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КЯЮШЯІЯЇ
Хвилі
Роман1

З німецької переклав Іван Герасим

Vous etes tous les deux tenebreux et discrets:
Homme , nul n'a sonde le fo n d de tes abimes,
О mer, nul ne connait tes richesses intimes ,
Tant vous etes jaloux de garder vos secrets.
Baudelaire
Обох , таємних, вас ніколи не збагнуть ,
О , хто сягне до дна твого , людино?
О , л*о/?е, jt/ио ш зна скарби в твоїх глибинах , Ревниво кожен з вас ховає таїну.*2
Бодлер
1
Генеральша фон П аліков та фройляйн М альвіна Борк, її багаторічна компаньйон
ка й товаришка, зайш ли у вітальню . їм хотілося трохи відпочити. Генеральш а сіла
на канапу, зовсім недавно оббиту блискучим чорно-червоним ситцем. їй було дуже
жарко, і вона розпустила під підборіддям стрічки свого чепця. Її літня сукня бузко
вого кольору легко ш елестіла, білі завитки на скронях скуйовдились, і вона важко
дихала. Я кусь хвилю вона мовчала і своїми трохи витріш куватими тем но-синіми
очима критично оглядала кімнату. Кімнату побілили, попід стінами де-не-де стоя
ли масивні меблі, а розсипаний по д ер ев ’яній підлозі пісок іскрився на вечірньому
сонці. Стояв запах вапна й морських водоростей. «Тверда», - сказала генеральш а,
кладучи руку на канапу.
Схиливши до лівого плеча злегка посивілу голову, ф ройляйн Борк крізь скельця
пенсне скоса глянула на генеральшу. Н а її смаглявому обличчі, чимось подібному
до обличчя розваж ливого літнього добродія, з ’явилася задумлива і поблаж лива
посмішка. «Канапа, - сказала вона, - та звичайно, але ж чогось інш ого й чекати не
можна. Як на існуючі обставини, то вона навіть дуж е непогана».
'Перекладено за Інтернет-виданням на порталі проекту «Гутенберг»: http://gutenberg.spiegel.de
2Переклад Івана Коваленка - тут і далі прим ітки перекладача.
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- Л ю ба М альвіно, - зауваж ила генеральш а. - Ви маєте звичку все переді мною
захищ ати. Та я зовсім не нападаю на канапу, я тільки кажу, що вона тверда, гадаю,
це ще не заборонено.
Ф ройляйн Борк на це нічого не відповіла. В она поблаж ливо усміхнулася і скоса
подивилася крізь пенсне на невеличкий город перед вікном: там росли чахлий салат,
убога капуста, стояли соняш ники з великою чорною серцевиною . Н ад городом за
виснув легкий серпанок золотавого пилу. За городом леж ав морський берег, у про
менях вечірнього сонця він набрав жовтогарячого кольору, а далі вже було море:
від неспокійного блиску, який гойдався на його поверхні, самого моря між двома
білими та рівномірними хвилями прибою майж е не було видно. Д о дам долинав
шум хвиль, такий однотонний, ніби ним керувала напівсонна диригентська паличка.
Генеральш а винайняла на літо заїзд «Булленкруґ», щоб зібрати біля себе всю свою
сім ’ю на березі моря. Три дні тому вона приїхала сюди з фройляйн Борк, куховар
кою фрау К лінке та Е нрестіною , маленькою покоївкою, щоб усе влаштувати. Треба
було добре попрацю вати й подумати, щ об знайти для всього того люду місце, та й
не тільки місце. «А дже, - лю била повторю вати генеральш а, - я знаю своїх дітей,
до всього, що я подаю , вони критичні, як публіка в театрі». Отож сьогодні приїхали
донька генеральш і, баронеса фон Буттлер з дітьм и, двома дівчатами, Лоло та Ніні,
які саме стали повнолітніми, та п ’ятнадцятирічним Ведіхом. Барон Буттлер пови
нен був приїхати, тільки-но закінчиться косовиця, очікували й нареченого Лоло
Гільмара фон дем Гамма, лейтенанта браунш вайгських гусарів. «Чи будуть усі во
ни й нині ввечері ситі? - знову почала генеральш а, - після подорожі лю дина дуже
голодніє».
- Та я думаю , - відповіла ф ройляйн Борк, - тут є риба, картопля, трускавки, а
Ведіх матиме свій біф ш текс.

Едуард фон Кайзерлінґ (Eduard von Keyserling) народився 1855 р. в Курляндії', неда
леко від Лієпаї в родині німецьких аристократів-землевласників. У той час Курляндія
(історична область Латвії) була частиною Російської імперії Письменник закінчив
німецьку гімназію в м. Кулдіха (Латвія), вивчав юридичні науки в Тартуському
університеті. У 1878 р. Кайзерлінґ переїхав до Відня, де в університеті вивчав
філософію та історію мистецтва. Після закінчення університету він кілька років зай
мався маєтком своєї матері в Курляндії, а після її смерті переїхав зі своїми сестрами до
Мюнхена. Тут до кола його знайомих належали відомі митці та письменники: Альфред
Кубін, Франк Ведекінд та ін. У результаті важкої хвороби Кайзерлінґ втратив зір і в
останні роки життя майже не виходив із дому. Найвідоміші твори письменник ство
рив, диктуючи їх своїм сестрам. Помер Едуард фон Кайзерлінґ у 1918 р. у Мюнхені.
Перші літературні твори Кайзерлінґ писав під сильним впливам натуралізму. Проте во
ни пройшли непоміченими. Справжню славу письменникові принесли романи та повісті,
написані в манері імпресіонізму, він вважається одним із найважливіших представників
імпресіонізму в німецькій літературі. На тлі балтійської природи з її морем і небом,
лісами і дюнами, замками і салонами в романах і повістях Кайзерлінґа перед нами ніби
оживає світ німецьких балтійських аристократів часів fin de siecle, який назавжди
пішов у небуття з початком Першої світової війни.

- От, от, - зауваж ила генеральш а, - взагалі-то юнакові не буде легко в ж итті, якщ о
йому завжди треба мати свій біфш текс.
Фройляйн Борк знизала плечима і сказала, ніби вибачаю чись: «Він такий
тендітний». Та це роздратувало генеральш у: «Н у та звісно, я подам хлопцеві його
біфштекс, і Вам не треба його захищ ати. Я тільки вваж аю , щ о у Вас немає відчуття
того, що називаю ть загальним и зауваж еннями». Після цього дам и знову замовкли.
Знадвору, з д ер ев ’яної веранди до них долинав ш ум, брязкіт тарелів і різкі голоси.
Накриваючи на стіл до вечері, Е рнестіна сперечалась там з Ведіхом. З ’явилися і
Лоло з Ніні; худі й стрункі, у синіх літніх сукенках, вони стояли на веранді, спираю 
чись на д ерев’яну балю страду. М орський вітер розкуйовдив їхнє легке руде волосся,
і воно дуже мило розвівалося навколо їхніх облич з тонкими, майж е хворобливим и
рисами. Д івчата трохи насупили брови і своїми блискучими карими очима пильно
дивилися на море, розкривш и вуста, ніби хотіли см іятися, але видовищ е рухливого
світла викликало у них запам орочення. Д о них приєднався й В едіх, він теж мовчки
дивився в бік моря. Його хворобливе хл о п ’яче лице скривилося, ніби від усього цьо
го світла йому було боляче. «Н у от, - сказала в будиночку генеральш а до фройляйн
Борк, - це була приємна спокійна хвилина. Я чую , як моя донька йде сходами вниз,
тепер усе почнеться знову».
Фрау фон Буттлер трохи поспала. В она накинула свій халат, її лихоманило, і вона
закуталася у вовняну хустку. Колись вона, мабуть, мала вродливі, аж надто ніжні
риси обличчя, як у її дівчат, але зараз у неї були запалі щ оки і трохи пож овкла шкіра.
Виснажена материнством та клопотами господині дому, вона підкреслю вала, що
має право мати хвороблиий вигляд і не занадто звертати увагу на свою зовніш ність.
Вони сіли вечеряти на веранді. Н ад столом розлилося червоне світло вечора,
морський вітер ш арпав скатертину і серветки. Ч ерез це всі зробились мовчазними, а

Твори Кайзерлінха були прихильно прийняті критикою та читачами. Глибоке знання
психології та звичаїв своїх героїв, легка іронія, неповторні описи природи, меланхолійний
настрій та майстерний стиль принесли авторові славу «балтійського Фонтане».
Роман «Хвилі» («Wellen») вперше було опубліковано в 1911 р. Він належить до
найвідоміших творів письменника. Дія роману відбувається на узбережжі Балтійського
моря. Перед читачем розгортається історія перебування трьох поколінь заможної
аристократичної родини на балтійському курорті упродовж кількох місяців.
Здаваюся б перебування сімейства Буттлерів на курорті нудне й одноманітне. Воно
пожвавлюється лише прогулянками узбережжям , сімейними обідами, купанням у морі
та плаванням на рибальському човні з місцевими рибалками. Проте виявляється, що
сільська ідилія на березі моря набуває драматичної динаміки у зв 'язку з присутністю
на узбережжі молодого честолюбного художника Ганса та його дружини, красуні
Дораліс, яка покинула заради нього свого чоловіка-дипломата. Заплутані стосунки,
умовності суспільства, ревнощі та прихована еротика вносять в одноманітну атмос
феру курорту несподіване на перший погляд напругження. Нещадне сонце і місячне сяй
во, небо і хмари , піщане узбережжя і дюни, море і хвилі створюють неповторне тло
роману.
У 2005-му р. роман «Хвилі» було екранізовано. Мюнхенська газета «Зюддойче
Цайтунх» у своєму літературному рейтингу зарахувала «Хвилі» до числа найкращих
романів X X cm.
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море зовсім близько перед ними створю вало враж ення, ніби вони не самі, ніби вони
не серед своїх. «Я уявляв собі, щ о море набагато більш е», - заявив нареш ті Ведіх.
- Ну та звісно, сину мій, - мовила генеральш а. - Ти б хотів для себе якогось пер
сонального моря.
Фрау фон Буттлер зворуш ено усм іхнулася й тихо сказала: «У нього така фантазія».
Ф ройляйн Борк подивилася скоса на В едіха через пенсне й зауважила: «Д о фантазії
цієї дитини не дорівняється ніякий світовий океан».
Тут фрау фон Буттлер почала з м атір’ю розмову про свій маєток Репенов, про
справи, які забула наказати виконати, про овочі, які треба би було замаринувати,
про не дуж е надійних наймитів. Усе це були речі, що на диво по-чужому й недо
речно звучали на тлі шуму моря, подум ала Лоло. А ле на інш ому боці столу виникла
суперечка між Ведіхом та Ернестіною . «Е рнестіно, - строго промовила фройляйн
Борк, - як часто я тобі казала: ти не можеш розмовляти, коли обслуговуєш за столом.
О! cette enfantР» - додала вона і зітхнула. Генеральш а засміялася. «Так, нашій Борк
нелегко з вихованням Ернестіни. Уявіть собі, сьогодні в полудень дівчина виріш ила
скупатися і зайш ла в море гола, як палець. І це серед білого дня!»
- А ле ж, мамо! - прош епотіла фрау фон Буттлер. Д івчата нахилилися над своїми
тарелям и, а Ведіх задум ливо подивився вслід за Ернестіною , яка хихочучи зникла
з очей.
В цей час світло вечірнього сонця несподівано лягло на стіл, воно було яскравочервоне, якесь незвичайне, і ф ройляйн Борк вигукнула: «П одивіться!» Всі повер
нули голову. Н а тьм яном у синьом у небі висіли червоні, як мідь, хмари, на морі, яке
ставало все тем ніш им , ніби плавали великі ш матки розж ареного до червона металу,
а хвилі в той час, танучи на березі, покривали пісок рожевими мусліновими руш ни
ками. Ведіх блимнув своїми рудими віями і знову витягнув обличчя, ніби йому від
усього того було боляче. «В оно й справді червоне», - сказав він.
П роте генеральш а була незадоволена: «Ви мене налякали, М альвіно, Ви маєте та
ку манеру звертати увагу на красу природи, що кожного разу здригаєш ся й думаєш ,
ніби комусь із нас на лице сіла оса».
Вечеря закінчилася, дівчата й Ведіх стали біля балю стради веранди, щоб дивитися
на море. Фрау фон Буттлер щ ільніш е закуталась у свою хустину і заговорила тихим
і стурбованим голосом про свої домаш ні справи.
Н еймовірні кольори на небі несподівано зникли. Безбарвна прозорість літніх
сутінків лягла на зем лю , а море, на якому світла тепер уже зовсім не було, здалося
раптом безм еж но великим і чужим. І його шум уже більш е не був настільки моно
тонним та регулярним, як раніш е, здавалося, ніби мож на було розрізняти, як голоси
окремих хвиль кликали й перебивали один одного. М аленькі й тем ні, рибальські
хатини присіли на тьм авих дю нах, де-не-де в них з ’являлась жовта цятка світла, яка
підсліпувато вдивлялася в усе густіш у ніч. На веранді стало тихо. Д ивне відчуття,
що стоїш малий і мізерний посеред чогось безмеж ного, на якусь мить викликало в
кожного легке запам орочення і прим усило не рухатись, як у лю дей, які бояться впа
сти. «А хто це там ж иве?» - нареш ті заговорила фрау фон Буттлер і вказала на одну
із цяток світла на березі. 3

3 Щ о за дитина! - з франц. Тут і далі збережено правопис оригіналу.
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- Он там, - відповіла генеральш а, - це хата берегового сторожа. Один ясновель
можний горбань винаймає в нього житло. Ти його теж знаєш , це таємний радник
Кноспеліус, він якась поваж на персона в Райхсбанку, грош і паперові підписує, я
гадаю.
Так, фрау фон Буттлер його собі пригадала: «Такий маленький, з горбом. Він направду жахливий».
- Але такий цікавий, - зауваж ила ф ройляйн Борк.
- А інші хатини? - продовж увала питати фрау фон Буттлер.
- Це хатини рибалок, - пояснила ф ройляйн Борк, - найбільш а, он там , це госпо
дарство рибалки В ардайна, і там , ну, а там вона живе.
- Вона? - запитала фрау фон Буттлер, занепокоєна тим, що фройляйн Борк так
таємничо приглуш ила свій голос.
- Ну та так, - прош епотіла фройляйн Борк, - вона, графиня Д ораліс, Д ораліс
Кьоне-Яскі, вона ж иве там з... ну так, скаж імо, зі своїм чоловіком. - Фрау фон
Буттлер все ще не зовсім добре розуміла.
-Д о р а л іс Кьоне, ж інка посланника, та це ж та, яка з художником... вона ж иве тут,
та це жахливо, ми ж знаємося.
Але генеральш а розгнівалась: «Та що там ж ахливого, ми зналися, а тепер більш е
не знаємося. Берег достатньо ш ирокий, щоб обминати одне одного, якась незнайома
фрау Ґрілль, нічого більш е. Здається, що її художник називається Ганс Ґрілль».
- Вони принаймні одружені? - простогнала фрау фон Буттлер.
- Так вони кажуть, я не знаю , - зауваж ила генеральш а, - та це не має значення.
Море вона не занечистить, коли там буде купатися. Н емає причин, лю ба Белло, ро
бити таку міну, ніби ти та твої діти тепер пропали.
- А він, та він зовсім звичайна лю дина, - продовж увала побиватися фрау фон
Буттлер.
- Так, - сказала фройляйн Борк, - вона й далі говорила тихо, але тепер її голос на
брав ніжного та урочистого відтінку, ніби вона читала поезію . - Це дуж е сумно, але
й по-своєму прекрасно, як старий граф відкриває талант бідного сина вчителя шко
ли, дає йому вивчитися, як він запрош ує його в замок, щ об той намалю вав молоду
графиню, так, і там... вони, ну, мусили покохати одне одного, і нічого тут не вдієш.
Але вони не баж аю ть ніяких таєм ниць та обману. Вони разом ідуть до старого графа
й кажуть: «М и кохаємо одне одного, ми не мож емо інакш е, відпустіть нас», - і він,
благородний старий чоловік...
- Старий блазень, - перебила її генеральш а. - Хто Вам сказав, щ о це було влас
не так, хто при тому був? Й мовірно, що це не ті двоє піш ли до графа, а старий
завітав до них, і тоді все це має інш ий вигляд. К ьоне завжди був блазнем. Коли ти
на тридцять років старш ий від своєї ж інки, то не давай її малю вати і не бався в ш а
нувальника мистецтва. А ця Д ораліс, я знала її маму, в тої дурепи в ж итті не було
інших клопотів, як мати мігрень і казати: «М оя Д ораліс така своєрідна!» Так-так,
вона стала своєрідною , але хай там як, нема чого підводити очі до неба і казати:
«Як прекрасно!» Д айте Ґрілль мати своє власне ж иття, лю ба М альвіно. Коли Ви її з
тими Вашими фантазіями робите героїнею узбереж ж я, то закручуєте дітям голову.
Ернестіна й без того весь час бігає на берег, щоб побачити графиню-втікачку, дуже
прошу, щоб такого більш е не було. Будьте такі ласкаві, трим айте свою поезію при
собі.
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- Ж ахливо, ж ахливо, - зітхнула фрау фон Буттлер.
П роте фройляйн Борк, здавалося, не чула дорікань генеральш і, вона замріяно
вдивлялася в сутінки і побачила, як вони м ’яко просвітліли: зійш ов місяць, пере
ливи срібла накладались на чорноту хвиль, і перед ними простягнувся яскравоосвітлений берег.
- Це вони! - вигукнула фройляйн Борк.
Усі перелякано обернулися. Н а краю дю ни чітко позначилися на тлі чистого неба
фігури муж чини високого зросту й ж інки близько одне до одного. «Вони стоять там
кожного вечора», - таєм ничо прош епотіла фройляйн Борк.
Фрау фон Буттлер з тривогою придивлялася до пари на дю ні, а потім схвильовано
вигукнула: «Д іти, ви й далі тут, чому ви не йдете спати? Ви змучені, ні, ні, йдіть, на
добраніч», - і заспокоїлася лиш е тоді, коли діти піш ли. Тоді вона щ е раз уваж но гля
нула на пару, яка тепер, тісно обійнявш ись, іш ла вздовж берега. Потім вона глибоко
зітхнула і стурбовано сказала: «Ц е направду несподівано, ф атально несподівано.
Щ оразу, коли я чим ось тіш уся, то з ’являється подібна ситуація. Все це мені дуже
неприємне, вже хоча б тому, щ о тут є діти».
- Знаю , знаю , - зауваж ила генеральш а, - тобі завжди треба мати щ ось таке, що
тобі докучає, інакш е ти себе добре не почуваєш . Щ е маленькою дівчинкою , коли
ми всі тіш илися, щ о йдемо на прогулянку, ти казала: «Ну щ о з того, мені в черевики
камінці позалазять». Н аш і дівчатка! В они достатньо стримані. Скажи їм, що є тут
така фрау Ґрілль і ми її не знаємо, і я вже бачу, як Лоло та Ніні стискаю ть вуста і
дивляться прямо перед собою , коли проходять біля мадам Ґрілль.
- Так, а крім того, - знову тихо почала фрау фон Буттлер, - відверто кажучи, це
щ е й через Рольфа. Ця особа дуж е вродлива, такі особи завжди вродливі, а Рольф,
ти знаєш ...
Генеральш а вдарила долонею по столу: «Звичайно, щ ось таке мусило статися,
тепер ти вже ревнуєш до мадам Ґрілль. А ле ж, лю ба Белло, не є твій чоловік уже
аж таким . Знаю -знаю , вічно та стара історія з гувернанткою , її ти могла б і забу
ти. Коли-не-коли в ньому на весну пробуджується оф іцер кірасирів, це щ ось таке,
як сінна гарячка. А ле це ви, ж інки, ви через ваші ревнощ і ш товхаєте чоловіків до
непотрібних думок. Ні, лю ба Белло, для чого бути тим, ким ми є, для чого мати
суспільне становищ е і своє давнє ім ’я, коли треба би було лякатися кожної жіночки,
яка утекла від свого чоловіка з інш им.
Ти ж баронеса фон Буттлер, чи не так, а я - генеральш а фон Паліков, ну от, це
означає, ми з тобою - це дві ф ортеці, куди лю ди не з наш ого кола доступу не мають;
ну от, а тепер ми спокійно підем о спати, ніби нема ніякої мадам Ґрілль. Ми просто
декретуєм о: немає ніякої мадам Ґрілль!»
Усі встали, щоб повернутися в будинок. Ф ройляйн Борк кинула ще один погляд
у бік моря і м овила своїм співаю чим голосом, у якому звучали жалісливі нотки:
«Колись і граф иня Д ораліс була ось такою бідною маленькою фортецею ».
Генеральш а у дверях повернулася: «Прошу, М альвіно, не вплітайте в мої
порівняння свою поезію , я не для того їх роблю . І щ е одне, прошу, надалі не робіть
мадам Ґрілль предметом для виявлення ваш их талантів захисника, мадам Ґрілль за
хищ ати не треба».
Н агорі, в мансарді, де спали Л оло й Н іні, дівчата все щ е стояли й дивились через
вікно. О світлене місяцем море, ш ум і пориви вітру не давали їм спокою , це хвилю-
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вало їх майже до болю , і двоє лю дей, які там унизу йш ли вздовж блискучих хвиль,
що ніби колони падали і розбивались на березі, ті двоє належ али до тих бентеж них
і таємничих речей за вікном, які викликали в дівчат дивну гарячку.
Внизу на лавці перед кухнею сиділа фрау К лінке й охолодж увала на морському
вітрі свої гарячі руки куховарки. П еред нею стояла Ернестіна, вона показала на бе
рег там унизу і сказала: «Ні, фрау Клінке, я не вірю, щ о ті двоє одружені».
Ганс Ґрілль і Д ораліс іш ли м орським берегом. їм було добре йти по вологому,
гарно пригладженому хвилями піску. Часом вони зупинялись і дивилися на ш ироку
місячну доріжку, яка злегка погойдувалась на воді.
- Нічого, сьогодні нічого, - сказав Ганс і зробив рукою такий рух, ніби хотів
відсунути море кудись набік. - В оно сьогодні маніж иться, робиться маленьким і
ласкавим, аби сподобатися.
- Ну то облиш , - попросила Д ораліс.
- Так-так, я облишу, - нетерпляче відповів Ганс.
Коли вони піш ли далі, Д ораліс дуж е міцно трим алася за Гансову руку. В она могла
на неї покластися, ця рука була сильною , і на якусь мить вона подумала про інш у ру
ку, крихку і церемонну, яку їй урочисто простягнули, і спиратися на яку вона ніколи
не зважувалась.
- Ти втомлена? - запитав Ганс.
- Так, - задумливо відповіла вона, - мені здається, ці довгі світлі дні втомлюють.
- Багато за ці довгі світлі дні ми не зробили, - зауваж ив Ганс.
- Не зробили, - вела далі Д ораліс, - нічого не зробили. Л еж али в піску і дивилися
на море. Та це не має значення, я могла робити все, щ о забаж ається. Речі, які я раніш е
ніколи не робила, нечувані речі, мені нічого не переш коджає. П ід час подорожі було
інакше, тоді робиш речі, н ав ’язані путівниками, але тут повинно з ’явитися щ ось
нове, і це, мабуть, втомлює.
- Звісно, звісно, - почав Ганс із властивим йому захопленням, - мож ливості,
можливості, звичайно, це те, щ о є у вільної лю дини, і не має значення, чи робить во
на щось, проте її ніщ о не прим уш ує, ніщ о не ш товхає, не зв ’язує; щ о б вона робила
чи не робила, робить вона на власну відповідальність, і це може втомити, о, так, це
може втомити, - і Ганс розсм іявся голосним «Х а-ха!» в напрямку моря. - Вільні л ю 
ди, вільне кохання, адж е й справді не має значення, коли якийсь старий англієць із
Лондона сказав нам крізь ніс щ ось таке, щ о ми не зрозуміли, це нас не зв ’язує. Отж е,
вільні люди, вільне кохання, вільна... - В ін раптом зупинився й запитав: «Чому ти
смієшся?»
Дораліс відкинула назад голову, щ об глянути на Ганса, й засміялася. Вузькі,
яскраво-червоні лінії вуст трохи відкрилися й у світлі місяця на якусь мить забли
щали в усій своїй білизні її маленькі зуби. Я ким гарним було її осяяне обличчя з
його дитячим овалом, із сіро-блакитним и очима, що на місячному світлі мерехтіли
незвичайними барвами, зі світлим, скуйовдж еним на вітрі волоссям. Так, Д ораліс
завжди см іялася, коли Ганс промовляв свої великі слова; слова ті звучали так, ніби
походили з газет або нудних книг, та коли їх промовляв Ганс, вони ніби омолодж у
вались, оживлялися, вони звучали так, ніби дуж е йому см акували, коли він їх ось так
цідив між своїх здорових білих зубів.
- О, та нічого, - сказала Д ораліс, - говори, говори й далі про своїх вільних людей.
Але Ганс був роздратований: «М ої вільні люди, та тут нема нічого сміш ного», - і
він замовк.
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- Т и , без сумніву, маєш рацію , - зауваж ила Д ораліс, щ об із ним помиритися, - це,
мабуть, , втомлює, коли лю дину ніщ о не зв ’язує. У нас в селі, коли ж нуть жито, то за
косарям и йдуть дівчата, які в ’яж уть колосся у снопи. Це дуж е виснаж лива робота.
Щ об менш е втомлю ватися, дівчата міцно п ов’язую ть собі довкола тал ії хустки. Так
воно більш е-м енш е було там , але тепер, коли мене нічого не зв ’язує...
- Нісенітниці, - перебив її Ганс, - я не розумію , чому ти саме звідти вибираєш свої
порівняння, ми ж про те, що там , не розмовляємо.
- Ні, про те, що там , ми не розм овляєм о, - повторила Д ораліс.
Вони пройш ли біля хатини берегового сторожа. Крізь розчинене вікно лунав силь
ний чоловічий голос, а у відповідь йому ж іночий голос бурхливо лаявся. Внизу на
березі стояв таєм ний радник К носпеліус. М аленька, дивно покручена постать, він
стояв так близько до води, щ о його безф орм на тінь купалась у хвилях. Коли Ганс і
Д ораліс підійш ли ближче, він привітався, низько опустивш и свою панаму, його сіре
волосся розвівалося на вітрі, він усм іхнувся, його безбороде, із правильними риса
ми обличчя нагадувало велике й бліде обличчя молодого хлопця. «Д обрий вечір»,
- сказав Ганс. Таємний радник безш ум но засміявся і, піднявш и на диво довгий і
тонкий палець, показав на хатину берегового сторож а. «Вони знову сваряться», - за
уваж ив Ганс.
- Там завжди велике пожвавлення, - загадково сказав таємний радник, - та вони
готові ось так все життя старатися, аж поки очі не закрию ть. Я слухаю щ ось подібне
з великим задоволенням.
- Так, гм! - сказав Ганс. - Д обрий вечір! - і вони піш ли далі.
- Щ о він сказав? - боязко запитала Д ораліс. Ганс знизав плечима. «М абуть, не
сповна розуму. Такі маленькі чудиська зазвичай трохи несповна розуму. Ти що,
знаєш його?»
Д ораліс задумалась. «Так, звісно. Я знаю його. Я собі пригадую , це було на одно
му великому прийнятті, була пізня година, всі втомилися і чекали на карети. І тут
біля мене раптом сів цей чоловічок. Його ноги не сягали підлоги, а просто звисали
з крісла, як у дітей. Він дуж е зухвало подивився мені в очі, пристойні люди так не
роблять, і сказав: «Здається мені, фрау граф ине, що тепер, коли всі вже сонні, Ваші
очі все ще не сплять, вони очікую ть». У мене, мабуть, була дурна міна, коли я за
питала: «О чікую ть на щ о?» Тоді він засміявся зовсім так само, як зараз, і сказав:
«О чікую ть на те, що щ ось станеться, щ ось відбудеться. О, ці очі не піддаю ться, вони
пильную ть». В ід цього мені стало тривож но на душ і і я була рада, коли за якусь мить
повідомили, що карету подано».
- Не знаю , чим тебе й далі займаю ть всі ці спогади, настрій вони особливо не
піднімаю ть, - відповів прикро вражений Ганс.
- А що я можу зробити, - захищ алася Д ораліс, - адже якихось інш их спогадів у
мене ще немає, і, крім того, вони всюди крадуться услід за мною. О сь переді мною
раптом з ’являється на березі таєм ний радник К носпеліус, а там у заїзді поселяю ть
ся генеральш а фон П аліков і баронеса Буттлер, на кожному кроці - минуле життя.
Знаєш , чого б я хотіла? Якби там унизу мож на було підвісити над морем гамак,
якраз на такій висоті, щоб хвилі його не досягали, але так, щоб, опустивш и руку, я
могла зачепити білі баранці хвиль: бачиш , таким чином до мене не поверталися б
жодні спогади й ніякі К носпеліуси та фон П алікови мені б не зустрічалися.
Ганс зупинився й задумався. «С лухай, - сказав він, - так і зробимо». Він ухопив
Д ораліс і взяв її на руки:

ХВИЛІ

г »

у

----------

- Лягай! - вигукнув він. - Л ягай, як дитина на руки хрещ еного батька на хрестинах! - і він повільно почав заходити в море. Д ораліс леж ала, не рухаю чись, і
дивилась на небо, яке було зовсім бліде. П одих вітру з моря, плю скіт води під нею,
золотисті переливи й мерехтіння навколо неї, все це, здавалося, заколихувало її, гой
дало, і тоді їй здавалося, ніби вона падає, падає в якусь безодню світла, яка її, одна
че, несла й підтримувала.
- Так-так, далі, далі, тепер ми вже зовсім посеред хвиль, ми оточені ними, та без
глузда земля десь далеко, - Д ораліс говорила голосом сплячої лю дини, см іялася
тихим, світлим сміхом, як дитина на гойдалці. В она опустила руку, зачепила піну з
хвилі, клацнула пальцями, ніби хотіла наказати маленьким песикам підстрибнути
вгору.
- Як вони хочуть стрибнути до мене, - вигукнула вона, - ідіть, ідіть сюди, ні, це
занадто високо!
Вода стояла Гансові вищ е колін, він см іявся, лице його почервоніло від напруж ен
ня. У воді було нелегко впевнено трим атися на ногах, згодом він втомився і повільно
повернувся на берег. Задоволено каж учи «Так, оце так досягнення», він знову поста
вив Дораліс на пісок. Трохи хитаю чись на ногах, ніби с п ’яніла, вона приклала руку
до очей. Все навколо неї, здавалося, і далі легко гойдається. В она мусила спертись
на Ганса. «О т бачиш , - сказала вона, - я більш е не витримую перебування на цьому
дурному суходолі».
- Це ще прийде до тебе, - сказав він, - суходіл нам незабаром дуж е посмакує:
тепла кімната, червоне вино, я змок і змерз.
- Так-так, ходімо, - збентеж ено сказала Д ораліс, - у будь-якому разі ми ж до кола
тих людей не належимо. Який же ти сильний, коли міг мене ось так тримати!
- Це справді так, хіба ні? - гордо відповів Ганс. - І знаєш , коли я тебе ось так
тримав і тепер про це думаю , це було справді символічно: стояти посеред хвиль і
тримати тебе.
Але Д ораліс втомлено сказала: «Ах, ні, хай воно не буде символічно».
Ганс здивовано подивився на неї й трохи ображ ево пробурмотів:
- Ну ні, то й ні.
У господарстві В ардайнів навколо двору стояли низькі, криті соломою будівлі,
повітка, стайня, комора, де тепер м еш кала сім ’я рибалки, і ж итловий будинок, який
винаймав тепер Ганс Ґрілль. Здавалося, щ о денна спека тут стояла й далі, повітря
було важке від запаху соломи, суш еної на мотузках риби та мокрих неводів. Крізь
невеликі віконця чулося дихання сплячих лю дей, десь на своєму сідалі вдарив кри
лами півень, і в повітці рохнула уві сні свиня. І тут оте сп ’яніння від простору й
світла у Д ораліс обірвалося, це сталось так різко, щ о вона відчула майж е тілесний
біль, і коли вони пройш ли у двері, такі низькі, щ о Гансові треба було дуж е нагнути
ся, Дораліс простогнала: «О т ми й самі залазим о у свою нору».
- Так, так, - поквапився відповісти Ганс, - нам тут буде добре.
На столі в маленькій кімнаті горіла гасова лам па, і Д ораліс вразило, яким до брид
кого нечистим було це світло і як воно напівсонною повсякденністю заповню вало
побілене приміщ ення. Ганс завзято метуш ився. «Чудово, чудово, - сказав він, - сідай
он там у плетене крісло, я зараз прийду». Він зник і повернувся у м ’яких повстяних
капцях, ходив туди й сюди, приніс ш клянки, червоне вино, наповнив ш клянки по
вінця, врешті сів за стіл навпроти Д ораліс, потер руки й ш ироко усміхнувся. Він
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видавався дуж е ю ним, на свіжому повітрі його обличчя вкрив рум ’янець, а борода
й волосся з короткими кучерями набрали медового кольору, карі очі приязно бли
щ али. «Чудово, - повторив він, - оце я називаю гідними умовами життя: сидіти собі
разом при світлі лам пи, мати своє червоне вино, а до цього ще й чудову, чарівну
друж ину». Д ораліс відхилилась у своєму плетеному кріслі і заплю щ ила очі. «Ах, втомлено сказала вона, - не називай мене, будь ласка, друж иною , мені це нагадує, я
не знаю , нагадує голубі блю зочки з білим и крапочками та картопляну юшку».
Ганс почервонів: «Н і-ні, - сказав він, - як не друж ина, то не дружина. Д руж ина це дуж е по-німецькому, дуж е гарно, але як ти баж аєш , звичайно».
Я кийсь час вони мовчали. Із сусідньої кімнати було добре чути хропіння старої
А гнеси, далекої родички Ганса Ґрілля, яка тепер вела його господарство. А гнеса
хропіла якось дивно: неспокійно і невдоволено. Протягом дня вона тихо й ретель
но виконувала свої об о в’язки, але її старе обличчя, всіяне невеликими зморш ками,
подібними до тріщ ин на жовтій лакованій поверхні, завжди вираж ало терпеливу і
трохи зарозум ілу покірність. Зараз Д ораліс здавалося, що разом із цими сонними
звуками проступала вся гіркота, яку стара відчувала до неї. Д ораліс міцно стис
нула вузькі яскраво-червоні вуста; коли вона леж ала ось так у тем но-синій сукні
з великим білим м атроським комірцем, і чоло її було закрите вологим світлим во
лоссям , то виглядала, як м аленька дівчинка, яку насварили. Ні, надовго це бурчання
в сусідній кімнаті буде немож ливо витримати. Все, все стало сумним, безглуздим,
вона вже більш е не знала, чому вона тут сидить, чому... А Ганс, вона розплю щ ила
очі й подивилася на нього. Він опустив голову, курив свою коротку лю льку і час від
часу пив невеликими ш видким и ковтками вино.
- Ти й далі гніваєш ся, щ о не можеш казати «друж ина»? - запитала Д ораліс, на
магаю чись усм іхнутися. Ганс ш видко підвів голову, почав говорити, проте починати
мусив кілька разів, бо від хвилю вання йому стиснуло горло. «Д руж ина чи не друж и
на не має значення, важ ливий тон. Коли ти вибираєш цей тон, то раптом стаєш дуже
далека мені, зовсім чужа, цей тон перекреслю є раптом усе, щ о ми разом пережили.
Я тіш уся тим, щ о буде затиш но сидіти поруч, щ о будемо сміятися, будемо щасливі,
і тут ти щ ось кажеш , і чути цей тон, і все відразу стає холодним, чужим і болісним,
ніби ми сидим о десь там у замку, перед нами білі, складені хаткою серветки, і ми
збираєм ося снідати зі старим графом».
Д ораліс зосередж ено його слухала; цей схвильований голос, ці квапливо проказані
слова зігріли її. Х ай би він говорив і далі. «А який це тон?» - запитала вона.
- Я кий-який? - запально вів далі Ганс. - Коли тобі щ ось не смакує, ти відсуваєш
таріль і недоброзичливо кажеш : «Я цього не хочу». О сь який це тон, це так, ніби ти
відсуваєш від себе й мене, і всю наш у спільну історію . А ле ти можеш так робити, це
твоє право, тобі треба про це тільки сказати.
Д ораліс зайш лася своїм гарним, променистим сміхом. В она підняла догори руки
й потягнулася: «Ах, Гансе, та це безглуздя, я просто змучена. Ти думаєш , це не
втомлю є, отак зависнути між небом і зем лею ?»
Ганс зачудовано подивився на неї, потім і сам зайш овся голосним сміхом не осо
бливо вихованої лю дини. «О тж е, це тебе втомлю є, а я... Ти думаєш , це легко: міцно
стояти на ногах у воді й трим ати ж інку над хвилями, вдаючи із себе гамак?»
- А ле ти, - відповіла Д ораліс, - ти ж такий сильний.
Ганс задоволено відкинувся в кріслі, налив собі вина, його пройняв приємний
дрож, подібно до того, коли небезпека щ асливо проходить поруч.
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- Та все це походить від того, - проголосив Ганс, з повчальним виглядом водячи у
повітрі своєю лю лькою, - щ о нам бракує якихось вужчих рам ок, якоїсь зв ’язаності,
форми, форми, форми, ось воно, ось щ о робить нас вразливими й неріш учими. Не
можна жити безмеж ністю . Н іхто не може безкінечно стояти й тримати когось інш ого
між небом і зем лею під м ісячним світлом. Тож нам слід упорядкувати наш е життя,
слід мати регулярні заняття, дом аш нє господарство, щ оденну рутину, постійне свя
то робить нас хворими.
- Ти б міг знову малю вати, - докинула Д ораліс.
- 1 я буду, буду малювати! - гарячково вигукнув Ганс. - Ти думаєш , я тут спокійно
сидітиму й ж итим у на твої грош і?
- Та що там ті дурні гроші.
- Що б там не було, я працюватиму, і я знаю , щ о буду малю вати, я вивчаю свої
моделі, вас двох вивчаю.
- Нас двох?
- Так, тебе і море. Н а картині повинні бути ви двоє, це буде синтез - ти і море,
розумієш?
- Он як, - зауваж ила Д ораліс, - а ти б не спробував спочатку намалю вати море? Ти
ж казав, що мене малю вати не можеш.
Це знову роздратувало Ганса: «Так, це там , там я справді не міг тебе малю вати. Я
був зачарований тобою . А художник таки повинен бути до певної міри о б ’єктивним
щодо своєї моделі».
- А зараз ти о б ’єктивний щодо мене? - здивовано запитала Д ораліс.
- Так, - відповів Ганс, - стаю о б ’єктивним, принаймні поступово, і нам це
потрібно, нам потрібно хоч трохи розсудливості, потрібно створити собі щ ось
подібне до міщ анських обставин життя, в які ми надійно вписалися. О т ти перед
цим зневажливо говорила про картопляну юшку, а я хочу сказати, щ о жодне життя,
навіть найідеальніш е, немож ливе, коли в ньому хоча би пару годин на день не чути
запаху картопляної юш ки. - Він засм іявся і тріум ф ально подивився на Д ораліс, пи
шаючись своїм зауваженням.
Дораліс зітхнула: «Ух, щ об там тільки мож на було дихнути, в тісному приміщ енні,
де тебе міцно замкнули і де пахне картопляною юшкою. Це ніби світ А гнеси».
- Прошу тебе, - сказав Ганс, зачеплений за живе, - хто не має як дихати, може ви
йти надвір, ми вільні лю ди, у тому, щ о ми самі себе п ов’язуємо з інш ими, і полягає
наша свобода, але жоден із нас не зв ’язаний.
Дораліс підвела брови і вже досить сонним голосом сказала:
- Ах, та облиш м о вже ту колиш ню свободу. Д уж е гарно, коли двері завжди
відчинені, але ж не потрібно безперестанку на це вказувати. Тоді свобода стає така
ж нудна, як tenue т а chere4 там , ти знаєш .
Ганс вражено подивився на Д ораліс. Він хотів щ ось сказати, але проковтнув сло
ва. Він підвівся і почав ходити кімнатою , ходив швидко, важко ступаю чи по підлозі
своїми повстяними капцями. Д ораліс із цікавістю дивилась йому вслід. Тепер він
був розгніваний, зараз його пристрасті вибухнуть, вона вже заздалегідь раділа з цьо
го, вона лю била ось такі його бурхливі потоки слів, лю била, коли він робив таку
міну, як у розгніваного хлопчиська. Ц е їй у ньому подобалось там, у тому світі, де
4Стеж за собою, моя дорогенька, - з франц.
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постійна витрим ка та врівноваж еність. Проте нічого такого не сталося,
Ганс і далі мовчки швидко ходив тісною кімнатою . Раптом він зупинився перед
Д ораліс, важко впав перед нею на коліна, поклав їй на коліна голову й тоді заговорив
тихо й жалібно: «Я к ти можеш так казати, я..., я..., я показую тобі на двері. Але коли
б ти вийш ла через ці двері, то тоді був би кінець, тоді би ніщ о, ні я, ні цілий світ не
мали б жодного сенсу».
Д ораліс легко погладила рукою його кучеряве волосся: «Ні, ні, - сказала вона, і
прозвучало це і втомлено, і водночас співчутливо, - разом, ми будемо разом, ти і я,
адже ми разом, тільки ти і я».
Ганс встав, знову засміявся, впевнено і тріум ф ально, взяв Д ораліс за руку і по
трусив її: «І я так думаю , і я потурбую ся про те, щ об ніхто до тебе не наближався».
П ісля цього він узяв її на руки, як дитину, і поніс у спальну кімнату.
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Коли Д ораліс прокинулась, надворі світало. Тепер так бувало щоразу, коли вона
вкладалася спати: засинала вона швидко, спала глибоким сном, але задовго перед
сходом сонця прокидалася, і сон зникав. П отім вона леж ала зі складеними за голо
вою руками, очі її були ш ироко розплю щ ені, і вона дивилася, як сіро-блакитне світло
пробивалось у кімнату через розм альовані білими й червоними смугами гардини, як
воно вихоплю вало із сутінків ум ивальник, два незграбні стільці, велику д ерев’яну
шафу жовтого кольору, як воно освітлю вало кімнату, проте її не оживляло і ніби й не
будило. І ця кімната, м аленька, як корабельна каюта, здавалася Д ораліс чимось та
ким, щ о не має з нею нічого спільного. В она й справді леж ала тут у вузькому ліжку
під бридкою ситцевою ковдрою рожевого кольору, та в неї не було відчуття, що
все це дійсність. Д ійсним для неї був світ сну, з якого вона тільки-но прокинулася.
Щ оночі він вів Д ораліс назад у її колиш нє ж иття, щ оночі їй доводилося й далі жити
тим своїм колиш нім життям. Н айкращ е було тоді, коли вона опинялась у старому
батьківському будинку часів її р анньої молодості, там , у маленькому провінційному
містечку. Її мати знову леж ала на куш етці, у неї була мігрень, і на чолі в неї лежав
одеколоновий компрес. Д ораліс знову чула ж алібний голос: «Д итино моя, коли ти
вийдеш зам іж , а мене вже більш е не буде, то тоді ти часто знову думатимеш про те,
що я тобі сказала». І слова ті - «коли ти вийдеш заміж » - що постійно поверталися
в розмовах її матері, давали Д ораліс приємне, загадкове відчуття чекання. Надворі
розкинувся сад, там не було й сліду тіні, від сонячних променів він був ніби позоло
чений: із довгим и рядам и кущ ів см ородини, грядкою майже безлистих хризантем із
набухлою серцевиною бронзового кольору. Н а лавці в саду дрім ала міс Пламмере.
Її добре старе лице почервоніло від полуденної спеки. Д ораліс неспокійно ходила
по вкритих гравієм доріж ках, монотонне дзиж чання літнього полудня навколо неї
здавалося їй чим ось подібним на голос сам отності, на голос середовищ а, де нічого
не відбувалося. П роте власне тут, у цьому старому саду вона завжди найчіткіш е
відчувала, щ о там , за огорожею , на неї чекав прекрасний, повний на події світ. Вона
це відчувала фізично, кров її скипала, вона майж е чула це дивне хвилю вання, як
чути гамір свята, коли стоїш біля причинених дверей. І цей світ прийш ов, він при
йш ов в особі граф а К ьоне-Я скі, вродливого літнього пана, від якого так сильно було
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чути запах new mown hay5, який робив Д ораліс такі неймовірні компліменти і так
розважав її цікавими історіям и, в яких постійно з ’являлися дорогі речі та чудові
краєвиди. Коли Д ораліс одного дня вбрала свою білу сукню з рож евим п ерев’язом,
коли мати з плачем обняла її, і маленькі, чорні, як смола, вусики граф а торкнулися
в поцілунку її чола, то все це виявилось чим ось очевидним і необхідним, чимось
таким, чого мати й донька, як здавалося, чекали все своє життя.
Проте найчастіш е Д ораліс у мріях опинялася у великому салоні дрезденської
дипломатичної місії. В той час на блискучий паркет завжди падали сонячні промені
зимового пообіддя. Д о солодкого запаху гіацинтів на вікнах доміш увався легкий
запах терпентину від великих олійних картин на стінах. З інш ого кінця зали до
Дораліс іш ов її чоловік, кінчики його вусиків були зачесані над верхньою губою
догори, защ іпнутий на всі ґудзики у своєму чорному мундирі, він здавався дуж е
худим. Виглядав він трохи занадто виш укано, проте здавався вродливим, коли ось
так ішов до неї: гладке біле чоло, правильний ніс, довгі вії. А ле сон грав із нею
дивну гру: чим ближче граф підходив, тим старіш им ставало його обличчя, воно
в’януло, на очах покриваю чись зморш ками. Він поклав свою руку на талію Д ораліс і
поцілував її в руку. «Чарівно, чарівно, - сказав він, - знову така захоплива уваж ність.
Ми відмовилися від свого в ід ’їзду, бо ми знали, щ о наш чоловік сьогодні після обіду
має вільну годинку. М и б хотіли провести з ним час і власноручно приготувати йому
чай. Добрих друж ин я вже бачив досить, Богу дякувати, є таких ще чимало, але та
petite comtesse 6 - це виш укана мисткиня у делікатних подруж ніх справах». Д ораліс
мовчала, міцно стиснувш и вуста, і в неї було неприємне відчуття, що її виховують.
Вона, звичайно ж, хотіла виїхати з міста; вона, звичайно ж, нічого не знала про те,
що її чоловік має сьогодні вільну годину і в неї не було жодного наміру проводити
з ним час. Але це власне був його метод виховання: чинити так, ніби Д ораліс була
такою, якою він її хотів бачити. Він постійно хвалив її за те, до чого щ е тільки хотів
примусити, він ніби н ав’язував їй якусь Д ораліс відповідно до свого смаку, він по
водився так, наче та Д ораліс уже тут. Коли під час прийняття Д ораліс було дуже
вже добре в товаристві якогось молодого чоловіка і вона аж надто весело з ним
спілкувалася, то для нього це означало: «М и занадто вимогливі, занадто вразливі,
людей не завжди мож на підш укати належ ним чином; але ти таки маєш рацію , у мо
лодого чоловіка далеко не бездоганні манери, по мож ливості ми будемо триматися
від нього подалі». Або ж, наприклад, коли Д ораліс забагато й занадто по-дитячому
сміялася в театрі під час театральної вистави, яка графові не сподобалася, то він по
дорозі додому зауважував: «М и трохи не в гуморі: ми ш оковані, ми занадто строгі,
але це нічого, ти справді маєш рацію , з мого боку було помилкою повести тебе на
цю п’єсу. Я би повинен був кращ е знати та petite comtesse, пробач мені на цей раз».
І так було в усьому, ця накинена їй чуж а Д ораліс м учила її, залякувала, душ ила її, як
не на неї пош итий одяг. І що з того, щ о життя навколо неї було гарним і яскравим,
що вродливу граф иню Яскі радісно приймали, була це не вона, хто б усім цим міг
насолоджуватись, це завжди була та неприєм на petite comtesse, така вразлива й така
стримана, вона завжди мала рацію в очах свого чоловіка. Я к невблаганна гувернант
ка, вона супроводж увала Д ораліс і до всього їй відбивала бажання.

