> I поки я дивився i поки казав цi слова, Христос сунувся в той бiк, куди зникло його промiння, i посерединi сонця
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знов щось почало здуватися, як ранiше.

I коли здуття

виросJIо, воно

ходii, лиходiями й зостанетесь, нещасними i в немилостi Божiй. Знай.
те, я цiлком певен, що в день ycix святих, у день мого народження, року
piBHo тисяча п'ятсотого, в перший день жовтня, наступноi ночi, о четвертiй годинi, в той день, що настане, ви муситимете вивести мене з цiеi
похмуроi темницi. Вчинити iнакше ви не зможете, бо я бачив це своiми
очима i на цiм престолi Божому. Цей священнослужитель, який стояв
який просив за
до м
до Бога, це
мене
о в його хр
кривдять християн
хочете, що
ади вiднинi робити
тут, ось що: як
у пановi, як
BiH дасть MeHi або воску, або паперу, то я зможу передати цю славу
Божу, яку явлено MeHi. Я йому напевне зроблю ясним те, в чому, можливо, вlн сумнlваеться.

Кастеллановi знову вернувся здоровий глузд, хоча Bci лiкарi втратили найменшу надiю на його порятунок. У нього минулося це блазенство, що його бороло щороку. А що його мозок працював нормально,
його почало гризти сумлiння. BiH знову вважав, що MeHi вчинена й далi
чиниться кричуща .кривда. Коли BiH передав папi,. якi дивнi речi я говорив, папа вiдповiв (як людина, яка не вiрила Hi в Бога, Hi в що-небуль на cBiTi), що я збожеволiв. Отож хай BiH турбуеться про свое здоров'я, якщо сам не хоче збожеволiти. Незважаючи на папську вiдповiдь, кастеллан захотiв мене потiшити. BiH прислав MeHi чим писати,
i воску, i TaKi собi патички, зробленi, щоб працювати по воску, й
переказав MeHi багато ласкавих,слiв через челядника, який любив мене. Цей челядник був цiлковитою протилежнiстю тiй б.андi лиходiiв, якi
мрiяли побачити мене мертвим. Я взяв папiр i BicK i заходився працювати. Я написав сонет, присвячений кастеллановi.
Коли б моя могла явить вам лiра
Те вiчне свiтло, що на cMepTHiM ложi
MeHi дав Бог, тодi ця Bipa, може,
Була б цiннiш, нiж скiпетр i порфира.
О, якби знав великий пастир клiру,
Що бачив я Тебе, великий Боже,
чого нам бачити нiяк не гоже
На цьому cBiTi, де все нице й cipe;
Тодi б отверзлась правосуддя брама,
I впала б злоба, в ланцюги забита,
Волаючи на голос ввесь, не тихо.

Аби я свiтло мав, я б понад вами
Мiг рай, що ми утратили, рiзьбити
I легше вiдбувати свое лихо.
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,Щругого дня кастелланiв челядник, який мене любив, принiс MeHi
обiд, а я йому дав написаний сонет. Я передав його потаенцi кастеллановi,,щоб не бачили iншi лихi служники, якi не любили мене. Кастеллан залюбки випустив би меце, бо BiH боявся, як би кривда, вчинена
MeHi, не стала прцчиною його cMepTi. BiH узяв сонет, кiлька разiв прочптав иого 1 сказав:
Це слова i думки не шаленця, але мужа хорошого й чесного.
-I олразу
звелiв своему ceкpeтap,eвi, щоб той вiднiс сонет папi. Хай
BiH оддасть його у власнi руки, i попросив папу, щоб BiH мене випустпв.
Поки секретар носив сонет до папи, кастеллан прислав MeHi посвiтач
на депь i на нiч i дав MeHi Bci зручностi, яких у чiй MicueBocTi можна
бажати. Так я почав одужувати вiд HecTaTKiB свого життя, вiд яких
я конав уже, як Лазар. Папа прочитав сонет кiлька разiв. Потiм переказав кастеллановi, що BiH зробить усе, щоб його задовольнити. I без.
перечно, що папа потiм залюбки випустпв бп мене. Але синьйор П'ерлуiджi, цей пекельник, його син, тримав мене там силомiць, майже проти волi папи. Коли вже наближалася кастелланова смерть, а я тим
часом намалював i вилiцив це диво дивне, у ранок ycix святих BiH прислав з П'еро Уголiнi, своiм небожем, показати MeHi кiлька клейнодiв.
Побачивши iх, я гукнув:
знак мого визволення!
-На Це
сее молодик П'еро, людина маломовна, вiдповiв:
це ти нiколи й це думай, Бенвенуто,
-тодiПро
я сказав:
геть cBoi самоцвiти, бо мене тримають так, що Moi очi
- Забери
вiдвикли
вiд свiтла в цiй Hopi, Я не можу оцiнити якостi цих клейнодiв. А щодо Виходу з цiеТ темницi, то не встигне завершитися цей день,
як ви прийдете мене з Hei взяти. I це неодмiнно станеться так, i ви тут
нiчого не вдiете.
BiH пiшов i звелiв мене знову замкнути. Пiсля його вiдходу збiгло
двi гQдини. Потiм BiH прийшов знову без варти з двома хлопцями, щоб
вони допомогли мене пiдтримувати, i так повiв мене в Ti палати, якi я
мав ранiшеl року l538-го, i дав MeHi Bci зручностi, яких я жадав.
Через кiлька днiв кастеллана забрала в могилу його тяжка хвороба.
BiH розлучився з цим cBiToM, переконаний, що я вже на волi. Замiсть
нього залишиВся Його брат мессер AHToHio Уголiнi, якиЙ повiдоп{ив покiйному кастеллану, що BiH мене випустив. Як я дiзнався, цей мессер
AHToHio дiстав розпорядження вiд папи зоставити мене в цiй просторiй
в'язницi доти, доки той йому не скаже, як учинйти зi мною. Мессер .Ц,уранте, брешiець, змовився з вояком, аптекарем з Прато, щоб MeHi намiшали в iжу отруту, але таку, щоб я поп{ер не зразу, а конав помалу
й довго, чотири чи, п'ять мiсяцiв. Вони надумали пiдсипати в страви
товченого дiаманта. Сам по собi дiамант нiяка не отрута, але це найтверлiший KaMiHb, у його лрiбно розмелених зерняток залишаються
гострi гранi, на вiдмiну вiд iнших самоцвifiв. Iншi KaMeHi, якщо ix потовкти, втрачають гостроту i стають нiбито круглими, Тiльки единий
дiамант зберiгае гострi гранi. Входячи зi стравою до шлунка, BiH при
травленнi розтiкаеться piBHoMipнo всерединi й осiдае на слизовiй оболонцi шлунка i кишок. У Mipy того як нова iжа пiдштовхуе його. весь
час уперед, гострi крупинки алмаза проривають стiнки живота, i лю.
дина вмирае. Решта самоцвiтiв i HaBiTb скло, змiшанi з потравою, не
пристають до кишок i виходять з тiла,_мессер .щуранте дав стражникоBi дiамант невеликоi BapTocTi. Той потiм передав дiамант моему заклятому вороговi Леоне ltg, аретинському золотаревi. Леоне дiстав алмаз,
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щоб його потовкти. Проте Леоне був бiдняк, а дiамант коштував кiлька
десяткiв скудо, От BiH дав стражниковi iнший порошок i запевнив, що
це i е товчений алмаз, призначений MeHi. Одного ранку вони пiдсипали
MeHi його в yci стр_ави. Було це в п'ятницю, я дiстав Його i в салатi, i в
пiдливi, i в супi. Я наминав, аж за вухами лящало, адже напередоднi
мусив поститися., День цей був святковий. Щоправда, я вiдчуЪав, як
у МеНе ХРУПае Пiц зубами, але я Й подумати не мiг про таку iliдступHicTb. Коли я пообiдав, на тарiлцi в мене зосталося трiшки сала-ту, i в Ьчi
MeHi впали дрiбненькi крупинки, що блищали в недоiдках. ff одразу ж
ix узяв i пiдiйшов до BiKHa, аби ix оглянути на денному свiтлi. Поки
я ix оглядав, п,Iенi згадалось, як щось трiщало в мене на зубах, коли
я iB. Я ще раз пильно роздивився крупинки, скiльки MeHi дозврляв ослаблпil Зiр, i ВиРiшпв, що це товчений дiамант. Я одразу подyмав, що
MeHi капець, i я зi скрухою в серчi зЕову вдарився у святi молитви. В душi я вже бачив себе, як я, отрусний, лех(у Еа марах, Я примирився з долею i цiлу годину звертався до Бога, дякlr16IL йому за легку смерть.
Якщо вже Moi зiрки так уже вирiшили, я думав, що я ще дешево вlдбувся, йдучи з життя таким легким ПIляхом. Я був спокiйний i вдоволений, я благословляв cBiT i той час, що я прожцв. Нинi я повертався
в краще царство ласкою Божою, бо MeHi здавалося, що я сподобився
цiеi благодатi. Поки я стояв Tak i думав, я тримав у руцi найдрiбнiшi
зернятка цього гаданого дiамацта, за який, без cyMHiBy, я мав цей порошок.,Але надiя нiколи не вмирае, i MeHi здалося, нiби ще MeHi сяйкула якась маленька icKopKa ii. Отож я взяв ножа i насипав кiлька крупинок на в'язничнi грати. Потiм, накривши ix плазом гостряком ножа,
я Еатиснув i вiдчув, як крупинки поволi розпадаються. Придивившись
гарненько, я побачив, що так воно i е. В MeHi знов воскресла надiя,
i я t,казав собi: <<Мессере .Щуранте, цей порошок не алмаз, це м'який
KaMiHb, який не може заlrодiяти MeHi aHi найменшоi шкоди>. f вже був
приготувався спокiйно й тихо померти, але тепер знов мiцно чiплявся
за йиття, Спершу я подякував Боговi, а потiм благословив бiднiсть, яка
здебiльшого бувае причиною людськоi cMepTi, але цього разу була прямою причиною мого подальшого життя. Адже цей мессер Дуранте, плiй
ворог чи там ще хтось, дав золотаревi Леоне алмаз вартiстю rrонад сто
скудо, щоб BiH його потовк у порошок. Проте Леоне з бiдностi взяв його
собi, а для мене потовк голубий берил вартiстю два карлiно, мислячи
так: це теж KaMiHb i може послужити так само, як дiамант.
у цей час у замку Святого Ангела сидiв епископ павiйський, брат
графз Сан Секондо, на ймення монсеньйор де_Рос_сi_пармський. Иого
посаДили за якусь веремiю, вчинену колись у Павii'. Ми з ним приятедювали. От якось я вистромив голову з дiрки Moei камери, tIокликав
його i сказав, що цi харuизи пiдсипали MeHi в iжу товченого алмаза, щоб
!бити мене. I послав через служника йому кiлька порошинок, пiдiбраних у тарiлцi. Звiсно, я йому не сказав, що розпiзнав, що це не алмаз.
Я сказав йому, що вони, напевне, мене отруiли по cMepTi цього достойного мужа, кастеллана. Я попросив Його, щоб надалi, поки я ще житиму, BiH посилав мепi щодня бодай скибку хлiба, бо я бiльше не хочу
1-сти те, цIо дають MeHi тюремники. Мессер AHToHio Уголiнi, звичайно,
нё приqетний до цього дiла, наробив репету i захоfiв побачити цей товчекий KaMiHb, i пiсля огляду подумав, що це дiамант. Але BiH гадав, що
тут, може, замiшаний папа, тому зам'яв цей випадок i сказав, що це
випадковiсть. Я iB лише страву, яку MeHi посилав €пискОп, писав бе3пеРервно мiЙ капiтоло про в'язницю, розповiдаючи про Bci Ti пригоди,
якi траплялися зi мною тут. Мессер AHToHio теж присилав MeHi iжу
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з таким собi fl,жованнi, аптекарем iз Право, тамтешнiм вояком. Саме

BiH був мiй головний ворог, бо пе хто iнший, як BiH, прпнiс MeHi товче.
ний алмаз. Тому я сказав йому, що нiчого не бажаю iсти з того, що BiH
MeHi носить, якщо спершу BiH сам передi мною не покушту€. BiH вiдповiв, що куштують страви перед папою. Тодi я йому нагадав, що по-

дiбно тому, як шляхтичi зобов'язанi куштувати iжу перед папою, так
i BiH, вояк, аптекар, правський мужпк, повинен пробувати ix перед таким
флорентинцем, як я. BiH почав лаятися, я теж не залишився в борry.
Мессер AHToHio, соромлячись трохи, а також'намiряючись змуспти мене
оплатити витрати, якi бiдолашний блаженноi пам'ятi капеллан дарував
MeHi, знайшов iншогg qлужника, уже моIо приятеля, щоб той носив
MeHi iжу. Щей служник люб'язно куштував перед мною страви без усяких розмов. Цей,служник розповiв MeHi, як папi щодня набридае монреньйор дi Морлюк. IMeHeM короля. Франциска BiH вимагае IvIeHe у папи, проте папа й не думав мене вiддавати. От i довелося переказати
через кардинала Фарнезе, мого колишЕього заступника й приятеля, щоб
я не розраховував вийти скоро з цiеi в'язницi. Я вiдповiдав, що вийду
звiдси всьому HaBKip. .Ц,обрий молодик просив мене, щоб я мовчав i Hi
перед ким нiчого не говорив, бо це могло менi'пошкодити. А якщо я
уповаю на Бога, то треба терпляче ждатц його ласки. А я йому казав,
що могутi Божiй нема чого боятися людськоi зловмисностi й кривосуддя.

роздlл двддцять шостии
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КарOuнал феррарсьrcuй повертаеться з Францi:i 0о Рuма.- 3а щ,еdрою вецерею з папою йомg вdаеться вuпросuтu звiльненюя 0ля ЧеллiHi.- Терцultu, lцпuсаili руrcою Бенвенцто в KaMepL

. Через кiлька днiв п,о Рима приiхав кардинал _феррарський. Коли BiH
пiшов укJIонитися папi, той його затримав у себе аж до вечора. Папа
був чоловiк i полiтик тонкий, BiH видiлив чимбiльше часу, щоб побалакати з кардиналом про французькi справи. BiH знав, що за випивкоIо
принесе слина на язика.те, що за iнших обставин л,юди звпчайно таять.
Оскiльки великий король Франциск був у Bcix cBoix справах вельми
щедрий i кардинал знав дуже лобре смак короля, BiH вдовольнив цiKaBicTb папи над yci сподiвання. Отож папа прийшов у гарний настрiй
ще й тому, що раз на тиждень мав звичку споряджати лукулловi бенкети, аж потiм усе вибльовував, Коли кардинал побачив добрий настрiй
папи, готового.виконати Bci прохання, BiH вельми наполегливо зажадав
вiд iMeHi короля випустити мене, кажучи, що король вельми цього бажае. Тодi папа, вiдчуваючи, що BiH oi-oT виблюе, до того ж вина зробили свою справу, сказав кардиналовi зi cMixoM:
То заберiть йогодо себе додому, i негайно.
-Папа
ще встиг вiддати точнi розпоряджеirня i встав з-за столу. Кардинал одразу ж послав по мене, поки про це не дiзнався синьйор П'ерлуiджi, бо BiH не дав би MeHi нiяким cBiToM вийти з в]язницi. Прийшов
папський посланець вкупi з двома шляхтичами кардинала феррарського, i о п'ятiй годинi ночi вони взяли мене з темницi i привели до кардинала, який привiтав мене дуже сердечно. I там я, добре влаштований,

зостався жити. Мессер AHToHio, брат покiйного кардинала, зажадав, щоб
я оплатив йому Bci видатки, з yciMa тими надвишками, якi звичайно

хочуть пристави

i

подiбний люд,

i

вiдмовився дотримуватися того, чо
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його брат заповйав зробпти для мене. Це MeHi коштувало багатьох
ж кардинаJI застерiг мене, щоб я шанувався,
ття, i додав, що якби того вечора BiH був не
eHi б нiколи з Hei не вийти. Бо, як BiH уже чув,

папа вельми шкодуе, що випустив мене.
MeHi треба зробити невеличкий вiдбiг, але до в'язницi я IIle вернуся
i доповню те,. що зараз забув. Коли я кiлька днiв жив у KiMHaTi у кар_
динала, а потiм у потаемному саду в папи, m серед iнших Moix дорогих

приятелiв мене одвiдав один скарбничий, мессер Бiндо Альтовiтi, на

ймення Бернарло Галуццi, якому я доручив суму в кiлькасот скудо, Щеft
молодик у потаемному саду в папи мене навiдав i xoTiB MeHi все повернути, а я вiдповiв, що не зуМiв би вiддати свое майно Hi вiрнiшому приятелевi, Hi в надiйпiше для збереження мiсце. Мого приятеля аж пересмикувало, так BiH не xoTiB залишити ix у себе, i MeHi довелося змусити
його мало не силомiць. Вийшовпlи останнiй раз iз замку, я довiдався,
що цей бiдолашний хлопець, цей Бернардо Галуцчi, зубожiв. Отож свого майна я позбувся. I ще, коли я був у в'язницi, MeHi приснився моторошний сон, MeHi примарилися, нiби написанi пером на MoiM чолi,

незмiрно важливi слова. I той, хто MeHi ix накреслив, приказував MeHi
добрих три рази, щоб я мовчав i не передавав ix _iцши_м. (оли я прокинувся, то вiдчув, що все чоло в мене перемазане. У моIм капiтоло про
в'язницю е багато згадок про TaKi 8вища. I ще MeHi було сказано, причому я не знав, що таке я мовлю, все те, що потiм сталося з синьйором
П'ерлуiджi, так ясно i так достеменно, що я сам вирiшив, що це ангел
небесний MeHi навiяв. I ще я не можу не згадати одну рiч, найбiльшу,
яка сталася з iншими людьми, i це для пiдтвердження божественноi
святостi i ii таемниць, якими мене вщедрив Всевишнiй. Вiдколи я ix
узрiв, над гGlIовою моею залишилося сяйво, в чому може переконатися
всякий, кого я вважав би за гiдного його побачпти, i я показав це небагатьом. Нiмб можна побачити на моiй TiHi вранцi при сходi сонця аж до
другоi години по сонцю, i ще лiпше це видно, коли на травицю випадае
рясна роса. Але i ввечерi навзаходi сонця теж видно. Я помiтив це у
Францii, в Парижi, бо повiтря в тих мiсцях настiльки чистiше вiд туMaHiB, що там воно бачилося куди краще, нiж в Iталii, бо тумани тут
частiшi. Але в кожному разi це сяйво я бачу i можу його показувати
iншим, природно не так ясно, як у Франчii. Я хочу списати свiй капiтоло, скомпонований у в'язницi i на похвалу цiй в'язницi. Потiм я вестиму
розповiдь далi .про те добре i л_1.I_хе, що сталося зi мною, а також i те,
що станеться зi мною в життi. Це капiтоло я пишу для Луки MapTiHi,
звертаючись до нього так:
Хто хоче знать про Господа десницю
I чим людина платиться зухвала,
Той мусить побувати у в'язницi,
Нехай гнiтять його сiм'я, печалi
I немочi тiлесноi недуги,
I хай прийде з далекоi BiH далi.
I щоб була ще бiльшою заслуга,
Хай запроторять просто iз сваволi,
I Hi пiдмоги, Hi руки, Hi друга.
I хай тебе обiбрано до льолi,
Життя у небезпецi, мучать прямо;
I без надii вибратись на волю.
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3 розпуки кинутись уже без тямн,
3ламати цюпу, скочить з цитаделi
I опинитися в ще гiршiй,ямi.
То слухай, Луко, речi невеселi:
Ошуканий, нога в лубки узята,
Нема пальта, i протiка€ стеля.

Хоча б одна душа, щоб розмовляти,

А iжу носить з непривiтним словом

Солдат. аптекар, мугиряка з Прато,

День тобi кожен iспитом суворим:
Нема де сiсти, тiльки на парашi.
А думи в головi рояться роем.
Тюремниковi, звiровi, не квашi,
Наказано тедь дверi вiдхпляти,
Не gлухать, не зважать на муки нашi.
Ось де для мозку гарна тарапата:
Hi свiтла, Hi паперу, Hi чорнила,
А ти з колиски думами баiатий.

Жаль, що сказать усе MeHi несила.
Iзмисли сам усе те, що для тебе
На cBiTi уявляеться немиле.
Але щоб нашiй послужить потребi
I проспiвать )tвалу чiй буцегарнi,
Не стане Bcix, хто мешкае на небi,
Тут не_страждали б чеснi люди марно,
Коли б не гнiв, н.е заздрощi'скаженi,
Не слуги i не владарi нездарнi.
I ось яка зродилась думка в мене:
Тут пiзнаеш i славиш Лик Господень,
(атуючись безмiршо в цifi геёнi.
Ось дехто зватися людиною не годен,
А от вiдбув два роки без надii,
Виходить мудрий, добрий, благородний.
Тут дух, одежа, тiло геть старiють,
I найтовстiший помарнiе з лику,
I пiднятi до неба його Bii.

Скажу тобi про диво превелике:
Писать мене зненацька поРивае,

Перейнятого прагненЕям до шпику.

Холжу у комiрчинi без кiнця я,
А потiм, ставши до одвiрка боком,
вiдшукую я Tpicky бiля краю;
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неfiароком
цеглу взяв
- булаii тут
I в порошrок розтер
у жменi,

Вiдтак ii заквасив мертвим соком.

-

I ось тодi уяви пал натхненний
Ввiйшов у плоть MoIo, по тих дорога*,
.Ще хлiб виходить не лише у мене.

I з чого я почав, вернусь до того:

Хай всякий, хто добро пiзнати хоче,
Пiзнае зло, допущепе вiд Бога.
Всього навчае камера охоче.
Отож якщо ти схочеш лiкування,
Вона тобi вею кроЬ iз хtили сточить.
Ти станеш без ;лсякого старання
Одважним, красномовним, дужим, щирим,
Ще й сповненим у злi й добрi пiзнашня.

Блажен, хто довго у темнпчi сiрiй
Пробуле i покине цю хурдигу,
BiH може радить i в вiйнi, i в мирi.

Хай би там що, усе йому до шмиги,
I BiH такий баrатilй став дара-йи,
Що вже ftого не збити бiльше з плигу.
А ти MeHi: <Зубожiв ти роками,
А що ти в нiй придбав так нерушимо,
Аби наповнювались груди й перса прямо?>>

Ii заслуга щодо мене зрима.

Та я б xoTiB дать людям нагороду:
Проштрапився, хай не проходить мимо.

Хай всякий, хто пильнуе за народом,
В в'язшицi спершу розуму набуде,
То шанувався б кожний верховода.

Поводився б BiH так, як простi люди,
I не ходив би зролу манiвцями,
I менше стало б плутанипи всюди,

За Ti роки, що я провiв у ямi,
Були там i ченцi, й попи, fi солдати,
Чим ми запеклiшi, тим м'якше з нами.
Якби ти знав, як бiль бере в лещата,
Коли на волю йдеш не ти, а хтось-то.
Шкодуеш, що родивсь на cBiT проклятий.
Та я мовчу: я зливок щирозлотий,
Який не можна тратить без зостатку,
I не цiлком придатний для роботи.
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Та ось яка MeHi спад:л€ гадка:
На чому всеце написав я, Луко;
На книзi нашого з тобою батька!
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На берегах розташувалась мука,
Яка MeHi Bci члени покрутила,
I вийшла схожа рiдина до туку.
Перо виводило на превелйку силу
По лiтерi; так не морлу'ють страшно
Повитих душ в пекельному горнилi.

Та я не перший тут душею гасну,
Тож промовчу; вернуся до неволi,
.Ще серче й мозок мучу повсякчасно.

Нiяк не нахвалюсь ii доволi,

I новачкам я заявляю круто:
Добра навчають лиш в однiй цiй школi.
О, якби я сподобився почути
Слова, що я читав, TaKi жаданi:
<Вiзьми свiй олр i вийди, Бенвенуто!>

Спiвав би <Вiрую>, i <,Щ,ень останнiй>>,
I <Отче нашI>, ллючи щедрот потоки
Слiпим, кульгавим, жебракам щорання.
О, вже не раз моТ блiднiли щоки

Од цих лiлей, отож-бо серцю стали
Флоренцiя i Франчiя десь збоку.

I якщо трапиться MeHi буть у шпиталi,

I там би Благовiщення висiло,

Втечу, як звiр, од пього я подалi.

Не через ту, чи€ преЧисте тiло,
Не вiд ii святих i славних лiлiй,
Краси небесноi й земного дiла;
Але оскiльки Bci кутки покрили
Ti, стовбур чий в гачках напасних,
То я боюсь, чи це не ixHi рила.
е пiд ix ярмом злощасних,
Таких, як я, невольникiв печатi,
Високих душ, божистих i прекрасних!

о, скiльки

f бачив, як упала з неба стята
Емблема згубна, збуривши народи
I cBiT, якому на скалi палати.
fK в замку; де я марно ждав свободи,
Розбився дзвiн 12l; а напророчив т6-бо
Той, хто справляе сул iз роду в роди.
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I скоро я побачив бархат гробу

Мiж лiлiй зламаних, i хрест, i горе,
I безлiч вкляклих, вбраiих у жалобу.
Я бачив ту, з ким д}шi в вiчнiм спорi,
YciM страшну; i голос став лунати]
<<Хто тобi шкодить, приберу Тх скоро>.
Пером Петровим вiсник благодатi
Накреслив на чолi рядки зароку,
Щоб змусити мене. бiль-чо мовчати.
Того, хто сонця править бiг високий,
Я зрив в його блискучому промiннi,
Як чоловiк не бачить смертноокий.

Птах щебетав на скелi у пустинi,

I я сказав: <Спiвае достовiрно
на кончкну>,
MeHi BiH на життя, вам

-

I я писав, спiвав нелицемiрно,

Благаючи Вседержця захистити,
Оскiльки смерть мiй зiр гасила MipHo.
Вовк, лев, ведмiдь i тигр не так неситi,
Вони не прагнуть KpoBi так лизнути?
I HaBiTb змii менше ядовитi.

Такий був капiтан, страшенно люl,ии,
Харчиз i злодiй, з IIим розбiйна маса,
Та мовлю тихо, щоб не було чути.
Ти бачив, як вони беруть на баса,
Зривають з бiдняка останне шмаття
I кидають додолу.Щiву й Спаса?

В серпневий день явилися цi браття

Зарить мене у ще страIхнiшiй ямi:
Лпстопад. Bcix розвiяло прокляття.

I слухав я одну сурму вухами,
I повторяв за нею iM у явi,
Вже не мiркуючи, допечений жалями.

Вiдчувши, що надiя марна справа,
Вони алмаз MeHi дали в пiснинi
Потовчений, щоб з'iсти, не в оправi.

Я став давать на пробу сiрячинi,
Що подавав MeHi, i впав в тривогу:
<Либонь, це вiд Дуранте, от скотина!>
Та мислi спершу я довiрив Богу,
Знiмаючи в палкiй покутi руки,
I <Мiзерере> бубонiв до того.
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Коли.ж утишвлись найважчi муки
I дух вступив до iншоi держави,
Ладен полинути на райськi луки,
З небес в руцi несучи пальму слави
мене ангел знизився Господнiй
I обiцяв BiK довгий i ласкавий.

.[|,о

Сказавrци так: <Той Боговi не вгодний,
Хто тобi ворог, зrине BiH в загладi,
Щоб став ти вiльний, добрий, благородний,
Отцю небесному й земному радий>.

КНИГА ДРУГА
роздlл пЕршип
t
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Пiсля своеа вuзволеltltп Бенвенуто odBiOye AcKaHio в Тальякоцtlе.BiH повертаеться 0о Рuма й заrciнчgе еарнuй сtсбап 0ля карOuнала ферpapcblcoeo.- МаOель сiльнuцкu з скальптаркамu.- Вступ на слgсrcбg 0о
французьксizо rcороля i вiO'iз1 з карOuналом феррарськuм.-.J7uха прuzоdа з floltlToluь dоеляOачем g CleHi.- Чотuрu OHi g флорентuнськоТ
сестрu,- У Феррарi мiсцевuй еерцое замовляе меOаль з портретом.-

Бенвепgто захборюе;tсть молоOоеа павuча

rt оdgжgе.

Я жив у палацi кардинала феррарського. До мене багато людей приходило, стiльки гостей нiколи в мене не було ранiше, Кожен крутив головою й дивувався, як я мiг пережити таке лихо. Поки я зводив дух,
стараючись згадати свое умiльство, я з великою втiхою переписував
капiтоло. Потiм, щоб зовсiм оговтатися, я поклав собi виходити провiтритися в кардиналового дозволу i на його конях. Я Тздив звичайно в товариствi двох римських хлопцiв. Перший був працiвник мого цеху, другий не належав до золотарiв, проте вирушав за компанiю. Одного дня
я виiхав з Рима й подався до'fальякоцце, з HaMipoM знайти там АскаHio, мого учня. В Тальякоцце я розшукав AcKaHio, вкупi з його батьком,
i братами, i сестрами, i мачухою. Два днi мене там так пригощали, що
годi про це й розповiсти. При повервеннi до Рима я узяв з собою й АсKaHio. .Щорdгою ми розI\4овляли про золотарство, отож MeHi не терпiлося вернутися до Рима й зrrову взятися за роботу. По прибуттi до Рима
я одразу наготувався працювати й вiдшукав срiбну мiдницю, яку я вже
був почав для кардинала до мого ув'язвення. Разом з цiею мiдницею
tодi було почато й гарниЙ жбанчик. Жбан у мене вкрали з багатьма
iнrцими клейнодами. Над мiдницею я поставив працювати Паголо. Сам
я взявся знову за жбан, який треба було прикрасити круглими фiгурками i барельефами. Подiбними круглими фiгурками й рибами барельефом.була оздоблепа мiдниця так багато й так зграйно, що кожний, хто
ii бачив, захоплювався як виразнiстю малюнка i задуплом, так i ретель-

пiстю, з якою Moi уsнi працювали. Принаймнi двiчi па день мене HaBiдував кардинал феррарський разом з мессером Луiджi Аламаннi та
мессером Габрiелем Чезано, i ми весело проводили цей час. Хоча я мав
досить робом, BiH ще завалював мене новими замовленнями. BiH дав
MeHi робити свою архiпастирську йечатку. Печатка була завбiльшки
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з долоню дванадцятилiтнього хлопчака. На нiй я вирiзьбив два епiзоди; один був, коли святий IoaHH проповiдував у пустелi, другий
- уколи
святий Амвросiй вигнав apiaH, BiH сидiв верхи на KoHi з канчуком
руках. Малюнок був такий виразний i смiливий, так добре зроQлений, що
кожен казав: я подолав великого .Паутiцiо, який займався лише цим
ремеслом. Сам кардинал з гордiстю порiвнював ii з iншими печатками

самого Лаутiлiо.
римських кардина
вiд мене зробити йому
KpiM цих дрох
не така сiльничка, як
модель сiльнички.
yci. Щоло цих сiльничок мессер Лу,iлжi розповiдав багато.цiкавих речей. Мессер Габрiель Чезано додав i cBoi слушнi поради. Кардинал вислухав ix вельми уважно i був ду:ке задоволений малюнками, якi йому
описали цi двое тямущих мужiв. Потiм BiH обернувся до мене i сказав:
- Мiй Бенвенуfо, малюнок мессера Луiджi i малюнок мессера Габрiелло так MeHi подобаються, що я гублюся, який iз двох мёнi обрати.
Тому я покладаюся на тебе, адже виконувати доведеться тобi.
Я вiдповiв:
панове, якi пишнi дiти королiв i цiсарiв i яке сяйво
- Погляньте,
оточуе ixHi голови. А проте, якпIо ви запитаете в бiдн_ого скром.
божисте
ного пастуха, до кого в нього бiльше люQовi й прихильностi, до королiвських дiтей чи до своiх, BiH напевне скаr(е, ulo в нього бiльше любовi
до cBoix дiтей. Ось так i я найбiльше люблю дiтей, яких я породжую
MoiM умiльством. Отож я дозволю собi, превелебниft монсеньйоре мiй
хлiбодавцю, показати вам мiй власний малюнок. Бо багато чого ýувае
гарЕе на словах, а коли потiм робиш, то в робот1 воно не втiлюеться.I, обёрнувшись до цйх тямовитих мужiв, я сказав:- Ви сказали, а я
зроблю.

Мессер ЛуIджi Аламаннi засмiявся й сказав кiлька люб'язних слiв
Цi Ълоiа так йому пасували, як пасували його гарна врода, ста-

MeHi.

бив овальну пiдставку завбiльшки пiвлiктя, а то й третину лiктя, i на
тiй пiдставцi, достоту як море обiймаеться з землею, я зробив двi фi-

мала бути земл€ю,
рних звiрiв, яких плодить
й пiдбiр риби й мушель,
земля. Пiд частин
який мiг вмiстити
рештi частини овала, по
його тоВщинi, я зробив чимало пишних прикрас. Потiм, почекавши, коли прийде кардинал з двома своiми тямущими мужами, я показав iM
воскову робоl,у. Перший озвався мессер Габрiель Чезано, говорив BiH
ГУЧЕИМ ГОЛОСОМ:
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Наfiпревелебнiший MoHceHbrope i ви, достойнi муцi, кажу вам,
що -я можу iробити чю роботу тому, хто MeHi ii замовить, I присягаюся,
що вона вийде ще пишнiша, нiж ця шодель. I вiрю, що у вас залишиться
ще багато часу, щоб замовити роботи ще пишнiшi, лiж ця.
КардиНал закрутив головою i сказав:
Якщо ти ii не зробиш для короля, куди я тебе везу, то я не ду- щоб
ти для когось iншого мiг ii зробити.
маю,
I BiH показав MeHi листа, де король вимагав, щоб BiH швидше вер,
тався i взяв з собою Бешвенуто. Тодi я пiдняв руки до неба i вигукнув:
Боже, аби це сталося якнайскорiше!
-Кардинал
MeHi нагадав, щоб я владнав у Римi Bci cBoi справи i за

узяв з собою
Лоретськiй ма
гу частину BlH
цiв сила-силен
я хочу мавдрувати безпечно. Я висловив HaMip його превелебностi псiхати з ним. I от як на cBiTi бувае, не iнакше як тут втручання Божоi
волi, Боговi було вгодко, щоб MeHi спала на пам'ять моя бiдолашна рiд1 Molx
на сестра, яка так пережи
сестер } п€рlliцlg, що були
ключницею, l вони разом

друга
так за

мною побивалися i так молилися за мене, що я був цiлком певен: милiсть мого порятунку добилися у Бога чi cTapi панци лише молитвами.
Отож, згадавши це все, я повернув у бiк Флоренцii. I хQча я мiг подорожувати без усяких видаткiв або з кардиналом, або з другим його
поiздом, я поклав собi iхати сам по собi. I супроводжував мене чудовий
юдинникар на ймення маестро Керубiно, мiй щприй приятель. 3 Рима
ми виiхали в страсний понедiлок утрьох: я, Паголо й AcKaHio. А годинникар при€днався до пас у Монте Руозi. Оскiльки я висловив HaMip ixaти з кардиналом, то навряд, щоб хтось iз Moix ворогiв (так лумав я)
наважиться десь мене пiдстерiгати. Насправдi ж я попав у Монте Руозi
невдало, бо поперед нами послано загiн озброених ло зубiв людей, щоб
Me.Hi дозолитп. Вони якось прочули, що я поiду окремо вiд кардинальп
ського поiзда,
е
мо. Але

Боry

iзнимявесе

д

нiчого не загрохtувало. Я HaBiTb ixaB попереду за кiлька миль. Bci Ti,
хто був у цьому поiздi, вельми шанували мене. Так з Божо.ю помiччю
я прибув здоровий i цiлий до Вiтербо, де мене сердечно зустрiли Moi
сестри i весь жiночий монастир.
3 Вiтербо ми вирушили разом з yciMa i iхали верхами де попереду,
а де й позаду кардинальського поiзда. Отож у страсний четвер о два150

дцять другiй годинi ми опинилися в одному перегонi вiд Сiени. Я побачи
штарi чекають, щоб дати ix якомусь
по
i, щоб BiH ix повернув на cieHciKy
по
вого коня Торнона, й припасував на
ко
дав джулiо одному з поштових служникiв. Торнона я передав на опiку мотм вихованцям, iцоб вони його вьли
з.собою, i зразу lrомчав уперед, Щоб прибути до Сiени на пiвгодини ранiше. По-перше, я xoTiB одвiдати одно_го мого приятеля, а по-друге, мЪнi
]Реба було.залагодити iншi деякi Moi справи. Хоча ixaB я швидко, кобцлп я не пiдганяв. Прибувши до Сiени, i найняв у заiздi добрi кiмнати
для п'ятьох осiб i з корчемним пахолком вiдiслав-кобилу на пошту, що
була за Камоллiйською брамою. При цьому я забув на кьбилi своiътремена Й подушку. СтрасниЙ четвеР ми провелИ дуже весеЛо. На друiий
день вранцi, це була страсна п'ятниця, я згадав про cBoi cтpeмeнa'li под}шку. Я знову послав пахолка по них. ПоштовиЙ доглядач MeHi вiдпо_
BiB, що BiH не бажае MeHi ix повертати, бо я загнав його кобилу. Я посдав пахолка ще раз i ще, але доглядач усе повторював, Що нё бажае
MeHi ix_ повертати, i при цьому обзивав мене рiзними образливими словами. (орчмар, у якого я зупинився, сказав MeHl:
Ви дешево вiдбудетеся, якщо BiH вам нiчого iншого не зробить,
- тбго,
KpiM
що не вiддасть подушки i стремен.- I тут же додав:- Бачите, це найлютiший чоловiк, який будь-коли жив у цiм MicTi. З ним
живуть двое синiв, перебiйl{i, зухи, ще лютiшi за нього. Отож купiть
заново собi збрую i iдьте собi, нiчого йому не кажучи.
Я купив пару нових стремен i вирiшив, що лагiдними словами можна
вернути назад i чудову подушку. Оскiльки я iхав верхи, я був добре
захищений кольчугою i наручами, i з доброю аркебузою бiля луки. отож
мене зовсiм не лякала лють цього страtшного, як казав корчмар, чоловiка. !,вох Moix вихованцiв я колись навчив носити кольчугк й наручi i ду.
же покладався на цього римського моПодпка, яклlй, здавалося, нiколи
ii не скидав, коли ми жили в Римi. AcKaHio теж, хоча був молодесенький,
завжди ii носив. До того ж була страсна п'ятниця, i я подумав,.божевiлля бох<евiльних повинно ж мати бодай трохи переlrочинку. От приiхали ми до Камоллiйськоi брами. Тут за корчмаревим описом я побачив i узнав, бо BiH косував на одне око, цього поштового доглядача.
CBoix хлопцiв i двох супутникiв я залишив осторонь, а сам пiд'iхав до
доглядача i лагiдно сказав:
Пане поштовий доглядачу, запевняю вас, що вашоi кобили я не
- Чому
гнав.
ж ви не хочете вiддати мою подушку i моi стремена?
BiH вiдповiв MeHi зовсiм божевiльним, диким криком, як i попереджав мене корчмар. Тому я пiдвищив голос:
це так? Хiба ви не християнин? Чи ви збираетеся в страс- Як жестрамити
ну п'ятницю
i себе, i мене?
BiH одповiв, що йому байдуже, чи страсна п'ятниця, чи чортова п'ятниця. I що як я звiдси не заберусь, то ось цим ратищем у нього у руцi
BiH скине мене з коня разом з цiею аркебузою, що у мене в ручi, Иого
брутальнi слова почув сiенський шляхтич, убраний по-цивiльному, який
вертався з урочистоi меси. Ще ранiше BiH почув i Moi доводи, тому BiH
смiливо пiдступив до нас i почав картати поштового доглядача, ставши
на мiй бiк. BiH лаяв i обох його синiв за те, що вони не виконують обов'язку перед приiжджими чужинцями i таким чином чинять проти Бога
i соромлять MicTo CieHy. Двое одчаюг, його сини, покивали головою й
мовчки пiшли до себе додому. Розлючений батько, роз'ятрений докорами поштивого шляхтича, захотiв 9.iрвати злiсть на MeHi. BiH почав блюз-
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нити, наставив на мене ратище i присягнувся, що все одно уб'е мене.
Побачивши, що цей звiр здатний на все, я вдав, нiби наводжу на нього
аркебузу, щоб тримати його на належнiй вiдстанi. Тодi BiH, ще бiльше
розсатанiвши, кинувся на мене. Я тримав у руцi аркебузу, готовий захищатися, але нахилив ii так низько, щоб вона доводилася проти нього,
але була дулом догори. Вона вистрiлила сама. Куля ударилася в одвiрок i, вiдскочивши назад, попала чоловiковi в горло, скосивши йоDо, як
снiп. Вибiгли поквапливо двоё синiв, i один схопив рушницю з козел,
другий схопив батькове ратище. Вони кинулися на моiх хлопцiв. Той,
що з ратищем, ударив спершу Паголо, римлянина, вище лiвоi грудi.
[ругий кинувся на мiланця, який був з нами, i геть очамрiв. BiH закричав, що непричетний до справи, але це йому не допомогло. Вiд вiстря
протазана BiH вiдбивався паличкою, яку тримав у руцi, Природно, захис-титися BiH не зумiв i дiстав рану на poTi. Мессер Керубiно PvB чбраний священиком, i хоча був добрий годинникар, як я казав, BiH мав од
папи бенефiцii з добрими прибутками. AcKaHio, хоч i був добре озброений, i не подумав тiкати, як зробив цей мiланець. Отож-бо обох ix не
займали. Я пiдострожив коня i, поки BiH скакав, знову набив свою аркебузу. Розлючений, я повернувся назад, вважаючи, що досi жартував,
але тепер жартувати годi. Я думав, що обидва Moi хлопцi убитi, i xoTiB
померти разом з ними. Я здибався з ними через кiЛька KpoKiB, вони ixaли MeHi назустрiч, i я запитав, чи не постраждав хто. AcKaHio вiдповiв,
що Паголо поранено ратищем на смерть. f закричав:
Паголо,. сину мiй! Виходить, ратище пробило кольчугу?
- О
Hi,- вiдказав BiH.- Кольчугу я поклав сьогоднi вранцi в мiшок.
- Так, значить, кольчуги носятЪ у Римi, щоб хизуваiися перед да- А в мiсцях небезпечних, там, де треба ix мати" ix тримають у
мами?
мiшку? Bci T.i халепи, що сталися з тобою, ти цiлком заслужив, i це твоя
вина, що я iду зараз на смерть.
I поки я казав цi слова, я весь час уперто рвався назад. AcKaHio
i Паголо просили мене, щоб я ради Бога погодився врятувати себе i врятувати ix, бо iхати назад означало певну смерть. Аж це з'явився мессер
Керубiно разом з пораненим мiланцем. BiH одразу MeHi закричав, що
HixTo не постраждав i що удар не проткнув Паголо, а тiльки ковзнув
по ньому. Але той старий поштар лежить там на землi мертвий, А його
сини озброiлися, дихають чорним духом i ладнi посiкти нас на капусту!
Бенвенуто, не спокушай долi. Нам i так першого разу по- Тому,
Вдруге ми не врятуемося.
щастило.
Я вiдповiв:
вам цього досить, то й MeHi досить.- I, обернувшись до
- Якщо
й AcKaHio, сказав iM:- Пiдострожте ваших коней, i поскачемо до
Паголо
самоi Стаджi не зупиняючись. Там ми будемо в безпецi.
Поранений мiланець бiдкався:
би взяв цi грiхи! Бо ця халепа, що сталаiя зi мною, це кара
- заКат
Бога
те, що я не дотримався посту. З'iв учора трiшки м'ясноi юшЙи,
бо не мав нiчого iншого, чим би пообiдати.
Хоч як ми були змученi, а Bci дружно засмiялися з цього телепня.
/vlи пiдострожили коней i покинули мессера Керубiно i мiланця, хай
собi iдуть, як хочуть.
Тим часом сини убитого побiгли до герцога Мельфi 12Э, аби BiH дав
iM кiлькох вершникiв, треба буль-що наздогнатлI нас i схопити. Герцог,
дiзнавшись, що ми з людей кардинала феррарського, не cxoTiB даiи Hi
коней, Hi дозволу. Тим часом ми прибули до Стаджi, де ми були в безпецi. В Стаджi ми почали шукати лiкаря, найкращого, якого можна в
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цьому мiсцi було знайти. Паголо показав йому рану, що виявилася неглибока. Я побачив, що хлопця тiльки зачепило. Ми звелiли подати
обiд. Скоро появився мессер (ерубiно i той оглашенний мiланець. Mi-

кою так кумедно, що ми качалися вiд реготу. Ми замiсть того, щоб нарiкати на долю, реготали на кожне його слово. Лiкар хотiв зашити йому
цю рану бiля рота i вже був зробив три стiбки. Мiланець почав кричати,
щоб той почекав трохи, бо BiH не хоче, щоб той зi зловорожостi зашив
йому весь рот. BiH узяв до рук ложку, встромив ii в рота i сказав лiKapeBi, щоб той залишив йому його настiльки вiдкритим, аби BiH мiг
iсти i вернутися до cBoix живим-здоровим. Свое харамаркання BiH супроводжував такими гримасами, що ми не могли не смiятися. Замiсть
бiдкатися над нашою недолею, ми помирали зi cMixy. Так, не перестаючи смiятися, ми дiсталися до Флоренцii. 3 коней ми злiзли перед оселею
моеТ бiдолашноi сестри, де нас шуряк i вона вельми сердечЕо зустрiли.
Мессер Керубiно i мiланець пiшли у cBoix справах. У Флоренцii ми
пробули чотири днi, i Паголо за цей час зовсiм одужав. Але диво дивне: щоразу, як ми згадували про цього дурбила мiланця, ми реготали
так само нестримно, як оплакували пережитi знегоди. Отож cMix Miшався зi слiзьми. Паголо одужав швидко. Потiм ми вирушили до Феррари i зустрiлися перед MicToM з кардиналом. BiH уже чув про нашi
пригоди й спiвчут.ltиво сказав нам:
Я молю Бога, щоб з його помiччю довезти тебе до короля жиЁим-

здоровим,якяiобiцяв.

У Феррарi кардинал

оселив меЕе у сво€му чудовому палацi Бельфiомисливський
замок
стояв за мiськими мурами. BiH xoTiB, щоб
ре.
я попрацював тут, сам BiH зiбрався iхати до Франuii без мене. Побачивши, який я з цього незадоволений, BiH сказав так:
все, що я роблю, це для твого блага. Тому, перше нiж
- Бенвенуто,
тебе з Iталii, я хочу, аби ти точно знав, для чого ти iдеш до
повезти
Францii. А поки що швидше завершуй Мою мiдницю i жбан. I все те,
чого ти потребуватимешI, я звелю домоtrравителю тобi давати.
Кардиналiв вiд'iзд засмутив мене, i я не раз IIоривався поiхати геть.
Мене утримувала лиш згадка про те, що це BiH вирвав мене з пазурiв
папи Павла. I все ж я був невдоволений i працював з нехiттю. Проте
вдячнiсть, якоi його добродiйство заслуговувало, змусила мене терпеливо чекати, чим усе це закiнчиться. Отож я узявся з моiми двома помiчникамй за роботу i просунувся дуже помiтно в працi над мiдницею
i жбаном, Повiтря.бiля_нашоi оселi було нездорове, уже наближалося
лiто, i Bci прихворiли. Пiд час цих нездужань ми ходили оглядати. навколишнi мiсця. Нас оточувала простора рiвнина, поросла кущами, завдовжки з миЛю, i там водилося безлiч павичiв. Побачивши це, я набив
свою пищаль безшумним порохом i пiдстерiгав молодих павичiв, Кожен
другий день я приносив здобич. IxHe м'ясо було таке поживне й корисне, що Bci хвороби як рукою зняло. Так ми знову кiлька мiсяцiв працювали над мiдницею i жбаном i зробили чимало. IJ,i замовлення забирали
багато часу й зусиль.
Тим часом герцог феррарський полюбовн_о розв'язаR _з папою Павлом
cBoi давнi суперечки, якi вони вели мiж собою через Модену та кiлька
iнших MicT. Права булп на боцi церкви, i герцог купив мир грiшми. СуI_{ей
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ма була величезна. Гадаю, вона перевищувала триста тисяч камеральних дукатiв. Герцог маti тодi старого скарбничого, вихованця герцога
Альфонсо, його батька, на ймення мессер fiжiроламо Джiлiоло. Цей
стариган не мiг примиритися з такою кривдою
виплачувати таку су-

му папi. BiH ходив по вулицi й кричав:
Герцог Альфонсо, його батько за цi грошi радше забрав би в нього з-ними Рим, нiж показав би Тх йому.

I не було такого ярмiсу, щоб BiH погодився ix виплатити. Коли на_
рештi герцог змусив його Тх виплатити, у старого стався такий великий
пронос, що BiH мало не сконав. Поки скарбничий слабував, мене покликав герцог i побажав, щоб я його зобразив. От я його й зробив у крузi
чорного каменя, завбiльшки з мисочку. Герuоговi подобалися Moi роботи разом з'численними приемними розмовами. Через це BiH сидiв нерухомо чотири-п'ять годин на день, щоб я його якнайкраtý зобразив,
i часто запро|IIував мене обiдати до свого багатого столу. 3а тиждень
я завершив зображення його голови, Потiм BiH зажадав, щоб я зробив
зворот. На зворотi я вирiзьбив у виглядi Миру жiнку. Тримаючи в ручi
смолоскип, вона пiдпалювала збройний трофей. Я зобразив ii (цю жiнку) в радiснiй поставi, в легесеньких шатах, чудовоi принади. А пiд ногами у неi я зобразив пригнiченим i сумним, сплутаним багатьма ретязями покiрного Розбрата. Щю роботу я виконав дуже ретельно, i вона
принесла мепi славу. Герцог не мiг намилуватися нею i звелiв MeHi каписати над головою його ясновельможностi i на зворотi напис: <<Ргеtiоsа
in conspectu Domini> l2a. BiH знаменував, що мир куплено дорогою
цlною.

роздlл другии
tб40
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Поки я завершував зворот, надiйшов лист од кардинала. В листi писалося, щоб я рихтувався в дорогу, бо мене вже питав король. У найближчому листi кардинал MeHi напише, скiльки MeHi обiцяе король.
Я звелiв запакувати мiдницю i жбан. f iх показував уже герчоговi. Кардинальськi справи BiB один феррарський шляхтич на ймення мессер
Альберто Бендедiо. Щей муж просидiв удома дванадцять poKiB, не виходячи нiколи через хворобу. Раз BiH мерчiй послав по мене i сказав,
rцоб я одразу сiдав на поштовi i ixaB до короля, той думав, що я вже
у Франчii, i хоче бачити мене негайно. Кардинал на свое виправдання
сказав, що я лежу трохи слабий в одному його абатствi у Лiонi. Але BiH
зробить усе, щоб я якнайскорiше був у його величностi. Тим-то BiH так
i турбуеться, абп я ixaB поштовими. I_(ей мессер Альберто був добряга,
але страшенний гордiй, а хвороба ще збiльшувала його горлiсть. Отож
BiH MeHi сказав, щоб я хутко рихтувався, щоб-iхати на поштовиХ. ЯvlДповiв, що з MoiM умiльством на поштових не скачуть i що iхати я лочу
спокiйними перегонами i вэяти з собою помiчникiв AcKaHio i Паголо,
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привезених з .Рима. А KpiM т.ого, 1 хочу з нами служника верхи, для
моiх послуг, i стiльки грошей, щоб MeHi вистачило доiхати туди. Цей
недужий стариган бундючно вiдрiзав MeHi, що так, як я собi уявляю, подорожують хiба що герцогськi сини. Я йому вiдрiзав, що так, як я
сказав, iздять сини мого ремесла, а як там iздять герцогськi-'сини, я не
знаю, оскiльки нiколи не був герцогською дитиною. А якщо BiH i надалi
вживатиме в розмовах зi мною незвичнi для Moix вух слова, то я й зовciM не поiду. Кардинал i так не виконав передi мною cBoei обiцянки,
а тут ще й BiH грубiянить, от я й не баlкаю бiльше зв'язуватися з феррарцями. Отож я повернувся до нього плечима i, бурмочучи собi пiд носа, пiшов, поки BiH навздогiн погрожував MeHi. Я подався до герцога, з
завершеною медаллю. BiH прийняв мене дуже ласкаво, як тiльки може
прийняти такий муж. Наказав своему скарбничому MeccepoBi Щжiроламо Джiлiоло, аби той за мою роботу пiдшукав MeHi перстень з дiамантом вартiстю двiстi скудо й аби дав його Фiаскiно, його маршалковi, а
той передав MeHi. Так i зробили. Фiаскiно ще того вечора, коли я вдень
дав йому медаль, вручив MeHi о першiй ночi перстень з дiамантом, вельми добiрним, i сказав од iMeHi герцога TaKi слова:
Хай ця золота рука, здатна творити TaKi дивовижi, оздобить себе
цим алмазом на пам'ять про його ясновельможнiсть.
Вранцi я перстень оглянув i побачив, що це топенький алмазець вартiстю не бiльше десяти скудо. Я обурився, що TaKi KpacHi слова, якi
переказав MeHi герцог, супроводжувалися такою маленькою винагородою, причому сам герцог вва)кав, що обдарував мене вельми щедро.
I тут я здогадався, що цю пiдмiнil влаштував не хто iнший, як шахрай
скарбничий. Тому я вiддав перстень своему доброму приятелевi, аби BiH
його повернув маршалковi Фiаскiно. [Ie був Бернардо Салiтi, i виконав
BiH це доручення чудово. Фiаскiно миттю явився до мене й почав MeHi
торочити: мовляв, якщо герцог узна€, що я йому п.овертаю.подарунок,
яким BiH так ласкаво вщедрив мене, то дуже розгнiваеться i MeHi, чого
доброго, доведеться в цьому каятися. Я вiдповiв, що перстень, яким його
ясновельможнiсть мене вщедрив, вартий десь iз десять скудо, а робота,
яку я зробив його ясновельможностi, варта понад двiстi. Але щоб показати його ясновельможностi, як високо я цiную його приязнь, хай BiH
просто пришле кiльце проти корчiв, з тих, що привозяться з Англii, Bipтiстю приблизно один. карлiно. Я зберiгатиму його як.пам'ять про його
ясновельможнlсть

довlку

разом з тими словами

високоl

оцlнки, як1 иого

ясновельможнiсть велiв MeHi передати. Бо я вважаю, що пишнота його
ясновельможностi вельми щедро оплатила Moi зусилля, тодi як цеii жалюгiдний KaMiHb ix ганьбить. Коли герцог довiдався, що я сказав, BiH
так вразився, що викликав скарбничого i вилаяв його на Bci заставки.
А MeHi наказав, щоб я пiд страхом його немилостi не виiжджав з Феррари без його згоди. Скарбничому ж звелiв, щоб BiH дав MeHi дiамант
вартiстю триста скудо. IJ,ей старий шахрай розIIIукав перстень вартiстю
шiстдесят скудо i заявив, що дiамант вартий принаймнi двiстi скудо.
У мессера Альберто заговорила coBicTb, i BiH дав MeHi все, чого я просив, Того дня я вирiшив поiхати будь-що з Феррари. Але пронозуватий
герцогський маршалок пiдлаштував MeccepoBi Альберто все так, щоб
я того дня не дiстав коней. f нав'ючив мула всiею своею кладдю i з нею
уклав мiдницю i жбан, виготовленi для кардинала. Саме тодi явився
один феррарський вельможа, на ймення мессер Альфонсо де TpoTTi. Цей
вельможа був дуЖе старий, але люб'язний муж i великий шан:iвальник
мистецтва. Однак BiH нал9жав до тих людеЙ, яким вельми важко догодити. I якщо випадково iM доведеться побачити щось таке, що iM до
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qподоби, то воно так западае тм до пам'ятi, що вони гадають, нiби Hi-

нiчого,
месс
пiзно пр

ь

Мессер дльже йому:
же запакова-

в, а

iх кардиналовi у Францiю.
Мессер.дльфонсо вiдповiв, що.,лiого це не обходить. BiH пiдкликав
служника i послав його до себе додому. Служник принiс порцеляновий
жбан з фаянсовоi глини, дуже тонко зроблений. Поки служник ходив
туди i назад, мессер Альфонсо казав MeccepoBi Альберто:
вам скажу, чому в мене нема охоти бачити вази. Рiч у TiM, що
- Я бачив
я якось
одну срiбну, античну, таку прекрасну й таку дивовижну,
що людськiй уявi годi й помислити про таку довершенiсть. Тим-то у мене нема охоти бачити щось подiбне, щоб воно не зiпсувало того чудового
враження вiд Hei. Тут якось один'тямовитий вельмЬжа iздив дЪ Рима
у cBoix справах, l йо}{у потаенцi показ..али цю. античн.у вазу_. Чнмалою
купкою золотих BiH пiдкупив того, хто ii мав, i повiз ii з собою в нашi
краi. Проте тримае BiH ТТ у великiй таемницi, щоб не довiдався герцог,
бо йому було б нелегко позбутися ii.
Розповiдаючи цi cBoi вигадки, мессер Альфонсо не помiтив мене, бо
BiH ще й мене не знав. Тим часом з'явився цей благословенirий глиняний злiпок, Иого розкрили з великою пихою, 1zрочистiстю i блазнюванням; я, побачивши його, обернувся до месtера Альберто i сказав:
Яке щастя, що я його побачив!
-Мессер
Альфонсо, розсердившись, дещо уразливим тоном сказав:
Хто ти такий, що сам не знаеш, що ти мелеш?
-Я вiдповiв:
Спершу послухаftте, панове, а потiм побачите, хто з нас лiпше
зна€,- що BiH мовить.- Повернувшись до мессера Альберто, мужа вельми статечного й розумного, я,сказав:- Щей срiбний жбанчик важить
стiльки-то, ц зробив його колись пройдисвiту маестро fкопо, хiрурговi
з (арпi, Який приiздив до Рима i пробув там пiвроку i за цей час перемазав своею маззю багато десяткiв синьйорiв i бiдних вельмож i виманив у них багато тисяч дукатiв. У цей час я й зробив йому цю вазу
i ще iншу, одмiнну од цiеi, i BiH MeHi за них заплатив, за ту i за ту, дуже
погано. А Ti, кого BiH мазав у Римi, лежать нинi скалiченi i дихають на
ладан. Для мене превелика qлава, що Moi роботи так цiнуються у вас,
пишних панiв. Та тiльки я вам кажу, що за Bci цi роки вiдтодi я намагався, скiльки мiг, учитися. Отож Я гадаю, що ця ваза, яку я везу до
Францii, буле гiлнiша кардинала й короля, Hix< ця
цього вашого ко-

но, i ми пос\лаемо

-

новала.

