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Коли нам було кепсько, нас виручав Твіннінґс. Я си-
дів у нього за столом. Цього разу я барився надто довго; 
вже давно треба було наважитися й піти до нього, про-
те злидні позбавляють нас сили волі. Отак тиняєшся 
кав’ярнями, поки є ще якийсь дріб’язок у кишені, а 
потім не вилазиш із дому і витріщаєшся на стелю. Сму-
га невдач ніяк не хотіла закінчуватися. У мене ще був 
один костюм, в якому можна було з'являтися на людях, 
але коли я був на публіці, то, сідаючи, не мав закидати 
ногу за ногу — взуття було таке стоптане, що підошви 
аж світилися. За таких обставин людина надає пере-
вагу самотності. 

Твіннінґс, з яким я служив у легкій кінноті, був 
природженим посередником і взагалі люб’язною лю-
диною. Він уже не раз виручав мене порадою, як і 
інших товаришів по службі. Він мав добрі зв’язки. Ви-
слухавши мене, він дав мені зрозуміти, що я можу 
розраховувати лише на таку роботу, яка відповідає 
моєму становищу, тобто на таку, яка має який-небудь 
недолік. Це було цілком справедливо, мені не випада-
ло бути перебірливим.

Ми товаришували, хоча це мало про що говорить, 
оскільки Твіннінґс товаришував майже з усіма людьми, 
яких знав, окрім тих, з якими якраз розсварився. Він 
умів вести справи. Його відвертість я не сприймав як 
образу; радше було таке відчуття, ніби ти на прийомі 
у лікаря, який тебе ґрунтовно обстежує й утримується 
від дурних зауважень. Він узявся за полу мого піджака 
й промацав тканину. Я помітив на ній плями, так ніби 
мій зір раптом загострився. 

Потім він перейшов до деталей моєї справи. Я вже 
був не молодим, і хоча встиг побачити світу, та вар-
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то було визнати, що похвалитися мені було особливо 
нічим. Найкращими посадами були ті, де можна було 
задурно одержувати найвищу платню, а всі тобі за це 
заздрять. Та хіба ж я мав таких родичів, які могли роз-
давати престижні посади, як ото тесть малого Пауля 
Доманна, який будував локомотиви й під час сніданку 
заробляв більше, ніж за рік одержували ті, хто гарував 
у будні й у вихідні? Що більшими є об’єкти посередни-
цтва, то менше з ними мороки: локомотив легше про-
дати, ніж пилосос. 

У мене був дядько-сенатор. Але він уже давно по-
мер, ніхто про нього більше не пам'ятав. Мій батько 
був державним службовцем і все своє життя прожив 
у спокої, а невеличку спадщину, яку він залишив, ми 
вже давно проїли. Моя дружина була незаможною. Не 
надто розженешся, маючи в активі мертвого сенатора і 
дружину, яка сама відчиняє двері гостям.

Потім ще були посади, на яких ледь не задурно тре-
ба було добряче попотіти. Ходити по квартирах та про-
понувати холодильники чи пральні машини, аж поки 
не почнеш боятися вхідних дверей. Або ж слід було до-
скіпуватися до старих приятелів, ходити до них у гості 
й підступно втюхувати їм мозельське вино або страхові 
поліси. Твіннінґс із посмішкою відкинув ці варіанти, 
за що я був йому дуже вдячний. Він міг би поспитати 
мене, чи я вивчився на щось краще. Він знав про те, 
що я займався приймальним тестуванням танків, але 
йому було також відомо, що там я потрапив до чорного 
списку. До цього я ще повернуся. 

Окрім того залишалася робота, пов’язана з ризиком. 
Вона давала добрий заробіток і сите життя, але неспо-
кійний сон. Твіннінґс описав мені кілька таких місць, 
мова йшла про охоронну службу. Адже хто тільки сьо-
годні не має власної служби безпеки? Часи були непев-
ними. Слід було захищати життя та власність, охороня-
ти земельні ділянки й транспорт, убезпечувати себе від 
шантажу та розбійних нападів. Порівняно з філантро-
пією динаміка росту нахабства все одно була більшою. 
Досягнувши певного рівня популярності, годі було по-
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кладатися на громадські служби, а слід було тримати 
батога у себе вдома. 

