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Гранатовий браслет 
L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2). 

 Largo Appassionato. 

I 

В середині серпня, перед народженням моло-

дика, раптом настали огидні погоди, які так при-
таманні північному узбережжю Чорного моря. То 

цілодобово важко лежав над землею й морем гус-

тий туман, і тоді величезна сирена на маяку ревіла 
днем і вночі, точно скажений бик. То з ранку до 

ранку йшов не перестаючи дрібний, як водяний 
пил, дощик, що перетворював глинисті дороги й 

стежки в суцільний густий бруд, у якому надовго 
грузли вози й екіпажі. То задував з північно-заходу, 

з боку степу, лютий ураган; від нього верхівки де-
рев розгойдувалися, пригинаючись і випрямлюю-

чись, точно хвилі в буру, гриміли ночами залізні по-

крівлі дач, і здавалося, начебто хтось бігає по них у 
підкованих чоботях; здригалися віконні рами, ляс-

кали двері, й дико завивало в грубних трубах. Кі-
лька рибальських баркасів заблукало в морі, а два 

й зовсім не повернулися: тільки через тиждень по-
викидало трупи рибалок у різних місцях берега. 

Мешканці приміського морського курорту — 
здебільшого греки й євреї, життєлюбні й недовірливі, 

як усі жителі півдня, — поспішно перебиралися до 

міста. По розм’яклому шосе без кінця тяглися ломові 
дроги 1 , перевантажені всілякими домашніми ре-

чами: матрацами, диванами, скринями, стільцями, 

                                                             
1 ДРО́ГИ, дрог, мн. — Довгий без кузова віз для перевезення вели-

ких вантажів; биндюги 
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умивальниками, самоварами. Шкода, і сумно, і оги-

дно було дивитися крізь мутний серпанок дощу на 

цей жалюгідний скарб, що здавався таким зноше-
ним, брудним і злидарським; на покоївок і кухова-

рок, що сиділи на верху воза на мокрому брезенті 
з якимись прасками, бляшанками й кошиками в 

руках, на запітнілих, знесилених коней, які раз у раз 
зупинялися, тремтячи колінами, димлячись і часто 

носячи боками, на дрогалів, що сипло лаялися, за-

кутані від дощу в рогожі. Ще сумніше було бачити 
залишені дачі з їхнім раптовим простором, порож-

нечею й оголеністю, зі знівеченими клумбами, роз-
битими шибками, кинутими собаками й усіляким 

дачним сміттям з недопалків, папірців, черепків, 
коробочок й аптекарських пухирців. 

Але на початок вересня погода раптом різко й 
зовсім неочікувано перемінилася. Відразу настали 

тихі безхмарні дні, такі ясні, сонячні й теплі, яких 

не було навіть у липні. На обсохлих вижатих полях, 
на їхній колючій жовтій стернині заблищала слю-

дяним блиском осіння павутина. Заспокоївшись, 
дерева безшумно й покірно кидали жовті листи. 

Княгиня Віра Миколаївна Шеїна, дружина ва-
тажка дворянства, не могла покинути дачі, тому 

що в їхньому міському будинку ще не покінчили 

з ремонтом. І тепер вона дуже раділа чарівним 
дням, що настали, тиші, самоті, чистому повітрю, 

щебету на телеграфних дротах ластівок, що зби-
лися до відльоту, і ласкавого солоного вітерцю, що 

слабко тяг з моря. 

II 

Крім того, сьогодні був день її іменин — сім-

надцяте вересня. По милим, віддаленим спогадам 

дитинства вона завжди любила цей день і завжди 
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очікувала від нього чогось щасливого-чудесного. 

Чоловік, їдучи ранком по спішних справах у місто, 

поклав їй на нічний столик футляр з прекрасними 
сережками із грушоподібних перлин, і цей подару-

нок ще більше веселив її. 
Вона була одна на весь будинок. Її неодруже-

ний брат Микола, товариш прокурора, що жив за-
звичай разом з ними, також виїхав у місто, до суду. 

До обіду чоловік обіцяв привезти деяких і тільки 

самих близьких знайомих. Добре виходило, що іме-
нини збіглися з дачним часом. У місті довелося б 

витрачатися на великий парадний обід, мабуть на-
віть на бал, а тут, на дачі, можна було обійтися не-

великими витратами. Князь Шеїн, незважаючи на 
своє видне положення в суспільстві, а може й за-

вдяки ньому, ледь зводив кінці з кінцями. Величе-
зний родовий маєток був майже зовсім розстроє-

ний його предками, а жити доводилося вище засо-

бів існування: робити прийоми, займатися благо-
дійністю, добре одягатися, тримати коней і т.п. 

Княгиня Віра, у якої колишня жагуча любов до чо-
ловіка давно вже перейшла в почуття міцної, вірної, 

істинної дружби, усіма силами намагалася допомо-
гти князеві утриматися від повного руйнування. 

Вона багато в чому, непомітно для нього, відмов-

ляла собі й, наскільки можливо, заощаджувала на 
домашньому господарстві. 