Пiсля цих слiв мессер Альфонсо, здавалося, просто танув вiд бажання побачити мiдницю i жбан, але я вiдмовлявся показувати. Так i не
умовивши мене, BiH заявив, що пiде до герцога й огляне ix з дозволу
його ясновельможностi. Тодi мессер Альберто Бендедiо, страшенний, як

я вже казав, гордiй, сказав так:
нiж ви пiдете звiдси, мессере Альфонсо, ви ix побачите, не
- Перш
вдаючись
до заступництва герцога,
При цих словах я пiшов i залишив AcKaHio i Паголо, щоб BiH iM показав. BiH передав MeHi потiм, що шляхтичi не могли нахвалитися. Мессер Альфонсо xoTiB зiйтися зi мною ближче, отож MeHi не терпiлося

поiхати з Феррари i забратися геть од них. Що я мав там гарного, то
це спiлкування з кардиналом Сальвiатi, i з кардиналом равеннським,
i з деким iпшим з цих обдарованих музик, I бiльше Hi з ким. Бо феррарцi народ хтивий, i любе iM чуже добро, хай би там як вони його добули.
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Bci вони одним миром мазанi. О двадцять другifi годинi явilвся згаданий
ФiаскiЁо i вручив MeHi дiамант вартiстю десь iз шiстдесят скудо. 3 певеселим обличчям i в коротких словах BiH сказав MeHi, щоб я носив його
ради любовi до його ясновельможностi,

.-

Ятакiзроблю.

f

вiдповiв сухо:

BiH ще не пiшов, як я вдiв ногу в стремено i поiхав собi з Богом. BiH
лухrе добре 9атямив Moi слова i мое поводження. I коли передав герцоювi, той у гнiвi захотiв послати по мене й привести мене назад.
Toro вечора я проскакав десять з гаком мпль, весь час.клусом. А коли другого дня опинився поза феррарською землею, вiдчув велику полегкiсть. Нiчого я там не знав доброго _ oKpiM тих павичiв, яких я iB,
щоб одужати. З обачностi ми обiйшли Mi",taH, пустивIпись через Мон-

санезе. Отож до Лiом прибули живi-здоровi. Разом з Паголо, i АсKaHio, i одним челядником нас було четверо з чотирма дуже добрими
кiньми.,rB Лiонi ми зупинилися на кiлька днiв, щоб почекати вiсляра,
що маЁ Цю срiбну мiдниЦю i жбан з iншою нашою кладД}о. Нас оселили
в одЕому абатствi, Iцо ,належало кардиналовi. Коли над'iхав вiсляр,:чrи
повкладали Bci нашi речi на воза й рушили у напрямку до Парижа, ,Щорогою нас спiткало кiлька пригод, але Bci вони були незначнi. Королiвський двiр ми застали в Фонтана Белi6.,Ми явилися до кардинал4, який
одразу ж звелiв нас улаштувати, отож ми нiч переспали лобре. [ругого
це, BiH
дня над'iхав вiз. Коли ми в5яли нашi речi i кардинал почув про ,бачи,ги.
ознаймив про наш приiзд короля, i той одразу ж побажав нас
f I!шов до його величностi з мiдницею i жбаном. Явившись перед нього,
q пglliлував його в колiно, а BiH вельмtl. прихильно мене пiдняв. Спершу
я подякував иого величност1 за те, що вlн визволив мене з темниц1, l сказав йому, що так зобов'язаний всякий державець, добрий i единий в cBiTi, як його величнiсть, визволяти людей, на щось придатних, а надто
безневинних, як я. Адже лобродiйства записуються в книги Божii перше, нiж усякi iншi, що тiльки можуть бути coTBopeHi на cBiTi. .Щобрий
король слухав меЕе, поки я не добалакав до кiнця, вельми ласкаво, i
зронив лише одне слово, гiiне його достойностi. Коли я завершив, BiH.
узяв вазу i мiдницю, а потiм сказав:
Далебi, я не думаю, щоб i старожитнi колись бачили такий гарний-apxiTBip. Я ж бо лобре пам'ятаю, що я бачив yci кращi твори i ствоpeHi кращими майстрами цiлоi Iталii, але я зроду не бачив нiчого, що б
мене бiльше захоплювало, нiж це.
Цi слова король мовив по-французькому кардиналовi феррарському, ба ще силу iнших похвальних слiв. Потiм, обернувшись до мене,
заговорив зi мною по-iталiйському:
повеселiться кiлька днiв i розважте свою душу, i на- Бенвенуто,
гарненько iсти, а ми тпм часом подумаемо про те, щоб ствомагайтеся
рити вам умови, аби ви могли витворити нам щось прегарне.
Кардинал феррарський добре бачив, як потiшив короля мiй приiзд.
Ба BiH теж був свiдком, що пiсля огляду небагатБох Moix робiт король
вирiшив доручити MeHi виконати деякi превеликi роботи, якi BiH виношував у думках уже давно. В цей час ми iхали слiдком за двором, можна сказати, катуючпсь. (Королiвський поТзд тягне щоразу за собою дванадцять тисяч коней. Але й це найменше, бо в м.ирнi часи iхня кiлькiсть
зростае до вiсiмнадцяти тисяч. А так ix понад дванадцять тисяч. Iнодi
ми iхали за королiвським двором до вiдлеглих мiсць, де ледве,було
двое будиночкiв. Як циганам, нам доводилося ставити полотнянi шатра
i нерiдко неабияк потерпати). Отож я квапив кардинала, аби BiH спонукав короля послати мене працювати. Кардинал вiдповiдав MeHi, що
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найкраще в цьому випадку чекати: а може, король сам про це згадае.
I радив MeHi, щоб я БрFди=годrгтоказувався на очi Його величностi. Я так
i робив; i якось вранцi, за обiдом, король мене покликав. BiH заговорив
зi мною по-iталiйському i сказав, що,намiряеться виконати багато великих робiт i що BiH скоро вiддасть MeHi розпорядження, де я повинен
працювати, забезпечивши мене BciM тим, що MeHi необхiдно. Ми гово_
рили ще про всяку всячину. Кардинал феррарський був теж присутнiй,
бо майже постiйно iB ypaHui за королiвським столом. (ардинал чув нашу розмову, i коли король встав з-за столу, закинув, як MeHi переказали, слiвце про мене:
величносте, цей Бенвенуто мае велику xiTb до роботи. Тож
- Свята
можна
сказати, що грiх змушувати такого художника гаяти час.
Король вiдповiв, що це дуже слушно, i попроси.в кардинала, щоб BiH
зi мною домовився, скiльки я жадаю. Ще того самого дня кардинал,
дiставши це доручення, викликав мене пiсля вечерi i заявив MeHi, що
його величнiсть вирiшив, щоб я брався за роботу. Але спершу BiH хоче
знати, яку платню я домагаюся. (ардинал сказав так:
здаеться, що як його величнiсть дасть вам платнi триста
- Цlенi
на piK, то ви чудово можете влаштуватися. KpiM того, я вам раскудо
лжу в усьому покластися на мене. Адже в цьому великому королiвствi
щодня може трапитися нагода заробитп бiльше. В таких випадках я
можу стати вам у пригодi.
Я вiдповiв:
Коли ваша превелебнiсть залишила }1ене в Феррарi, хоча я цього
не -бажав, ви обiцяли MeHi не забирати мене з Iталii, перш1 нiж я не
дiзнаюся, за яких умов я служитиму його величностi королю. Замiсть
того, щоб ваша превелебнiсть повiдомила MeHi про цi умови, ви послали
MeHi особливе розпорядження, що я маю приiхати поштовими, нiбито
поштовпми Тздять художнцки. Якби я знав, що дiстану триста скудо,
то не зруши-в би з мiсця. Я б не зрушив i за шiстсот. Але я дякую з усього серця Боговi i вашiй превелебностi, бо Господь використав його як
знаряддя для такого великого блага, як мое визволення з темницi. Тому я кажу вашiй превелебностi, що все те велике зло, якого я зазнав,
не дорiвняеться й тисячнiй частцi того великого добра, яке я дiстав од
нього. .Щякую вам за все якнайщирiше i, вiдкланюючись, запевняю:
хоч би де я був, я завжди, поки BiKy, молитимуся за вас.
Кардинал розсердився i вигукнув:
хочеш, бо силомiць годi зробити комусь добро.
- Iдиз куди
його дворакiв.дармоiдiв казали:
Деякi
- BiH уявляе себе великим цабе, бо зрiкаеться трьохсот дукатiв
прибутку.
Iншi, обдарованiшi, казали:
нiколи не знайде такого художника, А наш кардинал хо- Корольним,
че торгувати
нiби це оберемок дров.
Незабаром я дiзнався, що так про мене вiдгукнувся мессер Луiлжi
Аламаннi. Ще було'в ffельфiнатi126, в замку, чию назву я забув. Але
добре пам'ятаю, що це було в останнiй день жовтня.
Я вийшов од кардинала i рушив до своеТ оселi, розташованоi за три
милi звiдти. Мене супроводжував кардиналiв секретар, який iшов туди
сам. Щiлу дорогу секретар не переставав мене розпитувати, що я збираюся робити i скiльки MeHi самому хотiлося б платнi. Я вiдповiдав
одне й те саме:

Ятвкiзнав.
-Удома
я застав
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ни примусили мене сказати 1м, що таке зi мною. Узрiвши, як вони наляканi, я сказав:
вранцi я дам вам стiльки грошей, щоб ви могли спокiйно
- 3автра
вернутися
додому, А я поiду в однiй важливiй справi, яку я вже давно
гадав зробити.
Наша KiMHaTa була опостiнь з кiмнатою секретаря. Щiлком можливо,
це BiH написав кардиналовi все те, що я гадав зробити, хоча я про це
так нiколи нiчого й не довiдався. I-[iлу нiч я не мiг заснути. MeHi не терпiлося, щоб настав день, аби здiйснити задумане, Коли розвиднiло, я
осiдлав коня i приготувався в дорогу. Пахолкам я вiддав усе, що при_
вiз iз собою, i на додачу п'ятдесят золотих дукатiв. Таку ж саму суму
я залишив i собi. KpiM того, я мав дiамант, одержаний вiд герцога феррарського. Я взяв з собою лише двi сорочки й благеньку iздову одежу,
що була на MeHi. Я ледве спекався обох пахолкiв, якi будь-чо хотiли
iхати зi мною. Я соромив ix i казав iM:
вже борода росте, а в другого от-от почне висiватися.
- В одного
вас свого вбогого ремесла, як тiльки мiг, i ви тепер першi
Я навчив
хлопцi в Iталii. I вам не соромно, що вам бракуе духу вийти з дитячих
дибочок, в яких вам вiчно так i дибати? Це все-таки боягузтво! А якби
я вас одпустив без грошей, якоi б ви заспiвали? Гайда, гайда з-перед
Moix очей. Хай вас Господь благословить тисячу разiв! З Богом!
f повернув коня й поскакав. (оли озирнувся, то побачив, що вони
ревно ридають. f пустився гарним шляшком через лiс, щоб вiд'iхати
того дня на сорок миль, принаймнi в мiсце, найглухiше для мене. f вже
вiдмахав десь милi зо двi. За цей короткий переiзд я поклав собi нiколи,
не покаауватися в таких крhях, де б мене знали, i не xoTiB бiльше робити HikKoi iншоi роботи, як лише Христа завбiльшки в три лiктi. Я спробую в нiй наблизитися до Toi безконечноi краси, яку явив нам сам Спаситель, Ухваливши таку постанову, я ixaB до Гробу Господнього. Коли
я вже був левен, що заiхав так далеко, що вже HixTo не наздожене, позаду почувся тупiт копит. Я почав потерпати, бо в цих краях водяться
розбишаки, так зване гультяйство, дуже швидке на розправу. I хоча
щодЕя хтось iз них висне на шибеницi, iншi не дуже зважають на це.
Коли вони пiд'iхали ближче, я побачив, що то королiвський гонець разом з MoiM вихованцем AcKaHio. ПiдскакавшIи до мене, гонець сказав:
IMeHeM короля кажу вам, щоб ви негайно iхали до нього.
-Я вiдповiв
так:
Ти приiхав вiд iMeHi кардинала, тому я не бажаю iхати!
-BiH пригрозив, що коли я не хочу iхати по-доброму, його уповноважено скликати народ, аби повезти мене зв'язаного, як в'язня. Тодi АсKaHio почав упрохувати мене i нагадав, що король, посадивши кого в
цюпу, не зважуеться потiм випустити його ранiше, нiж через п'ять роKiB. Сама згадка про цюпу так нажахала мене, що я одразу повернув
коня, куди королiвський гонець MeHi сказав. Той бурмотiв щось собi пiд
носа по-французькому цiлу дорогу, поки не доставив мене до королiвського двору. BiH то лаявся, то бурчав якiсь погрози, тож я вважав себе за пропащого.
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Король обiцяе Бенвенуто еарну платню й прuмiщення в Парuсrci 0ля
робiтнi.- BiH вutзOuть а столuцю, але стuкаеться з опором, колu хоче
оселuтl!ся в цьома прuмiulеннi; нарештi йомg це вOаеться.- I(ороль заловляе срiбнi статgi Боеа в натgральна велuчuна.- Покu BiH працюе
на0 Юпi,тером, BiH вuеотовля€ 0ля йоео велuцностi мiOнuцю, ваэg й золотg сiльнuчку з фiецркамtt й оэOобамu.- Король вuявляе ulеOрg вOячHicTb.- !,uвне повоOсrcення карOuнала феррарськоео.- I(ороль ! сgпроBoOi всьоzо dворg оOвiOgе робiтню Бенвенуто й dае йому баеато золота
в монетах.- Колu Бенвенgто несе BiO скарбнuчоео ,toшeTu в коtuuчrcа,
на ньоео'напаOають zрабiсtснuкu, але BiH успitлно вidбuваеться.

Коли ми прийшли до королiвського двору, ми опинилися перед оселею кардинала феррарського. Кардинал вийшов на порiг, покликав мене
й сказав:
Наш найхристияннiший король сам вiд себе поклав вам таку саму платню, яку його величнiсть давав маляровi "Цеонардо да Вiнчi, себто
ciMcoT скудо на piK. OKpiM того, BiH сплачуе вам yci роботи, якi ви йому
зробите, А ще ради вашого приiзду дае вам п'ятсот золотих сцудо, якi
вам виплатять, перш нiж ви поiдете звiдси.
Коли кардинал закiнчив, я вiдповiв, що така щедрота справдi королiвська. К,оролiвський гонець спершу не зЕав, хто я такий, i тепер, почувши

про королlвську

й AcKaHio сказали:

щедроту,

почав

перепрошувати

мене.

Паголо

Бог нам допомiг вернутися в TaKi пишнi дибочки.
другий день я пiшов дякувати королю, який MeHi звелiв, щоб я
зробив моделi дванадцяти срiбних статуй. Ti cTaTyi мали правити за
дванадцять посвiтачiв довкола його столу. (ороль побажав, щоб зобразив шiсть богiв i шiсть богинь, достоту заввишки з його величнiсть, тобто
не менше як чотири лiктi на зрiст. Давши MeHi таке доручення, BiH обернувся до пiдскарбiя й запитав його, чи BiH випriатив п'ятсот скудо MeHi,
Той вiдповiв, що йому нiчого не сказано. Король розгнiвався, бо BiH доручив кардиналовi, щоб той йому це передав. А ще BiH MeHi сказав, щоб
я iхав до Парижа i пошукав примiщення, що пасувало б найкраще для
Moix робiт: потiм BiH звелить передати його MeHi. 8 узяв п'ятсот золотих скудо i поiхав до паризького дому кардинала феррарського. I там
почав, iMeHeM Божим, працювати i зробив чотири моделi маленьких,
у двi третини лiктя кожну, з воску: Юпiтера, Юнону, Аполлона, Вулкана. Тим часом король приiхав до Парижа. Я одразу пiшов до нього i поHic цi моделi з собою, разом з п,tоiми двома вiрними помiчниками, тобто
AcKaHio i Паголо. Я побачив, що король моiми моделями задоволений.
BiH велiв MeHi насамперед, аби я йому зробив срiбного Юпiтера згаданоi висоти. Я представив його величностi двох cBoix помiчникiв, яких
я привiз iз Iталii для служби його величностi. Я пiдкреслив, що я ix сам
виховав i що вони тут MeHi допоможуть краще, нiж,це зроблять паризьlti
золотарi. Н4 це король вiдповiв, щоб я поклав Цим хлопцям платню,
достатню, на мою думку, для того, щоб себе утримувати. Я сказав, що
по сто золотих скудо кожному вистачить i що я постараюся, аби вони
цю плату заслужили. Так i ухвалеЕо. Потiм я сказав, що знайшов примiщення, яке пiдходило для Moix робiт луже добре. Цей дiм називаеться
Маленький-Нель l27, i його займае нинi паризький намiсник, якому його
величнiсть його дав. Але цей намiсник ним не користуеться, отож його
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величнiсть може дати його MeHi, щоб я влаштував там робiтню. Король
вiдповiв так:
моя власнiсть. I я добре знаю, що той, кому я його
Цей дiм
дав,- не мешкае- в ньому i не користуеться ним. Тому осел_яйтесь там
i працюйте.
I одразу ж наказав своему лейтенантовi, щоб BiH помiстив мене в
цьому Нелi. Але той учинив опiр, кажучи королю, що не може цього
зробити. (ороль розгнiвався й одрiзав, що переда€ свое майно тому, кому. хоче i хто йому служить. А намiсник нiчого не робить.. I хай той
бiльще не мовить йому про це. Jlейтенант заявив, що доведеться застосовувати силу. Король вiдказав так:
Iдiть зараз же, i якщо малоi сили не досить, уживiть велику.
-Лейтенант
одразу повiв мене на мiсце. I йому довелося застосовувати силу, щоб ввести мене у володiння. Потiм BiH порадив MeHi остерiгатися, щоб мене тут не убили. Я оселився в Нелi, нhйняв челядь i купив кiлька ратищ. КiлЬка днiв я прожив у постiйнiй тривозi. Намiсник
був великий паризький вельможа. Иого приятелi мене ненавидiли й завдавали MeHi таких образ, що я не мiг витримати. Треба пiдкреслити, що
в час, коли я вступив до його ведичностi, йшов саме piK тисяча п'ятсот
сороковий, що було якраз сорокалiтнiм MoiM BiKoM.
Дiйнятий образами паризьких шляхтичiв, я пiшов до короля й попросив його величнiсть, щоб BiH улаШтував мене деiнде. (ороль вiдпоBlB так:
Хто ви такий i як вас звати?
-Я розгубився
i не знав, як короля розумiти. Поки я мовчав, король
повторив, майже гнiвно, ще раз i ще Ti caMi слова. Тодi я вiдповiв, що
мене звати Бенвенуто. (ороль правив далi:
Отож якщо Ьи той самий Бенвенуто, про якого я чув, то чинiть

-

за ваlцим звича€м,

а я вам на це даю повну волю.

Я сказав його величностi, що з мене досить зберегти його доброхiття. (piM цього, я не знаю нiчого, що могло б MeHi нашкодити. Тодi король усмiхнувся i сказав:
Отож iдiть, а мое доброхiття вас нiколи не покине.
-Олразу
ж вiп MeHi видiлив одного свого першого секретаря на ймен-

ня монсиньйор лi Вiллуруа, щоб той розпорядився мене постачити
i влаштувати для Bcix Moix потреб. Той Вiллуруа був великим прияте-

лем цього вельможi, так званого намiсника, якому належало мiсце Нель.
Дiм мав трикутну форму i примикав до мiських MypiB. Колись це була
фортеця, але тут варти не тримали. Спорула досить tsеличенька. Motrсиньйор Вiллуруа MeHi порадив, щоб я пошукав щось iнше i вiдступився
вiд свого замiру. Бо той, кому BiH належить, муж вельми впливовий
i напевне мене уб'е. Я вiдповiв, що приiхав з Iталii ло Франuii лише на
те, аби служити цьому чудовому королю. А щодо cMepTi, то я знаю, що
умирати MeHi доведеться. А вмирати трохи ранiше чи трохи пiзнiше, меHi геть то байдуже. Цей Вiллуруа був муж дуже тямовитий, тямучий у
Bcix cBoix дiлах i багатир на всю губу. BiH робив усе можливе, щоб MeHi
допекти, але нiчим цього не показував. Ще був статечний, гарний на
вроду муж, а говорив так, нiби клав слова. BiH дору,Iив опiку надi мною
iншому шляхтичевi, на ймення монсиньйор лi Марманья, лангедокському скарбничому. Перше, що цей чоловiк зробив, це забрав найкращi
кiмнати в домi i звелiв улаштувати ix для себе. Я сказав йому, Iцо це
примiщення дав MeHi король, щоб я йому служив, i що я не бажаю, щоб
тут жив хтось iнший, oKpiM мене i челядi. Монсиньйор дi Марманья був
гордiй, одчаюга i паливода. BiH олрiзав MeHi, що BiH чинитиме, як йому
/
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заманеться, i що я б'юся головою об мур, бажаючи йому перечити, i що
все, що Bilt робить, вiн.уповноважений робити вiд iMeHi Вiллуруа. Тодi
я вiдповiв, що я уповноважений вiд короля, що Hi BiH, Hi Вiллуруа цього робити не можуть. Коли я сказав це слово, цей горлiй наговорив MeHi
франчузькою мовою чимало брутальних слiв, на якi я вiдповiв своею
мовою, що BiH ,бреше. Розлютившись, BiH удав, нiби хапаеться за кинджал. Тому я вхопився за свiй великий кортIIк, який постiйно носив на
гlоясi для cBoei оборони, i сказав йому:
- Якщо ти такий зух, що добудеш зброю, я тебе уб'ю тут же на
мiсцi.
Монсиньйор лi Марманья мав з собою двох служникiв, а я cBoix пахолкiв. Марманья стояв у нерiшучостi, не знаючи, що робити, схильний
радше до лихого. I весь час бурмотiв:
Нiколи цього не потерплю!
-Я бачив,
що непереливки, одразу ж наважився i сказав Паголо й
AcKaHio:
ви побачит€, що я добуду кортика, кидайтеся на обох
- Як тiльки
i забийте iх, якщо Mo>keTe. Марманью уб'ю я. А потiм вiзьчелядинцiв
мемо ноги на плечi.
(оли Марманья почув цю постанову, йому здалося, що BiH добре
зробить, якщо вирветься звiдси живим. Про все це, трохи, правда, скромнiше, я написав кардиналовi феррарському, а тоЙ передав усе королю.
(ороль розгнiвався i передав мене пiд охорону iншому своему шляхтIlчевi на ймення монсиньйор BiKoHT дi Орбек. Той уже потурбувався цро
Bci моТ потреби з на,йбiльшою увагою.
Як тiльки я влаштував дiм i робiтню так, щоб якнайзручнiше працювати й жити, то одразу ж заходився робити три моделi достоту TaKoi
величини, як вони мали бути зi срiбла. Були то Юпiтер, i Вулкан, i Марс.
Я ix робив iз глини, добре укрiпивши залiзом, потiм пiшов до короля,
який зЪелiв MeHi видати, якщо пам'ять не зраджуе, триста фунтiв срiбла, щоб я почав одливати. Поки я все це пiдготовлював, завершувалася
робота над вазочкою та овальною мiдницею, якi забрали в мене кiлька
мiсяцiв. Коли я ix завершив, то звелiв добре визолотити. Цей витвiр
yci вважали за найкращий, який виник коли-небудь у Франчii. Я олразу ж понiс ix до кардинала феррарського, який вiд щирого серця дякував. Потiм BiH без мене понiс до короля й дарував йому Тх. Король був
дуже радий i вихваляв мене так, як мене ще HixTo не хвалив. I за цей
принос дарував кардиналовi феррарському абатство з прибуткопл ciM
тисяч скудо. 3робити подарунок BiH захотiв i MeHi. Проте кардинал його
вiдговорнв, кажучи його величностi, що BiH надто квапиться, бо я ще
не зробив йому нiякоi роботи. Король, володар щедрий, сказав:
Тим-то я й хочу його пiдбадьорити, щоб BiH мiг зробити MeHi ii.
-Кардинал
засоромився i сказав:
Cip, я вас прошу, щоб ви надали це MeHi. Бо я йому покладу
- найменше триста скудо, як тiльки я вступлю у володiння абатплатню
ством.
Tiei платнi я, природно, нiколп не дочекався. I мiг би ще чимало
розповiсти про викрути цього клятого кардинала. Але я хочу перейти
до речей куди важливiших.
Я повернувся до Парижа. (ороль виявляв до мене таку прихильнiсть,
що MeHi дивувалпся Bci. Я одержав срiбло i почав одливати статую Юпiтера. Я цайняв багато помiчникiв, i день i нiч невтомно працював. Глинянi моделi Юпiтера, Вулкана i Марса були вже готовi. Я почав уже
вiдливати зi срiбла Юпiтера. Моя робiтня мала вже багатий вигляд.
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У цей час у Парижi

появився король. Я пiшов йому вклонитися. Як
тiльки його величнiсть мене побачив, BiH весело мене пiдкликав i запитав, чи нема в моiй оселi чогось гарного пока3ати йому, то BiH туди
прийшов би. Тодi я розповiв усе, що я зробив. Королю страшенно за_
кортiло прийти. I от по обiдi вiн,зiбрався з панею,де Тамп'28, з кардиналом лотарlнгським 1 деякими 1ншими з цих панlв, як-от королем на_
варрським, шуряком короля Франциска, i королевою, сестрою короля
Франциска. Явилися дофiн'29 i дофiна lЗ0. Отож того дня явилася вся
придворна знать. Я вже вернувся додому й заходився працювати. Коли
король появився бiля дверей мого замку, то, почувши cTyKiT кiлькох
молоткiв, BiH звелiв кожному мовчати. В моiй робiтнi Bci працювали, як
одержимi. Отож король заскочив мене зненацька, бо я його не чекав.
BiH увiйшов до Moei палати. Перше, що BiH узрiв, це мене з великою
срiбною платiвкою в руках, платiвка правила лля тулуба Юпiтера. Той
робив голову, той ноги, гуркiт стояв превеликий. При чiй роботi один мiй
франчузький учень зробив, уже не пам'ятаю, якусь дурницю. Тому я
копнув його ногою i, попавши йому, на мос щастя, ступнею мiж ноги,
турнув його вперед на чотири з гаком лiктi, отож при входi короля це
хлоп'я налетiло на монарха. Король цьому вельми смiявся, а я стояв
Hi в сих Hi в тих. Король почав мене розпитуватися про те, що я роблю,
i побажав, щоб я працював далi. Потiм сказав MeHi, що я зробив би
йому куди бiльшу BTixy, якби не пнувся з шкури, а найняв скiльки людей я хочу i доручав роботу iM. Бо BiH бажае, щоб я шанувався i мiг
служити йому довше. Я вiдповiв його величностi, що зразу б занедужав,

якби перестав працювати, та й caMi роботи вийшли б не TaKi, як я прагну
робити для його величностi. (ороль гадав, що я сказав'це все лише для
того, щоб похвалитися, а не тому, що це була правда, i змусив мене повторити це кардиналовi лотарiнгському, якому я так широко виклав
cBoi докази i так вiдверто, що BiH визнав iх цiлком слушними. Тому той
умовив короля, щоб той дав MeHi працювати так, як я сам того бажаю.
Король залишився задоволений моiми роботами. BiH повернувся до
себе в палац, а мене вщедрив такими милостями, що було б довго про
них розповiдати. На другий день за обiдом BiH послав по мене. 3а столом обiдав i кардинал феррарський. Коли я явився, король був за пругою стравою. Я пiдступив до його величностi. Король завiв зi мною розмову. BiH сказав, що раз BiH уже мае таку гарну мiдницю i такий гарний жбан моеi руки, то на додачу до цих речей потрiбна i гарltа
сiльничка. BiH зажад2в, щоб я зробив йому малюFlок, але йому луiке
хотiлося побачити його якнайскорiше. Я вiдповiв:
величнiсть побачить такий малюнок куди швидше, нiж BiH
- Ваша
од мене
цього вимагае. Бо вже тодi, як я робив мiдницю, я думав, що до
пари потрiбна сiльничка.

Я додав, що малюнок у мене вже давно готовий i, якщо йому

хо-

четься, я йому покажу негайно. Король вельми втiшився i, обернувшись
до цього панства, як-от короля наваррського, i кардинала лотарiнгського, i кардинала феррарського, сказав так:
Ось воiстину муж, якого повинен любити й бажати всякий, хто
- його
лише
знае.
потiм сказав MeHi, що залюбки подивився б цей малюнок, зроблений

i вернувся, бо MeHi
треба було лише перехопитися через рiчку, тобто через Сену. Я принiс
iз собою воскову модель, зроблену ще на прохання кардинала феррарського в Римi. Коли я явився до короля i розкрив перед ним модель,
король здивувався i сказав присутнiм:

для цiеi речi. Я вийшов з палацу, швидко сходив
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Це щось у сто крат божественнiше, нiж я коли-небуль мiг думати. -.Ц,ивовижниfi цей умiлецьl BiH, мабуть, нiколи не вiдпочивае.
Потiм BiH обернувся до мене з розпромiненим лицем i сказав MeHi,
що ця робота йому луже подобаеться i що BiH бажае, щоб я йому зробив ii iз золота. Кардинал феррарський, якиЙ ryт був, бликнув на мене
й натякнув MeHi, що це та сама модель, яку я з!обЙв для нього в Римi.
Я вiдповiв; що цю модель я виготовив для того, хто замовить MeHi роботу. Карлинал згадав про нашi давнi суперечки i подумав, що я хочу
пошститися йому. Тому BiH дещо гнiвно сказав королр:
це величезна'робота. Тому я нiчого так не боюся, як
- Володарю,
нiколц
пе побачити цей TBip закiнченим. Бо цi славнi художники, виношуючи великi замiри в мистецтвi, залюбки починають iх, не дуМаючи
гарненько про Tq коли iM покласти кiнець. Тим-то, замовляючи TaKi
великi роботи, я б xoTiB зIrати, KoJц я ix олержу.
король вiдповiв, що той, хто став би так точно дошукуватися краю
робiт, нiколи б жодноi не почав. BiH висловив цi мудрi слова таким тоном, нiби xoTiB показати, що TaKi роботи не справа людей легкодухпх.
тодi я заявив:
Bci справедливi дерх<авцi, якi пiдбадьорюють cвoix служникiв,
- робить
в.аша величнiсть, полегшують iM великi задуми, А оскiльки
як це
Бог дарував MeHi такого щедрого покровителя, я сподiваюся дати йому
завершенимн багато великих i дивовижних робiт.
I я цьому вiрю,- сказав король i встав з-за столу, Потiм покликав-мене до cвoei кiмпати i спитався мене, скiльки золота потребуватпме ця сiльничка.
, .- тисячу скудо,- вiдповiв я.
Король одразу ж викликав свого скарбника на ймення монсиньйор
BiKoHT дi Орбек i велiв fiому, щоб мерщiй BiH видав MeHi тисячу старих
ваговитих золотих скудо. Коли Mlt йшли вiд fiого вёличностi, я посJIав
по тиi двох HoTapiB, через яких я одержував срiбло для Юпiтера i багато чого iнцого. Я перейшов черф Сеfiу i взяв малесенького кошичка, якого MeHi подарувала одна моя сестра у перших, черниця, переiздом через
Флоренцiю. I це на мое велике щастя, пю я прихоппв цього кошичка, а
не мiшок, Я гадав, що впораюся ще завидна, бо було ще рано. Не бажа,ючи вiдривати працiвникiв, я не взяв з собою служника. f прийшов
до скарбничого) перед'яким уже лежали грошi, i BiH iх одбирав так, як
йому звелiв король. Як MeHi показалося, цей харциз скарбiвничий навмиспе зволiкав до TpeTboi години.ночi, одраховуючн MeHi грошей. Отож
з обачностi, адже йшлося про велику суму, я послав по своТх служникiв,
щоб вони прийшли мене супроводжувати. Вони все барилися, i я запитав у посланця, чи виконав BiH мое доручення. IJ,ей шахрай служник
вiдповiв, що BiH його виконав i що вони сказали, що не можуть прийти.
Алё BiH зголосився вiдпести MeHi цi грошi. f вiдповiв, що грошi я одЕесу сам. Тнм часом угоду дотримано, грошi одраховано.,f поклав iх до
кочIичка, потiм просмикну_в руку в обидвi ручки. Во_на проходила на
превелику силу, кошичок був щiльно закритий, MeHi було зручно нести
його, плаский, як мiшок. Я був лобре захищепиft кольчугою й наручами.
3i шпахtIою при боцi i киЕдх(алом я прудко рушив у путь. ЦiеТ митi
я побачив, як якiсь служники так само прудко виходять з дому. Стиха
перемовляючись мiж собою, вони показували, нiби йдуть у протилежному напрямку. Я простував швидкою ходою, пройшов Мiновий MicT
i почимчпкував уздовж прибережнопо муру, що BiB аж до мого дому
в Нель. ,Я саме минав монастир августинцiв (мiсче небезпечне, i хоча
до Moei оселi було п'ятсот KpoKiB, мене б HixTo не почув, якбн я кричав
164

пробi, оскiльки замковi кiмнати були з другогу боку, десь ще за п'ятсот KpoKiB). Нараз я узрiв перед собою чотирьох з чотирма шпагами,
Миттю наважившись, я швидко накрив свого кошичка полою плаща.
Я вхопився за шпагу i, бачачи, як вони на мене наступають, гукнув:
У вояка нiчого не вигадаеш, oKpiM плаща й шпh.ги. А я,
- нiж
вiддати, постараюся, щоб вам це не окупилося.
перш,
Вiдбиваючись смiливо вiд них, я кiлька разiв розхристувався, щоб
воIIи переконалися, що в мене нема при собi таких грошей
якби вони
справдi були з тих, кого пiдбили служники, побачивши, як- я брав грошi. Сутичка тривала недовго, бо вони потроху вiдступали. I перемовлялися мiж собою по-свосму:
- Це одчаюга iталiець. Мабуть, це не той, кого ми чига€мо. Д якщо
це i BiH, то в нього з собою нiчого немае.
Я лаявся по-iталiйському i, безперервно колючи i прямо, i згори,
iнодi майже зовсiм ударяв ix у поперек. Я фехтував дуже добре, i вони
радше гадали, що я вояк. Збившись у Kytly, вони помалу вiдступали передi мною, бубонячи весь час щось по-французькому. Я знову повторяв, тепер уже спокiйнiше, що хто хоче заволодiти моею зброею i моiм
плащем, той легко ix не дiстане. Я почав прискорювати ходу, а вони
повiльно плелися слiдком. Я став боятися, як би не напоротися на ще
одну засiдку, аби вони мене не заскочили з двох cTopiH. Коли я вже був
за сто KpoKiB од замку, я вдарився бiгти i зарепетував:
До зброi! ,Ц,о зброi! ,Щ,о мене, сюди, бо мене дбивають!
-Олразу
вибiгло з дому четверо хлопцiв з'чотирма ратищами. Вони
хdтiли були кинутися на тих, кого узрiли, але я ix зупинив i зумисне
закричав:
чотири страхополохи не зумiли захопити в одного здобич
- Цl
тисячу
золотих скудо з щирого золота. У мене вiд ваги руки вiдвалюються. Ходiмо спершу ix сховаемо, а потiм я пiду з вами з cBoiM дворучним мечем, куди вам заманеться.
Ми пiшли сховати грошi. Моi помiчники вжахЕулися, побачивши, яка
небезцека загрожувала MeHi, й засипали мене докорами:
Ви надто покладаетесь на себе i колись примусите Bcix нас плd-

кати.

Я розповiв iM, що зi мною сталося, i дорiкнув, чому вони не прийшли,
як я iM звелiв. Вони дуже здивувалися, бо посланець iM нiчого не сказав. Розбишаки тим часом повтiкали. Ми весело й радiсно повечеряли,
смiючись з того, якi несподiванi колiнця викидае нам доля i в доброму, i в лихому. Бо якщо доля нас не зачiпае, то виходIлть так, що нiби
нiчого Й не було. ТIЦоправда, мовиться: <<Це тобi наука на майбутне>.
I_|,e не так, доля приходить завжди iнакше, нiж чекав, i завжди нега-

дано.

РОЗДIЛ ЧЕТВЕРТИИ
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французькuмu майстрамu про вiOлuвку.- Король 0ае

Бенвенцто ерамотg на еромаOянство й замок Маленьrcuft Нель,- 3новц
вiOвiOgе Бенвенуто 5 панi dе Тамп i замовляе малюнок фонтана 0ля
заrlкg Фонтенбло.- Бенвенуто поtсазgе lсоролю lBi моdелi; 0остопам'ятна розмова з королем пра цiй наzоdi.- Панi 0е Тамп обрасtсасться; марно Бенвенgто, u4об аласкавuтu ii, 0арус iй срiбнg ваза.- HoBi прuкроuц[
з сrcарбнuчuм ц Маленьrcомg Нелi.- Панi de Тамп паплюъtсuть Бенвенgто пере0 rcоролем; за ньоzо застgпаеться 0офiн Генрiх.
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.Ц,ругого дЕя я почав прац,ювати пад сiльничкою, але намагався провадпти й iншi роботи. Я найняв багато працiвнпкiв для рiзьбарства й
золотарства. Це були iталiйцi, французи й нiмцi, iнодi я набирав ix
дуже багато, якщо траплялися здiбнi майстри. Тому я мiняв ix щодня,
вiдпускаючи нездiбних i приймаючи тих, хто бiльше yMiB. Щих я пiдганяв у роботi, отож багато хто не витримував напруження (вони хотiли
йти за_моiм прикладом, але я був мiчнiший i витривалiший)..Щ,еякi HiMцi, здiбнiшi за iнших, пнулися зi шкури, тягнучись за мною, хотiли збадьорити себе тим, що багато iли й пили, але iхнiй органiзм не витрпмав,
i вони пiдiрвали здоров'я, Поки я працював нрл срiбним Юпiтером, то
побачив, що срiбла у мене зостае.ться чимало. Отож без вiдома короля
я заходився робити велику вазу з двома ручками, заввишки десь з пiвтора лiктя. MeHi також закортiло вiдлити з бро
яку я зробив для срiбного Юпiтера. От я й узявс
ти, хоча нiколи ще такого не робив. f порадився
ми паризькими майстрами i розповiв iM про Bci Ti способи, якi ми в ITaлii застосовуемо, щоб вкконати TaKi роботи. Вони вiдповiли, що так
вони зр9ду не працювали. Але якщо я дам Тм робити по своему, то эони
вiдiллють статую таку чисту й гарну, як i глиняна модель, Я домовився
,Я пообiцяв iм
про спiвробiтництво i передав модель iм.
дати кiлька
скудо зайвих, як вони просили. От Bo.Hrr взялися 9j роб_оту. Але я бачив,
що вони чинять не так, i швидко Iочав голову Юлiя Цезаря по груди,
в латах, куди бiльшу за справжню, А лiпив я ii з маленькоi моделi; яку
привiз колись iз Рима, зробленоi з пр_екрасноi античноi голови. Узявся
я також за другу голову TaKoi самоТ величини. А лiпив я ii з однiеТ
прекрасноi дiвчини, яка всолоджувала MeHi життя, живучи при MeHi.
Я назнвав iT Фонтана Белiо, за назвою мiqця, обраного королем задля
власноi втiхи. Я зробив прегарне горно, аби топити бронзу, прtlготував
i, випалив нашi форми. Вони одливали Юпiтера, я моi двi голови.
я сказав Тм так:
Я не думаю, щоб ваш Юпiтер вийшов у вас. Ви не зробили досить- продухвин, щоб piBHoMipHo провiтрювати, Отож марно гаете час,
Вони вiдповiли, що повернуть MeHi Bci виплаченi Тм грошi Й вiдшкодують yci витрати, якщо iхня робота не вийде. 3ате вони застерiгають
мене: yci Moi прекраснi голови, якi я хочу вiдлити ца свiй iталiйський
штиб, нiяким cBiToM не вийдуть у мене. При чiй суперечцi були скарбникп та iкшi шляхтичi, якi за дорученням короля приходилй мене провiдати. Все, що вони бачили й чули, вони передавали королю. CTapi
диайстри, якi хотiли одливати Юпiтера, затримали дещо початок одливки.
I}они казали, що хотiли б припасувати. двi форми мо[х голiв. Оскiлькlл
так, як я роблю, навряд щоб вони впйшли, а занапастити TaKi пре_
гарнi робmи грiх. Коли про це сказали королю, його величнiеть вiдпоBiB, щоб вони радше намагалися вчитися i не пробували вказувати наставниковi. Вони зi cMixoM опустили в яму свою роботу. Я залишився
спокiйний, не виказуючи Hi гнiву, Hi радостi (хоча й весь кипiв), залив
форму Юпiтера з.двох половинок. Коли срiбло добре розтопилося, ми
з великою втiхою цочали лити метал, i ,Юпiтерова .форма чудово наповнилася. Отож i вони були веселi, i я радий. Я тiшився, що помилився
щодо ixEboT роботи, а вони, певне, тiшилися, що помилилпся щодо моеТ.
I за французьким звичаем вони весело попросили чогось випити. Я залюбки звелiв влаштувати iM багатий снiданок. Потiм вони попросили
у мене грошi, якi iM належало одержати, i Ti зайвi, якi я iM обiцяв. Я вiдповlв так:
Ви смiялися, а я боюся, як би вам не довелося плакати. Я от по-
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MiTиB, що в цю вашу форму ввiйшло куди бiльше срiбла, нiж думалося. Тим-то я не дав вам бiльше грошей, oKpiM тих, що я обiцяв.
Небораки тяжко замислилися над моiми словдми й мовчки рушили
додому. BpaHui вони прийшли й заходилися тихенько виймати з ями.
tsiдкрЙти Свою велику форму, не вийнявши спершу Moi двi го.liови, вони
не могли. Отож вони вийняли головfi, дуli<е вдалi, i поставили ix ставма, так, що ix добре було видно. Потiм почали вiдкривати Юпiтера i не
пройшли ще й двох лiктiв углиб, як вони, з чотирма помiчниками, зчинили такий великий репет, що я ix почув. Я думав, що вони кричать з
радощiв, i кинувся бiгти, бо я сидiв тодi в себе в KiMHaTi, за п'ятсот
KpoKiB. Я прибiг на мiсце i побачив ix такими, якимп зображують тих,
хто споглядас грiб Христовий, скрушних i наляканих. f зиркнув на Moi
двi головп i, побачивши, що вони вийшли добре, не радiв, але й не посипав голову попелом, побачивши iхню роботу. А вони виправдувалися
й бiдкалися:
Ах, наше безголов'я!
-Я вiдповiв:
треба не на безголов'я, а на ваше невмiння. Якби я був
- Нарiкати
бачив,
як ви ставите у форму сердечник, то б единим словом вас навчив,
i фiгура б вийшла лобре. Отож я мiг би злобути собi багато честi й великий зиск. Але я в своiй честi себе виправдую, а вам Hi честi, Hi зцску
не врятувати. Тим-то iншим разом учiться працювати, а не бiдкатися.
Тут вони стали мене благати. Вони визнали, що я мав рацiю, i що як
я не пiдсоблю iM, то вони, пiсля виплати такого великого видатку i таKoi шкоди, пiдуть жебрати зi своiми родинами. Я пообiцяв iM, що залюбки заплачу iM зi cBoix, якщо королiвськi скарбники заплатять те, що
вони зобов'язалися, оскiльки я таки бачив, що воЕи намагалися зробити
все, що умiли. Щя пригода зискала MeHi таку прихильнiсть скарбничих
i придворних, що й не сказати. Про все було написано королю, а король, единий, найщедрiший, повелiв, щоб усе було зроблене так, як
я скажу.
Саме тодi до королiвського двору прибув одчайдух П'етро Строццi t3l. (оли BiH нагадав королю про свою грамоту на громадянство, король одразу ж велiв, щоб ii приготували.
з нею,- сказав король,- приготуйте також грамоту
- А заодно
Бенвенуто,
мон aмi, i вiднесiть ii негайно вiд мого iMeHi до нього додому, i дайте ii йому безкоштовно.
Грамота великого П'етро Строччi коштувала йому чимало сотень
дукатiв. Мою MeHi принiс один з перших його ceKpeTapiB на ймення мессер AHToHio Массоне tЗz, Щей вельможа вручив MeHi грамоту вельми
врочисто i вiд iMeHi короля сказав:
Це вам даруе король, щоб ви з ще бiльшим завзяттям могли
- служити,
йому
Це грамота на громадянство.
I мессер Массоне розповiв MeHi, що король видав таку синьйоровi
П'етро Строччi лише пiсля довгого часч i особливою милiстю, тодi як
MeHi BiH сам посилае вiд себе вручити, TaKoi милостi у цьому королiвcTBi не здобував ще HixTo. Я просив мессера Массояа передати королю
мою смиренну й поштиву подяку. Потiм попрохав секретаря, щоб BiH
MeHi ласкаво розтлумачив, що озItачае ця грамота на громадянство.
Секретар був вельми тямущий i jiюб'язний муж i чудово говорив поiталiйському. Спершу BiH дзвiнко засмiявся, пoTilvl сповахlнiв i тlояснив
MeHi моею рiдною мовою, що означае грамота на громадянство,- це
найвища шана, якоi може удостоiтися чужинець, BiH висловився так:
Це куди бiльше, нiж пошитися у венецiйськi шляхтичi.
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Пiшовши од мене, BiH подався до короля i розповiв йому все, про
що ми розмовляли, Иого величнiсть трошки посмiявся, потiм сказав:
Тепер я хочу, щоб BiH знав, чому я йому послав цю грамоту на
Iдiть i зробiть його власником замку Маленький FIель,
громадянство.
i
який е мо€ю дiдизною. Так BiH найкраще зрозумiе, якщо
BiH
мешкае
де
ще досi не зровумiв, що означа€ грамота на громадянство.
Про чей дар MeHi повiдомив цоролiвський послапець, через що я хо_

TiB його пригостити. Але BiH нiчого не взяв i ще раз гiдкреслив, що
такий королiвський указ. Грамоту на громадянство разом з дарчою на
замок я узяв з собою до Iталii. Хоч би куди я поiхав i хоч би де я скJIав
cBoi KocTi, я й там постараюся мати ix при собi.
Велу лалi почату розповiдь про свое життя. В моiй робiтнi були
вже згаданi роботи: початий срiбний Юпiтер, золота сiльничка, велика
срiбна ваза, i двi бронзовi голови. Я робив усе, щоб чиtrtскорiше ii за_
кiнчити. OKpiM того, я готувався одлити пiднiжжя для Юпiтера. IJ,околь
був бронзовий, щедро й гарно оздоблений: вiп мав два барельефи, один
зображував викрадення Ганiмеда, а другий-Леду й Лебедя. Цоколь
я одлив з бронзи, i BiH вийшов дуже гарно. Потiм я зробив другий цоколь для статуi Юнони, щоб почати i ii робити, якщо король дасть MeHi
срiбло. Працюючи завзято, я вже зiбрав срiбного Юпiтера. Зiбрав також
i золоту сiльпичку. Робота над вазою просуЕулася далеко вперед. Обидвi бронзовi голови були вх<е завершенi. 3робив я також кiлька робiт
для кардинал4 феррарського. OKpiM того, виiотовив срiбну вазочку, пишно оздоблену. Я зробив ii, аби подарувати панi де Тамп. Я зробив багато робiт для багатьох iталiйських шляхтичiв, себто для синьйора П'етро Строццi, для графа делл'Ангвiллари, для графа дi Пiтiльяно, для
графа делла Мiрандоли та для багатьох iнших. Тепер я повернуся до
мого великого короля. Як я вже сказав, замtlвленi ним роботи успiшно
просувалися вперед. О тiй порi BiH повернувся до Парижа, i на третiй
день явився до мене додому з силою-силенною дворакiв, i дуже здивувався, як я встиг стiльки зробити. 3 ним була його панi де Тамп, вони
завели балачку про Фонтана Белiо. Панi де Тамп просила кородя, щоб
BiH замовив MeHi зробити щось красиве для оздоби ii замку. Король
вiдповiв:

MeHi самому спала щойно думка, щоб там зробити що- Авжеж.
небудь
красиве.
I звернувся до мене з запитанням, що можЁа було зробити для замку. Я запропонував кiлька cBoix iдей. Иого величцiсть теж висловив
с"ою лумiу. !отiц сказав MeHi, що хоче з'iздити днiв на,п'ятнадцятьдвадцять до Сан Джермано делла-Айi, мiстечка, розташованого за дванадцять миль од Парижа. А я тим часом повинен зробити модель фон-

тана, найкращого i найбагатшого, який я лиш можу вигадати, бо цей
замок йому найбiльша yTixa в усьому королiвствi.,Тим-то BiH MeHi велiв
i просивллене, щоб я вже постарався зробити щось красиве. f йому пообiцяв. Побачивши, як просунулися вперед роботи, король сказав'панi
де Тамп:
- Я ще нiколи не мав при дворi художника, який би MeHi так по-

l68

Cip, я вам про це нагадаю.
-Вони
пiшли, а я з великим завзяттям

узявся за початi роботи. KpiM

того, почав робити модель фонтана, i справа йшла на лад.

Через пiвтора мiсяця король повернувся до Парижа. f працював
день i нiч. Я одразу пiшов до нього i попiс iз собою модель; зроблену
так добре, що це було видно кожному. Тодi мiж королем та iмператором знов почалася ця клята вiйна, отож я застав короля вельми заклопотаного. Одначе я побалакав з кардиналом феррарським i сказав йому, то я прцнiс кiлька модQлрй,€амовлених'його величнiстю. Я попр_осив його при першiй зручнiй нагодi нагадати королю про моделi, аби
я iх мiг пбказати, бо я певен, що король буле потiшений. Кардинал так
i зробив. BiH нагадав королю про моделi. Король одразу прийшов туди,
де зберiгалися моi моделi. Передусiм я зробив палацовий портал Фонтана Белiо. Я намагався якнайменше змiнювати вигляд палацових дверей, якi були на кепський французокий кшталт заширокi i воднораз
приземкуватi. Вхiд був трохи бiльший за квадрат, а над цим квадратом
пiвкружжя, плескате, як ручка кошика. В цьому пiвкружжi король бажав мати фiгуру, що була б алегорiею Фонтана Белiо. f надав цьому
прольоту прегарних розмiрiв. А обабiч зробив кiлька плавних виступiв,
пiд якими в спiднiй частинi, що вiдповiдала горiшнiй, вмiстив по цоколю
i по головi. Замiсть двох колон, що ма.ци заповнювати простiр мiж цоколем i карнизом, я зробив у кожному з мiсць для колон сатира. BiH
був вищий, нiж у пiвр'ельеф, i однiею рукаю нiби пiдтримував ту частину, що торкаеться до колон. У другiй руцi BiH тримав грубезний кийок
i своею дикою й пишною головою наганяв на глядачiв страх. Друга
фiгура стояла в такiй самiй позi, але тримала голову iнакше i рiзнилася
дрiбним опорядженням. У руцi вона тримала канчука з трьома кулями,
скутими мiж собою ретязями. Хоч я й кажу сатири, але вони мали вiд
сатира лише маленькi рiжки та цапину голов}r. Все iнше мало людську
подобу. В.. пiвкружжi я зробив жiнку, вона лежала в розкiшнiй позi, лiва рука ii оповивала шию оленя, який був королiвським гербом. 3 одного краю я зробив напiврелье-фом козуль, i кiлькох вепрiв, та iншу
дичину, вже нижчим рельефом. З другого краю багато гончакiв i xopTiB,
бо вони плодилися в цьому прегарному лiсi, де народжуеться криниця.
Потiм я взяв усю цю роботу в довгастий чотирикутник i в горiшнiх кутах чотирикутника, в кожIrому, зробив по Звитязi, барельефом, зi смолоскипами в руках, як заведено у старожитнiх. Над чотирикутником
я зробив саламандру, власну королiвську емблему, й силу-силенну вигадливих оздоб, як того й вимагае iонiйський стиль.
Коли король побачив цю модель, BiH одразу повеселiшав i забув
про Ti докучливi розмови, якi BiH BiB понад двi години. Побачивши, що
BiH у доброму гуморi,. я показав йому другу моде.ль. (ороль цього не
сподiвався, вiн-бо думав, що_лобачив усю рсlботу. Ця модель була завбiльшки понад два лiктi i становила собою фонтан правильноi квадратноi форми, оточений красивими сходаМи, якi перетиналися мiж собою,
чого в цих краях ще не ба.Iили i що й у нас, в Iталii, рiдкiсть. Посеред
фонтана я зробив цоколь, який зносився трошки вище, нiж чаша фонтана. На цьому,ж цоколi я зробив нагу фiгуру в9ликоi краси. У правiй
руцi, зведенiй увись, вона тримала зламаного списа, а лiву поклала на
держак шаблi прегарноi форми. Вона опиралася на лiву ногу, а правою
наступала на [цолом, так багато оздоблений, як тiльки можна уявити.
По чотирьох кутках фонтана я зробив, у кожному, по сидячiй постатi,
кожна з численними гарними емблемами. (ороль поцiкавився, яку гарну
iдею я xoTiB виразити. BiH сказав, що добре зрозумiв усе, що я зробив
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на дверях, HaBiTb не розпитуючи мене Hi про що, проте зображене на
фонтанi BiH зовсiм не розумiе, хоч воно йому й дуже подобаеться. Адже
BiH знае: я чиню не так, як деякi бовдури, Ti хоч i роблять речi штудерно, але роблять поверхово. Тут я наготувався, бо якщо я сподобався
тим, що я зробив, MeHi хотiлося, щоб подобалося також i те, що я скажу.
свята величносте, що вся ця дрiбна робота щонайточнiше
- Знайте,
змiряна
в малеIIьких футах, отож як виконати ii потiм насправдi, вона
вийде такоi самоi краси, як ви бачите. Щя постать посерединi
- в п'ятдесят чотири фути. (При цьому словi король зачудувався непомалу).
Вона зображуе бога Марса. OcTaHHi чотири фiгури зробленi для таланTiB, якi так любить i заохочуе ваша величнiсть. I_|,я, по праву руку, означае науку Bcix наук. Бачите, вона мае Bci прикмети, що становлять
фiлософiю з yciMa притаманними iй знаннями. Друга фiгура становить
собою все образотворче мистецтво, себто рiзьбарство, малярство i зодчество. Третя фiгура
що йде у парi з yciMa цими науками.
- це музика,
привiтна й прихильна, це Щедрота, бо без
А остання, така на вигляд
Hei не виявиться Hi один iз цих чудових дарiв, якi Бог нам являе. Щя
статуя посерединi, велика, зображена для caMoi вашоi величностi, це
бог Марс, бо ви найхоробрiший муж на cBiTi, i цю хоробрiсть ви застосовуете справедливо й свято в оборонi вашоi слави.
Королю вистачало терплячостi дослухати мене, потiм BiH пiдняв голос i сказав:
я знайшов мужа собi до мислi!
-BiHВоiстину
покликав cBoix пiдскарбiiв i звелiв iм, щоб вони дали MeHi все,
чого я потребую, хай би якi великi були цi видатки. Потiм поплескав
мене по плечу i сказав:
aMi (тобто мiй друже) , я не знаю, хто бiльше радiе: чи дер- Мон
бо знайшов художника собi до мислi, чи художник, бо знайшов
жавець,
державця, який дае йому TaKi умови, щоб BiH мiг утiлювати cBoi художHi задуми.

