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Едіт його кохає. Але про це – потім. Мабуть, не 
варто було їй узагалі зв’язуватися з отим нікчемою, 
у якого в кишені вітер свище. Скидається на те, що 
вона посилає до нього своїх депутаток, так би мови-
ти, комісіонерок. Повсюди в нього якісь свої подруги, 
але вони не мають до цього жодного стосунку, а вже 
до отих, сказати б, славнозвісних ста франків – то й 
поготів. Якось він був лишив у чужих руках – про-
сто так, через свою м’яку, доброзичливу вдачу – сто 
тисяч марок. А коли з нього за таке сміються, то він і 
сам посміюється. І вже це може викликати щодо нього 
неабиякі сумніви. Він навіть ні з ким не товаришує. 
За «весь цей час», поки він крутиться тут, серед нас, 
йому не пощастило – і то на його ж таки втіху – 
здобути в чоловічому товаристві ні крихти поваги. От 
уже нездарисько, ще одного такого просто годі собі 
й уявити! А його чемність, оті його манери багатьом 
давно вже «дратують нерви». І ця бідолашна Едіт його 
ще й кохає. А він тим часом, позаяк стало дуже те-
пло, ще й бігає проти ночі, о пів на десяту, купатися. 
Про мене, нехай собі бігає, тільки ж нехай і не рем-
ствує. А скільки ж зусиль змарновано, щоб навести 
його на розум! Невже ж отой перуанець, чи хто він 
там такий, гадає, що впорається з цим і сам? «Чого 
тобі?» Так звертаються до нього дівки з простолюду, 
і цей телепень царя небесного – та він-бо на телепня 
й схожий! – просто у захваті від такої манери ціка-
витись, чого він бажає. І тут, і там до нього давно вже 
ставляться, як до заплішеного дурня, а він цьому ще й 
раденький. Поглядають на нього так, ніби хочуть ска-
зати: «О, знов тут з’явилось оце чуперадло, щоб ми не 
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нудьгували. От набрида!» А самого його ті зневажливі 
погляди тільки розвеселяють. Сьогодні трохи покрапав 
дощик, а вона його, отже, кохає. Вона покохала його, 
так би мовити, з першого погляду й від щирого серця, 
але він у це не повірив. А тепер ще й ота вдовиця1, що 
загинула через нього. Ми, певна річ, ще повернемося 
до тієї досить порядної жінки, яка тримала на одній з 
наших вулиць крамницю. У нашому місті так мило по-
єднуються всі його частини, що воно нагадує таке собі 
велике обійстя. І про це ми також поведемо іще мову 
докладніше. Тільки широко я не розводитимусь. Будьте 
певні, зайвого я вам не розповідатиму. Я ж бо автор 
шляхетний, хоч гадати так, з мого боку, мабуть, досить 
безглуздо. Либонь, щось нешляхетне тут усе ж і про-
хопиться. Одне слово, з тією сотнею франків нічого 
аж такого й не сталось. І опускаються ж люди до такої 
банальности, як оцей невиправний веселун, котрий від 
дівчат у гарненьких фартушках, щойно він трапиться 
їм на очі, мусить вислуховувати: «О, ще й цей! Ще його 
бракувало!» Звісно, після таких реплік йому доводить-
ся навіть самого себе трохи лякатись, хоч він одразу 
про них і забуває. Лише такий нікчема, як він, здатний 
щоразу викидати з голови стільки приємних, важливих 
і корисних речей. А коли в тебе порожні кишені – це 
ж бо і є ознака нікчемности. Якось сидить він на лавці 
у лісі. Стривайте, коли ж це було? Жінки з вищих кіл 
ставляться до нього поблажливо. Може, гадають, що 
в нього рішуча вдача? А ще через те, що директори 
подають йому руку. Дуже дивно, чи не так? Подавати 
руку цьому розбійнику?

На вулицях байдужі оті перехожі, яким на все про-
сто начхати, дратують усіх водіїв. Одразу додам ще й 
ось що: є тут один такий типчик, який мене зовсім не 
слухається. Гаразд, хай той упертюх робить, що хоче, 
про мене. Найкраще про нього забути, та й край. Але 
ж та посередність ще й засягла в Едіт успіху. Принай-

