
НОВА ЗАПОВІДЬ
Розділ І
Панас Скиба і Гриць Савенко сиділи по другий бік столу
проти товариша Кішкіна і не зводили з нього очей. Товариш
Кішкін був зовсім не такий, яким вони його уявляли, бачачи
часом його фотографії по газетах. І був зовсім не чорнявий, а
таки зовсім білявий та ще й з сивиною; і волосся було не
гладеньке, а в тугих, дрібних, з жовтими кінчиками кучерях.
Біляві та кучеряві були й вусики, біляві брови й навіть білі вії. А
з‐під вій якось занадто гостро встромлялись у лице тобі дуже
чорні чоловічки очей, так гостро, що іноді аж ніяково ставало.
У вікна видко було білі снігові дахи Москви, неначе
величезна річка, що на ній скрес лід і крига полізла на кригу. Так
бадьоро пахло снігом і морозом, а тут, у кабінеті, весь час
почувався застояний дух тютюну, паперів, дихання.
Товариш Кішкін заклопотано переглядав папери, що лежали
перед ним, і швидко часом зиркав то на одну, то на другу
постать, неначе перевіряючи на них вичитуване з паперів. І,
здається, перевірка та не давала йому великого задоволення —
він хмурився, сердито чухав кінчик носа й знову встромляв у
кожного свої дивно‐чорні чоловічки.
Власне, товариш Кішкін був не так незадоволений, як збитий
з пантелику. Панас Скиба завдавав йому непорозуміння. Невже
оцей кремезний дядьо з широчезними плечима й могутніми
руками міг знати європейські мови? І це лице, цей неначе
запечений на щоках рум'янець з золотим пушком, ці хлопчачі
простодушні очі! Куди ж вони годяться для такого завдання?
Товариш його вже більше придавався б для цього: тонкий,
невеликий, лице досить інтеліґентне, бронзовий брюнет —
дуже добре італійця міг би вдавати. Але ж він тільки одну
французьку мову знав, та й то поганенько. Та й не його
рекомендовано на головну ролю, а от цього саме Панаса Скибу.
(Дійсно, скиба!)
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Гм!.. — почухав Кішкін брову й нерішуче зиркнув на Скибу:
перевірити хіба його знання? Так ніяково ж буде після цього
всім. Може, відправити їх назад до Кисва?
— Гм... Так от, товариші...
І раптом, уп'явши в Панаса Скибу свої чоловічки, Кішкін сухо
й різко спитав:
— Так ти, товаришу, знаєш, кажуть, європейські мови:
англійську, французьку, німецьку?
Панас Скиба з посмішкою хитнув головою.
— Ти з походження робітник?
— Так, — батько працював в арсеналі. А я до сімнадцяти літ
теж там робив. За молотобойця при батькові... — додав він з тим
самим усміхом.
— А потім?
У паперах, властиво, вся біографія і Скиби, і Савенка були
докладно списані. Але Кішкін хотів почути автобіографію. Та не
стільки й автобіографію, як спосіб її викладання та взагалі
висловлювання.
— А потім комсомол, а потім партія, наука. Ну, значить,
фізичній роботі кінець. А там настала війна, червона армія,
фронти. Усе як личить. А тепер учителюю.
Красномовність досить скупенька. Зате, видко, не балакучий.
А це не так і погано.
— Гм... А де ж ти мови вивчив?
— З товаришем німцем. Він ще з часів німецької окупації у
нас лишився, убив свого начальника. Со‐ціяліст був (потім,
розуміється, став большевиком). Дуже інтелігентна людина. До
війни був за вчителя англійської й французької мови в себе. Ну,
батько йому тоді зробив невеличку послугу. А він мене...
— «Невеличка послуга»: врятував од смерти... — з
легесенькою посмішкою вставив Савенко.
— А‐а? — зиркнув на Савенка Кішкін. — Як саме?
— Та дурниці! — з добродушною нудьгою сказав Скиба. —
«Врятував од смерти». Носишся ти раз у раз з цією смертю, як
дурень з писаною торбою. Як тільки де треба батька або мене
вихвалити, так він зараз цю смерть і висуває. Ну, одбив батько
цього німця, як вели його на розстріл. От і все. Що тут такого?