Я вiдповiв:
Якщо я саме той, про кого його величнiсть мовить, то мо€ щастя
- бiльше.
кули
BiH одказав з усмiшкою:
Скажiмо, що воно однакове.
-Я пiшов
з радiстю в серцi i повернувся до cBoei працi.
На лихо, HixTo MeHi не натякнув, що таку саму комедiю треба було
розiграти i з панi де Тамп. Коли ввечерi вона дiзналася про мою розмову з королем, то скипiла такою скаженою люттю, що закричала

гнlвно:

Якбп Бенвенуто показав MeHi cBoi гарнi роботи, то я б згадала
про-нього при нагодi.
Король xoTiB мене виправдати, але не зумiв, Я довiдався про це аж
через два тижнi, коли вони подорожували по Нормандii, одвiдали Руан
i .Щьепп i повернулися до Сан .Щжермано делла-Айi. Я взяв срiбну вазочку, яку xoTiB пiднести панi де Тамп, аби цим приносом знов повернути ii прихильнiсть. Тож я понiс ii з собою. Коли я дав знати через одну
ii годувальницю й показав iй красну вазу, зроблену для iТ панi, i заявив,
що я хочу подарувати ii, годувальниця MeHi дуже зрадiла й мовила,
що вона передасть одразу своiй панi, яка ще не одягнута, i як тiльки
вона iй скаже, та мене впустить. Годувальниця сказала це все панi, а та
гнiвно вiдповiла:
Скажiть йому, щоб BiH почекав!

-Довiдавшись

про це, я запасся терпiнням, що для мене дуже
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не-

легко. Проте я чекав, аж поки вона пообiдала. Час збiгав, i голод викли-

кав у мене таку лють, що терпiти стало несила. Пославши

винця.

Бенвенуто, ходiмо

зi

мною,

я вас

ii

Kr

лихiй

пригощу склянкою доброго

fl не збагнув, що BiH мае на увазi, але вiдповiв:
ласка, пане пiдскарбiю, накажiть дати MeHi склянку вина
- Будо
й кусень
хлiба, бо я вже млiю з голоду. Сьогоднi з самого ранку аж до
цiеi п9ри я чекав натщесерце бiля дверей панi де Тамп, щоб подарувати iй цю красну срiбну позолочену вазу, i про все дав iй знати. А ЪЬна,
аби мене весь час катувати, велiла MeHi сказати, щоб я почекав. I от
мене зборов голод i я геть-то знесилився. l я, за Божим велiнням, подарував свiй крам i cBoi тру4и тому, хто заслуговував ix куди лiпше,
i я у вас нiчого не прошу, як тiльки трошечки виtIити, бо я дуже запальниЙ, голод знесилю€ мене настiльки, що я можу щохвилини зомлiти
й брязнути на землю.

Поки я насилу вичавлював цi слова, появилося чудове вино та iншi
пiдживи, щоб затсти, отож я пiдкрiпився на славу. Як тiльки я знову
вiдзискав тiлеснi сили, куди й подiлася моя досада. ,Щобрий пiдскарбiй
вручив MeHi сто золотих скудо. Я вiдмагався i не xoTiB брати нiяким
cBiToM. BiH пiшов передати про це кардиналовi. Той вишпетив його й велiв, щоб BiH втелющив MeHi силомiць, а iнакше щоб BiH нiколи на очi не
показувався. Пiдскарбiй прийшов до мене сердитий i сказав, що нiколи
кардинал так йоiо не шпетив. BiH знову дав MeHi грошi, а я все вiдмагався, тодi BiH сердито заявив, що втелющить iх MeHi силомiць. Я взяв
грошi. Коли я xoTiB пiти подякувати кардиналовi, той велiв MeHi передати через свого секретаря, що BiH MeHi охоче сприятиме в усьому, якщо
я чогось потребуватиму. Того вечора я повернувся до Парижа. Король
дiзнався про все. З панi де Тамп збиткувалися, через це вона ще бiльше завзялася на мене. Отож надi мною зiбралася чорна хмара, про що
я розповiм у,своТм мiсцi.
Уже давно я мав би згадати про дружбу найкебетливiшого, найщимужа, якого я тiльки пiзнав у життi. Ще був
рiшого i найвiрнiшого
мессер Гвiдо Гвiдi lQЗ, чудовий лiкар i науковець i шляхетний флорентинський громадянин. Недоля пiддавала мене такiй суворiй пробi, що
я досi залишав його осторонь. Хоча на цьому не вельми залежить, я гадав, що з мене досить, якщо я постiйно носитиму його в серчi. Але побачивши, що мiй житт€пис без нього був би неповний, я згадую про
нього в днi найважчi, щоб BiH як там був MeHi утiхою i вiдрадою, то
щоб i тут зiгрiвав мене ясною згадкою про те благо. Месс.ер Гвiдо Гвiдi
приIхав до Парижа нагодою. Я зiйшовся з ним, привiв його до себе в
замок i оселив його в окремiй KiMHaTi. Так ми прожили разом кiлька
poKiB. Приiхав також епископ павiйський, себто монсеньйор де Pocci,
графа дi Сан Секондо брат. Щього синьйора я узяв iз заiзду й оселив
його в себе в замку, дав також i йому кiлька KiMHaT, де BiH мешкав з
yciMa вигодами, зi своiми челядниками i кiньми багато мiсяцiв. Iншого
разу я також улаштував мессера Луiлжi Аламаннi та його синiв на кiлька мiсяцiв. Господь ущедрив мене своею ласкою, що i я мiг якось прислужитися, також i я, людям i великим, i кебетливим. З мессером Гвiдо
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ми приятелювали стiльки лiт, скiльки я там прожив, радiючи удвох, що
ми вдосконалю€мося на службi такого великого i дивовижного державстину: все, чим я е, i все, що я створив у життi
це заслуга цього дивовижного короля. Тому поро нього i Moi великi роботи, виконанi для нього.
У моему замку була KiMHaTa для гри в гилку i м'яч, I я, даючи нею
користуватися, мав чимало зиску. В цiй гральнi було кiлька маленьких
покоiкiв, де мешкали всiлякi люди, i серед них один вельми вправний
книгодрукар. Майже всю свою робiтню BiH тримав у моiм 1aryrKy. _Це
саме BiH надрукував першу чудову медичну книгу мессера Гвiдо. Бажаючи скористатися цими кiмнатами, я його витурив з замку, хоча не
без трулнощiв. Жив там ще один селiтряний майстер. Так от я теж хоTiB скористатися цими маленькими свiтличками для деяких Moix праятися вiдмовився. Я не раз
цiвникiв нiмцiв,
лагiдло умовляв
.бо я хочу оселити там моТх
працlвникlв

1ше я говорив, то зухвалlше

для

цей шелихвiст MeHi вiдповiдав. Нарештi я дав йому TepMiH трй днi. Той
зареготав i заявив, що лочне про це думати не ранiше, нiж через три
роки. f IIе знав, що це прихвостень панi де Тамп. I якби ця моя пригода

з панi де Тамп не змуlIIувала мене бiльше озиратися на заднi

колеса,

нiж я звик ранiше, я б зразу витурив його втришия. Отож я терпеливо
чекав цих три днi. Коли TepMiH минув, я мовчки узяв нiмцiв, iталiйцiв
i франчузiв, озброених, i багато пiдручних, i за короткий час рознiс
увесь його дiм i його манатки повикидав геть з мого замку. Я вдався

до такого крайнього заходу, бо BiH пiд'юдив мене заявою, що BiH не знае
такого смiливця iталiйця, який одважився б зрушити з мiсця бодай одну завiсу. Тому, коли це сталося, BiH явився на мiсце., i я йому сказав
так:
Я найменшиft iталiець у цiлiй Iталii, i я не зробив тобi й поло- того,
вини
що я мiг би зробити i що я зроблю тобi, якщо ти бодай
писнешl
I додав йому ще чимало прикрих слiв. Переляканий i вражений, цей
неборак зiбрав своi манатки. Потiм побiг до панi де Тамп i розписав
iй страшне пекло, А моя смертельна неприятелька, чий язик був добре
пiдвiшений, розписала перед королем ще моторошнiшу картину. Король, як MeHi передавали, xoTiB двiчi розгнiватися на мене й суворо покарати мене. Але його син дофiн Аррiго, нинiшнiй король французький,
теж потерпiлий вiд цiеi зухвалоi дами, вкупi з королевою наваррською,
сестрою короля Франциска, так заступилися за мене, що цороль обернув усе в cMix. Так з Божою помiччю я уник великоi небезпеки.

роздlл п,ятип
1

б43

Панi 0е Тамп намовляе маляРа'Прuмiтiчцо, званоео Болонья, зма-
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MeHi довелося виселити ще одного пiднаймача. Дле оселi я не плюндрував, тiльки викинув yci його манатки на вулицю. Панi де Тамп так
розсатанiла, що заявила королю:
Закладаюся, що цей сатана сплюндруе вам увесь Париж.
-Kopo",rb
сердито вiдповiв панi де Тамп, що я робл.ю дуже добре, коли
боронюся вiд цiеi сволоти, яка [ерешкоджае MeHi служити королю. Лють
цiеi вiдьми росла з кожним днем. Вона покликала одного маляра, Micцевого жителя в Фонтана Белiо, де король зупинявся постiйно. Цей маляр був iталiе-ць i болонець, i його звали Болоньею. Власне й його iм'я
було Франческо Примiтiччо l34. Панi де Тамп намовила його попросити
у короля ту роботу над фонтаном, яку його величнiсть замовив MeHi.
Д вона вже закине перед королем за нього слiвце. Так вони домовилися за моею спиною. Болонья цьому дуже радiв i сподiвався замовленчя добитися, хоча ця робота була не його ремеслом. Але малював BiH
дуже добре i готувався працювати з помiчник8ми; }чнями нашого флорентинського маляра Россо, дуже великого майстра. Усього, що Болонья
yMiB, BiH навчився. у дхвовижного Россо, якиiт тодi вже помер. Хитрi
докази, якими панi де Тамп протуркала днi i ночi вуха короля, не пропали даром. Король здався лише тодi, коли вона i Болонья казали
водно:

величнiсть, хiба ше можливо, щоб Бенвенуто зробив вам
- Ваша
дванадцять срiбних статуй? Адже BiH ще не завершив жодноi. А якщо
ви завалите його такою великою роботою, то ви нiколи не побачите iHших робiт, про якi ви MpieTe. Бо HaBiTb сто наЙкращих художникiв не
змогло ,б завершити стiльки великих робiт, скiльки цей кебетливий муж
задумав. Хiба ви не бачите, як завзято BiH кидаеться на все? Ось чому
ваша величнiсть разом втратите i його, i його роботи.
Цi й подiбнi iM докази подiяли на короля, i BiH пiшов назустрiч ixHiM бажанням. А BiH же ще не бачив Hi моделей, Hi малюнкiв руки маляра Болоньi.
В цей час у Парижi виступив проти мене_.другий пiднаймач, якого
я витурив з замку. BiH подав на мене скаргу й обвинувачував мене, що
я украв у нього багато майна, коли його виселяв. IJ,я тяганина дiяла
MeHi на нерви i забирала у мене стiльки часу, що я ладен був збезнадiiтися й поiхати геть. У Францii звикли наживатися на позовах, якi
затiваються з чужинцями чи ,з iншими особами, не дуже обiзнаними з
правосуддям, Як тiльки IIозивач бачить, що позов можна виграти, вони
шукають, кому його продати. А е й TaKi, що тiльки й роблять, що купують позовИ. А е ще одЕа лиха звичка: нормандцi,. а iх бiльшiсть, промишляють тим, що кривосвiдчать. Отож Ti, хто позови купуе, одразу ж
пiдучують чотирьох таких свiдкiв, або шiстьох, як до потреби, i завдяки
iM той, хто не здогадався найняти стiльки ж навсупiр, оскiльки про такий звичай не знае, стае жертвою суду. Я це спiзн,ав на своiй власнiй
шкурi. Оскiльки такий присуд здався MeHi нечесним, я явився у великий
паризький зал, аби боронити свою правоту. На великому помостi я побачив суддю, королiвського намiсника в цивiльному правi. Ще був рослявий, дебелий i опасистий чолов'яга й вигляду якнайсуворiшого. Обабiч нього було багато стряпчих i повiрникiв, вони сидiли злiва направо.
Iншi пiдходили пd одному i викладали перед суддею якусь справу. Ti
повiрники, що сидiли з краю, iнодi (я це бачив) говорили Bci разом.
f дивувався непомалу, коли цей суддя, чисто тобi Плутон, вельми терпляче схиляв вухо чи то до того, чи то до того й дотепно BciM вiдповiдав.
Я завжди любив бачити i спiзнавати Bci роди людськоi дiяльностi, то я
не мiг пропустити нагоди побачити й те, що мене так вразило. Сулова
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зала була величезна й повна сили-силенноi людей. Але було заведено,
що дверi були замкнутi i ix стерегла варта, щоб сюди не проникали Ti,
кому там робити нiчого. Вартовим часто доводилося з гала,сом вiдганяти некликаних влазнiв, i вони цим криком так докучали суддi, що той
не раз ix зацитькував. Я часто був свiдком таких рейвахiв. Одного разу
я почув слова самого суддi, коли той узрiв, як двое шляхтичiв прийшли
подивитися. Придверник заступав iM дорогу, а суддя почав кричати:
тихше, сатана, гайда звiдси, i тихше!
-Цi Тихше,
слова лунали по-французькому так: <<Phe phe Satan, phe phe Satan, аlё pherr'". Я тодi вже добре тямив по-фраrlчузько}rу i при цих
словах згадав, що мовить ,Ц,анте 136, входячи зi cBoiM учителем Вергiлiем до брами Пекла. Адже Данте разом з малярем Джотто були колись у Франчii i зупинялися в Парижi. Так ось те мiсце, де судяться,
можна й справдi назвати Пеклом. Тим-то !,анте, добрий знавець францужчини,.скористався цим виразом. I MeHi здалося дивним, що HixTo
цього досl не помlтив. Отож я мовлю, гадаючи, що цi тлумачi змушують
його казати таке, чого BiH зроду й не думав.

Але повернiмося до нашоi розповiдi. Коли я побачив, як цi повiрники засипають мене шпаргаллям, я не знайшов iншоi ради, як удатися
до свого великого кортика, якпi,t я носив на поясi. Я завжди кохався
в лобрiй зброi. I перший кого я взяв у шоРи, був той головItий, що затiяв
зi мною тяганину. Одного вечора я так пошаткував йому ноги й руки
(щоправда, остерiгаючись, щоб не убити його), що BiH скульгавiв на
обидвi ноги. Потiм я розшукав того, другого, який вiдкупив позов, i теж
дав йому такого гарту, що цей позов припинився. f подякував,за все
Всевишньому i вирiшив, що вiднинi на якиIiсь час матиму спокiй. Я закликав удома Moix помiчникiв, надто iталiйцiв, аби вони подвоiли зусилля й пiдсобили MeHi якиitсь час, оскiльки я хочу чимскорiше завершити всю почату працю, Потiм я збирався вернутися до Iталii, бо вже
MeHi увiрилися цiдступи деяких французiв. I якщо цей добрий король
ще колись розгнiваеться на мене, то MeHi доведеться сутужно, оскiльки
я для cBoei оборони допустився багатьох переступiв. МоiМи iталiйськими помiчниками були: AcKaHio, перший i найдорожчий, родом з Неаполiтанського королiвства, з мiстечка Тальякоцlе. Щругий був Паголо,
римлянин вельми низького роду, безбатченко. IJ,их двох я привiз iз собою з Рима, де вони працювали в моiй робiтнi. Ще один римлянин, який
прибув так само до мене з Рима, теж звався Паголо i був сином зубожiлого римського шляхтича з роду MaKapoHi. Щей хлопець не вельми
тямив у мистецтвi, проте чудово орудував зброею. Наступний мiй вихо-

ванець походив з Феррари i звався Бартоломео Кйочча. Я мав ще одного флорентинця на ймення Паголо Мiччерi. У нього був брат на прiзвисько kiT. kiT був добрий рахiвник, проте забагато витратив, керуючи
майном Томмазо Гваданьi, багатого купця. KiT упорядкував MeHi книги, де я BiB рахунки найхристианнiшого короля та- iнших замовникiв.
Паголо KiT навчив сво.го брата вести книги, отож BiH BiB ix MeHi дуже
точно, i я добре платив йому. BiH виглядав на порядного хлопця, бо був
дуже побожним. BiH постiйно бурмотiв псалми або перебирав чотки
в руках. Тому я повiрив у його удавану доброту. Раз я одкликав його
набiк i сказав:
братику найдорожчиiт, ти добре бачиш, як тобi у мене
- Паголо,
живеться,
i знаеш, з якоi бiди я тебе витяг, та ще ти й флорентинець.
Тобi я довiряю, тобi найбiльше з ycix, бо бачу, як ти боiшся Бога, i MeHi
це до вподоби. Отож я прошу, абп ти MeHi пiдсобляв, бо я не дуже покладаюся Hi на кого з TBoix товаришiв. Тому я прохаю, щоб ти заопiку|74

вався двома речами, за якi я потерпаю. Передусiм постарайся берегти
мое добро, щоб його у мене не брали, i ти сам у мене його не займай.

Тi, i його. Тим-то я прохаю тебе, дорогий братику, щоб ти MeHi пiдсобив. I якщо ти щось зачважиш, одразу ж MeHi скажи, бо я пошлю к ли,
хiй годинi i ii, i MaTip, i того, хто вскоче в гречку. Тому ти сам перший
начувайся.
Цей нiкчема тrерехрестився широко вiд голови до нiг i сказав:
Icyce! Хай Бог мене милуе, щоб я коли-небудь
- О благословенний
помiркував
про щось таке! Передусiм тому, що я не ласий на TaKi плюгДвства! А потiм, хiба я можу забути про Ti великi добродiйства, якi
ви вчинили MeHi?

i

Пiсля його нiбито простих i щирих слiв я повiрив, що все cToiTb са-

ме так, як BiH мовить.

Через два днi було свято. Мессер MaTTio дель Надзаро, теж iталiець
королiвський служник, знакомитий золотар, запросив мене з моiми
помiчниками погуляти в саду. Тому я нарихтувався i покликав цього
Паголо, щоб i BiH ixaB з нами розважитися, тим паче що докучлива судова тяганина вже припинилася. Проте хлопець вiдповiв MeHi поважно:
.Щ,алебi, негоже кидати, дiм. нап_р_изволяще. Подивiться, скiльки
- тут
золота, срiбла i самоцвiтiв. MicTo аж кишить од злодiТв, неу вас
обхiдно пильнувати i вночi i вдень, f прочитаю деякi молитви i все догляну. А ви.iдьте собi спокiйно, гуляйте й розважайтесь.. Iншою разу
вартуватиме хтось iнший.
З легким серцем поiхав я разом з першим Паголо, AcKaHio i КЁоччею повтiшатися в тому садку. Ми провели там весело майже весь день.
Пополуднi, уже ближче до вечора, мене пойняла туга, чомусь згадалося, як удавано щиро говорив зi мною той неборак. Я ciB на свого коня
i з двома моiми lrахолками повернувся до свого замку, де я заскочив
Паголо'i цю погань Катерину маliжё в грiсi. Бо ця (атёринина MaTipKa;
французька звiдниця, при моiй появi закричала не своiм голосом:
Паголо, (атqрино, пан повернувся!
-Вони вибiгли до мене переляканi, розчухранi й червонi. Вони стали
Hi в тих Hi в сих, геть ошелешенi, наче збаранiли, i я одразу розпiзнав
нечисте, Кров уларила MeHi в голову, i я сягнyв по шпагу, намiрившись
повбивати обох на мiсцi. Паголо yTiK, а (атерина впала навколiшци
i волала про небесне милосердя. СпЪршу я xoTiB покарати мужчицу, але
поки я його наздогнав, то подумав, що найкраще прогнати Тх обох. Бо
я вже стiльки наколобродив, що уникнути шибеницi було б важко. отож
я сказав Паголо:
я на власнi очi був побачив те, що MeHi пiдказуе твоя по- Якбп
ведiнка,
я б десять разiв проiромив твоi тельбухи цiею шпiгою. А зараз геть звiдси, i якщо тобi колись доведеться читати отченаш, то знай:
це буле отченаш святого Юлiана 137.
Потиличниками, штурханами i копанцями я прогнав потiм MaTip
i доньку. Вони задумали помститися MeHi за цю образу i знюхалися з
одним нормандським повiрником. От той i навчив iх, щоб вона сказала,
lцо я жирував з нею з-iталiйська. А це означало протиприродний, тобто
содомський грiх. BiH запевнив ix:

i
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разi, як тiльки цей iталiйчик почуе про таке дiло
- В гiршому
яке воно небезпечне, BiH одразу ж дасть вам кiлькасот дуказнаючи,
TiB, аби ви мовчали, бо у французiв такий грiх дуже суворо караеться.
Ось так вони й змовилися, пiдлотники. Мене обвинlzватили й викликали до суду.
Що бiльше я шукав спочинку, то дужче MeHi докучали. Битий щодня
з ycix cTopiH недолею, я почав мiркувати, що MeHi дiяти. Чи поiхати со-

i

бi з Богом i кинути Франчiю к бiсу, чи знову стати на прю й довести,
що Бог MeHi недарма дав розум i вольну волю. Я довго катувався, який
вибiр зробити. Нарепlтi я поклав собi поiхати з Богом, не бажаючи
бiльше терпiти мiнливЬстi долi, щоб вона не скрутила MeHi в'язiв. Коли
я вже намiрився остаточно рyшити, я заходився спершу вiдпродувати
майно, яке не мiг узяти з собою. Все iнше, дрiбнiше, я притаковив, як
мiг, на собi i на cBoix служниках. I все-таки я вирушав у великiй скруci. Я зостався сам у своТй робiтнi. Своiм хлопцям, якi MeHi радили, щоб
я чимнайскорiше вiд'iжджав, я сказав, що передусiм я мушу порадитися з собою сам, хоча я добре знаю, що вони мають слушнiсть. Адже я,
врятувавшись вiд в'язницi i втiкши вiд судовоi тяганини, зможу завжди
вибачитися перед королем i розпо liсти йому в лисli, яких собак MeHi
повiсили на шию, Як я надумав, так i ухвалив робити. I щойно. я рушив,
як хтось узяв мене за плече 1 дзвlнким голосом пlдказав MeHl:
Бенвенуто, роби так, як завжди, i нiчого не'бiйся!
-Отож
я передумав i сказав моТм iталiйським пахолкам:
Добрр озбройтеся, i ходiть зi мною, i слухайтеся в усьому, що
- скажу, без роздумiв, бо я хочу йти в суд.Аби я yTiK, ви завтра б
я вам
yci опинилися на соломi, Отож скоряйтеся i ходiть зi мною.
Yci хлопцi погодилися й сказали:
в його домi, BiH годуе нас. Отож ми повиннi йти з ним
- Ми жиЬемо
йому до останнього подиху в усьому, що BiH запропонуе.
i пiдсобляти
Майстровi слова правдивiшi, нiж ми думали. Як тiльки BiH накивае
п'ятами, ft9p9 вороги витурять нас утришия. Подумайте лишень, якi великi й чуловi роботи ми з ним по.lалиl CaMi ми нiколи б не змогли завершити ix без нього, а його вороги казали б, що BiH поiхав тому, що
в нього не стало кебети довести ix до краю.
Вони додали ще чимало слушних слiв. Римський хлопець MaKapoHi
перший пiдбадьорив решту. BiH покликав i кiлькох нiмцiв та французiв, з тих, хто любив мене. Всього нас було десятеро. Ми рушили вперед, давши собi слово живим не датися пiд арешт, Коли я став перед
суддями, я побачив Катерину та ii MaTip. Вони саме жартували зякимсь
повiрником. f ввiйшов i смiливо запйтав, хто суддя. Той сидiв високо
на помостi, набурмосений, кремезний i опасистий. Побачивши мене, BiH
грiзно затрясся й кинув стиха:
Хоча звати тебе Бенвенуто, вiтати тебе тут не булуть!
- зрозумiв
його слова i вiдповiв:
Я
Скажiть MeHi, чому мене викликали? Але поспiшiть, у мене нема
часу!
Кримiнальний суддя обернувся до (атерини i сказав iй:
(атерино, розкажи все, щ'о в тебе було з Бенвен1,16.
-Катерина вiдповiла,
що я з нею жирував на iталiйський штиб. Сулдя обернувся до мене i сказав:
Ти чуеш, Бенвенуто, що мовить (атерина?
- заявив:
Я
я з нею жирував на iталiйський штиб, я б робив це лише
- Якбимати
з бажання
дитину, як робите ви Bci.
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Тодi судля заперечив так:
- Вона твердить, що ти жирував з нею iнакше, нiж коли плодять
дiтей.
я вiдповiв, що цо, мабуть, на штиб не iталiйський, а французький,
якщо вона його знае, а я Hi. I додав, що я хочу, щоб вона розцовiла точно, як я з нею жирував. Тодi ця нiкчемна пiдбiчниця пO-ницому розпо_
вiла вiдверто про все це lrлюгавство, яке вона мала на увазi. Я велiв iй
це пiдтвердити тричi поспiль. Коли ж вона це зробила, я гукнув голосно:

намiсник найхристияннiшого короля, я прошу у вас
- Пане суддя,
правосуддя.
Я знаю, що закони найхристияннiшого короля карають
смертю i того, хто на цей грiх пiдбивае, i того, хто на нього пристае. IJ,я
жiнка признаеться, що вона грiшила саме так. А я такого грiха не знаю
Hi сном, Hi духом. Тут ще присутня звiдниця MaTip, вона теж заслуговуе
за той i за той злочин кострища. Я прошу у вас правосуддя.
Кiлька разiв я повтqрював цi слова гучно, весь час вимагаючи кострища i для MaTeai, i для доньки. f _кричав суддi, що коли вiц.зараз же
не запроторить ii за,,грати, то.я побiжу до.короля i розповiм йому, яку
кривду чинить MeHi його кримiнальний намiсник. Я так страшенно репетував, що трибунал почав примовкати. Я почав зiпати ще дужче. Ця
хвойда i ii матiнка-звiдниця в сльози, а я знай волаю:
Кострище! Кострище!
-Страхополох
суддя побачив, що справа пiшла не так, як BiH замислив, i почав виправдувати слабку жiночу стать. Тут я побачив, що взяв
гору в цiй суперечцi, i пiшов собi з Богом, приqому я бурмотiв i погрожував yciM. fl, звiсно, заплатив би п'ятсот скудо, аби тiльки Ее являтися
на суд. Вирвавшись з цього пекла, я вiд усього серця подякував Боговi
i, веселий, повернувся зi своiми пахолками до свого замку.
(оли зрадлива доля чи, радше сказати, наша зловiсна зiрка завзялаСя когось переслiдувати, вона знаходить тисячi способiв, щоб добити
його. MeHi здавалося, що я вив'язався з неймовiрноi халепи i що мое
супротивне свlтило на якусь хвильку дасть MeHi спокiй. Я ще не встиг
звести дух пiсля цiеi страшенноi небезпеки, як на мене обрушилося зразу цiлих двi HoBi, За три днi зi мною сталися двi пригоди, i в кожнiй
з них життя мое висiло на волосинцi. Сперrпу я подався в Фонтенбло
побалакати з королем, який написав MeHi листа. BiH жадав, щоб я зробив чекани для монет всього його королiвства, i разом з листом надiслав
MeHi деякi малюнки, щоб показати, як BiH це собi уявляв. Звичайно, BiH
давав MeHi цiлковиту волю, аби я все робив за своiми уподобаннями.
Я зробив HoBi малюнки, вiдповiдно своiй тямi i вiдповiдно Kpaci мистецтва. Коли я приiхав до Фон,генбло, мене зустрiв один з пiдскарбiiв,
яким король доручив опiкуватися мною (його звали монсеньйор делла
Фа), i BiH сказав MeHi:
маляр Болонья дiстав од короля наказ робити ваш
- Бенвенуто,
великий
фонтан. (ороль скасував yci розпоряджання, якi BiH дав нам
щодо вас, i доручив нам Болонью. Нам здалося це великою кривдою, як
на нас, цей iталiець повiвся з вами негоже. Ддже ви вже дiстали це замовлення завдяки вашим моделям i вашiй працi. А маестро Болонья
його у вас вiднiмае заходами панi д'Естамп. BiH дiстав це замовлення
кiлька мiсяцiв тому i ще досi пальцем не кивнув.
Я здивовано

заявIлв:

же це так, що я досi Hi про що не знаю?
-ТодiЯкмонсеньйор
делла Фа сказав, що Бо.,rонья все тримав у великiй
таемницi i що BiH вирвав замовлення на превелику силу, бо король не
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xoтiB його давати йому. Проте йому допомогла дiста,ги панi д'Естамп.
Я вiдчуз себе дiйнятим до живого, побачивши, як у мене вiдняли роботу, яку я чесно заслужпв сво€ю великою працею. Я поклав собi дiяти
рiшуче i зi зброею в руках рушив просто до Болоньi. f застав його
в себе в KiMHaTi за працею. BiH зустрiв мене з ломбардсшою гречнiстю
i запитав, яка така справа привела сюди мене. Я вiдповiв:
Справа велика i важлива.
-Болонья
звелiв челядникам подати вина i сказав:
Перш нiж нам про щось говорити, випиймо за наше здоров'я, бо
у французiв такий звичай,
Я заперечив:
мессере Франческо, розмова, яку ми оце почнемо, не ви- Бачте,
магае,
щоб ми пили спершу. Можливо, ми вип'емо потiм.
Я почав так:
Yci люди, якi хочуть мати себе за порядних, роблять cBoi справи
так,- щоб видно було, що це люди поряднi. А як вони чинять навпаки,
то вже не заслуговують звання порядних. Я знаю, ви вiдали, що король
замовив MeHi зробити великий фонтан, про це мовилося пiвтора року,
причому Hi ви, Hi iншi Hi разу не dиступили tIроти цього королiвського
HaMipy. Я чимало попрацював, щоб виготовити модель, i показав ii королю. Вона йому сподобалася, i BiH доручив цю велику роботу MeHL
Минуло вже кiлька мiсяцiв, i я не чув, щоб BiH свою ухвалу змiнив. Аж
це сьогоднi вранцi я довiдався, що цю роботу дiстали ви, що ви вiдняли ii у мене. Так ось, я ii заслlzжив своiми дивовижними творами, а ви
ii вiднiмаете у мене вашими порожнiми словами.

- О Бенвенуто, кожний добиваеться працi, як може. Якщо це королiвська воля, то як можна тут заперечувати? Ви тiльки б дарма змарнували час, бо король замовив роботу MeHi, i вона моя. Тепер скажiть,
чого ви хочете, i я вас вислухаю.
Я вiдповiв:
Франческо, я мiг би сказати вам купу прекрасних
- Бачте, мессере
i справедливих
слiв, щоб вас переконати, що розумнi люди так не роблять, як учинили ви. Але я буду короткий, щоб довго не розводитися.
Отож нашорошiть вуха i слухайте мене уважненько, бо це стосуеться
вас.

Мессер Франческо xoTiB устати, бо побачив, як я почервонiв

i

змi-

нився з лиця. Але я сказав, що ще не час вставати. Хай BiH сидить i слухае. А сам повiв далi так:
Франческо, ви знаете, що робота спершу була моя i що
- Мессер
спливло вже досить води, щоб хтось подумав, що ii можна пусу CeHi
тити iншим рiчищем. отож я вам кажу, що я згоден з таким рiшенням:
ми зробимо моделi, ви одну, а я другу, oKpiM Tiei, що я уже зробив. По-

TiM ми мовчки покажемо ix нашому великому королю. I чия вiзьме гору, той доб'еться честi ставити фонтан, Якщо король вибере вас, я забуду про завдану MeHi кривду i благословлю вашi руки, як достойнiшi,
нiж Moi, TaKoi слави. Отож ударимо по руках i станьмо друзями, iнакше
ми будемо ворогами. А Бог, BiH завжди допомага€ правотi, i я, вiдкриваючи iй дорогу, покажу вам, в якiй oMaHi ви жили.
Мессер Франческо сказав:
Робота моя, i оскiльки ii дано MeHi, я не хочу поступатися своiм,
-Я вiдповiв
йому:
Megcep Франческо, якщо ви не хочете чинити справедливо й ро- то я вам покажу, як чинять негарно й прикро, за вашим же таки
зумно,
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вже казав, чи цей останнiй, кепський, як я оце кажу.

. Цей чолов'яга не знав, Hi що сказати, Hi що робити. А я був ладен
виконати свою погрозу швидше, нiж датlл йому час на роздумп. Болонья
лише здобувся на кiлька слiв:
Якщо чинитиму так, як мае чинитн порядна лк)дина, MeHi боятися
- чого.
нема
Я вiдповiв йому:
- Ви сказали цiлком слушно. Але, роблячи навпаки, бiйтеся, якщо

вам дороге ваше життя.

Я одразу ж пiшов од нього i подався до короля. Ми довго обговорю_
вали з його величнiстю справу з монетами, в чому ми не вельми сходилися. У короля була купа радникiв, якi його переконували, щоб BiH велiв
карбувати монети на iхнiй французький кшталт, як ix карбували досi.
Цим радникам я вiдповiдав, що його величнiсть викликав мене з Iталii
на те, щоб я йому виготовив гарнi чекани для монет. А якби його величнiсть звелiв MeHi навпаки, я б не змiг нiколи цього робити. Ми домовилися, що вернемося до цього наступного разу. Я негайно повернувся до Парижа.
Не встиг я злiзти з коня, коли один з тих, хто любить плiтки, прибiг
MeHi сказати, що Паголо Мiччерi найняв дiм для цiеi потiпахи (атерини
i для ii матiрки, що BiH часто приходить до замку i що, мовлячи про
мене, завжди пiдiймае мене на cMix. BiH мовить так:
Бенвенуто дав гусакам стерегти латук i думав, що я його не з'iм.
Хай- тепер BiH свариться й думае, що я його боюся. Я ношу нинi цю
шпагу й цей кинджал, щоб показати йому, що i моя зброя сiче. Я флорентинець, як i BiH, з Мiччерi, роду куди кращого, нiж рiд Челлiнi.
Той пiдлотник, що принiс MeHi цю новину, зумiв так ii подати, що
мене пойняла гарячка (я кажу гарячка не для порiвняння). Я так розcaTaHiB, що мене мiг побити грець, якби я не дав волю своему гнiву.
Я покликав свого феррарського вихованця, на ймення (йочча, i звелiв
йому йти зi мною. Служник повiв за нами коней. Коли ми прийшли до
оселi того нiкчеми, дверi стояли вiдчиненi. Я зайшов i побачив, як BiH зi
шпагою i кинджалом за поясом сидить на скринi й обiймае за шию Катерину. f почув, як BiH i ii мати смiються з мене. f штовхнув дверi, добув шпагу i приставив йому гостряк до горла: я не дав часу йому зметикувати, що й BiH озбросний. Я випалив одним духом:
Пiдлий боягузе, вручи душу Богу, бо ти вже помер!
-BiH HaBiTb не
ворухнувся i ryкнув тричi:
MaTiHKo, рятуйте Meнel
-MeHi кортiло заколотй його на мiсцi, але коли я почув його лурнi
слова, половину злостi MeHi як рукою зняло. Я звелiв своему помiчниKoBi К{оччi, аби BiH не випускав Hi (атерини, Hi ii MaTepi, бо якщо я його ударю, я розправлюся i з цими двома потягухами. Тримаючи гостряк
шпаги бiля горла, я його, свинтюха, трошки поколював, весь час лаючи
його. Потiм, коли я побачив, що BiH зовсiм не борониться, а я не знав
уже, що й робити, i цьому страханню, MeHi здавалося, не буле кiнця
краю, MeHi спало.на думку: а що, як його женити на нiй,- це буде наЙкраща помста. Ухваливши так, я заявив:
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3пiми каблучку, що в тебе на пальцi, боягузе,

аби -я мiг помститися тобi, як тп заслуговуеш.

i

женися на нiй,

BiH вiдповiв покiрно:
Я все зроблю, тiльки не вбивайте мене.
- Тодi,я,- надiнь iй каблучку.
-Я вiдставивзвелiв
трошки шпагу од горла, i BiH надiв iй каблучку. Тодi я
сказав:
не досить. f хочу, Щоб викликали двох HoTapiB i уклали
- Щього
контракт.
шлюбний
Я наказав Кйоччi сходити по HoTapiB. Потiм обернувся до (атерини
анцузькому:
i
йдуть HoTapi та iншi свiдки. Якщо хтось iз
сталося,- уб'ю на мiсцi. А потiм пошаткую
в
ачувайтеся.
н
Паголо я сказав по-iталiйському:
ти спробуеш вiдмагатЙся, то я за кожне тво€ слово у вiд- Якщо
повiдь
так тебе поштрикаю кинджалом, що ти повипускаеш усе, що
в тебе в кишках.
BiH одповiв:
все, що ви захоqете, тiльки не вбивайте!
- 3роблюHoTapi
апр9та.свiд
Прийшли
собi.
чуд минулися i злiсть, i гар
через
.Ц.ругого дня приiхав до Па
й поMaTTio дель Надзаро. Я пi
просив мене, щоб я вважав його за свого брата. BiH запевнив мене, що
нiколи не говоритиме про роботу над фонтаном, адже BiH знае, що я маю
рацiю.
Ьбпя не визнавав, що вдеяких cBoix пригодах я чинив погано, тодi б
не здавалися достотними Ti, де я тверджу, що чинив добре. Тому я визнаю, що дав маху, бажаючи так дивЕо помститйся Паголо Мiччерi.
Аби ж знаття, що BiH такий слабак, я б нiколи не додумався до TaKoi
ганебноi помсти, як я йому вчинив. Мало того, що я женив його силомiць на такiй пiдлiй потягусi, але ще потiм, на довершення моеi помсти,
я по Hei посилав i лiпив ii. Щодня я iй платив по тридцять сольдо.
f змушував iT залишатися нагою. От вона й вимагала, по-перше, щоб
я давав iй грошi наперед. По-друге, вона вимагала дуже лобрий снiдакок. По-трете, я з помсти жирував з нею i смiявся з чоловiка, якi роги
я йому начепив. По-четверте, я тримав ii в незручнiй позi багато-багато
годин. I чапiти в цiй незручнiй позi iй страшенно набридало, настiльки ж, наскiльки MeHi це подобалося. Була вона дуже зграбна, i мало
який художник мiг похвалитися такою натурницею. Iй здавалося, що
я 1l вже так не шаную, як ранlше, до 11 замlжжя: через те во,на весь час
дулася й бурчала. Вона сварилася на мене по-французькому i ставила
за приклад чоловiка, який пiшов на службу до прiора капуанського, брата П'етро Строццi. Як я вже казав, вона постiйно згадувала свого чоловiка. А коли я чув Його iм'я, мене охоплював страшенниЙ гнiв. Одначе я шпетив його з оглядкою, пам'ятаючи, що для мого мистецтва MeHi
не.знайти нiчого кращого, нiж вона. Я казав собi так: <<Я мщуся в подвiйний спосiб. ПО-перще, вона замiжня, i я йому наставляю роги куди
розкiшнiшi, нiж наставляв MeHi BiH, коли воца була для мене пiдбiчницею. Д потiм я мцlуся не лише йому, а i Тй,'тримаючи ii тут у такiй
незручнiй позi. I вона приносить MeHi, KpiM тiлесноi втiхи, користь i с4аву. Чого ж iще бiльше бажати?> Поки я так MipKyBaB, ця погань молола
cBoiM язиком, Згадувала весь час-про свого чоловiка, i таке виробляла,
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так пащекувала, що виводила мене з тями. Розсатанiвши, я одного
разу схопив ii
каши, покп зах
як я ii збив н
неться. Тодi я
турницю, яка допомагала MeHi прославитися. Вона бiла вся потовчена,
поЪпнiла i розпухла. Абп вона Й вернулася б, лiкуваiи ii довелося б не
менше двох тижнiв, перш нiж вона MeHi пригодилася б,
Я послав до неТ мою служницю, щоб вона допомогла iй убратися.
Служниця tiула .стара, але щира..жiнка, звали Тi Руберт.а. Пр:lйшовши
до цiеi ледащицi, вона принесла iй знову випити й попоiсти. Смальцем
з солонини вона понатпрала iй yci синцi, якi я понаставляв, а рештки
лою вони разом поiли. Убравшись, (атерина пiшла, блюзнячи й кленучи Bcix iталiйцiв i короля, який ix тримае. Так вона йшла, плачучи
й бурмочучи, до самоi оселi. Вперше я жалкував, що так зробив, а тут
ще й стара Руберта картала мене:
Ви людина жорстока! Так люто оддухопелити таку гарну кралю!
-Я xoTiB
виправдатися перед Рубертою i Розповiв, якi плюгавства
чинили i вона, i ii MaTipKa, коли жили у мене. Руберта MeHi дорiкала,
кажучи, що це пусте, бо такий французький звичай. У Францii нема
такого чоловiка, щоб не носив роги. I_[e вона вже знае напевне. На цi
слова я зареготав i сказав Рубертi, щоб вона сходила подивитися, як
ся мае ця (атерина, бо мецi було б приемно, абп я мiг завершити свою
роботу, користуючись цею. Руберта лаяла мене й казала, що я не вмiю
поводитися. Бо як тiльки заднiе, як вона сама.сюди прийде. А Якщо ви
станете посилати до Hei чи питати про ii здоров'я, вона почне ламатися
й не побаrкае прийти, Нrступного дня Катерина прийшла до мого замку
i так загрюкала в Moi дверi, що я з пiдвалу побiг подшвttтися, чи це
якийсь божевiльний, чи хтось iз челядi. Коли я вiдчинив, ця нiкчемниця, смiючись, кинулася MeHi на шию, обiймала мене й цiлувала, i все
допитувалась, чи я не серджуся ще на неi. Я вiдповiв, що Hi. Вона сказала]

-Я

Тодi дайте MeHi гарненько поснiдати.

дав ifi гарненько поснiдати i попоiв з нею на знак примирення.
Потiм я заходиЪся ii лiпити, а в церервi ми жирували з нею. А потiм
Toi caMoi годпни, що й минулого дня, вона до того мене розтроюдила,
що MeHi довелося дати iй такого самого бобу, i так це тривало кiлька

роздlл шостип
lб43_16{{
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Поки я вiдливав цю статую, я придiляв по кiлька годин на день
i працював над сiльничкою, а iнодi над Юпiтером. Над сiльничкою працювало куди бiльше помiчникiв, нiж над Юпiтером, i тому я скоро ii
завершив. (ороль повернувся до Парижа, i я до нього пiшов з готовою
сiльничкою. Це начиння, як я вже сказав, було овальноi форми i завбiльшки десь iз двi третини лiктя, вс'е з золота, вирiзьблене з допомогою чекана. Уже при описi Цiеi моделi я згадав, що я зобразив Море
i 3емлю, двi постатi сидять, переплiвшись ногаМи, як деякi MopcbKi затоки перемежовуються суходолом, а суходiл перемежовуеться морськими затоками. Цим двом фiгуркам я надав звабливоi вишуканостi. Богу

моря я дав у праву руку тризуб, а в лiву вмiстив човна, тонко вирiзьбленого, куди клалася сiль, Пiд цими фiгурами бfли чотири MopcbKi коники, якi груди й переднi ноги мали KiHcbKi. Останпя частина тiла була
риб'яча, Риб'ячi хвости дуже звабливо переплiталися мiж собою. Над
цiею групою сидiло в гордовитiй поставi Море. .I|,овкола роiлася всiляка
рпба та iнша морська живнiсть. Вода брижилася хвилями. Вона була
добре полита поливою MopcbKoi барви. 3емлю я зобразив прегарною
жiнкою, з рогом достатку в руцi, геть-то нагу, достоту, як i чоловiк.
У другiй iT, лiвiй, руцi я зробив храмик iонiчного стилю, гарно вирiзьблений. .Ife була перчанка. Бiля богинi я зобразив найгарнiших звiрят,
якi плодить земля. 3eMHi бескиди я почасти вкрив поливою, а почасти
залишив золотими. Потiм я насадив роботу на пiднiжжя з чорного дерева. Воно було досить височеньке й'мало окружжя, де я розмiстив чотири золотi фiгури, зробленi бiльше нiж у напiврельеф. Фiгурки уособлювали Нiч, .Ц,ень, Присмерк i 3орю. А ще там були чотири iншi фiгурк}r TaKoi самоi величини, зробленi для чотирьох головних BiTpiB, политi поливою i так гарно вирiзьбленi, як тiльки можна собi уявити. Коли
я поклав цю сiльничку перед королем, BiH скрикнув од подиву й прикипiв до неi очима. Потiм сказав MeHi, щоб я забрав ii додому i що BiH
MeHi скаже ще, що з нею робити. Я однiс ii додому й запросив кiлькох
Moix добрих приятелiв: я веtело з ними пообiдав, поставивши сiльничку
посеред столу, Ми були першi, хто нею покористувався. Потiм я доробляв срiбного Юпiтера та вже згадану велику вазу, геть-то розцяцьковану розкiшними вiзерункамп та фiгурками.
Саме тодi згаданий маляр Болонья заявив королю, що було б гарно,
аби його величнiсть одпустив його до Рима i дав *ому супроводжувальHi листн, щоб BiH мiг зробити злiпки з гарних античних статуй: Лаокоона, Клеопатри, Венери, (омода, I_|,иганки та Аполлона. [J,e справдi найчудовiшi cTaTyi в Римi. BiH запевняв короля, що коли його величнiсть
побачить цi дивовижнi витвори, тодi BiH матиме уявлення про образотворчу штуку. Бо все, пIо виходить з рук сьогочасних умiльцiв, вельми
далеке вiд античноi довершеностi, Король погодився й удовольнив його
бажання. Так поiхав геть к бiсу цей пройдисвiт. 3магатися зi мною
власними руками BiH не зумiв, от BiH удався до ломбардського викруту
i намагався принизити Moi роботи, зробившись лiпильником старожfiтностей. I xorla ix йому добре злiпили, BiH добився чогось зовсiм протилежного, нiж BiH уявляв. Про чей промах буде сказано потiм, на ёвоiм
мiсцi. Цю погань (атерину'я зовсiм вигнав з cBoei оселi, а цей неборака хлопець, ii чоловiк, поiхав з Парижа. Я xoTiB уже завершити свiй
фонтан у Фонтенбло, що був уже одлитий у бронзi. Ба я HaBiTb xoTiB
докiнчити обидвi фiгури Звитяги, що йшли в бiчнi рiжки портального
пiвкружжя. От я й найняв убогу дiвчину poKiB десь п'ятнадцяти. Вона
була дуже,зграбна й чорнява. Але була вiдлюдниця й маломовна, вертка, як дзига, й набурмосена. Ось чому я ii прозвав .Ц,ичкою. А звалася
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вона Джанна. 3 цiею дiвчиною я завершив у бронзi згаданий фонтан
i обидвi cTaTyi 3витяги для портала. Ця крихiтiа була чиста й'чесна,
i вiд мене вон
1544 вона пор
.[|,очка дiстала

Гвiдо Гвiдi, м

хрещеним батьком, бо у Францii такиlt звичай, щоб був один хрещений
батько та ще двi хрещенi MaTepi. Першою була синьйора Маддалена,
дружина мессера Луiджi Аламаннi, славетного поета та флорентинського шляхтича. Щругою хрещеною була дружина мессера Рiччардо дель
Бене, багатого негоцiанта, банкiра i флорентинського громадянина. По_
ходила вона з франчузькоi двоцянськоi родини. Скiльки я пам'ятаю, це
було. перше дитя, яке я сам сплоfiив, Я при_значив дiвчинi стiльки грошей
на BiHo, скiльки зажадала одна ii TiTKa, пiд чию oltiKy я ii передав. Вiдтодi я нiколи Тi бiльше не бачив.
я завзято працював над своiми замовленнями i далеко просунувся
вперед. Юпiтера.було майже завершено, вазу також. Портал почав появляти свою гожiсть. Саме тодi приiхав до Парижа король. I хоча я сказав через народження моеI доньки про piK l544-й, ми ще були в l543-My.
Але згадка про народження доньки MeHi спала саме тепер, i я, щоб не
заважати описовi важливiших подiй, про Hei вже не згадаю, поки не
прийде час. Король приiхав, як я вже сkазав, до Парижа й одразу прийшов до мене в оселю. BiH побачив чимало майже готових робiт, якi
могли потiшити око не одного знавця (вони потiшили око i цього дивовижного короля, який з того так зрадiв, як тiльки може цього бажати
такий, як я). Мiж iншим, BiH пригадав, що кардинал феррарський не дав
MeHi нiчого, Hi винагороди, лi грошей, обiцяних колись MeHi. Пошептавшись зi своiм адмiралом, BiH заявив, що кардинал феррарський повiвся
зле, не давши MeHi Ёi шеляга. Отож BiH хоче направити цю кривду, бо
бачить, що я людина маломовна, здатна колись поiхати собi з Богом,
нiчого не сказавши. Коли його величнiсть повернувся додому, то BiH
по обiдi сказав кардиналовi, щоб BiH од його iMeHi звелiв його пiдскарбiю виллатити MeHi якнайшвидше ciM тисяч золотих скудо, у три або
чотири сплати, як йому це найкраще пiдходить. Аби тiльки BiH про це
не забув.
I додав:
Я ловiрив вам потурбуватися про Бенвенуто, а ви забули про

нього,

Кардинал одповiв, що BiH залюбки зробить усе, чого жадае од нього
його величнiсть. Через свою зловорожу вдачу кардинал дочекався, поки
в короля минулося це бажання. Тим часом вiйна набрала погрозливих
розмiрiв. Ще було саме тодi, як цiсар зi cBoiM величезним вiйськом сунув на Париа<. Кардинал бачив, що Францiя потребуе грошей, i скористався нагодою, щоб забалакати про мене:
Свята величносте, я зробив добре, що не виплатив грошi Бенве-

- Передусiм тому, йо вони надто потрiбнi. По-друге, тому, що така
нуто.
велика сума вас би радше позбавила Бенвенуто. BiH вiдчув би себе
баг.атiем i накупив би земель в Iталii, i як тiльки йому б прибандзюрилося, BiH би залюбки поiхав од вас. Отож я вважаю за краще, щоб
ваша величнiсть подарував би йому щось у cBoiM королiвствi, якщо ви
хочете якнайдовше утримувати його на службi.
Король прийняв кардиналовi докази, бо справдi йому стало сутужно
на грошi. А проте як найшляхетнiша душа, воiстину гiдна такого короля, як BiH, BiH змiркував, що кардинал зробив так радше, щоб вислуl83

житися, нiж з притуги i тому, щоб BiH мiг заздалегiдь розраховувати
потреби такого великого королiвства.
Хоча король, як я вже казав, пристав на кардиналовi докази, насправдi BiH думав iнакше. Бо не прийшов би до мене, без усяких дiй
з мого боку, одразу на другий день пiсля свого прибуття до Парижа, як
я вже згадував. f привiтав його i повiв по рiзних KiMHaTax, де були
всiлякi роботи, починаючи з речей найдрiбнiших. Я показав йому силусиленну бронзових робiт, яких BiH давно не бачив у такiй кiлькостi. ПоTiM я iToBiB його подивитися срiбного Юпiтера й показаь його майже
готовим, з yciMa його чудовими оздобами. BiH здався йому ч9 дивовижнiшим, нiж KoMyqp iншому, а все через одну пригоду, яка сталася
з ним кiлька poKiB тому. Коли пiсля взяття TyHicy цiсар проiжджав через Париж, у добрiй згодi зi'своТм кузеном, королем Франциском, то
король, бажаючи зробити подарунок, гiдний такого великого цiсаря, велiв для нього зробити срiбного Геракла, завбiльшки достоту такого, як
я зробив Юпiтера. Геракл здався королю найгiршою статуею, яку BiH
коли-небудь бачив, i BiH витикав вiдомим паризьким майстрам за ixHe
партацтво, хоча Ti називали себе найкращими художниками в цьому
ремеслi на cBiTi. Майстри вiдповiли королю, що вiдлити зi срiбла краще
не можна, i за свою партацьку роботу зажадали двi тисячi дукатiв. Ось
чому король побачив у моiй роботi таку викiнченiсть, якоi досягти годi.
Так BiH змiркував цiлком сJIушно i xoTiB, щоб мою роботу з Юпiтером
оцiнили в двi тисячi дукатiв. BiH сказав так:
я не платив нiякоТ платнi. Бенвенуто я плачу десь тисячу
- Тим
скудо
i можу йому тепер пiдвищити до двох тисяч, оскiльки BiH мае_на
додачу ще свою платню.
Потiм я показав йому iншi срiбнi й золотi роботи й багато iнших
моделей для нових витворiв. Перед його вiдходом я вiдкрив йому в мо€му замковому саду цього мого великого гiганта. Король зачудувався
ще бiльше, нiж перед тим. BiH обернувся до адмiрала, на ймення монсеньйор Аннiбале, i сказав:
кардинал нiчого йому не дав (добре, що BiH ледачий
- Оскiльки
й нiчого не говорить), то я хочу, щоб йому дали все. Адже цим
просити
людям, якi зролу Hi про що не просять, iм здаеться, нiби ixHi працi просять за них. Тому дайте йому перше ж вiльне абатство, з прибутком до
якщо це не вийде
дво
розiб'
п, абп лиш давал
почув усе, що, BiH
хоя вже його одерж
ичдив
HicTb, що хочу, коли це станеться, працювати для його величностi без
гонорару доти, доки я, старий, не
в мирi свою втомлену душу, гiдно
те, як я служив такому великому
блесних словах король весело вiдповlв мен1:
Хай же так i буле.
-I його
величнiсть пiшов од мене вдоволений, вдоволений залишив-

сяiя.