1 На думку критики, прототип Емми Ленц-Ґройб, у якої  
в Берні 1922–24 рр. Р. Вальзер винаймав помешкання.
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мні на ньому завжди один із тих вишуканих капелюхів, 
котрі надають їхнім власникам сучасного вигляду. Я – 
людина також посередня і тішуся цим, а ось той роз-
бійник на лавці у лісі посередністю зовсім не був, а то 
не бурмотів би собі під ніс: «Колись я, бувши торговим 
службовцем і патріотом, на уяву багатим, біг вулицями 
одного ясного міста. Якщо пам’ять моя іще не потьма-
рилась, то я за дорученням своєї господині відносив 
кудись скляний абажур чи щось таке. Я тоді доглядав 
за якимсь старим дідом, і одній молоденькій дівчині 
розповів, ким я був доти, як потрапив до його оточен-
ня. А тепер ось сиджу, не знаю, за що мені взятись, і за 
це – й то цілком справедливо – покладаю провину на 
закордон. Я там раз у раз обіцяв показати свої таланти 
й щомісяця одержував за це платню. Але потім, замість 
поринути, скажімо, в культуру, в духовність і в т. ін., я 
з головою поринув просто в розваги. І ось одного дня 
мій благодійник1 дав мені зрозуміти, що перспектива й 
далі підтримувати мене коштами видається йому вель-
ми туманною. Ця заява так мене вразила, що я мало не 
втратив мову. І сів до свого вишуканого столу, тобто 
на канапу. Господиня, в якої я мешкав, застала мене у 
сльозах. «Не бери в голову, – сказала вона. – Якщо 
ти щовечора розважатимеш мене цікавою розповіддю, 
то я дозволю тобі безплатно смажити в мене на кух-
ні смачненькі відбивні котлети. Не всім природа дарує 
щастя приносити людям користь. Ти – виняток». Ці 
слова я сприйняв як обіцянку існувати і далі, б'ючи 
байдики. А сюди уже потім мене доправила залізниця, 
щоб я тут жахався обличчя Едіт. Біль мій за неї – мов 
та опорна балка, на якій, знову ж таки, розгойдуються 
всілякі забави й утіхи». Так розмовляв він сам із со-
бою у затінку під деревами, а потім наздогнав кількома 
стрибками якогось нещасного п’яничку, що саме ховав 
до кишені пляшку горілки. 

– Гей, ти, ану стривай! – крикнув розбійник. – Зі-
знавайся, яку таємницю ти ховаєш оце від людей і від 
світу? 

1 Бруно Касірер – берлінський видавець Р. Вальзера.
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П’яничка застиг, наче стовп, хоч і не без усмішки на 
губах. Вони зміряли один одного поглядами, а тоді той 
нещасний похитав головою і рушив далі, тихо ронячи 
всілякі висловлювання про дух свого часу. Усі ці ви-
словлювання розбійник ретельно визбирував. Згодом 
настала вже ніч, і наш знавець передмість Понтальє 
попростував додому, а як прийшов, то був уже майже 
сонний. Щодо самого Понтельє, то розбійник вивчав 
його за однією відомою книжкою1. З-поміж іншого є 
в місті фортеця, де колись із приємністю, хоч і недов-
го, мешкав один знаний письменник2, а також один 
генерал-негр3. І, перш ніж забратися до свого гніздеч-
ка, тобто в постіль, наш герой, що так часто й багато 
читав по-французькому, мовив: 

– Давно вже я мав би віддати їй того браслета назад. 
Цікаво, кого це він мав на увазі? Дивна розмова з 

самим собою – розмова, до якої ми, майже з певністю 
можна сказати, ще повернемось. Черевики свої він за-
вжди чистив сам – зранку об одинадцятій. О пів на 
дванадцяту збігáв сходами вниз. На обід зазвичай були 
спаґеті, ну звісно, спаґеті, і він наминав їх щораз за-
любки. Іноді це дивувало навіть його самого – те, що 
спаґеті ніколи йому не приїдалися й завжди смакували. 
Учора я зрізав з куща собі дубчика. Уявляєте, в неділю 
письменник гуляє собі на природі, обзаводиться дубчи-
ком, з ним у руці видається собі просто велетом, купує 
канапку із шинкою і, жуючи її і ковтаючи, не вважає 
за недоречне спитати у кельнерки – такої неймовірно 
стрункої, що порівняти її можна лише з тим дубчиком: 

– А чи не бажаєте, панночко, оцим моїм дубчиком 
ляснути мені по долоні?

Вона спантеличено відступає від нього. Досі у неї ніх-
то про таке не просив. Я прийшов у це місто й торкнувся 
своїм ціпочком якогось студента. У кав’ярні за круглим 
столом для завсідників сидів цілий гурт студентів. Той, 

1 Мається на увазі роман Ф. Стендаля «Червоне і чорне».
2 У 1807 р. тут перебував під арештом Гайнріх фон Кляст. 
3 У 1803 р. тут перебував під арештом і помер уродже-