5Досл. «свіжоскошене сіно», тут: тип парфумів, популярний у час дії роману, - з англ.
6Моя маленька графиня - з франц.
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Коли граф К ьоне піш ов у відставку, коли його, як він це називав, усунули, і він,
ураж ений і ображ ений, відійш ов від справ і переїхав у свій самотній замок, щоб там
надалі займатись писанням історії с ім ’ї К ьоне-Я скі й меланхолійно старіти, то була
там уже нова Д ораліс, яка в тому старом у замку чекала на Д ораліс. «А, та petite
chatelaine78тут нареш ті знову у своїй рідній стихії; тихі, спокійні, трохи мрійливі за
няття, доброзичливий ангел чоловіка й усього маєтку, саме цього нам бракувало». І
тихий доброзичливий ангел, в якого вона раптом перетворилася, тиснув на Дораліс,
як свинцева одіж.
І ось у зам ок приїхав Ганс Ґрілль, щ об намалю вати Д ораліс, приїхав зі своїм голос
ним сміхом і своїми хл о п ’ячим и нерозсудливими рухами, а ще зі своєю нерозсуд
ливою манерою , безпосередньо та завзято казати все, щ о йому приходило в голову.
«Рекомендую тобі свого підопічного, - сказав граф до своєї друж ини, - звісно, про
те, щоб проводити з ним час, не може бути й мови, ти поза всіляким сумнівом маєш
рацію , його треба трим ати a distance і®, але я, однак, віддаю його на твою милість».
І ось почалися довгі сесії у кутній кімнаті замку, яка виходила на північ. Ганс сто
яв перед своїм полотном, малю вав і витирав намальоване. При цьому він постійно
щ ось казав, розповідав, розпитував, промовляв гучні слова. Спочатку Д ораліс уваж
но його слухала, для неї було чим ось новим, що хтось настільки безтурботно і з
такою силою вихлю пував назовні свою глибинну суть.
Він постійно говорив про себе, часом вихваляю чись із дуже дитинним задово
ленням , а після цього з усією відвертістю добродуш но розповідаю чи Д ораліс, що
йому в ньому самому викликало занепокоєння. «Іноді бракує характеру, - казав він,
- ой-ой-ой!» А ле найсильніш е в цих розм овах проступав його непогамовний апетит
до життя і безм еж на впевненість, щ о він може дати собі раду з усім, хай би за що
взявся. «О, ну та це я зроблю , цього я не бою ся», - казав він. Д ораліс це йш ло на ко
ристь, воно збуджувало й у ній спрагу до ж иття, пробуджувало в ній щ ось, що вона
майж е забула, її юність. П ро distance9 вже, власне кажучи, не було й мови, занадто
sensible chatelaine 10 зовсім відступилася від неї й тепер там у кутній кімнаті досить
часто панувала дуж е весела й товариська атм осф ера.
Проте часом вони раптом різко зупинялись якраз тоді, коли сміх їхній лунав дуже
голосно, аби прислухатися, щ о там за дверим а кімнати. «Тихо, - казав Ганс, - я чую,
як риплять його чоботи», - у них двох ніби цілком природно виникла таєм на змова.
Звичайно, що Ганс закохався в Д ораліс і перед цим почуттям був безсилий. Він їй
його виявляв, він казав їй про нього з наївною , майж е безсором ною відвертістю , і
Д ораліс це дозволяла, їй здавалося, ніби життя вхопило її сильними, міцними руками
і рвучко понесло із собою . Так і почалась тоді пізньої осені історія кохання Дораліс.
Світлі, холодні дні, тем ні вечори, на грядках пожовтілі від нічних паморозків жор
жини, на алеях парку зів ’яле листя, яке ш елестіло навіть при найобереж ніш ій ході.
Коли Д ораліс дум ала про цей час, то знову відчувала, як кров її починає повільно
скипати, і ще відчувала постійний страх перед чим ось страш ним , перед чимось,
що мало статися, від чого в кожну зустріч з коханим дом іш увалось неймовірно га-

7 Моя маленька господиня замку - з франц.
8 На віддалі - з франц.
4 Віддаль - з франц.
10 Вразлива господиня замку - з франц.
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рячкове збудження. У неї знову було те на диво непевне, суперечливе почуття, той
фаталізм, який так часто охоплю є ж інок у час перш ого лю бовного сп ’яніння. Проте
Дораліс переносила потайливість та обм ан легш е, ніж Ганс. «Я це більш е не витри
мую, - казав він, - постійно бачити перед собою того, кого я обдурю ю , давай або
їдемо геть, або йому все розкаж ем о».
- Так-так, - казала Д ораліс. С ам а вона дивувалась, наскільки мало мучила її
совість у зв ’язку з несправедливістю , яку вона чинила своєму чоловікові, це нагаду
вало всього-на-всього те, як вона колись дурила міс П ламмере. «І він здогадується
про це, - казав Ганс, - він стеж ить за нами, ти помітила? Й ого чоботи більш е не
скриплять, ми повинні його випередити».
Проте це граф їх випередив. Був сірий тум анний день. Д ораліс стояла у великій
залі біля вікна й дивилася, як вітер гойдав крону старої груш і, зривав з гілок жовте
листя і гнав його, ш алено круж ляю чи ним у повітрі. Ці світло-жовті листки так н е
стримно відлітали геть, щ о здавалося, ніби вони раділи, відриваю чись від дерева.
Дораліс почула, як увійш ов її чоловік. Він зробив кілька рипучих кроків, присунув
крісло до каміна, сів, узяв коцюбу, щ об трохи нею поворуш ити у вогні каміна, як
любив це робити. Коли він почав говорити, каж учи та chere11, то вона повернулася,
і їй впало в очі, щ о в нього був хворий вигляд і щ о ніс його був особливо блідий і
гострий. Він не підвів погляд, а дивився на камін, де воруш ив коцю бою . «Ма chere,
- сказав він, - я подивляю твоє терпіння, але, мабуть, цього досить, я власне дом о
вився з паном Ґріллем, що він сьогодні покине нас. З картиною все одно нічого не
вийде та й було забагато вимагати від тебе такого: накинути на тебе ці нудні сеанси
і це... товариство. Тож ми знову будемо entre nous 112. Д уже приємно, чи не так?»
Дораліс перейш ла до середини кімнати і стояла там у своїй сукні бузкового кольо
ру, з опущ еними руками, напруж ивш ись усім тілом, ніби збиралася стрибнути, очі
її трохи блищ али, як у лю дей, у яких перед стрибком злегка паморочиться в голові.
- Якщо поїде Ганс Ґрілль, поїду й я, - сказала вона, і через намагання бути
спокійною власний голос видався її сам ій як чужий.
- Як-як? Я не розумію , т а chere.
Коцюба з брязкотом випала з його руки, і Д ораліс ясно бачила, щ о він її добре
розумів, що він уже давно все мав зрозуміти. Навколо його очей зібралось багато
зморшок, і кінчики вусів над його верхньою губою дивно дриж али.
- Я вважаю, - вела Д ораліс далі, - щ о я більш е не твоя друж ина, що я більш е не
можу бути твоєю друж иною , щ о я їду з Гансом Ґріллем, щ о, що... В она зупини
лася, від переляку та від здивування виглядом свого чоловіка там у кріслі вона не
могла далі говорити. Він сидів надлом лений, його обличчя скривилося, зробилось
маленьке й зморщ ене. Був це біль? Був це гнів? Ц е могла бути й моторош на міна,
якою сміш ать людей. В еликими, повними страху очима Д ораліс пильно дивилася
на нього. Та ось він здригнувся, провів рукою по обличчю і виструнчився. Allons,
allons13, - пробурмотів він.
Він підвівся, на прямих дриж ачих ногах підійш ов до вікна і подивився назовні.
Дораліс і злякано, і зацікавлено чекала, щ о тепер станеться. Н ареш ті граф повер
нувся до неї, обличчя його сполотніло, але було спокійне. Він витягнув з киш ені
11Моя дорога, дорогенька - з франц.
12Собі удвох - з франц.
,3Так-так - з франц.
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камізельки свій годинник, почав трохи нетерпеливитись, тому щ о криш ка годин
ника відразу не відкривалась, потім уваж но подивився на циферблат і сказав своїм
стриманим , ввічливим голосом: «П отяг відходить о п ’ятій тридцять». Він навіть не
підвів погляду, коли Д ораліс повільно вийш ла з кімнати.
- С ерце моє при тому страш енно билося, - сказала пізніш е Гансові Д ораліс, - я
чула, як воно б ’ється, мені здавалося, щ о це найсильніш ий звук у кімнаті. Не знаю,
що це було, мабуть, це була така несподівана і така велика радість.
- Звичайно, звичайно, - відповів Ганс, - що б іще могло це бути.
З
У господарстві В ардайнів прокидалося ж иття, заскрипіли двері стайні, важко
ступаю чи, чиїсь босі ноги ходили вгору й униз д ер ев’яними сходами, які вели в
хату. Д ораліс підхопилася, зник сон, а з ним і нічні мрії. Тепер кімната була вже
зовсім світлою і більш е немож ливо було, як раніш е, в час примарного світанку, не
розрізняти стелю з її важкими сволокам и, не розрізняти до огидного міцні меблі; ці
речі знову повертали Д ораліс до дійсності, пригадували їй, що вона разом із ними є
її частиною . Д вері до сусідньої кімнати, де спав Ганс, були прочинені. Д ораліс ба
чила, як він леж ав на спині у своєму ліжку, червонощ окий, зі скуйовдж еним білим
волоссям на чолі, з напіввідкритим и вустами. Він глибоко й голосно дихав, його
ш ирокі груди підійм алися й опускались, брови були трохи насуплені, через що на
обличчі був такий вираз, ніби сон для нього - це серйозна й важка робота, якій він
віддавався цілком і повністю . «О, він точно дасть собі раду, - подумала Дораліс,
- той, хто може так спати, так глибоко, той знає, що робить». Це трохи розвіяло
неясний см уток її ранкових годин. А ле їй не хотілось знову заснути, вона боялася
зануритись у сни і знову зісковзнути у своє попереднє життя. Вона зіскочила з ліжка
і вбралася.
Коли вона піднялась на дюну, з моря їй назустріч повіяв сильний свіжий вітер.
По блакитному небу квапливо пропливали світло-сірі хмарки, а на морі здіймалися
хвилі зовсім без бурунців, великі, сіро-зелені, подібні на чиєсь могутнє та спокійне
дихання і тільки ближче до берега вони ставали ж вавіш ими, погойдую чи своїми
спіненим и краями. Ц е дихання моря щ ось нагадало Д ораліс, але що це було? Ах так,
Ганса та його груди, які там у кімнаті власне зараз спокійно й сильно підіймались і
опускалися. В она піш ла вздовж берега, вітер розвію вав її спідницю , ш товхав її, вона
добре відчувала, як він зам ірився легко підігнати її, потім нападав на неї то ззаду, то
збоку. Це була чудова, збадьорлива гра, здається, що й хвилям це подобається, під
час ходи вона нахилилась, і їй здалося, ніби її щ ось гойдає й ось уже сильніш ий вітер
розвіяв її волосся і труснув нею. Д ораліс зробила невеликий стрибок і весело скрик
нула. «Я розбиваю сь, я розбиваю сь, як хвиля», - подумала вона. їй відповів чийсь
різкий крик у неї над головою : б ’ючи крильм и, над водою зависла біла чайка. Наче
охоплена яким ось раптовим баж анням , вона стрімко кинулася вниз до поверхні води
і попливла по розбурханій сіро-зеленій ш овковій тканині, ніби м алесенька біла цят
ка. На дю ні перед рибальським и хатинами стояли ж інки рибалок, їхні сірі спідниці
та червоні хустини тріпотіли на вітрі. Закриваю чи очі рукою, жінки виглядали на
морі своїх чоловіків, які вночі вийш ли в море у пош уках риби.
Коли Д ораліс повернула за виступ дю ни, то побачила таємного радника
К носпеліуса - в жовтому полотняном у костю мі та зсуненій на потилицю панамі він
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Г ’о,

f F ------ішов перед нею вздовж берега, розмахую чи товстим ціпком. Поруч із ним біг гарний
рудий сетер. К носпеліус ступав уперед ш ироким и кроками, похитую чи плечима: як
це залюбки роблять горбані, він наслідував рухи сильних, високих лю дей. Коли він
почув за спиною кроки, то повернувся і привітався, низько вклонивш ись; на його
великому й блідому хлопчачому обличчі стояла усміш ка. О скільки здавалося, що
він хоче щ ось сказати, Д ораліс зупинилася. «Д оброго ранку, ласкава пані, - почав
він, підвівши на Д ораліс свої сталево-блакитні очі й дуж е уваж но дивлячись їй в об
личчя, - вже перед сходом сонця на посту?»
Дораліс заш арілась і розсм іялася: «Ви, мабуть, забули, Ексцеленціє, щ о останньо
го разу, коли ми розмовляли, Ви казали мені те саме, щ ось таке про перебування на
посту».
- Так-так, - відповів К носпеліус, - мож ливо, мене цікавлять такі справи. У Вас
добра пам ’ять. Чи м іг би я перейтися з В ами пару кроків, ласкава пані?
Вона кивнула, хоча їй і не було особливо приємно, щ о поруч із нею була ця ма
ленька потвора, яка, задерш и голову, безцерем онно розглядала її, ніби якусь гра
вюру, а не людину. П ід час ходи він говорив глибоким голосом, м еталевий тем бр
якого, як здавалося, йому самому подобався. «Щ о стосується сну, моя ласкава пані,
то видається мені, щ о з цим у Вас і тут не дуж е виходить так, як слід».
- Але ж ні, - відповіла Д ораліс, - от тільки щ о інш і встаю ть так рано: рибалки,
півні, ну та й море так чи інакш е не спить.
Тепер К носпеліус засміявся своїм безгучним сміхом. «А й справді, тут є рух, тут
можна чимало навчитися. Бачите, - він посерйозніш ав, на його обличчі з ’явився
злий, майже ненависний вираз, - адж е немає нічого дурніш ого, безглуздіш ого, як
не спати, лежати в ліжку, чекати на сон і не мати змоги заснути. В такі години мені
здається, що у мене вкрали м ої лю дські права. Я не виконую свій об ов’язок лю ди
ни».
- О бов’язок лю дини, - трохи неуваж но повторила Д ораліс.
- Так, власне так, - вів далі таєм ний радник з таким сварливим виглядом, ніби
йому хтось заперечував, - мій о б о в ’язок лю дини - це або спати, або, як лю дина,
займатися своїм рем еслом , працю вати, як місцеві рибалки, або кохати, як Ви й пан
художник, або сваритися, як м ої дом овласники, не має значення, просто займатися
своїми лю дськими справам и, а якщ о ми цього робити не можемо, то м усимо спати.
Це знає й мій Каро: коли він не може виконувати завдання свого собачого існування,
то спить. А те, про щ о ми дум аєм о і щ о ми відчуваєм о безсонної ночі, це непотріб,
воно ні до чого, це змарноване життя. Бачите, мені треба багато рахувати, це моя
професія, але безсонним и ночами я також муш у рахувати, робити обрахунки, які
ніколи не буваю ть точними, не маю ть жодного сенсу, жодного результату, та ж це
недостойне лю дини. Коли К аро леж ить ось так і своїм носом читає у книзі природи,
то чує справжніх зайців і справж ніх курей, а не якихось бездуш них звірів, яких про
сто не існує, ні-ні, кажу, якщ о хтось не має змоги спати - це скандал і таке ні з ким
не повинно траплятися.
Кноспеліус зам овк і сердито дивився на море. Д ораліс було ш кода цього чоловічка.
Адже в тих словах було стільки муки й страж дання, їй хотілось сказати йому щ ось
привітне. А ле вийш ло у неї холодно і тривіально: «Сподіваю ся, морське повітря д о
бре вплине на Вас, Ексцеленціє». К носпеліус знову піш ов уперед і пробурмотів: «Я,
ах, та це не про мене, я це кажу в загальному. Коли лю дина не спить, то треба щ ось
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переж ивати, а коли хочеться спати, то треба мати мож ливість спати. П ринаймні та
ку дрібницю мати ми можемо». Він раптом засміявся, у нього був гарний, мало не
сором ’язливий сміх. «Ну та так, коли в того чи в інш ого є якісь там обставини,
якісь переш коди, то він м усить звернути свою увагу на події та переж ивання в житті
інш их лю дей. Я дуж е цікавлю ся переж иванням и інш их, я тут дуж е сильно турбую ся
справам и моїх ближніх. Так-так, щ о стосується ж иття, то я комуніст, я відкидаю
приватну власність, ха-ха!»
- А хіба в ж итті місцевих лю дей так багато подій? - запитала Д ораліс.
- О, та цілком вистачає, - відповів таєм ний радник, - подивіться на рибалок, ці
хлопці назавж ди п о в’язали себе з морем, від такого аж дух спирає, можете мені
повірити. А ще їхні ж інки, он як вони там стоять нагорі й чекають. О сь так стояти
й чекати на чоловіка чи сина, та від такого і душ евні сили, і фізичні у постійому
напруженні. Ви не помітили, які в цих ж інок очі? Та такий погляд не пробігає по
речах просто так, це погляд, який навпростець дивиться у важливу йому точку, він
ніби м олот у руці вправного рем існика: завжди із силою потрапляє прямісінько у
потрібне місце. Вам би треба було бачити ці очі, коли хтось із тих чоловіків або синів
не повернувся: тоді ж інка цілими дням и ходить берегом, помічаю чи кожну темну
цятку на воді чи на березі та розглядаю чи її з м оторош ною уваж ністю . Ці очі добре
розумію ть, щ о роблять. М іж інш им, мене дуж е зацікавило, що Ви сюди переїхали.
Ви неодмінно зробите яскравіш им місцеве товариське життя. Я би з радістю по
знайомився із паном художником. Здається, що він лю дина, повна ж иттєвих сил.
М ені це приєм но бачити. Х а-ха, дивитися на щ ось подібне мені так само приємно,
як ш ахраєві дивитись на пана з товстим портфелем». І він довго й безгучно сміявся
зі свого жарту.
Н ебо стало різнокольоровим, у хмар на обрії з ’явились ш ирокі золотисті бере
ги; небо залила хвиля червоного. О т і в сіро-зелений колір моря вплелися блискучі
нитки, а западини між хвилям и, щ о розбивались на березі, заповнив рожевий колір,
і ось раптом море аж ген до обрію почало горіти мідним переливом. К носпеліус
зупинився і зробив ш ирокий рух своєю довгою рукою в напрямку моря, ніби хотів
розстелити його перед Д ораліс.
- Бачите, - сказав він, - це справж ній спектакль кольорів, він повторю ється що
ранку. Це гігієнічний захід. М ісцева природа нещ адно переповнена всіма цими чер
воними й золотими кольорами. Ц е повинно б нас збуджувати, як ранковий душ або
ранкова кава. Я кщ о Ви зволите пройти вперед щ е кілька кроків, то ми побачимо
чудовий, так-так, кажу В ам, чудовий краєвид.
Отож вони руш или далі й дійш ли до такого місця на березі, де одна висока дю на
підходила зовсім близько до води, і хвилі підмивали її, так що піщ ана стіна частково
обвалилася. П ід час припливу великі ш матки землі відривалися і їх відносило в мо
ре, всюди зяяли порож нини і тріщ ини: усе це тепер було залите червоними променя
ми ранкового світла. Тут і там із сліпучого піску виступав уламок гнилої деревини,
що виблискувала, ніби метал, і білі ш матки, які... «А ле ж, - вигукнула Д ораліс, - та
це ж рука!»
- Ну та звісно, - пояснив таєм ний радник, - ось чиясь кисть і рука, а там чийсь че
реп, чарівно освітлений рож евим промінням , а он там у напівзруйнованій домовині
леж ить ціла лю дина. Я к Ви бачите, це цвинтар, який море поступово вичищ ає. Що
стосується цвинтарної романтики та цвинтарних ж ахів, то таке мене мало обходить,

дуже вже воно непереконливе. Та мені от щ о подобається: ось цвинтар, від якого,
як від торта, кож ної бурхливої ночі відрізую ть ш маток, а з піску виглядаю ть усі ці
покійники і їм між кісток повіває м орський вітерець. О сь подивіться, який у них
кокетливий колір при ранковому світлі, вони розквітли, мов троянди. А потім прихо
дить бурхлива ніч і їх забирає, і тоді вони вируш аю ть у далеку морську подорож. Із
чогось у наш ій уяві найтісніш ого і найтихш ого у щ ось найрозлогіш е і найгучніш е.
Мені це подобається. Вони ніби стоять на причалі і чекаю ть на корабель, який за
бере їх. Таке може мене спокусити. О сь де справж ній рух. У смерті тут відбираю ть
усе те затхле, чим її полю бляю ть оточувати люди. Х іба не так?
Кноспеліус підвів погляд на Д ораліс. В она трохи зблідла, стиснула вуста і насу
пила брови. Здавалося, щ о вона розгнівалась. «Так виглядає, щ о Вам це не сподоба
лося, - зауважив таєм ний радник, - може, Ви боїтеся? А дж е нас виховую ть у страху
перед таким и речами».
- Ні, - відповіла Д ораліс, - я не бою ся. Д уж е вже все це дивне. Тільки щ о я, ну не
знаю, ліпш е б я сьогодні зранку цього не бачила.
- Так-так, - відповів таєм ний радник, - тоді ми мож емо піти геть. В загалі-то Ви
маєте рацію , роздумувати про см ерть і про те, що з нею п о в’язане, це зараз зовсім
не Ваша справа.
Дорогою назад Д ораліс мовчала, а К носпеліус собі мило базікав. Генеральш а
Паліков - так, він її знає. С тара розум на ж інка, трохи надто ш умна, залю бки міцно
брала у свої руки справи інш их лю дей. В она постійно відчуває себе відповідальною
за справи інш их. Барон Буттлер - ну, в нього чудові солом ’яні вуса. Коли він
приїжджав у Берлін, то спож ивав багато ш ампанського і ш укав собі пригод. Такі
вуса до чогось та й зоб ов’язую ть і навіть справді християнського батька сім ’ї та
чоловіка не раз прим уш ую ть зазнавати певних хитань. Д оньки - та взагалі-то
вродливі дівчата, худі й гнучкі, як вербова лоза. Це такий сучасний фасон: молоді
дівчата повинні виглядати, як арабески. Він, К носпеліус, надавав перевагу поперед
ньому, тривим ірном у форматові перед сучасним стилем.
Дораліс слухала К носпеліуса з відразою . Тепер цей супутник справляв на неї
гнітюче враження та щ е й зіпсував їй гарний ранок. Ну щ о її обходив світ горбанів,
її тягнуло до людей з прям ою спиною . А крім того у нього була неприємна манера
ось так знизу вгору пильно дивитись на її вуста. Д ораліс скривилася, ніби скуш ту
вала щ ось гірке.
Після того, як сонце зійш ло, вітер влігся. П оверхня моря зробилася гладкою, і
блиск від неї розливався далеко навкруги. З дю н униз до берега збігали ж інки риба
лок; підібгавш и свої спідниці, вони брели водою, щ об допом огти чоловікам пере
тягнути на пісок човни. Всі вони стояли в піні морського прибою , вкриті бризка
ми води, які блищ али на сонці. «А, наш і рибалки», - сказав таєм ний радник. Він
підійшов до одного з човнів, привітався з рибалками, яких знав: «Д оброго ранку,
Андре, доброго ранку, В ардайне, ну як, варто було плисти?»
- Та трохи тут маємо, - сказав В ардайн, витираю чи із сивої бороди морську піну.
Кноспеліус перехилився через борт човна, щоб побачити на дні його рибу. Він
підкотив один рукав і провів своїм довгим пальцем між рибинами тріски кольору
старого срібла, потім між рибинам и камбали, подібними до коричневих бронзових
дисків, на яких сиділи дивно перекривлені обличчя, і на купку невеликих рибин, які
блищали, як тільки-щ о вибиті монети. К носпеліус мруж ив око і сміявся, як пустот-
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ливий школяр. «Ж вавий рух, і тут ж вавий рух», - сказав він.
Д ораліс на мить глянула на нього, потім відвернулася і з коротким «Д оброго ран
ку» піш ла геть. Тепер вона квапилася, щ об якнайш видш е бути з Гансом Ґріллем. А
він уже йш ов їй назустріч у своєму білом у полотняному костюмі з руш ником через
плече, і на його почервонілому обличчі сяяла ш ирока усміш ка.
- Я к він радіє, щ о бачить мене, - подум ала Д ораліс, вона відчула, щ о ця радість
зігріла її. Ганс поклав руку їй на талію і притягнув до себе, як щ ось, що йому на
леж ить. В ін уже скупався і пахнув морською водою.
- Було холодно, - повідомив він, - але мені подобається, коли хвилі пощ ипую ть
тіло. А ти не хочеш скупатися? - Ні, Д ораліс збиралась купатися пізніше.
- Знаю , знаю , - зауваж ив Ганс, ти лю биш , коли море - як горня теплого чаю.
Д обре, добре. А ле ж ми голодні, я сказав А гнесі, щ об вона кожному з нас приготу
вала щ онайм енш е по чотири яйця.
- 1 що сказала А гнеса? - запитала Д ораліс.
Ганс засміявся.
- О, та вона... її обличчя скам ’яніло, і вона зауваж ила, що не знала, що благородні
дами мали б так багато їсти.

4

Був дуж е ж аркий день. Г енеральш а н аказала п оставити пляж ні кабінки на дю 
ну. В она си діла там зі своєю донькою , займ аю чись рукоділлям. П еред ними на
піску леж ала ф ройляйн Борк, м алю ю чи м оре. В она завж ди м алю вала море - до
вгим и, трохи хвилястим и лініям и, з вітрильником на горизонті. Ведіх сидів поруч
із м атір ’ю, він повинен був уголос читати з Ф енелонового «Т елем аха»14. Ч итав він
дуж е м онотонно, з ж алісли вою інтонацією , в цю спекотну годину звучало все це,
ніби колискова. С ам він почувався п росто б езнадійно, відчуття канікул у нього
пропало. Ц ей п о стійний блиск м оря, цей гарячий пісок, що прилипав до пальців і
так нервував його, ця повна відсутність якихось подій, усе це видавалося Ведіхові
звичайнісінькою буденністю і викликало в нього почуття світової скорботи. А тут
щ е цей М ен то р 15 зі своїм и б езкінечним и пром овам и. В едіхові хотілося відкрутити
йому ніс. Ф рау фон Буттлер слухала це читанн я неуваж но, лиш е час від часу
м еханічно вставляю чи
les liaisons , топ enfant ,6. В она часто хапала свій теа
тральн ий бінокль, щ оби подивитися вниз, де Л оло на Ніні ходили вздовж берега,
охолодж ую чись перед тим , як зайти у воду. В червоних купальниках, з білими по
лотняним и картузикам и на голові вони н агадували струнких хлопців; трим алися
дівчата зовсім прям о, їхні ноги, щ е не звиклі до такої свободи рухів, пересувалися
трохи скуто й незграбно.
- Скаж іть, М альвіно, - запитала генеральш а, - ми в молодості, коли купалися, теж
мали такий вигляд?