панi де Естамп довiдалася про цю пригоду i завзялася на мене

ще

бiльпrе, кажучи собi: <Я нинi верховоджу усiЙ cBiToM, а якийсь чоловiчок, подiбний до цього, геть-то нехту€ мене!> От вона й почала шкодити MeHi, де тiльки могла. Ось тодi пiд руку iй н4винувся один перепуск_альник (вiя дав_ iй деякi духовитi й чуловi есенцii,- що вигладжували
iй шкiру, рiч у Францii досi неймовiрна). Вона одрекомендувала його
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IMeHeM короля я вводжу у володiння ось цього мужа цiею гральнею- i прилеглими до Hei кiмнатками.

Я вiдповiв так:

f викину цього мужа, якого ви MeHi сюди впровадили, у BiKHa, якщо не
побачу iншого прямого наказу власною рукою короля.
Пiсля Moix слiв пiлскарбiй з криком i погрозамИ пiшов геть. А я всю
цю справу так i залишив, не вдаючись до рiшучих дiй. Потiм я пiшов
до цпх HoTapiB, якi ввели його у володiння. Ще були Moi добрi приятелi,
i вони MeHi сказали, що король справдi доклав до цього руку, але все
це не так важливо. Аби я вчинив йому бодай,якийсь опiр, BiH не вступив би у володiння, як BiH це зробив. Усе це справи i звитаi судовi, й
нiтрохи не пов'язанi з послухом королю. Отож якщо MeHi пощастить
вигнати його з володiння таким самим способом, як BiH у нього вступив,
то нiчого MeHi не станеться i так i буле, Розумному натяку досить, .Щругого дня я вдався ло зброi. I хоча зi зброею я завжди мав клопоти, MeHi
це прийшлося до вподоби. Щодня я робив наскок камiнням, списами,
аркебузами, стрiляючи, проте, холостими. Я наганяв на його челядникiв
такий страх, що пiхто не xoTiB працювати в нього. Тим-то, побачивши,

як його опiр ослабнув, я вдерся силомiць до його оселi й вигнав його
звiдти, повикидавши Bci принесенi ним речi. Потiм я удався до короля
i сказав йому, що я вчинив достоту так, як його величнiсть MeHi велiв,
боронячись вiд ycix тих, хто бажав би MeHi завадити на службi його
величностi. (ороль щиро розреготався i дав MeHi нового папера, за яким
мене вже не могли кривдити.
Тим часом я завершив прегарну статую срiбного Юпiтера i ii позолочене пiднiжжя. Я поставив ii на дерев'яний, не дуже помiтний цоколь.
У цей дерев'яний цоколь я вставив чотири кульки з твердого дерева,
бiльше нiж наполовину прихованi у своiх гнiздах, на зразок спусту в самострiла. Все це було так добре припасовано, що малий хлопчик легко
на Bci боки завиграшки рухав туди-сюди i ловертав статую IОпiтера.
Влаштувавши ii по-своему, я вирушив з нею до Фонтенбло, де саме перебував король. Тим часом згаданий Болонья привiз iз Рима анти.lнi
статуi i з великою ретельнiстю велiв ix вiдлити з бронзи. Я про це нiчого
Ее знав, бо цей маляр виконав свою роботу та€мно, до того ж Фонтенбло вiддалене од Парижа бiльше пiж на сорок миль, тому ця повина не
досягла до Moix ушей. От я й звернувся до короля, щоб BiH сказав, де
MeHi поставитлt Юпiтера. При цьому була присутня панi де Естамп, i та
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сказала королю, що найкраще було б його поставити в його гарнiй галереi. I_[e була, як ми iказали б у TocKaHi, лоджа, або перехiд, Радше
iT можна б назвати переходом, бо лоджами ми називаемо TaKi сiни, що
вiдкритi з одного боку. I-[i сiни були завдовжки понад сто KpoKiB, i ix
оздоблював розкiшний живопис руки цього дивовижного майстра Россо, нацого флорентинця, а помiж картин стояло безлiч рiзьбарських
робiт, чи то круглих, чи то барельефних. 3авширшки сiни були десь
KpoKiB з дванадцять, Болонья порозмiщав у чiй галереi Bci згаданi античнi твори, зробленi в бронзi й чудово виконанi, i порозставляв ix гарним ладом, пiднесенi вгору на cBoix пiднiжжях. I]e були, як я вже ка_
зав, найпрекраснiшi речi, скопiйованi з античних римських. До цих сiней
я i BHic свого Юпiтера. (оли я побачив усю цю велику виставку, зроблену всю з умислом, я сказав собi: <<Це все одно, що пройти крiзь ратища. Хай же Бог MeHi допоможе!> Я поставив Юпiтера да його мiсце,
розташував його якнайзручнiше i почав чекати, щоб прийшов цей великий король. Юпiтер тримав у правiй ручi блискавицю, нiби збираючись
ii метнути, а в лiвiй руцi стискав 3емлекулю. Посеред полум'я я дуже
спритно вставив шматок бiлого смолоскипа. Панi де Естамп затримала
короля аж до ночi, щоб завдати MeHi одне з двох зол: або щоб BiH не
прийшов, або щоб мiй витвiр, через нiч, здався не таким гарним. Проте
Бог сприяе саме тим, хто в нього вiрить. Сталося все навпаки. Побачивши, що настала нiч, я запалив смолоскип у Юпiтеровiй ручi. Рука була
пiднята над головою Юпiтера, отож свiтло.падало згори, i статуя здалася ще прекраснiшою, нiж виглядала вдень. (ороль прийшов разом зi
сво€ю панi де Естамп, з дофiном, сином cBoiM, i з швагром, теперiшнiм
королем, з королем наваррським, своiм шуряком, з панi Маргаритою,
сво€ю дочкою, i з деякими iншими вельможами, вся ця знать була яастроена заходами панi де Естамп проти мене. Своему помiчниковi АскаHio я звелiв, щоб BiH при появi короля пiдштовхував статую назустрiч
його величностi. Отож при легкоМу pyci, що передавався цiй фiгурi, що
Тi зроблено добре, вона здавалася нiби живою. Отож мiй витвiр висунувся попереду античних фiгур i зразу впав у вiчi тим, хто зайшов у ciни, (ороль здивовано гукнув:
прекраснiше за все т€, що мiг хто-небудь на cBiTi поба_
- ЯЦехочкуди
чити.
i шанувальник, i знавець, але не чекав угледiти й сотоi част.
ки TaKoi краси!
Вельможi, HacTpoeHi говорити проти мене, з подиву не знаходили
слiв. Панi де Естамп сказала зухвало:
що у вас немае очей. Хiба ви не бачите, скiль- Можна подумати,
ки прекрасних
античних фiгур з бронзи стоiть он там? Ось де справжня
краса цього мистецтва, а не в цих сучасних марничках.
Тодi король рушив, а з ним i його почет. BiH обвiв поглядом решту
фiгур, освiтлених знизу i не дуже показних, i сказав так:
xoTiB нашкодитИ цьому мужевi, цим вельми йому прислу- Хто
жився.
Бо з допомогою цих чудових фiгур бачиш i розумiеш, що ось оця
статуя куди прекраснiша й дивовижнiша, нiж вони. Треба високо цiнувати Бенвенуто, бо його твори не лише досягають порiвняння з античними, але й перевершують ix.
Панi де Естамп заявила, що коли подивитися на цю робоry вдень, то
вона видасться в тисячу разiв .гiршою, нiж уночi. До того ж треба занджi.
уважити, що я накинув на цю фiгуру покр
Ще було щонайтонше запинало, яке я вель
Юпiтера, щоб додати йому величi. Пiсля слiв
, схопив запинало за ltижнiй край, з явною досадою пошматував Його i вiд-
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крив гарнi дiтороднi прпчандали. Вона подумала, що я вiдкрив iх для
особистих кпинiв. (ороль помiтив це обурення, а я, розходившись, хоTiB щось заперечити. Але мулрий король втрутився вчасно i сказав TaKi
преkраснi слова:
_. - Бенвенуто, я тебе позбавляю слова, Тому помовч, i ти дiстанеtш
бiльше,
в тисячу разiв, скарбiв, нiж HaBiTb бажаеш.
Я весь кипiв i тiпався вiд нiмоти. Панi де Fстамп злiсно бурчала
пiд Hic. Тому король пiшов скорiше, нiж збирався. Вiдходячи, BiH ёiазав,
для Moei отухи, що BiH дiстав з Iталii найбiльшого майстра, який тiльки
народився в сво€му ремеслi.
Юпiтера я зоставив у галереi, i коли вранцi збирався iхати, король
звелiв виплатити MeHi тисячу золотих скудо. Почасти це була моя платня, почасти за рахунками, якi я показав, що витратив зi своiх, Взявши
грошi, я, веселий i задоволений, повернувся до Парижа. Вдома, повеселившись i пообiдавшп, я наказав принести yci Moi вбрання
- безлiч
сдвабу, добiрного хутра й найтоншого сукна. Я порозлавав ix cBoiM
помiчникам, обдаровуючи за заслугами челядь. Не забув я служниць i
стайничих, заохочуючи ix допомагати MeHi вiд щирого серця. .Наснажившись новими силами, я дуже завзято й старанно заходився заверщувати велику статую Марса. Я зробив ii з брусiв, зробивши дерев'яну
снасть. М'ясом ii стала кора, завтовшки з восьмину лiктя, зроблена з
гiпсу й ретельно оброблена. Потiм я надумав вилiпити чю фiгуру з багатьох шматкiв, а вiдтак зв'язати iТ в лапу, як вимагае ця штука. Я зробив це завиграшки. Я не можу не згадати однiеi смiшноi пригоди, що
сталася з цiею величезною статуею. Я заборонив yciM cBoiM помiчникам
водити до мене в дiм i до замку блудяжок. I суворо стежив за тим, щоб
цього наказу не порушували. Як на те, AcKaHio тодi закохався в прегарну дiвчину, а вона в ньою. От якось уночi лiвчина втекла од MaTepi
й прийшла до AcKaHio. Пiти потiм од нього вона не побажала, i АскаHio не знав, де Тi притулити, Нарештi BiH прилумав, як людина винахiдлива, примiстити ii в cTaTlri Марса. BiH влаштував ii спати в самiй головi згаданоi фiгури. Вона прожила там довгенько, а вночi BiH iнодi
тихенько ii дiставав. Голова була вже майже готова (я з марноти залишив цю голову вiдкритою, i це було видно бiльшiй частинi MicTa Парижа). От мешканцi по сусiдству_почали вилiзати на дахи, i дехто приходив зумисне подпвитися ТТ. В Парижi уже подейкували, що в цьому
замку здавна дому€ дух; чому я не бачив жодного доказуl щоб перевiрити, що це правда. Паризька чернь називала цей дух.Щомовиком Чорнорижцем. .[|,iвчина, що жила в цiй головi, звичайно, ворушилася, i через очi було видно ii легкi рухи. Ось чому деякi лурноверхi сусiди шушукалися, що цей лух увiйшов у тiло цiеi ве,,tикоТ фiгури i змушуе голову ворушити очима й ротом, як нiбито вона хотiла заговорити. Багато
хто з переляку TiKaB, а деякi хитруни, прийшовши поглянути i не в змозi переконатися в помилковостi цього моргання великоТ cTaTyi, також
твердили, що там домуе дух. Вони не знали, що там KpiM духа е ще й
розкiшне тiло.
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роздlл сьомип
lб44

Поцатоrc вiil.нu з Карлоп П'ятам.- Бенвенуто 0опомаеае gкрiплюватu Парuсtс.- Панi 0е Естамп настроюе rcороля протu Бенвенgто.- Король ilоео сварuть, але Бенвенуто,оаправdаеться.- Панi 0е Естамп переслiOgе йоео 0алL- Бенвенgто просuть 0озволу повернатuся наза0 0о
IталiI.- В цьомg йому 0опомаеае карOuнал феррарськuй.

Тим часом я намагався завершити опоряджання прегарного порталу
вже описаними прикРасами. Оскiльки в цьоллу життеписi я не збираюся
розповiдати про_те, що описують лiтописцi,.то я не за_тримаюся Hi на
походi цiсаря з його велпчезним вiйськом, Hi на виступi короля на чолi
збройноi сили. В цей час король попросив у мене поради, як щонайхутчiш укрiпити Париж. BiH зумисне прийшов до мене додому й повiв мене
довкола всього,.мiста Парижа. Вислухавши Moi пропозицii про спiшне
укрiплення Парижа, BiH дав MeHi пряме розпорядження, щоб усе сказане мною я одразу ж впконав. BiH звелiв своему адмiраловi сказати
yciM громадянам слухатися Moix наказiв пiд загрозою втрати королiвcbKoi милостi. Цей муж пошився в адмiрали стараннями панi де Естамп,
а не за cBoi здiбностi, i був дуже обмежений. (3вався BiH монсеньйор
де Аннебо, себто по-нашому монсеньйор де Аннiбале, але для тамтешнiх
то так його й велилюдей це звучить схожим на Ан-Беф
- От-Бевзь,
чали. I-|,e бидло переказало усе панi д'Естамп,
i вона йому звелiла, щоб
BiH спiшно викликав .Щжiроламо Беллармато tЗЭ. Ще був сiенський iнженер, i тодi BiH жив у.Щ,ьеппi, вiддаленому од Парижа трохи бiльше, нiж
на день шляху. BiH одразу ж прибув, i заходився укрiплювати Париж
так довго, що я облишив свою працю. Аби чiсар рушив уперед, BiH легко
здобув би. Париж..9правлi, подейкують, що пiд час наступних мирних
переговорiв панi д'Етамп, котра втручалася в справи бiльше, нiж хто
iнший, зрадила короля. Бiльше MeHi сказати нема чого, бо це не моя
мета. Я заходився з великим завзяттям збирати мiй бронзовий портал
i завершувати велику вазу i двi, iншi середнi, зробленi з мого срiбла.
Пiсля Bcix цих клопотiв приiхав лобрий король до Парижа перепочити.
I_{я чортиц* нiби справдi народt{лася на загладу cBiTy. I все ж MeHi
здаеться, що я щось та важу, позаяк вона вважала мене cBoiM головним
ворогом, 3нявши якось з королем розмову про Moi справи, вона йому
так наклепала на мене, що цей добряга, абп догодити iй, заприсягнув-

його обiду я ввiйшов до покою, де був його величнiсть з кiлькома особами. Як тiльки я ввiйшов i вклонився йому, як велить припис, король
одразу весело кивнув MeHi головою. Я загорiвся новою надiею й почав
помалу пiдступати до його величностi, бо йому саме показували деякi
моi роботи. Коли ми трохи побалакали про цi твори, його величнiсть
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воджувати його. Коли король iй сказав, куди BiH iде, вЬна заявила його
величЁостi, що не хоче з ним iти i що вона просить його, аби BiH зробив
iй таку ласку цього дня i не ходив також i сам. Iй довелося наполягати

можна чорнити заклятого ворога французькоi корони. Тодi король заявив, що хоче сходити до моеi оселi лише на те, щоб вибештати мене
мп так i
до прост
роль був
пати, як
й тут BiH знайшов нагоду, щоб покартати мене згiдно з даною обiцянкою. BiH почав так:
це все-таки дивна рiч, Бенвенуто, i TaKi люди, як ви, хоча ви
- Алемали
й здiбнi,
б розумiти, що цi Вашi здiбностi caMi по собi ви виявляти
не можете. Отож ви прославляетеся тiльки з.авдяки працям, якi вам замовляемо ми. Тим-то вам треба бути б слухнянiшими i не такими гордими й самочинними. Я паit-'ятаю,'що наказав вам достоту, щоб ви MeHi
зробили дванадцять сРiбних статуй. I че було €дине мое бажання. Ви
у дене побажали зробити сiльничку, i вази, i голови, i дверi, i всiлякi
iншi речi, отож я геть-то гублюся, бачачи, що ви знехтували Bci Moi бажання Moei волi i почали догрджати BciM вашим cxoTiHKaM. Отож як ви
думаете чинити так, то я вац покажу, як я звикну чинити, коли бажаю,
щоб дiялося по-моему. Тим-то я вам каж}a: намагайтеся слухатися того,
що вам сказано. Оскiльки, заповзявшись у цих ваших примхах, ви тiль-

ки битиметеся головою об мур.
I поки BiH казав цi слова, вся ця знать стояла на бачноСтi, спостерiгаючи, як BiH хитае головою, насуплюе очi, то однiею рукою, то другоLо
подае знаки. Bci присутнi люди тряслися зi страху за п{ене, але я поклав
собi не боятися Hi кришечки.
I як тiльки король закiнчив мене страхати, як обiцяв BiH панi д'Етамп,
я укляк на одне колiно, поцiлував його вбрання на колiнi i сказав:
свята правда.
величносте, я потверджую, пдо все сказане
- Ваша
я додам, що серце мое постiйно, вдень i вночi, i -Bci Moi душевнi
Тiльки
сили спрямованi лише на те, щоб слухатися вас i служити вам. I все те,
що, на думку вашоi величностi, суперечить.моему твердженню, хай буде
вашiй величностi вiдомо, зробив не Бенвенуто, h можливо, мiй злий фатум чи жорстока доля, яка захотiла зробити мене недостойним служити

найдивовижнiшому державцевi, якого коли-небудь носила земля. Тому
я прошу, щоб ви мене простили. Та тiльки MeHi здалося, що ваша величнiсть дав MeHi срiбла лише на статую. I, не маючи свого, я пе мiг
зробити бiльше, нiж цlо. 3 цих решток срiбла, що зосталися у мене,
Я ЗРОбИВ ЦЮ Ва3у, п\об показати вашiй величностi чудову маперу старожитних. Бо цiлком може бути, що ви такпх ваз ще не бачили. Щодо
сiльнички, то MeHi здавалося, якщо пам'ять мене не зраджуе, що ваша
величнiсть сам у мене ii зажадав. I-te сталося саме тодi, коли до вас
принесли одну сiльничку. Тому, яi я вам показав модель, зроблену ще
в lталii, ви на вашу власну вимогу велiлп одразу ж виплатити MeHi тисячу золотих дукатiв, щоб я зробив. Ви сказали, що ви вдячнi MeHi за
це. А надто MeHi показалося, що ви MeHi багато дякували, коли я вам
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ii пiднiс завершеною. Щодо порталу, то MeHi здалося, що, розмовляючи
зi мною, принагiдltо ваша величнiсть дали вказiвку монсеньйоровi де
Вiлларуа, своему першому ceкpeTapeвi, а той наказав монсеньйоровi дi
Марманьi i монсеньйоровi делль-Апi, щоб з цiею роботою вони мене
квапили i щоб,вони мене забезпечили. А без цих наказiв, сам по собi,

я б нiколи не змiг просунути так далеко вперед TaKi роботп. Щодо бронзових голiв, i пiднiжжя до Юпiтера, i решти, то голови я зробив справдi
сам вiд себе, щоб випробувати ui фрапчузькi глини, яких я, чужоземець,
зовсiм не знав. А не зробнвши дослiду над цими глинами, я б не взявся
вiдливати цi великi cTaTyi. Щодо пiднiжжя, то.я ix зробив, бо MeHi здавалося, що це чудово пасуе на додачу до тих самих фiгур,тому все те,
що я зробив, я думав, що роблю на краще i аж нiяк не вiдбiгаю вiд бажань вашоi величностi. Правда, що цього великого колоса я зробив
усього, так як BiH €, коштом мого капшука, едине тому, що MeHi здава,

лося, що раз ви такий великий король, то такпй малий художник, як
я, повинен зробити для вашоi слави i для моеТ статую, що ii старожитнi
зроду не мали. Але я бачу, що Бог не рачив ушанувати мене такоi по,
чесноi.служби, i я_прошу у вас, щоб замiсть обiцяноi вашою величнiстю
впнагороди за моi труди ви мене благослQвили й вiдпустили мене на
волю. I якщо ви мене цього вшануете, я як стiй поiду до Iталii i вiчно
дякуватиму Господу i вашiй величlюстi за Ti щасливi хвилини, якi я
провiв на вашiй службi.
Король узяв мене своiми руками i милостиво пiдняв мене з колiн.
Потiм BiH сказав MeHi,. що я муtцу погодитися служити йому i що все,
що я робив, добре i BiH дуже задоволепнй. Потiм обернувся до cBoix двоpaKiB i сказав Тм TaKi похвальнi слова:
що якби для раю потрiбна була брама, то пре- f переконаний,
за цю йому б не знайти.
краснiшу
Коли я побачив, що його похвали починають впчерпуватися, я.знову
з превеликим уклоном подякував йому, повторюючи проте, що я хочу
звiльнення. Але мiй гнiв ще не втишився. Коли цей великий король побачив, що я не ставлю так впсоко його похвали, як вони того заслуговували, BiH звелiв MeHi. гучно й грiзно, щоб я не говорив бiльше Hi слова, а то горе MeHi. Потiм додав, що засипле мене золотом i що BiH MeHi
дозволяе, щоб пiсля виконання замовлених робiт я робив усе, що MeHi
заманеться, i що нiколи не виникне в мене з ним незгоди, оскiльки BiH
мене узнав. I щоб i я також постарався узнати його величнiсть, як того
вимагае обов'язок. Я вiдповiв, що дякую Боговi i його величностi за
все. Потiм його попросив, щоб BiH пiшов подпвитися, як я просунувся
в працi над великою статуею. BiH пiшов за мною. Я звелiв олкрити фiгуру. BiH так зачудувався, що описати годi. I одразу ж наказав своему
ceкpeтapeвi, щоб той негайно вiдшкодуваЁ MeHi Bci грошi, якi я витратив зi своiх, хай би яку суму я заправив, аби тiльки власtlою рукою на,писав Ii. Потiм BiH пiшов i сказав MeHi:
побачення, мон aMi.
-ТакеДозвертання'королi
в.живають дуже рiдко.
Король повернувся до себе в палац i в присутностi панi д'Етамп,
а також монсеньйора де Сен-Поля, пишного франчузького барона, повторив великi слова, TaKi напрочуд смиреннi i TaKi пiднесено гордовитi,
якi я сказав його величностi (i якi його дуже розсердили), додавши деякi полробицi свого вiзиту. Барон де Сен-Поль у минулому вже довiв
MeHi свою лружбу. I справдi, цього разу BiH вiртуозно, по-франчузькому
довiв це, Король у розмовi поскаржився на кардинала феррарського,
який мав мною опiкуватися, але зовсiм не опiкувався, отож би ще троl90

хи, i я б поiхав собi з Богом з його королiвства. Отож BiH хоче знайтп
iншого _опiкуна, я_кий цiнував би мене бiльше, нiж кардинал феррарський, бо BiH не бажае бiльше давати MeHi привiд позбутися мёнЬ. На
цi слова одразу ж вiдгукнувся монсеньйор ле Сен-Поль i пqрадив королю вiддати мене пiд його опiку, а BiH уже постараеться, щоб я нiколи
не мiг поiхати з його королiвства. (ороль вiдповiв, що BiH цiлком згоден, якщо Сен-Поль скаже, яким же ярмiсом BiH хоче утримати мене
у Францii. Панi д'Етамп, присутня там, вельмп дулася, i Сен-Поль утримався розказати про те, як BiH збирався це зробити. (ороль знову
його запитав, i Сен-Поль, щоб догодити панi д'Етамп, сказав так:
Я б вашого Бенвенуто почепив на шибеницю, i таким ярмiсом

ви б- його не втратили з вашого королiвства.

Панi д'Етамп зареготала i сказала, що я цiлком цього заслужив.
Король засмiявся й собi i сказав, щ9 цiлком згоден, щоб Сен-Полi мене
повiсшв, якщо тiлькп BiH пiдшукае йому iншого, рiвного MeHi. Що хоча
я цього аж нiяк не заслужив, BiH дае йому цiлковиту волю. Ось так i завершився цей день, i я зостався живим-здоровим. 3а що Богу хвала
i подяка.
Тим часом король замирив з цiсарем, але не з англiйцями: Ti дияволи обпадали нас звiдусiль. Голова у короля була заклопотана зовсiм
iншим, анiж утiхами, от BiH i звелiв П'етро Строццi, щоб той повiв га_
лери в англiйськi моря. Ще був незмiрно важкий i зухвалий похiд наBiTb для такого славетного вояка, единого в своему вояцькому ремеслi,
але саме такого славетного i нещасливого. 3бiгло вже кiлька мiсяцiв, як
я не дiставав Hi грошей, aBi будь-яких розпоряджень працювати. Отож
я повiдпускав ycix Moix пРацiвникiв, oKpiM cBoix двох iталiйцiв, яким
я доручив робити двi невеликi вази з мого срiбла, бо вони не вмiли працювати з бронзою. Коли вони завершили обидвi вази, я з нимп поiхав
до одного MicTa, що належало королевi наваррськiй. 3веться воно Ар_
джентана lao i вiддалене од Парижа на багато днiв шляху. Коли я прибув
до MicTa, то застав короля недужим. Кардинал феррарський сповiстив
його величнiсть про мiй приiзд. Король нiчого не вiдповiв, тому MeHi
довелося затриматися на багато днiв. I далебi, я ще нiколи так не досадував. I все ж через кiлька дiliв я до нього одЕого вечора явився i дав
йому оглянути двi гарнi вази. Вони йому вельми сподобалися. Коли я
побачив, що король у лоброму гуморi, я попросив його, аби BiH зробив
MeHi ласку й дозволив MeHi з'iздити до lталii. Я залишаю тут семимiсячну платню, яку MeHi виннi, i чi грошi_його величнiсть розпорядиться ласкаво потiм MeHi заплатити, якби я iх потребував на зворотну дорогу.
f просив короля, щоб BiH зробив MeHi таку ласку. Бо тодi воiстпну час
був воювати, а не рiзьбити. А оскiльки його величнiсть дозволив це ма]
ляревi Болопьi, то я покiрно прошу сподобити дозволом i мене. (ороль,
поки я говорив йому чi слова, дуже пильно розглядав обидвi вази i вряди-годи бликав на мене пронизливими очима. Але я не переставав його
просити про цю ласку. Нараз BiH роззлостився, пiдхопився з мiсця i сказав по-iталiйському:
- Бенвенуто, ви великий дивак. Вертайтеся з цими вазами до Парижа, я хочу, щоб ви Iх позолотили.
I, не давши MeHi iншоi вiдповiдi, пiшов геть. Я пiдiйшов до кардинала феррарського, присутнього при розмовi, i просив його, раз BiH уже
зробив MeHi таке добро, вптягнувши мене з римськоi в'язницi, то щоб
заодно з стiлькома iншими добродiйствами BiH зробив MeHi й це, щоб я
мiг з'iздити до Iталii. Кардинал пообiцяв MeHi зробити все, щоб виконати це мое прохання. Хай я в усьому покладуся на нього, i HaBiTb якщо
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я хочу, я можу любiсiнько_iхати, бо BiH добре пiдтримае мене перед
королем. Я вiдповiв кардпналовi так: оскiльки я знаю, що його величHicTb вiддав мене пiд опiку його превелебностi i оскiльки BiH мене вiд-

пускае, то я залюбки поiду, щоб вернутися на перший же виклик його
п!евелебностi. Тодi кардинал сказав MeHi, щоб я Тхав до Парижа i чекав там тиждень, а BiH тим часом доб'еться дозволу у короля на мiй
вiд'iзд. А в тому разi, як король не згодиться, щоб я ixaB, то BjH неодMiHHo MeHi повiдомить. Тим-то, якщо BiH MeHi нiчого не напиlR то це
буде знак, що я можу любiсiнько собi iхати.
РОЗДIЛ ВОСЬМИИ
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Бенвенgто вuрашое в пgты- Дсканiо послоltо за нuм, tцоб зобратч
оазu, якi налесrать королю.- CTpaulHa буря в околuцi Лiона.- Граф
МiранOола повidомляе Бенвенgто про змовg карOuнала феррарськоео
з обома fiоео помiцнuкамu.- У П'яченцi BiH зgстрiчаеться з еерцоеоrl
0оцкаФлоренtlii в
слаilсiMo 0i МеOiчi.
аOок в
ть еерцоеовоi
машорOомомадою, до П
Я повернувся,
три днi я
скриньки для трь
Hi позичив
три вази нав'ючи
ляв його в
павiйський за те,
нещастя, я поiхав укупi з мессером Iпполiто Гонзагою, який служив
у короля i водночас у графа Галеото делла ttiрандоли, i з кiлькома
шляхтичами цього графа. А ще до нас прилучився Леонардо Тедальдi,
наш флорентпнець. У Парижi я зоставив AcKaHio i Паголо охоронятп
мiй замок i все мое майно, серед якого було кiлька початих ваз. Я позалишав ix пахолкам, щоб вони працювали й далi. В замку було ще багато домашнiх пожиткiв чималоi BapTocTi, бо я жив вельми заможно. ВарTicTb цього мого майна становила поЁад тисячу п'ятсот скудо. Я сказав
AcKaHio, щоб BiH пам'ятав, скiльки добра я зробив йому тодi, коли BiH
був ще зовсiм зеленим, Але тепер прийшла пора постатечнiшати. Тому
я хочу залишити пiд його опiку усе мое майно, разЬм iз моею честю.
Якщо BiH щось почуе од цих лотрiв французiв, той хай одРазу ж MeHi
про це повiдомить, я сяду на поштовi KoHi й прилечу з будь-якого MieTa,
аби захистити мою честь i виконати Moi обов'язки перед цим великим
королем. AcKaHio з удаваними й злодiйськпми слiзьми вiдповiв MeHi:
Я не знав у життi добрiшого батька, нiж ви, i я завжди ставитимусь- до вас так, як добрпй син ставиться до свого батька.
Так я спокiйно поiхав собi зi служником i з пахолком,французом.
Ще не минуло й полудня, як до мене в замок завiтали деякi пiдскарбii,
якi не бу.lIи Moi приятелi., Щя мерзенна наволоч одразу ж заявила, що
я yTiK з королiвським срiблом, i сказала Meccepoвi Гвiдо та епископовi
павiйському, аби воuи мерщiй послали по королiвськi вази, iнакше вони
пошлють по них caMi, на вельми велику для мене прикрiсть, €пископ
та мессер Гвiдо налякалися бiльше, нiж треба було, i миттю послали
шrенi начздогiн поштовими цього христопродавця AcKaHio, котрий появився опiвночi. Я не спав, тяжко журився i казав сам собi: <На кого я
зоставляю мое майно, мiй замок? Ну яка така доля штовхае мене на цю
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мандрiвку? Аби тiльки кардинал не тягнув в один гуж iз панi д'Етамп, та
лише спить i бачить, щоб я втратив приязнь доброго короля!>
Поки я сушив собi голову цими думками, я почуЕ, як шене кличе АсkaHio. Я олразу ж устав з постелi й qапитав його, добрi чи поганi новини BiH привiз MeHi. Щей шелихвiст вiдповiв так:
Новини я привiз лобрi. Та лише треба, щоб ви повернули назад

- вази, бо цi негiднltки пiдскарбii кричать пробi, отож HaBiTb еписцi три
коп i мессер Гвiдо J(_ажуть, 19п ри iх вернулп буль-що- А в iншому Hiчим не клопочiться i iдьте собi втiшатися цими мавдрами.
Я олраэу ж вiддав вази, з яких двi були Moi, зi срiблом i всiею рештою. Я ix вiз до абатства кардинала феррарського в Лiонi. Мене ославили, нiбп я збирався повезти ix з собою до Iталii, але HaBiTb дитинi
вiдомо, що без високого дозволу не можна вивозити Hi грошей, Hi золота, Hi срiбла. Отож мiркуйте caMi, чи мiг я вивезти цi три великi вази,
якi в скриньках ледве вмiщалися на мулицi. Мiй HaMip мав iншу мету.
Вази були луже гарнi й великоi BapTocTi, а я боявся CMepTi короля. Бо
й справдi зоставив його вельми хворим. У лушi я казав собi так: <Якщо
король умре, то вази залишаться в кардинальському абатствi, i я ix не
втрачу). отож я вiдiслав мулицю з вазами та iншими цiнностями. Другого ранку я зiбрався iхати з кумпанiею далi, а проте всю дорогу не мiг
утриматися, щоб не зiтхати й не плакатп. f просив Господа дати MeHi
розраду: <Боже, ти, вiд кого нiчого не потаiти, добре знаеш, що я впрушив у путь, щоб привезти благостиню шiстьом пебогам дiвчатам i матiрчi iхнiй, моiй рiднiй cecTpi. Щоправда, вонц мають батька, але BiH
такий старий, а ремесло його нiчого не приносиlь. I вони легко могли
ступити на слизьку стежку. Отож я, роблячи цюю святобливу справу,
покладаюся на помiч i рuду TBoei Велебностi>. Так я сам себе пiдбадьорював у дорозi. Коли ми вже булп на день дорогп до Лiона (наближалася двадцять друга година), раптом загримiло, хоча небо залишалося
ясне. Я ixaB попереду Moix супутникiв на аркебузний пострiл. Кiлька
разiв гуркнуло, потiм так грiзно й моторо1,1rно заторохкало, аж я подумав, що це судний день, Я зупиннв коня, Сипонув град без единоi краплi дощу. Градини були завбiльшки з кулю сарбакана lal i, пiжачи мене,
завдавали MeHi неабиякого болю. Вiдтак вони ставали все буйнiшi й досягали вже розмiру куль самострiла. Побачивши, як перепудився мiй
KiHb, ,я повернув його назад i поскакав учвал, поки не зустрiв Moix ryпутникiв. Переляканi не менше за мене, вони сховалися в соснячку.
Град дорiднiшав, як дорiднi цитрини. Я заспiвав <змилуйся>. Поки я
звертався так до Всевишнього, брязнула одна така градина, така буйна,
що перебила грубу г,iлляку сосни, де я ховався од небезпеки. Кiлька
менших градинок ударило в голову мого коня, ще б трошки, i BiH зваЛився б на землю. I мене креснула одна, але не прямо, а то б убила. Так
само зачепило одЕого убогого старця Леонардо Теда,lьдi, так що BiH,
укляклий, як i я, упав на руки. Толi я, побачивши, що гiлляка мене вже
ITe захищае i що треба, oKpiM <змилуйся>, ще щось робити, почав складати у себе на,головi одяг. I гукнув Леонардо, якпй кликав на помiч:
<Icyce, Icyce!>, що той йому поможе, як BiH собi поможе сам. f бiльше
моцювався, рятуючи його, нiж самого себе. Град тривав довгенько, та
нарештi вщух, i ми, геть-то потовченi, знову, як могли, посiдали верхи"
I поки ми iхали до оселi, показуючи один одному садна й гулi, ми застали на милю далi куди бiльrце спустошення, нiж наше. Bci дерева
пооголюванi й пообламуванi, i стiльки забитоi скотини, скiльки град ii
застукав. I багато пастухiв, теж повбиваних, Ми побачили цiлi купи
градин таких здоровецьких, що ix годi було б обiйняти двома долоня8
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ми. Нам здалося, що ми дешево вiдбулися, i ми дошолопали тодi, що
заклики Бога i цi нашi <<змилуйся> бiльше нам прислужилися, нiж бульякi iншi заходи. Ми подякували Боговi, а назавтра приIхали до Лiона
та й зупинилпся там на тиждень. Через тиждень, по гарненькому вiдпочинку, ми рушили далi в путь i щасливо перев:rлилfi чер€з гори. .Щ,орогою я прикупив понi, щоб перекласти на нього деяк}i кладь i допомогти дещо змореним коням.
Коли ми вже були день в Iталii, нас наздогнав граф Галеотто делла
Мiрандола. BiH ixaB поштовими кiньми- 3упинившись разом iз нами, BiH
сказав MeHi, що я зробив помилку, зненацька поiхавши з Парижа. BiH
порадив MeHi далi не iхати, бо справи Moi, якщо я зразу вернуся, пiдуть
куди краще, нiж ранiше. CBoiM вiд'iздом я звiльняю поле MoiM ворогам
i даю iM змогу шкодити MeHi- Якщо ж я зразу вернуся, то я зiрву Bci
ixHi лихi намiри проти мене. А Ti, кому я вiрю найбiльше, саме й ошу-,
кують мене. Бiльше нiчого BiH не xoTiB сказати, хоча й знав дуже багато, (ардинал феррарський змовився з цими двома моiми пройдисвiтами,
яких я поставив пильнувати все мое добро. Граф знай торочив, щоб я
буль-чо вертався назад. Потiм BiH ciB на поштовi KoHi й рушив далi.
Я ж покинути своеi кумпанii не захотiв i поклав собi верстати далi
путь. Мене роздирали суперечливi почуття. То MeHi кортiло доiхати якнайхутчiй до Флоренцii, то я xoTiB повернутися до Францii, Довго я метався в нерiшучостi, поки не вирiшив сiсти на поштовi, щоб швидше
добратися до Флоренцii. 3 першою поштою домовитися не пощастило.
Тим-то я ухвалив тверду постанову iхати катувати_ся до Флоренцij, ПокиIlувши товариство мессера Iпполiто Гонзаги, який повернув на MipaHдолу, я рушив на Парму i П'яченцу. Коли я прибув до П'яченци, я здибав на вулицi герцога П'ерлуiджi, який глянув на мене i впiзнав. Я лам'ятав, що BiH був головною причиною тих катушiв, що ix я зазнав у
римському замку Святого Ангела. Тому MeHi страшенно закортiло побачити його. I, не знаючи, як спекаТися його, я надумав пiти до нього
з вiзитом. Я прийшов саме тодi, як прибирали зi столу. 3 ним були Ti
caMi шляхтичi з дому Ландi, якi потiм убилп його. Коли я ввiйшов до
його ясновельможностi, BiH прийняв мене так тепло, як тiльки можна
собi уявити. I почав мене вихваляти, кажучи тим, хто тут бу", що я перший умiлець у своему ремеслi i що я довгий час просидiв за гратами
в Римi. Потiм обернувся до мене i сказав:
я дуже шкодував про все те зло, яке вас спiткало.
- Бенвенуто,
Я энав,
що ви невиннi, i нiчим не мiг вам допомогти, бо мiй батько хоTiB догодити вашим ворогам, якi до того ж заявили йому, що ви про
нього пащекуете. l переконаний, що все це брехня. I MeHi було вельми
шкода вас.
. BiH говорив ще чимало таких слiв, аж MeHi почало здаватися, нiби-то
BiH перепрошуе меве. Потiм BiH запптав, якi саме роботи я виконав найхристияннiшому королю. BiH слухав вельми уважно мою розповiдь. Так
гречно й пильно мене ще HixTo не вислуховував. Вiдтак BiH запитав мене, чи хочу я служити йому. Я вiдповiв, що при всьому моему бажаннi
я не можу цього зробити. Аби я завершив yci великi роботи, якi я почав
для великого короля, то я б покинув будь-якого державця, щоб тiльки
служити його ясновельможностi. I ось тут видно, наскiльки велика могуть Божа не попускае безкарно Bcix тих, хто чинить кривду невинним
людям. Цей пройда в епископськiЙ рясi нiби перепрошував мене у приcyTHocTi тих, хто незабаром потому помстився за мене, а також i за багатьох iнших убiенних. Тому жоден державець, хоч бла якпil великий,
хай не збиткуеться з Божого правосуддя, як це роблять деякi з тйх, кого
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я знаю як cBoix страшних мучителits, як я про це ще розповiм у cBoiм
мiсцi. I цi рядки я пишу не зi cBiTcbKoT марнославностi, а едине, аби
подякувати Боговi, який вирятував мене з TaKoi бiди. Я вдаюся до нього
i в ycix Moix повсякденних випробчваннях, кличу його i благ_аю, як свого
заступника. I завжди, хоча я й зараджую собi, як можу, якщо я потiм
сплохую, там, де моIх кволих сИл не досить, одразу ж MeHi являе себе
ця велика сила Божа, яка несподiвано карае тих, хто несправедливо
кривдить ближнiх, а так само й тих, хто цураеться Tiei велккоi й почесноТ ношi,

яку покЛав iM Господь.

Я повернувся до заiзду й виявив, що згаданий герцог надiслав MeHi
в дар гойнi наiдки й напоi. Я поiв з великим апетитом. Потiм ciB на.

золотих скудо на мiсяць, вони ще по,стiйно заробляли _великi грошi на
цих Moix золотих виробах, якi вони,щодня продавали. Мiй зять був такий .Iесняк, що з обави, як би я не розсердився на нього, позакладав
майже все, що мав, даючи себе поiдати вiдсоткам, аби лиш не чiпати
грошей, не призначених до нього. (Иому не вистачало тих грошей, якi
я посилав йому на його потреби, даючи ix йому як благостиню). З цього
я побачив, що BiH чесняк, i MeHi закортiло дати йому благостиню бiльшу. I перед вiд'iздом з Флоренцii я xoTiB прилаштувати усiд його дочок.
Наш герцог флорентинський перебував у той час, себто в серпнi
l545 року, в Поджо а Кайано, мiстечку, вiддаленому на десять миль од
Флоренчii. Я вважав за свiй Qбов'язок провiдати його, одне, що сам
флорентинський громадянин, а друлг€, що моТ предки вельми приятелювали з Медiцейським домом i я бiльше, Hix< хтось iз них, любив герцога
КозiМо. Так ось, як я кажу, я вирушив до Поджо, аби лише вклонитися
герцоговi, а аж нiяк не з HaMipoM у нього зостатися, як це Боговi, який
усе робить на добро, було вгодно. Але коли герцог мене побачив, BiH
привiтав мене вельми тепло, i BiH, i герцогиня, запитали мене про те, якi
роботи я робив королю. Я вельми охоче розповiв усе до ладу. Коли BiH
вислухав мене, то сказав, що BiH це чув i що це, виходить, правда. Потiм
додав спiвчутливим тоном:
й великi труди винагорода тобi малувата!
- 3а TaKiабипрекраснi
ти побажав зробити щось для мене, то я б тобi заплаО Бенвенуто,
тив зовсiм iнакше, нiж це зробив твiй король, якого ти, з душевноi доброти, так вихваляеш.
Я не мiг герцоговi Козiмо не нагадатп, яка велцка вдячнiсть прив'язуе мене до короля, який мене вибавив з несправедливоi в'язницi, а поTiM створив нагоду зробити TaKi дивовижнi роботи, як Hi одному художниковi, такому, як я. Поки я так мовив, герцог мiй корчився, i здавалосjr, що BiH довше не може мене слухати. Коли ж я закiнчив, BiH сказав
MeHi:

Якщо ти хочеш створити щось для мене, то я нагороджу тебе так,
що -ти зостанешся, мабуть, здивований. Аби лиш твоТ роботи MeHi сподобалися, в чому я нiтрохи не сумнiваюся.
От MeHi, сердешному cipoMaci, закортiло показати в чуловiй школi
флорентинських золотарЬ, що за свого перебування на чужинi я навчився чогось, про що тут уявлення не мають. f вiдповiв герцогу, що залюбки, або з мармуру, або з бронзп зроблю йому велику статую на цьому
t]
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чудовому майданi. BiH одказав, що xoTiB би од мене насамперед статую

Персея. Про таку статую BiH Mpie вже все життя, BiH попросив мене,
щоб я зробив модельку. Я охоче заходився робити цю модель i за кiлька тижнiв ii завершив, заввиtIIки десь iз лiкоть. Була вона з жовтого
воску, дуже тонко злiплена. 3роблеца була добре, з Щонайбiльшою ретельнiстю i мистецтвом. Приiхав герцог до Флоренцii, i перш нiж я мiг
йому показатй цю модель, минуло кiлька днiв. Здавалося, BiH мене Hi
сном Hi духом не знае i не бачив, отож я даремно розраховував на спiвробiтництво з його ясновельможнiстю. А все ж згодом, якось по обiдi,
коли я ii принiс до нього в скарбницю, BiH прийшов на неi поглянути
вкупi з герцогинею та з деякими iншими шляхтичами. Вона сподобалася йому з першого погляду, i розхвалив BiH ii незвичайно. Так BiH знов
подав MeHi трохи надii, що BiH дещо на цьому дiлi знаеться. Що довше
BiH ii розглядав, то бiльше вона йому подобалася. Нарештi BiH заявив:
-- Бенвенуто, якби ти цю маленьку модельку та виконав у великому виглядi, то це була б найкрасивiша робота на майданi.
Я вiдповiв так:
мiй пане, на майданi стоять роботи великого Дона- Найяснiший
й дивовижного Мiкеланджело, найбiльших рiзьбарiв вiд старотелло
житностi до наших часiв. Одначе ваша ясновельможнiсть так мене цим
надихае, що я вiдчуваю снагу зробити цю роботу лiпше, нiж модель, ще

втрое.

3 цього виЕикла цiла суперечка, бо герцог твердив, що BiH кохасться
в цьому i точно знае, що можна зробити, а чого не можна. Я вiдповiв,
що його сумнiви i на.шу суперечку найкрапlе розв'яжуть моi'роботи.i що
я напеЁне виконаю його ясновельможностi бiльше, нiж я йому обiцяю.
Хай BiH тiльки с,iворить MeHi умови, щоб я мiг це зробити, бо без цих
умов я IIе зможу виконати йому цю велику справу, обiцяну йому. Иого
ясновельможнiсть сказав, щоб я подав суплiку про все, чого я потребую, i записав до Hei yci Moi бажання, а BiH постараеться iх задовольнити. 3вичайно, якби я був здогадався забезпечити угодою все те, що
потребував для Moei роботи, то б уникнув багатьох неприемностей, до

яких сам спричинився. Бо герцог ясно дав тодi зрозумiти MeHi, як йому
хочеться, щоб роботи посувалися i щоб ix добре пiдготувати. Я й не
здогадувався, що цей державець звик дiяти радше як купець, нiж як
герцог, i тому я вельми щедро поводився з Його ясновельможнiстю, як
з герцогом, а не як з купцем. Я подав йому суплiку, на яку його ясновельможнiсть вельми щедро вiдповiв. Я сказав:
Мiй найяснiший lrане, справжнi суплiки i справжнi нашi умови
- словах
i не в писаннях. Головне в тому, щоб ,я з моiми роботами
не в
так,.як
обiцяв. А якщо я впQраюся, тодi я певний, що ваша
упорався
ясновельможнiсть добре згадае все те, що MeHi зараз оРiцяе.
Иого ясновельможнiсть, зачарований разом з герцогинею моiми словами, виявив до мене таку незвичайну лружбу, про яку можна тiльки

мрiяти.

f

аж горiв працювати i заявив його ясновельможностi, що передусiм
i то такий, щоб у ньому влаштуватися з моiми горнами i виконувати роботи з глини й бронзи i окремо з золота й срiбла.
f переконаний, BiH знае найкраще, що в цьому ремеслi я можу йому
добре прислужитися. I MeHi потрiбнi зручнi помешкання, щоб я мiг усе
це робити. I аби його ясновельможнiсть бачив, як MeHi кортить служити
йому, то я вже пiдшукав i дiм, цiлкрм придатний i в такiй мiсцевостi,
де найкраще працювати. Я не хочу в'язнути до його ясновельможностi
Hi з грошима, Hi з чимось iншим, поки BiH не побачить Moix робiт, так
MeHi потрiбний дiм,
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ось, я привiз iз Франчii двi ювелiрнi оздоби i прошу його лсновельможHicTb, аби BiH купив MeHi дiм, а ix зберiгав би доти, доки я працею своею
й витворами його не,вислужу. Цi прикрасн виготовили моТ працiвники
за MoiM малюнком. Поглянувши на них пильно, герцог сказав Йенi кiлька гречних слiв, якi сповнили мене оманливою надiею:
вiзьми собi своi.прикраси, бо MeHi потрiбен ти, а не
- АБенвенуто,
вони.
ти дiставай свiй дiм i так.
По_тому BiH зробив на моiй суплiчi напнс, i я носив цю суliлiку з собою. Напис був такий: <Подивитися цей дiм, дiзнатися, вiд кого залежить його продати, й спитати цiну, яку за нього заправлять. Бо ми хочемо дати його Бенвенуто>>, MeHi здавалося, що цим написом дiм за
мною забезпечено. Бо я був бiльш нiж певний, що Moi роботи сподонiж я обiцяв. Потому його ясновельможнiсть дав

ння такому собi мажордому на йменнii сер П'ер
походив з Прато i ранiше був учителем згаданого
герцога. Я побалакав з цим бидлом i сказав йому все про те, чого потребував, бо там, ле був город у домi, я xoTiB влаштувати робiтню. Рiч_
чо ддв вказiвку одному пiдрядчиковi, сухорлявому й худющому, на
ймення Латтанцiо Горiнi. Щей чоловiчок, з такими от павучими рученьками i комариним голоском, меткий, як слимак, прислав-таки на мо€
горе камiння, пiску й вапна стiльки, що вистачило б хiба на якийсь голубнпк. Побачивши, що дiло посуваеться так спроквола, я почав лякатися. Одначе казав собi: <Малi початки iнодi мають великi кiнцi>. I ще
деяку надiю.подавало те, що_я бачив, скiльки тliсяч дукатiв герцог викинуЁ на якiсь потворнi Рiзьбарськi вироби, виконанi рукою цьqго скотини Буаччо Бандiнелло. Сам себе пiдбадьорюючи, я дмухав у зад цьому
Латтанцiо Горiнi, щоб BiH ворушився. Iнодi гарикав на якихось кульгавих ослiв i на слiпенького iхнього погонича. Так мозольною працею,
причому cBoiM коштом, я намiтив мiсце для робiтнi й повикорчовував
дерева й лози. Словом, за cBoiM звичаем, смiливо, просто скажено я дiяв.
.Щ,о того ж я залежав од Тассо, т9слi, превеликого мого приятеля. Я йому замовив дерев'янi cHacTi, щоб почати великого Персея. Цей Тассо
був чудовий мастак, qи не найбiльший у своiм ремеслi. Але ж BiH був
штукар i веселун, i щоразу, як я д9 нього приходив, BiH мене зустрiчав,
емiючись, виспiвуючи фальцетом пiсеньку. Але MeHi не хотiлося Hi смiятися, Hi спiвати. 3 Францii доходили чутки про поганi справи, та й од
тутешнiх я чекав не бозна-чого черв iхню забарнiсть. А все ж BiH змушував мене вислухати завжди принаймнi половину цiеi своеi пiсеньки,
I зрештою я з ним трошечки веселiшав, намагаючись розвiяти, скiльки

.

мiг, cBoi розпачливi думки.
Коли,я вже все налагодив

i наготувався закладати фундамент (частпна вапна була вже погашена), мене раптом викликав згаданий мажордом. Я пiшов до нього i застав його пiсля обiду його ясновельможHocTi в .Ц,зигаревiй залi. I коли я пiдiйшов до нього, виказуючи превелику гречнiсть, .а BiH.MeHi превелику cyxicTb, BiH запитав, хто це ![ене
вмiстив у цьому домi i яким таким правом я почав у HiM булувати. Иому
аж якось чудно, звiдки в мене стiльки зухвальства. Я вiдповiв, що в доMi мене помiстив його ясновельможнiсть, i вiд iMeHi його ясновельможHocTi його милiсть, який вiддав про те розпорядження Латтанчiо Горiнi.
Латтанцiо потiм привiз камiння, пiску, вапна i влаштував усе, про що
я просив, i казав, що дiстав указiвку на це од вашоi милостi. Коли я
сказав цi слова, цей скотина ще бiльше вирячився на мене, нiж ранiше,
i закричав, що i я, i Bci Ti, на кого я покликаюся, брешуть. Тодi я розсердився i вйрiзав:
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мажордоме, допоки ваша милiсть мовитиме, як пристало
- Пане
шляхетному caHoBi, яким вас надiлено, я шануватиму вас i говашому
воритиму з вами так само гречно, як я мовлю з герцогом. Але якщо ви
дiятимете iнакше, я розмовлятиму з вами як з сером П'ером Франческо
Рiччо.
Мажордом так розсатанiв, аж я злякався, щоб BiH бува не здурiв
i не випередив таким чином долю, уготовану йому на небесах. ОбкидавдIи мене болотом, BiH додав, що йому дивно, як це я мiг думати; що я
заслуговую розмови з такою людиною, як BiH. Пiсля цих слiв я спалахнув i сказав:
А тепер вислухайте мене, сер П'ер Франческо Рiччо! Я скажу
вам,- хто TaKi люди, як я, i хто TaKi люди, як ви, вчителi, що вчать грамоти дiтей.
Коли я сказав цi слова, мажордом скривився ще бiльше, пiдняв голос i знов повторив свое зухвале твердження. Я й собi надувся iндиком,
прибрав бойовоi пози й гукнув:
люди, як я, достойнi говорити з tIапами, i з цiсарями, i з ве- TaKi
королями. Таких, як я, ходить, можливо, один на cBiTi, а таких,
ликими
як ви, ходить по десять у кожнi дверi!
Коли BiH почув цi слова, BiH вискочив на цоколь, що був у цiй залi,
й закричав MeHi, щоб я ще раз повторив сказане. f повторив своi слова
ще з бiльшим притиском, нiж ранiше, i додав, що MeHi перехотiлоqя
служити герцоговi i що я повернуся до Францii, куди я завжди маю
право вернутися. Щей тварюка геть-то очманiв, посинiв на лицi, потiм
почервонiв, як рак, а я, розлючений, пiшов, з HaMipoM поiхати собi з Богом. I аби ж то Бог дав, щоб я цей HaMip здiйснив! Мабуть, його герцогська вельможнiсть не зразу довiдався [ро цю бучу, бо я кiлька днiв
прожив спокiйно. Про Флоренцiю я вже не думав, а думав про мою
сестру i про моiх небог, яких я намагався прилаштувати. Я xoTiB якнайкраще забезпечити ix тiею дещицею грошей, що я привiз iз собою,
а потiм збирався якнайшвидше вернчтися до Францii i вже нiколи бiльше не пробувати побачити Iталiю. Коли я вже вирiшив.хутчiй вирушити в путь i поiхати, не прощаючись Hi з герцогом, Hi з кимось iншим,
мене покликав вельми ввiчливо до себе цей мажордом i завiв повчальну
промову, в якiй я не вгледiв Hi ладу, Hi краси, Hi розуму, Hi початку, Hi
кiнця. Я розшолопав лише, що BiH чинить по-християнському й не хоче
нiкого кривдити. I вiд iMeHi герцога запитав мене, якоi для мого утримання MeHi хочеться платнi. Я на якусь хвилю замислився й барився
з вiдповiддю, мавши HaMip бiльше себе не зв'язувати. Побачивши, що
я мовчу, BiH настiльки здобувся на тяму, що заявив:
О Бенвенуто, герцогам одповiдають. I те, що я тобi кажу, я кажу
вiд -iMeHi його ясновельможностi.
Тодi я вiдповiв, що коли вже BiH MeHi це мовить вiд iMeHi його ясновельможностi, то я вельми охоче можу вiдповiсти. I сказав йому, щоб
BiH сказав його ясновельможностi, що я не бажаю бути поставленим
нижче вiд будь-якого iншого-умiльця при.герцогському дворi. Мажордом сказав:
Бандiнелло одержуе двiстi скудо на утриманкя. Якщо тобi цього
вистачить,
платню тобi покладено.
Я вiдповiв, що вистачить, а щоб те, що я заслужу понад це, дали
MeHi по тому, як побачать Moi роботи, покладаючи все на справедливий
розсуд його ясновельможностi. Так проти своеi волi я залишився на
тому самому мiсцi й заходився працювати, причому герцог виявляв до
мене таку велику приязнь, якоi я досi ще не знав.
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РОЗДIЛ ДЕВ,ЯТИИ
l545-1б46

Помiцнuкu Челлiнi ецOять g Парuсtсi своео майстра й настроюють
протu ньоео короля.- Чомg Бенвенgто не хоче повертатuся 0о Францit.- BiH ?отаеться робuтu Персея.- Рiэьбар БанOiнелло эавапсае йому
й обмовляе йоео.- В лuстах з Парuсrcа 0орiкають йому, tцо BiH поtхав,
перш Hicto 0аЬ звiт про все; Бенвенцто посuлас лuста з пiOрахgнкамu Buтрат.- Каверза прu проOаэюу 1iaMaHTa zерцоеовi.- MactcopdoM зhtовляеться з невiсткою, яка обвuнавацае Бенвенgто в плюеавому зв'язкU
э ii сuном.- ПоOоросtс 0о Венецii.