Тепер вона ходила по садові й обережно зрі-
зала ножицями квіти до обіднього столу. Клумби 

спорожніли й мали безладний вигляд. Доцвітали рі-
знобарвні махрові гвоздики, а також левкой — на-

половину у квітах, а наполовину в тонких зелених 
струччях, що пахли капустою, трояндові кущі ще 

давали — втретє за це літо — бутони й квіти, але 

вже здрібнілі, рідкі, точно звироднілі. Зате пишно 
цвіли своєю холодною, зарозумілою красою георгіни, 
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півонії й айстри, поширюючи у чуйнім повітрі осін-

ній, трав’янистий, сумний запах. Інші квіти після 

своєї розкішної любові й надмірного рясного літ-
нього материнства тихо обсипали на землю незлі-

ченне насіння майбутнього життя. 
Близько на шосе почулися знайомі звуки ав-

томобільного тритонного ріжка. Це під’їжджала се-
стра княгині Віри — Ганна Миколаївна Фрієссе, 

яка обіцяла зранку по телефону приїхати допомо-

гти сестрі приймати гостей та по господарству. 
Тонкий слух не обдурив Віру. Вона пішла на-

зустріч. Через кілька хвилин біля дачних воріт 
круто зупинився витончений автомобіль-карета, 

і шофер, спритно зстрибнувши із сидіння, розго-
рнув дверцята. 

Сестри радісно поцілувалися. Вони із самого 
раннього дитинства були прив’язані одна до одної 

теплою й турботливою дружбою. По зовнішності 

вони дивовижно не були схожі між собою. Старша, 
Віра, пішла в матір, красуню англійку, своєю висо-

кою гнучкою фігурою, ніжним, але холодним й го-
рдим обличчям, прекрасними, хоча досить вели-

кими руками і тією чарівною спадистістю плечей, 
яку можна бачити на стародавніх мініатюрах. Мо-

лодша — Ганна, — навпаки, успадкувала монголь-

ську кров батька, татарського князя, дід якого хре-
стився тільки на початку XIX сторіччя і прадавній 

рід якого сходив до самого Тамерлана, або Ланг-Те-
мира, як з гордістю по-татарськи цього великого 

кровожера називав її батько. Вона була на півго-
лови нижче сестри, трохи широка в плечах, жвава 

й легковажна, насмішниця. Обличчя її сильно мон-
гольського типу з досить помітними вилицями, з ву-

зенькими очима, які вона до того ж по короткозо-

рості щулила, з гордовитим вираженням на мале-
нькому, чуттєвому роті, особливо у злегка висунутій 



7 

 

уперед повній нижній губі, — обличчя це, однак, 

зачаровувало якоюсь невловимою й незрозумілою 

принадністю, яка полягала, можливо, у посмішці, 
можливо, у глибокій жіночності всіх рис, можливо, 

у пікантній, завзято-кокетливій міміці. Її граціозна 
некрасивість збуджувала й привертала увагу чоло-

віків набагато частіше й сильніше, чим аристокра-
тична краса її сестри. 

Вона була заміжня за дуже багатим й дуже ду-

рним чоловіком, який рівно нічого не робив, але 
значився при якійсь благодійній установі й мав 

звання камер-юнкера. Чоловіка вона терпіти не 
могла, але народила від нього двох дітей — хлоп-

чика й дівчинку; більше вона вирішила не мати ді-
тей і не мала. Що стосується Віри — та жадібно 

прагла дітей і навіть, їй здавалося, чим більше, тим 
краще, але чомусь вони в неї не народжувалися, і 

вона болісно й палко обожнювала гарненьких ма-

локровних дітей молодшої сестри, завжди пристой-
них і слухняних, із блідими борошнистими облич-

чами й із завитим лляним ляльковим волоссям. 
Ганна вся складалася з веселої недолугості й 

милих, іноді дивних протиріч. Вона охоче віддава-
лася самому ризикованому флірту у всіх столицях і 

на всіх курортах Європи, але ніколи не змінювала 

чоловікові, якого, однак, презирливо висміювала й 
в очі й позаочі; була марнотратна, страшно любила 

азартні ігри, танці, сильні враження, гострі видови-
ща, відвідувала за кордоном сумнівні кафе, але в той 

же час відрізнялася щедрою добротою й глибокою, 
щирою побожністю, яка змусила її навіть прийняти 

таємно католицтво. У неї були рідкої краси спина, 
груди й плечі. Відправляючись на великі бали, вона 

оголювалася набагато більше межі, що дозволяли 

пристойність і мода, але говорили, що під низьким 
декольте в неї завжди була надіта волосяниця. 
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Віра ж була строго проста, з усіма холодна й 

трохи зверхньо люб’язна, незалежна й царствено 

спокійна. 

III 

— Боже мій, як у вас тут добре! Як добре! — го-

ворила Ганна, йдучи швидкими й дрібними кроками 

поруч із сестрою по доріжці. — Якщо можна, поси-

димо трохи на лавочці над обривом. Я так давно не 

бачила моря. І яке дивовижне повітря: дихаєш — 

і серце веселиться. У Криму, у Місхорі, минулим лі-

том я зробила дивне відкриття. Знаєш, чим пахне 

морська вода під час прибою? Уяви собі — резедою. 

Віра ласкаво посміхнулася: 

— Ти фантазерка. 

— Ні, ні. Я пам’ятаю також, одного разу наді 

мною усі сміялися, коли я сказала, що в місячному 

сяйві є якийсь рожевий відтінок. А днями худож-

ник Борицький — той самий, що пише мій порт-

рет, — погодився, що я була права й що художники 

про це давно знають. 