14 П овчально-розважальний роман ф ранцузького письменника, богослова й педагога
Ф рансуа Ф енелона, кінець 17 ст.
г> П ерсонаж роману «Телемах» Ф . Ф енелона.
1fi З ’єднуйте слова між собою, моя дитино, - з франц.
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Фройляйн Борк прим руж ила одне око й щ иро розсм іялася: «Ах, це так мило, зауважила вона, - вони видаю ться м аленьким и червоними силуетами на зеленому
абажурі».
- Так, ну та так, - відповіла генеральш а, - те, щ о ми в молодості називали стегна
ми, зникає на очах!
Потім дівчата зайш ли у воду, вони обереж но брели крізь буруни хвиль, часом
повністю зникаю чи в білій піні, зреш тою вони кинулись у воду, щ об поплавати - дві
червоні риски на зеленуватом у тлі, власне такий колір мало сьогодні море. Д івчата
вміли добре плавати, проте Л оло далеко перегнала Н іні, вона дивовиж но легко м ча
ла вперед, не збиваю чись із курсу, ніби в неї була якась мета.
- Та куди ж це вона, - вигукнула фрау фон Буттлер, - чому вони не трим аю ться
разом? Я сказала їм, щ об вони трим алися разом , я заборонила їм плисти до другої
обмілини. Лоло! Лоло! - фрау фон Буттлер гукала й м ахала своєю хустинкою , проте
червона см уж ка там на воді відходила в м оре все далі й далі. «Я завж ди казала, бідкалася фрау фон Буттлер, - щ о у Л оло важ кий характер, вона не вміє слухатися,
її чоловікові буде дуж е нелегко. Лоло! Лоло!»
- Хто це там заходить у море? - запитав Ведіх і зробив знак униз, в напрямку
берега.
- Це, - сказала генеральш а, - м ала би бути та Кьоне.
- Де? Щ о? - вигукнула фрау фон Буттлер, - ах, та не називай її К ьоне, мамо, вона
ж так не називається.
- Ах, та щ о там , - відповіла генеральш а, - коли люди постійно зміню ю ть своє
ім’я, то моя стара голова все це втримати не може, а Ґрілль, якщ о хтось не помітив,
нічого особливого не означає.
Якусь мить вони всі мовчали й напруж ено дивилися в напрямку моря. Ведіх
відкинув Телемаха геть, розлігся на піску, як тю лень, і дивився прямо перед себе.
Можливо, що зараз настане якась подія.
- Чарівно, - зауваж ила ф ройляйн Борк, - тем но-синій колір, маленький жовтий
вітрильник із трьом а щ оглами, і як вона пливе!
- Справді ш икарно, - пробурмотів Ведіх, але фрау фон Буттлер це знову роздра
тувало.
- Замовкни! - гримнула вона на сина; підвівш ись, вона помахала своєю хусточ
кою і знову закричала: «Лоло! Лоло! Та ж вони пливуть назустріч, на обмілині вони
зустрінуться. О, Боже, моя бідна дитина!»
- Та сядь, Белло, - заспокою вала свою доньку генеральш а, - зараз уже нічого не
зміниш. Ну та не заразить вона тут же Лоло.
- 1 треба ж таке переж ити, - зітхнула фрау фон Буттлер і з заклопотаним виглядом
знову сіла в крісло. О чим а всі напружено стеж или за червоною та тем но-синьою
цятками на іскристій поверхні моря.
- Дама таки дісталася туди перш ою ! - тріумфую чи вигукнув Ведіх.
- Здається, Лоло втомилася, вона пливе повільніш е, - зауваж ила ф ройляйн Борк.
- A-а, графиня рухається їй назустріч, вона хоче їй допомогти.
- Це щ ось нечуване, - простогнала фрау фон Буттлер.
- Ось вона простягає Лоло руку, - повідомив Ведіх, - а, Лоло тепер стоїть, дама
поклала їй руку на талію і Л оло спирається на її плече.
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- О сь на щ о нараж аєш ся, коли так необдум ано випливаєш далеко в море, - рем
ствувала фрау фон Буттлер. Та генеральш у це роздратувало: «Белло, ти знову
перебільш уєш , коли дитина втомилась від плавання, то це добре, що хтось їй про
стягнув руку і щ о дитина бере цю руку і спочатку не питає: “А Ви були вірні й
своєму чоловікові?”»
Лоло стояла на далекій обмілині, вона зблідла і ш видко дихала.
- О, я Вас уже трим аю , - сказала Д ораліс, покладіть руку мені на плече, як у танці,
коли кладуть руку на плече кавалерові... ось так. Це таки було трохи задалеко, Ви до
цього ще не звикли.
- Д якую , ласкава пані, сказала Л оло й заш арілася, - мені вже кращ е, я не
призвичаєна до моря і все ж хотіла плисти й плисти, там , де таке мерехтіння, але це
було трохи задалеко.
- А тепер ще трохи відпочиньм о, - продовж увала Д ораліс. - Так, я теж плаваю із
задоволенням , коли так мерехтить, сонячні промені тоді проходять по нашій шкірі,
мов маленькі теплі рибки, я лю блю це. А ле як сильно б ’ється В аш е серце. Н азад ми
попливем о навпростець, віддаль до перш ої обмілини тут зовсім невелика.
Лоло не відповіла, вона лиш е подумала: хай Д ораліс говорить і далі. Після напру
женого плавання її пройняло розкіш не почуття насолоди. Вона б із задоволенням
ще довго стояла ось так у теплій воді, спираю чись, як сестра, на цю вродливу й
таємничу жінку, і щ об ці очі, які так загадково блищ али, цей рот з вузькими, трохи
занадто червоними вустами були зовсім близько від неї. Д ораліс говорила тепер про
якісь зовсім неістотні речі, про ж аркий день і про те, що в заїзді майже немає тіні,
про плавання, а Л оло слухала її як щ ось збудливе, заборонене, щ ось таке, красу чого
сам а вона зараз раптом збагнула.
- А тепер, я гадаю , ми попливемо, - запропонувала Д ораліс, вони кинулись у воду
й попливли поруч, іноді повертаю чись обличчями, щоб одна одній посміхнутися. Усе в порядку? - гукнула Д ораліс. - М и ось-ось туди допливемо.
- О, та все добре, все дуж е добре, - відповіла Лоло.
Було майже так сам о зручно, подум ала Лоло, ніби вони леж али на зеленій атласній
куш етці й могли спілкуватися. Так, так, ось що це було, вона хотіла спілкуватися.
В она більш е не почувала себе так зніяковіло, як там на обмілині. М ала б вона запи
тати, чи у В ардайнів не затісно? Ні, це б вийш ло надто стримано, тож вона сказала:
«Л аскава пані, я зі свого вікна щ овечора бачу, як Ви гуляєте під місячним світлом».
- Так, - відповіла Д ораліс, і лягла на бік, щ об мати змогу бачити Лоло, все її об
личчя було вкрите блискучими краплинами, - то там угорі під фронтоном, це, ма
буть, В аш е вікно, в якому я кожного вечора бачу світло?
- Так! - захоплено вигукнула Лоло у відповідь. В она зраділа, що Д ораліс дивилася
вгору, в напрямку її вікна. Зреш тою вони допливли до берега і вийш ли з води.
- Д уж е гарно, - зауваж ила Д ораліс, - плавати ось так удвох, - і простягнула Лоло
руку. Л оло взяла цю маленьку руку, потрим ала її якусь мить і потім ш видко піднесла
до своїх вуст. «Я... я Вам дякую , ласкава пані», - тихо сказала вона.
- Прошу, прош у Вас, - переш кодила їй Д ораліс, вона нахилилася і поцілувала
Лоло у вуста.
А з дю ни в напрямку Л оло квапливо рухалась ціла процесія. П опереду фрау фон
Буттлер, яка безупинно вигукувала «Л оло!» і розмахувала хустинкою , за нею - фрой
ляйн Борк із руш ником, потім - В едіх із запханими в киш ені руками та іронічною
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усмішкою на вустах і нареш ті - генеральш а, збуджена і засапана. Трохи невпевнено
Лоло піш ла назустріч процесії. «Ну, нареш ті ти тут, - вигукнула фрау фон Буттлер,
- зі своїми історіям и ти мене заж енеш у могилу».
Лоло мовчки дала закутати себе в руш ник, з упертого виразу її обличчя відразу
було видно, щ о вона не збиралася нічого сказати на своє вибачення. В той час, як усі
вони руш или до пляж ної роздягальні, фрау фон Буттлер іш ла вслід за донькою і без
перервно сварилася: «Щ ось подібне могло статися лиш е з тобою , потрапити в руки
саме цій особі, і вона тебе щ е й поцілувала. Я к вона могла до такого додум атися? Щ о
за нахабна особа! А ти це дозволяєш . І щ е кому ти дозволила б себе поцілувати?»
Тут Лоло повернула голову і сказала вперто й ріш уче: «В она мене поцілувала, бо
я поцілувала їй руку».
- Ти поцілувала їй руку! - вигукнула фрау фон Буттлер. - Чи ви чули щ ось подібне,
і чому б це, прош у я тебе? Ця особа, та вона напівгола, жодних рукавів, а це деколь
те! Та в тебе ніякої гордості, а ти заручена, ти повинна стати порядною жінкою ; ми,
порядні жінки, повинні стати єдиним ф ронтом супроти таких дам , а ти їм цілуєш ру
ки! Твій наречений буде дуж е тіш итися. О Боже, мене аж нудить, так мені соромно.
Тут у справу втрутилась генеральш а, вона підш товхнула Л оло в роздягальню і
сказала: «Та досить наразі, Белло, дитина виснаж ена, сталося те, щ о сталося, від
поцілунку Я скі ми її зцілимо, коли дам о трохи настою валеріани».
Вдома фрау фон Буттлер негайно відіслала Л оло в ліжко, сам а теж уклалася, а
Ернестіна бігала сходами вгору-вниз з настоєм валеріани.
Нагорі все щ е бліда Л оло леж ала у своїй кімнаті на ліж ку і збудженими очима за
думливо дивилася в стелю . Н ічого не кажучи, Н іні сиділа поруч і тільки очікувально
дивилася на Лоло. В реш ті-реш т Лоло заговорила, повільно і замріяно: «Так, вона
була чудова, але я це знала, і я знала, щ о м уситиму полю бити її, і це я знала, але я
не знала, щ о в неї є щ ось таке, від чого мож на заплакати. У мене в горлі було таке
відчуття, як від особливо зворуш ливих м ісць у романах, це, звичайно ж, тому, що всі
так погано про неї говорять, щ о всі так проти неї. А ле я на її боці».
- Я також, - сказала Ніні.
- Ти? - здивовано запитала Лоло. - Та ти ж її зовсім не знаєш .
- Не має значення, - відповіла Н іні, - я була на її боці вже в перш ий вечір, коли
побачила, як вона гуляє під світлом місяця. А ле щ о ти тепер робитимеш ?
- Я знаю, що я зроблю , - серйозно сказала Лоло. В она підвелася, сіла за письм о
вий стіл і почала писати листа. Н іні терпляче чекала й потім запитала:
- Ти написала до неї?
- О ні, - із зверхнім виглядом відповіла Лоло. - Я зам овила собі з міста дуж е бага
то червоних троянд, вечорами я їх кидатиму через вікно в її кімнату.
- А я, - виріш ила Н іні, - буду тренуватися так довго, щ о й сам а зможу допливти
до другої обмілини, навіть якщ о я при тому й потону.

5
День за днем небо було безхмарне, стояла нестерпна спека. Всюди леж ало це гаря
че й пронизливе світло: воно плавало і трем тіло на поверхні води, від нього мерехтів
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пісок, воно зблискувало іскрами на гальці і на твердих стеблах піскового очерету й
осоки.
- В ід світла більш е немож ливо врятуватися, - сказав Ганс Ґрілль.
Проте вечори та ночі теж не несли ані прохолоди, ні темряви. Л егкий західний
вітер тільки воруш ив задуху, проте легш е не ставало. На обрії в повитих мрякою
фіолетових хмарах щ овечора спалахували блискавки, потім сходив майже повний
місяць, і все знову починало блищ ати й іскритися.
- Ц ьому сяйву без початку й кінця хочеться сказати, - знову зауважив Ганс Ґрілль,
- дай мені спокій.
А ле й у прим іщ еннях спокій цей знайти було немож ливо, там було занадто тісно й
занадто жарко, а тем рява лягала на поснулих, ніби ковдра, товста і чорна. Навіть ри
балки, які зазвичай зникали у своїх хатинах, як тільки наставала темрява, сиділи на
порозі і пильно дивились на море. О т і сім ’я В ардайнів сиділа на довгій лавці біля
дверей свого будинку, вони виш икувались усі один біля одного, ніби морські птахи
на скелі. В ісім десятирічна бабуся, велика й кістлява, як чоловік, поклала свої не
звично вузлуваті руки на коліна, щ об їх остудити. В ардайн курив свою люльку, його
бліда ж інка трим ала найменш е на грудях, а інші діти сиділи в сорочках і неспокійно
хитали голими ногами. Ніхто не промовив ані слова, й усі, навіть діти, серйозно й
терпляче дивилися перед собою . Коли далека блискавиця ш видко осяю вала обрій,
Вардайн лю лькою мовчки показував на неї. Внизу на березі тихо ходили пари за
коханих, опустивш и руки, вони йш ли поруч, ліниво пересуваю чи в піску ноги. Що
вони могли сказати одне до одного? Тут від прадавніх часів слово було за морем,
навіщ о було б втручатися в його розмову?
Д ораліс та Ганс тепер майж е весь день проводили в заглибленні під дю ною . Ганс
розкладав там свою парасолю для малю вання, розкидав на піску ковдру, на якій
могла б леж ати Д ораліс, а сам сидів перед мольбертом і малю вав море.
- Це єдиний спосіб, - зауваж ив Ґрілль. - М и повинні робити так, як кури, які ви
копую ть у землі ям ки і так охолоджую ться.
Д ораліс заплю щ ила очі й пробурмотіла, їй навіть не хотілося воруш ити вустами:
«С покійно леж ати, не рухатися, тому щ о - хіба ти не відчуваєш ? - у нас усередині
все дриж ить і мерехтить, як сонячне сяйво на поверхні воді. В ід цього втомлюєш ся».
- Д обре, добре, леж и спокійно, - сказав Ганс батьківським тоном, заспокоюючи
її. Так вони якусь хвилину мовчали, аж поки Ганс не відкинув геть свій пензель і не
простягнувся на піску.
- Не хоче, ну ніяк не хоче виходити, - роздратовано сказав він. Д ораліс розплю щ и
ла очі, глянула на картину на мольберті й зауважила:
- Та чому, досить добре, картина вийш ла прозора, зелена.
Ганс спалахнув і схвильовано сказав: «П розора й зелена. Ш маток скла також про
зорий, ш маток тканини може бути зелений, ні, це щ е не море. М оре треба рисувати,
розумієш , лиш е в л ін ії є рух, є життя. Я можу намалю вати твою синю сукню , нема
нічого легш ого, але намалю вати її так, щ об кожен побачив, щ о там під тим синім
є ти, ось це м истецтво. У морі теж за прозорим і зеленим проглядається щ ось, що
ж иве й рухається, власне це і є море».
- Ах он воно що, - знову заплю щ ивш и очі, сказала Д ораліс, - ну то зроби так,
коханий.
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- Зробити, зробити, - повторив Ганс, - та в тому то й річ. Куди до дідька подівся
мій талант, адже він був у мене.
- Чи це я в тому винна? - спокійно й напівсонно запитала Д ораліс. Ганс відповів
не відразу. Він леж ав, дивлячись в небо й роздумував. «Справді, як це було? - він
повільно почав говорити, ніби до себе самого. - В инна, та про вину не йдеться, але
справа в тому, що ти займаєш у мені тепер стільки місця, щ о для таланту більш е
місця немає. Звичайно, так воно й є. А дж е ти прийш ла в моє ж иття, ніби чудо, і
ти й далі щ омиті є незбагненним чудом. Я к може там бути місце для чогось іщ е?
Постійне переж ивання чуда напружує сили».
- А ти не дум аєш , - трохи роздратовано перебила його Д ораліс, - щ о це напружує
сили, постійно, весь день бути чудом?
Ганс добродуш но засміявся:
- Та добре, добре, облиш , я до цього чуда вже звикаю .
- О, справді, ти до нього звикаєш , - докинула Д ораліс.
- Ну та звісно, - вів далі Ганс, - усе, усе, щ о нам тепер видається сам о собою
зрозумілим, колись було чудом. Ти теж станеш для мене сам о собою зрозумілою .
Ось тільки почекай, поки все у нас буде в порядку.
Дораліс підвела руки над головою і потягнулася:
- Ах так, твій порядок, ну, розкаж и мені про свій порядок. Будиночок, чи не так,
це тим починається?
- Так, справді, будиночок, - роздратовано почав Ганс, - будиночок де-небудь,
скажімо, в передмісті М ю нхена, будиночок, який є твоїм власним, особистим
творінням, виразом твоєї суті, це там ти чекаєш . М айстерня моя, звісно ж, у місті, в
обідню пору я повертаю ся додому, і ти мене чекаєш ...
- Усе це я вже знаю , - перебила його Д ораліс, - тільки хотіла б довідатись, щ о я
маю робити цілий ранок до обіду.
- Ну, в тебе будуть свої конкретні заняття, - пояснив Ганс, - буде своє домаш нє
господарство, яке матиме відбиток твоєї особистості.
Дораліс знизала плечима: «Ах, Боже, я ж не можу весь ранок сидіти там сам а і на
давати домаш ньому господарству свій відбиток».
Ганс почервонів і незадоволено скривився, мов лю дина, яка рвучко й безуспіш но
намагається р о зв’язати вузол: «Сама, чому сам а? Та ж будуть й інш і лю ди, ми ство
римо своє власне коло друзів, своє власне товариство, ми ж із ніяким товариством
не пов’язані, ми самі творці свого товариства, ось як».
Дораліс трохи випросталась і подивилася на Ганса, очі її зробилися великими,
вираз їх став безпорадний та переляканий:
- Люди, - сказала вона тихо, - ти ж знаєш , щ о я бою ся людей.
Ганс міг урятуватися від болісного співчуття, яке в ньому викликали ці очі, лиш е
тому, що заговорив лю то й розгнівано. Він голосно закричав: «Боятися, ти не по
винна боятися, ти не можеш боятися, коли я з тобою , це образа для мене, і ми не
можемо весь час жити на самоті! Я не хочу, щоб ми були винятком! Ти не повинна
залишатися для мене чим ось винятковим, ні, ти мусиш бути моєю буденністю , моїм
хлібом щ оденним, лиш е тоді я повністю володітиму тобою . І ми мусимо жити, як
інші люди, і жити з інш ими лю дьми. Н а світі повно добрих, чудових лю дей, ти знай
деш жінок, великодуш них, вільнодумних, благородних жінок».
Дораліс знову спокійно відкинулася назад і заплю щ ила очі:
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- Я знаю цих ж інок, - зауваж ила вона, - вони носять вельветиновий одяг без кор
сета і говорять про о б ’єктивне та суб’єктивне. Д ві колишні учениці міс Пламмере
якось відвідали її, вони були власне таким и, і міс П лам мере сказала про них: very

clever indeed.!17.
Ганс трим ав у руках повні жм ені піскового очерету, який він у гніві вирвав на
вколо себе: «Так завжди, - сказав він, - ти не хочеш мене розуміти. Ти гадаєш , що
оскільки ти покинула своє товариство, то немає більш е достойних тебе людей. Це
зарозум ілість, чи, може, ти мене сором иш ся перед лю дьми? Скаж и, ти соромиш ся
мене?»
Д ораліс усм іхнулася із заплю щ еним и очима: «Ні, ти добрий, - відповіла вона, ти мені якраз відповідаєш , тільки твоя фрау Ґрілль з тим своїм відбитком, вона мені
несимпатична, з нею я познайом итися не хотіла б».
- А ле ти мусиш з нею познайом итися! - вигукнув Ганс. - Коли тобі потрібен я,
то мусить бути потрібна і фрау Ґрілль, я заступлю ся за неї, я не дозволю тобі з по
гордою відш товхнути її! А ле це так завжди, ми говоримо й говоримо, ніби один
стоїть на перш ій обмілині, а інш ий на другій. І жоден не розуміє, що каже інш ий, і
ми тільки постійно кричимо один до одного: «Щ о? Щ о?»
Ганс підхопився, став перед Д ораліс і подивився на неї. Якою вона здавалася
спокійною , лежачи ось так у своїй літній жовтій сукні, навколо її розпаш ілого об
личчя блищ ало золотисте волосся, вона видавалася, ніби зовсім ю ною дівчиною,
яка мирно спала. Тільки дриж ання вузьких, трохи занадто червоних вуст говорило
про хвилю вання, яке вона переж ивала. «Х іба вона не розуміє, як я страж даю ?» подумав Ганс. Він глибш е натягнув свій солом ’яний капелюх і збіг дю ною вниз до
моря. К инутись у воду, попливти, це було єдине, щ о він міг зробити в цю мить.
Ганс Ґрілль ніколи не чекав, щ о життя буде його особливо панькати, він відважно
пробивався крізь нужду й біду, однак він ж иттю довіряв, іноді на власному досвіді
відчуваю чи, яке воно суворе, проте життя ніколи не було для нього чимось незбаг
ненним. Усе неясне й незрозуміле в цьому світі відразу ставало чітким і прозорим,
коли двадцятирічний егоїзм Ганса співвідносив такі речі з його власною особою й
усі загадки р о зв ’язувались, коли він ставив їм запитання: «Ти за, чи проти Ганса
Ґрілля?» А ле тепер він вже більш е нічого не розумів. Щ ось увійш ло в його життя,
щ ось таке, від чого воно ставало чуж им Гансові, ніби зам ість нього це життя прожи
вав хтось інш ий. Д івчата й те, щ о називається коханням, на шляху його зустрічалися
вже й раніш е, іноді вони поруш ували душ евну рівновагу, адже буває, що людина
робить божевільні речі, проте все було зрозуміле і вреш ті-реш т гладенько-рівненько
ставало частиною загального плину життя. Треба було тільки вхопити сильно, без
особливих церем оній. «Тримайся міцно, тоді не зіб ’єш ся з ніг», - лю била повторю
вати бабця Ганса, яка для зарібку в ’язала панчохи, а малий Ганс сидів перед нею
і трим ав міток вовни, допом агаю чи його розмотувати. А ле ось ця жінка, ось тут,
чому він повинен був прагнути її так болісно, тепер, коли він володів нею ? Чому
він ніколи не мав спокійного, щ асливого відчуття, щ о володів нею, чому власне
тоді, коли найм іцніш е трим ав її, він повинен був боятися, що втратить її? Уся його
істота була наповнена цією жінкою , і вона, проте, була так далеко від нього. Він не
розумів, він не розумів і йому більш е нічого не залиш алося, як гарчати, мов хижак,

17 Справді дуж е розумні! -
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тримаючи свою здобич, щ об ніхто її не вирвав з його пазурів. Ганс роздягнувся й
крізь хвилі прибою увійш ов у море. «Я таки свого д о б ’юся, - думав він розлю чено,
- я примушу її до порядків Ганса Ґрілля».
- Маю честь, - почув він біля себе чийсь голос. П ід хвилею , яка от-от повинна
була розбитися, ніби під зеленим склепінням стояв у жовтому купальном у трико
Кноспеліус. І ось хвиля вже опустилася на нього, заховавш и під білим покрива
лом піни, він відразу ж знову виплив, обтрусився, і кивнувш и Гансові сказав: «Фон
Кноспеліус. Я вже мав честь привітатися з В аш ою пані друж иною ». Ганс незграбно
вклонився.
- Жаркі деньки, - вів далі таєм ний радник, - немож ливо накупатись досхочу. А
поза тим тут дуж е мило. Т ільки щ о мож на було би побаж ати собі трохи більш е то
вариського життя. П роте воно починає тут оживати. Н езабаром приїде барон фон
Буттлер зі своїм майбутнім зятем.
- Ах, та моя друж ина і я, ми не надто товариські лю ди, - відповів Ганс і допитли
во подивився на велике, бліде хлопчаче обличчя. К носпеліус засміявся:
- Знаю, знаю , медовий місяць, les jeunes m aries 18. С луж ити чарівній ж інці - це за
няття усіх занять. Кожний нормальний чоловік має його або ш укає його. Усе інш е
поруч із цим - це заняття вторинне. А ле такий старий кавалер, як я, хто тільки й має,
що вторинні заняття, повинен трим атися товариства. Тож ми повинні б тут заснува
ти такий собі невеличкий Н ордерней19. Я дозволю собі у найближ чий час засвідчити
Вам своє ш анування й відвідати Вас.
- Я гадаю, - зауваж ив Ганс, - щ о більш ість лю дей тут ш укає сам отності. - Поки він
говорив, таєм ний радник зник під хвилею , як у борозні миш а. Коли він знову виплив
на поверхню, то повчально підняв догори свій довгий палець і сказав: «Н айвеселіш е
товариство завжди складається виклю чно з лю дей, які ш укаю ть самотності. А тепер
мені треба на берег, мій Клаус мене вже чекає».
Він церем онно вклонився й піш ов у бік берега, де його вже чекав з руш ником
високий чоловік статечного вигляду. Ганс знизав плечима. «І щ о йому знову тр е
ба? - подумав він. - Тепер до лю дини чіпляю ться лиш е якісь немислимі типи». Він
рушив далі, почав плисти і виплив далеко в море. Від цього йому стало дуж е добре.
Тут не було нічого незрозумілого: рухаєш сильно руками й ногами, прорізаєш воду,
завжди залиш аю чись на поверхні й зовсім не турбую чись про всі ті темні глибини,
які лежать під тобою .
Купання добре подіяло на Ганса; він почував себе впевненіш е і знову був пере
конаний, що йому все вдасться. Коли він піднявся на дюну, то застав біля Д ораліс
Кноспеліуса. Він уже здалека почув, як вони см іялися. «Знову він», - подумав Ганс
із тим почуттям роздратування, яке з ’являється, коли муха нам постійно сідає на
ніс. Таємний радник сидів на Гансовому малярському стільці й схвильовано розм ов
ляв. Сперш ись на лікті, Д ораліс трохи випросталась, обличчя її розрум ’янилось, до
Кноспеліуса вона прислухалася з милим, трохи збентеж еним виразом обличчя, який
мають молоді жінки, коли вперш е приймаю ть у своєму салоні.

18Тільки побралися - з франц.
14 Один із північно-фризьких острівців у Північному морі, розташований між гирлами
річок Емс та Везер, популярний від часів Прусського королівства курорт.
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- О т бачите, - вигукнув таєм ний радник до Ганса, - я тут же починаю товариське
життя. Я якраз зробив В аш ій пані друж ині ком плімент про місцеві обставини життя.
Незрівнянно! А для художника - то просто безцінно. Ж овтий пісок, синій батист
сукні, золотисте волосся, сим ф онія у відтінках золотавого кольору. Х іба не так?
- Гм, ну так, - пробурчав Ганс.
- А ле мені вже треба йти, - вів далі К носпеліус і зліз зі свого стільця. - Я ще хочу
нанести візит Буттлерам. Н а прощ ання ще ип mot pour rire20. Пані фон Лоссов, у неї
сім доньок, Ви їх знаєте, то вона сказала мені, коли Кароліна, третя, заручилася з
прихильником націонал-ліберальної партії доктором Краппом: «Дуже мені шкода,
ми, Л оссови, завжди були прихильникам и консерваторів, але коли мусиш видати
заміж стількох доньок, то не мож на трим атися лиш е однієї партії». Ну як? Мило,
правда? С ім ейна політика партійних блоків». Він від усього серця засміявся зі свого
анекдоту, і, що здивувало Ганса, Д ораліс також з нього засміялася. Вона справді
вважала, щ о таке може розвеселити?
Коли таєм ний радник піш ов, Ганс мовчки простягнувся на піску. Д ораліс теж якийсь час мовчала. В она дивилася в небо й далі усм іхалася, на її вустах усе ще була
приємна світська усм іш ка. «В она що, і далі см іється з історії того горбатого?» - ду
мав Ганс. Зреш тою вона сказала:
- Ти чому такий непривітний з тим малим?
- Щ о йому від нас треба? - похмуро запитав Ганс.
- О, та гадаю , нічого, - відповіла Д ораліс, - він бажає розваж итися. Ти його
ревнуєш ? Та ж він лиш е гротескна дрібничка.
Ганс розлю тився: «Та я взагалі не ревнивий. Таке серед вільних людей не існує. За
кохання, яке мені треба стерегти, гарно дякую . Ні, але для мене та мала ексцеленція
- це ш маток твого минулого, твого товариства, яке знову підбирається до тебе, знову
стає між тобою і мною , ось щ о це».
- М оє товариство, - відповіла Д ораліс, і в її голосі відчувалася якась утома, та воно, звичайно ж, до мене не підбирається. М аленька Буттлер, там на обмілині,
мала таке дивне обличчя, таке, ніби вона переж ила якусь повну небезпек, усіма за
боронену пригоду.
- Ну то облиш їх усіх! - закричав Ганс. - Він ухопив Д ораліс за плечі і притиснув
до себе із повною лю ті пристрастю . - Вони нас більш е не обходять!
- О, так, - відповіла, Д ораліс, - я облиш у їх, а вони - мене.
С онце зайш ло, яскраве світло стало м ’якш им і перед тим, як зовсім зникнути,
поступово перетворилося в туманну червоно-ф іолетову завісу. Потім ще до того, як
зійш ов місяць, на короткий час настала пора сутінків, і очам від цього стало легше.
П роте цей блідий присм ерк наклав на посіріле море якусь безмеж ну самотність, во
но зробилося похмурим та заж уреним .
- Чому ти нічого не кажеш ? - запитав Ганс Д ораліс, коли вони, як і щ овечора, рука
в руку йшли берегом.
- Я не знаю , - відповіла Д ораліс, - у цей час повітря таке тривож не.
- У нас немає ніяких тривог, - твердо виріш ив Ганс.
- Ні, в нас немає ніяких тривог, - повторила Д ораліс, - я вже боялася, що ти мо
жеш сказати: «В ільні люди не маю ть ніяких тривог».

20Пару слів, щоб посміятися, - з франц.
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- А якби я так сказав?
Дораліс засміялась: «О т бачиш , сьогодні не дуж е вдалий для спілкування день.
Щойно ми починаєм о розмовляти, як відразу сперечаємось».
- О, та нічого, - пояснив Ганс, - те, щ о в нас всередині, має вийти назовні, це
створює почуття довіри.
Дораліс втомлено похитала головою.
- Ах, усе це так складно. Знаєш , аби розуміти одне одного, нам треба робити,
як он ті, що перед нами, - вона показала на мовчазну пару закоханих. Х лопець і
дівчина із задоволенням розгойдували свої важкі тіла, їм у такт хиталися опущ ені
руки. Д ораліс відпустила Гансову руку. «Так, як вони», - сказала вона. Тепер і
вони пішли поруч, гойдаю чи стегнам и та хитаю чи руками, не кажучи ні слова.
Проте коли вони так пройш ли протягом певного часу, Ганс зупинився. «Ні, так не
годиться, - сказав Ганс, - коли ти ось так мовчки йдеш біля мене, мені здається,
що ти думаєш про мене щ ось недоброзичливе, або щ ось маєш проти мене».
- Шкода, - зауваж ила Д ораліс, - було так гарно. У мене вже з ’явилося відчуття,
що я зовсім як та дівчина. Я краз коли ти почав говорити, я захотіла зупинитися,
широко відкрити вуста і добре позіхнути в напрямку моря, а-а-а, зовсім як та
дівчина перед нами. «Д умаєш », - та коли ось так ідеш , то взагалі не думаєш , тому
й розумієш одне одного.
Ні, ні, цього Гансові не хотілося. «Д авай щ ось зробим о, - запропонував він.
- Он у небі місяць. М оже, мені знову взяти тебе і тримати над хвилями чи разом
випливти в море, чи сьогодні вночі поїхати з В ардайном ловити рибу? Щ ось ро
бити, робити, ось чого нам бракує».
Проте Д ораліс сьогодні нічого не хотілося, тож вони піш ли додому.
Коли вони вдома зайш ли у свою вітальню , то побачили, щ о А гнеса не запалила
лампу. Кімната була залита місячним світлом, і їм назустріч війнув сильний, дуже
солодкий запах. А на яскраво освітленій підлозі леж ало щ ось подібне до тем ночервоної калюжі. «Д ивися, троянди, скільки троянд!» - вигукнула Д ораліс. Вона
впала біля троянд на коліна, нахилилася до них зовсім близько, обхопила їх, у
руках у неї було повно квітів, вона занурила в них обличчя, ніби баж аю чи в них
купатися. Н а одному букеті висіла см уж ка паперу, на якій було написано «Лоло».
- О, ти тільки подивися, - сказала Д ораліс, - маленька Л оло вкинула мені через
вікно троянди, добра дитина. - Тут вона відчула, щ о Ганс обхопив її за талію ,
підняв догори і відтягнув від троянд. В она почула, як він тихо й розлю чено ска
зав: «Вони тепер заходять до нас через усі вікна. О блиш і їх, і їхні великі троянди,
навіщо вони нам?»
Дораліс схилила голову на плече: «А х, так, - сказала вона, ніби зовсім
зневірившись, - забери мене геть від них», - і з її безсило повислих рук троянди,
ніби тем но-червоний потік, важко опустились на підлогу.
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У заїзд прибули добродії. «Тепер ми заж ивемо, як барони», - сказала Ернестіна.
Великий стіл, за яким вони вечеряли на веранді, набрав святкового вигляду.
Фройляйн Борк прикрасила його букетом з маків та декоративного горошку, на які
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налипл о трохи піску. Генеральш а схвильовано ходила туди й сюди та знову й знову
питала: «Л ю ба М альвіно, а для мого зятя буде лід у його полуничний крю ш он? А шпараги будуть достатньо м ’яким и? Ви ж знаєте мого зятя». Ф ройляйн Борк усміхнулася
своєю таємничою , розсіяною посміш кою й відповіла: «Пані генеральш е, шпараги
божественні». П ід час вечері барон Буттлер сидів між своєю тещ ею та дружиною.
Він погладжував свої довгі солом ’яні вуса, від задоволення легко похитував плечима
і був дуже милим, дуже цікавим, своїм голосним та дзвінким голосом він розповідав
історії, які повинні були привернути загальну увагу, і фрау фон Буттлер вельми
уваж но до них прислухалася. Зі своїми запалими, трохи почервонілими щоками вона
сьогодні була не лиш е заклопотана мати, яка зовсім забула про себе, сьогодні у всій
її істоті було щ ось від світської дами, щ ось майже кокетливе. З інш ого боку столу
сиділа молодь, і лейтенант Гільмар розповідав історії, від яких Ведіх та Ніні сміялися
так голосно, що фрау фон Буттлер мусила строго гукати до них: «Але ж діти!» У
своєму літньому костюмі Гільмар, стрункий і вузькоплечий, мав вигляд хлопчини,
але, слід визнати, хлопчини дуже вродливого. В густому чорному волоссі проділ у
його лейтенантської зачіски майже не було видно. На чоло йому звисало велике чор
не пасмо волосся, як то лю блять носити неаполітанські хлопчиська. Правильні риси
смаглявого обличчя були різкими, трохи напруженими, як це часом трапляється в
дуже давньої лю дської породи. В нього були темні, дуже жваві очі, в них весь час
щ ось діялося, часом вони так іскрилися, щ о на чорному бархаті райдуж ної оболонки
можна було чітко побачити золоті цятки. «В очах не видно жодної дисципліни», сказав його дядько, генерал фон дем Гамм.
Коли подали полуничний крю ш он, барон Буттлер перетворився у тонкого гурма
на. Він запалив свою гаванську сигару, надпив ковток крюш ону, кинув погляд на
освітлене місяцем море і з виглядом знавця заходився усе це куш тувати. Він був
зворуш ений: «М ісячне сяйво і море, м ісячне сяйво і море, - сказав він, злегка погой
дую чи головою , - як тут не стати зворуш еним, та просто треба стати зворушеним.
М оре завжди вражає. Безм еж ність - це безм еж ність, хіба не так?» Усі якийсь час
мовчали й дивилися на море. А ле потім фрау фон Буттлер перевела розмову на своє
господарство. В она із задоволенням розм овляла про свою худобу, своїх молочниць,
курей та масло. Її дум ки постійно поверталися до цього ситого достатку.
Н а протилеж ном у боці столу молодь почала виявляти ознаки хвилю вання. Ніні та
Ведіх заявили, що хочуть вийти на дюну, так вони потай і зробили. Вони придума
ли собі нове заняття: щ овечора влаш товували, як вони це називали, полю вання на
графиню . Й ш лося про зустріч із Д ораліс. Н аречені теж захотіли зійти до моря. «Я
муш у запустити камінці стрибати по поверхні моря, - сказав Гільмар, - лиш е коли
я кину йому в лице тузінь камінців, то зможу встановити із морем певний зв ’язок».
- Ну, не має він спокою , вічно м усить щ ось вигадувати, - сказав барон Буттлер,
доброзичливо дивлячись услід нареченим. П роте фрау фон Буттлер зітхнула й за
уваж ила: «М ене це непокоїть, він такий відчайдух. Під час останніх перегонів він
знову впав з коня».
- Гаряча голова, - погодився барон, - верхи їздить він добре, починає цілком роз
важливо, але потім завзяття бере гору, він передає його коневі, той несеться вперед,
і нещ асний випадок готовий.
- М ожу собі уявити, що лейтенант здатен передавати своє завзяття інш им, - по
чувся зам ріяний голос ф ройляйн Борк, але генеральш а її присадила: «М ова йде про
коней, М альвіно, прош у я Вас».