З Францii я одержував дуже часто листи вiд мого вiрного приятеля
мессера Гвiдо Гвiдi. Листи цi поки що MeHi нiчого не говорили, KpiM
гарного. Дсканiо теж MeHi сповiщав, кажучи MeHi, щоб я намагався розважатися i що, коли щось станеться, BiH MeHi напише. (оролю донесено, що я пЬчав працювати для герцога флорентинського. Король був
найкращою людиною на cBiTi, i BiH не раз запитував:
не повертаеться Бенвенуто?
-BiHЧому
спитав про це i Moix вихованцiв, i обидва йому вiдповiли, нiби
я iM пишу, що MeHi там добре, i вони HaBiTb думають, що в мене бiльше
нема охоти повертатися на службу ло його величностi. Король почув
цi зухвалi слова, яких нiколи не вимовляли моi уста, i сказав роздра-

товано:

поiхав од нас без усякоi приqини, отож я його нiколи не
- ТажХайBiHзостаеться
викличу.
там, ,(е е.

Щi розбишаки з великоi дороги добилися того, що замислили, бо
пiсля мого повернення до Францii вони знову поверталися в залежних
од мене робiтникiв, як i ранiше. Тодi як я не повертався, вони залишалися вiльними i на моему мiсцi. Тим-то вони робили все, щоб я не повернувся.

Поки у меЕе споруджували робiтню, щоб MeHi в нiй почати Персея,
я працював у нижнiй KiMHaTi й виготовляв уже натуральноi величини

Персея з гiпсу з думкою сформувати його за гiпсовим. Коли я побачив,
що робити так виходить у мене задовго, я обрав iнший. спосiб. Ми клали
цеглину на цеглину i вже скапарили сяку-таку робiтню, але вона вийшла
така неоковирна, що сором згадувати. Я по,Iав фiгуру Медузи i зробив
залiзний кiстяк. Потiм почав ii робити з глини, i коли я зробив ii з глини, то обпалив ii. Мав я кiлькох недосвiдчених учнiв, i серед них вирiзнявся вродою один хлопець. Був то син однiеi продажноi жiнки на
ймення Гамбетта. Я користувався цим хлопчаком, щоб його лiпити, бо
ми не маемо iнших книжок, аби навчити нас мистецтва, oKpiM прирОди.
Я намагався добрати робiтникiв, аби швидко упорати цю робоiу, i не
мiт,знайти, а сам я не мiг усе робити. У Флоренчii були деякi, хто залюбки пiшов би, проте Бандiнелло одразу ж MeHi заважав, щоб вони,
не йrllли. I довго BiH MeHi так пакостив, кажучи герцоговi, що я дошукуюся його працiвникiв, бо сам я не годен зiбрати велику фi"уру. Я поскаржився герцоговi, якi палицi встромляе в колеса MeHi цей пiдлотник,
i просив його, щоб BiH розпорядився дати MeHi когось iз цих працiвниKiB з Будови. Через цi Moi слова герцог i повiрив тому, що йому казав
Бандiнелло. Помiтивши це€, я .вирiшив зробити сам, скiльки зможу.
3 великим завзяттям, яке тiльки можна уявити, я кинувся в цю працю
й гарував сам день i нiч. Саме тодi занедужав чоловiк Moei сестри i за
кiлька днiв помер. BiH залишив мою сестру, мо.по.щ}, з шiстьма донькаl99

ми, вiд малих до великих. Ще була перша велика випроба, що спiткала

мене у Флоренцii: заступити батька й голову TaKoi нещасноi родини.
Одначе сам я не переставав крутитися, щоб усе йшло до ладу. Город
мiй був завалений купамн смiття, i я найняв двох пiдмагачiв,, яких MeHi
привелн зi Старого мосту, Олин був старий шiстдесяти poKiB, лругий
був хлопець вiсiмнадцяти..Коли я ix потримав бл_изько трьох днiв, хлопець сказав MeHi, що старий не хоче працюватп. I буле куди краще, якщо
я вiдiшлю його додому. Бо BiH не лише сам не бажае працювати; а ще
й заважае хлопцевi, щоб i той не,працював. Молодик сказав MeHi, що
ту малу роботу, яку там треба виконувати, BiH може виконувати й сам.
Отож MeHi не доведеться викидати грошi на iнших. Хлопця звали Бернардiно Манеллiнi iз Мулжелло. Побачивши, як завзято BiH горнqться
до роботи, я його запитав, чи не бажае BiH влаштуватися у мене с.lIужником. Ми одразу ж i домовилися. I-1,ей хлопець глядiв у мене коня, по.
рав город, потiм намагався пiдсобляти MeHi в робiтнi. Невдовзi BiH так
навчився мистецтва, що я нiколи не мав лiпшого помiчника. f вирiшив
з його помiччю довести герцоговi, що Бандiнелло,бреше i що я цiлком
обiйдуся без Бандiнеллових працiвникiв. Саме тодi у мене почав побо-

А ще герuогиня попросила

мене, щоб я зробпв iй золотого паска. I цю
роботу вона хотiла мати пишно прикрашену самоцвiтами, силою-силенною звабливих i химерних голiвок. Я виконав ii проханпя, Герцог теж
раз у раз приходив у цю скарбницю i мав велику BTixy з того,-що спостерiгав за працею й гомонiв зi мною. Коли поперек перестав нити, я звелiв принести собi глини, i поки герцог збував там час, я його вилiпив,
зробивши голову бiльшу вiд натуральноi. Щя робота дуже сподобалася
його ясновельмо)цностi, i BiH так мене полюбив, що одного разу заявив,
яка б це була ;4lxa для нього, абп я влаштувався працювати в палацi,
пiдшукавшц4обi тут зручнi покоi й обладнавши ix горнами i BciM, що
MeHi потрiбно. Бо BiH дуже кохаеться в таких речах. Я вiдповiв його
ясновельможност1, що це неможливо, бО я не звершив би cBoix робiт
i за сто poKiB.
Герrцогиня чинила MeHi велику ласку i хотiла б, щоб я працював лише на Hei i не думав Hi про Персея i Hi про що. Я ж за цими марнославнимн ласками постiйно вiдчував, що моя мiнлива й кусюча доля незабаром вчиItить MeHi якесь нове смертовбивство, бо щоразу передi мною
поставало те веJIике зло, яке я вчинив, намагаючпсь зробити велике добро. Я маю Hd увазi франчузькi справи. (ороль не мiг забути про досаду, завдану йому MoiM вiд'iздом, i все ж BiH xoTiB би, щоб я вернувся,
але без шкоди для його честi. MeHi здавалося, що, правота на моему
боцi, i я не xoTiB принижуватися. Якби я так зробив i написав смиренного листа, то цi люди, за французьким звичаем, скажуть, що я грiшний
i що неларма мепi поgгавили на карб деякi пересryпи. Тому я гнув кпрпу i, свiдомий своеi правоти, строчив зухвалi листи. А цього тiльки й
треба було цим двом хрIlстопродавцям, MoiM riихованцям. У листах я
похвалявся великими ласками, якi MeHi вчиняють на моiй батькiвщинi
властитель i властителька, BepxoBHi державцi MicTa Флоренцii, Moei
батькiвщини. Як тiльки вони одержували од мене такого листа, вони
бiгли до короля й домагалися вiд його величностi, аби BiH дарував iм
замок так, як дарував колись MeHi. Король, муж добрий i шляхетний,
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нiзащо не xoTiB задовольнити цi зухвалi прохання двох великих пройдиcBiTiB, бо BiH почав здогадуватися про те, чого вони пiдступно добивалися. I щоб подати iM трошки падii, а MeHi випадок одразч вернутися,
BiH звелiв написати MeHi дещо сердито черв свого пiдскарбiя, на ймення мессер l[жулiано Буонаккорсi, флорентинського громадянина. Лисг
був такого змiсту: якщо я хочу зберегти те iм'я чесноi людини, яке я там
носив, то оскiльки я звiдти поiхав без усякоi причини, то я просто зобов'язаний дати звiт у всьому то'му, що я виконав i зробив для його величностi. Коли я дiстав цього листа, BiH так мене втiшив, що, аби i просив власною мовою, я б не запитав Hi бiльше, Hi менше. Я ciB писати,
змережив дев'ять аркушiв звичайного паперу i в них розповiв докладно
про Bci Ti робо.ти, якi я з.робив, i Bci Ti пригоди, яких я зазнав з ними,
i всю ту кiлькiсть грошей, якi на цi роботи витрачено, якi Bci видано
руками двох..нотарiв i одного його пiдскарбiя i пiдписано BciMa тими
людьми, якi ix одержува{и (олнi давали свiй товар, а iншi
тру- cBoi
KBaTpiди). 3 королiвських грошей я не поклав еобi до гаманця жодного
но, а за роботи завершенi я не дiстав нiчогiсiнько. До Iталii я повiз iз

собою лише деякi милостi й царственi обiцянки, воiстину достойнi його
величностi. I хоча я не можу похвалитися, що добув щось iнше iз Moix
робiт, oKpiM деякоi платнi, покладеноi MeHi його величнiстю на мое ут:
римання, та й з нього ще MeHi належить одержати ciMcoT з гаком золотих скудо, якi я залишив зумисне, щоб iх MeHi вислалп на зворотну дорогу. Я знаю, що деякi лукавцi з власноТ заздростi заслужили MeHi лиху
службу, але все одно правда переможе. Я хвалю його найхристияннiшу
величlriсть, i мене не спонукае захланнiсть. Я знаю, що виконав його
величttостi куди бiльше, нiж брався робити. I знаю також, що обiцяна
мёнi вiдплата не надiйшЛа. А все ж я Hi про що iнше на cBiTi не помишляю, як тiльки щоб залишитися в очах йою величностi чесною й порядною людиною, такою, як я був завжди. I якщо у вашоi величностi з'явиться щодо цього якийсь cyMHiB, я на найменший знак прилечу дати
звiт про себе разоlчI iз власним життям. Але, бачачи, як на мене мало
зважають, я не побажав вернутися, щоб запропонувати себе, знаючи, що
MeHi завжди вистачить хлiба, куди б я не пiшов. А коли мене поклнчуть,
я завжди вiдгукнуся. Мiй лист мiстив ще всякi iншi подробицi, гiднi
такого незвичайного короля й порятунку Moei честi. Перш нiж одсилати,
я вiднiс цього листа герцоговi. BiH щиро радiв, читаючи його. Потiм
я послав його одразу ж до Францii, на адресу кардинала феррuрського.
Саме тодi Бернарлоне Бальдiнi, постачальник самоцвiтiв його ясновельможностi, привiз iз Вецецii великий дiамант, понад тридцять п'ять
KapaTiB вагою. AHToHio, син BiTTopio Ландi, теж був зацiкавлений у тому, щоб герцог його купив. Цей дiамант був ранiше гострець l42, але
оскiльки BiH не вийшов з тiею осяйною прозiрчастiстю, що ii од такого
каменя слiд бажати, то господарi дiаманта зрiзали цей гострець. Щиро
скdзати, BiH не 1ийшов добре Hi тафлею t+3, Hi гострецем. Наш герцог,
великий любитель самоцвiтiв, але нiякий не знавець, пообiцяв цьому
проЙлi Бернарлаччо купити цей алмаз. От Бернардо збирався ошукати
герцога флорентинського сам, тим-то BiH нiчого не сказав сво€му товаришевi AHToHio Ландi. Д з цим AHToHio ми приятелювали з самого дитинства. От BiH, бачачи мою дружбу з герцогом, якось вlдкликав мене
осторонь, це було десь опiвднi i на розi Нового ринку, i сказав MeHi так:
Бенвенуто, я певний, що герцог покаже вам дiамант, який BiH
- купити.
хоче
Ви побачите великий алмаз, посприqйте продажу. По-моему, вiп вартий не бiльше сiмнадцяти тисяч скудо. Я певен, що герцог за201

питае вашоi поради. Якщо ви побачит€, що вiц справдi хоче його мати,
постарайтеся, щоб BiH його купив.
AHToHio не сумнiвався, що KaMiHb буде продано. Я пообiцяв йому:
якщо MeHi його покажуть i запитають мою думку, то я скажу все, що
я про нього думаю, але так, щоб не поIпкодити каменя, Як я вже казав,
герцог приходив щодня до золотарськоi робiтнi. I от через тиждень вiд
того дня, як я розмовляв з AHToHio "Цандi, гер.цог показав MeHi якось
по обiдi цей дiамант. Я впiзнав його за описамп AHToHio Ландi, i за формою, i за вагою, I оскiльки цей алмаз був води, як я сказав вище; мутHyBaToi (тому й зрiзали цей гострець), то, бачачи, якого BiH гатунку,
я б, звiсно, вiдраяв йому робити TaKi видатки. Тому, як BiH MeHi показав його, я запитав його ясновельможнiсть, що я маю про нього сказати, бо для ювелiрiв велика рiзниця оцiнювати kaMiHb по тому, як дер-

жавець його вже купив, або ж класти йому цiну, щоб той мiг його
купити. Тодi його ясновельможнiсть MeHi сказав, що BiH його вже купив
i щоб я сказав лилпе мою д}мку. Я не утримався й скромненько натякнув, що саме про цей KaMiHb я думаю. BiH MeHi сказав, абп я глянув на
красу цих довгих його рубiв. Тодi я сказав, що це не така велика црзса,
яi ftого ясновельможнiсть собi уявляе, i що це зрiзаний гострець. Пiсля
правдержавець трохи скривився, а
Я по,
в мене поцiнувати KaMiHb i пр
о, осн за нього не дав бiльш нiж
я виio Ландi пропонував MeHi за с
бачачи,
BiH
незадойого
його
оманливift
в
пiдтримати
що
думцi,
рiшив
волений тим, що я кажу йому правду, я вiддав йому дiамант i сказав:
витратили вiсiмнадцять тисяч скудо.
- Ви
Тут
герчог голосно заохкав, його рот вiдкрився ширше, нiж цямрина
колодязя, i сказав:
Тепер я бачу, що ти в цьому не розумiешся.
-Я вiдповiв:
пане мiй, що ви бачите кепсько. Ви скажiть про достойностi
- Ясно,
каменя, а Я постараюся розiбратися. Скажiть хоча б, скiльки ви
вашого
витратили на нього, абп я навчився розбиратися на штиб вашоi ясновельможностl.
Герчог пiдвiвся i сказав з прeзирливим посмiхом:
HaBiTb обiйшовся ме- Двадцять п'ять тисяtI скудо, Бенвенуто! BiH
Hi дорожче!
I пiшов геть. При цiй розмовi були .Щ,жанпаоло i .Щ,оменiко Поджiнi,
золотарi. Ба HaBiTb гаптувальник Бак'якка, який працював у сумiжнiй
KiMHaTi, прибiг на крик. Я сказав так:
зроду йому не порадив, щоб BiH його купував. А якби йому
- Я бзабаглося,
все-таки
то AHToHio Ландi тиждень тому MeHi його пропонував за сiмнадцять тиеяч скудо. Як на мене, то я б його одержав за п'ятнадцять або HaBiTb менше. Проте герцог бажае хвалитися cBoiM каменем. Ддже якщо AHToHio Ландi пропонував MeHi за таку цiну, то яким
чортом Бернардоне учинив би з герцогом таке ганебне ошуканство!
I так i не вiрячи, що це правда, хоча це так i було, ми посмiялися
над простацтвом герцога.
Як я вже сказав, я почав працювати над великою фiгурою Медузи
i зробив ii кiстяк iз залiза. Потiм, злiпивши ii з глини, як по aHaToMii,
i худiшою на пiвпальця, я добре ii обпалив. Потiм поклав зверху'вiск
i завершив ii в такому виглядi, в якому xoTiB ii бачити. Герцог часто
приходив,{Iодивитися, як я працюю, i дуже побоювався, що вона у мене
не вийде в бронзi. BiH усе мене умовляв, щоб я покликав якогось майст202

ра, який би MeHi вiдлив ii. Иого ясновельможнiсть постiйно розводився
з великою похвалою про Moi таланти, тому його мажордом усе намагався пiдкласти MeHi якусь свиню, щоб я спiткнувся i скрутив собi в'язи.
BiH мав право верховодити барджеллами та BciMa чинниками бiдного
нещасного MicTa Флоренцii (це щоб бiдняк з Прато, наш..ворог, син
бондаря, тупий невiглас, тiльки тому, що абияк виховував Козiмо де
Медiчi, коли той ще не був герцог, дiйшов до TaKoi влади!). Як я вже
ска3ав, BiH постiЙн.о чигав, щоб зробити мепi капость. Побачивши, що
мене д_овбонути важко, BiH пiшов на хитрощi. BiH удався до MaTepi мого
учня Ченчо, продажноi жiнки Гамбетти. Шахрай учитель i ця нiкчемrIа
повiя замислили вчинити MeHi такий скандал, щоб я поiхав геть з ФлоpeHuii. Гамбетта, дотримуючись свого промислу, вийшла з дому за дорученням цього пришелепкуватого харциза, учителя-мажордома. На цю
справу вони пiдбили ще й барлжелла (цього болонця за якiсь оборудки
герцог згодом вигнав геть). От якось суботнього веIIора о третiй ночi
до мене явилася ця Гамбетта зi cBoiM синашем i сказала MeHi, що вона
тримала його кiлька днiв, щоб уберегти мою репутацiю. Я вiдповiв, щоб
вона заради мене не тримала його пiд замком; I, смiючись з ii плюгавого промислу, я обернувся до ii сина i сказав йому:
Ти сам знаеш, Ченчо, чи грiшив я з тобою.
-Хлопець
з плачем вiдповiв, що Hi. Мати затрясла головою i гукнула
синовi:
Ах ти, ypBice,
я не знаю, як це робиться?
-Потiм обернуласяхiба
до мене i сказала, щоб я сховав його в домi, бо
його шукае барджелл. BiH хоче його забрати будь-що, а в моему домi
його HixTo не торкнеться. f вiдповiв, що в мо€му домi сестра
- удова
з шiстьма.святими доньками i що я не бажаю в домi у себе нiкого.
Тодi
вона пригрозила, що мажордом вiддав розпорядження барджелла i що
мене заберуть неодмiнно. А якщо я вiдмовляюся взяти сина в дiм, то
я повинен дати iй сто скудо i можlz бути цiлком спокiйний, бо вона вельми приятелюе з мажордомом i тому я можу не боятися нiчого. Вона
змусить його зробити все, що iй заманеться, аби лиш я дав iй сто скудо.
Я так розлютився, що гарикнув на Hei:
Геть з-перед Moix очей, безсоромна шльохо! Аби я не зважав на
- честь i на цього невинного хлопця, якого ти оце rrривела, я б присвою
рiзав тебе ось цим запоясником, якого я вже двiчi або. тричi брав до рук!
По цих словах я витурив утришия ii i tина геть з мого дому.
Помiркувавши потiм про зловмиснiсть i могутнiсть цього партача-учителя, я вирiшив, що найкраще буле зам'яти всю цю пригоду. На лругий
день я передав cecTpi самоцвiти й оздоби на двi тисячi скудо, ciB rla коня
i вирушив до Венецii, прихопивши з собою слугу Бернардiно з Муджелло.
. Коли я прибув ло Феррари, я написав його герцогськiй ясновельможнос,гi,
що я i поiхав без наказу, i вернуся без запрошення. У Венецii я задумався над тим, яким тiльки способом не б'е мене жорстока доля. Але
я l{ипiв силою i ,здоров'ям i тому вирiшив, як завжди, стати з нею на
прю. А поки що я MipKyBaB про cBoi справи i проводив час у цьому багатому й красному MicTi. Я навiдав дивовижного маляра Тiцiана i славного рiзьбаря й зодчого Якопо дель CaHcoBiHo, флорентинського родака, лельми добре утримуваного Венецiйською сеньйорiею (ми познайомилися ще замолоду в Римi i в Флоренчii) : ui здiбнi умiльцi ставилися
до мене вельми прихильно. .Щругого дня я зустрiвся з мессером Лоренцо
де Медiчi, який одразу ж по-trриятельському взяв мене за руку. Ми
зустрiчалися з ним колись у Флоренцi'л, коли я робив монети 7ля Герцога Лессандро, а потiм у Парижi, коли я був на службi у короля. BiH
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мешкав у домi у мессера Джулiано Буонаккорсi, i позаяк BiH не мав
лiпшого мiсця, де б можна було коротати час без великоi для себе небезпеки, то BiH зупинявся дуже часто в MoiM замку: дивився, як я одливаю великi cTaTyi. Так ось, як я кажу, черФ це колишне приятельство,
до себе в дiм, де
П'етро, Зралiвш
Венецii, гадаючи,
м, що я поiхав з
ву пригоду i що через два-три днi я хочу вернутися до ФлоренцiТ служити великому герцоговi. Коли я сказав цi слова, синьйор прiор i мессер лоренцо так на мене глипнули, що я перелякався, i сказали так:
куди лiпше зробив би, якби повернувся до Францii. Там ти
- Тиi вiдомий.
багатий
д якщо ти вернешся до Флоренцii, ти втратиш усе те,
що заробив у Франчii, а у Флоренцii не здобудеш нiчого, oKpiM халепи;
Я не вiдповiв на ixHi слова i на другий день таемно повернувся до
Флоренцii. Тим часом переполох тут улiгся, оскiльки я написав велИкому герцоговi про те, який випадок змусив мене поiхати до Венецii.
I при всiй його звичнiй розважливостi й cyBopocTi я явився до нього
без зайвих церемонiй. Поглянувши_на.мене суворо, BiH потiм зласкавився i запитав мене, де я тулився. Я вiдповiв, що мое серце зроду й на
палець не вiддалялося вiд його ясновельможностi, хоча деякi поважнi
причини змусили мое тiло трошки прогулятися. Потiм BiH довiрливо
заходився розпитувати мене про Венецiю, i ми трохи погомонiли. Нарештi BiH MeHi сказав, щоб я брався за роботу i щоб я йому завершив
його Персея. ,Щодому я вернувся веселий i радiсний, Моя,родина, себто
сестра Лiперата i ii шестеро доньок, радiли мо€му поверненню. Я з новим завзяттям повернувся до роботи, шдоб просунутися якнайшвидше

вперед.

роздlл дЕсятии
t546-1547

Р обота на0 П е р се ем затяеа етьс я, Бе HBeHgTo coapctcLtT ьс я ее р цоеов i.Герцоеuня 0олаеаеться, tцоб BiH працював лu.urе 0ля Hei як ювелiр.ВuвеOенufl з себе iнrрuеамu рtзьбаря БанOiнелло, BiH перестрtвае йоео
прu поверненнi з Ф'езоле, кgOu BiH iзOuв побацllтu сuночка,- Бояzузлuва повеOiнка Банdiнелло BiOBepTae tioeo Bi) HaMipy вбuтu йоео.- Розмова з еерщоеом про антuцнi стаrуt,- BiH зеаOуе про cBoi Map*typoBi
cTaTyi: Аполлона, Гiацuнта i Нарtluса.- Яrc BiH мало не позбgвся оrcа
i яrc вuлircgвався.

Сдершу я вiдлпв iз бронзи велику голову,_портрет його ясновельможз глини в золотарськiй робiтнi, поки в мене нив
поперек. I_{я робота подобалася MeHi, i я зробив ii лише на те, аби випробувати глину для вiдливки з бронзи. Я бачив, що цей дивовижний
,Ц,онателло робив своi роботи з бронзи, вiдливаючи ix по флорентинськiй глинi, але MeHi здавалося, що BiH ix виконував на превелику силу.
MeHi здалося, що тут винна глина, тим-то, перш нiж узятися за вiдливку
мого Персея,,я xoTiB зробити першi проби. От я й виявив, що глина чудова, проте дивовижний .[|,онателло приготчtsати ii не BпliB, я ж бо бачив, з якою сутужнiстю виконано йогб роботп, Отож, як-я казав, я приготував з,а приписами мистецтва глиняний замiс, i глина MeHi добре
прислужилася. I я по нiй, як уже говорив, вiдлив голову. Горно я ще не
HocTi, ту, яку я злiпив

204

дi Паньйо, дзвонаря.
Побачивши, що голова виfiшла добре, я одразу ж заходився робити
горно в робiтнi, яку MeHi збулував герцог, за MoiM задумом i креслен-

зробпв, тому скористався горшом маеегро J[занобi

й франчузькi майстри, якi

хвалять
вiдливати бронзу без обробки. Це
тому як ii вiдлито, треба уминати
колись cTapi майстри, так роблять
цювати з бронзою.
Ti, який не раз прих
чуючи мене робити
завзято нашiптував
якщо я i вiдiллю деякi з цих статуй, то я нiколи не зберу iх, бо це для
мене мистецтво нове., Отож його ясновельможнiстЬ повинен остерiгатися
i не кидати на BiTep грошi. Щi с.пова так подiяли на вельможнi вуха, що
KiB. Отож MeHi довелося рiзко поскарЯкось уранчi я Ъачекав його на Bia

вже не дбають, i я боюся, як би ваша
ясновельможнiсть не перестав довiряти MeHi. Тому я знову кажу вам,
що я зумiю втричi лiпше виконати цю роботу, нiж була модель, як я вам
обiцяв.
Коли я побзчив, що Moi слова не дають нiякого наслiдку, бо герцог
MeHi не вiдповiв, у MeHi закипiв гнiв i непогамовна лють, i я знову почав говорити герцоговi, i сказав йому так:
мiй, це MicTo завжди було справжньою школою найбiльших
- ПанеАле
тому, хто навчився чогось i бажав додати слави своему
талантiв.
MicTy i своему славетному державцевi, тому краще вирушати працювата
десь-iнде. .Щоб довести, що це справдi так, я хочу нагадати вашiй ясновельможностi, хто такий був .Щонателло, i ,хто такий був великий Леонdрло да Вiнчi, i хто такий нинi чуловий Мiкеланджело Буонарротi,
СвЪiми талантами вони множать сJIаву вашоi ясновельможностi. Тим-то
i я також сподiваюся внести свою лепту. Отож-бо, пане мiй, пустiть мене
поiхати. дле хай ваша ясновельможнiсть стежить за тим, щоб не пускати поiхати Бандiнелло. I HaBiTb давайте йому завжди бiльше, нiж BiH
у вас просить. Бо якщо BiH кудись виiде, то невiгластво frо_го таке страшfuе, що BiH здатний зганьбити цю найшляхетнiшу школу. отож одпустiть
мене, пане. I я нiчого не прошу за свою працю, як тiльки приязнь вашо1
ясIIовельможностi.
Коли його ясновельможнiсть побачив, як я рiшуче настроений, BiH
дещо роздратовано повернувся до мене i сказав:
Бенвенуто, якщо тобi охота завершити роботу, то дiстанеш усе

-

необхiдне.

Я подякував йому i сказав, що в мене тiльки одна охота: показати
.
BciM цим заздрiсникдм, що в мепе стане снаги виконати обiцяну роботу.
Пiсля цiеi розмови з герцогом мепi дечим допомогли. Але для того, щоб

моя робота йшла трохи швидше, нiж кроком, _я мусив узятися за свiй
капшук. Щовечора я ходив гомонiти до скарбницi його ясновельмож205

i .Щ,жанпаоло Поджiнi, брат останнього. Вони
працювали над золотою вазою i над золотим паском для герцогинi, як
я вже про це казав. До того ж його ясновельможнiсть звелiв MeHi зробити модельку пiдвiски, куди малося вправити великий дiамант, куплений у Бернарлоне та AHToHio Ландi. I хоча у мене душа не лежала до
цiеi працi, герцог ласкаво умовив мене, i я працював над нею щовечора
аж до четвертоi години. Ба бiльше, BiH усiляко змушував ме]не працювати ще й удень. На це я нiяк не мiг пристати. Тому я вiдчував, що його
ясновельможнiсть на мене сердиться. Якось увечерi я явився трошки
пiзнiше, нiж звичайно, i герцог MeHi сказав:
Ти вже не Бенвенуто, ти Мальвенуто!
-Я вiдповiв:
Пане мiй, я зовуся не Мальвенуто, а Бенвенуто. MeHi здаетрся,
що -ваша ясновельможнiсть жартуе, тому я нiчого не вiдповiдаю.
Герцог вiдрiзав, що BiH мовить напрочуд поважно i не жартуе i щоб
я шанувався, бо йому внесено у вуха, що я надуживаю його приязню
i я ошукую то того, то того. На цi слова я попросив його ясновельможHicTb, аби BiH ласкаво вказав MeHi бодай на одну людину на cBiTi, яку б
я колись ошукав. Нараз BiH обернувся до мене й люто гарикнув:
Ходи й верни те, що ти взяв у Бер.нарлоне. Ось тобi один.
-Я вiдповiв:
мiй, я вам дякую й прошу вас, аби ви ласкаво вислухали
- Пане
чотири слова. Ще правда, що BiH позичив MeHi.cTapi терези, i два
од мене
ковадла, i три маленькi молоточки, але я вже два тижнi тому передав
його служниковi ,Ц,жорджо да (opToHi, щоб BiH прислав учня по свое
справилля. I слуга .Ц,жорджо приходив по нього сам. I якщо ваша ясновельможнiсть виявить, що я колись у життi присвоiв собi чужий цвях
чи в Римi, чи у Францii, хай допитають тих, хто це твердить. I якщо з'ясуеться, що така пiдозра правдива, то покарайте мене якнайсуворiше.
Герчог побачив, з яким запалом я це мовлю, i, бувши державцем
уважним i щирим, обернувся до мене i сказав:
Так не мовлять про тих, хто не чинить переступiв. Якщо це все
так,- як ти говориш, то повiр MeHi, я завжди буду радий тебе бачити, як
1 ранlше.
Я вiдповiв так:
ваша ясновельможнiсть, що плюгавства Бернардоне зму- Знайте,
шують
мене просити у вас i клопотатися, щоб ви MeHi сказали, скiльки
ви заплатили за великий дiамант, зрiзаний гострець. Я сподiваюся, що
зумiю вам довести, чому цей негiдник хоче накликати lla меЕе опалу,
Иого ясновельможнiсть вiдповiв так:
- .Щ,iамант MeHi обiйшовся в двадцять п'ять тисяч дукатiв. А чому
це ти мене питасш?
- А тому, пане мiй, що такого-то дilя, о такiй-то порi на розi Нового
ринку AHToHio, син BeTTopio, Ландi сказав MeHi, щоб я спробував сторгуватися з вашою ясновельможнiстю, i з першого ж разу заправив за
нього шiстнадцять тисяч дукатiв. А ваша ясновельможнiсть знае, за
скiльки ви купили його. А що це правда, запитайте у сера .Ц,оменiко
Поджiнi i в .[|,жанпаоло, його брата, присутнiх тут. Я сказав iM про це
одразу ж тодi i вiдтодi про це HiKoMy бiльше не згадав, бо ваша ясновельможнiсть сказав, що я на цьому не розумiюся, з чого я змiркував,
що Ъи хочете зберегти дiаманту йоiо ре-путЪцiю. Знайте ж, пане- мiй,
що я на цьому розумiюся i що я дiю завжди прямо, як yci чеснi люди, як
будь-який iнший, хто народився на cBiT, i хай BiH буде хто завгодно.
Я нiколи не стану грабувати вас так безбожно на BiciM чи десять тисяч
HocTi, де бував .[|,oMeHiKo
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дукатiв разом, а постараюся заробити iх моiми трудами. Я пiдрядився
служити вашiй ясновельможностi як рiзьбар, золотар i карбiвник монет.
А доносити вам про чужi справи MeHi нема коли. А про цю пригоду я ка_
жу лише тому, що кажу на мою оборону i MeHi не требд нiякоi винаго_
роди. Я мовлю це перед цими чесними людьми, аби ваша ясновельможHicTb не вiрив наклепам Бернардоне.

Герцог спалахнув гнiвом i одразу послав по Бернардоне. Проте цей
негiдник знову BTiK до Венецii, BiH i AHToHio Ландi. Згодом MeHi казали, що BiH мав на увазi iнший дiамант. Коли вояи вернулися з Венецii,
я пiшов до герцога i сказав так:
мiй, те, що я вам сказав, правда, а те, що вам сказав Бер_
- Пане
нардоне,
звичайнiсiнька брехня. I ви зробили б добре, аби ъ цьому пересвiдчилися. Я подамся до барджелла.
На цi слова герцог обернувся до мене i сказав:
намагайся бути чесною людиною, як ти робив ранiше,
- Бенвенуто,
Hi про що не турбуйся.
i нiколи
Так ця пригода й закiнчилася, i я нiколи бiльше про Hei не чув. Я завершував для нього пiдвiску. Коли я якось понiс ii готову до герцогинi,
вона сама MeHi сказала, що цiнуе так само мою роботу, як дiамант, купЛениЙ у Бернарлаччо, i побажала, щоб я iй начепив його на груди власноруч. Вона подала MeHi грубу шпильку, i я причепив iй його i пiшов,
ущелрений ii ласкою. Потiм я чув, нiби вони дали його переоправити
якомусь нiмцевi чи iншому чужинцевi, якщо тiльки це правда, бо згаданий Бернардоне сказав, що алмаз лiпше виглядатиме, якщо його оправити не так пишно.
Доменiко i .[|,жованпаоло Поджiнi, золотарi й брати, працювали, як
я вже казав, у скарбницi його ясновельможностi за моiми малюнками
TaKi собi золотi вазочки, карбованi, з iсторiйками з барельефних фiгурок та iншими оздобами. f не раз казав герцоговi:
якби ваша ясновельможнiсть оплатила MeHi кiлькох
- Пане мiй,
я б робив вам монети для вашого монетного двору i медалi
працiвникiр,
з головою вашоi ясновельможностi. В цьому я змагався б з старожитними i намагався б ix перевершити. Бо вiдтодi, як я робив медалi папи
Клементiя, я навчився так багато чого, що став би робити куди лiпше,
нiж Ti, i також став би робити краще, нiж монети, якi я робив герцоговi
Алессандро, а вони ще й досi вважаються чудовими. I я також став би
вам робити великi вази, золотi й срiбнi, як я ix стiльки зробив цьому
дивовижному королю Франциску французькому. Щей володар створив
MeHi TaKi можливостi, що MeHi зоставався час робити величезнi статуi
та iншi працi в його замку Фонтенбло.
Герцог вiдповiв MeHi так:
Роби, а я подивлюся.
Роби то роби, а умов MeHi HixTo не створив, допомоги не подав. Якось
його ясновельможЕiсть звелiв MeHi дати кiлька фунтiв срiбла i сказав

меЪi:

Бенвенуто, це срiбло з Moix копалень. Зроби MeHi гарну вазу.
працю над Персеем MeHi не хотiлося, а з другого боку
MeHi кортiло прислужитися йому. От я й вiддав Персея зрgбити, за моiми малюнками та восковими модельками, такому собi харцизовi на
ймення П'еро дi MapTiHo, з_олотаревi. BiH почав зле i працював лiниво.
Отож я згаяв на цьому бiльше часу, нiж коли б зробив ii всю своiми руками. BiH пив MeHi кров кiлька мiсяцiв. З'ясувавши, що П'еро над нею
не працюе, а також i не велить над нею працювати, я наказав ii MeHi
вернути. MeHi довелося буквально видирати з нього разом з тулубом

-Занедбувати
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поганоточатоi вази Й рештки срiбла, яке я Йому дав. Герцог тим часом
довiдався про нашi чвари й послав по вази й по моделi i Hi разу потiм
MeHi не сказав, Hi чому, Hi як. 3а моiми малюНками BiH ix замовив рiзним золотарям i в Венецii, i в iнших мiсцях, i HixTo йому не догодив.
Герцогиня часто MeHi казала, щоб я робив для неТ золотi прикраси.
Я вiдмагався, кажучи, що цiлий cBiT i вся Iталiя добре знають, що я
хороший золотар, але HixTo в Iталii ще не бачив Moix рiзьбарських робiт. Деякi заздрiснi рiзьбарi, збиткуючись з мене, зовуть мене новим
рiзьбарем. Так ось, я iM доведу, що,я рiзьбар старий, якщо Бог дасть
MeHi завершити мого Персея i поставити його на славному майданi його
ясновельможностi. I, засiвши удома, я завзято працював день i нiч i не

вельможвiсть, щоб вона передала його ясновельможностi, що MeHi мало
допомагають у такiй великiй роботi i що ii ясновельможнiсть повинна б
сказати герцоговi, щоб BiH не так охоче вiрив цъому.наклепниковi Бандiнелло, яЙий cBoiM патяканням заважае MeHi завершити мого Персея.
ова герцогиня знизала плеч
На цi
ог мав би вже схаменутися,
дiнелЙ не вартий.
ло ще

Я

i

до палацу являвся

дуже

дуже

де готова.

Я вiдповiв йому сердито:
Бодай би дiдько вхопив вас

i Bcix, хто базiка€, що я не завершу -ii!
3ажурений я повернувся додому до свого безталанного Персея i не
мiг утриматися вiд слiз при згадцi, як мною опiкувалися в Парижi на
службi в цього великого короля Франltиска, д€ я купавсяi в достатках,
а тут MeHi всього бракувало. Не раз MeHi хотiлося на одчай душi пуститися. Одного дня я ciB на вiрного мого коника, i прихопив з собою сотню скудо, i поiхав до Ф'езоле побачитп одного мого нешлюбного синка,
якого доглядала мамка, моя кума, дружнна одного мого помiчника.
Я застав мого синка здорового й сумного i почоломкав його. Коли я
ixaB, BiH мене не пускав, бо тримав мене з плачем i криком обома ручками так мiцно, що Це аж не вiрилося на його два роки. Ось я й поклав
собi: якщо зустрiну Бандiнелло, який щовечора iздив на свifi xyTip над
Сан Доменiко, то скину його на землю як пса. Серче MeHi краялося, коли я розлучався з моiм зарюмсаним дитям. Я рушив у бiк Флоренчii.
Коли я прибув на майдан Сан Доменiко, з другого боку майдану саме
виiжджав Бандiнелло. Я наближався до нього, зважившись на кровопролиття. Але, звiвши очi, я побачив, що BiH беззбройний, на лошачковi,
подiбному до вiслюка, i з ним десятирiчниЙ хлопчик у сЦлi. Як тiльки
BiH мене вiледiв, то пожовк, як qicK, i затрясся, як осиковий лист. Я збагнув, що мiй HaMip гидомирний, i сказа.в йому:
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рами.

Не бiйся, нiкчемний боягузе, я не бажаю вшаповувати тебе уда-

BiH дивився на мене нажахано i не пустив пари з уст. Тут я схаменувся i подякував Боговi, що BiH, такий всемогутнiй, не допустив, щоб
я заплямував себе смертЕим грiхом. Отож, скинувши з себе ц€ сатанннське наслання, я заспокоiвся i сказав собi: <Якщо Бог дасть MeHi ласку, щоб я завершив роботу, я сподiваюся погромити нею Bcix моiх супостатiв заздрiсникiв, i так я помщуся дошкульнiше й шляхетнiше, нiж
якбп зiрвав- свою злiсть на цьому бовдурi!> I з цiею доброю ухвалою
я повернувся додому. Через три днi я дiзнався, що кума знеобачки за_
давила единого мого синочка. Моему горю не було меж, Проте зi слiзьми на очах я вклякнув перед Спасом i, за cBoiM звичаем, подякував йому: <Боже, ти MeHi його дав, а нипi ти його у мене взяв. Вiд yciei cBoei
смиренноi душi я дякую тобi>. У скорботi я ходив майже без тями. Але
все-таки я змирився, зробивши, як завжди, з доконечностi доблесть.
Саме тодi од Бандiнелло пiшов один хлопчак на ймення Франческо,
Маттео коваля син. Хлопчак пос.пав у мене запитати, чи я дав би я йому
роботу. Я погодився i поставив його опоряджати фiryру Медузи, яка
була вже одлита. А десь через два тижнi цей хлопчак сказав MeHi, що
говорив зi cBoiM учителм, себто з Бандiнелло, i що той передае таке:
якщо я хочу зробити статую з мармуру, то BiH може дати MeHi добру
мармурову брилу. Я вiдповiв:
йому, що я ii беру. I цей мармур може завдати йому
- боПередай
BiH не перестае мене пiд'юджувати i забув, яка небезпека йому
лиха,
загрожувала на майданi Сан [oMeHiKo. Скажи йому, що я iI хочу будьщо. Сам я про нього нiколи не говорю, i завжди цей негiдник дозоляе
MeHi. Я переконаний, що це BiH пiдiслав тебе до мене лише на те, щоб
ти винюхував тут усе. Iлк й скажи йому, що цей мармур я ладен узяти
HaBiTb силомiць. I повертайся до його робiтнi.
Минуло вже багато днiв, як я не появлявся в палацi. Я пiшов туди
якось уранцi, так MeHi заманулося, коли герцог дообiдував. Як я скоро
довiдався, його ясновельможнiсть того ранку розмовляв i сказав багато
гарного про мене, i мiж iншнм BiH вельми хвалив мене за те, що я оправляю самоцвiти. Тому, як тiльки герцогиня мене узрiла, вона послала
по мене мессера Сфорчу. Коли я пiдступив до ii ясновельможностi, вона попросила мене, щоб я iй вправив дiамант-гострець у перстенБ, i заявила, що завжди носитиме його на пальцi. Вона дала MeHi MipKy й алмаз, вартiстю десь iз сто скудо, i зажадала, абй я впорався якнайхутчiш. Гершог заЬiв розмову з герцогинею i сказав iй:
Колись Бенвенуто в цiй штучi не мав собi piBHi. Але нинi, коли
BiH -ii кинув, MeHi здаеться, що зробити такого перстеника, як ви жадаете, йому буле сутужно. Отож я прошу вас, аби ви не обтяжували його
такою маленькою роботою, яка для нього була б велика, бо BiH одзви-

'Я

чаТвся.

подякував герцоговi, але попросив його, щоб BiH дозволив MeHi
зробити таку маленьку послугу'герцогинi. I, одразу ж узявшись з,а
перстеника, за кiлька днiв його завершив. Перстеник цей був для Miзинця. Я зробив чотирьох округлих ангелят i чотири голiвки, що й утворилт цей перстеник. д ще я розмiстив там деякi плоди землi й фiнiфтянi
пряжечкп, отож камiпь i перстеник виглядали пречудово. Я одразу ж
однiс його герцогинi. Та вельми люб'язно сказала MeHi, що я зробив
iй чулову роботу i що вона не забуде мене. Перстеника вона послала
в дар королю Фiлiппу i вiдтодi завжди MeHi замовляла що-небудь, але
так ласкаво, що я завжди старався прислужитися iй, хоча грошей я ба209

чив мало, а Господу вiдомо, як я iх потребував, бо жадав завершити
мого Персея i пiдрядив кiлькох учнiв пiдсобляти MeHi. Але помiчникам
я платив iз cBoix. I знову я почав ходити до палацу частiше, нiж робив
це ранiше.
Якось на свято я зайшов по обiдi до палацу i, вступивши в .Щ,зигареву залу, побачив, що дверi до скарбницi вi,цqиненi. Я пiдiйшов ближче й почув привiтний голос герцога:
В час лобрий! Поглянь он на скриньку. Ii послав MeHi в дар синьйор- Стефано дi Палестрiна. Вiдчини ii, i пОдивимося, що там таке.
Я вiдчинив i сказав герцоговi:
Пане мiй, це статуя з грецького мармуру, i рiч знаменита. 3апевняю- вас, що я зроду не бачив так гарно й так доладно зроблену фiгурку
хлоIrчика. Отож я пропоную вашiй ясновельможностi вiдновити Ёам ii,
i голову, i руки, i ноги. Я прироблю до Hei орла, щоб охрестити його
Ганiмедом. I хоч MeHi не личить латати фiгури, бо це ремесло всяких
партачiв i вони завжди капарять, одначе досконалiсть цього великого
майстра кличе мене прислужитися йому.
Герчог вельми зрадiв, що статуя така цiнна, i BiH почав мене розпитуватися про всякi подробицi:
Розкажи MeHi, Бенвенуто, в чому сила цього великого майстра,
що -так тебе надихнув,
От я якнайкраще i спробував пояснити його ясновельможностi, в чому полягае краса, i задум, i оригiнальнiсть статуй. Я розводився про
рiзьбарську штуку дуже довго, оскiльки бачив, як кохаеться в цьому
його ясновельможнiсть.
Поки ми так любо гомонiли з герцогом, зi скарбницi вийшов один
паж, а коли BiH вийшов, увiйшов Бандiнелло. Узрiвши його, герцог мало
не обурився, насупив чоло i сказав]
Чого тобi?
-Бандiнелло
не вiдповiв, а прихувався поглядом до скриньки, де стояла розкрита статуя, похитав головою i заявив зi cBoiM негарним смiшком:
все те саме, про що я не раз i не два мовив вашiй ясно- Пане, цеБачте,
вельможностi.
цi старожитнi нiчого не тямили в aHaToMii, i тому
ixHi cTaTyi повнi похибок.
Я мовчав i вдавав, нiби не чую, HaBiTb повернувся тилом до нього.
Як тiльки цей пiдлотник закiнчив свое блягузкання, герцог сказав:
це ж зовсiм протилежне тому; що так переконливо
- О Бенвенуто,
ти допiру
довiв MeHi. Скажи що-небудь на захист cTaTyi.
На цi люб'язнi герцогськi слова я одразу ж вiдгукнувся i заявив:
Пане мiй, хай ваша ясновельможнiсть знае, що Баччо Бандiнеллi - це бочка зi скверною, i такий BiH був завжди. Тому, хай бп на що
BiH- глянув, одразу ж у його лихих очах HaBiTb найдовершенiша рiч миттю обертаеться в плюгаву скверну, Але я схильний лише до добра i бачу
правду святобливiше. отож те, що я сказав вашiй ясновельможностi.
про цю прегарну фiгуру, це щирiсiнька правда, а те, що про Hei сказав
Бандiнелло, це суцiль та скверна, якою BiH налитий, як бочка.
Герчог слухав мене з великою втiхою. Поки я все це казав, БандiЕелло корчився, як. грiшник на вогнi, й так гримасува_в (пекельна б проява так не змогла), що годi уявити гiршi гримаси. Герчог одразу пiдвiвся, рушив через нижнi покQi, а Бандiнелло слiдком. .Щворецькi узяли
мене за плаща й повели мене позад нього, i так ми йшли за герцогом,
поки його ясновельможнiсть, прийшовши до одних покоiв, усiвся, а Бандiнелло i я, мп поставали обабiч його ясновельможностi. f мовчав, а че2t0

лядники його ясновельможностi не спускали очей з Бандiнелло. Вони
пересмiювалися мiж собою й шепталиЪi слова, якi я йому сказав у горiшнiх покоях. I от Бандiнелло почав розводитися так:
Пане, коли я вiдкрив мого Геракла i Кака l44, ця чернь накатала
на мене понад сто образливих coHeTiB, i Bci такого лайливого змiсту, як
тiльки може вигадати цей люд.
. Тут я втрутився i сказав:
Пане, коли наш Мiкеланджело Буонарроттi вiдкрив свою ризницюi-д€ можна було бачити стiльки чудових статуй, то наша славна флорентiйська школа, подруга iстини i блага, скомпонувала на нього понад
сто coHeTiB, змагаючись один з одним, хто лiпше про Hei скаже. I от як
робота Бандiнелло заслуговувала всього того поганого, що вlн мовить,
що було про Hei сказано, так заслуговувала всього того гарного робота
Буонарротi, що про Hei було сказано.
По цих словах Бандiнелло так розсатанiв, що ладен був луснути.
BiH обернувся до мене i сказав:
ти зумiв би iй закинути?
- АЯ що
тобi скажу, як у тебе стане терпцю, аби мене вислухати.
-BiH скрикнув:
Ну, кажи.
-Герцог
i Bci присутнi нашорошили вуха. Я почав i перелусiм заявив:
3най,
що я шкодую, що мушу тобi витикати хиби TBoei роботr.
Але це не я скажу тобi думку, я повторю лише те, що про них MipKye
вiртуозна флорентiйська школа.
А треба сказати, що цей чоловiчок весь час бубонiв щось собi пiд
носа й сукав ногами й руками, i так мене розлютив, що я заговорив ще
гострiше, нiж спершу збирався.
- Славна флорентiйська школа мовить, що як обстригти чуба Гераклу, то в нього не зостанеться макiтри, достатньоi на те, щоб заховати до неi мозок. А далi, невiдомо, яке в нього лице, чи то людини, чи то
биколева, що воно не дивиться на те, що робить, Воно так кепсько припасоване до в'язiв, так незграбно i так неоковирно, що гiрше годi придумати. А цi його рамена скидаються на два облуки ослячого,в'ючЕого
сiдла. Иого груди i Bci iншi м'язи вилiплено не з людини, а вилiплено
з лантуха, накладеного динями, i цей чувал поставили н2-поп8l прихиливши до стiни. Також i спину, зда€ться, вилiплено з мiшка, накладеного довгастими гарбузами. Ноги незвiдь-як припасовано до цього тулуба.
Тим-то не знати, на яку ногу BiH спира€ться або якою BiH передае си.пу.
I{e видно також, щоб BiH спирався на обидвi, як це заведено iнодi робити
у тих майстрiв, якi щось та вмiють. Ясно видно, що вона падае вперед
бiльше, нiж на третину лiктя. А вже це саме
- щонайбiльша i найкри"чущiша помилка, яку роблять yci цi пересiчнi пiдмайстри-партачi. Про
руки кажуть, що обидвi вони витягнутi донизу без усякоi краси, i в них
не видно умiвня, нiби ви зроду не бачили голих живих, i права нога
ГеР,акла i нога у Кака дiлять литки cBoix нiг навпiл. Якщо один iз них
одвихнеться од другого, то не лише один iз них, а й обидва вони зостануться без литок у TiM мiсцi, де вони дотикаються. (ажуть, що одна
нога у Геракла пiшла в землю, а пiд другою в нього нiби земля горить!
Бандiнелло не стало терпцю чекати, щоб я витикав також i страшен1
Hi хиби Кака. Передусiм тому, що я казав правду, а потiм тому, що 8
давав це ясно зрозумiти герчоговi i рештi, що були присутнi i знаками
виявляли подив перед моiми правдивими,словами. Нараз цей чоловiчок
гукнув:

-

Ох ти, злорiко! А де ти дiв мiй малюнок?

2ll

Я вiдповiв:
- Хто добре малюq той нiколи не може зле працюватп. Тому я гадаю, що твiй малюнок дос.тоту тhкttй, як i роботи.
. Побачивши, як мiряlоiь fiого поглядами герцог та iншi, BiH дозволив
собi таке зухвальство, що повернувся до мене нечупарною пикою fi ryкнув:

3мовкни, содомiте!
-Герчогзсушув
брови й бликнув на нього, iншi теж зцiпили роти i вту-

пплися недобре. Я так
ся на слово i сказав:

i скипiв гпiвом вiд цiеi ницоi образи, але здобув-

' При

цих словах H_ixTo не зумiв стриматися i герltог i решта так розреготалися, що cMix було чути аж у далеких покоях. I хоча я все обернув
у cMib знайте, ласкавi читальники, що в мепе серце краялося на думку,
що цей брулний негiдник, яеприторенний свинтюх, посмiв_ у присутностi
такого великого державця завдати MeHi такого афронту. Але знайте, lцо
BiH обра5ив герцога, а не мене. Бо якби я не був у його присутностi,
я б убив його на мiсцi. Коли цей плюгавий нiкчема i незграбний пройда
побачив, що регiт цього панства не вщухае, BiH завiв нову промову, щоб
уберегтися вiд цих кпипiв. BiH сказав так:
Цей Бенвенуто хвалиться, нiби я обiцяв йому мармур.
тут
же вiдповiв:
f
Якt Хiба ти не передавав через Франческо, Маттео коваля сина,
твою пiдмайстра, що коли я хочу працювати з мармуру, ткr тп охоче
дасш MeHi мармур? I я його прийняв.
Тодi BiH сказав:
вважай, що тобi його не бачити, як власних ушей.
-lI йТотак
кипiв через несправедлпвi образи, кинутi MeHi на початку.
А тут я, не тямлячи себе, не помiчаючи герцога, люm гукнув:
Якщо тп не пришлеш MeHi мармуру додому, то пошукай собi iH- cBiTy,
шого
бо на цьому cBiTi я з тебе кишк}I випущу! Так i знай!
Потiм, схаменувшись, цlо бiля мене герцог, я сумирно повернувся
до його ясновеJIьможностi i сказав:
Пане мiй, блазень заражае. cBoiM блазенством сотню здоровпх.
- блазпюванпя
змусило мепе забутп славу вашоi ясповельможностi
Иого
й самого себе. Перепрошую.
Тодi герцог сказав Бендiнелло:
Це правда, що ти обiцяв йому мармур?
-Банделло
сказав, що це правда. Герчог сказав мешi:
берп со
Сходи
'Я
- сказав,
в з притиском.
присла
мармур, Я эаIнакше я не
дня до
MeHi обiцяний
ли, що
питавr вiд ко
маршурЯ олразу ж велiв його вiднести до мене в робiтню й заходився його
тесатп. I поки я його обробляв, я робив i модель. I так MeHi страшенно
кортiло працювати з мармуру, що я не мiг почекати, аби наважитися
зробити модель з тiею розважливiстю, потрiбною в такому мистецтвi.
I що я-чув, що BiH деренчпть вiд удару, то я багато разiв каявся, що
взагалi почав над ппм працюватп. Одначе я добув з нього, що мiг, тобто

-
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Аполлона i Гiацинта: .цi статуi можете ще й сьогоднi бачити нФавершеними в моiй робiтнi. [ поки я.працюв:lв над ними, герцог приходив до
мене додому i не раз казав MeHi:
- Вiдклади на хвилинку бронзу i теши мармур, аби MeHi на тебе подивитися.
Я олразу хапався за долото й рiзчя й завзято. заходжувався працювати. Герцог питав мене, де моя модель, зроблена для цього мармуру.
Я вiдповiдав:
цей марп,rур геть розбитий, але я Еа зло йому ДОбуду з ньо- Пане,
Тим-то я не мiг наважитися на модель, проте я й нЪдЪлi так
го щось.
робитиму, наскiльки буде можливо.