нець Гаїті генерал Туссен.
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котрого я торкнувся, звів на мене очі, так ніби вздрів 
якусь дивовижу, та й решта студентів дивились на мене 
так само. Здавалось, раптово, зненацька вони зрозуміли 
багато, багато чого такого, чого доти не розуміли. Ох, 
та що я кажу, подив вони намагалися вдати вже хоч би 
задля чемности, а ось герой оцього мого роману, або 
той, хто героєм ще має стати, натягує аж до самого носа 
ковдру і про щось міркує. Така вже у нього звичка – 
постійно про щось міркувати, просто так мізкувати, га-
дати, хоч за це ніхто йому нічого й не платить. Яку суму, 
скільки тих франків він одержав від свого дядька, який 
все життя прожив у Батавії? Про ті гроші ми нічого до-
стоту не знаємо. Зрештою, це ж бо завжди так мило, 
коли чого-небудь не знаєш. Наш Петрукіо1 іноді замість 
обіду звичайного, тобто цілком повноцінного, як виня-
ток з’їдав просто шматок пирога із сиром, а до нього 
замовляв філіжанку кави. Про все це я вам розповісти 
не міг би, якби йому не помагав отой дядько з Батавії. 
Саме завдяки дядькові й далі тривало його таке своєрід-
не існування, і саме завдяки цьому його існуванню, не-
буденному й усе ж водночас і буденному, я й пишу цю 
сповнену роздумів книжку, з якої навчитися геть нічого 
не можна. Є ж бо люди, котрим так хочеться знайти в 
кожній книжці опору собі у житті. Але для цього ґатун-
ку вельми шанованих мною людей я, на превеликий мій 
жаль, не пишу. Шкода, кажете? Звісно. О найхолодніша 
із холодних, найсерйозніша із серйозних, найчесніша із 
чесних, найбільш обивательська із обивательських, най-
миліша із милих, найспокійніша з-поміж усіх спокійних 
пригод, ти наразі тихо-мирно собі спочивай. Це ж яким 
треба бути дурнем, щоб задовольнятись мансардою за-
мість голосно крикнути: «Ви повинні надати мені хоро-
ми!» А йому це ну просто невтямки. 

Не знаю, чи маю я право сказати, як той граф 
Вронський2 з роману росіянина Федора Достоєвсько-

1 Певно, натяк на персонажа з «Приборкання непокірно-
го» В. Шекспіра. 