ХВИЛІ

Гш
Г■ ■

На обличчі фрау фон Буттлер і далі було написане занепокоєння, і вона сказала:
«Я заборонила Гільмарові привозити із собою коня або авто, і коли він попливе на
вітрильнику, то Л оло там з ним не буде. П оки я муш у піклуватися про дитину, він не
зведе її мені на той світ».
- Не зведе на той світ! - весело вигукнув барон. - Скаж и-но, мамо, коли ти віддала
за мене Беллу, в тебе теж було враж ення, щ о ти її, так би мовити, ш товхаєш у безо
дню?
- Про безодню мова, звичайно, не йш ла, - відповіла генеральш а, - однак іш ла про
те, що я її посадила на повітряну кулю, і невідомо, куди понесе її вітер.
- Але ж прош у, прош у, - в и гу к н у в б ар о н Б у ттл ер, - то була д о б р е керована
куля, Белла це чудово знає! - і він го л о сн о й д о вго см ія вся із вл асн ого ж арту,
мабуть, трохи д о вш е, ніж п о тр іб н о . О д н ак йом у було п р и єм н о відч увати себе
розумним і д о теп н и м го ловою сім е й с тв а , який ви п р о м ін ю є навколо себе в е с е 
лий настрій.
Фройляйн Борк не см іялася разом з ним, вона й далі дивилася в задумі на зару
чених і нареш ті заговорила: «Я вважаю , щ о лейтенант просто чудовий, він, як паж
іспанської королеви або як паж із пісні, в якій він біля водограю чекає на принцесу:
“Я з роду Асра, тих, які вмираю ть, коли кохають».
- ІЦо-що? - спалахнула генеральш а. - Ц е щ о за А сра? Х то це вмирає, коли кохає?
Ніяк не Гамми. Я їх знаю , вони точно ні. Л ю ба М альвіно, тільки не наговоріть
подібних дурниць Лоло, дитина й без того схильна до екзальтованості.
- Ах, так, - бідкалася фрау фон Буттлер, - є тут щ е один гарний клопіт. Ти тільки
подумай, Буттлере, - і тут вона стурбованим голосом розповіла про історію з
Дораліс, про обмілину та поцілунок. «Щ о ти на це скажеш , Буттлере, - закінчила
вона, - я цілу ніч не могла спати».
Барон посерйозніш ав і в задумі посм икував свої вуса. «Он як, гм! Графиня Кьоне
тут, чудова жінка, між інш им. К епська то була історія. У граф а стався серцевий на
пад, і його сестра, графиня Бенедикта, за ним доглядає. Д уж е сумно! Ну що ж, з
точки зору наш ого суспільного кола про неї більш е й мови нема, але вона зробила
нам послугу, тож я можу при нагоді їй за це подякувати».
- Ти? - вигукнула фрау фон Буттлер. - Ч ом у? Д ля чого?
- Попри все мож на бути ввічливим до неї, - заперечив барон, проте його друж ина
розхвилювалась. «Я відразу зрозуміла, - сказала вона, - щ о цю особу мені зіслано,
як важке випробування».
Внизу на березі Гільмар невтомно кидав по поверхні води гладкі камінці. Лоло
стояла поруч і дивилася на нього серйозним и, іскристими очима. Коли він, зреш 
тою, втомився, то взяв руку Л оло й вони поволі піш ли вздовж морського берега.
- Ну от, - сказав Гільмар, - тепер я розумію море. Сьогодні воно, до речі, зі своїм
місячним сяйвом і з усім інш им зовсім як за програмою і ти, лю ба, ти повністю
відповідаєш цій програмі.
- Шкода, - зауваж ила Лоло, - у програмі ніколи немає чогось несподіваного.
Гільмар засміявся. «Ти хочеш мені влаш тувати несподіванку? Д ля чого? Ні, наші
наречені повинні бути не несподіванкою , а милою необхідністю ».
Коли вони проходили повз рибальські хатини, Лоло почала говорити про Д ораліс,
розповіла про свою пригоду, про поцілунок і про червоні троянди. «А, маленька
графиня-втікачка тут, - сказав Гільмар, - ну, це добре, щ о вона тебе врятувала, але
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ня? А дже графині-втікачки - це не щ ось особливо святе».
- Бо вона мене зворуш ує, - схвильовано відповіла Лоло. - Я й сама не знаю, чому.
Може тому, що вона така вродлива і не така вже й добропорядна. А може, коли хтось
настільки вродливий, то його не мож на не кохати, але кохання таке викликає якийсь
біль. Я гадаю , щ о коли хтось у граф иню закохується, то повинен страждати.
- Ну-ну, - заспокоїв її Гільмар, - чи то все так погано з тою її красою ?
- Ну от, наприклад, - вела далі Лоло, - кохати мене - в цьому немає нічого, зовсім
нічого болісного, скаж и?
- Ні, зовсім нічого, - заспокоїв Гільмар, - навпаки, коли кохаєш тебе, то почуваєш
себе надзвичайно добре, надзвичайно піднесено. Я це щ оразу зауваж ую і тоді ледве
не сором лю ся сам себе. Д итиною мене по неділях вбирали в синій оксамитовий ко
стю мчик, на ш ию прикладали ковнірик з гострими кінцями і волосся пригладжува
ли з допом огою помади, яка сильно пахла помаранчевим цвітом. І коли я був ось так
убраний, то почував себе так виш укано, так піднесено, що від благоговіння перед
самим собою не наваж увався навіть поворухнутись.
- І я, - розчаровано вигукнула Лоло, - я для тебе, як синій оксамитовий костюм
чик і як помада, яка пахне пом аранчевим цвітом.
- 1 як неділя, - доповнив Гільмар, - так, щ ось подібного. А ле хто це там підходить
до нас?
- Це вона, - прош епотіла Лоло.
їм назустріч іш ли Ганс і Д ораліс. Коли вони проходили зовсім поруч, Д ораліс кив
нула й усм іхнулася до Лоло, обидва панове форм ально привіталися.
- Ну як? - запитала Лоло, як тільки вони їх уже минули.
- Ну так, звісно, - сказав Ганс, - гарне лице, як у дитини, з таким и дивовиж но до
леносним и вустами.
Лоло якийсь час мовчала, а потім задум ливо повторила: «Д оленосні вуста, це ти
добре сказав, я вже давно ш укаю , як гарно описати ці вуста. Це, мабуть, дуже за
гадкова річ - мати такі доленосні вуста, я можу це собі уявити, та я тепер відчуваю
це так чітко, так сильно, щ о переконана - в цю мить я також маю доленосні вуста..
П оцілуй мене і ти побачиш ». В она зупинилася й із серйозним виглядом повернула
до Гільм ара своє освітлене місячним сяйвом обличчя, а коли Гільмар її поцілував,
вона нетерпляче запитала: «Ну як?»
Гільмар труснув головою : «В ід долі жодного сліду. Це більш е нагадує мирну
неділю , на Трійцю , десь на селі». Лоло знизала плечима й зітхнула. «Ні, почекай,
- вів далі Гільмар, - це щ ось зовсім не те, цілувати тебе ось тут над морем, це мені
здається нейм овірним зухвальством. Ц е так, ніби нас бачать усі п ’ять частин світу,
це дуж е особливе відчуття».
- Ні-ні, не хочу я такого! - вигукнула Л оло і звільнилася з його обіймів.
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Н аступного дня була неділя. Генеральш а та фрау фон Буттлер сиділи у своїх пляж
них кабінках і читали м олитовники. Час від часу фрау фон Буттлер підіймала очі й
дивилася на яскраво освітлений берег внизу і на море, яке нині було і синім, і золо-
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тим, і спокійним, як ставок. Раптом її погляд прикипів до двох невеликих яскравих
постатей, які йш ли вздовж жовтої піщ аної стіни під дю ною . Д ораліс у бірю зовій
літній сукні йш ла під червоною парасолькою від сонця, за поясом у неї було кілька
червоних троянд Лоло, поруч із нею йш ов барон Буттлер, який, як здавалося, ж ва
во розмовляв, і вся його постать та хода вираж али ввічливість і л ю б ’язність. Фрау
фон Буттлер долонею з ляскотом закрила свою книгу і сказала: «О т ми й маємо».
Генеральша й собі підвела очі й зауважила: «Ну-ну, а він квапиться з тою подякою».
- Подяка! - вигукнула фрау фон Буттлер. - Та вона взагалі не була потрібна! Я
Буттлера не розумію . В нього є жінка, дорослі доньки, і він нас так компрометує. Щ о
ця особа може йому запропонувати? Щ о він від неї хоче?
- Нічого, нічого, - заспокоїла її генеральш а, - він усе щ е не може відмовитись
від кокетування. Це завжди та сам а історія: коли ви виходите заміж , то хочете мати
вродливих чоловіків, але вродливий чоловік зберігається довш е, ніж ми, він дітей
не народжує, він більш е береж е себе, і в нього баж ання кокетувати триває довш е,
ніж у нас.
- Але ж, мамо, - обурено запротестувала фрау фон Буттлер, - ш лю б - це щ ось за
надто святе, аби такі речі брати до уваги!
- Ш люб, моя лю ба, - відповіла генеральш а, - це щ ось, звісно, дуж е святе, проте
наші чоловіки не святі. А втім там унизу стає все цікавіш е й цікавіш е.
Тримаючись за руки, Гільмар та Л оло підходили з інш ого кінця узбереж 
жя і, коли вони зустріли Д ораліс та герра фон Буттлера, то зупинились, відбувся
обмін привітаннями. З протилеж ного боку з ’явилися Ганс із таєм ним радником і
приєдналися до групи. Це була мила картинка, коли всі ці лю ди стояли разом під
різким сонячним промінням і коли світлі кольори одягу, руді й солом ’яні кольори
волосся яскраво розцвіли й заблищ али на тлі ж овтої дю ни. Фрау фон Буттлер вже
більше не мала сили дратуватися, вона була занадто збентеж ена: «І щ о тут зробиш ,
мамо?» - благально запитала вона.
- Люба дитино, - сказала генеральш а, - нічого інш ого не лиш ається, як узяти
справу під свій контроль. Ти повинна налагодити з тою дам ою якісь взаємини. Поки
щось недозволене, як от ця дама, про яку в наш ій присутності говорити не заведено,
поки вона десь тут поблизу, то чоловіки від цього ш аленітимуть. А коли ми з нею
будемо трохи знайомі, то вона чим ало від своєї привабливості втратить. Отж е...
- Я гадаю, що ніколи цього не зможу, - ж алібно простогнала фрау фон Буттлер,
- що я за жінка така нещ асна? Д отепер боротьба з гувернанткам и, а тепер ось ця.
Група внизу розпалася, всі попрощ ались і розійш лися. Фрау фон Буттлер із сер
йозним та занепокоєним виглядом чекала свого чоловіка. П роте коли він постав
перед нею, вона опустила очі у свою книгу й мовчала. Н атомість герр фон Буттлер
відчував потребу говорити, говорити ш видко, силкую чись бути веселим. Ну от, зна
чить, він познайом ився зі злим духом цих місць, Боже, це було не так уже й погано,
але якщо серйозно, то кращ е, адже тут ну ніяк не мож на уникнути одне одного і
на довший час це могло стати нестерпним , а так ми привіталися, поговорили на
нейтральній території. У цьому глухому закутку це так чи інакш е нікого не компро
метувало. Про справжні й тривалі стосунки в будь-якому разі не йдеться, чи не так?
Фрау фон Буттлер підвела очі й запитала так, ніби й не чула, щ о він сказав: «М и
читатимемо сьогодні молитву?»
- Звичайно, кохана! - вигукнув гер фон Буттлер. - А що, вже час? Тоді ходімо.
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С ім ’я[ подалася назад у заїзд, усі зібрались у вітальні, й гер фон Буттлер прочитав
уголос молитву. Всі помітили, щ о його друж ина під час молитви плакала.
Після [ того під час обіду серед присутніх запанував похмурий, гнітючий настрій.
Гер фон Буттлер мусив докладати зусиль, аби підтримати щ ось на зразок застільної
розмови. П ри цьому він звертався винятково до фройляйн Борк і говорив про
літературу. Він засудж ував реалізм у літературі. А дж е мистецтво має приносити на
солоду, чи не так? Ж иття ж не було настільки веселим, щ об його ось так просто
фотографувати. О скільки його друж ина при цих словах зітхала, він швидко змінив
тем у й заговорив про кайзера.
Ц ієї неділі в післяобідню пору було дуж е спекотно, у побілені кімнати і на покри
тий ш аром піску садочок лилося жовте сонячне сяйво. Д ами усамітнились у своїх
кімнатах. Гер фон Буттлер сидів у вітальні і дрім ав за своєю газетою , а заручені
ходили по веранді.
- П рош у тебе, кохана, - сказав Гільмар, - не дивися на мене з таким сповненим надії
виглядом, тобто ти маєш право так на мене дивитися, ти маєш право сподіватися,
що я буду приєм ним і цікавим. А ле я не знаю , це недільне пообіддя мене паралізує.
- Бідний Гільмар, - трохи насм іш кувато зауваж ила Лоло, - цілий день стовбичити
в синьом у оксамитовому костюмчику.
- Д урниці, дурниці! - вигукнув Гільмар. - Це тільки мій настрій. Я ніколи нор
м ально не переносив недільне пообіддя. Іди сюди, давай сядемо собі в тіні, і я навчу
тебе грати в пікет.
Л иш е надвечір у будинку пож вавіш ало. Генеральш а зайш ла у вітальню , почувся
її гучний енергійний голос, від нього сонний будинок прокинувся. Потім з ’явилася
фрау фон Буттлер, вона вбрала парадний туалет і вдягнула капелюх, прикраш ений
колосками і квітами маку, проте й далі м ала дуж е серйозний вигляд. Вона натягнула
свої рукавички і сказала чоловікові: «П одай-но мені руку, Буттлере, і давай підемо
милуватися заходом сонця. А де діти? Лоло, Н іні, Ведіх!» Усі повинні були йти з
ними, і с ім ’я парам и вируш ила до берега.
- Браво, Белло! - сказала генеральш а. - Завж ди тримати справу під своїм контро
лем.
П роте Ведіх був сердитий. «Щ о це за задоволення? М и навіть графині не
зустрінемо, вона в цей час не гуляє».
Н аступного ранку Гільм ар прийш ов снідати збуджений, очі його іскрилися. Він
уже побував досить далеко, встиг познайом итися з рибалками. Чудові люди! Був там
такий собі А ндре Ш тіббе, блондин велетенської статури, з таким и блакитними очи
ма, блакитними, як зсіле молоко. Коли він на когось дивився, то було таке враження,
ніби на тебе дивиться набундю чена тріска. Гільмар розмовляв із ним про човен,
про плавання під вітрилом, він хотів поплисти з А ндре ловити рибу. Втім згідно з
передбаченнями Ш тіббе в найближчий час буде буря. Гільмар бачив і художника,
видається, щ о то молодик щ о треба. Його вродлива друж ина якраз іш ла купатися
в чудовому тем но-синьом у купальнику. Н асам кінець він поговорив з ексцеленцією
К носпеліусом , надзвичайно цікавий пан. Він дуж е цікавиться товариським життям
у цих місцях, хоче влаш тувати вечірку, щ ось на зразок італійської ночі. Його слуга,
ж ахливо суворий анабаптист, уже чіпляє для цього паперові ліхтарі. «Клаус, - каже
ексцеленція, - вельми корисний для тих справ, які він називає наш ими гріхами».
Лоло слухала дуж е уваж но і покірно сказала: «Я кщ о ти так часто випливатимеш у
море, то я точно повинна буду сидіти на дю ні і дивитися за тобою ».
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- Та чому, чому? - вигукнув Гільмар. - Ц е ж лиш е на якісь проміж ки часу, і ти
знаєш, що є такі проміж ки часу, є такі часи, коли я нудний і нецікавий, коли ти не
знаєш, що зі мною робити. О тоді я попливу на вітрильнику. Зреш тою це вже в Біблії
написано, що ж інка залиш ається вдома, а чоловік здобуває славу перед міськими
брамами.
- Оці брами, моя дитино, то ти май на увазі, - зауваж ила генеральш а, - вони у
твоєму ш лю бі з ’являтим уться щ е не один раз.
- Але я теж попливу, - зголосився Ведіх із-за протилеж ного боку столу. Його мати
співчутливо глянула на нього.
- Ти, бідний мій хлопчику, ти залиш иш ся вдома.
Тут із хлопцем сталася дивна зміна. Його бліде обличчя з хворобливим и, трохи
занадто тонкими рисам и почервоніло, очі наповнилися сльозами, і він заговорив
уриваним голосом:
- Я завжди залиш аю ся вдома, я ніколи нічого не можу, я завж ди стовбичу десь збо
ку, чому? Щ о зі мною такого? Я що, каліка якийсь? Щ о про все це маю ть подумати
люди? Та я просто см іш ний. У чора я зустрів граф иню , привітався, вона зупинилась
і запитала: «Ви теж купаєтесь?» Я сказав «так», але я не міг їй сказати, щ о в море
мені не можна, щ о я приймаю теплі морські ванни.
- Ведіх, іди у свою кімнату, - сказала фрау фон Буттлер. Ведіх знову страш енно
зблід, підвівся і піш ов з кімнати, назло усім не згинаю чи ноги в колінах. За сто
лом запанувала мовчанка, всі були збентеж ені цим випадком. Зреш тою фрау фон
Буттлер сказала: «Я не знаю , звідки в моїх дітей уся ця надм ірна збудженість».
- Люба, - відповів герр фон Буттлер і ніж но поклав свою руку на руку друж ини, в будь-якому разі геніальність у них від тебе.
Генеральша засміялася. «Ну та так, - зауваж ила вона, - це погода робить вас усіх
геніальними, проте барометр, дякувати Богу, падає».

8
«Робити, щ ось робити», - сказав Ганс Ґрілль, і от вони з В ардайном вируш или
серед ночі ловити рибу. М ісяць стояв високо в небі, море було спокійне, його по
верхня лиш е м ’яко піднім алась і опускалася, немов глибоко дихаю чи; човен плив
уперед, ніби ковзаючи по горбистій м ісцевості, вкритій склом. Вардайн стояв біля
керма і курив. Д ва біляві круглоголові хлопці, М атіес і Томас, веслували; у своїх
грубих куртках виглядали вони незграбно; веслую чи, вони в такт нахилялися впе
ред і назад. Д обре закутану в ковдру і плащ Д ораліс влаш тували на розкладному
стільці. Ганс сидів на лаві поруч із нею. Всі мовчали, лиш е інколи Вардайн віддавав
якусь команду, щ о звучала, ніби глибокий гул. Д алекий обрій закрила легка імла,
срібляста й повна світла, проте Д ораліс здавалося, щ о вона відчуває цю далечінь
без кінця й краю , так сам о їй здавалося, щ о вона відчуває під собою тем ну глибину,
й обидві вони, і далечінь, і глибина, гнітили її, ніби не давали їй дихати, лякали
її, створювали в неї відчуття загубленості та сам отності. Чому всі ці чоловіки не
розмовляли? Чому вони сиділи там мовчки, закутані у свої плащ і, з натягнутими
на самі обличчя крисами капелю хів, ніби тем ні, чужі постаті з якогось сну? Аж ось
Ганс нахилився до неї, потиснув їй руку і запитав: «Як справи?»
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- Д обре, - відповіла вона і засм іялася, нікому не треба було знати, що вона бо
ялася, але потиск руки та спокійний, приязний голос добре подіяли на неї і знову
додали їй трохи впевненості. А Ганс, ніби відчуваю чи це, говорив далі й запитав
В ардайна:
- М и пливем о аж до тих місць, де водиться багато камбали?
- Так-так, туди пливемо, - пробурчав В ардайн, - вона там залягла в піску.
- Ага, - сказав Ганс, - та плеската ш ельм а закопується там у пісок і чекає на
свою жертву. - Х лопці на веслах голосно і хрипко засміялися з камбали, Д ораліс
засміялася й собі. Була душ на ніч, М атіесові під час веслування стало занадто ж ар
ко, він хотів скинути куртку. Ганс запропонував повеслувати зам ість нього, тож во
ни підвелися й ніби хатою перейш ли човном назустріч один одному, М атіес скинув
куртку і був у самій сорочці; сперш ись ногою на край човна, він спльовував у море і
тихо насвистував собі під ніс. І коли всі вони кругом неї пересувалися так спокійно
і невим уш ено, ніби тут, у відкритому морі були, як у себе вдома, то гнітю че почуття
страху зникло й у Д ораліс: справді, було чудово відчути, що її поступово прийняли
у цей світ, як свою . їй здавалося, ніби у неї в грудях з ’явилося щ ось дуже ш иро
ке, дуж е сильне, було таке враж ення, ніби вона могла підлаш тувати своє дихання у
такт спокійному, мерехтливому хвилю ванню моря навколо неї, їй стало радісно від
дитинного, зарозум ілого почуття гордощ ів. Н алеж ати до тих, хто був на морі, як у
себе вдома, до тих, хто не боявся, здалося їй чим ось дуж е важливим і величним. Тут
і там тепер почали з ’являтися інш і човни, в непевному світлі вони видавались ве
ликим и і чорними. Вардайн щ ось крикнув до них, звідти відповіли, хтось, здається,
навіть пожартував, бо Томас і М атіес засміялися. Човни були тепер зовсім близько
один до одного, усіх разом їх було три, вони пливли вперед півколом. Чоловіки по
чали займатися сітями і з човнів перем овлялися один із одним. їхні голоси супро
водж увались глибоким гулом, від цього чути їх було особливо добре. Раптом у них
вплівся ще один, високий та різкий, тут на морі він прозвучав як щ ось неймовірно
чуже, ніби говорив інш ою мовою . «Ц е лейтенант фон Гамм», - сказала сама до себе
Д ораліс, це відкриття її неприєм но вразило, майже обурило, ніби хтось сторонній
увірвався у світ тільки для втаємничених.
Чоловіки в човні заворуш илися, великий невід обереж но спустили у воду,
підкликали інш ий човен і кинули до нього линву. Збурені води ніби іскрилися
сріблястими вогниками, на неводі зависли блискучі краплини. М атіес засукав ру
кави, щоб працю вати у воді, і коли він підняв угору свої голі руки, по них донизу
збігала срібляста вода. Д ораліс міцніш е закуталася у свій плащ , весь страх і хвилю 
вання зникли, вона почувала себе впевнено і затиш но. Л егка втома опустилась їй на
повіки, і коли вона заплю щ ила очі, їй було майж е як дитині, коли та леж ить у своєму
ліж ку й у напівсні ще чує, як дорослі навколо неї пораю ться або розмовляю ть, що
постійно дає дитині приєм не відчуття безпеки.
Коли вона знову розп лю щ увала очі, то далеки й , повний білого світла обрій
у всій своїй величній холодній красі знову враж ав її, і їй робилося добре; тоді
Д ораліс знову й знову відчувала, як вузькі, гарячі рам ки її власного «Я» стираю ть
ся і зникаю ть, і як у неї са м о ї всередині з ’являється приєм не відчуття простору
та прохолоди. І ця зм іна образів була чудовою : раз у напівсні - знайомі обличчя
та місця д ити н ства, а потім знову - м оре у сяйві місяця. О дного разу, коли во
на розп лю щ ила очі, інш і човни вже підійш ли зовсім близько, чоловіки перегу
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кувались і розм овляли, невід було витягнуто з води. Я кось Д ораліс знову почула
зовсім недоречний голос лейтен ан та; на човні тим часом у великих кош иках л я 
скала і билася риба. П отім знову стало тихо, і вони попливли далі. Ч ерез деякий
час Д ораліс пом ітила, щ о стало тем но, м ісяць, здається, зайш ов, небо було всіяне
зорями, і м оре у тем ряві воруш илось, ніби інш а, щ е ч орніш а тем рява, легка й рух
лива. Д ораліс не знала, як д овго вони пливли так, але коли вона знову розп лю щ ила
очі, на об р ії з ’яви лося біле сяйво, на воду л іг сірий світанок. В ітер повіяв трохи
сильніше, і вона задри ж ала від холоду, п риєм не відчуття раптом кудись зникло,
в час сірого світанку м оре й небо стали суворим и та буденними. З накинутим и
на спину куртками та оголеним и грудьми М атіес і Томас напруж ено веслували,
важко дихаю чи. Здається, й ш лося про зм агання у веслуванні із сусіднім човном.
У кошиках лопотіли й ляскали гладкі блискучі тіл а рибин. Ганс стояв у човні й
тримав за зябри велику тріску, він гойдав нею і до неї см іявся. В еликі й білі у
невиразному світлі, злетілися згр аї чайок, було чути їхні різкі, пож адливі крики.
Скільки ж у всьому цьом у насильства! Я ким суворим , яким нещ адним ж иттям усе
це дихало, занадто суворим для Д ораліс, вона раптом від цього зовсім ослабла, за
пах морської води, запах риби, вологих р и бальськи х курток, усі ці тіл а і чоловіків,
і гладких рибин гнітили її, вона зовсім зблідла. Тут почалися якісь перем овини
між їхнім та сусіднім човном . Ч овни н аблизились і доторкнулися один до одного.
Легко і спритно балансую чи на краю їхнього човна, в нього застрибн ув Г ільм ар,
він став біля Д ораліс і засм іявся. «Ранковий візит», - сказав він. Ганс кивнув йому
і показав тріску, яку він і далі три м ав за зябра. «Так-так, це чудово, - зауваж ив
Гільмар, - вилов справді д ивовиж ний». П отім він сів на лавку навпроти Д ораліс.
«На Вас усе це також, л ю б ’язна пані, трохи подіяло, як я бачу». Д ораліс насупила
брови й холодно відповіла: «Ц е, мабуть, від того світла».
- Звичайно, звичайно, - ввічливо погодився Гільмар, - це критична година. Оскільки здавалося, що Д ораліс не баж ала говорити, Гільмар теж мовчав і запа
лив сигарету. П ід опущ еним и крисами свого повстяного капелю ха його обличчя з
гострими, напруженими рисам и й чорним и неспокійними очима здавалося дуже
блідим, майже хворобливим. В усій його постаті було щ ось аж занадто витончене і
кволе, що в цю мить сподобалося Д ораліс, щ о дало їй відчуття, ніби вона отримала
товариша у своїй власній слабкості, а солодкий запах єгипетської сигарети здався їй
ковтком повітря друж нього їй світу. «Х ай би він говорив далі», - подумала Д ораліс,
тож вона усміхнулася і сказала: «У вас теж такий вигляд, ніби все це було для Вас
досить виснаж ливим, чи це й у Вас від того світла?»
- Ні-ні, щ ось у тому є, - відповів Гільмар, - це, може, і прикро, так би, мабуть, не
мало бути, бо це неприродно. Ш тіббе нічого такого не відчуває, але велика природа
нас п’янить, а с п ’яніння залиш ає свої сліди, про що Ви, л ю б ’язна пані, звісно ж,
нічого й знати не можете.
Дораліс кивнула: «Так-так, власне так і могло бути».
- І все ж таки, - продовжував Гільмар, радий, що його заохотили говорити далі,
- це не лиш е с п ’яніння від природи, це... це... та ми відчуваєм о до неї дослівно
закоханість, саме так, це той самий неспокій, те саме болісне прагнення повністю їй
належати, і найголовніш е, - величезне баж ання вразити, адже, коли ми закохані, то
для такого стану це симптоматично. У мене є певний досвід.
- А до того Ви ще й заручені, - вставила Д ораліс.
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- Звісно, це також, - вів далі Гільмар, - але, бачите, л ю б ’язна пані, саме перед
цим, у човні, моє баж ання вразити, вразити море або рибалок, не має значення, адже
вони представники моря, це баж ання було таке сильне, що я став на кінчик човна
і там без переш код балансував. Такі вправи я вмію робити досить непогано. Мети
своєї я, щ оправда, не досягнув, бо А ндре Ш тіббе сухо промовив: «Якщ о пан під час
цих витівок впадуть у воду, то хто, як не ми, повинен би їх витягнути?» Ефект мій
не вдався. А ле я повинен був це зробити.
- Це дивно, - сказала в задумі Д ораліс.
- Та нічого дивного, - зауваж ив Гільмар, - коли тетерук розпускає хвіст і туркоче,
то й він хоче справити таке сам е враж ення на ліс і на луг, як на маленьку сіру самич
ку, і в ліс, і в луг закоханий він так само, як і в маленьку сіру самичку.
Д ораліс розсм іялася: «Ц е гарно, так-так, дуж е хотілося би при тому бути, належа
ти до тієї природи».
Гільмар легко вклонився: «Ви, л ю б ’язна пані, власне Ви маєте такий вигляд, ніби
Ви до неї належ ите. Д ля цієї природи Ви сам е такі, як цілком і повністю гедие21».
Д ораліс почервоніла, і це її роздратувало, Гільмар натомість закінчив, зітхаючи:
«Ах так, коли все довкола нас таке гарне, ми відчуваєм о пекучу потребу й самим
бути прикрасою ».
Тепер човен іш ов крізь хвилі морського прибою , пропливаю чи вкритими піною
пагорбами та сіро-зеленим и долинам и. П ідійш ов Ганс і сів на лавку біля Гільмара.
Він потер руки і здавався дуж е вдоволеним. «Яка була ніч, чудова, чудова, що ти
скаж еш , лю ба? Ти що, зм ерзла? Ви, здається, теж мерзнете, бароне, так, що за ранок
на морі! Вдома заварим о собі теплий чай, нам від нього стане кращ е. Ви не вип ’єте
з нами ф іліж анку чаю , бароне? Ти зробиш нам чаю , кохана, чи не так?»
Д ораліс трохи здивовано подивилася на Ганса, але потім сказала: «О, звичайно».
Гільмар вклонився. Н езабаром човен наш товхнувся на пісок, і всі почали виходити.
Ганс взяв Д ораліс на руки і виніс на берег. А рибальські жінки, у яких хустки та
спідниці майоріли на вітрі, кинулися з дю н до човнів, мов жадібні чайки.
У вітальні Ганс поквапився запалити лампу. «Тільки ніяких ранкових сутінків», сказав він. П отім поставив чайник, приніс ф іліж анки й подав ром. «Ну от, це на нас
добре подіє, гарячий чай, ми його заслуж или, та нема щ о й казати, ми його чесно
заслуж или». Він ж ваво розмовляв, ніби привітністю своїх слів хотів зігріти себе та
інш их: «С ідайте, ш ановне панство, сідайте». Вони сіли за стіл і мовчки слухали,
як гуде чайник, очі їхні дивилися просто перед собою , як у дуже втомлених людей.
В реш ті-реш т Гільмар подумав, що повинен щ ось сказати й зауважив: «Було справді
чудово».
- Було так гарно, - відповіла Д ораліс і підвела брови, - що про це кращ е й не гово
рити. - П розвучало це різко, майж е вороже. Тепер вона гнівалася на Гільмара за те,
що там , у човні, вона була така рада його бачити. Гільмар відкинувся у своєму кріслі
й закурив. П роте Ганс засміявся. «Бачите, ось так моя друж ина чинить завжди: коли
їй щ ось подобається, то говорити не можна, це тоді святе, і ніхто інш ий не може
його торкатися. Ну добре, подай-но нам чай».
Д ораліс наповнила ф іліж анки. Здавалося, що від гарячої пари та сильного запаху
чаю втом а ставала ще відчутніш ою , всі на якийсь час знову замовкли. Нарешті
21 Яку прийняли за свою, яка перебуває серед своїх - з франц.
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Ганс зітхнув і сказав: «І все-таки шкода, щ о після такої ночі в лю дини є щ ось як
похмілля, похмілля від далекого простору. Суходіл видається лю дині нестерпно
тісним. Тоді вже кращ е було б зробити собі тем ну печеру і там заховатися».
- Це закон природи, наростання і спад почуттів, - розсіяно пробурмотів Гільмар.
- 1 все-таки, - вів далі Ганс, - я відчуваю дивне задоволення, а чому? Тому щ о ми
зловили стільки риби. Ц е ж відчутний результат наш ої роботи. Тримаю чи гладку
тріску, я знаю , що я маю. Коли я м алю ю картину, то чи знаю я, варте воно чогось,
чи ні?
- Ну а я, - перебив Гільмар, - коли я годину вчив рекрутів, щ об вони рухалися, як
дерев’яні ляльки, як би я міг тоді відчути задоволення від отриманого результату?
- Ах, так, - зауважив Ганс і позіхнув, - шкода, щ о життя так рідко платить готівкою.
Знову виникла пауза. Д ораліс задрім ала на своєму кріслі, її обличчя, дуж е бліде на
тлі синіх ранкових тіней, через мирну безпом ічність сну набрало виразу дивовиж ної
дитячої краси. О бидва чоловіки сиділи тепер зовсім тихо й задумливо дивилися на це
заснуле обличчя. Н ареш ті Гільм ар підвівся, простягнув Гансові руку й прош епотів:
«Я піду, вже сходить сонце». І він тихо вийш ов.
Надворі вже був день, на обрії пробивалися перш і золоті промені. Гільмар іш ов
дуже швидко, він хотів бути вдома, поки не зійш ло сонце. Він дивувався сам собі.
Чому він відчував себе так ж алю гідно? М аленька Л оло таки мала рацію , ця ж інка
була така вродлива, щ о лю дина ставала сум ною , або, як сказав художник: «П охмілля
від далекого простору, коли зем ля та денне світло видаю ться нам занадто тісними».
Бідна маленька Лоло, Гільмар не м іг нічого вдіяти із собою , але коли він тепер про
неї думав, то йому здавалося, ніби в неї було щ ось від землі й від денного світла.

9
Таємний радник К носпеліус прийш ов до заїзду «на каву о п ’ятій». Він зручно
вмостився за довгим столом на веранді, над яким трем тіли тіні від листків виткої
квасолі. Було чути запах квітів горошку, чувся запах хліба. Усміхаючись, К носпеліус
дивився на молоді обличчя на інш ому боці столу. «С імейний обід, сімейний стіл, сказав він до генеральш і, і його довгий рот вим овив ці слова так, ніби він куш тував
устрицю. - Д ля мене це рідкісне, але дуж е виш укане задоволення. Я деколи можу
таким утіш атися у м оєї сестри в Тюрінгії. В сімейному обіді є щ ось свящ енне. Він є,
я би сказав, основою с ім ’ї. Поки із сім ейним обідом усе в порядку, нічого поганого
із сім’єю не може статися».
- Ну так, - зауваж ила баронеса Буттлер, - але Богу дякувати, в нас є й інші основи.
- Мій швагер, - вів далі таєм ний радник, - сказав до моєї сестри: «Кароліно, якщ о
б я помер в передобідню пору, то нема ж одних підстав, аби в той день не сіли за стіл
так само пунктуально, як зазвичай, бо інакш е сум ’яття буде тільки щ е більш им». Чи
не правда, зовсім як на великому пасаж ирському пароплаві, який зазнав аварії і на
якому до найостанніш ої миті регулярно подаю ть вечерю ? Це ніби символ м ораль
ного порядку.
Барон Буттлер із серйозним виглядом кивнув і сказав: «Так, та взагалі сім ’я - це
основа держ ави, сім ’я і зем леволодіння», - і він поступово перевів розмову на по
датки та гуральні. А ле таєм ний радник на це не піддався, він хотів здобути успіх
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у молоді на інш ому кінці столу. Він розповідав анекдоти, поглядаючи при цьому
на молодих лю дей, чи см ію ться вони, і тільки пізніш е заговорив про свою справу.
Завтра він збирається відзначити невеличке сільське свято, ш ановне панство, звісно
ж, завітає у повному складі. «П ричина свята, - сказав він, - це мій день народження.
Це правда, старіння хоч і може мати позитивні сторони, проте нагодою для свята
воно бути ніяк не може. О цей наш з вами світ хоч і є дуж е непевним, але покидати
його ніхто особливо не квапиться, адже, по-перш е, програма того, що настане потім,
не зовсім зрозуміла, а по-друге, нам і так треба буде її дотримуватись. Ні, я святкую
дату свого народження, бо наш е народж ення на світ - це найдивовиж ніш а мить на
шого ж иття з непередбачуваними наслідками. Бачите, світ із Кноспеліусом і світ без
К носпеліуса - для мене тут є величезна різниця».
Задоволений своїми поясненнями, він подивився на Ніні, яка від цього зашарілася.
«Те, що Ви тут сказали, лю бий Ексцеленціє, - зауваж ила генеральш а, - звичайно,
дуж е розумне, проте не зовсім зрозуміло, де при всьому цьому релігія». Кноспеліус
тільки підняв ще вищ е свої й без того гострі плечі. «Ну, власне тому держ ава ске
рувала мене в бухгалтерію , а не в релігію . Та я повернуся до свого свята, адже слід
згадати одну невеличку обставину. Є в нас тут подружжя Ґрілль. Я не можу їх не
запросити. С подіваю ся, це нікому не заваж атиме».
- Ну та звісно, - зауваж ила баронеса Буттлер і підвела брови, - нам здасться, що
цієї пари уникнути немож ливо, щ о вона - це наш а неминуча доля.
К носпеліус розсм іявся. «Д оля, дуж е добре. Ну щ о ж, ця ж іночка - доля ніяк не
ж ахлива. А крім того, якщ о ми дам о спокій минулому, то тепер усе, що стосується
певних обставин, є коректним. Вони взяли ш лю б у Л ондоні».
- Ах он як, у Л ондоні? - зауваж ила генеральш а. - Про це тепер частенько чути, це
такий новий винахід. Здається, ш лю би там укладаю ть тепер набагато швидш е, це
щ ось на зразок сучасної ф абричної продукції.
К носпеліус знизав плечима. «А ртільна робота, моя лю ба, стає рідкістю . Отже,
см ію припустити, щ о мені дозволили мати моїх Ґріллів».
Б аронеса Буттлер відкинулась назад у кріслі й зітхнула: «Я нічого не казатиму.
Поваги до лондонського ш любу в мене немає, і минуле залиш ити в спокої я не можу.
А ле здається, що це старомодні погляди».
Барона Буттлера це розсердило. «Л ю ба Белло, - сказав він роздратовано, - ти
повинна визнати, що ці люди дотепер ніякого клопоту нам не завдавали, тут «до
бридень», там якесь приязне слово, ну і, зреш тою , таке товариське спілкування на
сільській природі...».
- Товариське спілкування на сільській природі, браво! - вигукнув таємний рад
ник. - О сь слово, ось ми й маємо формулу. Головне, це для кожної ж иттєвої ситуації
підш укати формулу, тоді й усе інш е якось знайдеться. Отож з моїм святом справа
полагоджена. С м ію сподіватися на панство завтра по обіді. У березовому гайку, біля
хатини лісника Ціббе. М оре виклю чається, адже від моря немає ніякого затишку. Ви
побачите, все піде дуж е гладко. Він задоволено потер свої довгі білі руки.
Наступного дня після обіду меш канці заїзду вируш или до хатини лісника Ціббе.
П опереду під гору піднім алася генеральш а у ш ирокій білій сукні-піке і великому
солом ’яному капелю сі, який прикривав її розпаш іле обличчя. Лоло й Ніні вбрали
білі сукенки та стрічки кольору м орської хвилі. С онячне проміння позолотило білі
стовбурці берез, що від морського вітру похилились у бік берега і нагадували мо-
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лоденьких дівчат, які трохи нагнулись, і зелений серпанок тріпотів у них навколо
обличчя. Таємний радник приймав своїх гостей; для генеральш і та баронеси було
приготовано плетені крісла, для інш их на землі розклали подуш ки, а на верес розки
нули білу скатертину. «П рош у сідати, - сказав таєм ний радник і потер руки, - зараз
буде кава, юні дами, допом ож іть мені трохи під час частування, ви ж м ої Коломбіни,
га-га!»22.
Клаус подав каву, в чорном у сурдуті, защ іпнутому на всі ґудзики, видавався він
дуже коректно, був серйозним і заж уреним . С пілкування ніяк не могло налагоди
тись; розмовляли про берези, так, у загальному, потім барон Буттлер заговорив про
ґуральні й м онополію на горілку; розсіяний та неговіркий Гільмар сидів біля Лоло й
пускав із своєї сигарети кільця диму. Комарі танцю вали в червоних променях сонця,
від запаху вересу й нагрітого березового листя лю дей хилило на сон. Ведіх позіхнув
і сказав до Ніні: «Ну, тепер уже й вони м усять прийти».
- А ти кого чекаєш ? - строго запитала баронеса Буттлер. П роте всім було зрозуміло,
всі відчували, щ о їхнє перебування тут - це лиш е пролог. А ж ось і вони піднялися
на пагорб, спочатку Ганс, а за ним Д ораліс, бліда і серйозна. В она не хотіла йти, але
Ганс почав гарячкувати. «Коли лю ди нас бояться, прош у дуже, але нам нікого не
треба боятися». О тож вона вдягнула свою муслінову сукню бузкового кольору, що
не піддається впливам моди, як вона це називала, на ш ию наділа намисто з коралів,
а на голову - великий чорний капелю х і піш ла разом із Гансом. Таємний радник тр о 
хи хвилювався, коли приймав своїх нових гостей, представляв їх, показував їм їхні
місця і зам овляв для них каву. Д ораліс сиділа біля генеральш і, все ще дуж е бліда й
мовчазна, ніби молода дівчина, яка тихо чекає, поки старш і з нею заговорять.
- Гарна погода, - сказала генеральш а, - добре, що й Ви не залиш илися вдома і
змогли прийти. М и часто бачимо, як Ви купаєтеся, як на мене, то плаваєте Ви трохи
занадто сміливо. - П оки генеральш а й далі невим уш ено базікала своїм материнсь
ким тоном, інші мовчали, баронеса Буттлер почервоніла, фройляйн Борк захопле
но усміхалася, а обидвоє дівчат прикипіли своїми пронизливими карими очима до
Дораліс, розкривш и вуста, було видно, щ о від захвату вродливою жінкою їм аж по
дих перехопило. Раптом до розмови відваж но й галантно приєднався барон Буттлер.
Він звертався винятково до Д ораліс і зовсім несподівано заговорив про П ариж та
Булонський ліс. Гільмар теж пожвавіш ав, він щ ось розповідав Лоло й Ніні і сміш ив
їх; для нього було важливо, щ об у його кутку було весело. Таємний радник, який
розмовляв із Гансом, задоволено поглядав на товариство, що, як здавалося, почало
оживати.
З-за беріз почулася легка музика, яка запрош увала до танцю . Береговий сторож
грав на гармоніці, а кульгавий сільський кравець - на скрипці. Таємний радник
підскочив і вигукнув: «П рош у всіх до танцю ! Бароне Буттлер, прош у Вас відкрити
бал, fete cham petre 23. С онце заходить, освітлення саме таке, як треба. Бароне Гамм,
прошу не забувати, що сам е лейтенант відповідає за товариськість Німецького
Райху». Барон Буттлер повів до танцю свою дружину, трохи проти її волі: «Але
ж, Буттлере, ми, в наш ому віці». Гільмар танцю вав з Лоло, а Ведіх, обличчя якого
побуряковіло і який розхвилю вався мало не до сліз, запросив до танцю Д ораліс.
::Коломбіна - жіночий персонаж італійського народного театру «Commedia dell’arte», Коломбіні
властиві чесність, порядність, веселий настрій та практичний розум.
23Бенкет на лоні природи - з франц.
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Пари крутилися на відкритому місці; червоне мерехтливе світло пробивалося крізь
дерева й лилося на танцю ю чих. Здавалося, ніби за березами щ ось спалахнуло: це
було море у сяйві західного сонця.
- Д уж е мило! - сказав К носпеліус до генеральш і, уваж но, заледве не ж адібно роз
глядаючи картину у них перед очима. - Це підніме настрій товариства. Нічого не
підходить для цього кращ е, ніж танець. Лю ди не розмовляю ть, не думаю ть, вони
розумію ться з допом огою ніг, це викликає справж ню електрику.
- Щ о за розуміння, щ о за електрика? - зауваж ила генеральш а. - Я тіш уся, коли
молодь весела, проте В аш і розуміння й електрика нам зовсім не потрібні.
- А крім того, - задум ливо вів далі таєм ний радник, - я зауважив, що коли в на
ше товариство потрапляє чужий елемент, outsider2*, то це викликає збудження, діє,
як цитриновий сік на соду. Кожен розглядає чуж инця як слухача й глядача. Ага!
Барон танцю є з наш ою пані графинею . Як перем ож но він сміється. А наш художник
підбився до фрау баронеси, браво! П орош ок для лим онаду готовий.
- В аш а м аленька К ьоне, - зауваж ила генеральш а, - по суті мила й чарівна особа.
Ш кода її.
- Чому шкода? - запитав К носпеліус. - Т епер із неї вийде щ ось цінніш ого, ніж те,
щ о коли-небудь з неї міг зробити старий Кьоне. - А ле генеральш а про все це нічого
й знати не хотіла. «Ах, лю бий Ексцеленціє, коли наш і ж інки ось так зовсім відкрито
відбиваю ться від заведеного порядку, то вже більш е не маю ть ніякого отримання. Це
як там бурний ш ов на ш вейній маш инці: відділіть один - і розпускається вся нитка».
Таємний радник усм іхнувся: «Д обре про там бурний ш ов це не говорить. Ага!
Д ійш ло до кадрилі, чудово. В альс утворив відповідний настрій. Та ж подивіться,
яким и виразними, яким и пром овистим и стали ноги добродіїв».
Кадриль і справді вийш ла досить жвава. Гільм ар танцю вав із Д ораліс, а навпроти
них - Л оло зі своїм батьком. О бличчя Д ораліс зовсім зарум ’янилось, і вона сміялася,
коли вони в carriere 2425, як він казав, пробігали по освітленому в червоний колір піску.
Ці танці, ці люди, все це дало Д ораліс відчуття, ніби вона знову опинилася в тому
світі, який уже рік був їй знайомий тільки зі снів. В она забула, що була тут чужою
й безж урно розваж алась, як колись на товариських прийняттях, коли не відчувала,
щ о її чоловік наглядає за нею. А яким вправним , яким зручним товариш ем у цих ве
селих розвагах був лейтенант, танцю вати з ним було настільки природно й зручно,
ніби вони робили це разом усе своє життя. Вони розмовляли й сміялися так неви
муш ено, ніби упродовж цілого ж иття спілкувались і разом сміялися.
Grand rond, s 41 vous p la it 26, гримнув Гільмар. Усі взялися за руки, у призахідному
сонці здавалося, щ о обличчя танцю ю чих почервоніли, потім надійш ла черга на про
менад, ш алений променад на чолі з Гільмаром поміж березових стовбурів і по ве
ресу.
- Наш лейтенант стоїть на верш ині своїх завдань, - сказав К носпеліус, - про
те не мож на дозволити, щ об загальний настрій підупав. Тепер слід негайно щось
заспівати, якусь народну пісню , від якої, звісно ж, млітиме серце.
24Тут: чужинець - з англ.
25 К ар’єром, чвалом - з франц.
26 Велике коло, прошу я вас. «Велике коло», або «гран-рон» - початкова частина останньої фігури
кадрилі - з франц.
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Коли кадриль закінчилася й усі знову сіли на свої подуш ки, сонце вже зайш ло, під
деревами почало швидко сутеніти, з моря повіяв вітер, він увірвався поміж берез,
і вони схвильовано заш елестіли. А внизу став голосніш им шум моря. К носпеліус
підвівся, витягнув свою довгу руку, відбив такт і сильним, повним почуття голосом
заспівав:

Від матусі любові не знаю,
І друзів ніяких не маю ,
Ой, чого ж я т а й н е вмираю,
І що ж я на тім світі та й поробляю .