окрушинка в llpaвe око. Вона так глибоко ввiгналася Ё зiницю, що витягти ii було голi. Я вже думав, що ослiпну на це око. Через кiлька днiв
я покликав маестро Раффаелло де Пiллi, хiрурга. Раффаелло взяв двох
живих голубiв, звелiв MeHi лягти на стiл навзнаки, пiднiс цих голубiв
MeHi до обличчя i ножиком вiдкрив iM жилку, що е у них на крилах:
тепла кров капаЛа MeHi в поранену зiницю. Я олразу почув, як MeHi полегIцало, i через два днi крицева окрушинка вийшла. Я був врятоваirий,
i око MeHi заготлося. Я зробив iз франшузького скудо золоте око i через
трц днi, на храм святоi Лючii, велiв пiДнести його святiй эаступницi
однiй з Moix шести небог, дочок Лiперати, мо€i сестри. Моiй небозi було
Через
Hei
я
Боговi
святiй
Лючii.
час
подякував
i
десять рокiв.
,Щовший
я утримувався працювати над Нарцисом i'просу!ав уперед Персея. Ро.бити це було нелегко. Я поклав собi буль-що заверIцити його i поiхати
собi з Богом.

роздlл одиндд,цятиR
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Сgмнiвu еерцоеа в лuварнuх зOiбностях Челлiнi.- Бенвенуто переконце dоео, tцо Персея BiH эавершuть gспiшно.- Хвuлююцi хвuлuнч прч

валuоаннi cTaTyl; Бенвенgто dicTae еаряц,еа.- Всцпереч
споOiванню, робоtа

в

uхоduт ь оOало,

заеальtOомg

Медузу я вiдлив успiurно, i я з великпми надiями завершував Персея. Воскова модель була вже готOва, i я сподiвався, що BiH так само
добре виfiде у мене в бронзi, як вийшла Медуза. Модель виглядала пре-
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гарЕою, i герцог кiлька разiв MeHi iT похвалив. (Проте знайшовся дехто,
хто запевнив герцога, що BiH не може вийтп таким самим у бронзi, а мо_

же, герцог сам по собi так лумав). Герчог приходив до'ме'не чiстiше,
нiж завжди, i одного разу мимохiдь сказав MeHi:
ця фiгура в бронзi лобре не вийде, таку роботу не
- Бенвенуто,
вiдлити.
можна
Слова його ясновельможностi мене дуже розсердили, i я сказав:
Пане, я_бачу, що ваша ясКовельможнiсть Ее дуже йме MeHi вiри.
- все
тому, що ваша ясновельможнiсть надто вiрить тим, хто мене
А це
гудить, або ж ви caMi не тямите в цьому.
BiH одразу перебив мене i заявив:
f вважаю, що тямлю в цьому, i тямлю неабияк.
-Я тут
же вiдповiв:
Атож, але як державець, а не як художник. Бо коли б ваша ясно-

-

вельможнlсть

тямила

в цьому

так, як вам здаеться,

що ви тямите,

то

ви б MeHi повiрили завдяки чудовiй бронзовiй головi, яку я вам зробив
таку велику, потрет вашоi ясновельможностi, який послано на Ельбу,
i завдяки тому, що я вам вiдновив гожого мармурового Ганiмеда, при
цьому я.доклав працi ще важчоi i ще бiльшоi, нiж якбц я зробив його
всього заново, а тако)к тому, що я вiдлив Медузу, яку ваша ясновельможнiсть бачить на власнi очi, лиття це вельми нелегке, де я зробив те,
чого зроду жодна душа не робила передi мною в цiй диявольськiй шту,цi. Погляньте, пане мiй! Я поставив горно по-новому, не так, як iншi, бо
я, oKpiM багатьох iнших одмiнностей та дотепних премудрощiв, якi тут
видно, я йому зробив два отвори для бронзи, iнакше така важка й скоцюрблена статуя просто не вийшла б. I саме через цi моi премулрощi
вона так добре вийшла, тим паче, що HixTo з Moix працiвникiв не вiрив,
що таке можливе, I знайте, пане мiй, достеменнiсiнько, що Bci великi
i щонайважчi роботи, якi я зробив у Францii на службi у великого короля Франциска; Bci вони..прекрасно MeHi вдалися едино завдяки тому
великому духовi, якого чей лобрий король завжди додавав MeHi гойною
платнею i тим, що дав MeHi стiльки пРацiвникiв, скiльки я вимагав, отож
iнодi я користувався сорока з гаком працiвниками, Bci за моiм добором.
Ось чому я стiльки зробив за такий короткий час. Отож повiрте MeHi,
пане мiй, i пiдтримайте мене допомогою, яха MeHi потрiбна, бо я маю
надiю завершити роботу, таку MeHi любу. Якщо ж ваша ясновельможHicTb мене знеохотить i не дасть MeHi пiдсобки, Taкoi потрiбноi MeHi, тодi Hi я, Hi будь-хто на cBiTi не зробить порядноi роботи.
Герцог наеилу вислухав мене, причому BiH крутився то туди, то сюди.А я, cipoMaxa, зневiрився й побивався, згадуючи, яке чудове становище мав я у ФранцiТ. Нараз герцог сказав:
MeHi, Бенвенуто, як це можливо, щоб ця чудова голова
- Скажи-но
М"дузr,
якh он так у висотi, в цiй ручi у Персея, могла вийти?
Я тут же вiдповiв:
бачите, пане мiй, Якби ваша ясновельможнiсть розумiвся на
- ось так,
мистецтвi
як ви це запевняете, то ви б не боялися, що ця голова не
вийде. Скорiше б ви боялися за цю праву ступню, яка тут унизу, так
далеко.

Пiсля цих слiв герцог, майже сердитий, повернувся до панства, що
супроводжувало його ясновельможнiсть, i заявив:
Я думаю, що Бенgенуто всьому перечить ради самого мудру-

вання.

liH обернувся до мене. з.iронiчниц виразом на лицi, причому Bci, хто
тут був, зробили те саме, i BiB далi Tak:
214
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хочу набратися терплячостi, щоб вислухати, який доказ ти ви-

гадаеIц, .аби переконати мене.

Я вiдповiв:
- Я вам наведу такий доказ, tцо ваша ясновельможкiсть перестане
раз i назавжди сумнiватися.- I почав так: - Бачте, пане м[й, вогонь
мае властивiсть iти знизу догори, i тому я вам обiцяю, що голова Медузи вийде луже добре. Але якщо вогонь не мае такоi властивостi, щоб
iти вниз, тодi його доведеться проштовхувати на шiсть лiктiв униз силою мистецтва, то через цей живий доказ я кажу вашiй ясновельможHocTi, що ступня добре не одiллеться. Але це не така хиба, щоб ii не
можна було усунути.
Герцог сказав:

д

чому ти не подумав про те, щоб ступня вiдлилася так само

добре, як голова?

Я вiдповiв:
Потрiбно було б кули бiльше горно, де я мiг би зробити ливарний-рукав такий завгрубшки, як у мене нога. I при тягарi розтопленого
металу я б мимоволi змусив його йти тули. Толi як мiй рукав, який iде
до стiп цi шiсть лiктiв, пе грубший за два пальцi. Проте це пусте, хибу
потiм легко виправити. Та коли моя форма наповниться бiльше, нiж
наполовину, як я сподiваюся, вiд цiеi середини догори, то, оскiльки вогонь мае властивiсть пiднiматися, ця голова Персея i голова Медузи
вийдуть чудово. Це так само ясно, як сонце на небi.
Коли я висловив йому Bci моТ слушнi докази, ба HaBiTb багато iHших, якi я тут не наводжу, щоб не втомлювати, герцог похитав головою
i пiшов собi з Богом.
Я намагався сам себе пiдбадьорцти, додати собi певностi. Я прогнав
похмурi думки, якi мене раз у раз облягалн так, що я часто гiрко плакав. Я вельми побивався, що повернувся з Францii i приiхав до Флоренцii, любоi cBoei вiтчизни, аби лише допомогти шести cBoiM небогам.
Я вельми добре бачив, що за це добро вiд'iзд став початком ycix Moix
нещасть. I все-таки я сподiвався, що Bci моi випробування повиннi обернутися у вищу насолоду i добрi гаразди, якщо я тiльки завершу почату
роботу над Персеем. Отож я зб,адьорпвся i зiбрав yci своi тiлеснi сили
й грошовi засоби, що в мене зосталися. Я почав з того, що роздобув
кiлiка соснових полiн з сосняку CeppicTopi, поблизу Монте Лупо. Поки
я чекав ix доставки, я обкладав мого Персея тою самою глиною, яку
я заготував кiлька мiсяцiв тому, щоб вона добре влежалася. Коли я.зробив глиняного кожуха (мiж хуложниками це називаеться кожухом), то
добре укрiпив його й оперфав старанно залiзом. Потiм почав на ловiльному вогнi добувати звiдти BicK, BicK той капав через багато зроблених
.там продухвин. Що бiльше зробити цих продухвин, то лiпше наповнюрться-форми. I коли я закiнчив ви ,одити BicK, я зробив лiйку довкола
мого Персея, себто довкола форми, З цеглин,.переплiтаючи один поверх
одЁого, i зоставляючи багато промiжкiв, де б вогонь мiг краще пашiти.
Потiм я почав накладати туди дров, так piBHeHbKo, i палив ix два днi
i двi ночi поспiль; прибравЙи таким чином звiдти весь BicK i вже по тому, як форма добра випалилася, я одразу заходився $опати яму, щоб
зарLIjги в Hei мою форму за BciMa тими приписами, якi велить високе
мистецтво. Коли я викопав цю яму, тодi я взяв мою форму i з допомогою коловоротiв i доброго мотуззя обережненько ii випростав. Потiм
пiдвiсив форму на лiкоть вище вiд рiрня мого'горна, лобре випростав
iТ, так, щоб вона звисала саме над середпною сво€i ями, я тихенько ii
опустив аж до поду горна. Потiм ii закрiпили з yciMa пересторогами, якi
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тiльки можна уявити. Коли я виконав цю прекрасну працю, я почав
обкладати ii тiею самою зёмлею, яку я звiдти вийняв. I в Mipy того як
я там пiдвищував землю, я вставляв туди ii продухвини (це TaKi рурочки з випаленоi глини, що Тх уживають для риштакiв та всяких водостоKiB). Коли я_ переконавjя,..що формq мiцно стоiть у глипi i Bci _продух.вини на cBoix мiсцях (моi товаришi добре зрозумiли цей спосiб, який
луже рiзнився вiд практпки Bcix iнших майстрiв цiеi справи), я звернувся до горна, яке я звелiв наповнити безлiччю мiдних болванок та iнших
бронзових шматкiв. Я клав мiдь на бронзу, а бронзу на мiдь, як впмагають приписи; я залишав мiж Ними достатньо зазору, аби вогонь розiгрiвав метал швидше i розтоплював його в рiлину. Потiм дав смiливу
команду запалити горно. Потiм ми поклали cocHoBi дрова, якi просякHyTi густою живицею i добре горять. Мое горно було зробленO,дуже
добре, i все пiшло як по маслу, отож MeHi довелося бiгати з мiсця,на
мiсце й пiдсобляти. Жар був нестерпний, але я все-таки впорався. А тут
ще в робiтнi почалася пожежа, i ми боялися, як би на нас не рухнув'
дах. А проте з городу небо гнало MeHi стiльки води й BiTpy, що студило
MeHi горно. Кiлька годин я борюкався з цiею розсатанiлою стихiею, я
надвередив свое мiцне здоров'я. Вiд цього страшного напруження мене
схопила лихоманка, i то така, що скосила мене, i я злiг. 3 великою неохотою я мусив облишити працю. Я звернувся до Bcix, хто MeHi пiдсобляв: майстрiв по плавцi бронзи, i пiдмагачiв, i селян, i власних Moix
працiвникiв по робiтнi, всього десять душ. Серед них був такий собi
Бернарлiно Маннеллiнi з Мулжелло, якого я виховував кiлька poKiB.
Коли я йшов, я звернувся до Bcix i зокрема до згаданого молодика: .
Бернарлiно мiй любий, я тобi показав, gK треба працю- I.[tивись,
вати.
роби швидко, наскiльки можеш, бо метал ось.ось буде готовий.
помилятися не можна. д цi поряднi хлопцi швидко зроблять жолоби,
i ви бийте цими двома кочережками по обох льотках. ff переконаний,
що форма наповниться добре. f почуваюся так зле, як зроду не почувався вiдтодi, як явився на cBiT, i певен, що за кiлька годин ця страшна
хвороба спровадить мене на той cBiT.
Так неохоче я розлучпвся з ними i злiг.
Злiгши, я наказав cBoiM челядникам, щоб вони принесли до робiтнi
BciM поIсти i попити, i казав iM:
3автра вранцi мене вже не буде в живих.
-Вони
ж мене пiдбадьорювали й казали, цо моя тяжка хвороба минеться i що це я себе надвередив на роботi.,Щ,вi,години я боровся з гарячкою (MeHi здавалося, що вона у мене зростаё) i весь чаЪ приказував: <Нiчого пе вдiеш, прийшла моя остання година!> Мою,служницю,
домоврядницю, звали мона Фйоре да Кастель дель Pio (це була найласкавiша i найвiдданiша жiнка, що коли-небудь жила на цьому cBiTi).
Вона все MeHi дорiкала, що я розгубився, i доглядала мене з такою
щирiстю й ласкавiстю, як тiльки можна доглядати. Проте, бачачи мене
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до uеfiе пiдступав, аби пiдсобити MeHi, yciM я давав штурхана або копняка i HapiKaB, кажучи:

На цi Moi слова вiдповiв маестро Алессандро Ластрiкатi:
- .Щ,ивiться, Бенвенуто, ви взялися за роботу, яка за приписами немо}_клива i яку HixTo на cBiTi не виконае.
f скинувся на цi слова так люто, що Bci, i BiH, i решта сказали уста-

ми одними:

Наказуйте,

i Bci ми вам

поки- нам вистачить снаги.

пiдсобимо

у

всьому, Iцо ви нам звелите,

.Щумакi, що вони вiдповiли так щиро тому, що гадали: я от-от рухну
мертвий на землю. Я олразу пiшов глянути на горно. Я побачив, що
метал весь затужавiв, словом, вийшло, як .то кажуть, TicTo. Я послав
принести купу
двох помагачiв у будинок напро
Hi пропонувала
дров з дубцiв, що вже понад piK
(апреттина дружина .Щжiневра)
сли першi оберемкн, я почав кидати полiна в припiчок. Сухе дубове дерево горить
швидше, нiж yci iншi гатунки (тому для плавки, для гармат уживають
дрова вiльховi чи cocнoBi, бо в них полум'я м'якiше). О, коли це TicTo
вiдчуло цей страшенний жар, воцо почало танути й блискати. Потiм
я зайнявся жолобами i послав кiлькох помiчникiв на дах гасити IIожежу, яка знову розгорiлася ще дужче. 3 боку городу я звелiв поставити
всякi дошки та iншi килими й полотнища, щоб вони захищали од води.
Оборонпвшись вiд ycix цих знегод, я кричав то тому, то тому: <Неси
сюди! Прибери там!> Побачивши, як TicTo почина€ топитися, моi помiчники слухалися мене так залюбки, що кожен працював за трьох. Тодi
я велiв узяти пiввиливанця олова, завважки десь iз шiстдесят фунтiв,
i кпнув його па TicTo в горнi. Скоро воно стало рiдким, як пiдкинули ще
дров й почали розмiшувати то залiзним пруттям, то жердинами. I коли
я'побачив, що Ьоскр"сив мертвого,
сподiваннlб Bcix iдих невiг"суперЪ,,
ласiв, до мене вернулася така снага,
що я вже забув i про лихоманку,
i про страх перед смертю. Нараз почувся страшенний гуркiт,'i ми побачили слiпучий спалах, нiби перед нашими очима шваркнула блискавка.
I-1,е грiзне й моторошне явище BciM нам Еагнало страху, а MeHi найбiльшёilКоли минув цей гуркiт i блиск, ми знову нажахано lтерезирнулися
мiж собою. Я побачив, як накривка горна трiснула, i з-пiд Hei почала
виливатися бронза. Я одразу ж звелiв вiдкрити отвори Moei форми i вод..,
нораз ударитп в обидва льотки. Я зауважив, що метал не тече так швид.
ко, як звичайно. Я здогадався, що винний той страшенний вогонь, що
випалив увесь пiдмiс. Тодi я ваказав принестr Bci олов'янi тарелi, i чашкц, i миски. Ix було понад двiстi. Я ставив ix одну по однiй перед жолобами, а частину ix звелiв кидати у горно. Коли Moi помiчники побачили,
що бронза добре розтопилася i що моя форма наповнюеться, Bci старанно й весело меЙi пiдсобляли й сhухалиСя мене. А я знай командував,
допомагав i казав:
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Господи, ти своею безмiрною могуттю воскрес iз мертвих
- О вступив
на небеса!
i в славi
Форма скоро наповнилася. Тому я вклякнув i вiд усього серця подяк.увзв Боговi. jlозiм пiдiйшов. до салатпи_цi, що стояла тут же на лавочцi, i всмак поiв i випив вкупi з yciMa моiми помiчниками. Вiдтак'знову
пiшов лягти, здоровий i веселий, бо була друга година ранку, i задрiмав
так солодко, нiби нiколи нiqим не xBopiB. Моя лобра служниця, дарма
що я нiчого не просив, прпготувала MeHi тлусток) каплуна. Коли я встав
з постелi, а це було майже ополуднi, вона пiдiйшла до мене i спитала
веселенько:

та людина, яка збпралася помирати? MeHi здаеться, що
- О, m оце
i копняки, якими ви нас частували вночi в. нападi лlgтi_й
Ti штурхави
скаженого гнiву, налякали HaBiTb вашу гарячку, вона зi страху, як би
ви не прибили також i ii, кинулася навтiки.
Вся моя безталанна ватага, оговтавшись вiд переляку й надмiрноТ
црацi, вирушила купувати, замiсть цих олов'яних тарелiв i чаrтток, yciляkе череп'яне начиння, i Bci ми весело пообiдали, i я не пам'ятаю за
все свое життя, щоб я коли-небудь обiдав з бiльшими веселощами чи
кращим апетитом. По обiдi прийшли до мен9 Bci Ti, хто MeHi пiдсобляв,
Moi помiчники вельми радiли й дякували Господовi за те, що сталося,
i казали, що узнали й побачили таке, що iншим-майстрам здаеться неможлпвим. Також i я перед нпми вихвалявся, я був дуже горлий успiхом
своеi працi. Потiм я полiз до капшука i BciM заплатив дуже щедро. Мiй
смертельний ворог, лихий чолов'яга мессер П'ерфранческо Рiччi, герцогськЙй мажордом, розпитувався всю lи i в ycix, як це все сталося. Отож
цi двое, якиi я запiдозрив, що вони зумисне влаштували MeHi таке TicTo,
сказали йому, що я не людина, а сущий диявол, бо я зробив те, чого
зроду жодному умiльчевi не вдалося. I приписали MeHi ще багато та-

кЪго, що було б не до снаги HaBiTb дияволовi. Виправдуючись, вони явно

прибiльшували моi заслуги, От мажордом

i

написав про це одразу ж

гёрцоговi, який був саме в Пiзi, i додав од себе таких жахливих i великих дивовиж, якi Ti двое йому зовсiм не згадували.
Вiдлита робота два днi вичахала, а потiм я почав помалу ii вiдкри=
вати. Спершу

я впявив,

що голова

Медузи

вийшlла чудово завдяки

про-

духвинам, як я i казав герцоговi, цо вогонь мае властивiсть iти вюру.
Потiм я почав вiдкривати iнше i побачив, що друга голова, тобто Персея, теж вийшла чудово. Щьому я вже здивуtsався бiльше, бо вона, як
можна бачити, куди нижче вiд Медузиноi голови. Отвори я позалишав
саме над головою Персея i над його плечима i тому виявив, що з закiнченням голови Персея якраз закiнчилася вся моя бронза, що була в горHi. Ще бiльше я чудувався, побачивши, що в ливарному oTBopi не зоста-

лося нiчогiсiнько, а проте нiчого й не бракувало. Я таким дивом дlr"увався: ну хiба це не чудеспа справа, воiстину накерована i сподiяна
Господом Богом. Я любiсiнько вiдкривав с-татую далi i виявляв, що все
вийшло чудово, доти, доки не дiй цло доtтупнi правоi ноги, опорноi.
f виявив, що п'ятка вийшла, та i вся нога була повна, 3 одного боку, я
радiв, а з другого, я був майже невдоволений, адже я казав герцоговi,
що нога не може вийти. Одначе коли я вiдкрив ii всю, я побачив, що
пальцi в цi€i ступнi не одлилися, i не лише пальцi, але й бракувало
трiшки вище пальцiв, так що браrсувало майже половини. I хоча MeHi
прибуло роботи, я був цим вельми задоволений, абп лиш показати герцогов1, що я знаю те, що я роблю. I хоча вiдлилося куди бiльше цiеi
сryппi, нiж я гадав, а це все тому, що метал нагрiвся бiльше, нiж дозволяють приписи мистецтва. д ще тому, що MeHi довелося пiдсобляти йо-
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му пiдмiсом, додавати цi олов'янi тарелi, чого iншi зроду не робили. I от
побачивши, як добре вийшла моя робота, я одразу ж вирушив до Пiзи
побачити герцога. Герцог i герцогиня прийняли мене так ласкаво, що
це годi описати. I хоча мажордом оповiстив iх про все, ixHiM ясновельможностям здалося ще дивовижнitцим i чудеснiшим почути, як я оповiдаю про це cBoiM голосом. I коли я дiйшов до ступнi Персея, що не
одлилася цiла, як я про це попереджав його ясновельможнiсть, я побачив, як BiH здивувався i розповiв герцогинi, як я це передбачав. Побачивши Moix державцiв у доброму гуморi, я попросив герцога, щоб BiH
MeHi дозволив поiхати до Рима. BiH прихильно вiдпустив мене i сказав,
щоб я повертався швкдше завершувати його Персея, й дав MeHi супроводжувального листа до свого посла, мессера Аверарло CeppicTopi. L{e
було в першi рокп панування папи Юлiя де MoHTi.

РОЗДIЛ ДВДНДДЦЯТИИ
155,

Лuст МiкеланOэrcело про портрет БiнOо ДльOовiтL- Бенвенgю 'iOe
0о Рuма,- BiH оdвidуе Юлiя Третьоео, а потiм МiкеланOuсело й умовляе
йоео встgпuтtl на слgэtсбg dо еерцоеа флорентuнсьлсоео.- МiкеланOлсело
вidмовляеться, вuправOgючuсь тuм, tцо BiH зайнятuй роботамu в соборi
свято2о Петра.-Пiсля повернення 0о Флоренцii zерцое, пi0 вплuволtt
обмовu масtсорdола, эцстрiчае йоео холоOно.- BiH власкавлюе еерцоеа,
але потрапляе в неласrcа еерщоеuнi, BiOMoBuBultlcb )опомоzтu iй капuтu
перла.- БернарOоне амовляе еерцоеа, ulоб той, незвасЕаюцu на пораOg
Бенвенgто, купuв 0ля еерцоеuнi перла.
перел вiд'iздом до Рима я звелiв моiм працiвникам просуватися
в працi так, як я iM показав. Чому я власне ixaB до Рима? Я зробив

Бiндо, синовi мессера AHT<.lHio дльдовiтi las, зображення його голови натуральноi величини з бронзи й послав його йому до Рима. Бiндо поставив погруддя до свого кабiнета, оздобленого багатьма старожитностями
та iншиЙи пишними речами. Проте кабiнет не надавався для розмiщення скульптур або картин, оскiльки свiтло з BiKHa падало знизу, отож
скульптури й картини, дiстаючи погане освiтлення, не мали такого гарного виглядt,. як при освiтленнi нормальному. Якось_Бiндd стояв бiля
порога дому, i мимо проходив рiзьбар Мiкеланджело Буонарротi. От хазяТн запросив того ввiйти до оселi й оглянути його кабiнет. Як тiльки
Мiкеланджело ввiйшов i розглянувся, BiH гукнув:
майстер вас так добре й гарно зобразив? Ця голова MeHi
- Який це
подобаеться
бiльше за античнi cTaTyi. А серед них же е прегарнi. I аби
цi BiKHa були вище, нiж вони, як оце зараз вони нижче, нiж вони, то
вони б виглядали ще краще, i ваше зображення серед цих таких прекрасних витворiв злобуло б велику шану.
Як тiльки Мiкеланджело вийшов з дому Бiндо, BiH написав MeHi
найлюб'язнiшого листа такого змiсту: <Мiй Бенвенуто, я знав вас багато poKiB як славетного золотаря, про якого коли-небудь чув cBiT. А тепер я вас знатиму як такого самого рiзьбаря. Мессер Бiндо Альдовiтi
показав MeHi голову свого зображення з бронзи i сказав MeHi, що вона
вашоТ руки. Робота дуже MeHi сп<lдобалася. Я шкодував лише, що вона
погано освiтлена, бо якби ii гарно освiтити, вона б постала у всiй своiй
Kpaci>. Щей лист був повний ласкавих i прихильних до мене слiв. Перед
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вiд'iздом до Рима я показав його герцоговi, той прочитав листа з yTi-

хою i сказав MeHi:

Бенвенуто, якщо ти йому напишеш

i

умовиш його повернутися

до Флоренцii, я зроблю його одним iз Сорока Восьми.

I так я написав йому найщирiшого лйста i в ньому наговорив йому
од iMeHi герцога в сто крат бiльше того, що MeHi лоручено. I аби не допуститися похибки, я показав його герцоговi, перш нiж запечатати,
i сказав його ясновельможностi:
Пане, я, може, наобiцяв йому кози в золотi?

-Герчог вiдповiв:
- BiH заслуговуе
сторицею.

бiльше того, що ти йому обiцяв,

На цього мого листа Мiкеланджело так
го за це дуже сердився.

i

iя

йому лам

не вiдповiв. Герчогlна ньо-

Коли я приiхав до Рима, я зупинився в оселi мессера Бiндо АльдоBiTi. BiH одразу ж MeHi qказав, як BiH показував свое бронзовё зображення Мiкеланджело i як той його хвалив. Ми гомонiли на цю тему
досить довгенько. Бiндо мав на руках Moix грошей тисячу, двiстi золотих скудо.золотОмп тисячу з них BiH позичив з iншими грiшми герцоговi
(чотири тисячi були його i тисяча моя, BiH позичав iх вiд мого iMeHi
й давав MeHi той зиск на мiй пай, що MeHi належало). Власне саме тому
я й створив його зображення. (оли Бiндо побачив його у воску, BiH послав MeHi п'ятдесят золотих скудо через такого собi сера .Ц,жулiано
Паккаллi, нотаря, який працював на його службi, Щi грошi я не прийняв
i повернув iх з тим самим Паккаллi, прИчому я сказав Бiндо:
3 мене досить, що цi Moi грошi ви MeHi тримаете живими i що

- MeHi приносять зиск.
вони

Я помiтив, що в нього лихий настрiй, бо замiсть мене приголубити,
як це BiH звичайно робив, BiH показав себе сухим зi мною. I хоча BiH
оселив мене в своему домi, BiH нiколи не усмiхався i ходив набурмосений. Проте ми в небагатьох словах домовилися з ним. Я залишив йому
це зображення i бронзу, i ми погодилися, що Moi грошi остануться в
нього, а BiH MeHi довiку виплачуватиме п'ятнадцять вiдсоткiв.
Спершу я пiшов поцiлувати ноги у папи. I поки я розмовляв з папою, надiйшов мессер Аверарло CeppicTopi, посол нашого герцога. 3 огляду на прикрощi, що ix я постiйно зазнавав у Флоренцii, я охоче вер-

нувся б до Рима. Я прочупав грунт i побачив, що з папою Юлiем можна
легко домовитися. Але я помiтив, що згаданий посол у душi був проти
цього. f пiшов побачити Мiкеланджело Буонарротi i нагадав йому про
листа, якого я послав йому з Флоренчii вiд iMeHi герцога. BiH MeHi вiдповiв, що зайнятий на буловi Святого Петра i що тому BiH поiхати не
може. Тодi я сказав йому, що BiH уже виготовив модель цього храму
й може тепер у Римi зоставити свого учня Урбiно la6, який керуватиме
буловою за його вказiвками. I розмалював йому,в привабливих барвах
yci обiцянки герцога. BiH глянув MeHi в живi очi, посмiхнувся i сказав:
А як ви задоволенi ним?
-Я вiдповiв,.що
дуже задоволений i що BiH мене утримуе добре, але
я вiдчув, що йому бiльша частина моТх клопотiв вiдома. I BiH знов MeHi
повторив, що Рим покинути йому незмога. f заявпв, що йому найкраще було б вернутися на батькiвщину, де пануе найсправедливiший державець i найбiльший шанувальник мистецтва, який коли-небуль народився. Як я вже казав, Мiкеланджело мав при собi пiдмайстра з Урбiно, який жив у нього багато poKiB i служив йому радше як пахолок i як
служниця, нiж як хтось iнший (через це BiH i не наDчився нiчому з Його
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велйкопо мистецтва). Я умовляв Мiкеланджело такими переконливими
доказами, що той i не знав, як вiдповiсти. Тому BiH повернувся до Урбiноi вдаючи, нiби пита€ться його думки. Урбiно одразу ж бухнув своiм
гучним i грубим голосом:
Я не розлучуся з мессером Мiкеланджело, поки я не злуплю з
- шкури
або поки BiH з мене не злупить.
нього
По цих йолопських словах я силувано засмiявся i, не попрощавшись
з ним, згорбившись, обернувся i пiшов геть.
Пiсля укладення невдалоi оборудки з Бiндо Альдовiтi,,коЛи я втратив мою бронзову голову i вiддав йому ловiку Moi грошi, я усвiдомив,
як це покладатися на купчiв, i невдоволений повернувся ло Флоренцii.
f одразу ж вирушив до палацу його ясновельможностi, але герцог затримався в Кастелло, у Понте а Рiфредi. У палацi я застав мажордома
мессера П'етрофранческо Рiччi. Коли я пiдiйшов до нього i захотiв його
за звича€м привiтати, BiH скрикнув зачудовано:
ти повернувся?
-BiHО,сплеснув
руками й заявив так само здивовано: <А герцог у КасПовернувся тилом i пiшов геть. .Щ,аремно намагався я эбагнутеллоl>
ти, чому- цей негiдник так зi мною поводиться. Я ryт же подався до Кастелло i ввiйшов до саду, де побачив герцога. Як тiльки BiH побачив мене
здалеку, BiH виявив подив. Потiм замахав MeHi, rцоб я йшов. Я думав,
що його ясяовeльможнiсть зустрiне мене приязно, ба HaBiTb приязнiше,
нiж коли я ixaB. Побачивши його чудне поводження, я вельми невдоволениЙ повернувся.до Флоренцii. Я знову взявся за працю i намагався
якнайшвидше ii впоратп. Я не мiг собi пояснити, чому все так сталося.
Я помiтив, як дивно на мене дивиться мессер Сфорча та iншi герцогcbKi двораки, i MeHi спало на думку запитати у мессера Сфорчи, що це
все означае. BiH вiдповiв MeHi з посмiшкою:
- Бенвенуто, намагайтеся бути чесною людиною, а про все iнше не
турбуйтеся.
з герцогом. BiH
Через кiлька днiв трапилася
Так я, як yMiB,
прийняв мене досить кисло й за
iндо
Альдовiтi,
йому
i
про
бронзову
розповiв
i про все те, що сталося потiм. Я зауважив, що,,вiн слухае мене дуже
пильно. Розповiв я .йому все i про Мiкеланджело Буонарротi. Герчог
знову нахмурився. Словам Урбiно про дупленЕя шкурп BiH засмiявся
i сказав:
Ну i дiдько з ним!
-Я пiшов
собi. Було ясно, що мажордом сер П'ерфранческо паплюжив
мене перед герцогом, але ,не дуже успiшно. ,Господь, любитель, правдп,
уберiг мене, так само як завжди аж до цих Moix лiт, вiд стiлькох непомiрних небезпек мене вибавляв, i маю надiю, що вибавить мене .аж до
кiнця цього мого, хай i многотрудного, життя. Я живу лпше його могуттю i не боюся Hi лютоi долi, пi зловорожих зiр,ок, поки на MeHi спочивае Божа милiсть.
А тепер послухай-но, любий читальнику, про одну неЙмовiрну пригоду. Я намагався якнайшвидше завершити свою роботу. Вечорами я
одвiдував герцогську скарбницю, допомагаючи тЕм золотарям, якi працювали для його ясновельможностi (бiльша частина тнх робiт, якi вони
виконували, була за моiми малюнками). Я помiтив, що герцог любить
як спостерiгати за роботою, так само любить i погомонiти эi мною. Я ходив.туди iнодi й удеfiь. От якось, коли я разом.з iншими був у чiй скарбницi, туди, як.звикле, прийшов герцог,_i прийшов..тим охочiш, що його
ясновельможнiсть дiзнався, що я там. Герцог, ввiйшовши, розговорився
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зi мною про всяку всячину, а я по слово до батька.не бiгав i так його
зачарував, .що BiH тримався зi мною куди привiтнiше, нiж будь-коли.
Нараз явився один з його ceKpeTapiB i щось шепнув_ на вухо його ясно-

вельможностi. Напевне, це було щось дуже важливе, бо його ясновельможнiсть одразу пiдвiвся i вийшов до сусiднього покою з цим секретарем. Герчогиня тим часом послала поглянути, що робить герцог, пажа.
Паж повернувся i сказав герцогинi:
Герцог розмовляе i смiеться з Бенвенуто, настрiй у нього

чудовий.

Почувши про це, герцогиня мерщiй прийшла до скарбницi. Не заставши там герцога, вона пiдсiла до пас. Як}rсь хвильку вона стежила
за нашою роботою, потiм дуже привiтно повернулася до мене i, показала .MeHi разок перел, буйних i воiстину найрiдкiснiших. Вона хЬтiла
знати, якоi я думки про них. Я вiдповiв, tцо це прегарна рiч. Толi ii ясновельможнiсть сказала MeHi:
Я хочу, щоб герцог купив MeHi ix. Бе,нвенуто, розхвали ix герчоговi,- як тiльки умiеш.
По цих словах я сказав герцогинi гречно, але вiдверто:
я думав, що цей разок перел належить вашiй ясно- Панi моя,
Тому я не сказав того, що мушу сказати нинi, дiзнаввельможностi.
шись, що це не власltiсть вашоi ясновельможностi, бо це мiй святий
обов'язок. Так ось, знайте, ваша ясновельможнiсть, що я як поцiнувач
бачу в цих перлах багато ганджi, i тому я не раджу вашiй ясновельможHocTi, щоб ви ix купували,
Герцогиня вiдповiла так:
Торговець MeHi ix вiддае за шiсть тисяч скудо. Аби вони не мали
цiеi-ганджi, то вони б обiйшлися MeHi в дванадцять тисяч.
Тодi я сказав, що я б нiколи HiKoMy не радив платити бiльше, нiж
п'ять тисяч скудо, HaBiTb якби цей ршок був найбiльшоi добротностi.
Перли
Перли
це риб'яча KicTKa, i з плином часу
- це не самоцвiти.
вони знецiнюються.
А дiаманти, -рубiни, смарагди i сапфiри не cTapiються. I],e справжнi самоцвiти, i саме ix i треба купувати! ПiслЯ цих
моiх слiв герцогиня дещо сердито сказала:
цi перли i тому прошу тебе, щоб ти вiднiс ix герцоговi
- А я хочу
i розхвалив
ix до небес. I HaBiTb якби тобi довелося трохи прибрехати,
збреши, щоб зробити MeHi послугу. Потiм ти не пошкодуеш.
Я завжди був палким прихильником правди i ворогом брехнi, але
водночас я не xoTiB попасти в опалу TaKoi впливовоi володарки.3 великою нехiттю я взяв цi клятi перла й рушив до сусiднього покою, куди
пiшов герцог. Як тiльки BiH мене узрiв, то спитав мене:
О Бенвенуто, що ти тут робиш?
-Я показав
йому перла i мовив:
Пане мiй, я прийшов вам показати прегарний перловий разок,
найрiдкiснiший
i воiстину гiдний вашоi ясновельможностi. I длi BiciMдесяти перлин, я сумнiваюся, щоб коли-небудь було стiльки добрано,
якi б виглядали краще на.одному разку. Отож купiть iх, пане, бо вони
гожi.
Герuог одразу вiдповiв:
Я не куплю ix, вони не TaKi гожi й не TaKi добротнi, як ти ках(еш.
Я iх- бачив, i вони MeHi не до вподоби.
Тодi я сказав:
пане, але цi перла перевершують красою Bci перла, що
- .Ц.аруйте,нанизувано
iх коли-небудь
на разок.
Герцогиня стояла за дверима i чула все, що я казав. Я наговорив
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ще бiльше про красу перел. Нарештi герцог повернувся до мене приязно

i сказав:

Бенвенуто, я знаю, що ти на цьому добре розумiешся.
- Оцi мiй
перла сцравдi були TaKi гожi, як.ти розписуеш, то я..Qзалюбки
l якбп

на те, щоб догодити герцогинi, так i на те, щоб iх''мати, бо
TaKi речi MeHi потрiбнi не стiльки для герцогинi, скiльки для Moix синiв

ix купив, як
1

дочок.

Раз я вже почав брехати, то я бфехав i далi ще завзятiше, намагаючись надати своiм словам збкраску iстини, аби герцог MeHi повiрЙв.
Я покладався на герцогиню, що вона вчасно Mae.MeHi пiдсобити. Герцогиня пообiцяла MeHi понад двiстi скудо, якщо я влаштую цю оборудку. Отож я поклав собi не брати жодного сольдо, едине ради власного
порятунку, аби герцог зроду не мiг подумати, нiби я чиню так з захланHocTi. Герчог знову якнайпривiтнiше заговорив з1 мною:

що ти чудово на цьому розумiешся. Тим-то якщо ти чес- Я знаю,
на людина,
за яку я тебе завжди вважав, то скажи MeHi правду.
Очi MeHi почервонiли й наповнилися слiзьми, i я вiдповiв:
Пане мiй, якщо я скажу правду вашiй ясновельможностi, то герцогиня стане MeHi найсмертельнiшим ворогом, i тому MeHi доведеться
поiхати з Богом. Моi недруги потiм зганьблятъ мого Персея, якого я
обiцяв завершити на славу якнайшляхетнiшоi школи вашоi ясновельможностi. Отож я прошу спiвчуття вашоi ясновельможностi.
Герцог добре знав, що Bci Moi похвали вимушенi, i кинув:
Якщо ти мейi довiряеш, то Hi про що не турбуйся.

-f

промовив:

Леле, пане мiй, як би це влаштувати, щоб про це не довiдалася
герцогиня?
На цi Moi слова герцог звiв руки, нiби присягався, i сказав:
Вважай, що ти iх поховав у дiамантовiй скриньцi.

-

-Пiсля герцогськоi славноi присяги я одразу ж сказав правду про
те, що я думаю про цi перла, i що вонц коштують не бiльше, нiж двi
тисячi скудо. Герцогиня почула, що ми притихли, бо ми перемовлялися
пошепки, зайшла до покою i сказала:
- Пане мiй, хай ваша ясновельможнiсть купить MeHi цей перловий
разок, бо MeHi кортить, тим паче, що ваш Бенвенуто заявив, що нiколи
не бачив чогось красивiшого.
Герчог вiдповiв:
не хочу купувати.
- ЯЧому
ж, пане мiй, ваша ясновельможнiсть не хоче мене потiшити
й купити
цей перловий разок?
Бо я не звик викидати грошi на BiTep.
' -Герцогиня
наполягала:
О, як це викидати грошi на BiTep? Адже ваш Бенвенуто, якому
- заслужено довiряете, сказав MeHi, що це означае вигадати понад
ви так
три тисячi скудо?
Тодi герцог на те:
Панi, мiй Бенвенуто сказав MeHi, що як я ix куплю; то викину
- на
грошi
BiTep, бсi цi перла i не округлi, i не piBHeHbKi, i серед них багато старих. Цогляньте ось на цю, або на оту, або ось вам ще одна, i BI.I
визнаете, що це так i е. Ця покупка не для мепе.
Пiсля цих слiв герцогиня так i прошила мене злiсним поглядом. Вона погрозила MeHi головою i мовчки пiшла. MeHi одразу ж запраглося
поiхати собi з Богом i розпрощатися чимскорiш з Iталiею. Але Персей
мiй був майже готовий, i я не xoTiB знехтувати нагоду, щоб його виста223

вити. Отож хаЙ помiркуе усякиЙ, в якi тарапати я попав. Герцог звелiв
своiм придверникам, щоб вони завжди впускали мене в його палати.
Д герцогиня наказала цим самим придверникам, щоб вони гнали мене
втришия, як тiльки я прийлу до цього палацу. отож як тiльки вони мене
помiчали, вони одразу вибiгали з брами i гнали мене геть. Але вони остерiгалися, щоб iх не бачив герцог. Отож як герцог помiчав мене ранiше,
нiж цi небораки, то BiH або пiдкликав мене, або подавав MeHi знак, щоб
я йшов собi. Герцогиня покликала маклера !ернардоне, на чиi злостиBicTb i нiкчемнiсть не раз MeHi нарiкала, i звiрилася йому так само, як
звiрилася недавно MeHi. Бернардоне запевнив ii:
моя, покладiться на мене.
-ЩейПанi
шахрай узяв разок i пiшов до герцога. Герцог, як тiльки його
узрiв, одразу гукнув, щоб BiH iшов геть. Тодi цей шахрай загуЕдосив
через свiй ослячий носище:

Ох, пане мiй, купiть цей разок для безталанноi володаркиl Хiба
ви -не бачите, як вона помирае за ним од бажання i не може без нього
жити?
Пiсля цього BiH почав так варнякати, що увiрився герцоговi, i той
сказав йому:
щезни з-перед очей, або надмися!
-ЦейАбо
пройда дуже добре знав, що йому робити. BiH розумiв, що заро_
бить ласку герцогинi i на додачу свое маклерське, десь кiлька сотень
скудо, якщо BiH зможе, надимаючись або спiваючи пiсеньку <Гарпуля
Франческiна>, добитися, аби герцог зробив цю покупку. I BiH надувся.
Герцоi вИважив йому кiлька замашних ляпасiв, i щоб BiH забирався
геть, ляЭнув його трохи дужче, нiж робив звичайно. Вiд цих сильних
ударiв пика у Бернарлоне не тiльки почервонiла, але по нiй покотилися
сльози. Той знову почав плачливо:
Ех, пане, я ваш покiрник, я вам вiдданий тiлом i душею i зношу
все -сумирно, аби тiл
була задоволена!
Герчоговi й так
i BiH через цi ляпаси i через
любов до,герцогинi
жнiсть завжди прагнув догоджати, раптом сказав так:
: Iди ти пiд трп чортиl I хай Бог тебе покара€, прохвосте! Iди i купи його, бо я згоден на все, чого бажае панi герцогиня.
3 цiеi пригоди,ясно випливае, як зловорожа доля переслiдуе убогого
чесняка i як ганебна доля сприяе негiдниковi. f втратив усю милiсть
герцогинi i мiг чекати, що втрачу й милiсть Iерцога. А лотр Бернарлоне
заробив собi факторове i iхню милiсть. отож-бо бути людиною чесною
i кебетливоЙ ще недостатньо.
РОЗДIЛ ТРИНДДЦЯТИИ
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Саме тодi спалахнула cieHcbKa вiйна. Герuог надумав укрiпити Флоренцiю. BiH доручив рiзьбарам i зодчим опiкуватися мiськими брамами.
MeHi припали брама Прато й ворiтця над Дрно, шlо на луках, як iти на
млини. (авалеровi Бандiнелло дiсталася брама Сан Фрiано; Пасквалiно
Сан П'ер Гаттолiнi; .Ц,жулiано, синовi Баджо, д'дньд'Анкона
- брама брама
йоло, тесляревi,Сан ,Ц,жорджо; Партiчiно, тесляревi,- брама

Санто.FIiкколб, Франческо да Сангалло, рiзьбаревi на прiзвисько Мар-

голла,- брама Кроче; а ,[|,жованбатiстi, званому Тассо,- брама Пiнтi.
Та й iншi бастiони й брами роздано рiзним iнженерам, чиТх iMeH я не
пам'ятаю, та вони MeHi й Hi до чого. Герцог, хазяТн справдi луже дбайливий, сам обiйшов свое MicTo. Коли його ясновельможнiсть усе огляrrув i вирiшив, BiH покликав Латтанцiо Горiнi, що був у нього на службi.
Цей Латтанцiо трохи знався в iнженерному ремеслi, тим-то його ясновельможнiсть звелiв йому накреслити, яким саме способом BiH
намiряеться укрiпити згаданi брами. (ожному з нас Латтанцiо послав
креслення призначеноi брами. Коли я побачив свое креслення, MeHi
здалося, що воно не таке, як треба, ба HaBiTb хибне, fl одразу ж подався
з плаtIом у руцi до герцога. Коли я захотiв llоказати його ясновельможHocTi хиби цього креслення, герцог скипiв, одразу ж урвав мене i сказав:
Бенвенуто, я визнаю TBoi здiбностi, поки йдеться про вироблю-

- статуй. Але фортифiкацiйнi роботи тобi доведеться залишити мевання

Hi. Iди i роби все, як тобi вказано в планl.
Hu цю його гостру реплiку я вiдповiв вельми поштиво:

Пане мiй, добре вироблювати cTaTyi я теж, мiж iншим, навчився
вiд -вашоТ ясновельможностi, бо завжди це трохи обговорювали з вами.
f проttlу, щоб ваша ясновельможнiсть ласкаво вислухав мою думку
про укрiп"rlення вашого MicTa, що куди важливiше, нiж вироблювання
статуй. У розмовi з вашою ясновельможнiстю я саме найкраще зрозумlю, як MeHl чинити.
Герцог, побачивши, який я з ним поштивий, прихильно почав обговорювати зi мною. Ясними й переконливими доказами я довiв його ясновельможностl, що креслення, передане MeHi, не вельми вдале. Герцог
сказав MeHi:
Ну, тодi йди i роби по-своему, я згоден.
-От я з великим
завзяттям почав працювати.
На BapTi бiля брами Прато був один ломбардський капiтан. Був то
чо,ltов'яга статури незвичайно мiцноi i мовою вельми шорсткиЙ, до того ж був пиндючливий i геть-то темний._Цей ч!лов'яга одразу заходився
MelJe розпитуватися, що я збираюся робити, Я охоче показав йому своi
крtсjlення i спробував йому розтлумачити, як треба укрiплювати. А цей
. нетеса лише крутив головою, переступав з ноги на ногу, погладжував
довгi, в аршин, вуса, насував капелюх на очl 1 приказував:
Чорт рогатий! Хоч убий, не втямJlю TBoei затiТ!
"HapeшtTi терпець MeHi .ltопнув, i я вiдрiзав;
Так облиште це MeHi! Я-то тямлю добре!
-Я повернувся
i xoTiB iти, коли цей чолов'яга почав на мене сваритися, Поклав лiву руку на держак шпаги, ледь пiдtlяв ii вiстря й загорлав:

Гей, майстре, хочеш,

я спустив тобi юху?

щоб
-Я лют,о крутнувся до нього,
виведений з тями, i вiдповiв:
З тобою я впораюся легI.tlе, нiж з фортифiкацiею бастiону i брами.
-Ми тут же сягнули по нашi Luпаги, аJIе не встигли ix схрестити, як

збiг.llася маса чеснпх х.ltопцiв, ф;lорентинцiв та iнших дворакiв. I бiльша

частина Тх накрила мокрим рядном капiтана. Мовляв, Bitt не мае рацii,

9s
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i я не з таких, хто дасть собi в кашу наплювати, а якщо про це дiзна€ться герцог, то хай начуваеться тодi. Ломбардець пiшов, пiймавши
облизня. А я почав мiй бастiон. Влаштувавши цей бастiон, я рушив до
iнших ворiтець, над Арно. Там я здибав капiтана з Чезени, найсларнiшого вояка, якого я тiльки знав у життi. Сам Bftr скидався на нiжну
панянку, а в разi потреби ставав найхоробрiший зух i найбiльший горлорiз. Цей щира душIа так тягнувся до мене, що MeHi ставало нiяково.
BiH намагався вникнути в мою працю, i я йому залюбки все пояснював.
Словом, ми додавали один одному духу, отож я зробив цей бастiон ще
лiпше, нiж перший. Коли обидва бастiони були майже готовi, люди
П'еро Строччi вчинили HacKiK. Округа Прато так перелякалася, що вся
вона почала виселятися. Тим-то вози'звiдти приiжджали наладованi, бо
кожен вiз свое майно до MicTa, Вози котилися один за одним безкоi,ечною валкою, стикаючись мiж собою. Побачивши такий розгардiяш, я
сказав BapTi бiля брами, щоб вона стежила, абц бiля цiеi брами не
скоiлася панiка, як бiля брами в TypiHi, бо тодi б довелося опускати
грати, а цi грати не могли б опуститися iнакше, як зависнувши на одному з цих возiв. Коли цей шалиган капiта_н почув Moi слова, BiH вилаяв
мене на Bci заставки, я теж огризнувся. Отож ми rrогарикалися ще гiрше, нiж першого разу. Одначе нас розборонили. Зробивши cBoi бастiони й дiставши за працю кiлька скудо, що було MeHi до речi, я залюбки
повернувся завершувати мого Персея,

Саме тодi в околицi Ареччо знайдено старожитностi, мiж Еими також Химеру, того бронзового лева, якого можна нинi бачити в покоях
поряд з великою палацовою залою (разом з Химерою знайдено безлiч
маленьких статуеток, теж бронзових, tIокритих землею й iржею, кожнiй
статуетцi чогось бракувало: або голови,- або руки, або ноги). Герцог
любив ix самостiйно чистити такими чеканчиками, як у золотарiв. Раз
я знову зайшов до його ясновельможностi. Пiд час розмови BiH подав
MeHi маленьКого молоточка, яким я i постукував по цих чекаItчиках, що
iх герцог тримав у руцi, i таким чином цi фiгурки звiльнялися вiд землi
й ipжi. Кiлька вечорiв ми робили цю працю. Потiм герцог змусив мене,
щоб я доробляв Ti члени, що ix бракувало цим фiгуркам. Иого ясновельмо;у-нiсть так прилюбився до цих маленьких речей, що MeHi доводилося працювати i вдень. Як я не приходив, його ясновельможнiсть
посилав по мене. Кiлька разiв я попереджав герцога, що йенi доведеться
сутужно, якщо я занедбаю Персея. Передусiм я боявся, що як праця

над завершенням cTaTyi затягнеться, то його ясновельможнiсть втратить
до Hei iHTepec. Так воно й сталося. А потiм, я узяв кiлькох працiвникiв
для допомоги, i коли мене не було, вони завдавали MeHi мороки. Поперше, вони псували MeHi роботу, а по-друге, вони били баftдики. Отож
герцог погодився, щоб я приходив до нього по двадцять четвертiй годи-

Hi. Я так прихилив до себе його ясновельможнiсть, що BiH щовечора
приймав мене щораз щирiше й теплiше. У цi днi будувалися HoBi покоi
в бiк Левiв. його ясновельможнiсть xoTiB мати потайливiше мiсце i велiв для себе влаштувати такий собi ванькирчик у цих покоях, зроблених
знов, i MeHi наказав, щоб я ходив через скарбницю, звiдки я проходлIв
нишком галереею великоi зали й суточками пробирався в цей ванькирчик геть-то потаенцi. Одначе через кiльканадцять днiв герцогиня мене
позбавила Bcix цих зручностей, Отож щовечора при появi у палацi MeHi
доводилося довго чекати, оскiльки герцогиня була в тих сiнях, де MeHi
треба було пройти.До того ж вона слабувала, i я нiяк не мiг ii турбувати. Так чи iHaK, але вона мене настiльки не злюбила, що не могла
мене HaBiTb бачити. При всiй цiй докуцi й незручностi, я все-таки i далi
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терпеливо ходив туди. Герцог наказав, аби MeHi вiдчиня"qи, fiк тiльки
я lrостукаю в дверi, i без зайвих слiв впускали всюди. Отож iнолi траплялося, tцо, крадькома заходячи в цi потаемнi кiмнати, я заставав герцогинк) пiд час вiдпочинку. Вона одразу визвiрялася на мене так серлито, IIlo я лякався, i шоразу казала MeHi:
-,- Коли ти закiнчиlII направляти цi Ma,,l€Hbкi фiгурки? Бо твое холiння в lIалац MeHi вже увiрилося.
Я вiлповiдав з незмiнною гречнiстю:
--ГIанi, едина моя воч,lодарко, я не бажаю нiчого iншlого, як тiльки
BipHo й сумирно служити вам. Иого ясновельмо;к1-1iсть доручив меHi роботу, яка триватиме Ule кiлl,ка мiсяцiв. Хай Battta яснов€лIlможнiстl, меHi скажс:: якщо ви не бажаете бiльше, щоб я сtоли пРиходив, я ск)ди
нiяким cBiToM не завiтаю, хай би хто мене покликав. А якщо меIIе lltlкличе герцог, то я скажу, що почуВаюся зле, iнiякимt свi,гом нс яt]люся
сюди.

На l{i слова вона вiдповiдала:
Я не кажу, rцоб ти не прихолив сюли, iHe кажу, щоб ти не слухався герцrlга. А,це тi.llьки MeHi здае:тt)ся, що твоiм роботам кiнця-кllаю
не видно.

Чи то герцог про те€ щось почyF, чи то iHtlte ulось було, та тiлt,ки
Ёtого ясновельможнiстtr почзв знову: коли наближалося до двад.цять
четвсртоI години, BiH посилав мене кликати. I тоЁt, хто приходив, lцOразу
казав MeHl:
Г"цяди, неодмlнно приходь, його ясновельможнiсть чека€ на тебе.
-l так
ця морока тривdла кi"пька,вечорiв. Якось увечерi я прийtпсrв

до палацу,

а герцог

саме

розмовляв

з герцогинею

про якlсь

секрети.

Герчог обернувся до мене з такою люlтю, що я трохи злякався i xclTiB
lliти. Пр<rте BiH гукнув MeHi:
Ввiйди, Бенвенуто, i йди до свосТ роботи, а я за хвильк\,прийд1,
ло тсбе.
Поки я прохолив, мене схопив за пjlащ синьйор дон I-рачiя, MaJIeHLкий хлопчик, i почав пустувати зi мною, як це мOже робити такий караuуз. Гсрцог вражено гукнув:
Диви, як з тобою возяться Moi синочкиl
, -Поки я працював над цими марничками, принц, iдонДжованlti, i дон
Арнанло, iдон Грацiя весь вечiр товк.пися бi;lя мене i потаенцi вiд герцога мене тсребили, Отож я просив Тх, tцоб вони 1,1Jанувалися. Вони вiдповlли MeHl:
._ Ми не можемо!
Я казав iм:
Чого не можна, того не хочуть. Отож-бо прол<lвжуЁtте!
' -Ту, раптом герцог i герцогиня зайluлися реготом. Одного всчора я
заверll]ив чотирл| бронзових фiгурки, пllикрiпленi до пiднiж>кя. I_[e ЮпiTe1l,,Меркурiй,. MiHepBa i !,аная,.Персеева мати з малим Персеliчикt_lм,
щtl гра€ться пiд iT ногами. Я велiв Тх принести д<_l кiмнати, де я працк)вав вечорами, пOрозстав.,lяв iх ряtдком, на lliлвиttlеннi, отож вони сl,анови.пи чудове видовисько. Герrrог lIочуR про те€ i прийrrlов трохи paHiше, ttiж звичайно. Той, хто доповiв про це його ясновельможностi, очевидно, перестарався в лохвалах (мовляв, <<Крашli за античнi:> тощо).
Герчсlг приЁtшов разом з герцогинеIо, весело гомонячи мiж собою прсl
мою роботу. Я одразу пiдвiвся й пittloB iM назустрiч, Ве;lичним герцогським жестом BiH звiв угору правицю, в якiй тримав найбiл1,1tlу iHairгарн[шу шпалерну грушу, i сказав:
Вiзьми, Бенвенуто мiй, посади цю грyu|у в саду твого дому.