— Художник — твоє нове захоплення? 

— Ти завжди придумаєш! — засміялася Ганна 

й, швидко підійшовши до самого краю обриву, 

який стрімкою стіною падав глибоко в море, зази-

рнула вниз і раптом скрикнула від жаху й відхит-

нулася назад зі зблідлим обличчам. 

— О, як високо! — вимовила вона знесиленим 

дрижачим голосом. — Коли я дивлюся з такої ви-

соти, у мене завжди якось солодко й огидно лос-

коче в грудях… і пальці на ногах щемить… И все-

таки тягне, тягне… 

Вона хотіла ще раз нагнутися над обривом, 

але сестра зупинила її. 
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— Ганно, дорога моя, заради Бога! У мене у 

самої голова паморочиться, коли ти так робиш. 

Прошу тебе, сядь. 
— Ну добре, добре, сіла… Але ти тільки поди-

вися, яка краса, яка радість — просто очі не наси-
титься. Якби ти знала, як я вдячна Богові за всі чу-

деса, які він для нас зробив! 
Обидві на хвилинку задумалися. Глибоко-гли-

боко під ними спочивало море. З лавки не було ви-

дно берега, і тому відчуття нескінченності й величі 
морського простору підсилювалися ще більше. 

Вода була ласкаво-спокійна й весело-синя, світлі-
шала лише косими гладкими смугами в місцях течії 

й переходила в густо-синій глибокий колір на обрії. 
Рибальські човни, із труднощами відмічувані 

оком — такими вони видавалися маленькими, — 
нерухомо дрімали в морській гладі, недалеко від бе-

рега. А далі, немов стояло у повітрі, не посуваючись 

вперед, трищоглове судно, усе від верху до низу 
одягнене одноманітними, опуклими від вітру бі-

лими стрункими вітрилами. 
— Я тебе розумію, — задумливо сказала ста-

рша сестра, — але в мене якось не так, як у тебе. 
Коли я в перший раз бачу море після деякого часу, 

воно мене й хвилює, і радує, і вражає. Начебто я в 

перший раз бачу величезне, урочисте чудо. Але по-
тім, коли звикну до нього, воно починає мене да-

вити своєю пласкою порожнечею… Я нудьгую, ди-
влячись на нього, і вже намагаюся більше не диви-

тися. Набридає. 
Ганна посміхнулася. 

— Чому ти? — запитала сестра. 
— Минулого літа, — сказала Ганна лукаво, — 

ми з Ялти поїхали великою кавалькадою верхи на 

Уч-Кош. Це там, за лісництвом, вище водоспаду. 
Потрапили спочатку в хмару, було дуже сиро й 
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погано видно, а ми все піднімалися нагору по кру-

тій стежці між соснами. І раптом якось відразу ми-

нувся ліс, і ми вийшли з туману. Уяви собі: вузень-
кий майданчик на скелі, і під ногами у нас пропа-

сти. Села внизу здаються не більше сірникової ко-
робки, ліси й сади — як дрібна травичка. Уся міс-

цевість спускається до моря, точно географічна ка-
рта. А там далі — море! Верст на п’ятдесят, на сто 

вперед. Мені здавалося — я зависла в повітрі й от-

от полечу. Така краса, така легкість! Я обертаюся 
назад і говорю провіднику в захваті: «Що? Добре, 

Сеїд-Огли?» А він тільки язиком почмокав: «Ех, ба-
рина, як міне все це набрид. Ко-жен день бачимо». 

— Дякую за порівняння, — засміялася 
Віра, — ні, я тільки думаю, що нам, жителям пів-

ночі, ніколи не зрозуміти принадності моря. Я лю-
блю ліс. Пам’ятаєш ліс у нас в Єгоровському?.. Хіба 

може він коли-небудь прискучить? Сосни!.. А які 

мохи!.. А мухомори! Точно із червоного атласу й ви-
шиті білим бісером. Тиша така… прохолодь. 

— Мені однаково, я все люблю, — відповіла 
Ганна. — А найбільше я люблю мою сестричку, мою 

розсудливу Віроньку. Адже нас тільки двоє на світі. 
Вона обійняла старшу сестру й пригорнулася 

до неї, щока до щоки. І раптом спохватилася. — Ні, 

яка ж я дурна! Ми з тобою, точно в романі, сидимо 
й розмовляємо про природу, а я зовсім забула про 

мій подарунок. От подивися. Я боюся тільки, чи 
сподобається? 

 
Вона дістала зі свого ручного мішечка мале-

ньку записну книжку у дивному плетінні: на ста-
рому, стертому й посірілому від часу синьому окса-

миті вився тьмяно-золотий філігранний візерунок 

рідкої складності, тонкощі й краси, — очевидно, 
любовна справа рук майстерного й терплячого 
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художника. Книжка була прикріплена до тонень-

кого, як нитка, золотого ланцюжка, листки в сере-

дині були замінені таблетками зі слонячої кістки. 
— Яка прекрасна річ! Принадність! — сказала 

Віра й поцілувала сестру. — Дякую тобі. Де ти діс-
тала такий скарб? 