О ригінал

Д о с л ів н и й п е р е к л а д

П ереклад

«Меі M utter m ag mi nit

М оя мати мене не лю бить,

Від матусі лю бові не знаю,

Und kei Schatz h ab ’ і nit

І немає коханого в мене,

І коханого я не маю,

Ei, warum sterb’ і nit

Ой, чому я не вмираю ,

Ой, чого ж я та й не вми
раю ,

Was tu і da».

Щ о я тут роблю .

І щ о ж я тут та й пороб
ляю.

Співали всі, навіть генеральш а. Д івчата зі складеними на колінах руками й сяю 
чими очима дивилися перед собою , і в сутінках сумно лунали їхні високі сопрано.
Дораліс також стало добре, коли вона дозволила власному голосові заколисати себе
у приємний бездумний стан. Так, сам е бездумний, адже вона добре відчувала, що
існувало кілька таких м аленьких прикрих дум ок, які з нетерпінням тільки й чека
ли, аби вилізти нагору. От, наприклад, дум ка про бентеж ну та чванливу манеру, з
якою баронеса Буттлер говорила до неї - манеру, з якою матері сімейств на свят
кових доброчинних заходах переваж но говорять до зайш лих актрис, або думка про
те, що барон Буттлер під час танцю водив очима так, як взагалі-то люди його кола
ніколи не роблять, танцю ю чи з незнайом ою дамою . Ні, про це їй не хотілося д у 
мати, їй хотілося співати. В она подивилась у бік Ганса. Він сидів дуж е спокійно,
широко розкривш и вуста, і був зайнятий лиш е тим, щ об його гарний тенор звучав
досить голосно. Коли пісня закінчилась, усі якийсь час мовчали й зам ріяно сиділи в
сутінках, ніби боялися розбудити щ ось, щ о вони саме заколисали. Зреш тою таємний
радник проголосив, тримаю чи в руці годинник: «А тепер прош у на феєрверк, проте
штучного феєрверку я не маю. М ій ф еєрверк - це місяць, він якраз сходить. Прош у
підніматися зі мною он туди».
- Дозвольте мені та моїй доньці залиш итися тут, - сказала генеральш а, - я стара,
а тому не один раз бачила, як сходить місяць.
- Як бажаєте, - відповів таєм ний радник, - хоч я гадаю , щ о мій місяць - це щ ось
особливе. Отж е, якщ о я можу вас просити, пані і панове, будь ласка за мною.
Він пішов спереду разом із фройляйн Борк. їм потрібно було піднятися на пагорб.
Барон Буттлер іш ов поряд із Д ораліс, він говорив м ’яким, співучим голосом про
мир вечірньої природи, про турботи і клопоти сільського господарства. Ах, та тепер
сільське господарство стало індустрією , і для поезії місця там було небагато. Проте
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коли він, Буттлер, часом виходив увечері на свої поля, коли він був на самоті зі своїм
урож аєм, то тоді все-таки щ ось від п оезії природи відчував. Н а ж аль, у сьогоднішній
боротьбі за ж иття таким и рідкісним и буваю ть хвилини, коли мож на дозволити сер
цю заговорити. Н а пагорбі всі виш икувались і дивилися понад чорну лінію лісу,
над яким зійш ов місяць, великий і червоний. «Ц е мій сигнальний ладунок», - ска
зав таєм ний радник, а ф ройляйн Борк зауваж ила, що природа все-таки прекрасніш а
за все ш тучне. Коли вони якийсь час постояли там , добре не знаю чи, що такого
особливого про м ісяць сказати, то вируш или назад. Гільмар ріш уче заволодів ува
гою Д ораліс. Д орога вела їх повз луг, вкритий вологою коню ш иною , від якої йшли
солодкі пахощ і. П асм а туману лягли на поле, коні, які паслися на ньому, у присмерку
нагадували великі, тем ні постаті, і з усіх боків їхню увагу привертав крик куріпок.
Д ораліс і Гільм ар розмовляли про малоістотні речі: про коней, про верхову їзду,
проте голоси їхні набрали спокійного, довірливого відтінку, як це часом трапляється
у літній вечір. «І під час останніх перегонів Ви впали з коня, чи не так? - запитала
Д ораліс, - барон Буттлер говорив про це».
- Так, ах, так, - відповів Гільмар, - ті, хто на цьому розуміється, не падають,
вони знаю ть мож ливості своїх коней, обереж но беруть переш коди, впевнено про
ходять лінію фінішу. Звичайно, щ о це була моя вина. П роте муш у визнати, що
найкош товніш им , найзахопливіш им у всьому цьому є саме та мить, коли я помічаю,
як будь-яка розваж ливість мене покидає, кров у вухах ш умить, усе разом кипить і
дриж ить; щ ось таке виходить у нас назовні, щ о зазвичай, очевидно, сидить замкнене
в якійсь клітці. Бачите, в такі хвилини мені все байдуж е, я б узяв будь-яку пере
шкоду, ламаю чи ш ию й собі, й коневі. Тоді я бачу лиш е одне, баж аю лиш е одного:
досягнути мети. Я баж аю цього так сильно, так особливо, я ним настільки перепов
нений, до кінчиків своїх найтонш их нервів, щ о мене дивує, щ о фініш не йде мені
назустріч. Ж адати тільки чогось одного, бачити тільки щ ось одне й за ним гнатися,
гнатися чвалом , - це, власне кажучи, і є один-єдиний спосіб ж ити по-справжньому.
Вони зупинилися, Д ораліс дивилася перед себе й думала: «П ро що він говорить
цим тихим , палким голосом? А х так, він говорить про коней», - і раптом вона по
дум ала про Ганса Ґрілля, як то він колись там у замку заговорив про своє мистецтво
так захоплено, щ о вона сказала собі: «Зараз він уже більш е не говорить про своє
мистецтво, зараз він говорить про мене». Х тось сміявся позаду них, це були Ніні та
Ведіх, які спускалися пагорбом. Д ораліс ж ваво підійш ла до них. «Ах, - сказала во
на, - йдіть сюди, давайте збіж им о донизу схилом всі разом».
В она поклала одну руку на плече В едіха, інш у - на плече Н іні, і так вони втрьох
побігли з пагорба вниз. Гільмар дивився їм услід, потім глянув на місяць і якось поособливому скривився. Коли згодом наблизилися й інш і, він відійш ов трохи набік,
щ об їх пропустити і до них не приєднуватись. Лоло йш ла між своїм батьком та
Гансом Ґріллем , здається, вони розм овляли про малярство, тому що барон Буттлер
сказав: «Ні, сучасне м истецтво мене залиш ає холодним. Може, це старомодно, але я
надаю перевагу Рафаелеві».
За ними йш ли таєм ний радник та ф ройляйн Борк. Голос фройляйн Борк у сутінках
звучав лірично. «Щ о я у Вас найбільш е подивляю , Ексцеленціє, це Ваш гумор, Ваш
постійний гумор».
«М оя л ю б ’язна пані! - відповів К носпеліус, - та ми всі часом нудимо світом, про
те виставляти це напоказ не рекомендується».
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Гільмар зал и ш и в ся позаду, Л оло о зи р н у л ася на нього, ал е н іч ого не ск азал а.
Він який сь час п очекав, а потім у зад у м і п о віл ь н о п іш ов сл ід ом за ним и. Унизу,
в ліску він побачи в на б ер еза х стр о к аті п ап ер о ві л іх тар і; вони м ’яко го й д али ся
на деревах, ніби р ізн о ко л ьо р о в і во гни ки . К лаус р о зд ав канап к и , п ри н іс крю ш он
і наповнив келихи. Г ільм ар о гл ян у в ся д о вк о л а, п о п р я м у вав б езп о сер е д н ь о до
Дораліс і сів б іля неї. В ираз його о б ли ч чя був п охм ури й і впертий . К н о сп ел іу с
покликав сво їх К олом бін , сів м іж д ів ч атам и і з п р и єм н істю п овів п лечи м а, ніби
він змерз і теп ер н аки н у в на коліна ковдру. «М ої л ю бі гості! - ви гу к н у в він і
підняв свій келих, - за ваш е зд о р о в ’я! Я вам д яку ю за те, щ о ви п р и й ш л и , а
тепер прош у вип и ти і потім ми зас п ів аєм о « Л орел яй » і п ід кін ец ь стан ц ю єм о
кадриль під м ісячн и м сяйвом ».
- Як він науково з нами поводиться, - сказав Г ільмар до Д ораліс. - І кадить нам
за всіма правилами.
Дораліс хотіла щ ось відповісти, але напруж ений, мало не розгніваний вираз його
обличчя вразив її, і вона промовчала.
- Ах, - вів далі Гільмар, - зі мною йому буде неважко, я проти впливу літньої ночі
беззахисний. Щ о ж, солдати завжди сентим ентальні, але зі мною так було завжди.
Пригадую, що коли я був дитиною , і мене в літню ніч забирали, щ об покласти у
ліжко, я ридм а ридав. Коли мати мене запитала, чому я плачу, я не знав; я тільки міг
сказати, що я плачу, бо М ю ллер сьогодні така огидна. М ю ллер - це була моя нянька,
яку я взагалі-то лю бив.
- Я це розумію , - зауваж ила Д ораліс, - у мене так і тепер буває, коли ми ввечері
повертємося з прогулянки додому, і на порозі стоїть А гнеса з лампою , то в мене на
душі іноді так, що плакати хочеться.
Гільмар похмуро усм іхнувся: «Я розумію , в такі хвилини цю А гнесу хочеться за
душити».
- О, та ні, - заперечила Д ораліс, - А гнеса - добра стара жінка, але в такі хвилини
на її обличчі ясно написано: «Щ о це Ви такі щ асливі? Тут усе знову стане прикрим
і нестерпним».
Гільмар нахилився, щоб глянути Д ораліс в обличчя, в його очах на чорному, як
смола, тлі відбивалася зовсім маленька, кривавого кольору цятка червоного ліхтаря.
- 1 ці А гнеси маю ть рацію , - тихо сказав він, - все так ш видко знову стає прикрим
і нестерпним, а тому безглуздо знати, що десь мож на переж ити маленьку щ асливу
мить і займатися чим ось інш им від полю вання за такою миттю .
Дораліс відхилилася в тінь, щоб уникнути впливу цих чорних очей, від яких їй
було боляче, і запитала, аби тільки щ ось сказати: «А Ви дитиною були самотні?»
- Так, - відповів Гільмар, - я єдина дитина своїх батьків. У цьому могло бути
стільки меланхолії! П еред замком протікала річка, завжди повна м утної зеленавої
води; в сутінках там плескалась риба і співали капустянки. А ле літніми вечорами
я збігав униз сільською вулицею, куди приходили м ої товариш і; з голими ногами,
у сірих полотняних ш танях, з розхристаним и білими чупринами, це були маленькі
веселі чортенята з літніх сутінків, і з ними тоді було чудово.
- Так, це мало би бути чудово, - в задумі повторила Д ораліс. - Я літніми вечорами
була в наш ому саду завжди одна.
- Як шкода, - вигукнув Гільмар, - що я тоді не міг прийти до Вас, як ось таке
чортеня з літніх сутінків!

130^

ЕДУАРД ФОН КАЙЗЕРЛІНҐ

м

- Було б весело, - сказала Д ораліс, - мені здається, я тоді завжди чекала на щось
подібне.
І ось К носпеліус заспівав «Л ореляй». Він узяв дуж е помірний темп, ніби хотів,
щ оби душ а його гостей розтанула у ж алібних звуках. Тільки-но пісня закінчилась,
як він заходився підохочувати до кадрилі; почали грати гармоніка й скрипка; ніби
щ ось сам озрозум іле, Гільмар подав руку Д ораліс, і вони почали танець під деревами
там , де було досить вільного місця. В ід мерехтливого світла ліхтарів прозорі жіночі
постаті пересувалися під світлу см угу місячного сяйва, потім їх накривала глибока
тінь, а потім вони знову з ’являлись із тем ряви. К носпеліус вдягнув своє пенсне й
уваж но до всього придивлявся, ніби спостерігаю чи в ложі за театральною п ’єсою.
- Прош у звернути увагу, - сказав він до генеральш і, - щ о кадриль при світлі місяця
танцю ю ть інакш е, ніж на заході сонця. Рухи дам м ’якш і, в них є якась приємна вто
ма, зовсім як у м услінових сукнях, які теж увечері приємно м ’якш аю ть.
- Ах, облиште, - сердито заперечила генеральша. - Ви наших дівчат розглядаєте, як
жуків для колекції. Чи, може, це один конкретний нетутеш ній жук, який Вас цікавить?
- Ні-ні, всі, - сказав К носпеліус, - я муш у вивчати настрій моїх гостей. На святі
ніколи не може настати момент, коли гості відчуваю ть: «Д уже тут усе гарно, але за
всім цим немає ну зовсім нічого».
- Щ о б оте «за всім цим» мало означати? - вигукнула генеральш а. - Мені зовсім
не подобається, коли за всім щ ось повинно ховатися, це для чого? У мене була тітка,
яка з ’їхала з глузду. Коли всі ми мило сиділи собі разом, вона мала за звичку казати:
«В кімнаті є ще хтось, про кого ви нічого не знаєте». Було справді моторош но.
- Та ні, нічого за всім цим не ховається, - сказав таємний радник, заспокоюючи
її, - я лиш е хочу сказати, що коли про таке щ ось думати, то святкового настрою від
цього буде небагато. А ле щ о це таке? У нас тут якась затримка.
Він підскочив і поквапився до танцю ю чих; всі вони збилися докупи, на землі,
під яскравим місячним сяйвом леж ала Лоло, сполотніла, із заплю щ еними очима.
Х тось попросив дати води, ф ройляйн Борк принесла пахучу сіль. Щ о трапилося?
Д івчина знепритом ніла. Л оло танцю вала з Гансом Ґріллем і, не кажучи ні слова,
знепритом ніла. Коли вона, трохи похитую чись, з дуж е блідим обличчям, знову ста
ла на ноги, спираю чись на батька й Гільмара, генеральш а терм іново організувала
відступ. П опереду йш ла Л оло, яку вели два чоловіки, інші йш ли слідом, ніхто навіть
не спробував сказати таєм ном у радникові на прощ ання пару слів, але баронеса
Буттлер не могла пропустити, щ об упівголоса не дорікнути: «Я відразу подумала,
що нічого доброго з цього не вийде. Коли літній добродій хоче розваж атися, то хай
би йш ов собі куди-небудь, нащ о йому при цьому мої діти».
- Ф атально, - сказав таєм ний радник, коли вони з Гансом та Д ораліс залиш и
лися самі, - ну, це не матиме якогось значення. Проте було досить мило, коли ма
ла, вся така біла, леж ала під світлом місяця. Нерви. Заручини в колі родин пев
ного суспільного кола завжди несуть у собі якусь долю насильства. Дівчину, яка
перебуває під строгим наглядом, якій навіть роман не дозволено прочитати, в один
прекрасний день цю дівчину віддадуть якомусь лейтенантові. Як кажуть, вивчай
життя». Так, але в душ і такої м аленької сім ейної Коломбіни це часом викликає див
не сум ’яття. Ну, хай би там як, c ’est la vie21. Д якую , ш ановне панство, що ви при-27
27 Т аке ж иття - з ф ранц .
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У -----йшли. Ви, л ю б ’язна пані, були, звісно ж , королевою свята. - Він п о ц іл у в ав ,Цораліс
руку, і вони розійш лися.
По дорозі додом у Ганс без упину весело розм овляв з Д ораліс, яка мовчала. Ганс
був радий, що вона розваж алась, сам е так і було, він це добре бачив. «Гарно, гарно.
До дідька, ті панове кокетували з нею під світлом місяця, всі до одного, від батька
сімейства до гімназиста. О, прошу, прош у». Н а якусь мить вони зупинилися, щоб
глянути на освітлене місяцем море. Ганс розкрив вуста і глибоко вдихнув повітря.
- Дихати на повні груди, - сказав він, - там під деревам и місця особливо багато не
було, та й люди були без особливої уяви, хіба не так?
Вдома Ганс піш ов до себе в кімнату. Д ораліс чула, як він ходив туди й сюди,
відкривав скриню , скидав чоботи. В она сиділа на своєму кріслі й нерухомо дивила
ся на світло, і далі подумки механічно проживаю чи щ ойно переж ите, руки й ноги
її були трохи мляві від ходи, від повітря та всіх тих чоловічих очей, які палко диви 
лись на неї. Н ареш ті Ганс вийш ов з кімнати у своєму плащ і, повстяному капелю сі
й високих чоботях.
- Я ще попливу з В ардайном ловити рибу, - сказав він, - тобі це непотрібне, ти
втомлена. - Він поцілував Д ораліс у чоло: - Н а добраніч.
- На добраніч, Гансе.
Проте коли він уже стояв у дверях, Д ораліс сказала: «П ослухай, Гансе!» Він по
вернувся: «В чому справа?»
- Послухай, Гансе, ти гніваєш ся, чи щ о?
- Та ні, чому б це? - відповів він і знову підійш ов до стола. У світлі лампи Д ораліс
побачила, що він почервонів. «Ні, я не злий, чого б я мав гніватися? М оже тому, що
всі вони могли закохатись у тебе? Це їхнє право. Це мож на зрозуміти. А ле це ж не
може нас з тобою якось зачіпати». Він постукав кісточками пальців по столу. «Ні, ти
ніколи не побачиш , щ об я ходив навколо тебе й гарчав. Та мені було б гидко від са
мого себе. Коли ти моя, тому щ о я на кожного, хто до тебе наближ ається, виш кірю ю
зуби, або тому що хтось інш ий не встиг виш кірити заздалегідь зуби на мене, то тоді
ти взагалі не моя... а я хочу жінку, яка мене кохає і яка не є здобиччю ... і... я гадаю , ми
підкоряємося чистіш им законам... і... нічого ж не сталося, чого б я мав гніватися?»
Дораліс підвела брови, вона зробила, як це Ганс Ґрілль називав, дамський вираз
обличчя й зауваж ила ніби між інш им: «О, тоді все добре, я просто хотіла знати, отже
на добраніч, Гансе».
- На добраніч, - відповів він і вийш ов, важко ступаю чи своїми тяж кими чоботами.
Дораліс і далі нерухомо дивилася на світло. Значить, він таки гнівався, подумала
вона, інакш е він би не був такий говіркий. І це було добре, це її заспокоїло. Коли
людина закохана, то вона хоче, щ об її міцно трим али біля себе, щ об її охороняли.
Ці чистіші закони, що це таке? Й мовірно, знову ця вічна свобода, про яку Ганс по
любляв говорити. Тепер їй хотілося спати, хотілося в тем ряві щ е трохи помріяти про
все те, що розхвилю вав у ній цей вечір. Це була, мабуть, зрада Гансові, але чому він
залишив її на самоті з її мріям и?

10
Кноспеліус стояв біля вікна в будиночку берегового сторож а з театральним
біноклем перед очима і дивився на берег. Він лю бив спостерігати, як там унизу хо-
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дять по жовтому піску кольорові ф ігурки, як вони ш укаю ть одна одну, зустрічаються,
зупиняю ться і знову розходяться. «Д е скорпіони повзаю ть і де біси посеред по
ля збираю ться», - процитував він пророка28. Н ебо нависло хмарами, які робили
місячне світло м ’якш им і надавали йому сріблястого відтінку. Сіре море перели
валося барвами, мов голубине підгорля. В тій різнокольоровій воді стояла тонка
червона постать Ніні, а баронеса Буттлер ходила вздовж берега і спостерігала, як її
донька купається.
- Ах! - подумав Кноспеліус. - О сь і генеральш а у білій сукні-піке, як корабель,
що напнув усі вітрила, поруч із нею добра Борк, скромна, нічим не помітна шлюпка.
Ведіх, цей ш ибеник, крутиться, звісно ж, біля дверей Вардайна і чекає. Але й барон
стоїть там такий самотній і колупає ціпком у піску, може й він чекає? А, парочка
заручених, трим аю ться за руки. М аленька Л оло ще трохи бліда, наречений дуже
ж вавий, занадто л ю б ’язний, через вчораш ні події його, мабуть, гризе сумління. Так,
тепер вони зустрілися з генеральш ею . Вони зупинилися, розмовляю ть. Нареш ті, ось
і наш а Д ораліс, дуж е виш укана у своєму біло-блакитному матроському костюмі, з
англійським романом в руці. Ну звичайно, барон уже біля неї. Як холодно вона йо
му киває. Як прямо вона трим ається, яка вона вихована: у її кожній рисі - ввічлива
відмова. Як повільно йде вона геть, а його залиш ає на місці. Д о дідька! А оце справді
сильно. Л ейтенант залиш ає руку своєї нареченої й кидається до Д ораліс, як щука на
вудку. Н а брак стрим аності цей молодий чоловік не страж дає. А де ж художник? Він
стоїть он там внизу біля човнів і розм овляє зі Ш тіббе. Чому це він не на своєму по
сту? Цей дурень хоче в коханні гратись у великого сеньйора.
Та К носпеліус уже більш е не міг витримати, щоб просто так стояти біля свого
вікна; він мусив зійти вниз, мусив долучитися до того, що там діялося. За ним уже
стояв Клаус, тримаю чи капелю х та ціпок. Коли таємний радник взяв свій капелюх,
то задер голову, глянув у серйозне обличчя К лауса і сказав: «Ви напевне думаєте, що
всі вони там унизу гріш ники».
- Ми всі гріш ники, з дозволу Ексцеленції, - відповів Клаус, не зморгнувш и й оком.
- А ле ж тут існую ть певні відм інності, - докинув К носпеліус. Клаус ледь помітно
знизав плечима: «Одні бути гріш никами не бояться, а от ми боїмося».
- Так-так, я розумію , - відповів таєм ний радник і спустився на берег.
Внизу він відразу заходився вітатись із присутніми, підійш ов до групи генеральші,
запитав, як спалося, назвав Л оло «наш ою трагічною Коломбіною », а потім повер
нувся до Г ільм ара й Д ораліс, які все щ е стояли разом, потер руки, ніби володар
морських просторів, який має привітати своїх гостей. Він кивнув Гансові Ґріллеві,
який неквапом підходив до нього.
- Д оброго ранку, майстре, що це? Вночі ловити рибу й ось уже знову біля човнів,
це називається ж ити в поті чола.
Так, Ганс Ґрілль хотів вийти в море на веслах, він засміявся: «М оре мною тепер
заволоділо, якщ о я не маю з ним ніяких справ, то стаю неспокійним. Це як спрага у
пияка. Д ораліс, ти з нами поїдеш ?»
Ні, Д ораліс не хотіла з ними їхати, море здавалося їй занадто сірим, вона хотіла
піднятися нагору, до беріз і полежати у вересі.