Ну, одне слово, цей німець у подяку почав зі мною займатись
мовами і взагалі освітою. Спасибі йому, багато дав мені.
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— Ага... — трохи іншим тоном муркнув Кішкін і, взявши з
купки, що лежала побіч на столі, одну книжку в червоній
палятурці, простягнув її Скибі. — Ану, прочитай вголос кілька
рядків, я хочу почути твою англійську вимову.
Звичайно, тут справа не у вимові була, бо сам Кішкін
англійської мови майже не знав, хоча за дореволюційних часів
кілька разів бував у Лондоні.
Панас Скиба поклав просто на підлогу біля свого заляпаного
болотом величезного чобота жовтеньку від старости кепку й
узяв у руки книжку. І на диво, ці великі пальці молотобойця
взяли її так легко, звично, так любовно, як бере на руки мати
дитину. Розломивши її посередині, Скиба з посмішкою того
самого моло‐тобойця, якого хочуть перевірити, чи здатний він
стукнути теслярським молоточком, почав читати. (Савенко
посміхнувся такою самою посмішкою і став дивитись угору,
недбало крутячи в руках свою сіру кепку.)
Кішкіну зразу ж, з перших звуків голосу Скиби, вистрибнули
з темноти пам'яті старі, давно забуті образи: от старенький
лондонський пансіон, хазяйка в мідних окулярах і з сизою
гулькою на чолі, старий капітан без руки, молоді товариші
англійці... І в цьому голосі, що зразу став чужим, зовсім не
Скибиним, так само звуки неначе давилися в горлі, неначе в роті
йому були камінці.
— Але в тебе чудова вимова! — здивовано і з великою
полегкістю перебив Скибу Кішкін. — Та ти просто англієць та й
годі!
Сапенко перестав дивитись угору й з ніжною посмішкою
глянув на Скибу. А Скиба поклав книжку на шнеці» столу й ясно
та просто виставив до Кішкіна свої великі хлопчачі очі.
Я дуже люблю мови...
І ти так само знаєш німецьку й французьку? — раптом по‐
німецькому спитав Кішкін. І Панас Скиба з тою самою
посмішкою відповів по‐німецькому:
— Німецьку я, мабуть, знаю краще за англійську, бо з моїм
Гансом ми говорили переважно по‐німецьки. Ну, та й німецькі
книжки більше читав...
— Та‐ак...— сказав товариш Кішкін і знову почав перегортати
папери. Але непорозуміння його не то що зникло, а немовби ще
збільшилось. Тільки тепер уже з другого боку: молотобоєць,
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учитель, говорить як природний англієць і німець, а в папері ще
є додаток: «цікавиться філософією». І тепер цей додаток уже не
здавався таким незрозумілим і трохи комічним. Навпаки, тепер
непевність стала дужчою, — хто його зна, чи не вийде більше
шкоди, ніж користи, коли доручити такому це завдання.
А до всього ще й такий додаточок до характеристики:
«Надзвичайно амбітний і палахкий, що при його колосальній
фізичній силі може бути часом дуже небезпечним».
— Та‐ак...— потарабанив пальцями по паперах Кішкін і
рішуче сказав:
— Ну, так. Так от, товариші, вас викликано сюди в такій
справі. Ви поїдете до Европи.
На посерйознілих, уважних обличчях майнуло здивовання,
але нічим іншим не виявилось.
«Є деяка дисципліна», — подумав Кішкін.
— Поїдете в дуже важливій справі. Слухайте уважно. В
Парижі в даний момент перебуває один американець, якого
звуть «залізним королем» Сполучених Штатів, мільярдер.
Він приїхав до Европи, а надто до Парижа, щоб там
провадити одну... досить несподівану кампанію: кампанію за
мир і світове роззброєння. Він субвенціонує деякі газети,
витрачає страшенні суми, а сам тим часом придбав свої
мільярди з постачань на війну. Розуміється, ніхто не вірить у
пацифізм містера Стовера (він зветься Арчібалд Стовер,
Мічіган). Ми віримо найменше в це. Ми маємо деякі підстави
думати, що під сентиментальним камуфляжем на користь
світового миру він провадить приготування до війни проти Со‐
вєтського Союзу. Ми маємо деякі дані щодо цього, але вони не
перевірені. В кожному разі, коли це кампанія за війну, то він
повинен провадити її дуже обережно, бо сьогоднішня
капіталістична Европа, дуже ослаблена минулою війною, без
великого ентузіязму пустилася б на цю авантуру, яка могла б
кінчитися для неї дуже погано. Але, з другого боку, в
промислових і фінансових колах Парижа кружляє чутка, що
Стовер приїхав до Франції, щоб завоювати її, звичайно,
економічно... Отже, нам потрібні документальні довідки про
наміри Стовера. І от на вас, товариші, покладається завдання
здобути ці довідки.