— В одній антикварній крамничці. Адже ти 
знаєш мою слабкість ритися в стародавньому мот-

лоху. От я й натрапила на цей молитовник. Поди-

вися, бачиш, як тут орнамент робить фігуру хреста. 
Правда, я знайшла тільки одне плетіння, решту до-

велося придумувати — листочки, застібки, олівець. 
Але Молліне зовсім не прагнув мене зрозуміти, як я 

йому не тлумачила. Застібки повинні були бути в 
такому ж стилі, як і весь візерунок, матові, старого 

золота, тонкого різьблення, а він Бог знає що зро-
бив. Зате ланцюжок справжній венеціанський, 

дуже прадавній. 

Віра ласкаво погладила прекрасне плетіння. 
— Яка глибока старовина!.. Скільки може 

бути цій книжці? — запитала вона. — Я боюся ви-
значити точно. Приблизно кінець сімнадцятого 

століття, середина вісімнадцятого… 
— Як дивно, — сказала Віра із замисленою по-

смішкою. — От я тримаю у своїх руках річ, якої, 

може бути, торкалися руки маркізи Помпадур або 
самої королеви Антуанетти… Але знаєш, Ганна, це 

тільки тобі могла спасти на думку очманіла ідея пе-
реробити молитовник у дамський carnet 2 . Однак 

все-таки підемо подивимося, що там у нас робиться. 
Вони пройшли в будинок через велику кам’я-

ну терасу, з усіх боків закриту густими шпалерами 
винограду «Ізабелла». Чорні рясні грона, що вида-

вали слабкий запах полуниці, важко звисали між 

                                                             
2 carnet- Записна книжка (франц.). 
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темною, подекуди озолоченою сонцем зеленню. По 

всій терасі розливалося зелене напівсвітло, від яко-

го обличчя жінок відразу сполотніли. 
— Ти велиш тут накривати? — запитала Ганна. 

— Так, я сама так думала спочатку… Але те-
пер вечора такі холодні. Вже краще в їдальні. А чо-

ловіки нехай сюди йдуть курити. 
— Буде хто-небудь цікавий? 

— Я ще не знаю. Знаю тільки, що буде наш 

дідусь. 
— Ах, дідусь милий. От радість! — викликнула 

Ганна й сплеснула руками. — Я його, здається, ро-
ків сто не бачила. 

 
— Буде сестра Васі й, здається, професор 

Спєшніков. Я вчора, Ганнуся, просто голову втра-
тила. Ти знаєш, що вони обоє люблять поїсти — 

і дідусь, і професор. Але ні тут, ні в місті — нічого 

не дістанеш ні за які гроші. Лука відшукав десь 
перепелів — замовив знайомому мисливцеві — 

і щось мудрує над ними. Ростбіф дістали порів-
няно недурний — на жаль! — неминучий ростбіф. 

Дуже гарні раки. 
— Ну що ж, не так вже й погано. Ти не триво-

жся. Втім, між нами, у тебе у самої слабість смачно 

поїсти. 
— Але буде й дещо рідке. Сьогодні ранком 

рибалка приніс морського півня. Я сама бачила. 
Прямо якесь чудовисько. Навіть страшно. 

Ганна, до жадібності цікава до всього, що її 
стосувалося й що не стосувалося, зараз же зажа-

дала, щоб їй принесли показати морського півня. 
Прийшов високий, голений, жовтолиций ку-

хар Лука з великою довгастою білою балією, яку він 

насилу, обережно тримав за вушка, боячись розп-
лескати воду на паркет. 
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— Дванадцять із половиною фунтів, ваше сія-

тельство, — сказав він з особливою кухарською го-

рдістю. — Ми нещодавно зважували. 
Риба була занадто велика для балії й лежала 

на дні, загорнувши хвіст. Її луска відливала золотом, 
плавці були яскраво-червоного кольору, а від вели-

чезної хижої морди йшли в сторони два ніжно-бла-
китні складчасті, як віяло, довгих крила. Морський 

півень був ще живий і посилено працював зябрами. 

Молодша сестра обережно доторкнулася мізи-
нцем до голови риби. Але півень зненацька сплес-

нув хвостом, і Ганна з вереском відсмикнула руку. 
— Не турбуйтеся, ваше сіятельство, усе як-

найкраще влаштуємо, — сказав кухар, який очеви-
дно розумів тривогу Ганни. — Зараз болгарин при-

ніс дві дині. Ананасні. На зразок неначебто канта-
лупи, але тільки запах куди пахучіше. І ще насмі-

люся запитати ваше сіятельство, який соус нака-

жете подавати до півня: тартар або польський, а то 
можна просто сухарі в маслі? 

— Роби, як знаєш. Ступай! — наказала княгиня. 

IV 

Після п’яти годин стали з’їжджатися гості. 

Князь Василь Львович привіз із собою вдову сес-

тру Людмилу Львовну, по чоловікові Дурасову, по-
вну, добродушну й незвичайно мовчазну жінку; 

світського молодого багатого шалапута й гульвісу 
Васючка, якого все місто знало під цим фамільяр-

ним іменем, дуже приємного в суспільстві вмін-
ням співати й декламувати, а також влаштову-

вати живі картини, спектаклі й благодійні базари; 
знамениту піаністку Женні Рейтер, подругу кня-

гині Віри по Смольному інституту, а також свого 

шурина Миколу Миколайовича. За ними приїхав 
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на автомобілі чоловік Ганни, з голеним, товстим, 

бридко величезним професором Спєшніковим і з 

місцевим віце-губернатором фон Зекком. Пізніше 
інших приїхав генерал Аносов, у гарному найма-

ному ландо, у супроводі двох офіцерів: штабного 
полковника Понамарьова, рано постарілого, ху-

дого, жовчного чолов’яги, виснаженого непосиль-
ною канцелярською роботою, і гвардійського гу-

сарського поручика Бахтинського, який славився 

в Петербурзі як кращий танцюрист і незрівнян-
ний розпорядник балів. 