2 Очевидно, авторська помилка, насправді – граф 
Валковський.
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го «Принижені і зневажені», що мені конче потрібні 
зв’язки і гроші. Можливо, невдовзі я подам до однієї з 
місцевих газет шлюбне оголошення. Ох, як цей теле-
пень одного вечора, доївши свою вечерю, що зазвичай 
складалася з курки й салату, жбурнув чайові перед її 
таким милим, таким чарівливим образом! Ви вже, дру-
зі, либонь, здогадалися, що я кажу про розбійника і 
про його Едіт, яка час від часу наймалася кельнеркою 
в отому найфешенебельнішому ресторані. Та сам ан-
цихрист не поводився б із предметом свого захоплення 
так грубо, безцеремонно й зневажливо! Ви навіть не 
уявляєте, скільки всього такого я міг би вам розповісти. 
Мені не завадило б, тобто потрібно було б, мабуть, за-
вести собі щирого друга, хоч загалом дружба видається 
мені ношею надто важкою, ба навіть і непосильною. 
Щодо цього можна було б поміркувати окремо, але 
мені щось підказує волю словам не давати. Сьогодні 
я спостерігав у природі чудові завихрення, і їхній ро-
кіт, їхня могутність викликáла у мене захват. Та годі 
про це, гаразд. Боюся, я нагнав уже на читача смер-
тельну нудьгу. І де тепер всі оті «прекрасні ідеї», як, 
скажімо, ідея з квартируванням розбійника в жінки з 
великим волом? Чоловік тої жінки був залізничником, 
а мешкала пара під самісіньким дахом. На нижньому 
поверсі містилася нотна крамниця, а в лісі, вище за 
містом, влаштувала собі пристановище якась волоцюж-
ка, вуста чиї аж ніяк не розливали пахощів, хоч він ті 
вуста мужньо, однак, виціловував, – це я кажу про 
того сáмого, котрий від жінки із волом вирушив просто 
до Мюнхена, щоб там, коли пощастить, відбутись як 
ґеній. При місяці він перетнув Боденське озеро. Щодо 
тієї поїздки до Мюнхена й отих воластих жінок, то все 
це – уже в минулому. Принаймні у Мюнхені він при-
дбав собі лайкові рукавички. Відтоді таких він ніколи 
уже не носив. Англійський сад навіяв на нього досить 
рахманний настрій. Він звик радше до заростів, аніж 
до підстрижених газонів. А щоб у людному місці десь 
гуляло собі таке воло, то нині навряд чи й побачиш. 
Щодо цього настали досить видимі зміни. Дуже давно 
колись я на прогулянці з батьком і матір’ю вздрів же-
брака, що сидів на землі. Величезна рука з капелюхом 
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тяглася до перехожих, чекаючи на подачку. Не рука, 
а справжнісінька синьо-багряна брила. Нині з такими 
ручиськами, що відразу впадають у вічі, навряд чи хто 
й зважився б з’явитись на люди. Тим часом пішла ж 
бо вперед і медична наука, тож таким наростам, як оте 
воло, й велетенським рукам уже запобігають у зародку. 
Ота жінка із волом побажала нашому шукачеві пригод 
усіляких успіхів у кар’єрі. На очі їй аж навернулися 
сльози. Від’їздить випадкова людина – а така материн-
ська турбота! З її боку це хтозна-як мило, чи не так? А 
тепер я, як отой граф із роману знаменитого росіянина, 
спробую знайти собі щось по змозі приємніше, щоб 
мій розбійничок попросив у своєї коханої прощення за 
те, що при ній, привселюдно голосно вигукнув: «Хвала 
комунізму!» Сповнити цей обов’язок, який він і сам ви-
знає, я йому навіть поможу й піду разом із ним, адже 
він страждає на сором’язливість. Багатьом з тих, хто на 
вигляд рішучий, тієї рішучости якраз і бракує; багатьом 
з тих, хто на вигляд погордливий, якраз гордощів і бра-
кує, а багатьом слабкодухим бракує якраз сили духу, 
щоб усвідомити свою слабкодухість. Отож слабаки не-
рідко видають себе за силачів, роздратовані – за жит-
тєрадісних, принижені – за гордовитих, марнослав-
ні – за скромних, як, скажімо, і я, хто завжди зазирає 
до дзеркала лише з марнославства, тоді як самé дзер-
кало видається мені безсоромним, просто зухвалим. 
Можливо, я навіть звернуся письмово до котроїсь із 
представниць жіноцтва й запевню її найперше у тому, 
що сповнений добрих намірів. А може, ще краще уза-
галі нікого ні в чому не запевняти. А то ще складеться 
враження, нібито я про самого себе поганої думки. На 
столі в мене – стосик часописів. Хіба ж може той, кого 
ці часописи назвали почесним своїм передплатником, 
бути людиною невисоких чеснот? Частенько до мене 
надходять цілі гори листів, і це – промовисте свідчен-
ня того, що про мене повсюди зацікавлено думають. 
Якщо коли-небудь мені випаде зробити візит до людей, 
які варті візиту, то я поведуся там дуже люб’язно, по-
важливо й узагалі так, немовби сховав одну свою руку 
в кишеню, тобто немовби почуваюся трішки незручно. 
Бо здаватися трішки безпомічним – це навіть досить 
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приємно, тобто, я хочу сказати, у цьому є нотки краси. 
Бідний розбійнику, я про тебе весь час забуваю. Тобто, 
я хочу сказати, він їсть залюбки манну кашу, а того, хто 
підсмажить йому смачненьку картопельку, він просто 
обожнює. Я, звісно, зводжу на нього наклеп, одначе та-
кому, як він, до цього, либонь, байдужісінько. А тепер 
про оту вже покійну вдовицю. Навпроти мене стоїть 
будинок, і фасад його – це просто поема. Французькі 
війська, коли 1798 року ввійшли до нашого міста, вже 
могли бачити цей величний будинок, якщо взагалі мали 
час і бажання звернути на нього увагу. 