-
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на цi слова я вiдповiв звичайненько:
- О пане мiй, ваша ясновельможнiсть мовить направду, щоб я

ii

в саду мого дому?
Герчог повторив:
У саду дому, TBoei власностi, ясно?

садив

по-

-Тодi я подякував герцоговi

й герцогинi як тiльки мiг обiхiдливо. ПоTiM обое вони повмощувалися напроти фiгурок i двi з гаком години
тiльки й розмовляли, що про цi прегарнi фiгурки. Герцогиня так Тх упо_
добала, що вона сказала MeHi:
Я не хочу, щоб цi прегарнi фiгурки загубилися на цьом)r пiднiжжi, -внизу на майданi. Там вони можуть поlllкодитися; Я хочу; щоб ти
iх притаковив десь у моiм покоТ. Там про них дбатим}ть тзк; як заслугову€ така художня рiдкiсть.
l висунув безлiч доводiв проти, Але побачивши, що герцогиня надумала, щоб я iх не вмiщав на пiднilкжi, де вони нинi, я почекав наступного цня. Я пiшов до палацу о двадцять другiй годинi. Герчог i гdрцогиня поiхали саме на верхову прогулянку. Пiднiжжя було вже готове, я звелiв принести вниз цi фiгурки й одразу ж Тх припаяв, як вони
мали стояти, О, коли герцогиI{я про це довiдалася, вона Tati розсатаttiла, що аби не герцог, мiй спритний оборонець, було б MeHi непере"Itивки.
Вона сердилася на мене вже за перловий разок, Через це вона змусила
герцога зректися своеi маленькоi втiхи. Я вже бiльше не ходив туди,
.Ц,оступ до палацу знов MeHi став нелегким.
Я повернувся до Лоджi, куди я звелiв перенести Персея, Завершував я лiого з великою морокою, себто без грошей, i з такими iнulими
пригодами, що й половина ix перелякала б мужа в дiамантовiй бронi.
Проте. я, як завжди, рук не покладав, аж це якось уранцi, пiсля меси
в церквi Сан П'еро Скераджо, я здибав Бернардоне, маклера й золотаря, який пошився з доброти герцога в постачальника л,{онетного лвору,
Як тiльки BiH вийшов з церковних двереЙ, цейt свинтюх так Topoxll)IB
чотири рази, що цей гуркiт, мабуть, почули аж у Сан MaHiaTo. Я гукнув
йому:

-

TiB?

Ах ти свиня, лобур, вiслюк, то це i е грiм TBoix плюгавих

та,гlан-

I побiг по кия. Бернарлоне заскочив на монетний двiр, а я стояв
у проймi моiх дверей, А надворi чекав один мiй пахолок, аби MeHi lloдати знак, коли цей свинтюх вийде з монетного двору. Поки я ждав,
а ждати довелося довгенько, я знудився i лють моя вщухла. До того ж
я згадав, що б'еш не за домовленiстю. Щоб не вскочити в якусь нов),
халепу, я поклав собi помститися iнакше. А випадок цеti був за два чи
три днi перед храмом нашого святого IoaHHa. Отож я склав на нього
чотиривiрш i вивiсив його на розi церкви, де BipHi ходили ло BiTpy. Biprrl
лунав так:

Тут Бернардоне спить, дурняк з.дурняччя,
IIIпигун, злодюга, маклер, в кого стиха
Пандора положила yci .ltиха,
Щоб з нього вимахав бугайчик Баччо.

Про шю пригоду й вiрш говорили в палацi. Гершог i герцогиня багато
смiялися. Перш нiж цей вiрш помiтив Бернардоне, тут зупинялися чимало людеЙ i реготали вiд душi. А оскiльки Bci дивилися в бiк монетного двоРу й утуплювалися в Бернардоне, це зауважив його син маестро
Баччо, BiH прибiг i з великою люттю пошматував цей напис. BiH кусав
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собi пальцi й погрожував cBoiM хрипким гугнявим голоском, який виходить у нього через носа. BiH присягався, що страшенно помститься.
(оли герцог довiдався, що Персея можна вже виставити як готову
роботу, BiH прийшов поглянути iТ й показав багатьма явни,ми знаками,
що вона його цiлком задовольняе. BiH обернувся до кiлько*. панiв, що
його супроводжували, i сказав:
MeHi здаеться вельми красна, але треба, щоб вона спо- Ця фiгура
добалася й народовi. Тим-то, мiй Бенвенуто, перш нiж ти ii завершиш,
я б xoTiB, щоб ти на пiвдня ради мене вiдчинив дверi на мiй майдан,
аби подивитися, що мовить народ. Бо нема cyMHiBy, шо коли вона буде
звiдусiль вiдкрита на майданi, вона виглядатиме iнакше, нiж у цих суточках,

На цi слова я сумирно вiдповiв його ясновельможностi:
3найте, пане мiй, що вона виглядатиме удвiчi гарнiшою. Хiба
- ясновельможнiсть
не пам'ятае, що ви вже бачили ii в,саду мого
ваша
лому? На вiдкритому просторi статуя виглядала так чудово, що через
сад Невинняток прийшов на неi подивйтися Бандiнелло. Вона так йом1,
сIrодобалася, що, при всiй його лихiй i поганiй вдачi, BiH ii похвалив,
той, хто зроду в життi нiкого не похвалив. Я бачу, що ваша ясновельможнiсть надто йому ловiряе,
На цi слова герцог посмiхнувся дещо сердито, але вiдповiв досить
ласкаво:

це, мiй Бенвенут,о, €лино задля маленькоi
-BiHЗроби
пiшов, а я почав розпOряджатLIся, щоб вiдкрити

MeHi утiхи.

фiгуру. Браку-

вало ще лаку, позолоти та iншого дрiб'язку, потрiбного для завершення
роботи. Тому я дратувався, бiдкався i кляв той злощасций день, коли
я повернувся до Флоренцii. Я вже бачив, якого маху я дав, вирiшивши
поТхати з Франrrii. Вiд свого флорентiйського хлiбодавця я наврял чи цiг
доtIекатися чогось доброго. Адже од самого початку аж до кiнця все
те, що я робив, поRерталося завжди MeHi на шкоду. .I[ругого дня з нехiттю я Персея вiдкрив. Але Бог захотiв, щоб люд, як тiльки узрiв його,
зчинив неймовiрний крик на похвалу моiй роботi. Для мене це було великою втiхою. I народ постiйно налiплював вiршi на стулки дверей, що
були трохи завiшенi, поки я завершував працю. Скажу лише, що того
самого дня, що фiгура пробула кiлька годин вiдкритою, навiшено поt{ад
двадцять coHeTiB, yci похвальнi для мене. По тому як знову закрив ТТ,
MeHi навiшували багато coHeTiB, i латинських вiршiв, i грецьких вiршiв,

оскiльки в Пiзанськiй школi були вакацiТ, i Bci цi чудовi науковцi та
учнi змагалися одне з одним. Проте найбiльше тiшило й давало надiю
на бiльшу герцогську ласкавiсть те, що люди мистецтва, тобто рiзьбарi
i малярi, теж змагалися мiж собою, хто краще скаже. I серед iнших, що
. я цiную особливо, був славний маляр Якопо да Пунторно i ч{е славнiший. маляр.. Брондзiно la7, той не тiльки привiсив сонети, а ще й прислав
' rvleHi зi своiм
учнем Сандрiноlа8 просто додому. BiH хвалив мене до небес,i в таких сильних виразах, що я простсl млiв од радостi. Я знову
закрив фiгуру i квапився швидше ii завершити.
Мiй герчог, дарма що був свiдком того, як вiтала мене'при м.аленькому оглядi флорентiйська школа, сказав MeHl:
- Я вельми радиit, що Бенвенуто дiстав цю невеличку BTixy. Може,
це надихне його на ocTaHHi доробки, Але хай BiH не думае, ц_lо потiм,
коли фiгура буле вiдкрита i 'ii можна буде побачити всю довкола, народ стане говорити так само. Тодi в нiй познаходять Ti Bci хиби, якi
вона мае, i iй припишуть багато таких, яких вона не мае. Отож треба
запастися терпiнням.

22g

Герцог повторював те, що йомy недавно говорив про роботи Дндреа
дель'Верокйо Бандiнел.по. Маестро Андреа зробив cTaTyi Христа i святого Фоми з бронзи, ui фiгури можна побачити на фасадi OpcaMMiKeле ]49. I BiH послався на багато iнttlих робiт, аж до чудового Давида
божистого Мiкеланджело Буонарротi, кажучи, що BiH гарний лише, коли дивитися на нього спереду. А потiм сказав про свого I-еракла i (ака, про безконечнi лаliливi сонети, якi до нього привiшено, i висловлювався зневажливо п.ро цей народ..Герчог вiрив Бандiнелло i сам його
спонукав сказати цi слова i вважав, що саме так все й станеться, ос_
кiльки цей заздрiсник Бандiнелло не переставав говорити погане. Одного дня при такiй розмовi був присутнiй цей м9рзосвiтник Бернардоне, маклер; BiH щоб пiдкрiпити слова Бандiнеrrло, сказав герчоговi:
Знайте, пане, що робити ве,ликi фiгури
це iнula баланда, нiж
маленькi.
згоден:
ма.ценькi
BiH
Я
фiгурки
робити
робив дуже добре, але
ви побачите, що тут дiло не вкипитl).
I до цього блягузкання BiH додав багато iнших, як цього вимагала
його крутiйська натура, виходила шiла гора брехнi.
I от, як угодно було преславномч мо€му й безсмертномV Боговi, я
завершив цiлком Персея i якосl, ураншi в четвер одкрив йtого всього.
Одразу, поки ще не свiнуло, зiбралася така незлiченна без.пiч народу,
що годi описати. I Bci в один голос змагалися, хто краIце про ttel скаже.
Герчог стояв бiля нижнього BiKHa v па.rацi. BiKlla над вхоло.\1, iTaK,
прихований, чув усе те, що про цю робсlту говорилося. Так BiH слухав
кiлька годин. Потiм пiдвiвся, такий захоплений i такий задово.тений,
що, обернувшись до синьЁtора Сфорuи, сказав йому:
Сфорчо, пiди й розLлlzкай Бенвенуто iBi:l могсl iMeHi скаlки йом1,,
що -BiH вразив мене бiльшlе, нiж я сподiвався. I передай r.ioMy, lцо я ilого
нагороджу понад yci його сподiвання. Так щt-l хай BiH не хвll",lюеться.
Мессер Сфорча передав MeHi цю чрочист}, BicTKy, tl(o MetIc ltезмiрнt-r
потilltи.,tа. Мене потiшила ця BicTKa, а ще те, tцо.цюли показува"Ilи мене
пальцем то тому, то тому як щось ливови}кне ii нове. Ссред iнulих там
бу"шо двое шляхтичiв, посланих вiд сiцi"litiськогсl вiце-ксlроля до нацJого
герцога з якимсь посольством. I ось цi .цвос,цюб'язних людей пiдiйrrrли
до мене на маЙданi (хтось iM показав мене, ri вони пiдскс)чили до мене).
Поскидавtли

капелюхи,

вони звернулися

до мене з лиlllною

промовою,

яка була б занадтою i для папи. Я тримався якнайскромнitле. Але вони
так мене оп21,Iи, що я почав Тх благаr,и, щоб ми пit1_1ли разом з майдану,
бtl народ зупинявся й дивився на мене ще пи,цьнituе, нiж на мого Персея. По цих церемонiях вони настiльки осмiлiли, tцо попроси.[и меIIе
поТхати на Сiцiлiю, мовляв, вони склалчть зi мною таку угсll\у, що я буду задоволений Вони твердили, що брат Щжованьйоло, cepBiT, зробив
iм фонтан, цiльний i оздоблений багатьма фiгураrчlи|50, але Bitt tte такий гарний, як Персей, iшlо вони його осиllали золотом. Я lte;taB iм
договорити всього того, що Тм хотi.llося б сказати, iсказав iM так:
вам дивуюся, що ви од мене домагаетесь, аби я покинув
- Вельми
такого
державця, шанувалt ника мистецтва куди бiлr,tшого, нiж усякий
iнtttиii володар, який коли-небуль народився, тим паче коли я в cBoiii
вiтчизнi, школi Bcix найбiльших luтyк. О,,якби я був ласий на грошti,
я мiг би собi зостатися у Францii, на службi у
короля, BiH лав
MeHl тисячу золотих скудо на iжу i, KpiM того, ""ликЪ.о
оплачl,вав Metli BapTicTl,
моiх робiт, о-гож щороку я заробляв поlIал чотири тисячt золотих скудо.
l залиttlив у Парижi cBoi працi цi,,tих чотирьох лlт
З цими та iншими словами я урвав черемонiТ l подякував iм за веJlику хва"лу, якою вони мене вшанува.;tи iяка е найкращою нагородою
230

для того, хто працюе в художньому ремеслi. Потiм я сказав, що cBoiM
захватом вони так мене надихнули, що я сподiваюся в найближчi роки
показати iншу роботу, яка, може, сподобаеться чудовiй флорентинськiй
школi ще бiльше, нiж ця. Цi двое шляхтичiв хотiли знову пуститися
в комплiменти, але я, скинувши капелюха, вклонився низелiьто i пiшов
геть.

Я почекав ще два днi, проте похвали все росли, тодi я поклав собi
пlти до мого герцога. Той привiтав мене радiсно:
Мiй Бенвенуто, ти дав MeHi велику ралiсть. Я обiцяю нагородити

- так, що ти здиву€шся. I я скажч тобi, що це станеться ще до затебе
кlнчення завтрашнього дня.
По цих чудових обiцянках я одразу ж звернув yci своТ лушевнi й Ti",lecHi сtlли до Бога й подякував йому якнайщирiше. Воднораз я пiдiйшов до мого герцога i, доведений радiстю до слiз, поцiлував йому,
шати, Потiм додав:
преславний мiй пане, найщирiший шанувальник мистецтва
- О
хто в ньому працю€, я прошу вашу ясновельмохtнiс,гь, щоб BiH
i тих,
зробив MeHi ласку вiдпустити на тиждень. f хочу вирушити подякувати
Боговi. Я-бо лобре знаю мiй непомiрнилi великий трул i розумiю, що
моя добра воля подвигла Бога на помiч MeHi. За цю його й за всяку
iншу чулову пiдсобку я хочy вирушити на тиждень на прощу, ненастанно дякуючи безсмертному мо€му Господовi, який завжди пiдсобляе тому, хто Ёtого воiстину кличе.
Герчог запитав мене, коли я хочч вирушити. Я вiдповiв:
- Завтра вранцi я виiду й поiдч до Вал,,lеомбрози, потiм до Камальдолi iло Ермо, а звlдти до Баньi дi Санта Mapii, а можливо, й до CecTiле, бо я чув, що там с чудовi старожитностi. Потiм повернуся через Сан
Франческо делла BepHia i, завдяки Боговi, задоволений повернуся служити вам.
Герчог вссело вiдказав мЪ'нi:
Iдь i повертаfltся, бо ти воiстинч MeHi подоба€шся, але залиш MeHi
два-рядки на пам'ять, а в iншому tIокJ,tадися на мене.
Я одразу ж накреслив.чотири рядIиl у цьому вiршi дякl,вав його
ясновелl)можностi, i я дав Тх MeccepoBi Сфорчi, щоб BiH од мого iMeHi
передав Тх до рук герчоговi. Гершог чr.lтиривiршl прочитав, потiм повернув його MeccepoBi Сфорчi i сказав lioMy:
клади його перелi мною, бо як Бенвенуто повернеться
- Ти щолня
i побачить,
що я не полбав про нl,ого, то BiH заб'е мене.
I так, смiю,lись, його ясновельможнiстIr н8к2здв MeccepoBi Сфорui,
аби той йому про це нагадчвав. Мессер Сфорша, зачудований, що я TilIJуся такою великою герllогською прихильнlстю, жартома передав мен1
цi сл<lва увечерi. BiH сказав MeHi гралiливо:
Iдь, Бенвенуто, i повертайся здоровий, f справдi тобi заздрю.
-

роздlл чотирнадцятии

У Баньi Бенвенрlто зцстрiчаеться зi c_TapuM алхiмiком, u4o показtlе
йомц золотi й срiбнi копальнi.- BtH поrcазgс йомц TaKoclc прохi0, якuм
вороа ,лtоэrcе вOертuся в Тоскuнц.- Поспiшне повернення Бенвенуто 0о
Флоренtцii i йоео звiт переd еерuреом.- Сцперечка з еерцоеом про цiнц
за Персея,- Розв'язання саперечtсu dорtlчено !сtсiроламо Альбitlцi, але
рiuлення йоео не вdово,lьняе Бенвенцто.- Стчтgю оцiнюе Банdiнелло.23l

Герцоz хоче озOабuтu бронзовuмtl барельефамu хорu щерквu Санта Марiя 0ель Фйоре.- Бенвенцто амовляе йоео, tцоб BiH 0озволuв зробuтu
0ва амвонu з бронзовuмu фiеgрамu.

В iй'я Боже я виiхав з Флоренцii, цiлу дорогу виспiвував псалми
молитви на честь i славу Божу. .Щорога була чудова, година погiдна.
В цьому краю я зроду не бував ще, i BiH здався MeHi такий прегарний,
що я тiшився i захоплювався. Провiдником зi мною пiшов один мiй помiчник, родом з Баньi, на ймення Чезереl51, батько його i рiдня частували мене гостинно. Жив у них один старий сiмдесяти poKiB, великий
дивак. Згаданому Чезере BjH доводився дядьком, за ремеслом BiH був
лiкар-хiрург i бавився трохи в алхiмiю. Цей люб'язний муж показав
MeHi в Баньi золотi й срiбнi копальнi й багато iнших пам'яток у цьому
краю. Тому я дiстав велику BTixy. Старий TicHo зiйшовся зi мною i якосъ
сказав MeHi:
- Я хочу пiдказати вам одну думку, яка могла б дати велику користь, якби його ясновельможнiсть зважив на Moi слова. Недалеко вiд
Камальдолi е прохiд, настiльки вiдкритий, що П'еро Строццi мiг би не
лише пройти безпечно, але й заволодiти Поппi без усякого опору.
При цьому BiH не лише показав MeHi це на словах, а ще й дiстав
з кишенi папiр, на якому цей старий добряга накреслив увесь край так,
що добре й наочно було видно, яка велцка ця небезпека. Я узяв креслення й одразу ж поiхав з Баньi i через Прато Маньйо i Сан Франческо
делла BepHia повернувся до Флоренцii. Як тiльки я стягнув чоботи,
я одразу вирушив до палацу, Коли я пiдiйшов до Абатства, MeHi зустрiвся герцог, який iшов повз Палац Подестй. Герцог, узрiвши мене, прийняв вельми привiтно i сказав MeHi дещо здивовано:
_ О, чому ти повернувся так швидко? Я чекав тебе лише через
тиждень.
Я вiдповiв:
повернувся задля служби вашiй ясновельможностi. Бо я за- Япогуляв
би кiлька днiв у цих чудових краях,
любки
Що ж гарного ти MeHi привiз?
- сказав герцог.
-Я вiдповiв:
треба, щоб я вам сказав i показав щось вельми важливе.
-I яПане,
пiшов з ним у палац. Коли ми прийшли до палацу, BiH провiв
мене нишком до покою, де ми були caMi. Тодi я сказав йому все й показав йому це маленьке креслення. Здавалося, герцог дуже цьому зрадiв. I коли я заявив його ясновельможностi, що треба дiяти швидко,
щоб поправити справу, герцог задумався. Потiм сказав MeHi:
ми уклали угод} з герцогом урбiнським. Той повинен по- Бачиш,про
турбуватися
це сам. Але тримай язик за зубами.
Пiсля цього прояву його прихильностi я повернувся до себе додому.
Я зайшов до нього на другий день. Герцог по короткiй розмовi сказав весело:
Завтра неодмiнно я хочу упорати твою справу, Отож не хвилюйся.
-Я повiрив
йому i нетерпеливо чекав наступного дня. Вранцi я знову
вирушив до палацу. Поганi вiстки доходять звичайно швидше за добрi.
Мессер Якопо Гвiдi,. секретар його ясновельможностi, пiдкликав мене
cBoiM кривим ротом i пихатим голосом, ставши так штивно, нiби аршин
проковтнув, повiв таку рiч:
Герчог мовить, щоб я узнав, скiльки ти жадаеш за свого Персея.
-Я.розгубився
i здивувався. I одразу ж вiдповiв, що я нiколи не правлю цiни за Moi труди i що це зовсiм не те, що обiцяв його ясновельi
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можнiсть два днi тому. Секретар Гвiдi пiдвищив голос i заявив, що BiH
од iMeнi герцога строго наказуе Meпi, аби я сказав, скiльки я за tIього
хочу, пiд страхом опали його ясновельможностi. Я гадав, що заробив
якiсь грошi, судячи з герцогських похвал, а головне, я вiрив, що я завоюю цiлковиту цриязнь його ясновельможностi, тим паче,'що KpiM
приязпi я нiколи його Hi про що не просив. I ось таке ставлення, зовсiм
несподiване для мене, наповнило мене гiркотою. I надто коли це пiдЕосилося в такiй формi, як це робила ця отруfiна ропуха. Я вiдрiзав,
що аби герцог дав бп MeHi десять тисяч скудо, то BiH би пленi не опла.
тив, i що аби я коли-небудь думав би, що дiйду до цих торгiв, то я б
нiколи не звlязувався. Цей гидотflшк набалакав ценi силу образливих
слiв. Я йому також. Потiм, на другий день, коли я вклоIlився герцоговi,
його ясновельможнiсть пiдкликав мене. Отож я пiдступив, i BiH сказав
гнiвно:

MicTa й великi палаци булуоть за десять тисяч дукатiвl
вiдповiв, що його ясIIовельмох<нiсть знайде багато людей, якi зу.
мiють йому побулувати MicTa й палаци. А ось Персеiв, BiH не знайде,
мабуть, нiкого на cBiTi, хто б зумiв йому зробити такого, I я олразу ж
пiшов, нiчого бiльше не кажучи й не роблячи. ЧеРез кiлька днiв по мене
послала герцогиня й сказала MeHi, lцоб мою суtrеречку з герцогом я довiрив iй, бо вова зробить усе, аби я залицився задоволений. На ii ласKaBi слова я вiдцовiв, що я нiколи не просив iншоТ, бiльшоТ, нагороди
за моi труди, нiж прихильнiсть герцога, i що його ясновельможнiсть
MeHi ii обiцяв, I не треба ще раз довiряти ixнiM ясловельможностям
те, що з церших же днlв, як я почав lM слуя(ити, я цlлком вlдкрито rM
довiрив, I тут я додав, що я назвав би себе вдоволеним i уконтентованим, якби його ясновельможнiсть дав MeHi всього лице одну крацiю, яка
варта п'ять KBaTpiHo, аби тiльки його ясновельмох<цiеть не позбавив
мене своеi прихильностi. На цi Moi слова герцогиня ледь усмiхнулася
i сказала:
--._ Бенвенуто, ти б краще зробив, аби послухав мене.
потiм вона обернулася й пiшла собi. Я гадав, tIIo цими сумирними
словами я роблrо для себе краще. дле я сам собi нашкодив. Адже гер"
цогиця, хоча й трошки сердилася на мене, намагалася щось зробити
ддя мене.
Тодi я водив дружбу з .Щжiраламо дельi Альбiцi, KoMicapoM вiйськ
його ясновельможцостi. одного разу BiH MeHi сказав:
булq б усе-таки непогано якось залагодити це твOе
- О Бенвепуто,
невеличке
непорозумiння з герцогОм. Аби ти MeHi довiрився, ручаюся,
що я эумiв би це залдгодити. Я лобре знаю, що кажу. Якщо герцот розсердиться по-справжньому, тобi буле непереливки. [осить з тебе й цього, Dlльше я Toot сказати не можу.
, Хтось MeHi сказав, по-моему з лихослiв'я, що пiсля Moei розмови
з герцогинею BiH чув, нiби герцог, при якiйсь там н.агодi, висловився
так:'<Ось цродам Персея за два сольдо i поклалу край yciM суперечкам!> faK ось, через це побOювацня я сказав Джiролiмо дельi Альбiцi,
lцо я покладаюся на нього в усьому, i хоч би що BiH зробив, я BciM буду
задоволений, аби лиш Met{i це втратити герцогську прихильнiсть. Цей
достойний муж лобре розумiвся на вояцькiй шrтушi i надто на штуцi
керувати вiйськамц, проте рiзьбареькоi lлтуки не любив i тому зовсiм
не тямив у Hift. У розмовi з герцогом BiH сказав:
- Пане, Бенвенуто цоклався на мене i uросив мене, щоб я поговорив про ньог0 з ващою ясновелhмOжнlстю,
Герчог вiдцовiв:

-Я
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на все, що ухвалите ви.
- I я також покладаюся на вас i пристану
.Щжiроламо написав листа, гtремудрого й вигiдного для мене, i ухвалив, аби герцог дав MeHi три тисячi золотих скудо золотом (це була
скорше не нагорода за таку чудову роботу, а тiльки якесь MeHi утримання). BiH певний, що я залишуся задоволениli, Лист мiстив ще багато доказiв на користь цього рiшення. Герцог пiдписав його вельми охоче, настiльки ж, наскiльки я ним був незадоволений. Коли герцогиня
дiзналася про це, вона сказала:
Для цього неборака було б кули краще, аби,вiн довiрив це MeHi,
бо я- зробила б так, щоб йому дали п'ять тисяч золотих скудо.
I якось, коли я пiшов до палацу, герцогиня повторила MeHi цi слова
в присутностi мессера Аламанно Сальвiатi i посмiялася надi мноц, мовляв, я'цiлком заслуговую на цю тарапату, що сталася зi мною. Герчог
розпорядився, щоб MeHi виплачувано по сто золотих скудо золотом що-

Йiсяцi, аж до Bciei суми,

i

так воно тривало кiлька мiсяцiв.

Потi.м

мессер AHToHio де Нобiлi, вiдповiдальний за це дорученця, почав давати
MeHi по п'ятдесят, а вiдтак чи то давав MeHi по двадцять п'ять, чи то
й зовсiм не давав. Побачивши, як мене марудять, я сказав гречно месcepoBi AHToHio й спитав його, чому MeHi не виплачують грошi до кiнця.
BiH теж вiдповiв MeHi вельми гречно. Але у своiй вiдповiдi, як здалося

MeHi, BiH трохи пробалакався, оскiльки (мiркуйте caMi!) передусiм BiH
сказав, що MeHi не можуть llлатити через палацову сутужнiсть у грошах. Але BiH MeHi обiцяе, що BiH MeHi заплатить, як тiльки появляться
якiсь грошi. KpiM того, BiH додав:

Гай-гай, аби я тобi не заплатив, я був би великий ошуст!
здивувався, чуючи, що BiH мовить таке слово, i тоцу повiрив, що
BiH MeHi справдi заплатить, як тiльки зможе. Проте все вийшло зовсiм
навпаки. Побачивши, що мене водять за носа, я на нього розсердився,
наговорив йому нечемних речей i нагадав йому все те, що BiH MeHi обiцяв. Одначе мессер AHToHio дельi Альбiцi помер, i нинi, коли вже минае
тисяча п'ятсот шiстдесят шостий piK, MeHi залишаеться ще одержати
п'ятсот золотих скудо. OKpiM того, MeHi ще виннi частину платнi, але
MeHi не вiриться, щоб MeHi заплатили, бо вже минуло десь iз три роки.
Герцога спiткала небезпечна хвороба, i BiH цiлi двi
не мiг помо"доби
читися. Бачачи, що лiки йому не допомагають, BiH, мабуть, удався до
Бога i тому побажав, щоб кожному повиплачувано його прострочене
утримання. Ось тодi заплатили також i MeHi. Проте недоплату за Персея я так нiколи i не дiстав.
MeHi вже набридло згадувати про мого бездольнсго Персея, скiльки
можна. Проте згадувати про нього мене змушу€ один tsеJIьми цiкавий
виtIадок, тому я повернуся на кiлька poKiB у миЕуле. Я гадав зробити
для себе краще, коли вiдповiв герцогинi, що я вже не можу вдатися до
посередництва в такому дiлi, де я вже безсилий, бо я сказав герцогинi,
що вдовольнюся BciM тим, що його ясновельможнiсть побажае MeHi дати. IJ,им я думав догодити йому. I цiею сумирнiстю я намагався якось
уласкавити герцога, бо за кiлька днiв до того, як домовилися з Альбiцi,
герцог висловився про мене неприязно. А все через те, що я поскаржився його ясновельможностi на кривди, якi MeHi учинили мессер Альфонсо
Квiстелло i мессер Якопо Польверiно, фiскал, а найбiльше сер .Ц,жованбатiста Брандiнi, вольтерранець. Про свою перезву я розповiдав
герцоговi так палко, що BiH розлютився, як нiколи до того. I в цьому
нападi гнiву його ясновельможнiсть сказав MeHi:
випадок достоту такий самий, як з TBoiM Персеем, коли ти
- Цейзаправив десять
за нього
тисяч скудо. Ти надто пiддаешся захланностi.

-Я
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Тому

знавцi.

я

звелю оцiнити його

i

заплатити стiлъки, скiльки визначать

Я вiдповiв дещо смiливо й зухвало, чого в розмовах з сильними cBi-

ту сього не треба робити. Я сказав:

же це можливо, щоб мою роботу MeHi оцiнювалй.за ii вар- Як
коли зараз нема жодноi душi у Флоренцii, яка зумiла б ii зротiстю,

бити?

Тодi герцог розсатанiв ще бiльше
Мiж iншим BiH сказав:

iв

гнiвi наговорив багато слiв.

Флоренцii есть художник, який теж зумiв би зробити таку фi- i Утому
BiH чудово зможе про Hei судити.
гуру,
Герчог мав на увазi Бандiнелло, кавалера святого Якова, Я вiд-

повlв:

мiй, ваша ясновельможнiсть дав MeHi нагоду, пlоб я зробив
ТIIколi cBiTy найбiльшу i найважчу роботу, яку MeHi
вихваляли бiльше, нiж буль-яку роботу, яка коли-небуль вiдкривалася
в цiй божистiй Школi. I найбiльше мене потiшило, що про мене схваль.
но вiдгукнулися найславетнiшi художники, якi кохаються у мистецтвi,
TaKi як Брондзiно маляр. [{ей муж цаписав MeHi чотири сонети, в яких
висловлюеться найдобiрнiшими й найурочистiшими словами, якi можна
добрати, i слiдом за цим дивовижним мужем, можливо, й пiднялося на
ноги все MicTo. I я ёкажу вам так: аби BiH рiзьбарював так, як маляру€,
то BiH змiг би, либонь, ii зробити. I потiм я,скажу вашiй ясновельможHocтi, що мiй учитель Мiкеланджело Буонарротi, BiH також зробив би
таку саму, коли BiH був молодший, i працював би не менше, нiж працював я. Але тепер, коли BiH стариЙ дуже, BiH би не зробив ii напевне.
Отож я не думаю, що зараз нема на cBiTi мужа, який зумiв би ii виконати. Отож моя робота дiстала пайбiльшу винагороду, якоi я мiг би
бажати на cBiTi, i надто оскiльки ваша ясновельможнiсть не лише зостався задоволений моею роботою, а й понад ycix iнших MeHi ii хвалив.
Якоi ж iще вищоi й почеснiшоi винагороди можна собi бажати? От я
й тверджу, що ваша ясновельможнiсть не мiг MeHi заплатити славнiшою
монетою. Найбiльшi скарби не могли дорiвнятися цьому. Отож MeHi
заплачено гойно, i я дякую вашiй ясновельможностi з цiлого серця.
На Moi слова герцог,вiдповiв так:
ти забуваеш, що я маю ще стiльки, аби я мiг ii тобi
- Бенвенуто,
А я тобi кажу, що я тобi ii оплачу куди бiльше, нiж вона
оплатити.
варта,
Я вiдповiв:
Я собi i не уявляв, що дiстану вiд вашоi ясновельможностi якусь
- винагороду.Але
я вважаю себе винагородженим тiею першою, що
iншу
. дала MeHi Школа, i з нею я зараз же хочу поiхати собi з Богом, щоб
нiколи бiльше не повертатися до цього дому, який ваша ясновельможцicTb...MeHi подарував, i нiколи бiльше не пробуватиму побачити Фло-

- Пане
у щонаЙбiльшiй

ренц1l.

Ми були саме бiля Санта Фелiчiти, i його ясновельможнiсть повертався до палацу. На цi Moi запальнi слова герцог обернувся до мене
i люто сказав:
Не iдь, i гляди, щоб ти не поiхав!
-Я проводжав
його до палацу майже наляканий. Коли його ясновельможнiсть прийшов до палацу, BiH покликав €пископа де Бартолiнi, архiепископа пiзанського, i покликав мессера Пандольфо делла Стуфу.
Обом iM герцог доручив од його iMeHi передати Баччо Бандiнеллi, щоб
BiH розглянув гарненько мою роботу з Персеем i щоб BiH ii оцiнив, бо
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герцог хоче MeHi ii оплатити за справедливою цiною. Щi статечнi мужi
одразу ж розшукали Бандiнелло, i коли вони передали йому чю BicTKy,
BiH iм сказав, що цю роботу BiH чудово розглянув i надто добре знае,
чого вона варта. Але зi мною BiH розсварений через давнi дiла i тому
волiе за краще не втручатися. Тодi цi панове пригрозили йому:
Герцог нам сказав, що, пiд страхом cBoei опали, BiH вам наказуе,
щоб- ви назначили iй цiну, i якщо ви хочете два чи три днi часу, щоб
розглянути ii гарненько, вiзьмiть Тх собi. Потiм скажете нам, чого, як
на вас, ця праця заслуговуе,
Бандiнелло вiдповiв, що BiH чудово розглянув Персея, i що BiH не
може ослухатися герцогських наказiв, i що ця робота вийшла напрочуд
досконалою, тож йому здаеться, що вона заслуговуе шiстнадцяти тисяч
золотих скудо i бiльше того. Одразу ж цi добряги панове доповiли про
це герцоговi, який розлютився страшенно. Про че вони переказали i меHi- Я вiдповiв iм, що нiяким cBiToM не бажаю приймати похвал Бандi:
нелло, бо цей кеп висловлюеться кепсько про всякого. I-|i Moi слова переказано герцоговi, тому-то герцогиня й хотiла, щоб я поклався на Hei.
Все це щирiсiнька правда. Словом, я краще для себе зробив би, якби
дав вирiшувати герцогинi, бо MeHi незабаром би заплатили, i я дiстав би
винагороду бiльшу.
Герцог передав MeHi через мессера Лелiо Торелло, свого доповiдача, що BiH бажае, абg я оздобив бронзовими барельефами хори церкви
Санта Марiя дель Фйоре. Хори були роботою Бандiнелло, i я не xoTiB
прикрашувати своiми трудами його партацтво. Цi хори були й не за
його малюнком, бо BiH нiqого не тямив у зодчествi, малюнок був .Щжулiано, сина Баччо д'Аньйоло, теслi, того, хто зiпсував купол, Ну, словом, у ньому нема€ нiякого мистецтва. Так чи iHaK, а я не бажав нiяким
cBiToM робити цю роботу. Герцоговi, щоправда, я завжди гречно вiдповiдав, що зроблю все, що MeHi звелить його ясновельможнiсть. Отож
його ясновельможнiсть доручив старостам Санта Mapii дель Фйоре, щоб
вони домовилися зi мною, i що його ясновельможнiсть даватиме MeHi
лише мою платню по двiстi скудQ на piK, а все iнше BiH бажае, щоб
старости додавали з Будови. Отож я явився до cтapocTiB, i Ti MeHi розтлумачили герцогську ухвалу. Я подумав, що старости розшолопають
краще Moi докази. Отох< я почав iM доводити, що стiльки бронзових
барельефiв потягнуть за собою великi видатки, це все одно, що викинути грошi на BiTep. I повикладав iM yci причини, якi вони сприйняли
цiлком. По-перше, лад xopiB зовсiм неправильний, i зроблено без усяKol тями, 1 в них не видно Hl мистецтва, Hl зручностl, н1 краси, Hl вишу_
KaHocTi. По-друге, бронзовi дошки будуть умiщенi так низько, що опиняться нижче людських очей, i що вони стануть мочильнею для собак
i збиратимуть усякий бруд. Ось чому я нiяким cBiToM не бажаю робити
ix. Але щоб не викидати геть останок моiх кращих лiт i не служити
його ясновельможностi, якому я так прагну догоджати й служити. Так
ось, якщо його ясновельможнiсть хоче скористатися моiми трудами, то

нили, а потiм
поцiнують,
1 вони пlшли

ii

ро Сальвiатi)
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усе навпаки. Герцог сказав, що я завжди прагну робити якраз насупротив тому, чого BiH домагаеться. I П'еро СаЛьвiатi пjшов вiд герцога Hi
з чим. Як тiльки я довiдався про це, я вирушив до герцога, який метав
грiм i блискавки. Я попросив його, аби BiH рачив вислухати мене, i BiH
MeHi це обiцяв. f повторив усе, що сказав старостам. Я перейонливими
прикладами.розтлумачив свою. правоту i довiв йо,го ясновельмох<ностi,
що це великi видатки, викинутi на BiTep. Потiм я його зовсiм уласкавив
заявою, що як його ясновельможностi не вгодно, щоб я цю.браму робив,
то необхiдно зробити для цих xopiB двi кафедри, i що це будуть великi
роботи i вони прославлять його ясновельможнiсть, i що я там зроблю
безлiченну безлiч iсторiй iз бронзи, барельефом, з багатьма оздобами.
Так я його власкавив, i BiH MeHi доручив, щоб я зробив моделi, Я зробив кiлька моделей i доклав на них чимало працi. Мiж них я зробив
одну восьмиграЙну з багато бiльшою дбалiстю, нiж робив iншi, i MeHi
здавалосяi, що вона найкраще пiдходить для свого призначення. I так
я багато разiв носив моделi до палацу, i його ясновельможнiсть через
мессера Чезере, скарбничого, звелiв MeHi ix залишити. Потому як герцог
ix подивився, я побачив, що з них його ясновельможнiсть обрав не найкращу- Якось його ясновельможнiсть наказав мене покликати, i в розMoBi э ним про моделi я йому розтлумачив i довiв, що восьмигранна
найкраща для свого,призначення i найкрасивiша на око. Герцог MeHi
вiдповiв, що хоче, щоб я ii зробив чотирик}тною, бо йому така подобаеться найбiльше. Так ми щиро з ним гомонiли довший час. Я скорllстався нагодою, щоб сказати на захист мистецтва все, що треба було.
Визнав герцог, що я кажу правду, i все-таки xoTiB зробити по-своеп{у,
та тiльки збiгло чимало часу, а ми до цiсi теми так i не верталися.
РОЗДIЛ П,ЯТНДДЦЯТИR
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Саме тодi для Нептуна мармурову брилу привезено рiчкою Арно,
а потiм доставлено по рiчцi Грiеве на дорогу в Поджо а Кайяно. 3вiдти
'ii п,tали повезти рiвним гостинцем до Флоревцii. Я вирушив на мiсце
.подивитися. Щоправда, я знав достеменЕо, що герцогиня подбала про
те,-щоб Тi одержав кавалер Бандiнелло. Я змiряв ii висоту i товщину
й псiвернувся до Флоренцii. f зробив кiлька пiдхожих модельок, причоIчIу мною керувала не заздрiсть до Бандiнелло, а скорше жалiсть до
бiдолашного бездольного мармуру (а затямте собi: якщо якусь рiч переслiдуе лиха доля i ми.хочемо позбавити ii вiд очевидного зла, то ii
обов'язково спостигне ще бiльше нещастя, як це сталося э мармуром,
який потрапив до вук Бартоломео Амманнато l52', як я розповiм про це
невдовзi). Потiм я подався до Поджо а Кайяно, де зупинилися герцог
i герцогиня i iхцiй найстарший син принц. Я застав ix за столом. Герцог з герцогинею iли одрубно, i я почав розважати приЕца. Якийсь час
я його розважав, але ось мене почув герцог, який сидiв у сусiднiй KiM237

i BiH охоче мене покликав. I коли я явився перед iхнiми ясновельможностями, герцогиня завела зi мною жваву розмову. Мiж iншим
я згадаЬ про прегарний мармур, який я бачив, i заговорив про те, що
iхня шляхетна Школа процвiтала саме тому, що Bci умiльцi мiж собою
змагалися. Так власне з'явився чудовий купол, i прегарна брама Санто
.Ц,жованнi, i стiльки iнших чудових xpaMiB i статуй, якi увiнчали ixHe
MicTo так, як жодне MicTo вiд античних часiв. Герцогиня тут же з досадою сказала MeHi, що вона добре знае, що я маю на увазi, i заявила, щоб
я в Ti присутностi нiколи бiльше не згадував про цей мармур, бо я завдаю iй цим прикрiсть. Я зауважив:
вам прпкрiсть, коли хочу бути стряпчим ваших
- Так я завдаюроблячи
все можлив€, щоб краще вам прислужиясновельможностей,
тися? Помiркуйте, панi моя. Ви вирiшили вiддати мармур БандiЁелло,
Але якщо вашi ясновельможностi погодяться, щоб кожний зробив по
моделi Нептуна, то це й спричиниться до того, що Бандiнелло ради чесTi cBoei заходиться з бiльшою стараннiстю робити красиву модель, Hilk
BiH це робитиме, знаючи, що суперникiв у нього немае. I, отже, вас, панове моi, так краще обслужать, i ви не приборкаете крил у даровитоi
Школи, i побачите, хто мае шляхетну снагу i хто с надiею цього чудов,
ного мистецтва. I ви покажете BciM, що ви-коха€теся в цьому мистецтвi
й тямите його.
Герцогиня розгнiвано гукнула, що я з Hei виварюю воду i що вона
хоче, щоб чей мармур дiстався Бандiнелло. I додала:
у герцога, от i його ясновельможнiсть бажае, щоб BiH
- Запитай
Бандiнелло.
дiстався
Герцог досi мовчав, а тепер, пiсля слiв герцогинi, заявив:
уже двадцять лiц як я велiв лобути цей чудовий мармур саме --Ось
для Бандiнелло, i. тому я хочу, щоб Баrrдiнелло його одержав i щоб
BiH був його.
Я обернувся до герцога i сказав:
мiй, я прошу вашу ясновельможнiсть, щоб ви ласкаво ви- Пане
кiлька слiв для блага вашоi ясновельможностi.
слухали
Герчог вiдповiв, щоб я казав йому все, чого я хочу, i що BiH мене
вислухае. Тодi я сказав:
пане мiй, що цей мармур, з якого Бандiнелло витесав
- Знайте,
i Кака, лобуто для Мiкеландх(ело Буонарротi, якиil зробив
Геракла
модель Самсона з чотирма фiгурами, i цей Самсон був би найпрекраснiшою роботою у cBiTi, а ваш Бандiнелло добув iз нього лише двi фiгури, неоковирнi й латанi. Тим-то даровита Школа досi волае про велику
кривду, завдану цьому прегарному мармуру. MeHi здаеться, що до нього
привiшено понад тисячу coHeTiB, на огуду цього партацтва, i я знаю, що
ваша ясновельможнiсть чудово це пам'ятае. I тому, мiй вельможний
пане, якщо Ti, хто опiкувався цим, були TaKi невiгласи, що забрали цей
прегарний мармур у Мiкеланджело, добутий саме для нього,'i вiддали
його Бандiнелло, який його зiпсував, як ми бачимо, о, невже ж ви допустите, щоб цей ще прекраснiший мармур, хоча BiH i Бандiнелло, який
його зiпсував би, не дати його iншому умiльцевi, якиii його влашт,ував би?
.Ц,оJвольте, пане мiй, щоб кожний, хто хоче, зробив модель, а потiм хай
yci моделi виставлять перед Школою. Ваша ясновельможнiсть почуе,
що говорить Школа. I ваша ясновельможЁiсть, зi cBoiM здоровим глуздом, зумiе вибрати кращу, i таким чином ви не викинете ваших грошей
на BiTep, а також не приборкаете крил у такоТ чудовоi IIТколи, чri не
единоi нинi у cBiTi. А саме в цьому вашоi ясновельможностi одна лишень слава.
HaTi,

Iершог вельми ласкаво мене вислухав, встав раптом з-за столу, пiдiйшов до мене i сказав:
Ходи, мiй Бенвенуто, i зроби модель, i заслужи цей чудовий мармур.- Бо ти мовиш правду, i я це визнаю.
Герцогиня посварилася на мене головою i щось злiсно аабуркотiла.
Я вiдкланявся i повернувся до Флоренцii, MeHi не терпiлося взятися
за цю модель.
Герцог прибув до Флоренцii i яесподiвано завiтав до мого дому. Я показав йому лвi модельки, вiдмiннi одна вiд одноi. BiH похвалив ix обидвi, але сЙазав, що одна йому подобаеться бiльше за iншу, i щоб я робив ту, яка йому подобаеться. я потiм не пошкодую. Иого ясновельможHicTb уже бачив моделi Бандiнелло та iнших. fK передали MeHi деякi
двораки, герцог хвалив перед ними мою першу модель найбiльше. Мiж
iншими подiями треба вiдзначити таку. .Що Флоренцii прибув кардинал
дi Санта Фйоре, i герцог повiз його до Поджо а Кайяно. .Щ,орогою вони
проiжджали повз згаданий мармур. (ардинал, як тiльки його узрiв,
вельми його похвалив i потiм розпитався, кому його ясновельможнiсть
його- призначив обробляти. Герцог вiдповiв без роздумiв:
Бенвенуто, який зробив до нього прегарну модель.
- Моему
MeHi
це передавали вiрогiднi свiдки. Тому я подався до герцогинi
й принiс iй кiлька розкiшних марничок власного виробу. Ii ясновельможнiсть прийняла iх iз вдячнiстю, Потiм вона запитала мене, над чим

я працюю. Я вiдповiв:
моя; я взяв собi за BTixy зробиlи вельми важку роботу, яку
- Панiробили
будь-коли
на cBiTi. Ще розп'яття з найбiлiшого мармуру, на хресTi з найчорнiшого мармуру, i завбiльшки воно з велику живу людину_
вона одразу ж мене запитала, що я з ним хочу зробити, Я вiдповiв:
панi моя, я б HiKoMy його не эiддав HaBiTb за двi тисячi
- 3найте,
золотих
дукатiв. Бо для такоi роботи жодна душа ще не бралася за
такий нелюдський трул. До того ж я б не зобов'язувався зробити його
для будь-якого державця, побоюючись, як би не осоромитися. За власнi
грошi я kупив собi мармур i майже два роки тримав хлопця, який пiдсобляв MeHi, Мармур, залiзяччя, на якому його укрiплено, платня хлопцевi коштуе MeHi понад триста скудо. Отож я не вiддав би його за двi
тисячi золотих скудо. Але я залюбки пiдношу його вашiй ясновельможHocTi, якщо ви побажаете зробити MeHi одну-едину ласку. Я тiльки прошу вашу ясновельможнiсть, щоб ви не виступили проти мене i щоб ви
й не помогали MeHi щодо моделей Нептуна, якi його ясновельможнiсть
замовив зробити для цього великого мармуру.
. Герцогиня гукнула розгнiвано:
ти зовсiм не цiнуеш Hi Moei допомоги, Hi Moei завади?
- То
Навпаки, цiную ix, панi моя. Iнакше чому я пропоную вам подарувати те, що я цiню в двi тисячi лукатiri? Але я так покладаюся на
мiй многотрудний i суворий досвiд, що я сподiваюся узяти гору, хоча,б
довелося змагатися з великим Мiкеланджело Буонарротi, вiд якого,
а зовсiм не вiд iнших, я перейняв усе те, що я знаю. I MeHi було б дорожче, щоб модель зробив BiH, всезнайкq, нiж iншi, невiгласи. Бо з цим
MoiM великим учителем я мiг би здобути славу, тодi як з iншими не
здабуду нiчого.
Коли я скiнчив свою рiч, герцогиня розгнiвано встала i пiшла собi.
А я повернувся до cBoei роботи й поквапився завершити модель. Коли,
вона була готова, прийшов подивитися ii герuог i з ним двое послiв,
перший посол герцога феррарського, другиfr посол луккськоi синьйорii.
Модель iм дуже сподобалася, i герцог сказав цим панам:
2з9

Бенвенуто справдi заспуговуе цього маршуру.
-Шляхтпчi
мене вельми хвалплп, i надто луккськпй

i

посол, муж ocBi-

Я вiлступив трохп осторонь, щоб вони могли вiльно висловлювати свою думку. Почувши, як вони мене,хвалять, я одразу ж
,пiдiйшов до них i сказав герцоговi:
повинна б зробити ще одну
- Пане мiй, ваша ясновельможнiсть
зробив ще одну модель глинян}, з2в:
осторогу
бiльшкп
цього мармуру. Ось так ваша ясноr
чениft

вчений.

вельмож

е, хто ftого заслуговуа I я кажу вам:
якщо ваша ясновельможнiсть вiддасть його тому, хто його не заслугову€, ви скривдите не того, хто його заслуговуе, а скривдите себе самого,
бо ви цим дiстанете шкоду й сором, тодi як зробивши навпаки i вiддавши його тому, хто його заслуговуе, по-перце, ви злобулете цим превелхку сJIаву i лобре впкористаете свiй скарб, i людп irrцстецтва тодi
повiрять, що ви в цьому кохаетеся i тямите'Коли я договорив, герцог стенуЕ плечима й наготувався йти. Тодiлуккський посол сказав герцоговi:
-,- Пане, цей ваш Бенвепуто страшний чоловiк.
Герчог сказав:
BiH ще страшнiший, нiж вИ думаете. I для нього було б лiпше,
- BiH
якби
не був такий страшний. BiH Mii би мати багато такогоt чого
нинi не мае.
Цi достеменпi слова перЪдав MeHi сам посол, нiби докоряючи MeHi,
що я не мав би так робити..Я вiдповiв, що я зичу добра моему володаpeBj, як його вiрний служник, i не вмiю корчити з себе пiдлабузника.
Через кiлька тижнiв по тому помер Бандiнелло. I подейкували, що до
його наглоi cMgpTi спричинилося не лише його гультяювання, а й досада
вlд

мур.

зробив це розп'яття,, про яке я вже згадував.
рмурову брилу й зробЙв те зняття з хреста,
яке можна побачити в, церквi делла Нунцiата, Розп'яття я призначав

BiH

для храму Санта Марiя Новелла i вже приладнав там гаки, щоб його
вмiстити на них. Я попросив лише зробити пiд ногамп у-цього розп'яття, в землi, невепичку скриньку, щоб туди потiм поклали Moi KocTi. Ченцi MeHi вiдповiли, що спершу треба запитати згодп у cBoix cTapocTiB.
Я сказав iм так:
братове, чому ви не питалися спершу у cтapocTiB, даючи мiсце
- Опрекрасному
моему
розп'яттю, коли без iхнього дозволу ви MeHi дали
вмiстити гаки i все iнше?