Генерал Аносов, гладкий, високий, посрібний 
старець, важко злазив з підніжки, тримаючись од-

нією рукою за поручні козел, а іншою — за задок 
екіпажа. У лівій руці він тримав слуховий ріжок, 

а в правій — ціпок з гумовим наконечником. У ньо-
го було велике, грубе, червоне обличчя з м’ясистим 

носом і з тим добродушно-величним, трохи прези-

рливим виразом у прищулених очах, розташова-
них променистими, припухлими напівколами, які 

властиві мужнім і простим людям, що бачили ча-
сто й близько перед своїми очами небезпеку 

і смерть. Обидві сестри, які здалеку впізнали його, 
підбігли до коляски саме вчасно, щоб напівжарті-

вливо, напівсерйозно підтримати його по обидва 

боки під руки. 
— Точно… архієрея! — сказав генерал ласка-

вим хриповатим басом. 
— Дідусь, миленький, дорогенький! — гово-

рила Віра тоном легкого докору. — Щодня вас че-
каємо, а ви хоч би ока показали. 

— Дідусь у нас на півдні всяку совість втра-
тив, — засміялася Ганна. — Можна було б, зда-

ється, згадати про хресну дочку. А ви тримаєте 

себе донжуаном, безстидник, і зовсім забули про 
наше існування… 
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Генерал, оголивши свою величну голову, цілу-

вав по черзі руки в обох сестер, потім цілував їх 

у щоки й знову в руку. 
— Дівчатки… почекайте… не сваритеся, — 

говорив він, перемежовуючи кожне слово зітхан-
нями, що відбувалися від давньої задишки. — 

Слово честі… лікаренята нещасні… усе літо купали 
мої ревматизми… у якомусь брудному… киселі… 

жахливо пахне… И не випускали… Ви перші… 

до кого приїхав… Страшенно радий… з вами поба-
читися… Як стрибаєте?.. Ти, Вірочко… зовсім 

леді… дуже стала схожа… на покійницю матір… 
Коли хрестити покличеш? 

— Ой, боюся, дідусь, що ніколи… 
— Не зневіряйся… все попереду… Молися Бо-

гові… А ти, Аня, зовсім не змінилася… Ти й у шіст-
десят років… будеш така ж круть-верть. Постійте-

но. Давайте я вам представлю панів офіцерів. 

— Я вже давно мав цю честь! — сказав полко-
вник Понамарьов, кланяючись. 

— Я був представлений княгині в Петер-
бурзі, — підхопив гусар. 

— Ну, так представлю тобі, Ганусю, поручика 
Бахтинського. Танцюрист і бешкетник, але гарний 

кавалерист. Вийми-но, Бахтинський, милий мій, 

там з коляски… Ходімо, дівчатка… Чим, Вірочко, 
будеш годувати? У мене… після лиманного ре-

жиму… апетит, як у випускного… прапорщика. 
Генерал Аносов був бойовим товаришем і від-

даним товаришом покійного князя Мірза-Булат-
Тугановського. Усю ніжну дружбу й любов він після 

смерті князя переніс на його доньок. Він знав їх ще 
зовсім маленькими, а молодшу Ганну навіть хрес-

тив. У той час — як і дотепер — він був комендан-

том великої, але майже скасованої фортеці в м. К. 
і щодня бував у будинку Тугановських. Діти просто 
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обожнювали його за баловство, за подарунки, за 

ложі в цирк і театр і за те, що ніхто так захоплююче 

не вмів гратися з ними, як Аносов. Але найбільше 
їх зачаровували й міцніше всього запам’яталися в 

їхній пам’яті його оповідання про військові походи, 
бої й стоянки на бівуаках, про перемоги й відступи, 

про смерть, рани й люті морози, — неквапливі, епі-
чно спокійні, простосерді оповідання, що розпові-

даються між вечірнім чаєм і тою нудною годиною, 

коли дітей покличуть спати. 
  По нинішніх звичаях, цей уламок старовини 

представлявся велетенською й незвичайно мальов-
ничою фігурою. У ньому поєднувалися саме ті про-

сті, але зворушливі й глибокі риси, які навіть і в 
його часи набагато частіше зустрічалися у рядових, 

ніж в офіцерах, ті чисто російськи, мужицькі риси, 
які в поєднанні дають піднесений образ, який ро-

бив іноді нашого солдата не тільки непереможним, 

але й великомучеником, майже святим, — риси, що 
полягали з нехитрої, наївної віри, ясного, доброду-

шно-веселого погляду на життя, холодної й ділової 
відваги, покорства перед обличчям смерті, жалості 

до переможеного, нескінченного терпіння й разю-
чої фізичної й моральної витривалості. 