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Очі в Савенка злякано й незрозуміло поширились, а Скиба
насунув брови на очі й рум'янець його трохи посизів.
Кішкін одверто засміявся.
— Неймовірно, що саме на вас покладається таке завдання? І
ви можете спитати мене: чого ж ми не посилаємо на нього
наших фахівців, а посилаємо вас, провінціялів? Через цілий ряд
причин, товариші, про які тут довго говорити. А поза всім... це
моя особиста система. Я гадаю, що в деяких випадках нефахівці,
але люди, віддані справі, з творчою ініціятивою, з ідеологічною
твердістю можуть зробити значно більше, ніж фахівці. Фахівець,
товариші, — людина трохи неповоротка, скута своєю наукою,
визнаними методами, традиціями. А це спиняє творчу фантазію.
В таких випадках, як цей, я рішуче й абсолютно стою за те, щоб
посилати людей не фахових. Рішуче й абсолютно. Так от,
товариші, справа отака. Власне, вона по суті чисто технічного
характеру. Не політика, не пропаганда, не організація (навпаки,
це вам абсолютно й рішуче забороняється!), а саме технічне
завдання: найближче пробратися до цього мільярдера
(найкраще, звичайно, пройти в його оточення) і стежити за ним
та за всім його оточенням і довідатися, чого він хоче. Це все. Але,
правда, завдання дуже й дуже трудне. Не ховаю, товариші, не
ховаю. До цього часу ми не могли досягти його. Круг Стовера —
таке товсте коло всяких людей, така охорона його, а головне
така конспірація, що всі наші спроби просунути до нього одного
з французьких товаришів провалювались. Рішуче й абсолютно.
Ми маємо тільки одну людину в нього, правда, абсолютно свою,
але вона малоосвічена, не розуміє по‐англійському і стоїть
досить далеко від самого Стовера та його оточення. Це молодий
шофер при гаражі Стовера, француз.
Кішкін вийняв цигарку, постукав мундштуком об стіл і
закурив. Потім, схаменувшись, швиденько простяг портсигар до
Скиби й Савенка. Скиба з посмішкою покрутив головою й
сказав:
— Дякую, не вживаю.
А Савенко обережно, самими пучками взяв цигарку й знову,
чи то з насмішкою, чи з ніжністю, тихенько кинув:
— Вегетаріянець. Не курить.
— Так? — здивувався Кішкін. — Ти вегетаріянець, Скибо?
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Скиба знову шарпнувся до Савенка й кумедно примружився
на нього. Але, встигнувши стримати себе, тільки покрутив
головою й бовкнув:
— Ну й їй‐богу ж!
— Та хіба ж неправда? — аж ніби обурився Савенко і припав
лицем з цигаркою до піднесеного Кішкі‐ним сірника.
— Та певно ж, що неправда! Що м'яса та риби не їм? Та я ж
тобі скільки раз казав, що це не вегетаріян‐ство, неук ти!
Вегетаріянці хоч не їдять ні м'яса, ні риби, їдять же варене. А я їм
майже все сире. Є різниця чи ні?
— Ти не їси м'яса? Зовсім? Ніколи?
— Ні, часом, як нема нічого кращого, то я м'ясо їм... — із своїм
усміхом сказав Скиба.
Кішкін непорозуміло поДивився на широченні плечі, на
груди, що випинали чорну косоворотку, як жіночу кохтину, на
запечений рум'янець: чорт його зна, м'яса не їсть, а коня,
мабуть, голими руками задушить.
— Та‐ак. Ну, так от, товаришу, таке вам дається від партії
завдання. Якими способами та засобами ви його виконаєте, це
абсолютно і рішуче ваше діло. Це залежатиме тільки від вашої
енергії, відданости справі, спритности, творчости навіть, коли
хочете. Ну, звичайно, від вашого розуміння самої цілі.