2К Й м овірн о, тут вільни й п ер еказ цитати із К ниги П р о р о ка Ісаї, 34:14 « Д и кі коти та гієни
будуть зу стр іч ати ся, в олохачі один з одним п ер екл и к ати м у ть ся » , - п ер екл ад І. Х оменка.
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- Ага, сказав К носпеліус, - я розумію , сіре море для В аш ої душ і сьогодні, так би
мовити, не зовсім відповідне убрання. В ізьм іть мене, майстре, моя душ а годиться
для будь-якого моря.
З інш их груп хтось покликав Гільмара, Н іні закінчила купатися, і вони хотіли
йти додому, проте Л оло помахала йому рукою. «Та залиш айся, ти ж хочеш по
плисти під вітрилам и, до побачення». Трохи неріш уче Гільмар залиш ився поза
ду, спостерігаю чи за сімейством , яке віддалялося, він бачив, як Д ораліс піднялася
до беріз на дю ну та як Ганс і таєм ний радник спускалися до човнів. У задумі він
узяв кілька гладких камінців і пустив їх стрибати по хвилях. Н а його обличчі знову
з’явився той упертий, ріш учий вираз, від якого воно набувало якоїсь похмурої краси.
Раптом він повернувся і дуж е ш видко почав підніматися на дю ну легким, пластич
ним кроком, веселим , завзятим кроком, який, мабуть, був і в малого Гільмара, коли
він у час літніх сутінків вислизав зі своєї д итячої кімнати і тікав униз, на сільську
вулицю. Він піш ов навпростець до березового гайка.
Там він знайш ов Д ораліс, яка сиділа у вересі, сперш ись на стовбур берези; диви 
лася вона не у відкриту книгу в себе на колінах; закинувш и голову і мружачи очі, во
на з-під напівзаплю щ ених повік дивилася на верш ки беріз, обличчя її було спокійне,
як у лю дини, яка прислухається до колискової і чекає, коли прийде сон. А довко
ла неї без упину звучало захоплене сю рчання коників. Гільмар тихо відкаш лявся.
Дораліс подивилася на нього. В она була не особливо здивована, тільки підвела бро
ви і сказала: «О, це Ви. Ви піш ли слідом за мною аж сю ди? Ви ж хотіли поплисти
на вітрильнику».
Гільмар трохи зніяковів. «Так, гм, я піш ов слідом за В ами аж сюди. Ви дозволи
те?» - і він сів на пеньок навпроти Д ораліс. «З вітрильником не вийш ло. О скільки
Вас на морі не було, то мені видалося, щ о це не має ніякого сенсу».
- Ах, он як, - сказала Д ораліс, яка знову повернулась у свій безтурботний стан.
- Якось один молодий аташ е сказав мені, щ о він вважає неввічливим залиш итися з
молодою жінкою на самоті навіть на якусь мить і не освідчитись у коханні.
Гільмар почервонів. «Н ісенітниці, - сказав він. - М ені, звичайно ж, йдеться не про
ввічливість, але не має значення, я піднявся сюди, бо думав, що Ви будете нудьгу
вати».
- 1 чому ж Ви подумали, що я буду нудьгувати? - запитала Д ораліс.
- Ну, тому що, - сказав Гільмар, - тому щ о я бачив, що Ви мали із собою тільки
цю книжку, і я припустив, що в цей душ ний, трохи сумний день доля якоїсь міс із
занадто рожевими щ оками й занадто золотим волоссям, яка упродовж читання всієї
книги страж дає від того, що дозволила якомусь панові поцілувати себе у парку, така
доля й Вас може засмутити.
Дораліс мляво усміхнулася.
- Чи не закурити нам по сигареті? - запропонував Гільмар. Так, Д ораліс погоди
лась на сигарету і дозволила подати собі вогню . П отім вони разом курили, мовчали
і слухали сю рчання коників. Зреш тою Д ораліс зауважила: «Ви ж хотіли мене роз
важати?»
- Звісно, ах, звісно, - несм іливо відповів Гільмар, ніби дуж е неохоче згоджую чись
порушити своє спокійне споглядання світлої постаті в себе перед очима. - Проте
існують ситуації, які створю ю ть такий добрий, такий приємний стан, щ о словами
його можна тільки зіпсувати. О сь я, коли був хлопцем, вважав, що розмовляти, коли
я їв виш невий пиріг, це блю знірство.
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Д ораліс не засміялася. В ід дивного хвилю вання її очі раптом просвітліли, вузька
червона лінія вуст вигнулась, а голос став глибш им і затремтів, коли вона сказала:
«Це ще, мабуть, і тому, щ о Вам нелегко розм овляти зі мною. Розмовляти про що? За
мною всі мости спалено. В такій ситуації Ви мож ете говорити лиш е про погоду, або
освідчитися в коханні».
Гільмар вдарив себе рукою по коліні: «Я відразу сказав, що в такий підозріло сірий
день з леж ання на самоті у вересі нічого доброго не вийде. Про що розмовляти? Та
я про цілий світ можу з Вами розм овляти, про речі справді нечувані. І нам зовсім не
треба розмовляти про те, як справи у баронеси М аровіц і які лю бовні зв ’язки має
зараз граф иня П ацкі, але, якщ о Ви хочете, ми мож емо порозмовляти і про це».
Здавалося, щ о Д ораліс слухала його не дуж е уваж но, вона дивилася кудись повз
нього, прислухаю чись до своїх власних болісних думок.
- 1 що, - почала вона, - що вони там про мене кажуть... ті інші.
- Нічого! - нетерпляче вигукнув Гільмар. - Щ о вони маю ть сказати? Вони про це
більш е не говорять.
- Вони про це більш е не говорять. - повторила Д ораліс. - Значить я вже хтось, хто
помер і кого забули.
- С аме Вас би мож на було забути? - іронічно сказав Гільмар.
Бліда, заж урена Д ораліс якусь мить у задумі дивилася перед собою , а потім тихо
запитала: «Ви знаєте про цвинтар на березі моря?»
Ні, Гільмар не знав, цвинтарі його особливо не цікавили. «М ені його показав
таєм ний радник, - вела далі Д ораліс, - це цвинтар, від якого море змиває великі
ш матки. Д ом овини й мерці стирчать там із піску. Таємний радник каже, що у штор
мову ніч море забирає їх геть. «М ерці відбуваю ть у подорож», - сказав він.
- М але чудовисько! - вигукнув Гільмар. - Н авіщ о він таке Вам каже? Він хоче,
щ об ви боялися.
- М ертвих я особливо не бою ся, - зауваж ила Д ораліс, - та й відвідувати той цвин
тар зовсім не об о в’язково. О т тільки щ о бути мертвим - це так страш но подібне до
того, щ о бути сам отнім , а я... я сам отньою бути не можу. - Трохи випроставш ись,
вона сиділа, спираю чись рукою на густий верес, вираз її обличчя був серйозним,
хоча вуста й усм іхалися; усм іш ка вийш ла, як у дуж е сам отньої лю дини, здавалося,
вона страш енно змерзла; очі її наповнилися слізьми.
- Ви плачете! - вигукнув Гільмар. Н есподіване хвилю вання боляче стиснуло йо
му горло: «Вам не мож на бути на самоті». Він зсунувся з пенька у траву, ліг, як на
край струм ка, щ об напитися води і приклав свої вуста до руки Д ораліс, яка лежала
у вересі. Я кусь мить ця рука залиш алася нерухомою , потім її забрали назад, легкий
рум ’янець вдарив Д ораліс у лице, і голос її знову зробився ж вавий і бадьорий, коли
вона сказала: «Щ о Ви робите, та ж підведіться, я зовсім не самотня!»
Гільмар випрямився, тепер він стояв у вересі на колінах, кожна риса його обличчя,
усі л інії його тіла здавались напруженими від неймовірного хвилю вання. «Ви, на
самоті! Та кожна хвилина, коли Ви на самоті, це ж ахливе марнотратство для... для
одного із нас. Тепер я знаю це. А ле життя рясніє таким божевільним марнотратством.
Щ о таке наш е життя, як не безперервне, нерозумне марнування кош товних хвилин».
Д ораліс слухала його, слухала прихильно, її приємно зігріли його палкі слова.
П отім вона материнським тоном сказала: «П ідведіться і йдіть додому. М ені теж тре
ба йти, мене чекає Ганс».
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Гільмар підкорився. Я кусь мить він стояв неріш уче, щ ось у ньому вирувало й бо
ролося, потім він ш видко повернувся і побіг схилом униз. Д ораліс усміхнулася, див
лячись йому вслід. В она підвелася, повела рукою перед очима і вируш ила додому,
знову спокійна й підбадьорена.
Ганс уже нетерпляче чекав на неї. В еликими кроками він ходив навколо накритого
обіднього столу і тихо лаявся... «Я прийш ла запізно, ти злиш ся?» - сказала вона,
коли увійш ла. Він добродуш но усм іхнувся: «Так, я був дуж е злий, але тепер, коли ти
тут, це більш е не має сенсу. А гнеса! Зупу! Я голодний, іди сюди, сідаймо». А гнеса
принесла зупу, вигляд у неї був дуж е серйозний, адже вона не пробачила Д ораліс
запізнення. В она налила зупу в тарелі і, як і щ одня, стала біля столу, щоб уваж но
дивитись, як Ганс їсть.
- Ну то що, - у добром у гуморі почав розмову Ганс, - як там тобі було на самоті
у вересі?
- Було гарно, - відповіла Д ораліс, - прийш ов барон Гамм і ми трохи поговорили.
- А! - здавалося, що вся Гансова увага була зосередж на на його зупі. - 1 щ о ж він
казав?
- О, та нічого, - відповіла Д ораліс. В она могла, звісно, розповісти, що там нагорі
відбувалося, але навіщ о, адже Ганс тільки скаже, щ о це їх не може стосуватися і ще
почне говорити про якісь найчистіш і закони і про свободу. Ганс відкинувся назад у
кріслі й почав: «Так, це вони вміють: говорити і нічого не сказати. Я і вчора звернув
на це увагу. О сь гарний жарт, а ось цікаве зауваж ення, та переваж но це лиш е якийсь
наповнювач, як у печені з молодого голуба, трохи м ’яса й багато начинки».
- Так, повчального в них мало, - зауваж ила Д ораліс трохи роздратовано.
- Та ні, такого я й не вим агаю , - заспокійливо сказав Ганс. - Я взагалі-то на цих
людей не нападаю . П о-своєму вони, звісно, милі, розумні лю ди, мож ливо, щ о треба
просто призвичаїтися до їхньої вдачі та їхніх манер.
Дораліс не відповіла; її дратувало, щ о він раптом почав удавати розваж ливого і
справедливого. Чому він тепер не розійш овся, як раніш е? А гнеса забрала тарелі й
вийшла, щоб принести печену курку.
- А гнеса мусить стояти тут і стерегти, як ти їси?
- А тобі це заваж ає? - сказав Ганс. - Я, мабуть, повинен би сказати, щ об вона це
облишила, але бою ся, щ о це найбільш а радість у її житті - дивитися, як я їм.
- О, тоді... - сказала Д ораліс і задумливо додала, - мене вона не лю бить, вона
ніколи не дивиться, як я їм.
Ганс засміявся: «Всю лю бов, на яку вона здатна, бідна А гнеса віддає мені. А ле во
на надійно стоятим е за тебе, як за все, щ о мені належ ить. В она як собака, якій ціпок
господаря може й не дуже лю бий, але вона його і стереж е, і захищ ає».
- Бути твоїм ціпком не дуж е приємно, - зауваж ила Д ораліс. Тут повернулася
Агнеса і принесла курку. Розмова припинилася. Д ораліс розпитувала про подорож
човном і про те, що казав таєм ний радник.
- Таємний радник говорив про мене, - відповів Ганс. - Він сказав, який я.
- Ну і який ти? - з цікавістю глянула на нього Д ораліс.
- Здається, що я дуж е добрий, - повідомив Ганс, - але, як і всі дуж е добрі лю ди, я
живу серед суцільних непорозумінь.
- Ах, та що там , цей чоловічок, - нетерпляче сказала Д ораліс. Коли Ганс після
цього за кавою запалив сигарету, то зробився сонним. Він потягнувся, делікатно
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позіхнув, ніч на морі все щ е давалася йому взнаки. Зреш тою він підвівся і сказав,
щ о найкращ е буде, якщ о він ще трохи ляж е відпочити.
Д ораліс підсунула своє крісло до відчиненого вікна. Н адворі почало дощ ити, дрібні
й рясні краплі ніби опустили перед вікном свинцеву завісу. Н евиразне сіре світло
заповнило кімнату. А гн еса прибрала посуд, важкими кроками пройш ла кімнатою,
потім грю кнула дверим а й ось у кімнаті вже не було і її. Д ораліс спроквола погойду
вала головою на спинці крісла, як вона це звикла робити, коли почувала себе самот
ньою . Звичайно, цей дощ , це сіре світло в тісній кімнаті, цей обід під похмурим на
глядом А гнес, ця безнадійна повсякденність, все це було сумне, і Д ораліс знала, що
її теж мав би охопити см уток, але вона відчувала, що в цю хвилину дивним чином
від усього цього звільнилася. Цей сум і повсякденність не були частиною її світу,
до неї вони не мали стосунку. В она уявляла себе мандрівником, який затримався
десь на всіма забутій станції й ось сидить там у бридкій почекальні і бачить, що
його раптом охопила меланхолія якогось життя, щ о йому зовсім чуже. А дже приїде
потяг, і за його останнім вагоном м аленька станція з її сірою нудьгою кудись зникне
й забудеться. А ле ж, але ж, ну щ о тут могло би статися! В її п ам ’яті відлунювали
слова, які вона чула сьогодні зранку: «Кожна хвилина, коли Ви на самоті, це для
нас нейм овірне марнотратство». Ганс не боявся такого марнотратства, він не боявся
щ ось пропустити, він піш ов спати. Я кий він був у ній впевнений! Який упевнений,
щ о перед ним усе ж иття, щ об бути разом із нею, усе життя!
«Усе ж иття!» - знову й знову одном анітно відгукувалося в ній у такт дощу, який
монотонно дзю ркотів за вікном, і його шум невтомно зливався з могутнім, доленос
ним голосом моря. Я к він там на горі клякнув перед нею! Щ о це він сказав про свою
їзду верхи? «Д умаєш тільки про одне, баж аєш тільки одного, так сильно, що стає
дивно від того, що фініш не наближ ається». Ж иття ставало на диво повноцінним,
коли ти відчував, наскільки захоплений чиїм ось палким баж анням і чиєю сь волею.
П одібне вона відчула й у Ганса там , у замку, тоді, коли він щ е не був урівноваженим,
коли він налетів, як буря, як щ ось нейм овірно прекрасне і повне ризику. І от тепер
знову щ ось подібне було зовсім поруч. А ле ні, вона не могла такого бажати, її б дуже
здивувало, якби вона була на таке здатна. Тепер її раптом почала терзати самотність,
почали терзати і сірий день з його монотонністю , і ті незнайомі мож ливості, які во
на відчувала в собі. Щ ось зробити, подум ала вона й підхопилася, вона вже знала,
щ о їй треба зробити. В она піш ла у свою спальню , де стояли великі скрині, що їх
навздогін за нею послав граф Кьоне. В она відчинила одну з них, їй в обличчя вдарив
важкий запах жасмину, це були улю блені парфуми графа, К ьоне лю бив, коли вона їх
накладала: «Чим більш е літа беруть своє, - мав він за звичку казати, - тим більше
моя пристрасть до запахів пересуває мене в часі. Зараз я опинився на початку літа».
У скрині леж ав весь той одяг, про який Д ораліс уже цілий рік і не згадувала. Вона в
задумі перебрала його, погладила рукою оксамит, креп, шовк, і цей доторк викликав
у неї щ ось подібне до святкового настрою . А ось леж ала блакитна сукня, яку вона
так лю била. В она витягнула її: блакитний ш овк кольору ф азанячого хвоста, гаптова
на стародавнім візерунком нагрудна наш ивка, золоті нитки із зеленим та червоним
відливом на тлі кремового кольору. Д ораліс розклала сукню на стільці, оглянула,
а потім почала повільно роздягатися, відклала сукню , в яку була вбрана, й одягла
блакитну. Тепер вона була готова. Коли вона ось так стояла, оточена сірим світлом,
то мерехтіння від ш овку та золотого кольору викликало в неї приємне збудження.
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Вона знову перейш ла у вітальню , сіла на своє крісло і почала чекати на Ганса. Це
повинно було б і на нього подіяти, щ ось повернути йому з минулих днів. Чекала
вона довго, до свого післяобіднього сну Ганс брався, як слід, і вже почало см ер
кати, коли Д ораліс почула, як він заворуш ився у спальні. Зреш тою він вийш ов у
вітальню. Зробивш и кілька кроків, він запитав: «Чому тут так солодко пахне? Цей
запах важкий, як у замку». Коли він потім подивився на неї, то сказав: «О! Ти гарно
вирядилась. Ця сукня мені знайома». П розвучало це д осить сухо, і Д ораліс була
збентежена. В она вибачилась: «Тут було так сіро і бридко, то я її вбрала, я думала,
це й тобі сподобається».
Ганс сів на крісло, см икнув себе за бороду і глянув повз Д ораліс у вікно: «О, так,
дуже гарно, дуж е гарно, - сказав він неуважно. - Тільки скажи мені, тобі потрібні
спогади, якими повна-повнісінька ця сукня?»
- Та мені не потрібні взагалі ніякі спогади, - відповіла Д ораліс, готова розплака
тись.
А Ганс і далі міркував собі: «Так-так, - пробурмотів він, - тобі тут було сіро й
бридко, і ти хотіла мати щ ось гарне, звичайно, я розумію . Гарно, гарно».
Вони на якийсь час зам овкли, і Д ораліс відчула, щ о те м інім альне відчуття святко
вого настрою , яке дала їй сукня, зникло. Ганс підвівся і нервово заходив по кімнаті,
потім зупинився й запитав: «Ти хочеш і далі бути в цій сукні?»
- Та я можу її знову скинути, - невпевнено відповіла Д ораліс.
- Так, - вів далі Ганс, - адже тут у цій кімнаті вона виглядає трохи чужою. У мене
таке відчуття, ніби біля мене стоїть модель.
- Модель, - ображ ено повторила Д ораліс.
- Ні-ні, не модель, - заспокоїв її Ганс, - це я дурницю сказав. П ослухай, я тобі
поясню. Було це в М ю нхені, я меш кав на четвертому поверсі, звичайно, щ о у стра
шенно бридкій кімнаті. І от я в антиквара закохався у французьку скляну чашу,
ніби зроблену з рожевого і зеленого льоду, прекрасну річ, для мене занадто дорогу.
Добре. А ле ж я закоханий і коли отрим ую за одну картину трохи грош ей, то купую
цю чашу і несу додому. С тавлю її на стіл. Н а столі скатертина бридкого жовтого ко
льору з блакитними квітами. Ні, так не підходить. Я ставлю її на скриню , помальо
вану аби-як у жовтий колір. А ле так підходить щ е менш е. С тавлю я її на мийницю ,
на вікно, ну, щ о тобі сказати, де вона тільки не стояла, всюди був якийсь ф альш ивий
тон, він мене мучить, як зубний біль. Я був щ асливий, коли та річ знову опинилася
в антиквара. Бачиш , ось що я мав на увазі.
- То я така чаш а? - запитала Д ораліс.
- Та ні, не ти, твоя сукня, сукня, - Ганс стояв перед Д ораліс і напружено чекав, що
вона скаже. А ле вона нічого не сказала, просто підвелася і піш ла у спальню , щоб
перевдягнутися. А Ганс знову почав ш видко ходити кімнатою . Він був розлю чений.
Отже, він знову її образив, проте цього разу здавалося, щ о інакш е й бути не могло.
Чи не схоже було на те так, щ о кохання - це така інституція, яка п ов’язує двох лю 
дей, щоб вони мучили одне одного? І справді, так воно й було. А ле ж повинно бути
зовсім інакш е, і коли Д ораліс повернулася у своїй сірій сукні, щоб знову тихо сісти
у своє крісло, він вибухнув: «Ти ображ ена, я знаю , знаю! А ле ти побачиш , я створю
тобі такі умови, в яких ти зможеш одягатися, як королева».
- А, маленький будиночок, - зауваж ила Д ораліс.
- Щ ось набагато кращ е, - нетерпляче продовжував Ганс. - У М ю нхені зараз ба-
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гато мож ливостей. Я організую художню школу і ще буду працю вати, в мене повно
ідей, я стільки всього зібрав у собі, я зарядж ений, як бомба, і коли я вибухну в тому
світі старосвітських меш канців великого міста, то вони витріщ ать очі. Я вже радію з
цього. Д авай запалим о разом лам пу й напиш емо в М ю нхен кілька листів». - Він по
тер руки і засміявся, був повний завзяття, його розпирало від баж ання щ ось робити.
А ле Д ораліс втомлено сказала: «Ах, ні, тільки не лампа».
Я кусь мить Ганс стояв у задумі, потім повільно сів на своє крісло, запалив сигаре
ту й закурив. О боє мовчали, ставало все тем ніш е й тем ніш е, здавалося, що сутінки
упали на зем лю разом із дощ ем , вітер заблукав десь у будинку й через це чути було
звук, подібний до трагічного сміху. Д ораліс чітко відчувала, що Ганс там у сутінках
недалеко від неї боровся сам із собою , усвідом лення цієї схвильованості, очікування
того, що це, можливо, закінчиться бурхливою сценою , втіш ало її у меланхолійній
атм осф ері цієї години. А ле Ганс знову почав спокійно і приязно:
- О т бачиш , ось воно знову зовсім близько до нас.
- Ти про щ о? - запитала Д ораліс.
- Про те, що ми ось так сидим о разом і не розмовляємо, ніби посварилися. Ми не
посварилися і маємо що сказати одне одному, дуже багато маємо, проте наближається
час, коли в наш ому коханні щ ось закінчується й має початися щ ось нове. Тепер
найтонш і, найчутливіш і частини наш их душ сперечатимуться між собою , тепер по
чинаю ться дуж е складні підрахунки, щ ось на зразок добування кубічних коренів, і
це так завжди, так мусить бути. Я не можу, як тоді, постійно бути особливою подією.
- Та я взагалі не вим агала від тебе постійно бути особливою подією, - сказала
Д ораліс.
- Я знаю , знаю , і я також знаю , що нам слід зробити, аби покласти кінець цій
ж ахливій миті. Нам потрібно піти до моря. Н адворі тем но, і йде дощ , але то нічого,
море нас вилікує, море - це завжди особлива подія, ми до нього приєднаємося, і
ти побачиш , там ми знову відчуєм о, що ми друзі, і тоді ти знову зможеш витерпіти
світло від лампи.
Він узяв плащ Д ораліс, міцно її закутав, обхопив і вийш ов з нею надвір.
Н адворі вони були змуш ені боротися із сильним вітром, море ревіло, це було хао
тичне нагромадж ення громових голосів, які перекрикували й перебивали одне одно
го. У тем ряві хвилі піднімалися, наче великі білі постаті, вони витягалися на повний
зріст, нахилялися й падали донизу. Іноді Гансові й Д ораліс здавалося, ніби вони
стоять на білому і холодному полотні, це морська хвиля розбивалася біля їхніх ніг.
Вони см іялися, міцно тулячись одне до одного, і Ганс вигукнув, перекрикую чи шум
моря: «Ти відчуваєш , ти вже відчуваєш , що ми знову друзі?»
- Так, так, - ледве спромоглася відповісти Д ораліс. Від бурхливих потоків повітря
вона майж е не могла дихати.
І в заїзді дощ ове пообіддя гнітю че впливало на настрій меш канців. У повітрі й без
того висіло напруження, від якого неспокійні, роздратовані люди безрадісно веш
талися тісним и кімнатами. «М оя отара, - сказала генеральш а до фройляйн Борк, нині ходить туди-сю ди, як білі ведмеді у клітці. Запаліть усі лампи, ніяких сутінків,
це небезпечно. А крім того багато доброї їжі. Так ми всі переш коди подолаємо най
легш е». У будинку стало дуж е світло, генеральш а з фройляйн Борк влаш тувала
ся на канапі й розклала пасьянс. Говорила вона своїм сильним та заспокійливим
голосом і сміялася зі своїх пасьянсів. В она прим усила наречених зіграти в пікет.
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[ Р --------«Немає нічого кращ ого для нервозного кохання, - зауваж ила вона, - ніж карти».
Ведіх та Ніні грали в дам ки і сперечалися, а пан фон Буттлер нервовими кроками
ходив кімнатою й весь час поглядав на барометр. Раптом у дверях їдальні з ’явилася
його дружина й сказала: «П рош у тебе, Буттлере, на два слова».
- Звичайно, кохана, - відповів він і миттю виструнчився, - в чому справа?
Він піш ов услід за друж иною в їдальню , двері за ними зачинилися. Генеральш а
незадоволено похитала головою й зауважила: «Белла завжди переоціню вала дію
полемічної дискусії». Розмова подруж жя тривала д осить довго. Чути було голос ба
рона, який зробився патетичним, і Ведіх прош епотів до Ніні: «Чуєш , тато власне
сказав - поетична потреба». Гільмар і Л оло грали в карти дуж е неуважно. Вреш тірешт двері їдальні відчинилися, фрау фон Буттлер увійш ла до вітальні, мовчки сіла
за стіл і знову почала плести гачком. В она була бліда, було видно, щ о вона плакала.
Проте барон став на порозі кімнати і з поваж ним виглядом сказав:
- Гільмаре, прош у на пару слів.
- Слухаюсь, - відповів Гільм ар і підскочив.
При цьому він насупив брови і на якусь мить видавався таким розлю ченим, щ о
Лоло дивилася на нього перелякано. П ісля цього панове зникли за дверим а їдальні.
Генеральша підвела брови й сказала: «Д ля чого потрібні ці наради, я не знаю ,
затишній атм осф ері вони не сприяю ть».
- Ні, лю ба мамо, - відповіла баронеса, завзято продовжую чи плести гачком, - я
непривітна та прозаїчна, я тільки-щ о це почула. Інш і мож уть бути привітними і по
етичними, тільки не я. Я, ніби ж андарм , кого всім треба і кого ніхто не лю бить.
- Але ж Белло! - заперечила генеральш а.
Проте фройляйн Борк вваж ала, щ о це чудово. Н а її думку, материнська лю бов
у ролі поліції заради щастя інш их, це було чудово. - Д обре Вам говорити, дорога
Борк, - сказала баронеса, але генеральш а розгнівалася: «Я не кажу, щ о час від часу
наїхати не піде на користь, але це завжди кращ е робити ш видко й ріш уче, а не довго
й озлоблено».
- А хто озлоблений? - запитала баронеса, але генеральш а нічого не відповіла. У
цей час Лоло неспокійно ходила кімнатою . В она зупинилася біля скляних дверей
і вдивлялася в темряву, потім відчинила двері і вийш ла на веранду. Вітер ніби вже
чекав її, він відразу накинувся на неї, ш арпав за одяг і розвіяв їй волосся. У темряві
пролунав різкий звук, здавалося, ніби чиїсь великі крила розмахували над нею, там
вирувало бурхливе й нестрим не нічне життя; Л оло стояла і з великим зусиллям на
магалася глибоко дихати. В она страж дала, але в будинку, при світлі лампи її біль
перетворився в нестерпну, пекучу муку, а тут надворі вона могла відчувати його, як
щось велике і майже прекрасне. Коли вона нареш ті почула, як відчинилися двері
їдальні і обидва панове знову увійш ли до вітальні, то вона прочинила скляні двері
й покликала Гільмара. Він вийш ов до неї на веранду. Я кусь хвилю вони мовчки
стояли поруч у тем ряві. Л оло взяла руку Гільм ара і міцно притулилася до нього.
Зрештою вона тихо сказала: «Він тобі дорікав через мене?»
- Ах, та він має рацію , - відповів Гільмар, і його голос звучав здавлено і пригнічено.
- Всі вони мають рацію : коли ти через мене страж даєш , то я просто підла собака.
Мені не треба було приїжджати до тебе, треба, щ об ти була впевненою і щ асливою .
Лоло знову заговорила, дуж е м ’яко і заспокійливо: «Ні, ти в цьому не винен, ми в
цьому не винні. Н а світі є речі, сильніш і від нас обидвох. Я це тепер зрозуміла. О, та
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я тепер дуж е багато зрозуміла. Раніш е я дум ала, що кохати одне одного - це сидіти,
тримаю чись за руки і писати одне одному довгі листи. А ле тепер я знаю , що коха
ти - це щ ось страш енно велике, при цьому ми й самі повинні бути здатні чинити
справді великі речі, і чому б я не м ала притому ще й страж дати? Ти теж страждаєш,
страж дає й багато-багато інш их лю дей. Ні, бідний мій Гільмаре, може, я й не маю
доленосних вуст, але й та твоя історія з блакитним недільним костюмчиком нічого
не варта. А ле ти не хвилю йся, якось ми з цього знайдемо правильний вихід». І вона
долонею м ’яко погладила його рукав.
- Лоло! Лоло! - покликала баронеса, а барон постукав у скляні двері. «Вони кли
чуть, нам треба йти», - сказала Лоло.
- Зараз я не можу туди повернутися, - зітхнув Гільмар, - але ти, ти повинна по
чувати себе у безпеці і бути щ асливою ... а я, я підла собака. - Він нахилився над нею
і міцно притулив свої гарячі сухі вуста до її очей, потім відш товхнув її від себе й
кинувся в темряву. Лоло ще якусь мить стояла, поклавш и руки на груди, і гарячими,
ф анатичними очима вдивлялась у ніч і впивалась своїм великим болем.
З дверей кухні на вужчій стороні будинку в напрямку берега вислизнули три
закутані в плащ і постаті. Це були Ніні та Ведіх, які тайкома вийш ли з кімнати і тепер
під проводом Ернестіни зібрались віддатися улю бленій справі: дивитися на графи
ню. Д ля цього їм треба було піднятися на дюну, щ об на задньому боці господарства
Вардайна підійти до потрібного вікна. Та це було справж нє задоволення: вирватися
з душ ної атм осф ери у вітальні, яка сьогодні до того ж зробилась важкою від нудь
ги та поганого настрою , поборотися з вітром, видертися крутим піщ аним схилом
вгору, крізь мокрі кущі ялівцю , при цьому лякатися всього, що могло трапитись у
темряві. О сь вони вже побачили маленький чотирикутник вікна, і їм треба було ще
тільки обереж но спуститися піщ аним схилом, аби потім тихо прокрастися ближче,
коли це Е рнестіна, піднімаю чи тривогу, заш ипіла. Усі троє одразу пригнулися за
кущ ем ялівцю . Там біля невеликого світлого чотирикутника вже хтось стояв, це бу
ла невисока, похилена постать: довгий, правильний профіль різко виділявся на тлі
освітленої жовтим світлом ш ибки. «Ексцеленція», - прош епотіла Ернестіна. Вони
не наваж увались навіть поворухнутися. Цей м аленький чоловічок там у темряві пе
ред вікном здавався їм страш ним і моторош ним. І ось він раптом зник, ніби пірнув
у темряву. П роте трійко дітей і далі не наваж увались вийти, вони тихо сиділи за
кущ ем ялівцю . Із нічної тем ряви знову виринула якась постать і стала перед вікном:
струнка постать, тем на чуприна, тонкий профіль: хтось, ніби силует, стояв та тлі
шибки. «Гільмар», - оголосив Ведіх. їм здалося, що цього разу вони мусили чекати
досить довго, поки й ця постать не зникла в темряві. Л иш е тоді вони наважилися
вийти зі свого сховку й підійти до вікна. Вони побачили Ганса Ґрілля, який сидів
за столом і писав листа, побачили й Д ораліс у своєму кріслі з відкинутою назад
головою , з ш ироко розплю щ еним и очима, вона зам ріяно кудись дивилася перед со
бою. Коли пізніш е Ніні в ліж ку розповідала у їхній спальні Лоло про свої пригоди,
то сказала: «Знаєш , вона мала такий вигляд, ніби її страш енно втомлює бути такою
вродливою ».
- Так, бо це страш енна відповідальність, бути такою вродливою , - з мудрим ви
глядом урочисто проголосила зі свого ліж ка Лоло.
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Опівночі здійнялася гроза, несподівано розгулялася буря, вона вихором налітала
ніби відразу звідусіль, хвилі високо підносились угору і, наче сп ’янілі, падали вниз.
Але тривало це недовго. Буря так сам о несподівано стихла, як і розійш лася, із за
ходу повіяв м ’який вітерець, він гладив і втихомирю вав хвилі.
Настав безхмарний день, сонце кидало свої промені на розкіш не зелене море, бе
рег, ніби чорним шовком, вкрився викинутим и з моря водоростями, а повітря було
напоєне гострим солоним запахом моря.
Ганс і Д ораліс уже з самого ранку піднялись на своє місце на дю ні. Д ораліс леж ала
на ковдрі в піску і дивилась на море, а Ганс малю вав. М алю вав він бабусю Вардайн,
яка нерухомо сиділа на стільці, склавш и руки. П ош ерхле, вкрите зморш ками облич
чя на сонці блищ ало, ніби на ньому залиш илися сліди давньої позолоти, а тьмяні
жовті очі дивились на морський простір таким поглядом, яким люди вдивляю ться у
велику й байдуж у далечінь.
Ганс під час малю вання говорив про своє мистецтво. В ідучора він багато й за
взято говорив про своє мистецтво і про його практичні перспективи: «С прави йдуть
чудово. Ви блискуча модель, матінко В ардайн. В иразніш е лю дська доля і не може
проявити себе в лініях так, як на В аш ому обличчі. Звичайно, портрет повинен д ава
ти нам уявлення про індивідуальне життя. А тому слід малю вати й лю дей, яких не
знаєш, бо інакш е хочеться вкласти в картину занадто багато. Це тому, наприклад,
мені й важко малювати тебе, адже я занадто добре тебе знаю ».
- Ти мене добре знаєш ? - запитала Д ораліс.
- Звичайно.
- Тоді ти знаєш більш е від мене, - зауваж ила Д ораліс.
Ганс відклав пензель і здивовано подивився на Дораліс: «Ну от, від якогось часу ти
висловлюєш ось такі зразки не дуж е-то приєм ної ж итейської мудрості - як таємний
радник».
Дораліс зітхнула: «Ах, не дуже це приємно відчувати, що у тебе з ’являється
подібність із таєм ним радником».
Ганс знизав плечима і взявся за свій пензель. Вони мовчали. Д ораліс уваж но д и 
вилася вниз на берег, ніби там могло трапитися щ ось, щ о б її яким ось чином сто
сувалося. Внизу стояли вози й невисокі кудлаті коники, а рибалки навантаж ували
морські водорості, щоби потім відвезти їх на свої поля. В хустині, яка розвівалася на
вітрі, вздовж морського берега неспокійно ходила м аленька сіра постать, часом вона
зупинялася, щоб уваж но подивитися на море. «Н аш Ш теґе ще не повернувся? - за
питав Ганс. - Я бачу, як вона там внизу постійно ходить туди-сюди».
- Чи він повернеться, - відповіла стара глибоким, подібним до чоловічого голо
сом, - повернеться на човні чи без човна, цього ми знати не можемо. М атіес, мій
чоловік, повернувся на другий день там , недалеко від цвинтаря, без човна. А Ернст,
мій син, взагалі не повернувся. Ну та так, Ш теге власне такий: коли ніхто не хоче
плисти, то пливе він, він тоді вірить, що забере собі всю рибу. Був ж ахливий вітер,
коли я біля опівночі піш ла подивитися. Я завжди виходжу подивитися опівночі, ще
від того часу, як чекала на своїх.
Глибокий хрипкий голос говорив спокійно, здавалося, ніби він говорив не до
інших, здавалося, що коли він уже був чим ось захоплений, то не міг відразу замовк-
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нути. Д ораліс трохи випросталася, щ об кращ е бачити внизу жінку рибалки, яка без
упину блукала вздовж хвиль, щ о розбивались біля берега, і чекала, чекала на щось
ж ахливе. Ну а ця розповідь матінки В ардайн: хіба не йш лося в ній про страшенно
довге ж иття, в якому матінка знову й знову чекала на щ ось ж ахливе? Д ораліс насу
пила брови, вона готова була розплакатися, ні, не зі співчуття, просто вся ця темна
безодня підійш ла до неї раптом так близько.
Ранок зі своїм світлом, своїм запахом, своїм легким вітром видавався їй таким
багатообіцяю чим. Воно, може, й не мало ніякого сенсу, проте їй стало від цього до
бре. Тепер усе це зникло. В она засм учено відкинулась назад, більш е їй не хотілося
нічого ні бачити, ні чути. І все-таки щ ось зм усило її знову розплю щ ити очі, аби поди
витися, чи немає сірої постаті внизу й далі. Так, вона була там. А ле у смузі сонячного
світла промайнув ще хтось. Гільмар, у синьом у ф ланелевому костюмі, у блискучій
червоній краватці йш ов ш видким , пластичним кроком, легко похитуючи плечима;
синій силует грайливо виділявся на тлі зеленого моря і до найм енш ої дрібниці був
повен такого легковаж ного завзяттям, що Д ораліс мимовільно усміхнулася. Гільмар
спустився до човнів, де зустрів молодого Ш тіббе. Він наказав приготувати йому чо
вен, сьогодні треба вийти в море під вітрилам и, такої погоди більш е не дочекаєшся.
Гільмар хотів поплисти під вітрилам и, але в нього було ще одне бажання, яке
сьогодні прокинулось у нього, одне із тих, які палаю ть, ніби гарячка: він хотів по
плисти із Д ораліс. І не мало значення, чи було щ ось таке ймовірним, або можливим,
тільки одне він знав напевне: він повинен поплисти із Д ораліс. Отож він піднявся
дю ною до подружжя Ґрілль.
- Він іде прямо до нас, - подум ала Д ораліс, - божевільний юнак.
Ганс теж побачив, як він ішов, і кров ударила йому в скроні. Проте коли Гільмар
зупинився перед ним і привітався, Ганс спокійно і приязно сказав: «Д оброго ранку,
пане барон. Чудовий ранок».
- Д оброго ранку, - відповів Гільмар, трохи задихавш ись від хвилю вання. Ш ановне панство вже при роботі. А, матінка В ардайн, так, її б і я намалю вав, якби
вмів. Це, мабуть, так, ніби малю єш вічність.
- Гарна погода, щ об плисти під вітрилам и, - зауваж ив Ганс.
- Чудова! - підтвердив Гільмар. - М оре сьогодні - мов колиска. Так, от я й хотів
запитати, - він звернувся до Д ораліс, - чи Ви, л ю б ’язна пані, не хотіли би поплисти
разом із нами? У човні є місце на трьох, а Ш тіббе та я добре ходимо під вітрилами.
Д ораліс здивовано подивилася на нього і не могла не посміхнутися з упертого й
ріш учого виразу його обличчя. «О, я, - сказала вона, - я не думаю , що мій чоловік
таке дозволить».
Ганс повним цинобри пензлем так сильно провів по картині, що на щоці матінки
В ардайн з ’явився ш ирокий червоний ш рам. Його самого дуж е здивувало, коли він
почув свій власний голос, щ о спокійно та переконливо сказав: «Та чому ні? Адже
сьогодні ніякої небезпеки немає. Я кщ о тобі це принесе задоволення; адже барон досвідчений яхтсмен».
Д ораліс кинула на Ганса дуж е здивований і холодний погляд: «Ну тоді це інша
справа, - сказала вона, - в такому разі ми попливемо. Ходімо, бароне». Вона
підвелася, легко кивнула Гансові, і потім вони спустилися дю ною вниз.
Ганс ще трохи там посидів, зіш крябую чи червоний мазок з лиця матінки Вардайн.
Зненацька він відкинув усе геть від себе, став на край дю ни і подивився їм услід.
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Вони вже були біля човнів, він бачив, як Д ораліс піднімається в один із них, бачив,
як Ш тіббе та Гільмар пустили його на воду, ось усі троє вже сиділи в ньому, і посу
дина на диво легко піднялася на перш і зелені гребені хвиль. Не звертаю чи уваги на
матінку В ардайн, Ганс рвучко збіг дю ною до моря, там почав ходити вздовж берега,
часом зупиняю чись, щоб глянути услід вітрильнику. Стоячи ось так на березі й поскубуючи^свою бороду, він був подібний на вродливого і брутального сільського
парубка. Йому страш енно хотілося заревіти в напрямку моря. П ід цим полуденним
сонцем йому стало холодно. Д ля кого ж він грав цю дурнувату комедію довіри і ве
ликодушного спокою ? Д овіра? Та щ о він власне знав про цю жінку? Він тільки знав,
що від думки про те, щ о він може її втратити, бунтувалася кожна краплина його
крові. А дже він не якась горбата ексцеленція, аби бути розваж ливим і скептичним.
Але від ревнощ ів у нього було прикре, болісне відчуття, як від ганьби, ревнощ і його
принижували, руйнували його почуття гордості та сам остійності, без них він не
вірив, що зможе жити. Ні, слід було змінити це, в інш ому разі йому кінець, в інш ому
разі він усе своє життя не буде нічим інш им, як таким собі добродієм , який викрав
графиню К ьоне і тепер стереж е її. «Я й далі нічого не бачу», - почув він біля себе
чийсь жалібний голос. Біля нього стояла ж інка рибалки Ш теге і втомленими очима
дивилася на мерехтіння моря. А трохи далі, на дю ні з ’явилися жіночі постаті: на
вітрі розвівалася біла сукня-піке генеральш і, були там і фройляйн Борк та баронеса
Буттлер. Тримаючи перед очима театральні біноклі, вони дивилися на море і стеж и
ли за білим вітрильником, який весело ковзав туди, де вже виблискувало полуденне
сонце. На човні поруч з білим вітрилом сидів Гільмар. Він сидів навпроти Д ораліс
і дивився на неї. В она була серйозною , її хвилю вало неясне почуття, ніби Ганс її
образив, ніби він зрадив її тим , щ о ось так зовсім спокійно дозволив їй поїхати.
Але на обличчі Гільмара була така щ аслива, така весела усміш ка, усм іш ка хлоп
чиська, який втік зі школи, щ оби влаш тувати собі день не дозволених канікул, що
вона й собі не могла не засм іятись і раптом відчула, як і її охопило радісне відчуття
веселих канікул. Та й молодий Ш тіббе, який сидів на інш ому кінці човна і керу
вав вітрилом, теж не міг стриматися: на його засмаглому, вкритому легким пушком
обличчі з ’явилася ш ирока усміш ка.
- Ви розумієте, - сказав Гільмар, - якби Ви не поїхали, якби Ви тут не сиділи, я
не знаю, що я б зробив. А ле я знав, що так повинно статися.
- Д обре-добре, ось я сидж у тут, - відповіла Д ораліс, - але Ви тепер не кажіть та
ких... таких палких речей.
- О ні! Звісно ні! - захоплено вигукнув Гільмар. - Та це й не потрібно, більш е й
нема що казати. Ви тут, слова більш е ні до чого. Та й взагалі, останнім часом розм о
ви для мене перетворилися у щ ось ф атальне. О дин з одним розмовляти - це може
кожен, але один з одним бути - це мистецтво. Отож, якщ о Ви втомилися, ось ков
дра, а ось подуш ка. Ви можете трохи поспати. Це буде найцікавіш а година в моєму
житті. Ви не хочете? Ну то підкладіть цю подуш ку собі під спину, а цю під ноги,
так... і тепер можна було би більш е ні на що не звертати увагу, хіба щ о Ви могли
б виглядати трохи задоволеніш ою . Ви зауваж или, щ о коли дитина їсть щ ось дуж е
солодке, то стає дуж е серйозною , в неї робляться круглі очі і в них стоять сльози?
- Ах, - нетерпляче відповіла Д ораліс, - Ви теж збираєтеся мені розказувати, яка я?
- Ні-ні, - запевнив Гільмар, - я тільки хотів сказати, що у Ваш их очах залиш илося
зовсім небагато від того погляду, яким вони дивилися вчора.
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- 1 що ж це за погляд? - запитала Д ораліс.
- Це було вчора, коли Ви ввечері сиділи у своєму кріслі біля лампи й дивилися
кудись, - пояснив Гільмар. - Так, я дивився на Вас крізь В аш е вікно, я так постійно
роблю , звичайно ж, а щ о ж іщ е мав би я робити? Ви вважаєте, щ о це нечувано. Це,
звісно, нечувано, але я б м іг вчинити й іщ е більш нечувані речі. Ви гніваєтесь?
- Ах, так, - повільно й не дуж е охоче відповла Д ораліс, - звичайно, що я гніваюся,
але пізніш е, не зараз.
- Д обре, пізніш е, - закінчив розмову Гільмар. - Д авайте викуримо по сигареті.
Сонце кидало на море гарячі промені, його золоте сяйво стікало на хвилі, мов олія,
зовсім низько над водою дуж е повільно літали чайки, а вітрило на все слабшому і
слабш ом у вітрі тріпотіло, ніби легкі удари крил.
Коли подорож закінчилась і Д ораліс та Гільм ар трохи пригнічені стояли на березі
одне навпроти одного, Д ораліс простягнула Гільмарові руку і сказала: «Дякую».
Гільмар насупив брови. «Суходіл, - відповів він похмуро, - це справжня ницість».
Після цього вони розлучилися. Д ораліс повільно й неріш уче іш ла додому. Думка
про обід, про пару, яка йтим е від великих картоплин, про строгий та пильний погляд
А гнеси мучили її, і несподівано до цих прикрих речей додалося ще й відчуття жалю
до Ганса. В она весь цей час була від нього так далеко, і в своїх думках його навіть
не згадала. Н у щ о ж, якщ о вона вдома побачить, щ о він сумний, сердитий або при
крий, то буде до нього милою і л ю б ’язною , і від цього пориву почуттів їй зробилося
добре на серці.
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Ганс сидів за накритим до обіду столом і читав. Коли Д ораліс увійш ла, він підвів
очі і спокійно сказав своїм звичним голосом: «Ну як, ти добре провела час?»
- Так, дуж е добре, - відповіла вона.
- Ну й чудово, - сказав Ганс, - я теж навчуся плавати під вітрилами, щоб ти могла
мати це задоволення й без допом оги чуж их лейтенантів. А тепер давай поїмо.
П ід час обіду Ганс, як здавалося, почував себе невим уш ено, знову багато гово
рив про свої плани, він отрим ав листа з М ю нхена, перспективи видавались непо
ганими. Був якраз відповідний м ом ент починати щ ось серйозне. Часом він дивився
на Д ораліс і чекав якоїсь відповіді, і вона відповідала, проте відповіді її звучали
ухильно і роздратовано. С тан її душ і поступово став чим ось нагадувати стан душі
ображ еної лю дини. Здавалося, щ о Ганс цього не помічав, він тільки зробився особ
ливо ввічливим, гаряче з нею погодж увався і поводився з нею, як із кимось, кого
треба дбайливо оберігати. А потім надійш ла пообідня пора і наповнила кімнати
своїм жовтим сонячним світлом. Ганс і далі говорив, але Д ораліс здавалося, що всі
ці речі не мали з нею нічого спільного. Знову й знову Ганс повторю вав: «Коли ми
будемо в М ю нхені», зреш тою , Д ораліс його нетерпляче перебила: «У М ю нхені? Але
ж цього щ е довго не буде». Ганс зупинився перед нею: «Н і? Гм. Ну добре, тоді ми
залиш им ось тут».
Він у задумі погладив свою бороду і знову почав ходити по кімнаті. «Але справа в
тому, - нареш ті почав він, - що лю дина повинна мати якесь заняття. Бою ся, що коли
ми залиш им ося тут на довш е, я повністю перетворю ся на рибалку. Вночі я вже бачу
сни про рибу».
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- Та це ж добре, - сказала Д ораліс.
- Можливо, - вів далі Ганс. - Ти вийдеш разом з нами цієї ночі в море?
Ні, вона не хотіла. «Д авай спробуєм о щ ось інш е, - сказав Ганс. - М ожливо, тобі
буде цікаво навчитися в А гнеси куховарити».
«В Агнеси?» Ні, на це в Д ораліс не було жодного баж ання. Та так, вреш ті-реш т,
на його думку, це зрозуміло, але ось, наприклад, та ф ройляйн Борк звернулася до
нього в справі дітей рибалок. В она вваж ала, щ о якась освіта могла би принести тут
чимало користі; мож на було б зайнятися опікою цих бідолах.
- Ти хочеш знайти мені заняття? - запитала Д ораліс.
- Я шукаю щ ось, щ о б могло піти тобі на користь, - відповів Ганс, але вона роздра
товано продовжувала: «Ц е щ о, мав би бути початок мого виховання?»
Ганс почервонів: «Ні, ні, та зовсім ні». Він повернувся до Д ораліс спиною і по
дивився через вікно. Чоловік і ж інка іш ли дю ною вгору: рибалка Ш теґе, який зреш 
тою повернувся додому, і його жінка. В ін крокував, ш ироко розставляю чи ноги,
спокійно, ніби нічого не сталося, а його ж інка дріботіла за ним; усе її хвилю вання
кудись зникло, і вона, як зазвичай, дивилася з похмурим виглядом собі під ноги,
щоб не наступати на кругляки. Ця картина трохи повернула Гансові настрій. «Ш теґе
таки і на цей раз повернувся, - повідом ив він, - а ж інка, як вона йде вслід за ним!
У неї вигляд, як у сердитого кредитора, коли забарний борж ник зреш тою повернув
йому свій борг. В она кладе в киш еню власного чоловіка!» Потім він повернувся до
Дораліс, добродуш но усм іхнувся і сказав: «Гадаю , нам треба перейтися. Н адворі,
можливо, й ми підем о собі разом, як ті Ш теґе».
Вони вируш или на прогулянку вглиб суходолу, повз хатину лісника Ціббе, а далі й
під гору до соснового заповідника. М олоді деревця з рож евими стовбурцями та си 
ньо-зеленими верхівками стояли тут на однаковій віддалі одне від одного. П осадку
перетинали прямі жовті доріж ки. П овітря дуж е нагрілося і від запаху живиці було
дуже важке. Ганс намагався бути захопленим: «Чудово! Колір! Колір! І який! Та з
цього можна пош ити сто тисяч плащ ів для венеціанських мадонн».
- На мою думку, тут усе скоріш е схоже на стан у ш кільному класі в час післяобідніх
уроків, - ухильно відповіла Д ораліс. Ганс з її слів голосно засміявся, сподіваю чись,
що Дораліс і собі см іятим еться: «Ш кільний клас! Д уж е гарно, але що за клас!
Зелено-сині стіни, золота підлога і цей запах. Якби ми сиділи в таких ш кільних кла
сах, то були б із нас зовсім інші хлопці». Д ораліс не сміялася. їй раптом нестерпно
захотілося моря під полуденним сонцем, захотілось до вітрильника, до Гільмара, до
молодого Ш тіббе, як це часом буває, коли ш алене баж ання якоїсь щ асливої миті в
нашому минулому охоплю є нас так сильно, щ о стає боляче. В она мусила заговорити
про це: «Барон Гільмар каже, - почала вона, - щ о море сьогодні зелене, прозоре і
солодке, як російське повидло».
- А, то він так сказав? - зневаж ливо промовив Ганс. - Та такий лейтенант вічно
щось має до діла із солодощ ами. Він їх їсть, роздає, щ ось про них каже і не вдоволь
ниться, поки все море не перетворить у повидло.
Дораліс нічого не відповіла і якийсь час вони мовчки йш ли поруч дорогою , яка
нікуди не звертала. Коли на стовбури берез уже лягли червоні промені сонця, вони
повернули додому. По дорозі їм зустрічалися робітники, які поверталися з поля:
чоловіки у білих полотняних ш танях, за ними - їхні ж інки з лож ками для каші в
руках. Тут і там одна з пар зупинялася перед невеликою халупою ; чоловік відчиняв
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двері, Vіагинався, щ оби пройти, слідом за ним - його жінка; вони зникали в чорній
норі, і ,двері за ними зам икалися з рипом на замок. Коли Ганс і Д ораліс підійшли
до свого ж итла і він, трохи нахиливш ись, увійш ов туди перш им, Д ораліс зітхнула
й подумала: «Як у тих малих халупах; непомітно зникаєш у чорній норі, риплять
двері, і світ, повний прекрасних, хвилю ю чих мож ливостей, залиш ається десь там,
за меж ами цих стін».
Н адійш ов час вечері, з неодмінною кам балою та великими картоплинами, Ганс їв
швидко і багато, ж ваво розмовляв з А гнесою , здавалося, він радіє, що виходить у
море ловити рибу. Н езабаром він встав з-за столу, щоб переодягнутися, і вийшов з
кімнати. «Н а добраніч, гарного сну», - сказав він і поцілував Д ораліс у чоло. Агнеса
щ ось пробурчала: що, мовляв, «ось так утікати кудись поночі» і що так не робить
ся. Н астала ніч, А гнеса принесла лам пу й піш ла, похмуро кинувш и «на добраніч».
Д ораліс підсунула крісло ближче до вікна, яке виходило на море, і зручно простяг
нулася в ньому. їй здавалося, що д есь тут зовсім поруч були образи та сни, які вже
чекали на неї протягом усього післяобіду, і ось тепер вони могли прийти до неї.
Н адворі була зоряна ніч, легкий вітерець приніс із полів на берег моря запах коню
ш ини і запахи соснового лісу. Ш ум моря був сьогодні на диво несміливим та мля
вим. Часом здавалося, що море мовчить, потім здіймалася хвиля і щ ось бурмотіла, і
тоді лиш е за якийсь час прокидалася щ е одна і їй зам ріяно відповідала, на березі під
важкими кроками неговіркої пари закоханих перестукували камінці. Д ораліс заплю
щ ила очі й хотіла віддатися своїм думкам, але вони поступово перетворилися в сон,
і вона заснула. їй снився сад у замку, вона йш ла прямою , безкінечною стежкою ра
зом з Гільмаром, по обидва боки у грядках стояли гладіолуси, дуж е високі, вогняночервоні гладіолуси. І раптом посеред однієї грядки там з ’явився граф, він був по
коліно в гладіолусах. У нього було маленьке сіре обличчя, густо всіяне зморшками.
Він стояв і дивився на свій годинник, який трим ав у руці. «Тепер він нас бачить, сказав Гільмар, - але це не має значення», - він нахилився і поцілував її.
О днак тоді Д ораліс уже розуміла, щ о вона більш е не спить, щ о тут був Гільмар, що
вона весь час чекала на нього, чекала, що він її поцілує. Д ораліс не розплющ увала
очей, і лиш е коли Гільмар узяв її руки і сказав: «Які холодні Ваші руки, Ви мерзнете
від сам о тн о сті» ,- вона подивилась на нього. Гільмар стояв поруч з нею на колінах
і на неї знову дивилися його очі, в них було те вперте, ш алене баж ання, яке робило
її безсилою і від якого вона майж е відчувала біль. «Чому Ви тут?» - запитала вона.
- Чом у? - нетерпляче запитав Гільмар, - а де ще я повинен бути? Я більш е не на
леж у до інш их, Ви ж дуж е добре це знаєте, Д ораліс.
- Ні, це підло, - відповіла Д ораліс.
- Це підло, мож ливо, - сказав Гільмар, - але підлість ця наш а, В аш а й моя. І коли
інші нас проклинатим уть, оголош уватим уть поза законом, то лиш е тоді ми з Вами
будемо разом, як це було сьогодні на морі. Тоді ми змож емо винайти собі життя,
наш е власне життя. Та ж це справж нє безглуздя: завжди жити тим життям, яке для
нас придумали інші. Ні, послухайте, Ви не можете ж ити ж иттям герра Ґрілля, і я не
можу бути нареченим м оєї м аленької святої, це ж зрозуміло. О тж е так, завтра я по
винен повертатися до свого полку, щ об виправитись. А ле Ви скажете, що я повинен
залиш итися, і я залиш уся, й ані полк, ні уніф орма, ні все інш е не матимуть значення.
А Ви, Д ораліс, Ви відпустите герра Ґрілля.
- Не каж іть так, - перебила його Д ораліс, - він добрий.
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- Добрий! Д обрий! - вигукнув Гільмар. - Та звичайно, що він добрий, усі вони
добрі, ті інші, тільки ми не добрі, ми не мож емо бути добрими, тому вони мусять
дати нам піти наш ою власною дорогою .
Дораліс глибоко зітхнула і тихо сказала: «А тепер Вам треба йти геть».
- Так, тепер, тепер, - повторив Гільмар. Він трусив руки Д ораліс, які міцно три 
мав у своїх, і в його очах сяяв нестрим ний тріумф : «Ви кажете тепер, але я можу
прийти знову і то д і... тоді..».
Біля вікна, яке виходило на дюну, на якусь мить з ’явилася Лоло: дуж е бліда, вона
із серйозним виглядом заглянула в кімнату.
Як і щ овечора, Л оло піднялась із Н іні у їхню кімнатку на піддаш ш і й лягла в
ліжко. В она не спала і ш ироко розплю щ еним и очима дивилась у темряву. В она сну
вала свої великі, неясні думки, які всі ці дні носила в собі, які в ній усе м іцніш али й
повністю захопили її.
Жертву, вона хотіла п р и н ести жертву. В о на б іл ьш е не могла ви терп іти зап л утан і,
незрозумілі м уки та р о зч ар у ван н я істо р ії свого кохання, тож т ік ал а у той зап а
морочливий стан , до якого ж ін оче сер ц е м ож е д о вести л и ш е баж ан н я ж ертви.
Тепер усе це п ер етв о р и л о сь у велику подію її власн ого ж и ття, вона була зах о п л е
на глибиною вл асн о ї д у ш і. П ом ерти було легко. В он а хотіла вип л и сти дал еко в
море, ген аж за обм ілину. Х отіла пли сти, аж поки не п рий де вже зн ай ом а їй у то 
ма, коли вже баж аєш тіл ьк и п р о стягн у ти ся на п оверхні води, без ж одних б аж ань,
без ж одних рухів. Т ак, і тоді вона н астан е, ця тем н а ти ш а, і все те ж ахли ве н а
пруження п очуттів і б аж ань кудись щ езне. Т іл ьк и -н о в будинку стал о тихо, Л оло
підвелася. В она вбрала свій куп ал ьни й костю м , зак у тал ась у плащ і вислизн ула
надвір. Ніч була чо р на і теп л а, на небі - вели кі, яскраві зорі. Такого вона й ч е
кала, все було д обре. Коли вона п обачи ла світл о у вікні госп од арства В ард ай нів,
то від неясного б аж анн я щ е б іл ь ш о ї гіркоти і щ е б іл ьш ого болю захотіл а підій ти
й заглянути туди. В она побачи ла, як Д о р ал іс си д и ть у крісл і, а Г ільм ар біля н еї
стоїть на колінах, але це не надто си л ьн о сх в и л ю вало її, цього вона ч екала, так
і повинно бути. В она сп о кій н о зій ш л а до м оря. Там вона зн ял а свій д ощ овик,
скинула взуття і зай ш л а у воду. Її тор кн у л и ся м аленькі теп л і хвил ьки . В она п о 
пливла, б езм еж н а н асолода п р о й н ял а її тіл о . Ч орн і гребен і хвил ь, на яких зорі
відбивалися, ніби ру х л и ві золоті ц ятки , м ’яко п ід ій м ал и її догори і знову м ’яко
опускали у чорні, всіяні зіркам и загли би н и пом іж хвиль. Усе те гарячкове збуд
ження та гнітю че відчуття о б м еж ен о сті зал и ш и л и її, вона б іл ьш е не розум іла,
чому вона тут, вона тіл ьк и зн ал а, щ о була щ асл ивою і щ о їй т р еб а було плисти
далі. Ч асом вона л я гал а на сп и ну й д и в и л ась угору, і їй було так , ніби вона падає
у чорну безодню , де вихором н есл и ся золоті зорі. Так і тр и вал о як и й сь час, аж
ось їй зд ал о ся, щ о в н еп роглядн ій тем р яв і на п оверхні води щ ось стоїть і не
рухається, ніби п риви д якогось човна. В о н а п о п л и вла ж вавіш е, стал а д окл ад ати
більше зусиль, ніби м ала мету, якої п о ви н н а д о сягти . А п отім її раптом охопило
усвідомлення того, яка стр аш н а ш и рочін ь навколо неї, яка стр аш н а глиби на під
нею. В ід страху в н еї п ерехоп и ло подих, у се зр о б и л о ся ворож и м , усе було проти
неї, вона м усила б о ротися з цією м асою х вил ь, які теп ер зд авал и ся їй тверд им и й
холодними, м ов ч орни й м етал. К ілька р азів вона кри кн ула в тем ряву ночі, знову
запрацю вала рукам и й н огам и , п очала б о р о ти ся із ч и м ось, щ о хотіло її зан ури ти
під воду, потягти донизу, а потім у се зн икло.
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- Та ми т у ’ впіймали дивну нічну рибину, - сказав Ш тіббе і витягнув Лоло у свій
човен, - мені ся здає, що то паню ся з заїзду. А ле вже води ся наковтала. Візьми її,
А ндре, ти знаєш , як ся з паню сям и обходити.
А ндре взяв Лоло, яка леж ала, не виявляю чи ознак ж иття, він закутав її у свій плащ
і почав вмовляти: «В ипльовуйте воду, весь час випльовуйте воду». Ш тіббе сердито
взявся за весла: «Ш видко вертаєм додому, - пробурчав він, - бо інакш е вона нам за
мерзне. Щ о то за міські глупства, лізти у воду! Та вона кого хочеш затягне. Занесемо
паню сю до Вардайнів, туди ближче. Най ті з міста самі розбираю ться зі своїми глупствами».
Д ораліс була знову сам а у своїй кімнаті, коли чоловіки зайш ли до хати. Вона не
відразу зрозуміла. Був тут рибалка Ш тіббе, був щ е хтось, і Ш тіббе когось приніс,
він приніс Лоло, та була зовсім бліда, очі заплю щ ені, її довге мокре волосся звисало
донизу з руки рибалки.
- Ми її там на морі впіймали, - сказав Ш тіббе, - вона ся не збирала повертати
назад. Ш о то за така нічна рибина, сказав я до А ндре, і ми попливли за нею. Ах, та
вона жива, вона ше й як жива. Л иш води ся наковтала. Д е її полож ити? Ага, там на
ліжко. А ндре піш ов до заїзду сказати пані, ш об її забрала.
Лоло поклали на ліжко, Ш тіббе щ е раз повторив: «В она ж ива-ж ивіська», і чоловіки
піш ли. Н а галас прийш ла А гнеса, вона відразу оцінила ситуацію , заходилася біля
Лоло, роздягнула її, закутала в ковдру, розтерла, весь час вона похмуро мовчала й
лиш е один раз зауважила: «В она не відкриває очі не тому, що не може, а тому, що не
хоче». Зреш тою вона виріш ила приготувати гарячий чай, Д ораліс просто треба було
далі розтирати Лоло.
Стоячи на колінах біля ліж ка, Д ораліс розтирала дівчині кінцівки. Лоло зітхнула,
розплю щ ила очі й із серйозним виглядом подивилась на Д ораліс. У незворушних
рисах її вузького обличчя було щ ось не за літам и суворе.
- Як... як Ви себе почуваєте? - запитала Д ораліс.
- Д обре, - сказала Л оло таким голосом, яким відповідаю ть на пусте, байдуже за
питання. А ле Д ораліс з усією пристрастю нахилилася над нею, ніби хотіла її зігріти
й захистити. «Я к Ви могли вчинити таке?» - прош епотіла вона. Лоло трохи звела
брови і сказала тим сам им холодним і погордливим тоном: «Він не винен. Я це
зрозуміла, коли побачила Вас, він інакш е не може, а Вас... Ви не винні, що Ви така
вродлива».
- Ні, я не хочу цього! - майж е з лю ттю вигукнула Д ораліс. - Він повинен залиш и
тися з Вами, він повинен Вас кохати, Вас, він повинен, повинен!
Лоло відвернулась, заплю щ ивш и очі, ніби хотіла, щоб її лиш или в спокої, і сказала
сумно і втомлено: «Та тепер, тепер я вже не знаю».
Д ораліс більш е не наважувалася щ ось сказати. Стоячи біля ліжка на колінах, во
на від нестерпного приниження почувала себе жалю гідно. Почувся сильний голос
генеральш і: «Де вона? Д е вона леж ить? А, у Вас тут є гарячий чай, лю ба пані, дуже
добре». В ідтак генеральш а з ’явилася у дверях спальні: вона вбрала свій солом ’яний
капелюх поверх чепця і накинула дощ овик на нічну сорочку. Була вона червона й за
хекана: «Дитино! Д итино моя! - вигукнула вона\., - Щ о за історія! Чи хтось чув колинебудь про таке! Щ о я муш у переж ити щ ось подібне! Д е гарячий чай, лю ба пані?»
Ф ройляйн Борк та Ернестіна були з нею, навантаж ені руш никами та плащами.
С еред загального безладу генеральш а почала роздавати накази, а між тим час від ча