Аносов, починаючи з польської війни, брав уч-

асть у всіх кампаніях, крім японської. Він і на цю 
війну пішов би без коливань, але його не покликали, 

а в нього завжди було велике по скромності пра-
вило: «Не лізь на смерть, поки тебе не покличуть». 

За всю свою службу він не тільки ніколи не висік, 
але навіть не вдарив жодного солдата. Під час 

польського заколоту він відмовився одного разу 
розстрілювати полонених, незважаючи на особис-

тий наказ полкового командира. «Шпигуна я не 

тільки розстріляю, — сказав він, — але, якщо нака-
жете, особисто вб’ю. А це полонені, і я не можу». 
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І сказав він це так просто, шанобливо, без тіні ви-

клику або замальовки, дивлячись прямо в началь-

никові очі своїм ясним, твердим поглядом, що 
його, замість того щоб самого розстріляти, зали-

шили в спокої. 
У війну 1877—1879 років він дуже швидко до-

служився до чину полковника, незважаючи на те, 
що був мало освічений, або, як він сам виражався, 

скінчив тільки «ведмежу академію». Він брав уч-

асть при переправі через Дунай, переходив Бал-
кани, відсиджувався на Шипці, був при останній 

атаці Плевни; ранили його один раз важко, чотири 
— легко, і, крім того, він одержав осколком гранати 

жорстоку контузію в голову. Радецький і Скобелєв 
знали його особисто й ставилися до нього з винят-

ковою повагою. Саме про нього й сказав якось 
Скобелєв: «Я знаю одного офіцера, який набагато 

хоробріше мене, — це майор Аносов». 

З війни він повернувся майже оглухлий за-
вдяки осколку гранати, із хворою ногою, на якій 

були ампутовано три відморожені під час балкансь-
кого переходу пальця, з найжорстокішим ревмати-

змом, нажитим на Шипці. Його намагалися було пі-
сля закінчення двох років мирної служби запрото-

рити у відставку, але Аносов затявся. Отут йому 

дуже до речі допоміг своїм впливом начальник краю, 
живий свідок його холоднокровної мужності при пе-

реправі через Дунай. У Петербурзі вирішили не за-
смучувати заслуженого полковника, і йому дали до-

вічне місце коменданта в м. К. — посаду більш по-
чесну, ніж потрібну з метою державної оборони. 

У місті його все знали від мала до велика й до-
бродушно посміювалися над його слабкостями, 

звичками й манерою одягатися. Він завжди ходив 

без зброї, у старомодному сюртуку, у кашкеті з ве-
ликими полями й з величезним прямим козирком, 
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з палицею в правій руці, зі слуховим ріжком у лівій 

і неодмінно в супроводі двох ожирілих, ледачих, 

хрипких мопсів, у яких завжди кінчик язика був 
висунутий назовні й прикушений. Якщо йому під 

час звичайної ранкової прогулянки доводилося зу-
стрічатися зі знайомими, то перехожі за кілька 

кварталів чули, як кричить комендант і як дружно 
слідом за ним гавкають його мопси. 

Як і багато глухих, він був жагучим аматором 

опери, і іноді, під час якого-небудь млосного дуету, 
раптом на весь театр лунав його рішучий бас: « Але 

ж чисто взяв «до», чорт забирай! Точно горіх розг-
риз». По театру проносився стриманий сміх, але ге-

нерал навіть і не підозрював цього: по своїй наїв-
ності він думав, що пошепки обмінявся зі своїм су-

сідом свіжим враженням. 
По обов’язку коменданта він досить часто, ра-

зом зі своїми хриплячими мопсами відвідував голо-

вну гауптвахту, де досить затишно за гвинтом, 
чаєм й анекдотами відпочивали від тягот військо-

вої служби арештовані офіцери. Він уважно розпи-
тував кожного: « Як прізвище? Ким посаджений? 

На скільки? За що?» Іноді зовсім зненацька хвалив 
офіцера за бравий, хоча й протизаконний вчинок, 

іноді починав розпікати, кричачи так, що його бу-

вало чутно на вулиці. Але, накричавшись досита, 
він без усяких переходів і пауз довідувався, звідки 

офіцерові носять обід і скільки він за нього платить. 
Траплялося, що який-небудь заблукалий підпору-

чик, присланий для довгочасного відсиджування 
з такої глушини, де навіть не було власної гаупт-

вахти, визнавався, що він, по безгрішшю, задово-
льняється із солдатського казана. Аносов негайно 

розпоряджався, щоб бідоласі носили обід з комен-

дантського будинку, від якого до гауптвахти було 
не більш двохсот кроків. 
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У м. К. він і зблизився із сім’єю Тугановських 

і такими тісними узами прив’язався до дітей, що 

для нього стало щиросердечною потребою бачити 
їх щовечора. Якщо траплялося, що панянки виїж-

джали куди-небудь або служба затримувала самого 
генерала, то він щиро тужив і не знаходив собі мі-

сця в великих кімнатах комендантського будинку. 
Щоліта він брав відпустку й проводив цілий місяць 

у маєтку Тугановських, Єгоровському, що відстояв 

від К. на п’ятдесят верст. 
Він усю свою приховану ніжність душі й потре-

бу серцевої любові переніс на цю дітвору, особливо 
на дівчинок. Сам він був колись одружений, але 

так давно, що навіть забув про це. Ще до війни дру-
жина втекла від нього із проїжджим актором, по-

лонена його оксамитовою курткою й мереживними 
манжетами. Генерал посилав їй пенсію аж до самої її 

смерті, але в будинок до себе не пустив, незважаючи 

на сцени каяття й слізні листи. Дітей у них не було. 
 