Отже, щодо головного, то ми з вами, здається, все ;Гясуиали.
Про всякі деталі, пашпорти, гроші, різні технічні штуки, про це
все будете говорити з товаришем, до якого я вам дам записочку.
— А нам швидко треба буде виїхати, товаришу? — поштиво
спитав Савенко, схиливши трохи на плече смугляве, довгасте
лице.
— Якмога швидше, якмога швидше! — поспішно сказав
товариш Кішкін і, вийнявши годинника з кишені, машинально
подивився на нього. — Через тиждень треба вам уже бути в
Парижі.
І поклав годинника назад.
— Технічну поміч — гроші, пашпорти й таке інше — ви
матимете. Але нічого іншого. Отже, ви будете абсолютно
самостійні. Абсолютно. Ніякої ні контролі, ні догляду, нічого за
вами не буде й не може бути. До самого кінця ви ніякої
відповідальности ні перед ким нести не будете. Ви будете
відірвані від партії, від уряду, від вашої організації, товаришів,
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од усіх. Ваша відповідальність буде тільки перед вами самими.
Якщо ви цього не усвідомите собі тепер, то в тих виняткових
обставинах, у яких вам доведеться бути, вам легко буде взяти
помилкову путь. Ось через що я наполягаю на цьому моменті.
Крім того: пам'ятайте, що я роблю певний ухил од офіційних
правил, я вам доручаю цю справу, яку вам офіційно не доручили
б. Таким чином я беру на себе відповідальність за вас, отже, не
підведіть, товариші, мене й мою «ліберальну» систему. Докажіть
нам і самим собі, що на війні іноді «творча сила», особиста й
вільна, може більше, ніж механічна слухняність.
Кішкін чи то іронічно, чи сумно посміхнувся, і з цієї посмішки
видко було, що ці слова його виходили не з голого
теоретизування, а з якогось болючого власного досвіду.
— Так от, товариші, майте це на увазі. А тепер... — раптом
рвучко й молодо підвівся Кішкін, — ідіть до товариша
Максімова. Записки я вам не дам. Вас просто одведуть до нього,
він уже знає.
Він натиснув ґудзика на столі, а Скиба й Савенко теж швидко
підвелись і взяли свої кепки в ліві руки. Двері розчинились, і на
порозі з'явився той самий молоденький товариш, що провів їх
до кабінету товариша Кішкіна. Кішкін хитнув йому головою на
Скибу й Савенка і сказав:
— Проведіть товаришів зараз же до товариша Максімова.
І по черзі простяг руку обом. Але, коли вони були вже біля
порогу, він гукнув їм:
— Чекайте! Вас сьогодні вдягнуть по‐европейсько‐му. Ви
зайдіть до мене завтра показатися мені. Вуса свої поголіть.
Чекайте. Танцювати модерні танці вмієте?
Скиба й Савенко засміялися, ніяково посміхаючись.
— Та кажіть, кажіть, що тут такого!
— Та чортові дівчата чіплялись і примусили... Погано тільки.
— Значить, усе ж таки вмієте? Нічого, це може пригодитися.
А як не вмієте, то на всякий випадок зараз же навчіться. Ну,
бувайте, до завтра!
А коли назавтра до кабінету товариша Кішкіна ввійшов
товариш Максімов разом з двома молодими людьми
європейського вигляду, то він їх з першого моменту навіть не
впізнав. .Чисто поголені, щільно зачі‐сані, в білих комірчиках і
гарних краватках, в нових черевиках і в костюмах з продільною
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зморшкою на штанях вони були зовсім інші. Обидва ніяково
посміхалися, тримали руки якось осторонь од тіла, мов були
закуті в бляху, але вигляд мали цілком пристойний. Правда, на
Скибу, видко, піджак у плечах був тісний, а в Савенка штани
трохи задовгі, але ж це дурниця!
Товариш Кішкін весело поздоровкався з ними, озирнув із усіх
боків, помняв для чогось біцепси Скиби й сказав:
— Ну, оал раит! З цього боку краще, ніж я думав. А з інших
побачимо. Ну, товариші, щасливого побачення!