я вмiстив його у них у церквi i щоб я влаштував у нiй

]чIою усипальню
так, як MeHi думаеться й подобаеться. Бандiнелло дiзнався про цi переговори i поспiшив завершити свое зняття з хреста. BiH попросив герцоциню, щоб вона подарувала йому ту капличку, якою володiли Паццi.
Дiстав BiH Ti Еа превеJIику силу. Як тiлъки BiH Ti дiстав, BiH поквапливо
вмiстцв туди свою роботу. Робота ще була не завершена, як BiH помер.
Герцогиня заявила, що вона пiдсобляла йому в життi, i що вона пiдсоблятиме йому також
помер, але мармуру MeHi
не бачити, як власних
зi мною в селi, маклер
Бернардоне сказав мен
мармур йому. Я гукнув:
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бездольний мармуре! Якщо в руках у Бандiнелло йому при_
- О би
йшлось
зле, то в руках у Амманнато йому прийдеться в сто крат
гiршеl
Герчог MeHi звелiв зробити глиняну модель таку завбiльшки, як вона виходила з мармуру, i BiH наказав забезпечити мене деревом i глиною, i наказав зробити MeHi невеличку загородку в лоджi, де стоiть
мiй Персей, i оплатив MeHi пiдмагача. Я завзято почав працювати i зро_
биц за cBoiM перевiреним звичаем, дерев'яний кiстяк i успiшно завершував його, не думаючи про те, щоб зробити його з мармуру, бо я знав,
що герцогиня настроена, щоб я його не дiстав, i Tolty я про це й не мислив. Просто я працював з насолодою i все-таки грiв надiю, що як вона
буде готова i ii побачить герцогиня, то, як особi тямовптiй, iй стане
шкода, що вона розпорядилася мармуром не найкращим чином. I ще
одну модель робив .Ц,жованнi Фiаммiнго l53 в монастирi Санта (роче,
а одну робив Вiнченцiо Щантi l54, перуджинець, у домi мессера OTTaBiaно де Медiчi. Iншу ще почав син MocKiHo в Пiзi, а ще iншу робив Бартоломео Амманнато в Лоджi, бо ми ii подiлили. f гарненько накидав
iT i xoTiB докладно доробити голову, уже накреслену в головних рисах.
Саме тодi герцог спустився з палацу i маляр Щжорджетто повiв його
до робiтнi Амманнато, аби показати йому Нептуна, над яким працював
.Щжорджiно вкупi з Амманнато та BciMa його працiвниками. Поки герцог його дивився, хтось прибiг до 1uене сказати, що BlH нею не дуже
задоволений. .Щ,жорджiно робив усе, аби забити йому баки cBoiM базiканIIям. Проте герцог покрутив головою, обернувся до мессера Джанстефано i сказав:
Ходи й спитайся у Бенвенуто, чи Biш посунувся зi cBoiM велетнем
так -далеко, щоб BiH погодивея дати MeHi глянути,
Мессер ,Щжанстефано вельми епритно й ласкаво передав MeBi цей
запит од iMeHi герцога. Причому ввернув, цIо як моя робота ще не зовciM готова для показу, то щоб я вiдверто сказав, бо герцог добре знае,
що мен1 дуже мало допомагали в такiй великiй прачi. Я вiдповiв, Iцоб
BiH, звичайно, приходив, i хоча моя праця ще далеко не готова, його
ясновельможнiсть такий тямовитий, що BiH добре змiркуе, як вона виглядатиме завершеною. Вельможа передав Moi слова герцоговi, i той
залюбки прийшов. Як тiльки його ясновельможнiqть ввiйшов до робiтнi
й озирнув мою роботу, я прочитав у його поглядi вдоволення, Потiм
герцог обiйшов модель усю довкола й оглядав з чотирьох бокiв, як це
зробив би всякий досвiдчений умiлець. Жестами рук i кивками голови
BiH показував, що робота йому подобаеться, i сказав лише:
Бенвенуто, тобi залишаеться лише додати йому останнiй лоск.
-Иого
ясновельможнiсть обернувся до свого почту, похвалив мою ро.боry i сказав:
Маленька модель, яку я бачив у його домi, MeHi дуже сподобалася, Але ця робота набагато перевершуе красу моделi.
,Як вгодно було Боговi, який все
робить на наше побро (я кажу про
тих, хто його визнае i хто в нього вiрить, бо Бог завжди ix боронить),
щоб я в цi днi зустрiв одного шалигана з Вiккйо, званого П'ерпларiя
д'Антерiголi, на прiзвисько Збiетта. Ремесло його пастух, а що BiH
близький родич месСера Гвiдо Гвiдi, лiкаря, а нинi старшини в Пelrrii,
то я вислухав його дуже пильно. BiH запропонував продати MeHi один
свiй xyTip на все життя. Хутора дивитися я не xoTiв, бо поспiшав швидше завершити мою модель велетня Нептуна, а також тому, пIо не було
потреби, щоб я його дивився, бо BiH продавав MeHi його заддя прибутку.
А прибуток, BiH MeHi показав у пам'ятцi, в стiльки-то MipoK збiжжя, i ви-
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На,lОЛ11,1
часидобро
,
було варте
я йому давав шiстсот
iH пiдтверя i не подив, що, по
турбувався про те, щоб з'iздити подивитися цей xyTjp. А,,+е я, наскiльки
змiг, з'ясував, чи так уже Збiетта i сер Фiлiппо, його рiдний брат, заможнi, щоб я був спокiйний. I багато рiзних людей, якi ix знали, сказали MeHi, що я можу бути цiлком спокiйний. Ми разом викликали сера
П'ерфранческо Бертольдi, нотаря при торговельному судi. I стlершу я дав
йому ло рук усе те, що Збiстта xoTiB MeHi забезпечити, гадаючи, що ця
записка мае бути згадана в угодi. Хай би там що, а нотар, який ii складав, слухав про двадцять двi межi, про якi йому торочив Збiетта, i, як
на мене, забув включити до угоди те, що MeHi запропоlJував продавець.
А я, поки нотар писав, працював, BiH орулував персiм кiлька годин, а
я за цей час витесав великий кавалок Нептуновоi голови. I от, коли
угода була пiдписана, Збiетта став зi мною ласкавий, хоч до рани прикладай, я вiдповiдав йому тим самим. BiH посилав MeHi козенят, каплуHiB, сир i всiлякi п.цоди, аж MeHi робилося нiяково. За цю щирiсть я щоразу, коли BiH приiздив до Флоренцii, водив його в корчму. Багато разiв з ними приiздили й родичi, я iх запрошував теж. Через кiлька тижHiB BiH почав MeHi докоряти, що я купив xyTip i досi очi туди не
показував. Невже не можна кинути на три днi Moi справи на моТх працiвникiв i поiхати його подивитися. BiH так мене улещував, що я, собi
на лихо, поiхав tIоглянути на xyTip. Збiетта. прийняв мене в cBoiM домi
так гостинно, як тiльки можна приймати герцога. А його дружина Biтала мене ще сердечнiше, нiж BiH. I так у нас тривало якийсь час, поки
tle сталося того, що вони замислили зробити, BiH i йогсl брат сер Фiлiппо.
Я завзято працював _над IJептуном 'i вже всього його накидав за
cBoiM перевiреним способом, якого я ще не застосовував i якого не знав
до мене HixTo, fl знав, що мармуру не дiстану з причин, ух(е згаданих,
але сподiвався скоро закiнчкти роботу й виставити ii на Площi задля
власноi втiхи. Година була красна й тепла. Я згадав про послужлиBicTb цих двох ошуканцiв i вибрався якось у середу, коли було два свята, зi cBoei дачi в Треспiано. Я лобре поснiдав i о двадцятiй годинi приixaB до Вiккйо. Мессера Фiлiппо я застав на порозi дому, нiби BiH заздалегiдь знав, що я приiду. BiH привiтав мене вельми ласкаво й повiв
мене до дому 3бiетти, де була його дружина безсоромниця. Вона теж
мене щиро частувала. Я подарував iй найтонший солом'яний брилик.
Вона казалfl, що зроду не бачила гарнiшого. Збiетти удома не було.
(оли пiдкрався вечiр, ми повечеряли Bci вкупi дуже славно. Потiм MeHi
дали зручну KiMHaTy, де я влiгся на м'якiй постелi. MoiM двом сл}жни-1
кам також видiлили чисту свiтличку. Вранцi, коли
тривало. Потiм я пiшов подивитися мiй xyTip, який
ся. I там MeHi передано стiльки-то збiжжя й iнших
я вернувся до Вiккйо, священик сер Фiлiппо сказав MeHi:
Бенвенуто, ви не бiйтеся. Хоча ви тут i не знайшли всього, що
ми -вам обiцяли, будьте спокiйнi, бо ви дiстанете все сторицею. Ми зв'язалися з чесними людьми. А того працiвника ми вигнали, бо BiH шахрай

i

вертiй.

Щього працiвника звали MapiaHo Розельi,

попереджував:

i BiH кiлька разiв

мене

.Ц,ивiться за тим, що у вас виходить, бо ви нарештi переконаетеся, -хто з нас бiльший махляр.
Коли цей селюк говорив цi слова, BiH якось дивно шкiрився на мене
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побачиш!>> У мепе було неприемне передчуття, але я й гадки не мав, що MeHi загрожуе. Я вер.
нувся з хутора, що cToiTb за двi милi од Вiккйо, в напрямку гiр, i застав
священика, який зустрiв мене привiтно, як завжди. Ми Bci вкупi пiшли
обiдати. IJ,e був не обiд, а скорше снiданок. Потiм ми пiш}и пройтися
по Вiккйо (починався вже ярмарок) , i я помiтив, що мешканцi Вiккйо
дивляться на мене, мов на якесь диво. Особливо пильно на мене позирав один чесний муж, який живе вже багато poKiB у Вiккйо, i його дружина пече хлiб на продаж. BiH там мае за милю звiдси гарний маеток,
але живе пекарем у Вiккйо. Щей чесний чоловiк мешкае в одному мо€му
булинку, який MeHi перепав разом iз хутором, званим xyTip Над потоком. BiH сказав MeHi:
Я живу в вашiм домi i заплачу KoMipHe вчасно. Якщо ви захочете- його наперед, то я задовольню вашу вимогу буль-що. Одне слово,
зi мною ви завжди порозумiетеся.
Поки ми балакали, я бачив, як цей чоловiк бликае на мене очима.
Отож я не втримався i запитав:
- Скажiть-но MeHi, мiй любий Джованнi, чому ви так пасете мене
поглядом?
Цей чесний чоловiк вiдповiв:
вам охоче скажу, якщо ви дасте MeHi слово честi, що не зради- f хто
вам це сказав.
те того,
Я пообiцяв йому. Тодi BiH мовив:
-- Бачте, цей попик сер Фiлiппо кiлька днiв тому хвалився вигiдною
оборудкою свого брата 3бiетти i казав, що B.iH п.родав у довiчне користуваtIня xyTip одному старому, якйfт через piK вiдкине коIIита. Ви зв'я-

й кивав головою, нiби казав: <Начувайся, ти ще

залися з ошукаЕцями, отож намагайтеся жити якнайдовше

очi в руки, бо вам це потрiбно. Бiльше я вам не скажу нiчого,.

i

Ёiзьмiть

Гуляючи по ярмарку, я здибав .Щ,жованбатiсту CaHTiHi, i священик,
запросив нас обох на вечерю. Було близько двадцятбi голини, i ми сi,пи
вечеряти рано через мене, бо я заявив, що ввечерi хочу вернутися до
ТреСпiано. Скоро все було приготовлене, поралася 3бiеттина жiнка i разом iз нею такий собi Чеккiцо Буттi, iхнiй охоронник. Коли llриготували
салати i Bci порозсiдалися за столом, лихий священик недобре посмiхнувся i сказав:
Перепрошую за те, що я не можу з вами вечеряти. MeHi треба

в справi мого брата Збiетти. Иого тут нема, отож доведевiдлучитися

ться заступити його MeHi.

Ми Bci лiого просили залишатися, але BiH був невблаганний. BiH
пiшоц а ми почали вечеряти. Коли ми поiли салатiв зi спiльних мисок
i нам почали подавати варене м'ясо, то пiднесли по тарiлцi кожному.
CaHTiHo, який сидiв навпроти мене, сказав:

посуд iнакший, нiж iншим. Чи ви бачпли колись
- Вам подають
за цей?
красивiший
Я вiдповiв, що я цього не помiтив, Потiм BiH MeHi сказав, щоб я покликав до столу Збiеттину жiнку,-- та разом з Чеккiно Буттi бiгали
туди-сюди, носячи страви. Нарештi я ii умовив, щоб вона сiла за стiл
з нами. Вона все бiдкалася й казала:
Moi страви вам не смакук)ть, ви iли так малоl
-Я кiлька
разiв похвалив ii лобiрну вечерю й пiдкреслив, що я зроду
не iB так багато i з таким апетитом, i нарештi заявив, що я ситий.
Я й гадки не мав, чому ця жiнка мене так припрохуё. Коли ми довечеряли, було вже двадцять одна година з Iакомt i я xoTiB вернутися
ще цього вечора в Треспiано, щоб MeHi можна було податися другого
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дня на мою робOту в Лоджу. Я попрощався з yciMa, подякував господинi i поiхав собi. Не вiд'iхав я i трьох миль, як MeHi здалося, що шлунок у мене пече, i я вiдчував TaKi муки, що не мiг дочекатися, коли доIДу до свого хутора в Треспiано; Як Боговi було вгодно, я доiхав уночi,
на превелику силу, й одразу ж зiбрався йти спати. Вночi я не мiг заснут{, а KpiM того, почав так крутити живiт, що MeHi довелося постiйно
ходиi,и туди, куди король ходить пiшки. (оли розвиднiло, я вiдчув, як
у мене пече сiдалище, i xoTiB подивитися, в чому рiч, виявилося, що
ганчiрка геть закривавлена. Тодi MeHi подумалося, що я з'iв щось отруйне, й довго MipKyBaB, що ж це могло бути. I згадалися MeHi Bci Ti
тарiлки, i чашки, i чашечки, поданi MeHi окремо вiд iнших, i Збiеттина
жiнка. I чому цей лихий священик, Збiсттин брат, стiльки порався, щоб
догодити MeHi, а потiм не побажав зостатися вечеряти з нами. I ще MeHi
спало на пам'ять, як цей священик казав, що брат зробив таку вдалу
оборудку
продав довiчно xyTip старому, який через piK вiдкине копита. Так- MeHi саме передав цей чесний чоловiк .Щ,жованнi Сарделла.
f вирiшив, що вОни MeHi дали в чашечцi з пiдливкою, такою смачною
й привабливою, дещицю сулеми. Бо сулема завдае Bcix тих болiв, якi
я помiчав у себе. 3виrIайно я Iв мало пiдливок i приправ з м'ясом, oKpiM
солi, а тут з'iв два ковтки цiеi пiдливи, благо вона так смакувала.
I я згадував, як 3бiеттина жiнка мене все припрохувала, абп я iB цю
пiдливу, Я знав тепер цiлком певно, що вони пiдмiшали в пiдливу
трошки сулеми.

MeHi вельми нездужалося, але все ж- таки я ходив, поки мiг, до Лоджi .працювати тlад. Moi,M велетнем. Через кiлька днiв болячка так мене
скрутила, що я злiг, Як тiльки герцогиня почула, що я слабий, вона
велiла вiддати роботу над злощасним мармуром Бартоломео Амманнато. Той передав MeHi через мессера Х, щоб я робив з початою моделлю, що хочу, бо Maplvlyp дiстав BiH. Мессер Х був одним з числевЕих
коханцiЕ друя(ини Бартоломео Амманнато. I.оскiльки мессер Х через
свою послужливiсть i cKpoMHicTb тiшився милiстю при дворi, Амманнато Hi в чому не перешкоджав. Про це можна було написати веселi icToрiйки. Одначе я не хочу робити, як Бандiнелло, його вчитель, той завжди розпускав язика i базiкав зайве. f вдовольнився тим, що сказав
згаданому MeccepoBi Х, що я все це передчував. I хай BiH скаже Бартоломео,.аби BiH був вдячний долi за ту велику милiсть, яку вона так
незаслужено йому зробпла. Так, невеселий, я лежав у постелi й лiкувався в цього славного чоловiка, маестро Франческо да Монте BapKi,
лiкаря, i разом iз ним мене лiкував хiрургiею маестро Раффаелло де
Пiллi. Бо ця сулема до того спалила MeHi вiдхiдник, що я зовсiм не
тримав калу. Маестро Франческо побачив, що отрута зробила вже всю
ту шкоду, яку могла, але ТТ не вистачило, щоб подужати мое мiцне здоров'я, яке BiH з'ясував у мене, тому BiH сказав MeHi якось:
Бенвенуто, Боговi, бо ти вискочив. Не бiйся, я вилiкую
- наПодякуй,
тебе
злrэ BciM цим ша.пиганам, якi хотiли спровадити тебе на той
cBiT.

Маестро Раффаеллiно додав:
Це буде найпрекраснiше й найважче зцiлення, яке коли-небудь
- вiдоме.
було
Знай, Бенвенуто, що ти з'iв кавалок сулеми.
Тут його рiшуче урвав маестро Франческо i сказав:
Не виключено, що цо викликав якийсь отруйний хробак.
-f вiдповiв,
що знаю напевно, яка то була отрута. I HaBiTb здогадую.ся, хто MeHi ii пiдмiшав. Тут вони замовкли. Лiкували мене понад шiсть
мiсяцiв, I остаточно я оклигав лише через piк.
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пору герцог готувався до з9итяжного в'iзду до Сiени, i АмманУ Лоджi
залишився нешлюбний син АмманЕато, який зцяв у мене деякi полотна
з Нептуновоi моделi. Вона ще не була закiнчена,, i тому я тримав ii закритою. Я олразу пiшов скаржитися до синьйора дон Франческо, г€рцогського сина, який показ)вав, що любить мене. Я. розповiв, як MeHi
розкрили мою фiгуру, яка була ще недовершепа. Якби вона була готова, я б нiчого не заперечував. Принц вiдповiв, докiрливо хитаючи го-

.

"y
HiTo поiхав
за кiлька мiсяцiв наперед робити трiумфа.пьнi арки.

ловою:

Бенвенуто, хай вас не обходить, що вона розкрита. Вони роблять
собi- ж гiрше.. Але якщо ви хочете, щоб я велiв ii прикрити, то я одразу ж накажу ii прикрити.
Потiм його ясновельможнiсть додав ще багато похвальних слiв
у прпсутностi багатьох вельмож. Я вiдповiв, що я прошjI його ясновельMoiKHocTi лпше одне: аби мешi дали змоry завершити Ii, бо я хочу пiдпести ii, разом з маленькою моделькою, його ясновельможноетi. BiH
вiдповiв, що охоче приймае i те, i те, i tцо BiH розirорядиться створити
MeHi Bci потрiбнi уМови. Так це зичливе ставлення пiдбадьорило мене
i сприяло..тому, щоб урятувати мое життя. Неприемностi й халепи, яцi
в останнiй час так переслiдувала мене, сильно пiлiрвали мене. Така
маленька милiсть вливала в мене нову надiю.
Минув piK, як я купив xyTip нал потоком у 3бiетти. KpiM прикро-

повернув MeHi грошi. Проти виступив лише Федерiго ле Рiччi, який ко-

ристувався послугами 3бiетти. Отож yci вони нарiкали MeHi, що Федерiго де Рiччi заважае iM винести прихильний вирок. .Щаремно вчиняли
bi Алесс
поки не
уранui
i, не зважаючи Hi на кого, голосно ryкнув:
Федерiго де Рiччi Bcix пас перекричав, i тому ти програв проти
- волi.
нашоi
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Бiльше про це я не хочу розводитися, щоб не зачiпати сильних cBiTy
сього. Словом, я програв завдяки цьому багатому громадянину, якого
цей пастух обслуговував.
Герчог бу" у Лiворно, я поiхав до.нього, аби його попросити вiдпустити мене. Сили до мене поЕерталися, а я постiйноi роботи не мав, от
MeHi стало шкода занедбувати cBoi здiбностi й даремно марнувати час.
Отож я поклав собi поТхати до Лiворно i застав там мого герцога, який
прийняв мене дуже ласкаво. f провiв там кiлька днiв. Щодня я iздив
верхи з його ясновельможнiстю i мав нагоду сказати йому все, що я хоTiB, Бо герцог виiздив з ЛЬорно i ixaB чотири милi вздовж берега моря
туди, де Ёiн розпорядився будувати невелику фортечю. BiH не xoTiB, щоб
йому набридало багато людей, i тому знаходив yTixy в тому, щоб розмовляти зi мною. От якось, побачивши, яку доброзичливiсть BiH виявля€ до мене, я забалакав з ним про 3бiетту, цебто про П'ермарiю д'Антерiголi, i сказав:
Пане, я хочу розповiсти вашiй ясновел
- щоб
ви зрозумiли, чомJr я нiяк не_ можу
году,
Нептуна в Лоджi. Хай буде вiдомо вашift ясн
у 3бiетти довiчно xyTip.
Словом, я розповiв усе якнайдокладнiше, намагаюуись нiчим не прикрашувати гоЛоi правди. I ось, коли я дiйшов до отрути, я сказав, що
коЛи його ясновельможнiсть вважа€ мене за свого вiрного слугу, то BiH
замiсть карати 3бiетту'або тих, хто пiдсипав MeHi отруту, мав би дати
iM щось гарне. Бо отрути не вистачило, щоб мене убити, зате Тi вистачило, щоб очистити мене вiд смертельноi осуги, що була в мене у шлунку i в нутрощах. У тому хворобливому cTaHi, в якому я був, я мiг би
прожити три або чотири роки. Зате цi незвичайнi лiки подiяли так, що
я запасся жиtтям poKiB на двадцять з гаком. I за це охочiше, нiж бульколи, дякую Боговi. I тому правда те, що я iнодi чую вiд декого:
-- На наш хосен пошли rrам Бог бiду,
Герцог слухав мене двi милi шляху дуже уважно. Нарештi вигукнув:
Ох, цi шальвiри!
-f повторив
ще раз, чим я iм завдячую, i перейшов до iнших при€мних речей. Я виждав такий день, коли у герцога добрий настрiй, i попр
сть вiдпустити мене на волю, аби не марнува
я ще придатнцй на те, щоб зробити щось.
А
шаеться ще дiстати за,мого Персея, то щоб
йо
i це вiддар, коли йому буле вгодно. По цих
словах я церемонно склав подяку його ясновельможностi. Герчог нiчого
не вiдповiв MeHi, i MeHi HaBiTb здалося, що BiH нiбито залишився невдо.
волений. .Щругого дня по мене прийшов. мессер Бартоломео Кончiно,
один з перших герцогських ceKpeтapiB, i майже погрозл}Iво сказав MeHi:
Герчог мовить, що BiH тебе вiдпускае, якщо ти хочеш звiльнення.
дле- якщ<' ти хочеш працювати, то BiH поставить тебе на роботу. дби ти
лише мiг стiльки зробити, скiльки його ясновельможнiсть дасть тобi
зробити!
Я вiдповiв, що нiчого iншого не бажаю, як тiльки дiстати роботу,
а надто вiд його ясновельможностi бiльше, нiж од будь-кого iншого на
cBiTi- Хай це буде чи то папа, чи то цiсарi, чи то королi, я з бiльшою
охотою по_служу його ясновельможностi за одrrн сольдо, нiж yciM iпшим
за дукат. Тодi BiH MeHi сказав:
Якщо це твоi думки, тодi ви вже домовилися, без зайвих слiв.
- повертайся
Отод
до Флоренцii i не бiйся нiчого, бо герцог любить тебе,
Тац я повернувся до Флоренцii.
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Як тiльки я приiхав до Флоренцii, до мене явився один чоловiк, на
ймення Раффаеллоне Скеджа, златоглавовий ткач, i сказав так:
Мiй Бенвенуто, я хочу вас помирити з П'ермарiею 3бiеттою.
-Я вiдповiв,
що HixTo нас не може помирити, oKpiM панiв радникiв,
i що в цiй купi радникiв у 3бiетти уже не буле Федерiго де-,Рiччi, який
за прItносини двох тлустих козлят, не помишляю.Iи Hi про Бога, Hi про
свою честь, став би пiдтримувати таких супостатiв i так безпардонно
кривдити святу справедливiсть, Поки я так обурено гримiв, чей Раффаелло, так само лагiдно, почав MeHi говорити, що куди краще дрозд, якщо
його можна з'iсти мирно, нiж найжирнiший каплун, хоча хтось там
i був би певний, що його дiстане, але дiстане з таким боем. I додав, що
TaKi позови тривають так довго, що я цей час куди б краще зробив, витратиЬши його на
славу

i

кули бiль

шив дiяти за його
вiзьме ueli xyTip
piK, на весь час, поки мого BiKy. Коли ми робили договiр, який складали
сер Джованнi, син сера Маттео да Фольгано, 3бiетта сказав, що той
спосiб, який ми обрали, вимагатиме бiльшого мита. Тим-то було б краще, аби ми вчинили цю винайму на п'ять pokiB, а потiм ще на п'ять i так
далi. BiH запевнив, що BiH дотрима€ться свого слова i нiколи бiльше
не позивДтиметься. Те саме пообiцяв MeHi i цей ошуст, цей його брат
свящецик. Отож ми склали договiр на п'ять poKiB.
Бажаючи розповiдати про iншi пригоди й залишити на якийсь час
мову про це шахрайство, я мушу передусiм сказати про наступних п'ять
poKiB найму. Коли вони минули, то цi KpyTii, не бажаючи виконувати
жодноi з даних MeHi обiцянок, побажали вернути MeHi мiй xyTip i не
бажали бiльше його наймати. Я почав нарiкати, а вони MeHi розгортали

угоду. Через iхню пiдступнiсть я не мiг дати собi ради. Отож-бо я iм
пригрозив,,що герцог i принц флорентинськi не потерlrлять, щоб у ixньому MicTi так обдирали людей. Щя погроза подiяла так, що вони знову
наслали на мене цього ж таки Раффаелло Скеджу, який склав першу
угоду.Але вони казали, що не бажають MeHi платити сiмдесят золотих
скудо золотом, як платили попереднiх п'ять poKiB. Я вiдповiв, що менше
одержувати я не бажаю. Раффаелло явився до мене i сказав:
Бачте, мiй Бенвенуто, я на вашому боцi. Так ось, домовлятися
вони- уповноважили мене.
I BiH показав MeHi ixHi пiдписи. Я не знав, що Раффаелло iхнiй
близький родич, MeHi здалося, що все йде як по маслу, i тому я liotrly
довiрився цiлком i повнiстю. Ось цей чесняк прийшов якось о пiв на
першу ночi, а це було в серпнi, i всякими доказами пiдбив мене пiдписати угоду, бо BiH добре знав, що абп забарпвся до ранку, то це ошуканство, яке BiH задумав вчинити, йому б не вдалося. I от ми склали
договiр, що MeHi мають платити шiстдесят п'ять скудо монетою на руки
за наймання, двi виплати щороку, поки мого BiKy. I хоч як я вiдмагався
i не xoTiB йому поступатися, але BiH trоказував MeHi написане моею рукою, i HixTo не xoTiB мене пiдтримувати. При цьому вiн-казав, що все
це зробив для мого ж блага i що BiH на моему боцi.А що Hi нотар, Hi
iншi не знали, що BiH iM доводиться родичем, то Bci мене осуджували.
Я подумав так: поступлюся, але спробую жити якнайдовше. Слiдом за
цим я зробив другу помилку в грулнi наступного 1566 року, Я купив
половину хутора бiля Криницi у них, тобто у 3бiетти, за двiстi скудо
монетою, на межi з MoiM першим хутором Над потоком, умовно на три
роки, i вiддав ii в найми. Я xoTiB зробити якнайкраще. Аби я захотiв
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описати Bci Ti шахрайства, якi MeHi вчинили, вийшла б надто довга розповiдь. Отож я покладаюся цiлком i повнiстю на Бога, якиЙ, завжди
мене охороняв вiд зловорожих пiдступiв.
Я завершив свое мармурове розп'яття i подумав, що буд9 краще
поставити його стiйма i помiстити пiдНятим вiд землi на кiлька лiктiв,
нiж тримати його на землi. Хоча воно MeHi подобалося, але коли я поставив його стiйма, воно здалося ще кращим, отож я не мiг нарадуватися. I так я почав його показувати BciM, хто бажав його бачити. I Богу
було вгодно, щоб про це передали герцоговi й герцогинi. Отож як вони
повернулися з Пiзи, вони одвiдали меЕе якось по обiдi з yciM придвор,
ним почтом, едино, щоб подивитися це розп'яття: Робота сподобалася
гостям так, що вони не могли нахвалитися. Так само хвалили Bci цi
синьйори й шляхтичi, прибулi з ними. Побачивши, якi вонп заlоволе-

я за
уть,
цих
они

небудь щось
ношу. Я тiль

ласку

зайти

пiд-

MeHi

вони

молюб'язно вст
дельку Нептуна i фонтана: Герцогиня бачила цю модель вперше. Вона
була така вражена, що з грудей ii вихопився крик здивувацня. Обер-

нувшись до герцога, вона сказала:
it
- Життям присягаюся - я не думала
краси!
Герцог кiлька разiв повторив:
Чи я вам не казав?

i

про десяту частку TaKoi

-I так вони довго гомонiли мiж собою, висловлюючи MeHi похвали.
Потiм герцогиня покликала мене до себе, i пiсля багатьох комплiментiв
i виправдань (так нiби вона перепрошувала мене) вона заявила MeHi,
щоб я дiстав собi мармур по своiй уподобi i що вона хоче, щоб я його
пустив у роботу. Н' ui ii милостивi слова я вiдповiв, цIо я залюбки
вiзьмуся за це важке, завдання, якщо ixHi ясновельможностi створять
MeHi умови, Герцог одразу ж вiдповiв:
я створю тобi Bci умови, яких ти лише потребуеш.
- Бенвенуто,
А KpiM
того, я тобi сам вiд себе дам ще щось куди цiннiше.
З цими любими словами вони пiшли й залишили мене в радiсному
HacTpoi,

Минуло кiлька тижнiв, а про мене HixTo не згадував. Я був просто
в розпачi, побачивши, що Hi кують, Hi мелють. У цей час королева французька

послала

мессера

Баччо ле;lь Бене до нашого

герцога

попроси,ги

в нього позичити грошей. Як подейкували, герцог охоче пiшов королевi
назустрiч. З мессером Баччо дель Бене ми щиро приятелювалп, i тепер
при.зустрiчi у Флоренцii ми радiсно вiтали один одного. BiH. розповiв
MeHi, яку велику ласку виявив до нього його ясновельможнiсть. Мiж
iншим BiH запитав мене, якi великi роботи я виконую. f, природно, розповiв йому про всю цю пригоду з великим Нептуном i фонтаном i згадав про те, яку велику кривду зробила MeHi герцогиня, На цi слова BiH
MeHi сказав вiд iMeHi королеви, що ii величнiсть Mpie завершити гробницю короля Генрiха, свого мужа, i що .[|,анiе,rло да Вольтера l55 взявся
робити великого бронзового коня, але час на його закiнчення давно
минув, i що для цiеi усипальнi потрiбнi пишнi оздоби. Отож якщо я ба248

жаю повернутися ло Францii в мiй замок, то вона виконае Bci Moi вимоги, аби лиш тiльки я iй служив. Я сказав мессеровi,Баччо, аби BiH
випросив мене у мого геРцога. Якщо його ясновельможнiсть дасть згоду, то я охоче повернуся до Францii. Мессер Баччо сказав- ве-Фло:
Ми повернемося разом,
-I вважав
справу вирiшеною. .Щругого дня мессер Баччо розмовляв
з герцогом i в розмовi згадав про мене. BiH сказав герцоговi, що]поролева французька, з його милостивого дозволу, рало б узяла мене на
свою службу. Герчог вiдповiв негайно:
- Бенвенуто
- великий мастак, вiдомий на весь cBiT. Але тепер BiH
бiльше працювати.
не бажае
I вони перемiнили тему розмови. На другий день я пiшов до мессера
Баччо, i той MeHi передав усе. Терпеllь MeHi лопнув, i я гукнув:
-- Иого ясновельможнiсть не дав MeHi нiчого робити, i я на свiй
страх i ризик.Dдконав чи не найважчу роботу, що коли-небудь зроблена
на cBiTi, й влетiла вона MeHi в двiстi з гаком скудо, одiрваних вiд Moix
убогих коштiв. О, чого б я тiльки не зробив, аби його ясновельможнiсть
поставив мене на робоry! Повiрте MeHi, меЕе неабияк скривдили!
.Щобрий шляхтич передав герцоговi все, з чим я йому звiрився. Герцог йому сказав, що BiH пожартував i що BiH хоче залишити мене для
себе. Я не раз збирався уже поiхати з Богом. Проте королева не бажала бiльше про це говорити, щоб не гнiвити герцога- Так я катувався
у Флоренчii.
У цей час герцог, з yciM cBoiM двором i з yciMa синами, oKpiM принца, що був в Iспанii, поiхав. Вони подолали cieHcbKi болота, i дорога
iх привела аж до Пiзи. ПерШою жертвою нфдорових випарiв став кардинал. Через кiлька днiв на нього напала чумна лихоманка, i незаба.
ром вона його забрала в могилу. BiH був правою рукою герчога. Гарний чоловiк i добряга. MeHi його дуже шкода. Я почекав кiлька днiв,
поки висохнуть сльози. Потiм вирушив до Пiзи.
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золотдр xvl BlKy
пiслямова
<<...Господар майстернi...

стояв, схрестивши руки

i

ковальське горно.
Саме його передусiм i помiтив юнак, зайшовши в залу.

спtlраючись на

.Щ,ивовижною енергiею i силою дихало обличчя цього незвичайного
чоловiка, привертаючи увагу HaBiTb тих, кому не хотiлося його помiчати.'То був сухорлявий, рослявий, дужий чоловiк poKiB сорока, та лише
рiзець Мiкеланджело або пензель Рiбери могли б зобразити його тонкий, рiшучий профiль, виписати смагляве, виразне лице чи вiдтворити
всю смiливу, величну поДобу. Иого високе чоло вiдтiнювали густi бр'ови, i здавалось, вони ось-ось нахмуряться; яснi, чеснi, проникливi очi
iнодi метали блискавки в царственому гнiвi; добра i поблажлива, та
водночас ледь насмiшкувДта усмiшка i зачаровувала, i навiювала острах.
BiH за звичкою погладжував чорнi вуса й бороду. Иого величеЕька руспритна, умlла, мlцна l при всьому тому тонка з довгими пальцями
ка, породиста, зграбна, -його манера дивитися, говорити, повертати голову, жвавiсть, виразнi, але не рiзкi рухи, недбала пqза, в якiй BiH
стояв, коли ввiйшов AcKaHio,- словом, уся його подоба дихала силою:
лев на вlдпочинку залишався левом>.
Так малюе портрет Бенвенуто Челлiнi Олександр Дюма в poMaHi
<<AcKaHio>, побудованому на багатющому матерiалi спогадiв цього флорентцнського скульптора XVI BiKy. Французький переклад MeMyapiB
Бенвенуто Челлiнi саме тодi вийшов i викликав захват Дюма. На стоpiHKax <<AcKaHio> французький poMaHicT дав такий вiдгук про цей TBip:
<<Сам Бенвенуто Челлiнi розповiлав у своему життеписi, бiльш захоплюючому, нiж найцiкавiший роман, про сповнене небезпечних прцгод
життя художникiв ХV i XVI BiKiB, коли Тiцiан малював, надiвши лати,
а Мiкеланджело рiзьбив зi шпагою на боку, коли Мазаччо i [oMeHiKiно було отруено, а Козiмо замикався на замок, намагаючись так загартувати крицю, щоб вона рiзала порфир>.
А тепер уявiмо цього лева у вiцi п'ятдесяти восьми лiт, тобто
1558 року. На ньому оксамитний камзол i KopoTKi пузирчастi штани,-'на
поясi висить незмiнний кинджал, Чорну бороду i вуса вже олалила
сивина, високе чоло поорали зморшки, а коли BiH говорить чи BcMixaеться, видно, що йому бракуе багатьох зубiв (наслiдок тривалого ув'язнення в замку Святого Ангела), Але в очах його той самий, як i замолоду, вогонь, жести рiшучi й голос гучний. Iнодi в своему монолозi BiH
захоплюеться так, що вiд його подиху лягае набiк полум'я свiчок у
канделябрi. В ixHboMy свiтлi казково блищить емаль, ляпiс-лазур, oнiKc,
топаз, срiбло, золото. Майстерня сповнена вщерть витворами рук господаря: урни, кубки, глеки, чашi, дароносицi, медалi. Майстерно вирiзьбленi Юпiтери, наяди, €гови, скорботнi Пречистi, розп'яття. Чути
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скрип гусячого пера по пергаменту. Писар за столом, миршавий чотирнадцятилiтнiй хлопчак, сусiдський синок, ледве встигае записувати те,
що диктуе несамовитий маестро.
Насамперед хай нащадки знають, звiдки пiшов рiд Челлiнi. Рiд цей
не знатний, BiH син маестро !,жованнi, бiдного флейтиста й будiвничоу життi завдяки своему
якlсь знаки, передчуття
скорпiоном, маленькиЙ
клешнями i увiнчаним
жалом хвостом i не вiддавав переляканому батьковi, поки той не вiдqикрижив ножицями грiзнi знаряддя захисту. Хiба це не повторення
подвигу малого Геракла, який задавив ще у своiй колисцi двох гадюк?
Ще одна така прикмета: юний Бенвенуто бачить у KaMiHi на KyxHi саламандру, ця звiрючка корчиться у вогнi, i щоб майбутнiй художник.
запам'ятав ii, брат вiдважуе йому ляпаса. Хвастощi? Перебiльшення?
Але така,вдача автора, людини, можна сказатп, фантастичноi, надiленоi непогамовним темпераментом i буйною уявою. Перед нами постають
одна за одною мальовничi картини побуту i звичаiв XVI столiття. Вражае насамltеред.рiзностороннiсть хисту Челлiнi, i'B цьому BiH зрiднi генiям Вiдродження, яких охрестили титанами. З H.exiTTIo, тiльки поступаючись батьковим домаганням, вчиться Бенвенуто грати на флейтi
i KopHeTi, i тут здобув TaKi успiхи, що на нього звернув увагу папа Климент VII. BiH i неабиякий фехтувальник i влучний стрiлець з аркебузи
i мортири, Фортифiкатор i зодчий, Рiзьбар llечаток i медалей, карбiвник монет. Як його учитель Мiкеланджело, взявся вiршувати, i що ж
написав, сидячи за гратами, цiлу поему в терцинах. Не кажучи вже про
сам <<Житт€пис>. Про нього Гете сказав, що <<Челлiнi завдячу€ свою
славу бiльше своему слову, нiж творiнням>, бо <<cвoiм пером вiрнiше,
нiж рiзцем, BiH залишив тривалий пам'ятник собi i своему мистецтву>.
Талант Бенвенуто шлiфувався у флорентiйськлIх, сiенських, пiзаrIських i римських майстернях. Челлiнi згадуе iMeHa Bcix своiх учителiв
i описуе, якi саме роботи BiH зробив пiдмайстром. Пiсля бiйки в рiдному MicTi (1519) BiH TiKae в Рим i живе там до 1527 року. Потiм BiH мешкае у MaHTyi i Флоренцii, а l529 року повертаеться в Рим, де вiдкривае
свою власну майстерню. i добиваеться покровительства папи,Климента VII. Тут BiH присвячуе себе золотарству i виготовленню монет та
медалей, Еадихаючись малюнками Леонардо, Мiкеланджело, Рафаеля
i фресками Фiлiппiно Лiппi. На cTopiHKax MeMyapiB даеться докладний
послужний список художнiх робiт, але не менше автор розповiдае про
Ti подвиги, коли йому доводилося орудувати не рiзцем i чеканом, а шltагою, кинджДлом, пiстолем. У цьому Челлiнi залишаеться вiрним сином
cBoei буремноi доби, коли iталiйськi мiста-синьйорii вже занепадали
i на республiканськi вольностi замахувалися TaKi деспоти, як Медiчi,
папа Павло III.
Багато мiсця у спогадах вiдведено взаеминам художника i влади.
Щивучи при дворi пап, герцогiв i королiв, Челлiнi завжди вiдзначався
незалежнiстю поглядiв, не дуже обмежував себе у висловах. 3 першим
меценатом папою Климентом VII ще йому повезло
на
- той розумiвся
потьмарювамистецтвi, мав добрий смак. Але й тодi життя художника
ли iнтриги придворних, наклепи заздрiсникiв. А от з боку герцога Козiмо, папи Павла III ювелiр зустрiчав часто повне нерозумiння його
мистецтва. Та й HaBiTb вiд французького короля Франциска I, нащо
вже, здавалося, доброзичливого до Челлiнi, довелося йому вислукати
чимало докорiв. Челлiнi з болем згадував про роки, проведенi за гра-
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завжди робив усе навпаки.

1540 року знаменити]й рiзьбар i золотар черф скандал покидае батькiвщину i до 1545 року мешкае у Францii. BiH виконуе багато замовлень французького короля, серед яцш статуi-свiтильники (загубленi),
солонка.з емалi i срiбла (Вiдень), що явля€ собою двох божеств 3емлi
i Моря, елегантнi фiгурки, оздобленi рясними тонкими деталями. Найзначнiша робота
, Лувр).
1545 року Челлiнi
найбiльшi витвори: бюст
тя> (Ескурiал), <<Хортиця
йнi риси
герцога досить жорстко, тодi як оздоба лат виконана в традицiях великого золотарства. У <Ганiмедi на орлi> (Барджелло) i в <<Персеi>
(154б-1553, Лоджiя деi Ланцi, Флорен.чiя), роботах цього ж пiзнього
перiоду, Челлiнi появляе майже жiночу грацiю, притаманну .Ц,онателло

та Мiкеланджело.

Щодо найкращого творiння Челлiкi-скульптора

сея>, якому присвячено стiльки блискучих cTopiHoK

бронзового <<Пер- <Життеписi>>.
У су-

у

часних вiдгуках MeHi довелося читати, що'поза_Персея нестiйка, що на
шолом героевi нагромаджено зайвi аксесуари. Не знаю. Я не мистецтвознавець, я лише перекладач. Усе ж наважусь висловити свою скромну
думку. На чому Персей cToiTb? BiH cToiTb, топчучи його, на обезг;rавлепому тiлi Медузи Горгони. Як можна, топчучи щось ногами, зберiгати
стiйку позу? А шолом героя Челлiнi переобтяжив аксесуарами недаремно. Як виявилося недавно, на зворотному боцi шолома iталiйський
скульптор зобразив свiй автопортрет. Саме цим вiдкриттям i скористалася yKpaiнcbKa художниця Олена Овчинникова при оформленнi цiеi
книжки.
Помер Бенвенуто Челлiнi l57l року, залишивши свою розповiдь незавершеною. Оприлюднено ii було лише через пiвтора BiKy по cMepTi
автора, видав ii 1728 року AHToHio KoKKi в Неаполi, проте, на жаль, на
пiдставi спотвореного списку. Оригiнальний манускрипт MeмyapiB знайшовся лише в минулому столiттi, i видрукував його l829 роКу Франческо
Tacci у Флоренцii. Англiйський переклад <<Життепису> з'явився ще
у вiсiмнадцятому столiттi, нiмецький (перекладач Гете), французький
(який так BiTaB Дюма), росiйський у дев'ятнадцятому (перший росiйський не з оригiналу, а з французького перекладу). Потiм l93l року
<Життепис>> майстерно переклав iтальянiст Лозинський.
Тепер, читачу, треба тебе попередити ще про одне: сам автор, безперечно, обдарований словом, був не дуже сильний у граматицi, а його
переписувач i поготiв. <Життепис> -. це пам'ятник живоi усноi мови
флорентiйця епохи Ренесансу, це породження красномовства талановиToi, хоч i малограмотноi людини. ПереклаДач, дещо згладжуючи, все ж
намагався вiдтворити <<дикi> неправильностi, передати аромат мови вулицi. Не унiфiковано й рiзне написання одних i тих самих прiзВищ, без
виправлення залишилася iталiнiзацiя французьких назв, а щоб читач
здогадався, правильнi назви данi в примiтках. Для полегшення читання
перекладач дозволив собi розбити текст на роздiли i дати вiд себе до
цих роздiлiв заголовки i перiодизацilQ.
Анатоль ПерепаOя

примlтки

двору справу рук диявола.
z П'еро Содерiнi (|452-1622)
дожитт€вий гснфалоньер флорентiйськоi республiки. Гонфалоньер (храмовий хорунжий)
почесний титул глави уряду. Втратив владу
й став вшгнанцем.
8 Кардияал-ДжОванпi де Медisi (!47Б-l52l), син Лоренцо, обраний l5l3
року
пацою пiд iMeHer,r Лева Х.
9 Якопо Сальвiатi.- эять Лоренцо, l514
гонфалоньЁ:ром
став
року
республiки.
l0 Бандiнеллi, Баччо (1488-1560)
флорентiйський скульптор, iаслiдував MiKeланджело, Суперник Челлiнi,
ll Мiкеланьйоло Брандiнi (14б9-152Е)
Бандiнеллi. BiB був сином не вуг-батько
Вазарi.
ляра, а коваля, Як золотаря fiого високо цiнував
tz-[жоваНнi де Медi.li (l498-1526)
командир (чорних загонiв>; звiдр, син koзirio згодом стаь герцогом
Нере. Иого
си i прiзвисько .I|,жовапнi делле Бапде -кондоть€

-

-

флорентiйським.
lЗ Близько 22 годинп
- час у давнiй Iталii рахувався вiд сходу до заходу сонця.
la Рада Восьми
флорентiйський трибУнал, розглядав випадки порушення спокою

в MicTi.
l5 (ардинал Медiчi-Джулiо, позашлюбний син.Щ,жулiано Медiчi. lб23
року обраний папою пiд iм'ям Клпмента VI,I. Помер lб34 року.
lб Кампо Санто (святе поле)
славетний цвинтар у Пiзi, оздоблений фресками
(такиши, як сТрiумф cMepTi> тощо).l7 П'€ро Торрiлжанi (1472-1Б28)
- флорентiйський скульптор, створив у BecTMiHстерському абатствi бронзовий пам'ятник Генрiху VII.
l8 Картони
Содерiнi доручив l503 року Мiкеланддсело та Леонардо
-гонфалонь€р
да Вiнчi оздобити залу Ради в Палаццо Веккfiо. Худол<ники зобразили на картонах батальнi сцеви. Цi роботи,ло нас не дiйшли i вiдомi лише зi шкiцiв i копiй.
le Мазаччо, Томмазо Гвiлi (1401-1428) ._флорентiйськпй художЕикl автор мопументаJьвцх фресок у церквi Санта Марiя дель (армiпе.
Ю Фра Фiлiппб Лiппi (l406-1469)
художник.
-вiдомий флорентiйський
2l Фiлiппiно Л
22 Прifiцiвалле
ик Медiчi.
.В Сповитi

вiд

руг голови кiнцi

-

учень.

кап-

26 Агостiно
Кiджi (1468-1529)
римських банкiрiв>, велики,fi багатiй. Иого
-(кЕязь фресками
Рафаель та його учВi.
падац, так звапу вiллу Фарнезiну, розписали
u Дл<улiо ррiбпа ионета.
Л Феррагосто-свято, що припадае на серпень.
2s (амеральний
тобто з папськоi скарбlвнi.

-
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створив надгробок папи Адрiана в церквi Санта Марiя делланiма.
аЭ
!.жулiо Романо, або Джулiо Пiппi (l499-1546) -маляр i зодчий.
19 Бак'якка
- Франческо YбepTiHi (I404-1557) -- маляр, бцiнениfi по-справжньому
вже у нашу добу.
11

4Б
48

жi Пульчi.

коннетабль Францii,
,tо iмператора Кар-

небiж

ла V.

17

V. Колонна змусив папу,

женог

4t

обло-

ького роду конд9тьерiв, Ув'язне-

ний у замку Святого Ангела за порушення миру в Перулжi, BiH згодом очолив захпсни-

KiB MicTa.
{9

Я належав до людей замку - Челлiнi числився музйкою при папському дворi.
Франческо Марiя делла Ровере (1490-1538), небiж папи

Герчог урбiнський
Юлiя II.

s

-

Кардинал Равенна-Бепедетто Аккольтi (1497-1549)

ретар,

-учений,

папський сек-

5l Кардинал Фарнезе-згодом обраний папою пiд iм'ям Павла III.

родтнними узами з ролом Мелiчi,
. 52 Фiлiппо Строццi (1488-1б38) пiд Монтемурло
виступив проти ixHboi влади, В битвi-пов'язаний
потрапив
полоЕ
I

у

до Козiмо

й загинув у в'яэничi.
53 Принц оранський-Фiлiберт Шалонський (1500-1530).. Перейшов вiд Францис-

каIд

i.

#

ць Лоренцо Медiчi.

56

вiд

МаНТУИСЬКИИ, КаРДинал

15
57

Iпполiто
де Медiчi (15l1-1535). 3мовився з флорентiйськими eMi- кардинал
грантамп повалити
герцога Алессандро, за що той звелiв його отруiти.
s Алессандро (1510-1537)
своею жорстокiстю й розпус-герцог флореятiйський,
тою викликав загальну
свого прибiчника Лорензаччо.
руки
59 <Sчmmа tulisse' j
о-нести> (лаi.).
Ф Луiджi Аламалн
i полiтик, за своi демократичнi поглядп
вигнаний з Флоренцii, жив вiд 1532 року при дворi франчузького короля.

бl Архiепископ капуанський

,

фра Нiкколо Шомберг (l470-1537) -учений-домiнi-

канин, згодом кардинал.
бl <Ессе Ноmо>-<Се людина> (лат.).

. 62 <Uпus spiгitus et чпа fides егаt iп eis> - <€диний дух i еди,на Bipa були в них>
(лат.).
63.Щжованнi Гаддi (нар. 1492)
спритний дипломат i щелрий покро-флорентiець,
витель лiтераторiв.
il AHToHio Аллегреттi-флорентiйський поет, оспiвав,у сонетах статую Персея
Челлiнi.
65
менник, перекладач Вергi-

лiевоi

66

(l4Sб-lб47)

маляр,
67

264

-

славетнпй

камеямп.
z0 flHToHio Солосмео

- маляр i рiзьбар родом з Флоренцii, зробив статую для Еадгробка П'еро Медiчi.
77 В!це-король неаполiтанський
- Педро Альварес де Толедо з роду герцога Альби,
вiдомий своею жорстокiстю.
78 <Сlачdапtчг
<3ачшrяеться брама вiйнш (лат.).
79 <Ut bibat
пив народ> (лат.),
ро
.Е0 <Vas electio
на обрання> (лат.). П'ер Луiджi Фарнезе позашлюбний скн папи

8l Трiболiно-Нiкколо де Перiколi на прiзвисько Трiболо (l500-1565)

-славетпий
TaTTi на прiзвисько дель CaHcoBiHo (1486-

t2
1570)
83
El

флоре

Восьми i капiтан мiлiцii (1524).
орrк Флоренцii, цiсля пёремогп Медiчi

нець.

Е5

tбФузольёра
ворит
а7

-

човен.

-

де медiчi, зменшувальне iм'я Лорензаччо
1537 року вбив герцога в себе удома.

03-1ббб)

Флоренчii.

-один

Ш

.t[,жорлжетто Васселарiо-.Ц,жорлжо

9{

Земля Сiрих-Граубюнден.

(l5l4-15a8)

вигна-

-

фа-

з найвiдомiшиi поетiв своеi доби, iсторик

Вазарi (l5l1-1б74)

ма-

-флорентiйськиfi
apxiTeKTopiBr.
ляр, автор <Життепису найславетнiших живописцiв, скульпторiв та
89 Лука Мартiнi-пОет,
фаворит Козiмо I. Челлiвi присвятив йому свое капiтоло.
90 Щуранте .Щ,урантiнi
кардинал i епископ.
9l Маркiз дель Гвасто - Альфонсо д'Авалос, маркiз дель Васто.
- (1518-1564)-oHyK папи Павла III, луже впливовий при
s2 Гвiдо AcKaHio Сфорча
папському дворi.
9З П'етро Бембо (1470-1547) _вiдомий iталiйський гуманiсг, знавець Петрарки
й Боккаччо, коханець Лукрецii Борджа. Своiми вiршами створив взiрцi красного стилю.
s5 Гори Альба

i

АльQула
Бернiна
- проходи
Валленштадт.
97 Весса
Везен.
98 Лакка Лахен.
Ф CypiK - ILюрiх.

s

Вальдiста

i Бернiна

в Альпах.

lф Солуторно-3олотурш.
l0l Узанна

Лозанна.

палiсса -_ ла палiс.
lm AHToHio да Сангалло молодший (1485-1546)
зодчиfi, BiB далi-пiсля
-славетний
Браманте бу.шiвничтво собору Святого Петра.
lM Фонтана Белiо
Фонтенбло.
t05 Кардинал
феррарський_ Iпполiто д'Есте (1б09-Lб72) -син герцога Альфонсо I й Лукрецii Борлжа, кардинал, мецецат. 3булував у Римi славетну вiллу д'Есте,
l02

106

Гранополi

Гренобль.

Санпiонськi- гори
Сiмплонський перевал.
рiчка .Щоверiя.
вiдомий вояк, оженився з графинею Франческою Сфорша.
.Щжiроламо OpciHi
- 155.3 року з Козiмовою дочкою Iзаýеллою, яку вбив з ревИого син Паоло одружився
нощiв I576 року.
tlo Раффаелло да Монтелупо (1503-1567 чи 1588)
i зодчий. Будiвничий
|07

l0B Iндеведро
l09

замку'Свяiого Ангела.
'1l

Морлюк-Жан Монтлюк (1508-1579)

довгпfi час у Рпмi.
ll2 ДруЙина герцога OTTaBio

-

-рiзьбар

-

франчузький прелат

i

дипломат, жив

маркiза, позашлюбна- дочка Карла V, удова убитого
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герцога Алессандро де Медiчi, видана знову
небожа.
ll3 Абревiатор

за герцога OTTaBio Фарнезс,

папського

складач папських послань
бреве i булл.
Il{ Парко майорiс-колегiя
абревiаторiв.
l15 (апiтоло
написана терцинами поезiйка повчального чи бурлескного зйiсту.
llб Бенедетто- да Фойяно-вiдомий проповiдник, послiдовник Савонароли.
ll7 <De
ргоfчпdis сlаmачi>-<З пекла кJIикав я> (лат.), <Мisегеrе>-<3жалься>
(лат.), <In te Dоmiпе sрегачi>-<На тебе, Госп,оди, я у,повав) (лат.) ..._католиuькi

молЕт,ви.

tlB <Qui habitat
гае> (лат.).

iп

аiчtогium> (правильно:

iп

аdjutогiо)

-

<Хто завжди спома-

tlg Лiоне-Леоне Леонi з Аречцо (1509-1590)
золотар
-славетний
перник Челлiнi. Помер в Iспанii l590 року.
l20 Нашого з тобою батька
себто Адама.

-

121

|22
123
'l2Д
127

рiзьбар, су-

кий полiтичний дiяч i меценаi.
авитель CieHcbKoi республiки.
очах Гооподнiп (лат.).

|25

l26

i

.Щ,ельфiнат

Маленький -.Ц,офiне.
Нель
замок Нель, складаеться з двох частин: Великий i Маленький

-

Нель.

Панi де Тамп-Днна де Пiсселе, герцогиня д'Етамп (1508-1580)

l28

-фаворитка
Франциска I. Мала великий вплив на короля.
l29
Дофiн-майбутнiй французький король Генрiх II (l519-1559).
l30 .[|,офiна-Катери_на
де Медiчi (l5l9-1589)
французька королева.
-майбутня
lat П]етро Строц{i (l5
вiйська флореiтiйських вигнанцiв.
Потiм перейпrов на службу
Францii.
l32 AHToHio Массонеетар jllаргарити IlaBappcbKoi, переклав <.Щекамерон> (l545).
1з3 гвiдо Гвiдi
по MaTepi онук маляра Доменiко Гiрландайо, один з найзнаменитiших лiкарiв cBoei-доби,
l3a Франческо Прiматiччо (1504-1570)
рiзьбар i зодчий, працював при

д

-маляр,

оля.

phe phe Satan аlё pheu
по-французькому <Paix, paix, Satan!
- Сатано!
paix!>>, тобто: <Тихо, тихо,
Тихо ж бо!>
натякае на TeM.Hi слова першого вiрша cboMoi пiснi .Ц,антового

Р
<<Пекла

ап

;::

aleppe!>

Б"1::::::I
lнтендан

1493-1555)

l39
сiенець.

,

родом

l40

l4l
1,42

гостроконечно-

14з

l44

сандро Ластрiкатi
la5

Бiндо

iiiniiЁ;r""n.Ha ia площi

i.рiзьбар.
- ливарник
(l491-1566)
Альтовiтi

рентl€ць.

-папський

перед синьйорiею. Алес-

банкiр, приятель Мiкеланджело, фло-

1аб

Франческо Урбiно
скульптор, учень Мiкеланджело. Якопо Каруччi да Понтор- маляр, представник
славетний
тосканського маньеризму.
la7 Брондзiно- (l503-1572)
i
поет, творець цiлоi галереi портретiв, на-.художник
писаних пiд виразним впливом Мiкеланджело.
ra8 Сандрiно
Аллорi (l535-1607)
Брондзiно.
1аs Андреа
-Алессандро
-учень
Вероккйо (1435-I488)
маляр, зодчий, рiзьбар, ювелiр,
дель
-славетний
учитель Леонардо да Вiнчi.
150
,Щжовананьйоло, на прiзвисько Монторсолi (1507-1563)
монастиря
-чернець
cepBiTiB, рiзьбар,
15l Чезаре
Челлiнi.
деi Фелерiгi (1530-1564)
l52
-скульптор, учень

мо (1494-1556)

Бартоломео Амманнато (lбl1-1592)

l скульптор.
l53

l608)

Джованнi Фiаммiнго
- Джованнi
скульптор, учень Мiкеланджело.
- Вiнченцiо
!,aHTi (l530-1576)

t5a

155

.I[,апiелло

- учень

Мiкеланджело,

apxiTeKTop

Фламандець, або ,Щжан Болонья
apxiTeKTop

lьоо[-мuляр'i рiзьбар.
ла Волiтерра 1пом. -скульптор,

i

ювелiр.

(

1524-

змl ст
(нига

перша

4

l48
249
253

Челлiнl, Бенвенуто.
Щиттепис Бенвенуто, с,шна маестро Джораннi Челлiцi,
флорентинця, написаний ним сампЙ у Флорепчii/3 iT.

Ч-38

Iрпрqц;l Iпсrэцтва, осягнеЕню ceKpeTiB. майстерностi, скарбппцю
пц rir абагаттв i власнпlыи вдобутками. Кнпга розраховаяа ца
шрщ щlrо шбвтелiв icTopii мистецтва.

Ч

|zmern.{r5

66=5-<ЬПt

ВБК 84.4llT

5

s

Пецатка караuнала Iпполiто 0'Есrе. Лiон, музей.
tвц

3олота сiльнччка Францuска I. Вiдень, музей icTopii мистецтва.

Дполtлон i ГiацuнтФлоренцiя, нацiбнальншй музей.
5*

Д

1оллон i Г iацuнт.

.Щ,еталь.

Персеil. Деталь. Флорепцiя, Лоджа деi Ланцi.

Меркgрiil. Деталь з цоколя Персея.

ДнOромеdа. 3 цоколя Персея.
Флоренцiя, нацiональний музей.

Нарцuс. Деталь.