V 

Проти очікування, вечір був так тихий і теп-
лий, що свічі на терасі й у їдальні горіли нерухо-

мими вогнями. За обідом усіх потішав князь Ва-

силь Львович. У нього була незвичайна й дуже сво-
єрідна здатність розповідати. Він брав за основу 

оповідання дійсний епізод, де головною діючою 
особою був хто-небудь із присутніх або спільних 

знайомих, але так згущав фарби й при цьому гово-
рив з таком серйозним обличчам й таким діловим 

тоном, що слухачі надривалися від сміху. Сьогодні 
він розповідав про невдале одруження Миколи Ми-

колайовича на одній багатій і гарній дамі. В основі 

було тільки те, що чоловік дами не праг давати їй 
розлучення. Але у князя правда чудово переплелася 
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з вимислом. Серйозного, завжди трохи манірного 

Миколу він змусив уночі бігти по вулиці в одних 

панчохах, і з черевиками під пахвою. Десь на розі 
парубка затримав городовий, і тільки після довгого 

й бурхливого пояснення Миколі вдалося довести, 
що він товариш прокурора, а не нічний грабіжник. 

Весілля, за словами оповідача, мало не відбулася, 
але в саму критичну хвилину розпачлива банда 

лжесвідків, що брали участь у справі, раптом заст-

райкувала, вимагаючи збільшення до заробітної 
плати. Микола зі скнарості (він і насправді був ску-

пуватий), а також будучи принциповим супротив-
ником стачок і страйків, навідріз відмовився пла-

тити зайве, посилаючись на певну статтю закону, 
підтверджену думкою касаційного департаменту. 

Тоді розсерджені лжесвідки на відоме питання: «Чи 
знає хто-небудь з присутніх приводи, що перешко-

джають здійсненню шлюбу?» — хором відповіли: 

«Так, знаємо. Все показане нами на суді під прися-
гою — суцільна неправда, до якої нас примусив по-

грозами й насильством пан прокурор. А про чоло-
віка цієї дами ми, як обізнані особи, можемо ска-

зати тільки, що це сама поважна людина на світі, 
цнотливий, як Йосип, і ангельської доброти». 

Напавши на нитку шлюбних історій, князь 

Василь не пощадив і Густава Івановича Фрієссе, чо-
ловіка Ганни, розповівши, що він на другий день 

після весілля з’явився вимагати за допомогою полі-
ції виселення нареченої з рідного дому, як тої, що 

не має окремого паспорта, і оселення її на місце 
проживання законного чоловіка. Вірного в цьому 

анекдоті було тільки те, що в перші дні замужнього 
життя Ганна повинна була безвідлучно перебувати 

біля матері, що занедужала, тому що Віра спішно 

виїхала до себе на південь, а бідний Густав Івано-
вич віддавався зневірі й розпачу. 
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Усі сміялися. Посміхалася й Ганна своїми при-

щуленими очами. Густав Іванович реготав голосно 

й захоплено, і його худе, гладко обтягнуте блиску-
чою шкірою обличче, із прилизаними рідкими, сві-

тлими волоссями, із запалими очними орбітами, 
походило на череп, що оголював у сміху препогані 

зуби. Він дотепер обожнював Ганну, як і в перший 
день шлюбу, завжди намагався сісти близько неї, 

непомітно доторкнутися до неї й доглядав за нею 

так закохано й самовдоволено, що часто ставало за 
нього й шкода й ніяково. 

Перед тим, як вставати з-за столу, Віра Мико-
лаївна машинально перерахувала гостей. Вияви-

лося — тринадцять. Вона була марновірна й поду-
мала про себе: «Ось це недобре! Як мені раніше не 

спало на думку порахувати? І Вася винуватий — 
нічого не сказав по телефону». 

Коли в Шеїних або у Фрієссе збиралися бли-

зькі знайомі, то після обіду звичайно грали в по-
кер, тому що обидві сестри до смішного любили 

азартні ігри. В обох будинках навіть виробилися 
на цей рахунок свої правила: усім граючим роз-

давалися нарівно кістяні жетончики певної ціни, 
і гра тривала доти, поки всі кісточки не перехо-

дили в одні руки, — тоді гра на цей вечір припи-

нялася, як би партнери не наполягали на продов-
женні. Брати з каси в другий раз жетони строго 

заборонялося. Такі суворі закони були виведені із 
практики, для приборкання княгині Віри й Ганни 

Миколаївни, які в азарті не знали ніякого упину. 
Загальний програш рідко досягав ста — двохсот 

рублів. 
Сіли за покер і цього разу. Віра, яка не прий-

мала участі в грі, намагалася вийти на терасу, де 

накривали до чаю, але раптом її із трохи таємни-
чим видом викликала з вітальні покоївка. 
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— Що таке, Дашо? — з невдоволенням запи-

тала княгиня Віра, проходячи у свій маленький ка-

бінет, поруч зі спальнею. — Що у вас за дурний ви-
гляд? І що таке ви вертите в руках? 