су сварилася: «Ця надм ірність така властива Буттлерам, це дурні буттлерівські сер
ця. Це в них не від мене. Л ю ба К ьоне, дайте-но хусточку, їй треба трохи підсуш ити
волосся. І в м ої часи заручались, і закохувались, і ревнували, адж е й тоді чоловіки
вартували небагато, але ми від того не вмирали. А ле ниніш ня молодь, та вона як
задурманена».
Лоло безвольно, ніби лялька, дозволяла робити з нею все, що треба. Зреш тою во
на підвелась на ноги, закутана в руш ники і плащ і, ф ройляйн Борк та Ернестіна
її підтримували. «П овертайтесь додому, - наказала генеральш а, - але тихо, щ оби
донька моя не прокинулась, досить того, що зранку люди почнуть базікати. Д итину
покладіть у ліжко, дайте грілку і чай з валер’янки. Й діть уже, я ще тут трохи побуду.
Ви ж дозволите, моя лю ба?» - повернулась вона до Д ораліс.
Лоло повели геть.
- Йдіть сюди, лю ба Кьоне, - сказала генеральш а, взявш и Д ораліс під руку, вона
повела її у вітальню . «Сідайте, Ви білі, як полотно. Я теж сяду ненадовго, таке не для
моїх старих костей». Зітхнувш и, вона сіла на стілець і якийсь час мовчки про щ ось
думала. Її велике обличчя було тепер блідим і видавалось старим і заклопотаним.
- Ні! - знову почала вона. - Такого я не передбачила. Я взагалі-то не дурна, але
такого я не чекала. Н аш ому перебуванню тут тепер таки прийш ов кінець. Ш кода.
Вас, моя лю ба, я завжди захищ ала. Моя донька робила з Вас хижого звіра, але я Вас
захищала. Ну так, Ви втекли від В аш ого старого графа. Так не робиться, вже хоча б
з моральних причин, та це був дурний ш лю б, і Ви дозволили В аш ому художникові
Вас викрасти, ну добре. А ле тепер, моя лю ба, цього досить, не мож на ж весь час д о 
зволяти, щоби Вас хтось викрадав. Н іхто ж не може ж ити тим, що його викрадаю ть.
І потім, у м алої є цей наречений, я їй його не вибирала, його їй дали, і вона в нього
закохалася. Такими справам и Буттлери завжди займаю ться дуж е ґрунтовно. Ви мог
ли б його залиш ити для неї.
Генеральша на якусь мить зупинилася, щ оби перевести дух. Д ораліс непоруш но
сиділа, по її блідому обличчю невпинно котилися сльози.
- Ви писана красуня, лю ба моя, - вела далі генеральш а, - але яка від цього користь?
Спробуйте все-таки жити нормальним ж иттям з Ваш им художником, здається, він
годяща людина. Дати себе викрасти, це робиться ш видко - воно правда, мене ніколи
не викрадали, та мені цього й не треба було, я завжди була цілком задоволена своїм
Паліковим - проте я собі так дум аю відповідно до того, щ о бачу навколо себе. Але
жити з тим, хто тебе викрав, оце мистецтво. П овірте мені, мож на жити дуж е добре,
навіть якщ о муж чина не стоїть перед Вами постійно на колінах. І ще одне. Коли до
Вас завтра прибіж ить молодий чоловік, скаж іть йому кілька розумних слів. Ви йому
закрутили голову, то поставте йому її знову на місце. Ну от, а тепер я піду. Вам, моя
люба, слід поспати, бо інакш е Ви захворієте, а з того нікому не буде користі.
Генеральша підвелася, по-материнському провела рукою по вологих від сліз щ о
ках Д ораліс і вийш ла. Д ораліс і далі сиділа на своєму місці й повними страху очима
заціпеніло дивилася перед себе. П ідтягнувш и ноги, вона обхопила руками коліна й
зіщулилась на кріслі. Чи це про неї говорила ця стара ж інка? Чи це такою бачили її
люди? Чи власне такою вона була? Її охопили відраза і страх, було таке враження,
ніби до неї прилипло щ ось нечисте й огидне, щ о її спотворю вало до невпізнання.
Прийшла А гнеса і принесла чай: «Вам треба його зараз випити», - різко сказа
ла вона. Д ораліс підкорилася. Стоячи біля неї, А гнеса уваж но на неї дивилась і
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бурмотіла: «Тут є В аш а вина, Ганс також винен. Я йому казала, що це він вічно
кудись тікає? Треба добре вважати, коли маєш таку, яка вже один раз втекла від
чоловіка. А ле стара пані тут у нас не має чого проповіді читати. Л іпш е хай своїх
паньось і паничів трим ає строгіш е. А тепер треба йти спати».
В она взяла Д ораліс за руки, щ об підвести з крісла, повела у спальню , роздягнула,
як дитину, допом огла лягти в ліжко і добре її накрила. «Тепер спати, - сказала вона,
- це ніколи не пош кодить», і вим кнула світло.
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Коли Д ораліс прокинулась, то почула, щ о в сусідній кімнаті розмовляю ть. Гано
уже, мабуть, повернувся зі своєї нічної мандрівки, і А гнеса йому щ ось пошепки
розповідала. їй здавалося, ніби там безупину ш ипіли. Л иш е зрідка Ганс своїм гли
боким голосом вставляв пару слів. Тривало це досить довго, та несподівано розмова
перервалася, рипнули двері, і стало зовсім тихо. Н адворі було сонячно, їй здалося,
щ о піднявся вітер, тому щ о сіті, які для просуш ування повісили у неї перед вікном,
почали гойдатися. Н а паркані сиділо двійко дітей, голими ногами вони гупотіли
по ш тахетах і різким и голосам и співали, перекрикую чи шум вітру: «Генне, генне,
гелле, гелле, го, го!» Д ораліс міцно притиснулася до своїх подуш ок. У її думках по
чалася болісна робота п ов’язування минулого дня із новим. П еред її очима постали
нічні події, вони заявили про себе, мов кредитори, які представляю ть свої рахунки.
А ле передусім з ’явилася та лиховісна, прим арна Д ораліс, про яку люди говорили,
як про хижого звіра, яка ж ила тим , щ о дозволяла себе викрадати, і яка ш товхала на
см ерть молодих дівчат. Уперше в ж итті Д ораліс видалася нестерпною сама собі.
Увійшла А гнеса і принесла чай, нині Д ораліс мала його випити в ліжку. Агнеса
стояла поруч із нею і розповідала, щ о Ганс повернувся, вони наловили багато риби,
із заїзду до берегового сторож а послали по коней, щ оби перевезти до колії речі.
Так, був тут щ е цей молодий панич із заїзду, він хотів поговорити з л ю б ’язною пані.
«Щ о я маю йому сказати, коли він прийде знову?» - закінчила А гнеса свій звіт, і
в її тьм яних очах спалахнули зелені вогники, як в очах злих собак. Від цього по
гляду Д ораліс почервоніла. Коли вона вигукнула: «Я не хочу його бачити! Скажи
йому, хай їде геть! Я не хочу його бачити, ніколи!» - то прозвучало це і вимучено, і
розгнівано.
«Я передам », - пробурчала А гнеса і піш ла.
За якийсь час, сам е коли, сидячи перед дзеркалом, Д ораліс розчісувала волос
ся й уваж но розглядала своє обличчя, ніби це було щ ось нове для неї, із сусідньої
кімнати до неї долинули різкі голоси. А гнеса сказала глибоким голосом, чітко й
повільно, як вона робила, коли в неділю зранку сам а собі читала Біблію: «Л ю б’язна
пані каже, щ о вона не хоче пана бачити. Х ай пан їде геть. В она каже, що вона не хоче
його бачити, ніколи. Так вона сказала».
Почувся трохи гугнявий голос Гільмара, й А гн еса почала знову: «Л ю б’язна пані
каже, щ о вона не хоче пана бачити, хай пан уже їде геть. Вона каже, що вона не хоче
його бачити, ніколи, так вона сказала».
Н а якусь мить запала мертва тиш а, потім дзенькнули ш пори і голосно грю кну
ли двері. Д ораліс підійш ла до вікна, вона побачила, як Гільмар спускався дюною
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вниз. Він був в уніф ормі. Спочатку він іш ов повільно й неріш уче, трохи нахилив
ши голову. П роте внизу на березі він почав легко похитуватися з боку в бік, у його
ході з ’явилося щ ось чарівне й безтурботне. Ш пори, ґудзики та ш нурівки уніф орми
іскрилися на сонці, воно ніби обсипало його постать рухливими ліхтариками: «О ні!
- подумала Д ораліс. - Я не хвилю ватим усь від того, щ о бачу». А ле з ’явився далекий
спогад дитинства, Д ораліс не могла з цим нічого вдіяти, спогад з ’явився подібно до
того, як до нас мимоволі приходять і нас хвилю ю ть сни. В есняний вечір у старому
саду, вдома, м аленька Д ораліс сам отньо стоїть на посиланій гравієм доріж ці й за
смучено дивиться у жовте вечірнє небо. А ж ось прибуває група м андрівних музик:
чоловіки з блискучими сурм ами й ріж ками в руках ш икую ться перед сходами і по
чинають сурмити, і весь той тихий сад тут же наповнило таке чарівне, таке веселе
збудження, що Д ораліс захотілось їм підспівувати, і вона починає на доріж ці тан 
цювати. Але тут на сходах з ’являється міс П лам мере і робить музикам знак, щ о їм
слід припинити музику, у л ю б ’язної пані мігрень. Стає тихо, чоловіки пакую ть свої
ріжки та сурми і йдуть далі, вони спускаю ться путівцем униз назустріч вечірньому
небу сірчаного кольору і промені західного сонця виблискую ть на великих ріжках.
Маленька Д ораліс стоїть біля садової огорожі й дивиться їм услід з тяж ким серцем.
Дораліс нетерпляче відвернулася від вікна й одягнулася. Щ ось серйозне й важ ли
ве мусило статися ще сьогодні: вона повинна була поговорити віч-на-віч з Гансом.
Вона неспокійно ходила кімнатою , але їй здалося, щ о там холодно. Вона хотіла
зігрітися, вийш ла надвір і сіла на лавку, де ввечері зазвичай сиділи Вардайни. Зараз
там сиділа тільки матінка В ардайн, вона грілась на сонці й дивилася на море. С тара
трохи посунулася, щоб дати Д ораліс місце й лиш е буркнула: «Тепло». Так вони й
сиділи поруч, і Д ораліс чекала. В она не робила більш е нічого, тільки чекала, адже
бувають події, які спочатку повинні настати, щ об ми могли щ ось думати далі.
В реш ті-реш т Ганс повернувся, він піднявся до них нагору польовою дорогою .
Ішов він повільно, виглядав утомленим і змученим, ніби пройш ов добрий ш мат д о
роги. Коли він проходив біля лавки, то кивнув: «Д оброго ранку, матінко! Д оброго
ранку, Д ораліс!» і відразу зайш ов у хату. Д ораліс піш ла слідом за ним. У вітальні
вона притулилася спиною до стіни, поклавш и долоні рук на стіну, ніби хотіла їх
охолодити. Ганс піш ов до свого малярського приладдя й займався своїми пензлями.
Обоє якийсь час мовчали, поки у Д ораліс не вирвалося щ ось схоже на стогін: «Боже
мій! Та скажи вже що-небудь!»
Ганс повернувся до неї лицем. Трохи згорблений, він стояв перед нею, тримаю чи
руки в киш енях маринарки. Коли Ганса щ ось гнітило чи коли він дуж е потерпав, то
його гарна постать іноді могла набувати важких, незграбних рис сільського парубка,
який втомився від роботи на полі. «А що я можу сказати? - відповів він. - Яке я маю
право? Право, яке ти мені дала, ти можеш у мене відібрати й дати іншому. Так, як
ти його відібрала у свого старого чоловіка і дала мені, ніякої різниці тут нема. Ми,
селяни, добре вміємо рахувати».
Д ораліс підняла догори руки і сплела долоні за головою : «Ти говориш дуже
справедливі речі, - вигукнула вона, в її голосі вчувався гнів, - але це не так! Немає
нікого іншого. Він поїхав, назавжди поїхав. Він не має жодного права. М ені не тр е
ба нікого, хто переді мною стоїть на колінах». В она замовкла, в її очах з ’явилися
сльози, голос від цього зробився невпевненим і тихим. Вона ще додала: «Ну як тут
зарадити? І що я тепер маю робити?»
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Ганс відвернувся і глянув у вікно. Я кийсь час у кімнаті було зовсім тихо. Надворі
діти сиділи на паркані й далі співали: «Генне, генне, гелле, гелле, го, го!» назустріч
вітрові. Зреш тою він повернувся, поволі підійш ов до Д ораліс, обереж но погладив
рукою її волосся і сказав: «Щ о ти маєш робити? Тепер тут, мабуть, стане трохи са
мотньо. М и ж мож емо якийсь час просто бути поруч. Тобі тут ніхто нічого лихого не
вдіє. А потім ми звичайно знову повернем ось один до одного».
Д ораліс не відповіла. П ерелякана, вона мовчки стояла посеред кімнати. Думка
про те, щ оби «просто бути поруч» із цим сильним, ніж ним чоловіком, викликала в
неї тепер почуття безпеки, від страху в своїй душ і, від страху перед самою собою
й перед інш ими їй здалося, щ о почуття безпеки - це саме те, що їй було потрібно.
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Стояли світлі вересневі дні, повівав свіж ий північно-східний вітер. Хмари клубочилися, збираю чись у великі білі острови, і ш видко мчали по небу, а їх темно-зелені
тіні пробігали по сіро-зеленій поверхні моря. Н а березі все було в постійному русі,
на вітрі трем тіли тверді стебла на дю нах, розгойдувались підвіш ені для просуш у
вання сіті й риба, і тріпотіли спідниці та хустини рибальських жінок.
- Я, як В ам відомо, піш ов у відставку, - сказав таємний радник Кноспеліус
Гансові, коли вони разом іш ли назустріч вітрові берегом моря, - у своєму житті я
досить нарахувався і вважаю , що тепер це цілком у порядку, коли я заповню ю свої
дні боротьбою з вітром.
- М ене злостить цей вітер, - сказав Ганс. - Знаєте, я малю ю море, я малю ю його
цілий день, за винятком того часу, коли я його вивчаю. А при такому вітрі море - да
леко не найкращ а модель, що п ’ять хвилин у нього інш е обличчя.
- М ожу собі уявити, - зауваж ив К носпеліус. - М атінка В ардайн зручніш а, вона
сидить собі тут, ніби вирізана з дерева свята Анна.
Ганс, поглинений своїми думками, захоплено вів далі: «Та взагалі, це якась дия
вольська історія з тим морем, його немож ливо схопити, мені не вдається вловити
логіку його ліній та рухів, його звичайний вираз обличчя, знаєте, адже малюючи
портрет, я повинен побудувати для своєї моделі її усереднений вираз обличчя, який
враховує мож ливість вклю чення в нього всіх миттєвих виразів. Ну от, з морем мені
таке не вдається, а я ж його досконало вивчив. Я плаваю в ньому годинами, виходжу
в море і вдень, і вночі, підстерігаю його в кожну можливу мить упродовж дня. Для
мене це перетворилось у справж ню одерж имість».
- Так-так, - пробурм отів К носпеліус і скоса лукаво подивився на Ганса, - то це те
пер В аш а одерж имість. Н у так, дуж е зручно мати якусь одерж имість. Тоді не треба
міркувати, щ о слід робити, лю дина мусить щ ось робити, хоче вона чи ні. Це як на
держ авній посаді, лю дина мусить іти у свій кабінет, хоче вона чи ні. Я вже зі своєю
одерж им істю попрощ ався й піш ов у відставку.
Вони були змуш ені зупинитись і вхопитися за свої капелю хи, які порив вітру хотів
зірвати їм з голови. Тут К носпеліус показав на дю ну і сказав: «В аш а пані дружина
вже сидить там біля мольберта і шиє, я так гадаю ».
- Так, вона ш иє сорочки для рибальських дітей, - розсіяно відповів Ганс. Велике,
бліде личко К носпеліуса набрало серйозного вигляду, він уваж но подивився на
Ганса: «Он як, це щ ось нове».
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- Так, це щ ось нове, - ніби між інш им підтвердив Ганс. - В загалі-то я також зараз
іду працю вати, до побачення. - 1 він почав підніматися дю ною вгору.
Кноспеліус ще постояв там , дивлячись на Д ораліс, і пробурмотів: «Так, це щ ось
нове».
Д ораліс сиділа й ш ила. Тепер вона залю бки займалася цією роботою , це створю 
вало враження спокою , тоді їй здавалося, щ о все в порядку. П роте довго вона не
витримувала, від обш ивання полотна її пальці ставали нервовими. Д уж е скоро вона
відклала роботу і простягнулася на своїй ковдрі, щ об дивитися на хмари. Часом вона
чула, як Ганс говорив до своєї моделі. «Щ о це?» - раптом вигукнув він.
- Щ о таке? - запитала Д ораліс.
- Дуже дивно, - сказав Ганс, - раптом на кожній хвилі з ’явився невеликий ореол.
Здається, ніби по кожному гребеню хвилі провели світловим олівцем.
- Так, та тут що завгодно мож на побачити, - зауваж ила Д ораліс, не підіймаю чись.
- Дуже дивно, - вів далі Ганс, - одного разу я вже бачив щ ось подібне, коли хлоп
цем якось пас вівці, то на всіх гірках з ’явилися раптом ці ореоли.
«Ах, - подумала Д ораліс, - то він щ е й вівці пас». О станнім часом у розмовах
Ганса постійно з ’являлися зауваж ення про село, селянську кров та польові роботи.
Звучало це майже так, ніби він їй докоряв, і коли Ганс додав: «Так, на пасовиську
з вівцями мож на чимало навчитися», - вона не могла стриматися і роздратовано
відповіла: «Я нічого не можу вдіяти з тим, щ о я вівці не пасла».
Гансове обличчя негайно набрало ф орм ально-друж нього виразу, з яким він тепер
мав звичку розмовляти з нею , і він увічливо сказав: «Звичайно, цього від тебе ніхто
й не вимагає. Ти у своєму середовищ і також навчилася чимало вартісних речей,
яких не можна вивчити на пасовиську».
Дораліс зітхнула, і в черговий раз запанувала одна з тих довгих мовчанок, які те
пер часто поставали між ними. В она й не уявляла собі, що двоє лю дей мож уть так
довго мовчати в присутності одне одного, як це робили тепер вони з Гансом. Ганс
раптом відкинув геть свій пензель і сказав, щ о мусить за цим явищ ем поспостерігати
зблизька і що він хоче вийти на човні в море. Він побіг до моря. Д ораліс спокійно
лежала й далі, адже при такому вітрі він би все одно не взяв її із собою . То це й
було те спокійне перебування поруч? Н а початку воно видалося Д ораліс мирним та
заспокійливим. А дже вона була зовсім покинута серед цього ворожого, тривож ного
світу. Але згодом усе це почало її неабияк збуджувати. Хоча Ганс і стояв мовчки біля
свого мольберта, Д ораліс усе-таки знала, що він внутріш ньо розмовляв із нею, що
він докоряв їй, що його горде й ураж ене кохання виливалося на неї з усією власти
вою йому велемовністю . В она була в цьому настільки впевнена, щ о ніби бачила, як
він до неї говорить, тільки що був він ще занадто далеко, аби вона могла його почу
ти. Та вона й сам а постійно розм овляла із Гансом, виправдовувалась, звинувачувала
його, приниж увала себе. Проте одного разу повинна настати мить, коли їм обидвом
буде забагато всього того, щ о вони мали б сказати одне одному, і вони його скажуть,
тоді надійде година, коли кожен по-справж ньому зможе виговоритись, надійде го
дина примирення. Таке ж існувало, адже так було написано в усіх книжках, таке
можна було побачити в усіх театрах, таке об о в’язково мало настати. О чікування цієї
години й було заняттям Д ораліс протягом довгих, одноманітних днів. Н аскільки це
було можливо, вона була поряд із Гансом, прислухаю чись до кожного його слова,
чи це, бува, не початок їхньої великої розмови. В она точно знала, що вона б тоді
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А ле вона мучилась і від нетерпіння: чому ж нічого не відбувалося? Як довго ще все
це мало тривати? В она більш е не могла спокійно леж ати на дю ні, їй захотілося зійти
вниз і посидіти перед хатиною , дивлячись на море й уявляю чи, щ о Ганс там у човні
розмовляє із нею.
Н а лавку падали гарячі промені сонця. М атінка В ардайн кивнула й посунулася
вбік, коли Д ораліс підсіла до неї. П еред ними у піску кощаві квочки вовтузилися,
безрадісно та покірно квокчучи. Ч ерез відчинене вікно чувся дзенькіт ложок, сім ’я
В ардайнів обідала, не кажучи ані слова. Д им піднімався з комина і в інш их халупах,
там також було тихо. Х алупи ці були переваж но чорні й мовчазні, хіба що інколи
чувся пронизливий жіночий голос з хатини Ш теґе, коли сам Ш теґе повертався до
дому напідпитку. Часом зчинявся гарм идер нагорі у берегового сторожа, коли той
бив свою жінку. «Вони б ’ю ться, - сказав якось таєм ний радник, - бо вони закохані».
«Ну так, - подум ала Д ораліс, - може, це й зручна манера викликати когось на роз
мову, тільки щ о для них з Гансом таке було неприйнятним». Д ораліс подивилась на
море, щ об відш укати там човен Ганса.
В она не лю била море з його незмінним і сонливим мерехтінням. Воно постійно бу
ло всюди присутнє, його звідусю ди було видно, всюди було чути, кожен говорив про
нього: неговіркі рибалки, коли вже говорили, то говорили про море, неговіркий Ганс,
коли говорив, то говорив про море. А їй здавалося, щ о воно дихало безкінечною,
гнітю чою самотністю . М ов м аленький привид сам отності, берегом там унизу й далі
ходив у своєму сірому пальті та сірому капелю сі таєм ний радник Кноспеліус. Усе це
було безрадісне, сонне та повсякденне, й усе ж таки, коли б Ганс зараз повернувся
додому, то воно могло б статися, все могло б раптом змінитися: у Д ораліс від того в
усю цю сонливість та повсякденність вплітався таєм ний неспокій чекання.
На обід Ганс повернувся додому. За столом він знову говорив про море, про
лісника Ціббе, якого лісовий браконьєр поранив ш ротом у ногу, про портрет матінки
В ардайн, який мали відіслати на виставку. Тільки-но він закінчив їсти, як підвівся
з-за столу, мовляв, у нього багато роботи: скриню з картинами треба було запакува
ти, а потім він хотів піти на пошту, щ об її відіслати.
«Ти продав картини?» - запитала Д ораліс. Так, він продав картини, справи йшли
добре. У дверях він ще раз повернувся й додав: «Коли тобі щ ось потрібно, ти тільки
скажи, я за все заплачу». З тим він і піш ов.
І він за все платив. Завж ди чесно й деш ево, але Д ораліс вваж ала, що з тією чесністю
й деш евизною була вона щ е дуж е далеко від великої розмови, якої так палко чекала.
В цей час у хатині почали лунати удари молотка. С кладалося враження, що Ганс зі
справж нім захопленням орудував тим молотком. Д ораліс здавалося, ніби в цих уда
рах вчувалося щ ось подібне і до гніву, і до пристрасних почуттів: вони розмовляли з
нею, дорікали їй, здавалося, вони їй виявляли, щ о робилося в Гансовій душ і, і вона
була розчарована, коли раптом стало тихо і Ганс піш ов. Д ораліс узяла англійський
роман та сигарету й виріш ила відпочити, по-справж ньому відпочити, як вона могла
це робити в замку, коли в усіх тих кімнатах і коридорах ставало тихо й гарячі та
солодкі запахи саду через вікно заповню вали її кімнату, а вона, згорнувш ись у клу
бок на великому фотелі в стилі В ольтера, застигала в ньому, без думок, без бажань.
Щ асливою вона тоді не була, проте була в себе, в себе вдома. Чому в неї більш е не
бувало цього відчуття? М оже, коли між нею та Гансом усе з ’ясується, коли Ганс за-
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говорить, може, тоді вона знову відчує себе вдома? В она нетерпляче відкинула геть
книгу та сигарету і збігла до моря. М оже ж вона піти назустріч Гансові! П ід час ходи
думки Д ораліс продовжували працю вати, повертаю чи її на велику сцену власного
виправдання, приниж ення та прим ирення. Н авіть не усвідомлю ю чи, вона говори
ла вголос, звертаю чись до білих хвиль, які біля берега пінились і щ ось ш епотіли,
підбігаючи їй до ніг: «Я дум ала, ти візьмеш на себе частину відповідальності, але ти
завжди хотів бути лиш е справедливим та врівноваж еним. Я була сам а-сам ісінька зі
своїми тривогам и, а тут щ е ця свобода: з тою твоєю свободою , та вона просто ж ах
ливо подібна на сам отність». Розмовляю чи, вона підійш ла до місця, де дю на своєю
гострою верш иною дуж е близько підходить до моря. Д алі дорога бігла під гору, до
села. Тут з-за дю ни Д ораліс почула чоловічий голос, який голосно й збуджено щ ось
говорив. Це був голос Ганса. Д ораліс зупинилась і прислухалась, ось він уже ви
йшов з-за рогу. «О, це ти», - сказав Ганс.
Д ораліс почервоніла: «Так, я хотіла піти тобі назустріч, - відповіла вона, - з ким
це ти розмовляв?»
Ганс знизав плечима: «Ні з ким, я просто читав собі вголос Гомера».
Це, звісно ж, була неправда, подум ала Д ораліс, вона вваж ала, щ о добре знає, що
і кому він говорив. «Чи не прогулятися нам?» - запитала вона. В они обігнули ви
ступ дю ни, піднялись дорогою до села, далі піш ли вздовж полів картоплі, потім полів, укритих лиш е стернею , і зреш тою опинилися біля прямих і рівних доріж ок
соснового заповідника. Ганс знову говорив про фарби та про світло й переконував,
що молоді сосни в червонуватих променях сонця ставали фіолетовими. Усе це було
Дораліс безкінечно байдуж е, їй хотілося такої тем и розмови, в якій би з ’явилася
вона, вона і Ганс. О станнім часом найкращ им виходом у такій ситуації були спо
гади про їхні мандрівки. «Ти пригадуєш , - запитала вона, - ту англійку в галереї
«Уффіці», - в якої на носі було два пенсне, одне за одним?»
Так, Ганс її собі пригадав, - чи не був це, - сказав він, - той самий день, коли ми
піднялись у Ф ’єзоле і посиділи на цегляних сходах, які вели вниз до античного теа
тру? Гадаю, це було найгарячіш е місце, на якому я коли-небудь сидів.
- О, ні, - сказала Д ораліс, - одного разу ми сиділи на ще гарячішому. Це було в
Падуї, на тр ав ’яному майданчику перед церквою на А рені, трава була гаряча, як
залізко, ми їли виш ні, ти впіймав м етелика-лим онницю й запевню вав, щ о її крила
теплі, як зовсім свіжі булочки.
Ганс засміявся, ці спогади завжди його веселили. «Ах, так, і я навчився робити
таку міну, як на ф ресці Д жотто «В ідчай» там у церкві».
На заході сонця вони вируш или назад й у сховку на дю ні зачекали, поки наста
не темрява. Ганс мовчав, а Д ораліс дум ала про його мовчанку. У тем ряві, зовсім
недалеко від землі з ’явилась червона цятка запаленої сигари. Прозвучав глибокий
голос К носпеліуса: «Д обрий вечір». Таємний радник сів біля них і у властивій йо
му манері неквапливо заговорив про якісь далекі, заспокійливі речі. Він говорив
про старих міністрів та їхні кумедні звички, про тихе кафе в К онстантинополі, де
він сидів і курив з мовчазними турками, і вони всі разом задумливо дивились крізь
відчинені двері на білі, прикраш ені тю рбанам и надгробки маленького турецького
цвинтаря. А ще говорив про зовсім рожеву пустелю та про арабів, які всі до одного
мали одухотворені, серйозні обличчя, але, незваж аю чи на це, були безнадійними
тупаками. Коли промінь маяка стало видно зовсім чітко, вони розлучилися.
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O c K ij] іьки північний вітер заваж ав вийти в море ловити рибу, Ганс мусив залишитися [ вдома. Вони сиділи при лампі, Д ораліс намагалася шити, він читав. «Ти не
хочеш почитати вголос?» - запитала Д ораліс.
- О, звичайно, коли тобі це приємно, - відповів Ганс ввічливо, - але це Гомер.
- То нічого, - сказала Д ораліс.
Ганс прочитав опис саду А лкіноя:

Яблуко стигне за яблуком там , за грушею - груша ,
Гроно там зріє за гроном , за смоквою - смоква солодка.29
У його виконанні звук вірш ів ніби кудись рівномірно котився, припливи та
відпливи його голосу загорнули Д ораліс у чарівний стан спокою. Вона відклала ро
боту, відкинулась у кріслі й заплю щ ила очі. П рокинулась вона від того, що Ганс
легко погладив її по руці. «Ти втомилась, дитино, тобі треба поспати», - сказав він.
Голос його звучав дивовиж но м ’яко, він настільки вразив Д ораліс, що очі її напо
внилися слізьми. Ганс не зауваж ив цього, він запалив свічки, загасив лампу і сказав
їй «Д обраніч».
Ночі Д ораліс останнім часом були неспокійним и. Вона довго леж ала, не засинаю 
чи, і прислухалася до всіх звуків, щ о лунали в будинку, і коли скрипіли двері, коли
вона чула кроки, то знала, що Ганс піш ов до моря. Тепер він часто робив так уночі,
він, мовляв, хоче вивчати море, але Д ораліс добре знала, що й він не міг спати, що
й він страж дав, і в усьому цьому було щ ось таке, від чого її охоплю вала гарячка і
радісний неспокій.