І він міцно потиснув їм руки. Сьогодні в нього не було тої
сухости, що вчора, коли він їх зустрів.
Скиба й Савенко, так само ніяково посміхаючись і тримаючи
руки осторонь од тіла, вийшли з кабінету за товаришем
Максімовим.
Розділ II
В маленькому готельчику, що пахнув мастикою, смаженою
цибулею і ще чимсь, непіддатним аналізі, де були вузесенькі
коридорчики і кам'яні долівки, оселилося двоє чужинців. Двоє
молодих, симпатичних слов'ян. Вони називали себе українцями
з Галичини, втікачами з «совєтського раю», але хазяїн
готельчика, мсьс Бонамі, не дуже добре знався на етнографії і не
дав би собі відрубати ні праву, ні ліву руку за те, що українці не
межують з кафрами чи китайцями, — десь там собі на Сході.
Але що ці українці були добрими клієнтами, за це мсьє
Бонамі дав би й праву руку відрубати. Серйозно. Він на своєму
віку зустрічав у своєму готельчику стільки облич, а проводив
під ними стільки лукавства, дрібненького шахрайства,
вимушеного цинізму, приниженої запобігливости, удаваної
величности та силу всяких інших виявів людського борюкання
за існування, що досить йому було глянути на ці два нові
обличчя, щоб уже знати, чого слід і чого не слід сподіватися.
Вони не були багаті, ці двоє українців, ні (хоч валізочки й
новенькі були в них), але вони не втечуть, не заплативши за
готель, покинувши в кімнаті порожні ці валізочки. Як тисячі
тисяч усяких чужинців, вони приїхали до столиці світу ловити
своє щастя за хвіст.
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І так само, як у тисячі тисяч чужинців, у них було дещо, що
потрібне для того, щоб спіймати: і гаряче бажання, і завзяття, і
купа геніяльних проектів, вига‐рячкованих ще там у своїх
Галичинах. От тільки не було, мабуть, і в них одного: тої соли,
що сиплеться на хвіст ловленого щастя. А де її здобути, цього й
парижани не могли сказати.
Старший, мсьє Петро, себто Пьєр Ві...вішнятіскі (та й
прізвища ж у цих чужинців!— коли б не практика, то чоловік
давно б язика на них собі скрутив) був сином священика,
скінчив університет і мав намір галицьким адвокатським
списом пробивати в Парижі шлях до багатства, слави і щастя.
Одначе, маючи трошки розсуд‐ливости, він на початок згодився
б віддати свої університетські знання на відповідну працю десь
при фабричному бюрі чи хоч за продавця в крамниці.
І то, правда, не так університетським дипломом, як своїми
очима, а таки мав шанси добитися як не продавця, то
розсильного напевне. Бо дійсно хороші очі мав хлопець, нема
що: чисті, одверті, шарі. Вони не кліпали без пуття й причини, як
у багатьох; вони не уникали погляду, як у дуже багатьох; вони
не вихилялися, не вимахували хвостиками, як у дуже‐дуже
багатьох. Ні, вони одверто, просто, певно дивилися перед собою,
як два автомобільні ліхтарі. Та так уже ж чисто та ясно, що
часом аж дивно ставало: як така чистота та ясність могли
зберегтися в цьому бруді життя, адже ліхтарі автомобіля та й ті
заляпуються.
Та й взагалі цей мсьє Ві...вішнятіскі увесь був не зовсім
звичайний. Одне вже те, що на зріст був доволі таки
помітненький. Та не так на зріст, як на плечі та груди, — йому б,
властиво, боксерської слави слід би собі шукати з такими
плечима. А цей рум'янець? А кільчики волосся на чолі? А ямочка
на підборідді? Так і здавалося, що цей здоровенний хлоп'яга
тільки що вилупився з якогось велетенського яйця. Вилупився й
зараз же приїхав до Парижа дзьобати зернятка долі.
Але по‐французькому говорив непогано, і ввічли‐венький
був, а посміхався такими білими, такими свіжими й ясними
зубами, що мимоволі чоловікові хотілося озирнутися: чого це
неначе пояснішало в хаті. Ні, видко відразу, що хорошого роду
людина (священика ж, хоч і слов'янського, син!) і дбайливого,
панського виховання.
 11 