Але й тут пропозицій було набагато менше, ніж по-
питу. Хороші місця вже були зайняті. Твіннінґс мав ба-
гато друзів, але для колишніх вояків настали кепські 
часи. Приміром, була така собі леді Бостен, неймовір-
но багата і ще молода вдова, яка постійно непокоїлася 
за своїх дітей, особливо після того, як було скасовано 
смертну кару за викрадення дітей. Але Твіннінґс уже 
забезпечив її охороною. 

Потім ще був один нафтовий магнат Престон, якого 
охопила манія конярства. Він буквально закохався у 
свою стайню, немов давній візантієць, став справжнім 
гіпоманом1 і не шкодував ніяких грошей, щоб задо-
вольняти свою пристрасть. Коні жили в нього, наче 
напівбоги. Кожен намагається обрати свій профіль, а 
Престон вирішив, що коні пасують тут краще, ніж ці-
лий флот танкерів та ліс бурових веж. Завдяки коням 
до його дому почали учащати князі. Та водночас було 
чимало клопотів. У стайні, під час перевезень та на 
іподромі слід було пильнувати за кожним. Постійно 
треба було хвилюватися через можливу змову жокеїв, 
заздрість інших конелюбів або через високі суми за-
кладу. Жодну оперну діву не охороняли так пильно, 
як коня, що мав здобути великий приз на перегонах. 
Це було місце для колишнього кавалериста, для чо-
ловіка, що мав би пильне око та не був байдужий до 
коней. Але на цьому місці вже сидів Томмі Гільберт, 
який устиг перетягти туди півескадрону. Престон бе-
ріг його як зіницю ока. 

У Рон Пуа одна заможна шведка шукала приватного 
охоронця. Вона мала їх уже багато, оскільки постійно 
боялася за свою цноту. На тих охоронців, які найре-
тельніше виконували свої функції, гарантовано чекав 
огидний скандал. До того ж це місце не годилося для 
одружених. 
_____________________

1 Гіпоманія (грецьк. ὑπο — «під», «нижче» та грецьк. μανία — «манія») — 
легка форма манії.
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Твіннінґс називав різні місця роботи, ніби шеф-
кухар, який перелічує викреслені з меню смачні стра-
ви. Всі посередники мають таку звичку. Він хотів збу-
дити в мені апетит. Нарешті він перейшов до доступні-
ших пропозицій, та можна було побитися об заклад, що 
кожна з них мала якісь приховані вади.

Мова зайшла про Джакомо Цаппароні, ще одного з 
тих людей, які полюбляли смітити грішми, хоча його 
батько перейшов до нас через Альпи із самим лише 
ціпком. Не було газети, часопису чи екрана, де б не фі-
гурувало це ім’я. Його заводи розташовувалися зовсім 
неподалік, він став справжнім монополістом завдяки 
чужим, а також власним винаходам.

Журналісти розказували легенди про речі, які він 
там виготовляв. На заводах Цаппароні будували ро-
ботів для всіх можливих потреб. Їх постачали за спе-
ціальним замовленням, або як стандартні моделі, що 
тепер були в кожному домі. Йшлося не про великі 
автомати, як то можна спершу подумати при слові 
«робот». Цаппароні спеціалізувався на мініатюрних 
роботах. За деякими винятками, найбільші з них не 
перевищували за розміром кавуна, тоді як найменші 
були просто крихітними й нагадували якісь китайські 
експонати з кунсткамери. Вони діяли як розумні му-
рахи, але не як біологічні істоти, а як механізми. Це 
був один з постулатів Цаппароні, або, інакше кажучи, 
такими були його правила гри. Часто здавалося, що, 
маючи два рішення, він завжди вибирав найрафіно-
ваніше. Але такий був дух часу, й він непогано його 
відчував.

Цаппароні починав з мініатюрних черепашок, яких 
називав селекторами — вони стали незамінними для 
дрібного сортування. Черепашки лічили, зважували й 
сортували коштовне каміння чи банкноти, відділяючи 
підробки. Невдовзі цей принцип було поширено на ро-
боту з небезпечними речовинами — вибухівкою, а та-
кож отруйними та радіоактивними елементами. Існува-
ли цілі зграї селекторів, які не лише виявляли невеликі 
джерела загоряння, але й ефективно їх гасили; були 



9

й такі, що займалися ремонтом мереж, інші поглина-
ли бруд — годі було знайти їм заміну, коли йшлося 
про досконале очищення. Мій дядько-сенатор, який усе 
життя страждав на пилкову алергію, міг би цілковито 
відмовитися від регулярних поїздок у гори після того, 
як Цаппароні випустив на ринок селектори для усунен-
ня пилку. 