Даша поклала на стіл невеликий квадратний 
предмет, загорнений акуратно в білий папір і ре-

тельно перев’язаний рожевою стрічечкою. 
— Я, їй-богу, не винувата, ваше сіятельс-

тво, — залепетала вона, спалахнувши рум’янцем 

від образи. — Він прийшов і сказав… 
— Хто такий — він? 

— Червона шапка, ваше сіятельство… посильний. 
— И що ж? 

— Прийшов на кухню й поклав оце на стіл. 
«Передайте, говорить, вашій барині. Але тільки, го-

ворить, в їхні власні руки». Я запитую: від кого? 
А він говорить: «Тут усе позначено». І з тими сло-

вами втік. 

— Підіть та й наздоженіть його. 
— Ніяк не наздоженеш, ваше сіятельство. Він 

приходив у середині обіду, я тільки вас не зважу-
валася стурбувати, ваше сіятельство. Півгодини 

часу буде. 
— Ну добре, ідіть. 

Вона розрізала ножицями стрічку й кинула в 

кошик разом з папером, на якому була написана її 
адреса. Під папером виявився невеликий ювелір-

ний футляр червоного плюшу, ймовірно, тільки що 
з магазину. Віра підняла кришечку, підбиту блідо-

голубим шовком, і побачила утиснутий у чорний 
оксамит овальний золотий браслет, а всередині 

його дбайливо складену гарним восьмикутником 
записку. Вона швидко розгорнула папірець. По-

черк здався їй знайомим, але, як справжня жінка, 

вона зараз же відклала записку убік, щоб подиви-
тися на браслет. 
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Він був золотий, низькопробний, дуже товс-

тий, але дутий і із зовнішньої сторони весь суцільно 

покритий невеликими стародавніми, погано відш-
ліфованими гранатами. Але зате посередині брас-

лета піднімалися, оточуючи якийсь дивний мале-
нький зелений камінчик, п’ять прекрасних гра-

натів-кабошонів, кожний завбільшки з горошину. 
Коли Віра випадковим рухом вдало повернула 

браслет перед вогнем електричної лампочки, то в 

них, глибоко під їхньою гладкою яйцеподібною по-
верхнею, раптом загорілися чарівні густо-червоні 

живі вогні. 
«Точно кров!» — подумала з несподіваною три-

вогою Віра. 
Потім вона згадала про лист й розгорнула його. 

Вона прочитала наступні рядки, написані дрібно, 
чудово-каліграфічним почерком: 

 
«Ваше Сіятельство, 
Високошановна Княгиня Віра Миколаївна! 
 
Шанобливо поздоровляючи Вас зі світлим і ра-

дісним днем Вашого Ангела, я насмілююся переп-
ровадити Вам моє скромне вірнопідданичне підно-

шення». 

«Ах, це — той!» — з невдоволенням подумала 
Віра. Але, однак, дочитала лист… 

«Я б ніколи не дозволив собі піднести Вам що-
небудь, обране мною особисто: для цього в мене не-

має ні права, ні тонкого смаку й — зізнаюся — ні 
грошей. Втім, вважаю, що й на всьому світі не най-

деться скарбу, гідного Вас прикрасити. 
Але цей браслет належав ще моїй прабабці, а 

остання, за часом, його носила моя покійна матінка. 

Посередині, між великими каменями, Ви побачите 
один зелений. Це досить рідкий сорт гранату — 
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зелений гранат. По стародавньому переказу, що 

зберігся в нашій сім’ї, він має властивість повідом-

ляти дар передбачення жінкам, що його носять, і 
відганяє від них важкі думки, чоловіків же опікує 

від насильницької смерті. 
Усі камені з точністю перенесені сюди зі ста-

рого срібного браслета, і Ви можете бути впевнені, 
що до Вас ніхто ще цього браслета не надягав.  

Ви можете зараз же викинути цю смішну іг-

рашку або подарувати її кому-небудь, але я буду 
щасливий і тим, що до неї доторкалися Ваші руки. 

Благаю Вас не гніватися на мене. Я червонію 
при думці про мою зухвалість сім років тому, коли 

Вам, панянці, я насмілювався писати дурні й дикі 
листи й навіть очікувати відповіді на них. Тепер у 

мені залишилося тільки благоговіння, вічне прекло-
ніння й рабська відданість. Я вмію тепер тільки ба-

жати щохвилини Вам щастя й радіти, якщо Ви ща-

сливі. Я подумки кланяюся до землі мебліям, на 
яких Ви сидите, паркету, по якому Ви ходите, де-

ревам, які Ви мимохідь торкаєте, прислугам, з якими 
Ви говорите. У мене немає навіть заздрості ні до 

людей, ні до речей. 
Ще раз прошу прощення, що стурбував Вас 

довгим, непотрібним листом. 

Ваш до смерті й після смерті покірний слуга. 
Г. С. Ж.» 

«Показати Васі або не показувати? І якщо по-
казати — то коли? Зараз або після гостей? Ні, вже 

краще після — тепер не тільки цей нещасний буде 
смішний, але і я разом з ним». 

Так роздумувала княгиня Віра й не могла від-
вести очей від п’яти червоних кривавих вогнів, що 

тремтіли в середині п’яти гранатів. 