Але як же це безвідповідально – бути таким забудь-
ком, як оце я! Адже одного разу, у листопаді, в сірень-
кім гайку розбійник побачив убрану в усе брунатне 
пані Анрі Руссо, – це після того, як він побував у дру-
карні й годинку погомонів з її власником. Розбійник, 
глибоко вражений, так і завмер перед жінкою. У голові 
майнув спогад про те, як він кілька років тому серед 
ночі у залізничнім вагоні хутко, ніби в ритмі швидко-
го потяга, промовив до однієї своєї супутниці: «Я їду 
в Мілан». І ту ж мить він згадав тепер про шоколадні 
облатки, що їх продають у бакалійних крамницях. Діти 
їх люблять, і добродій розбійник також час від часу 
ласував ними й досі, так ніби любов до шоколаду і т. 
ін. – це характерна і неодмінна риса взагалі всіх роз-
бійників. «Та не бреши!» – розтулила чарівні уста свої 
пані в брунатному. А чарівні уста ці таки приваблюють 
погляд, еге ж? «Ти кожного, хто хоче зробити із тебе 
що-небудь путяще, – провадила пані, – завжди нама-
гаєшся переконати, що тобі для життя, для душевного 
спокою бракує чогось дуже посутнього і необхідного. 
Невже ж тобі справді бракує чогось аж такого важли-
вого? Ні. Ти його маєш. Лишень не звертаєш на нього 
уваги, не хочеш себе ним обтяжити. Досі ти все життя 
своє не хотів помічати того, щó маєш». «Я не маю нічо-
го такого, – відказав я, – чим залюбки не скористав-
ся б». – «Ба ні, одне таки маєш, але ти –страшенно 
пасивний. За тобою вже тягнеться довгий хвіст – або, 
коли хочеш, дуже солідний шлейф, – сотень докорів і 
звинувачень: і несправедливих, і вмотивованих. Тільки 
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ж ти навіть нічого не відчуваєш». – «Вельмишановна, 
люба пані Анрі Руссо, ви помиляєтесь, я – лише те, 
чим я є, я маю лиш те, що маю, і про те, що я маю, а 
чого я не маю, найкраще відомо, напевно, мені самому. 
Либонь, під якийсь випадковий настрій я міг би стати й 
ковбоєм, але для ковбоя я надто легенький». Тоді жінка 
сказала: «Ти надто ледачий, тобі навіть ліньки подума-
ти, що міг би, можливо, собою і своїми обдарованнями 
когось ощасливити». Але він заперечив це твердження: 
«Ні, про це мені не ліньки подумати, тільки ж не маю 
такого я знадоба, щоб ним дарувати щастя». І рушив 
далі. Одначе гайок, як здалося йому, обуривсь на ньо-
го за те, що він не повірив запевненням жінки в бру-
натному одязі. «До ладу приведе усе віра, – похмуро 
промовила жінка. – То ви – упертюх, одне слово?» – 
«Чом вам так хочеться, щоб я мав те, чого в мене, як я 
добре і сам відчуваю, немає?» – «Таж ви ніколи його й 
не втрачали». – «Ні, в жодному разі. Те, чого я ніколи 
не мав, ніколи не могло мене, звісно, й покинути. Не 
міг я його і продати чи кому-небудь подарувати, і немає 
у мене нічого такого, чим би я знехтував. Повірте усе 
ж таки: я намагався щомога скористатись з усіх своїх 
обдаровань». – «Я вам не повірю ніколи, ні в чому!» 
Вона знову і знову верталася до цих делікатних речей. 
Просто їй забрело в голову, нібито він заперечує якісь 
свої здібності, й жодні вмовляння не могли її перекона-
ти, що вона помиляється, коли гадає, нібито він махнув 
на себе рукою, безпутно марнує свої дорогоцінні шан-
си й живцем закопує себе у могилу. «Я – гувернантка 
з готелю», – сказала вона на звивині стежки. Дерева 
заусміхалися на таке щире зізнання. Розбійник почер-
вонів, мов розквітла троянда, а його співрозмовниця 
зашарілася, мов жінка-суддя, але ж і судді, як ухва-
люють свій рішенець і намагаються не припуститись 
помилки, часом стають на фальшивий шлях. «Невже 
ти – одна з тих мізерних душиць, у котрих аж на серці 
холоне, щойно вони подумають, що якийсь там Богом 
забутий закутень не потрібний суспільству? Шкода, що 
меркантильність набула вже такого широкого розма-
ху. Як бачиш, сам я собою цілком задоволений. Невже 
навіть це викликає у тебе незадоволення?» – «Твоя 
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невибагливість – ніщо інше, як викрутас, і причина 
його – усілякі життєві негоди. А я заявляю тобі просто 
в очі: ти нещасливий. Ти постійно лишень намагаєш-
ся здаватись щасливим». – «І ці намагання такі мені 
милі, що від них я і справді щасливий». – «Ти знехту-
вав своїми обов’язками як член суспільства». Та, що це 
казала, мала чорні-чорнющі очі, не дивно, що й слова 
її були такі чорні й нещадні. «Ви хто – лікарка?», – 
спитав той, що намагався втекти. Мов якась дівчинка, 
втікав наш розбійник від жінки в брунатному. Це було 
в листопаді. Все довкола лежало холодне, застигле. Про 
теплу кімнату шкода було й гадки, отож цей ласун, цей 
шанувальник шоколадних облаток пустивсь навтіки від 
захисниці загальних гараздів, яка думала, втім, пере-
важно про себе. «Якось я був на великому концерті 
Бетговена. Вхідна плата була така крихітна, що її мож-
на було порівняти з монументальністю якоїсь споруди. 
А поруч зі мною у залі сиділа графиня». – «То було 
лиш однісінький раз». – «Так, але в моїй пам’яті спогад 
про той один раз має право, з твоєї ласкавої згоди, зо-
статись назавжди». – «Ти – ворог людської спільноти. 
Де твоя ніжність, скільки я маю на неї чекати? В ім’я 
цивілізації ти повинен незаперечно повірити, що ти – 
мовби для мене створений. Я бачу, ти маєш достатньо 
чеснот, щоб узяти дружину. Спина у тебе, як здається 
мені, міцна. І плечі широкі». Він заперечив, стиха про-
мовивши: «Плечі у мене ніжніші від будь-чого, що при-
рода створила в людині». – «Ти – Геркулес!». – «Це 
тільки здається». Отак утікач, убраний розбійником, і 
розгулював поміж людьми. За паском у нього стримів 
кинджал. Сині широкі штани полиняли. Уздовж худор-
лявої постаті звисав довгий шалик. Капелюх і чупри-
на – познака самої безстрашности. Сорочка в мере-
живах. Щоправда, плащ уже трохи потріпаний, хоч і 
підбитий усе ж таки хутром. Колір цієї частини вбрання 
у розбійника був, мабуть, зелений, хоч і не надто зеле-
ний. Саме він, цей зелений, мав виділятись виразно на 
засніженім тлі. В очах прозирала блакить. Щось біля-
ве чаїлося в цих блакитних очах, немовби виказуючи 
глибокий родинний зв’язок із щоками. І припущення 
це було сущою правдою. Пістолет у руці насміхався зі 
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свого власника. Зброя здавалася просто прикрасою. По-
глянеш на цього розбійника – наче робота аквареліста. 
«То пощади ж мене!» – благально звернувся розбійник 
до своєї нападниці. А ця у книгарні придбала «Жіно-
чі шляхи» Дори Шлаттер1 і старанно їх проштудіювала. 
Вона кохала розбійника, але він не міг позбутись Едіт. 
Ця дівчина завжди стояла у нього перед очима й була 
невимовно йому дорога. А тепер – до Ратенау2.