Незабаром його апарати стали незамінними, і то не 
лише у промисловості та науці, але й у побуті. Вони 
економили робочу силу та вносили в технічні примі-
щення незнаний досі життєвий тонус. Кмітлива голова 
знайшла нішу, якої до неї ніхто не бачив, й цілковито 
її заповнила. Саме таким чином робляться найкращі, 
найбільші ґешефти.

Твіннінґс натякнув, яка була проблема в Цаппаро-
ні і що тому муляло. Хоча напевне він не знав, проте 
здогадувався. Той мав труднощі з працівниками. Якщо 
у тебе досить честолюбства, щоб наділити матерію ро-
зумом, то без оригінальних мізків тут не обійтися. До 
того ж ішлося про мікроскопічні масштаби. Можливо, 
на самому початку важче було створити колібрі, ніж 
цілого кита. 

Цаппароні мав команду найкращих фахівців. Йому 
найбільше подобалося, коли винахідники, які приноси-
ли йому зразки, наймалися до нього на постійну робо-
ту. Вони втілювали свої відкриття або йшли далі. Це 
було особливо важливо у залежних від моди відділах, 
як, наприклад, у відділі іграшок. Тут ще ніколи не було 
таких неймовірних речей, як за часів Цаппароні — він 
створив ціле королівство ліліпутів, живий світ гноми-
ків, які, ніби в дивовижному сні, зачаровували не лише 
дітей, але й дорослих. Це перевершувало будь-яку фан-
тазію. Проте щороку до Різдва цей театр ліліпутів слід 
було оновлювати й оздоблювати новими сценами та 
фігурками. 

Працівники Цаппароні одержували платню профе-
сора, ба навіть міністра. Та вони сторицею повертали 
йому всі затрати. Чиєсь звільнення могло означати для 
нього непоправну втрату й навіть катастрофу, особли-
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во коли працівник збирався продовжити свою діяль-
ність деінде в межах країни, а ще гірше, коли йшлося 
про його виїзд за кордон. Багатство Цаппароні, його 
монопольна влада спиралися не лише на таємниці фір-
ми, але й на техніку роботи, яка освоювалася протягом 
десятиліть, та й то це було до снаги далеко не кожному. 
Ці технічні вміння коренилися в його працівниках: у 
їхніх руках та головах.

Щоправда, для тих, до кого ставилися й винагоро-
джували як царів, існувало не надто багато спонук змі-
нити своє робоче місце. Проте винятки таки були. Дав-
ня істина полягає в тому, що людину ніколи не можна 
цілком задовольнити. До того ж працівники Цаппароні 
мали надзвичайно складні характери. Це було пов’язано 
зі специфікою роботи: постійне заняття дрібнюсіньки-
ми й часто дуже складними речами з часом робило лю-
дей примхливими й надто вигадливими, породжувало 
характери, які весь час із мухи робили слона й скрізь 
підозрювали підступи. Це були митці, здатні підкува-
ти блоху. Все це частково виходило за межі звичайної 
уяви. Світ автоматів Цаппероні, вже сам собою доволі 
дивовижний, був заселений привидами, що поставали 
у вигляді незвичайних маріонеток. У його приватному 
офісі часто виникала атмосфера, як у головного лікаря 
психлікарні. Єдине, що поки не винайшли таких ро-
ботів, які б самі виробляли роботів. Бо таке відкриття 
було б на рівні винаходу філософського каменя чи ква-
дратури кола. 

Цаппароні мав змиритися з фактами. Проблеми з 
персоналом були пов’язані з сутністю його підприєм-
ства. Проте тут він виявляв неабияку кмітливість. На 
своїй фабриці прототипів він ставив на перше місце 
роботу з людьми й розсипався навсібіч у люб’язностях, 
як спритний південець-імпресаріо. При цьому він до-
ходив до межі можливостей. Усі технічно обдаровані 
юнаки мріяли про те, щоб їх експлуатували, як у Цап-
пароні. Його дуже рідко зраджували самовладання та 
доброзичливість. Та коли це ставалося, він влаштовував 
просто-таки страшні сцени. 