15
Зранку північно-східний вітер послабш ав, а біля полудня й зовсім затих. Під вечір
здійнявся легкий вітер із заходу, який приніс великі білі хмари.
П овернувш ись зі своєї вечірньої прогулянки, Ганс і Д ораліс бачили, як на обрії
збираю ться гори величезних хмар кольору міді. П оверхня моря вкрилася червоними
та ф іолетовим и хвилями. Ганс і Д ораліс сіли на своє звичне місце на дю ні й диви
лися на мерехтіння та згасання кольорів. Барвисті гори хмар поступово робилися
сірими, на суходіл опускалася тем рява, а від моря, зреш тою , ніби залиш илися ще
тільки якісь розбурхані сутінки. На небі висів серп місяця, білий і блідий. Перед ха
тиною рибалки Ш тіббе сиділи жінки, вони чистили рибу і співали пісню, повільна
мелодія якої ритм ічно піднімалася й падала:

Хоче сонечко в морі спати ,
Себе чорною водою-ковдрою накривати.
Щ упаче , зелений вояче ,
Треба тобі мерщій гнати ,
Його зі сну піднімати.
Радері, радері, радерідіра.

29 Гомер. Одіссея, Пісня сьома: 120— 122, пер. із старогр. Б. Тена.
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Оригінал

Дослівний переклад

Переклад

Sonnchen w ollt im M eere Сонечко хоче в морі спа Хоче сонечко в морі спа
ти,
schlafen,
ти,
Schwarze W asser sind die Чорні води - це ковдра,
Decken,

С ебе чорною водою-ковдрою накривати.

Hecht, du gruner Offizier,

Щ ука, ти зелений офіцер,

Щ упаче, зелений вояче,

Laufe schnell, es
aufzuwecken.

Біж и ш видко, розбуди йо Треба тобі мерщ ій гнати,
Його зі сну піднімати.
го,

Raderi, raderi, raderidira.

Радері, радері, радерідіра.

Радері, радері, радерідіра.

З’явився й таєм ний радник К носпеліус, він був, як завжди, маленький, сіренький,
з великою сигарою у вустах. «Д обрий вечір! - сказав він. - Будемо, значиться, мати
негоду». Ганс ріш уче запротестував: «А ле не раніш е, ніж завтра зранку. Ш тіббе це
знає дуже добре, тому виходить у море сьогодні вночі. Я пливу зі Ш теґе; десь там
далеко має буди місце, на якому в таку погоду камбала залягає на дно так щ ільно,
що набирати її у сіті, це як картоплю в піску копати».
- Так-так, - відповів К носпеліус, - ж ага діяльності, ця постійна ж ага діяльності.
Якусь мить вони мовчали і прислухалися до ж алісливого співу рибальських жінок:

Щупаче, зелений вояче ,
Треба тобі мерщій гнати ,
Його зі сну піднімати.
Оригінал

Дослівний переклад

Переклад

Hecht, du gruner Offizier,

Щ ука, ти зелений офіцер,

Щ упаче, зелений вояче,

Laufe schnell, es
aufzuwecken.

Біжи ш видко, розбуди йо Треба тобі мерщ ій гнати,
го.
Його зі сну піднімати.

- Як же довго тягнеться ця мелодія, - зауваж ила Д ораліс.
- А що тут довго не тягнеться? - сказав К носпеліус. Він лю бив повільно й задум
ливо говорити у тем ряві, лунко вимовляю чи слова своїм глибоким голосом. «Адже
тут час, так би мовити, повільніш ий, дні, і години, і хвилини тут довш і. Якою ж
далекою видається та мить, коли мене сьогодні зранку розбудили вірш ем з Книги
Псалмів, що його мій анабаптист має за звичку співати в сусідній кімнаті».
- Ах, так, - зітхнула Д ораліс, - тут усе йде настільки повільно, настільки повільно.
- Зате все тут робиться дуж е ґрунтовно, моя лю ба пані, - зауваж ив Кноспеліус. У місті я жив яким ись пош матованими переж иваннями, пош матованими історіями
й думками, а тут кожну історію розповідаю ть до самого кінця, продумую ть кожну
думку до самісінького дна.
- 1 так її ніколи й не закінчую ть, - докинув Ганс.
- Таке трапляється, - підтвердив К носпеліус, - подивіться на наш і пари закоха
них, десь там у тем ряві вони тихо ходять собі разом, кажучи протягом вечора один
одному не більш е трьох слів; вони маю ть час, щ об виговоритися. П итання темпу.
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А дж е зм іст історій кохання завжди той самий: одні розподіляю ть його на кілька
років, а інш і м усять усе закінчити за кілька днів. П итання темпу, не більш е. Є така
індійська казка про щ асливий острів; лю дям на ньому ж иветься добре, як то зазви
чай буває на таких островах, вони маю ть усе, щ о тільки забаж аю ть. Характерним
для природи цього прекрасного острова є те, щ о на деревах там ростуть дівчата,
вродливі дівчата, які зранку розцвітаю ть, а ввечері в ’януть і вмирають. О т я й кажу
собі, щ о коли о стр ів ’янин зриває такий чудовий фрукт, то на свою історію кохання
час має лиш е до вечора, і я все-таки думаю , щ о ця історія кохання буде така ж бага
та, як і, наприклад, історія кохання сина Ц іббе і доньки Ш тіббе, які вже разом сім
років ходять мовчки по берегу моря. І притому моя пара о стр ів’ян либонь чи матиме
відчуття, ніби в них усе відбувається надто поспіш но. П итання темпу, - таємний
радник зупинився і добре затягнувся сигарою .
Тут почувся голос Д ораліс, ж алібний і водночас роздратований, ніби вона з ки
мось сперечалася: «Ах, ну так, дівчата, звичайно, мож уть прожити своє кохання за
один день, але ж чоловіки, вони розумію ть усе страш енно повільно. Я кщ о зранку
між ними щ ось трапиться, то ці бідні дівчата м усять померти без того, що чоловіки
змогли б із ними порозумітися».
К носпеліус хихикнув, а Ганс зауважив: «Н а щ асливих островах між закоханими,
мабуть, нічого не трапляється».
- Та ні, та ні, - заперечив К носпеліус, - цього не уникнути. Я хоч і не авторитет у
таких справах, у мене ніхто не закохувався. П роте вважаю , що це мала би бути дуже
відповідальна ситуація. Отож нехай хтось у мене закохався, бачить у мені свій ідеал,
я ніби депозитарій цього ідеального, чудового К носпеліуса, я його розпорядник.
Ну то в такому разі зовсім природно, щ о постійно траплятимуться помилки. Я б
мав таке відчуття, ніби мені хтось позичив надзвичайно кош товний, розкіш ний том,
мені треба би було ж ити в постійній тривозі, щ об із тою цінною книгою нічого не
сталося. А ле все ж таки мож на уявити, щ о чоловіки на щ асливому острові рішучіші,
а дівчата менш е прагнуть всіляких пояснень. Тоді б це було те, щ о називаю ть скоро
ченим судочинством.
Удалині вже було чітко видно світло маяка, і Ганс наполягав, щ о треба поверта
тися додому, адже він хотів вийти зі Ш теґе в море. Вдома А гнеса вже приготувала
обід. Ганс лиш е торкнувся їж і і поквапився до себе в кімнату, щ об переодягнутися.
Д ораліс стояла біля вікна і дивилася, як за вікном розвиднілось від білого місячного
світла. В она почула, щ о Ганс знову зайш ов у кімнату; він підійш ов до неї і обхопив
за плечі: «То я розумію так повільно?» - запитав він. П розвучало це м ’яко, майже
несміливо.
Д ораліс відкинула назад голову і притулилась до Гансових грудей. С ерце її билося
дуж е сильно, а очі були повні гарячих сліз. «Ти не розумієш , - сказала вона сумно,
- ти не говориш , ти нічого не кажеш ».
- Ах, дитино, - відповів, Ганс, - та говорити, то така справа, от говорить хтось,
і звучить воно грубо, похмуро й гидко, настільки несправедливе і брутальне, і всетаки це не те, щ о хотілося сказати.
- Х ай це буде грубо, буде несправедливо і брутально, - вигукнула пристрасно
Д ораліс, - тільки не ось так, тільки не ось так! В ід цієї справедливості, від цієї уваги
мож на померти.

Ганс нахилився над нею і міцно поцілував у вуста: «Д обре, добре, - сказав він
своїм звичайним тоном, приязним і бадьорим , - тож завтра скаж емо одне одному
все, про що ми сьогодні викричалися морю . А наразі добраніч».
Дораліс ще довго стояла біля вікна, й від теплих сліз, які текли по її щ оках, їй ста
ло добре, як від ніж них пестощ ів. Зреш тою вона виріш ила йти спати; вона з радістю
чекала на сон, вона була втомлена, ніби позаду залиш илася важка, добре виконана
робота.
Біля півночі Д ораліс прокинулася він сильного шуму, який заповнив кімнату.
Море сильно ш уміло, так сильно, що здавалося, ніби будиночок опинився серед
самісіньких хвиль. Д о того ж було таке враж ення, ніби в кімнаті всі предмети руха
лися, в туалеті речі деренчали, неголосно дриж ав глечик, двері грю кали. А надворі,
над дахом, як здавалося, із шумом проносились якісь важкі тіла, часом чувся свист,
пустотливий, насм іш куватий свист, ніби десь там у повітрі гасав вуличний хлоп
чисько. Або ще чувся зойк, різкий, сповнений відчаю , і раптом усе це заглуш ував
могутній гуркіт і тріск перекотів грому. Д ораліс підскочила з ліж ка і побігла до вікна
у вітальні. Стояла непроглядна ніч, здавалося, ніби її заповнила якась дика веремія,
спалахнула блискавка, і на якусь мить її блакитне сяйво вихопило із тем ряви д ив
но змінене море. В оно здійм алося подібно до великих чорних стін, вони розгой
дувались і валились донизу, і куди сягало око, на них ніби леж ав синю ватий сніг.
Дораліс охопив страх, тільки страх, не було ніяких інш их думок, ніж цей страх, який
штовхає нас десь заховатися, кудись забитися, покликати про допомогу. В кімнаті
стало світло, прийш ла А гнеса, вона трим ала в руках лампу, і її жовті очі пильно і
злісно дивилися на Д ораліс. І тут Д ораліс збагнула. «Ганс», - пробурмотіла вона.
- Так, за такої погоди бути в морі, - лайливо сказала А гнеса, - чи хтось чув про
таке, та ще й тим пияком Ш теґе, який занадто ледачий, щ оби тримати в порядку свій
човен. - Потім вона зробилась дуж е заклопотаною , ходила сюди й туди кімнатою ,
тихо лаю чись, принесла плащ, закутала в нього Д ораліс, прим усила її сісти на
стілець, принесла для неї ковдру, і коли вже це зробила, сама сіла на крісло, склала
руки на грудях, пильно й злісно дивлячись на світло лампи і м ’яко похитую чись у
кріслі. Часом вона бурмотіла собі під ніс: «Цей бож евільний хлопець зараз прийде.
Ніби ми не мали досить риби, та ще й з тим Ш теґе».
Ось так спокійно сидіти й напружено прислухатися було просто нестерпно. Д ораліс
не могла цього витримати, їй потрібно було щ ось зробити. «Я йду до В ардайнів», сказала вона. А гнеса знизала плечима. «А щ о вони мож уть зробити?» - запитала во
на. Проте Д ораліс вийш ла надвір, пробираю чись вздовж стіни, щоб її не перекинула
буря, і зайш ла в кімнатчину В ардайнів. Ж інка В ардайна запалила невелику лампу
і ходила кімнатою вбрана лиш е в коротку спідницю , вона закріпила віконниці, по
гасила реш тки жару в печі й грим іла посудом, пересуваю чи його з місця на місце.
Коли ввійш ла Д ораліс, вона подивилася на неї спокійним і серйозним поглядом, а
потім знову взялась орудувати своїм начинням. Д ораліс була захекана від ходи крізь
бурю і тихо сказала: «Ах, пані В ардайн, який вітер!»
- Поганий вітер, - відповіла ж інка В ардайна, - але щ о зробиш ?
Дораліс сіла на стілець і чекала, щ о господиня щ е щ ось скаже, щ ось утіш не. Тут з
великого ліж ка почувся глибокий голос В ардайна: «Я казав, але вони ж хотіли бути
розумніші від Вардайна. Ну, але в Ш тіббе є новий великий човен, він вибереться,
а Штеґе... ну та так, його з тим старим коритом чорт уже й раніш е з біди витягав».
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Цей эф и п к и й голос, який так грубо і так просто говорив про страш ні речі там
надворіі, добре вплинув на Д ораліс. Д іти в ліж ку почали плакати і мати мусила
їх висварити й відлупцю вати. Баба підвелася на своїх подуш ках і подивилася на
вікно, ніби її очі могли щ ось бачити там у тем ряві. «П оганий, поганий вітер», пробурм отіла вона. Д ораліс і далі сиділа з ними, ніби не могла зваж итися піти геть.
Тісна кімнатка зі своїм повсякденним ж иттям серед усього того жаху надворі здава
лася їй справж нім притулком. П роте було враження, щ о Вардайниха вже полагодила
всі свої справи, вона стояла біля ліжка, позіхала й дивилася на Д ораліс. Д ораліс тре
ба було йти, тут її більш е не хотіли бачити. І вона знову повернулась у вітальню , де
А гнеса сиділа біля лам пи, злегка похитую чись вперед і назад. Д риж ачи від холоду,
Д ораліс знову вм остилась у кріслі й закуталася в ковдру. Чути ті дикі звуки надворі
було нестерпно, це кош тувало страш енних зусиль. Були то звуки, до яких чим довше
прислухатися, тим виразніш им и вони ставали, перетворю ю чись у таємничі постаті.
Коли лунав насм іш куватий свист вуличного хлопчиська, вона дуж е чітко бачила не
велику потвору з жовтим обличчям, обсипаним ластовинням, з рудим волоссям, у
сірому, занадто ш ирокому одязі, яка, запхавш и руки в киш ені, дуж е зухвало тинялась
по тем ном у небу. Голосні зойки належ али якійсь великій ж інці з довгим і розпущ е
ним сивим волоссям. Очі в неї були світло-жовті, як морський пісок, а рот - широко
розкритий, ніби великий чорний отвір на блідому обличчі. І це десь посеред усіх тих
жахів і прим ар, у тій тем ряві, серед того виття перебував Ганс, це там її думкам, її
чеканням треба його шукати. Д ораліс зірвалася з місця, ніби хотіла скинути із себе
нестерпний тягар. А гнеса теж зам етуш илась і почала готувати на спиртівці чай. Це
їх захопило. П отім Д ораліс випила чаю , закурила і на якусь зовсім коротку мить
це дало їй мож ливість забутися і принесло гостре відчуття насолоди. Але відразу
після цього слід було негайно повернутися до нелегкої роботи: чекати і тривожи
тися. Коли від утоми й напруження Д ораліс уже нездатна була ні про що думати,
то перед нею негайно з ’являлися образи, кольорові, живі образи снів. Вона бачила
жовтий від сонячного світла берег, вбрану в сукню -піке генеральшу, яка боролася
з вітром, подібну на тонку червону см ужку Лоло, яка стояла у блакитно-зеленому
морі, й Ганса, який у променях сонця повільно йш ов до Д ораліс. «Гарно, гарно, сказав він у властивій йому друж ній, бадьорій манері, - ти мене чекала, гарно, гар
но». І Д ораліс відчула, щ о тепер усе знову стало добре, вона відчула такий сильний
і гарячий приплив радості, що різко підвелася зі свого стільця і нічого не розуміючи,
глянула на бліде обличчі А гнеси, яка й далі легко погойдувалась на своєму місці.
Ні, картини, щ о їй приснилися, - це справж нє ж иття, а кімната з блідою Агнесою і
нічним завиванням надворі - то лиш е страхіття з якогось незбагненного сну. І вона
знову втекла до картин своїх снів, ж ила з ними, аж поки радість, яку вони принесли,
її знову не розбудила.
Почало сіріти, сутінки були якісь боязкі й мізерні. П іш ов сильний грозовий дощ,
він ніби накрив зем лю й хатину непроникною попелястою павутиною. Світлові було
дуже непросто пробивати собі дорогу. «Та чи був це взагалі день», - думала Дораліс,
ось таке вимучене, невеселе животіння, іноді поруш ене приступами страху, коли
приходило усвідомлення ж алю гідного, незбагненного чекання. Вона вбралася, як
звичайно, А гнеса знову приготувала чай, потім зробила окату яєш ню , бо вважала,
що через бурю не так легко можна буде розпалити у плиті вогонь. П рийш ли люди,
Вардайни та сім ’я Ш теґе; вони стояли в кімнаті й голосно розмовляли. Ж інка Штеге
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з почервонілими від сліз очима, нерозчесаним волоссям, бліда від безсонної ночі,
голосно плакала: «І-і-і...» й говорила, як у гарячці. Звичайно, коли всі грош і несуть у
шинок, то нового човна ніяк не купиш , тоді й старого у справному стані не втримаєш .
Але ж він її не слухав. Щ е вчора вона йому казала, щ о бачила поганий сон; їй снило
ся, ніби Ш теґе стоїть у своєму човні, а в ньому повно тріски, по самі вінця. Але коли
сниться тріска, - це погано, а коли камбала, - це добре. А ле ж він її не слухав.
«Коли сниться тріска, - це погано, а коли камбала, це добре, - із серйозним вигля
дом повторила матінка В ардайн, - чиста правда».
Коли жінки піш ли, прийш ов таєм ний радник, він був ш тивний та оф іційний, а
в рисах його обличчя при цьому було щ ось перекош ене і перекривлене, ніби він
відчував біль на обличчі. К носпеліус сказав, щ о Д ораліс може на нього покластися,
буде зроблене все, щ о треба. Т ільки-но стане мож ливо, лю ди вийдуть у море. Він
послав верш ника вздовж берега аж до маяка. П отім він ще сидів, барабанячи паль
цями по коліну й ш укаю чи, щ о б іщ е сказати, щ ось від серця, так нічого й не знай
шов і зреш тою лиш е зауважив: «Вам потрібно накинути на себе хутряний плащ , у
такий час мож на змерзнути». П отім щ е якийсь час мовчки посидів і піш ов.
Під вечір піш ла чутка, що рибалка Ш тіббе повернувся. У кімнаті знову було повно
жінок; ж інка Ш тіббе розповідала, щ о її чоловік дуж е ш видко відділився від Ш теґе,
бо погода йому видалась підозрілою . По дорозі негода його щ е захопила, стало так
темно, та він і руки своєї перед носом не бачив, що за буря! Ц іле щ астя, що він н еза
баром потрапив у бухту за маяком, а крім того добрий човен - це таки добрий човен.
Якби в нього не було нового човна, хто знає, щ о б із ним сталося. П ро Ш теґе і про
Ганса він нічого не знав. Ж інки говорили всі одночасно, ж інка Ш теґе знову плакала:
«І-і-і...» Зреш тою А гнеса всіх їх випровадила з хати.
Настав вечір; Д ораліс та А гн еса сиділи одна навпроти одної; А гнеса м ’яко погой
дувалась і тихо побивалася; Д ораліс пробувала в думках утекти в якийсь далекий,
мирний кутик своїх спогадів або бездумно прислухалась до бурі й моря. Н астала
ніч. А гнеса поклала Д ораліс у ліжко, і та занурилась у важкий глибокий сон; уві
сні часом відбувалося щ ось нейм овірно тяж ке, тож пробудження було для неї єдино
можливою втечею. Д ораліс розплю щ ила очі. В кімнаті було світло; на кріслі в ногах
ліжка сиділа закутана в хустки А гнеса; маленьке жовте обличчя було мирним, май
же радісним, м ’які лінії беззубого рота дриж али від ледь стримуваного сміху. Коли
Агнеса побачила, що Д ораліс прокинулась, то почала говорити. В она говорила так,
ніби продовжує вже почату розповідь: «І тоді, коли ми влаш тували весілля наш ій
кузинці А нні, ні, але то ш ибеник! О тж е, ми мали гарну, велику гуску, поклали її в
брадруру і спекли. А тим часом у нас щ е було досить інш ої роботи, і коли ми вже
подумали, що гуска має бути готова і заглянули всередину, то її там не знайш ли.
Підняли крик, ш укали, але її не було та й кінець, нам здалося, що то якесь чудо.
У мене було враження, щ о Ганса та інш их хлопців якийсь час не було видно, вони
десь чисто пропали, як єврей на день св. М ихаїла. А ле я тоді ні про щ о не подумала.
Тільки пізніш е, через багато часу Ганс сказав мені, щ о це він, той клятий ш ибеник,
вкрав гуску з брадрури і вони разом з інш им и хлопцями у м ’яли її на сіннику. Я мала
йому пообіцяти, що нікому то не скажу, і донині я нікому не сказала. А ле то ж треба,
вкрасти гуску з брадрури й у м ’яти!»
На тлі свисту й завивань вітру щ ирий см іх А гнеси прозвучав приємно і
заспокійливо.
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Уночі буря вляглася. Д ощ іш ов ще весь ранок наступного дня і припинився ли
ш е після обіду. Д ораліс зійш ла на берег, вона квапилася, ніби там хтось на неї че
кав, хвилі виорали берег, її ноги глибоко грузли у водоростях і морській траві. Під
сталево-сірим небом розкинулось море, вкрите білою , як кипляче молоко, піною.
Д уж е збуджені, чайки кидалися в різні боки і сперечалися своїми різкими, сварли
вими голосам и. В иглядало це дико і страш но, але тут принаймні можна було дихати.
Д ораліс почула в себе за спиною чиїсь ш видкі кроки, хтось босоніж біг по водо
ростях. Була це ж інка Ш теґе, вона наздогнала Д ораліс і приєдналася до неї. Вона
говорила і безперестанку бідкалася: «Ні, вони вже більш е не виберуться, і матінка
Вардайн так каже. Там далеко має бути місце, з якого вони більш е не змож уть повер
нутися. Д есь там внизу маю ть бути тріщ ини і печери... та хто знає, що їх там може
тримати. В ардайн М атіс також не вибрався». О бличчя ж інок були бліді, очі широко
розплю щ ені, коли вони ш видким кроком ходили вздовж берега і тривож но вдивля
лися в морську далечінь, щ ось там ш укаю чи. С тало тем но, і ж інка Ш теге мусила
повертатися додому, до своїх дітей. Д ораліс дуж е неохоче виріш ила йти додому, тут
могутні сили природи приглуш ували будь-яку думку, а там , удома, на неї чекало
відчуття, що хтось зник безвісти, чекало постійне розчарування щоразу, коли вона
прислухалася, і здавалося, що вона чує знайомий голос та знайомі кроки. Знову й
знову їй було так, ніби вона тягнеться за добре знайомою теплою рукою, але з жахом
відчувала, щ о рука ця холодна і чужа.
А гнеса принесла поїсти, стала біля неї і дивилася, як Д ораліс їсть; по щоках їм
обидвом текли сльози. П ізно ввечері щ е прийш ов таємний радник, якому слуга
Клаус підсвічував великим ліхтарем з коню ш ні. К носпеліус сів навпроти Дораліс,
не знаю чи добре, щ о сказати. Говорити тут зараз про старих міністрів і турецькі
кафе він не міг. А ле Д ораліс змогла пож алітись і виплакатись, і їй стало від цього
легш е: «То ж до завтра, сказав він мені, коли йш ов, він усе хотів мені потім сказати,
все, про що весь цей час мовчав... і тепер..».
- Боже мій, - сказав К носпеліус і звів догори брови, - що б ми там не казали, свою
таєм ницю ми забираєм о із собою .
- Яку таєм ницю ? - запитала Д ораліс, і її очі від здивування зробилися великими
й круглими.
К носпеліус зробив сердиту міну: «Та нічого, нічого, це просто такий вислів, Ви
ж знаєте, коли не маєш , щ о сказати, то власне щ ось таке кажеш. Зреш тою , - вів він
несм іливо далі (він був непризвичаєний втіш ати лю дей і їм особливо співчувати),
- зреш тою , - продовжував він, - про близьких нам лю дей чогось нового довідатись
нам не хочеться. Вони знову й знову повинні підтвердж увати, що саме такі, як ми їх
знаємо. М и не хочемо відкривати в них щ ось, щ о нам не відоме».
- Я б хотіла знати, чи він мене щ е кохає так, як колись, - сказала просто Дораліс.
На це таєм ний радник не мав, що відповісти. Він відкинув назад голову й заплющив
очі, вродливе, залите сльозам и обличчя перед ним надто сильно вразило його.
З кухні до них долинув сильний голос Клауса, він, ніби на проповіді, вголос читав
А гнесі Біблію.
Н а четвертий день після ш торм ової ночі прийш ла звістка, що біля рибальського
селищ а за маяком на берег викинуло човен. Ж інка Ш теге накинула свою недільну
сукню і поїхала туди з береговим сторож ем. П овернулася вона далеко за полудень і
повідомила, що це був їхній човен, дуж е пош коджений і вона його тут же продала
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там якомусь рибалці. В она витирала собі вказівним пальцем сльози з кутиків очей,
але залиш алася спокійною і діловою . О скільки вона була порядно вбрана, то хотіла
піти до ш кільного вчителя, щ об наказали вдарити у дзвін за її чоловіком, і оскільки
це був недільний ранок, то вчитель міг би у церкві прочитати за померлого молитву,
бо пастор на тиж день поїхав до міста. А гн еса сказала, щ о вона піде з нею.
Недільний ранок був сонячним , на піщ аній дорозі, щ о вела до церкви, було
гамірно від парафіян, які йш ли на богослуж іння. Коли Д ораліс та А гн еса ввійш ли
до церкви, то побачили, щ о на лавах уже зовсім немає місця. В они відчули на собі
співчутливі погляди, ж інки помітили, щ о на них чекали і на лаві з самого переду
поруч з жінкою Ш теґе та її трьом а дітьм и для них трим али вільне місце. П обілене
приміщення було залите сонячним світлом, і вівтарний образ, на якому Х ристос
веде по воді П етра, зі своїми ядучо-зеленим и хвилями, своїм червоним і жовтим
одягом дуже різко виділявся на тлі світлих стін. Ж інки гучними хрипким и голосами
проспівали хорал, а потім ш кільний учитель, зробивш и на своєму блідому, набряк
лому обличчі скорботну міну, наспівом прочитав нудну проповідь. Н а всіх лавах
жінки почали зітхати, ж інка Ш теґе й діти голосно плакали, плакала й А гнеса. Проте
Дораліс плакати не могла й, оскільки відчувала, щ о жінки через це дивились на неї
здивовано та з осудом, то накинула собі на обличчя вуаль. У неї не було відчуття, що
спів та зітхання цих ж інок, слова, які читав на казальниці той огидний чоловік, мали
щось спільного з нею та з її болем.
Богослужіння закінчилось, рибальські ж інки залиш илися постояти на залитій сон
цем церковній площ і й поговорити. Ж інку Ш теґе з усіх боків оточили, їй пообіцяли
допомогти збирати картоплю , а ж інка Ш тіббе зауваж ила, щ о нехай ж інка Ш теґе
приходить до неї чистити рибу, за це зможе дістати кілька рибин. Здавалося, щ о на
жінку Ш теґе загальне співчуття дуж е добре вплинуло і вона була майж е задоволе
ною, коли з трьом а дітьм и зникла під низьким и д верим а своєї халупи. Це лихо стало
від нині частиною її ж иття, вона повинна була з цим змиритися. Відтоді берегом
вона більш е не блукала.
Тепер Д ораліс ходила вздовж берега сама, ходила годинами, це було змістом її
життя. В она хотіла служ ити Гансові, хотіла бути разом із ним, хотіла бути вірною
йому. Там їй також вдавалося глибш е відчути свій біль, вона могла туж ити за своїм
коханням, могла бути нещ асливою , адже якби вона цього робити не могла, щ о ще в
неї лиш алося, і щ о ще залиш алося від неї сам ої? Та зреш тою всюди і навколо неї, і
в неї всередині була порожнеча. А ле було й щ ось інш е, що супроводило Д ораліс під
час її прогулянок. Коли вона ходила ось так вздовж морського берега і вкриті білою
піною хвилі з легким плюскотом підбігали до неї по піску, то їй здавалося, ніби море
хотіло її переконати щ ось зробити, щ ось таке, чому вона противилась, з чим борола
ся, інколи боролась із таким запалом, щ о крізь шум хвиль голосно промовляла «ні,
ні». Проте ця суперечка із морем мала для неї страш енно збудливу і притягальну
силу. Але часом усе це вислизало їй з рук, і тоді вона занурю валась у бездумне спо
глядання тонких ліній, написаних водою на піску, у розглядання цитриново-ж овтих,
блакитних і світло-рож евих муш ель, яким и, ніби маленькими квітами, був покри
тий берег. Або ж вона стеж ила поглядом за хвилями, щ о квапливо набігали одна за
одною, так одна одну і не наздоганяю чи. К інець вересня приніс по-літньому теплі
дні, Д ораліс ходила далеко, аж до маяка, вона йш ла, аж поки ноги не робилися важ 
кими від утоми. А ще трохи далі до ряду дю н зовсім близько підходив високий ліс,
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де росли сосни з величезним и рож евими стовбурами та скуйовдж еними темними
верш инами, між ними де-не-де стояла береза або осика, листя, вже по-осінньому
жовте, леж ало, мов золоте начиння у великому залі з колонами. М оховий килим на
поверхні землі ряснів осіннім и опеньками і брусницею , сонячне світло й тіні гілок
на ньому гралися у свою мовчазну гру. Це може на неї добре подіяти, коли вона
там відпочине, подум ала Д ораліс. В она піднялася вгору і простягнулася на вкритій
мохом гірці.
М ожна відчувати великий біль, бути нещ асним , але всі такі речі не можуть довго
встояти перед насолодою від того, щ о зручно простягаєш ся після довгої й утомливої
подорожі. В она дивилася вгору на верш ини сосон, високо в блакиті неба виглядав
здобич сталевого кольору шуліка. Біля Д ораліс щ ось безупину ш епотіла осика. Як
тут було добре, у сто разів ліпш е, ніж мож на було собі побажати! Очі Д ораліс за
плю щ ились, останнє, щ о вона щ е бачила через напівзакриті повіки, було стадо ко
зуль, які спускалася вниз. Звірі обереж но піднімали свої тонкі ноги над високими
зарослям и папороті. Вони підходили аж до краю дю ни, там зупинялись і, не рухаю
чись, дивились на море.
Д ораліс спала так солодко, що коли сон минув, вона й далі леж ала і не рухалась,
сподіваю чись, що зможе щ е трохи затримати це щ астя, коли ні про що не думаєш.
А ле зреш тою настало неминуче пробудження, вона випросталась, сіла й задума
лась. Я к добре вона себе почувала! Я к добре їй було й далі. Я к це так? Адже з нею й
далі був її великий біль, її лихо. Д е ж вони? В она їх втратила? Ні-ні, це не так. Вона
боязко підскочила і поквапилась до моря, щ об там знову відш укати свій біль.
Знову настали місячні ночі. К носпеліус і Д ораліс сиділи на звичному місці на
дю ні, перед ними спав сетер Каро. М оре зовсім вляглося, сяйво місяця м ’яко по
гойдувалось на поверхні води, лиш е біля берега з тихим вуркотінням розбивалися
срібні хвильки. Біля хатини Ш тіббе знову чистили рибу, й ж інки знову співали свою
ж алісливу пісню:

Хоче сонечко в морі спати,
Себе чорною водою-ковдрою накривати.
Щупаче, зелений вояче,
Треба тобі мерщій гнати,
Його зі сну піднімати.
...Радері, радері, радерідіра.
Хоче сонечко в морі спати,
Д е й синочок мій заснув,
Камбало, маленька мати,
Прошу двох їх привітати
...Радері, радері, радерідіра.
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Дослівний переклад

Переклад

Sonnchen w ollt im М ееге Сонечко хоче в морі спа Хоче сонечко в морі спа
ти,
ти,
schlafen,
Schwarze W asser sind die Ч орні води - це ковдра,
Decken,

С ебе чорною водою-ковдрою накривати.

Hecht, du griiner Offizier,

Щ ука, ти зелений офіцер,

Щ упаче, зелений вояче,

Laufe schnell es
aufzuwecken,

Біжи швидко, розбуди йо Треба тобі мерщ ій гнати,
Його зі сну піднімати.
го,

Raderi raderi raderira!

Радері, радері, радерідіра.

...Радері, радері,
радерідіра.

Sonnchen w ollt im M eere Сонечко хоче в морі спа Хоче сонечко в морі спа
ти,
ти,
schlafen,
Wo m ein Junge schlafen Д е мій хлопець мусить Д е й синочок мій заснув,
спати,
muB.
Butte, kleines braunes
Frauchen,

К амбала, м аленька бру К амбало, маленька мати,
натна жіночка,

Bringe beiden m einen
GruB.

П ринеси
вітання,

Raderi raderi raderira!

Радері, радері, радерідіра.

обидвом

мої П рош у двох їх привітати
...Радері, радері,
радерідіра.

- Каро тепер багато спить, - сказав таєм ний радник, - він не в гуморі, море його не
цікавить, зате він радо бачить сни, у снах він полю є, його сни або зелені, або жовті,
як пш еничне поле.
- Так, - відповіла Д ораліс, - я дотепер не розуміла, якими важ ливими мож уть бути
сни.
Таємний радник на якусь мить в задумі затягнувся своєю сигарою : «Знаю , знаю ,
- знову почав він, - у мене теж бували такі часи, коли дійсність зовсім не важлива,
важливими стаю ть тільки сни. В такі моменти снам треба йти назустріч, треба ш у
кати місця, які сприяю ть снам або їм хоча б не заваж аю ть. Такі місця існую ть, десь
на Півдні: в Італії або на грецьких островах. Я подумав: якщ о Ви звідси поїдете...»
- Куди мені їхати? - запально перебила його Д ораліс. - Ви ж знаєте, щ о єдине
місце, де моє життя має сенс, - це тут.
- Звичайно, звичайно, - пробурчав К носпеліус, - я тільки кажу, - якщ о Ви звідси
поїдете. В реш ті-реш т прийде зима, тоді цей край вже не буде таким самим. Тоді я
би порадив тиху бухту на Півдні: блакить, світло сонця, м ’яке, як пудра, повітря,
життя таке сам о собою зрозуміле, щ о й не дум аєш , варто ж ити чи ні. Та взагалі не
думаєш, або ж коли вже думаєш , то щ ось там компонуєш зі свого минулого, адже
свого сучасного ми мож емо цуратись, а от зі свого минулого кожен щ ось хоче та й
мати. Отож я й гадаю , щ о коли б Ви могли покинути це місце, то нам би слід було
поїхати в таку тиху бухту.

ЕДУАРД Ф ОН КАЙЗЕРЛІНҐ

- Н ам ? - запитала Д ораліс:
- Так, я кажу «нам», - відповів К носпеліус, - бо Вам потрібно мати когось, хто
Вас супроводж ує та оберігає і, бачите, я вродж ений супутник, вроджений заступ
ник, так би мовити, вродж ений опікун, я нікого не компрометую , той мій слуга-анабаптист якось сказав про мене: «В аш ій Ексцеленції легш е відректися від світу, тому
щ о Бог наклав Ексцеленції додатковий хрест». К носпеліус тихо захихотів собі під
ніс. «Цей час піде Вам на користь, - продовж ував він, - спокійно чекати, як життя
попливе собі далі, бо у Вас воно попливе далі. П одивіться на хвильки он там, зараз
одна на світлі, потім вона піде донизу, в тінь... добре-добре... я вродж ений товариш
у западинах хвиль. А коли знову буде рух угору, Ви змож ете мене там залишити,
мені байдуж е, я звик. М ене все моє життя ось так залиш али. «М илий, цікавий пан»,
- казали про мене люди і залиш али мене. Байдуж е й те, щ о бути з Вами стало б для
мене справж нім переж иванням . І не мало б ніякого значення, якби я Вам освідчився
в коханні, мож на ж лю дині мати і кривий хребет і притому все-таки і якісь свої по
чуття, але вони тоді стосувалися б лиш е мене самого. Я це кажу, щоб Ви не думали,
щ о я якась там жертва, навпаки - але, як я вже казав, це не має значення. Головне,
щ об це підходило Вам.
- Д якую Вам, - тихо сказала Д ораліс, - але я не можу зараз звідси поїхати.
- Звичайно, звичайно, - бадьоро сказав К носпеліус, - ми маємо час, ми тут на
вчилися мати час, ми чекаємо, ми спокійно чекаємо, аж поки море нас відпустить.
О т і сталося так, щ о коли ж овтневий вітер зігнав пожовтіле березове листя із су
ходолу в море, і на хвилі лягло бліде золото ж овтневого сонця, то вздовж берега й
далі день у день ходила дивна пара: вродлива, бліда ж інка в ж алобній вуалі, яка
розвівалась на вітрі, і м аленький горбань у довгому сірому пальті, а слідом за ним
- його похмурий сетер, який від нудьги позіхав на море. Вони всі троє чекали, що
море відпустить їх.