Яка велика різниця поміж нашим хлопчиною і отим 
Рінальдіні3, що колись розколов череп, либонь, не одній 
сотні добропорядних міських громадян, позбавив багат-
ства стількох мироїдів і пустив його на пожиток убогому 
люду! Певно, то був ідеаліст. А цей наш, тутешній, під 
награвання мадярських музик лише позбавив душевного 
спокою однієї вродливої дівчини, що сиділа побіля вікна, 
здається, в кав’ярні «Віденська», – позбавив безжаль-
ним промінням своїх безневинних очей і передав їй на 
відстані свої розбуялі думки. О, він був мастак, наслуха-
ючи музику, прибирати невимовно нещасного вигляду, 
а позаяк для чутливих натур це мистецтво становило 
смертельну загрозу, то наглядати за нашим хлопчиною, 
коли вимагали обставини, приставляли дитячого вихова-
теля, який мав ходити за ним просто назирці, аж поки 
ловив його на гарячому. Отож цього разу такий охоро-
нець, а чи то захисник, звернувсь до Орландо: «Релігія 
немічна, хіба не так?» – і всміхнувсь, не чекаючи відпо-
віді. Чимало недоліків мав наш розбійник. Та про це, 
будьте певні, – згодом. А поки що прогуляймося разом 
із ним на Ґуртен – так називається сусідня гора в тих 
околицях. Там, нагорі, де свіже повітря, якщо побажає-

1 Дора Шлаттер (1855–1915) – авторка творів для 
жінок, зокрема роману «Жіночі цілі й жіночі шляхи». 

2 Вальтер Ратенау, міністр закордонних справ 
Німеччини, якого 1922 р. у Берліні вбили націоналісти-анти-
семіти. Р. Вальзер особисто знав Ратенау ще доти, як той 
став міністром. 

3 Персонаж із розважального роману «Рінальдо 
Рінальдіні» німецького письменника К. А. Вульпіуса (1762–
1827), автора класичної схеми т. зв. розбійницького роману. 
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те, можна буде, либонь, погомоніти і про політику. Мова 
ще піде, звичайно, і про принцес його мрій. Не забудемо 
і про покійну вдовицю разом з її майном. Бачите, ми на-
магаємось охопити все-все, що довкола діється. Дехто 
може подумати, що це – ой який стомливий клопіт, та 
насправді воно навпаки. Коли намагаєшся до всього 
уважно прислухатись, це немов додає свіжих сил. А не-
увага завжди присипляє. Ранок, десята година, він спус-
кається з ясно-зелених лугів, знову входить до міста і 
дізнається з афіші про вбивство Ратенау. І що ж робить 
цей дивний, цей чудовий такий вітрогон? Він плеще в 
долоні – замісто того, щоб після такої жахливої звістки 
від переляку й жалоби звалитися з ніг. А тепер нехай 
спробує хтось пояснити нам, навіщо він плескав ото у 
долоні. Цей вияв чуттів за допомогою плескання якось 
пов’язаний, мабуть, із ложечкою, що нею розмішують 
каву. До речі, шкода, що тепер мені заськи потикатися до 
буфету другого класу й то через те, що я дав старшому 
кельнеру почепити на вішалку свого брилика, – така собі 
світська манера, що її вельми несхвально сприйняла уся 
зала. О, це божественно свіже повітря на вершині гори, 
ці дихальні вправи у ялиновім лісі, а крім того, ще й оця 
особлива втіха: прочитати, що таку значну постать здо-
лали кілька постатей малозначущих. Хіба ж Фрідріх Ніц-
ше не стверджує, що спостереження, співпереживання 
трагедії приносить нам радощі вищого, урочого рівня і 
навіть збагачує самé життя? А на додачу розбійник ще й 
вигукнув: «Браво!» – і подавсь до кав’ярні. Як пояснити 
оте його грубе «Браво!»? Міцненький горішок, та все ж 
таки спробуймо його розколоти. Річ у тім, що розбійник, 
перш ніж надумав піднятись на Ґуртен – о боже точнос-
ти, дай мені сили відтворити усе до останньої крапки над 
«і»! – облизав кавову ложечку отої вдовиці, уявивши 
себе її пажем. Було це у неї на кухні. Там панувала гли-
бока, розкішна самотність, літня самотність, а розбійник, 
здається, напередодні побачив у вітрині якоїсь книгарні 
репродукцію із полотна Фраґонара «Le baiser dérobé»1. Ли-

1 Мається на увазі «Поцілунок крадькома» 
Ж. О. Фраґонара (1732–1806).
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бонь, та картина його й надихнула. Справді ж бо, важко 
знайти ще одне таке неповторне і витончене полотно, як 
оце. І ось, отже, на кухні, окрім розбійника, – ні одної 
душі. Біля зливника у філіжанці стояла, замріявшись, ло-
жечка, якою вдовиця користувалася, коли пила каву. 
«Вона брала цю ложечку до своїх вуст. Вуста в неї – 
просто чарівні, неначе з картини. Усе інше у неї стократ 
не таке чарівне, як саме вуста, і невже я вагатимусь, 
невже не поціную оте найчарівніше, що вона має, – не 
поціную вже тим, що зараз цю ложечку немов поці-
лую?» Он яких форм прибирали його літературні роз-
мисли. Так ніби він виголошував глибокодумний есей і 
від нього діставав, певна річ, насолоду. Хто ж бо не ра-
дий виявляти у себе глибокий і гострий розум?! А якось 
розбійник нагодився до цієї вдовиці, коли вона саме зби-
ралась помити собі ноги. До цього миття ми ще, звичай-
но, повернемося. Вже бодай задля слави нашого любого, 
чудового нашого міста, а заразом і з любови до істини. 
Бо пора вже нарешті розкласти усе по поличках. Ох, 
якби лишень міг я приступити до цієї картини з миттям 
ніг просто зараз! На жаль, доведеться цей опис наразі 
відкласти. Принаймні, обцілувавши ту ложечку, розбій-
ник на радощах, мабуть, аж підстрибнув. Які б очі вдо-
виця зробила, якби застала його цієї хвилини! Таке годі 
собі й уявити. У вже згаданій кухні, до речі, незмінно 
панувала дивовижна півтемрява, така собі поетична пів-
сутінь, ніч без кінця, щось таке, що омолоджує, і, ли-
бонь, саме тут, а не десь інде, розбійник обернувся на 
юнака, і, либонь, саме тут і цієї хвилини здійснив видат-
не досягнення у царині еротики, – він, хто в цьому 
предметі загалом був слабенький, принаймні пас за-
дніх, – а тоді підстрибом подавсь на свою гору, ні про 
що інше не думаючи, окрім тієї ложечки. А в цей час у 
країні спускав дух духовний герой свого часу, ставши 
жертвою саме людей вельми пристойних помислів. Лиш 
оте плескання нам іще й досі зостається загадкою. А оте 
«Браво!» ми спишемо на рахунок його безсоромности, 
яка бачить усе у рожевому світлі. Вочевидь тут ідеться 
про якусь осяйну нерозважливість. А може, у смерті мі-
ністра він побачив красу, а тому – і провість майбутньо-
го? Навряд чи знайдеться цьому яке-небудь підтвер-
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дження. Адже було б досить кумедно шукати щось 
спільне між особистою річчю вдовиці і такою надзви-
чайно важливою подією дня, гідною увійти в історію. З 
одного боку, кавова ложечка і потаємна, солодка знемо-
га пажа, а з другого – ота звістка в газеті, що потрясла 
весь цивілізований світ. А на додачу ще й такий факт: 
Ратенау й розбійник були особисто знайомі. Їхнє зна-
йомство припадає на час, коли той, хто став згодом міні-
стром, таким ще не був. Наш розбійничок, такий схиль-
ний закохуватись, відвідав тоді одну бранденбурзьку за-
міську резиденцію цього сина багатого фабриканта. А 
зустрілись вони цілком випадково в Берліні серед не-
спинного потоку людей і машин на Потсдамерплац. І 
тоді та відома особа запросила ту другу особу, аж такої 
уваги й не варту, до себе в гостину, і наслідки цього за-
прошення не забарилися. Це ж було зрозуміло, по суті, 
само собою. Пополудні в чайній вітальні, оббитій кили-
мами китайськими, відбулось чаювання. У цій дивовиж-
ній кімнаті, де атмосфера панувала не лише німецька, а 
й чужоземна, з’явився старезний слуга, що викликав 
майже побожну шанобливість, і відразу неначе слухня-
но розчинився в повітрі, – тихо, мов тінь, так ніби в 
ньому жива була тільки готовність служити, так ніби він 
був просто втіленням, гідного поцінування, обставин. 
Перекусивши, вони вийшли до парку. Під час прогулян-
ки мова заходила про острови, про письменників тощо, 
а тепер ось – така страшна звістка, і наш розбійник 
кинув: «Який чудовий кінець кар’єри!» Принагідно по-
думав він, звісно, і про щось інше. Але після цього пові-
домлення, що так вразило і приголомшило розбійника, 
його заціпеніння виражало насамперед, можна навіть 
сказати, захват, бо в повідомленні було щось дуже радіс-
не, щось давньогрецьке, ніби зненацька ожили старо-
давні міфи. Уже тоді, у Берліні, одного дня розбійник 
повівся просто-таки як дівчисько. Сталося це в одному 
чоловічому товаристві. Тієї хвилини розбійник був дуже, 
дуже на когось ображений. Тепер ту свою образу він 
пригадує з легенькою усмішкою, що промовляє нам про 
певну його врівноваженість. Він усе більшою й більшою 
мірою примиряється з власною сутністю. У вже згадано-
му товаристві він дозволив собі одну каверзу, надто смі-
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ливу сміливість, надто спритну спритність, чи як ви ще 
зволите, щоб я це назвав. Аж надто поквапна поквап-
ність його підвела, тобто непрямо вказала на його стан. 
Двоє чи троє панів там, уздрівши розбійника, мабуть, 
досить необережно, у кожному разі не вельми шляхет-
но, навіть спогорда всміхнулися. Ті погордливі усмішки 
скропили розбійників носик, наче вода з водограю, – 
він зробився геть мокрий. Але від такого зрошення роз-
бійник, на щастя, не вмер. А було б непогано, якби той, 
кого лишень спробують поставити на місце, тут-таки і 
помирав. А тепер, з вашого дозволу, про одну молоду 
служницю, про поцілунок у коліно, а також про книжку, 
що її повернули в одному шале. 

Схоже на те, що у вині наш розбійник тямить не 
згірше, аніж Санчо Панса, батько й мати якого були 
виноградарі. Вино у собі ніби приховує право на пе-
ревагу. Коли я попиваю вино, то приходжу до розу-
міння минулих віків і кажу собі, що суть кожного із 
них також становила сучасність і він намагався присто-
суватись до неї. Вино нас навчає пізнавати стан своєї 
душі. Ми все це цінуємо й воднораз не цінуємо. У вині 
відчувається ритм. Коли дружиш з вином, то дружиш 
також і з жінками й обстоюєш те, що їм любе! Вза-
ємини між чоловіком і жінкою, навіть дуже заплутані, 
розквітають тобі з винного келиха, мов розкішні тро-
янди. Треба визнати право за всіма тими піснями, що 
складені на честь вина. Недавнечко в одному домі мені 
сказали: «ʺЧоботуʺ таке не подобає». Відтоді я дивлюсь 
на той дім лише здалеку, з осторогою і з дивним якимсь 
відчуттям. «Чоботом» називають простого солдата. Річ 
у тім, що у війську я був також лише простим сол-
датом. Ця обставина завдає мені, звісно, неймовірної 
шкоди. Бо нині, коли всі поставали такими тямущими, 
придивляються до всього на світі, то чом би і не звер-
нути увагу окремо й на військове звання? Я аж ніяк 
не маю нічого проти. Біля дому, чий поріг переступати 
мені, себто «чоботу», зась, є парк, куди вже заходив і 
мій розбійник, щоб відпочити, розвіятись після своїх 
розбоїв. Якось чуприна спала йому там на плечі диво-
вижними кучерями, як ото у малого Ісусика в храмі. 


