Мілета Проданович

Есмеральда, цариця істини
Цього ніхто не робив краще за нього.
Коли він ступав у промені софітів, одягнений у підкреслено приталений червоний смокінг із блискучим стеклярусом,
то ставав якимось крупнішим… наче не з цього світу. Нікому б
навіть на думку не спало, що лише мить тому, перед виходом
на сцену, він вимокав хлібною скоринкою дно продовгуватої банки з-під консервованих сардин, зробив добрячий ковток пива
з пляшки й відригнув.
— Добрий вечір, — казав він і зазвичай лукаво підморгував
якомусь хлоп’яті з першого ряду.
Із товстих дощок, покладених поверх пластикових і дерев’я
них ящиків з іменами й знаками більшості пивоварів від Вардара
й до Триглава, від «Краля Марко» до «Ласького», лунав хор вигуків захоплення: не було дитини, яка б не заплескала рученятами,
та й щасливі батьки, їй-богу, доповнювали їх.
Він не жестикулював, не робив пафосних поклонів перед
аудиторією — він просто панував над простором, сповненим
предметами, які розпалювали мрії глядачів.
— Вчора у Новому Саді, сьогодні у вашому місті… цирквар’єте «Белано»! Цієї миті ваше місто стало центром світу…
Чому? Тому, шановна публіка, що саме сюди прибуло вар’єте
світового класу!
З плівки громіздкого магнітофону «Блаупункт» лунав ретельно підібраний туш, який монологу Джованні додавав драматизму.
Безумовно, ні попереднього дня ми не були в Новому Саді,
ні селище, в якому ми сьогодні виступали, не мало нічого спільно
го з містом. Траплялось, що посеред мого жонглерського виступу
до залу залітала курка. Тоді я збивався, м’ячики випадли в мене
з рук, або я втрачав рівновагу — на щастя, цього ніхто не помічав, оскільки всі кидались у біганину за нещасною живністю.
— Ви побачите, — продовжував він, коли його перебивали хвилі оплесків, — найвищі досягнення сучасної магії, жінку,
яка зникає, чарівну й відчайдушну Сильвію, біля веретеноподібного тіла якої свистітимуть добре загострені ножі, ви побачите
Соні, темпо-жонглера, якому немає рівних в усій Югославії, веселу мавпу Чомбі, клоунів і… двох найбільших змій у світі, двох
цариць світу, застрашливих плазунів, Есмеральду й Елеонору…
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і ще багато, багато такого… А зараз… Соні-і-і-і-і-і… і його феноменальний номер із м’ячиками… Прошу, ваші оплески Соні…
Так, так, ото були дні. Світ тоді не знав відеоігор, у містечках,
де ми виступали, в кращому випадку був чорно-білий телевізор
у кав’ярні, на наші вистави приходили люди різного віку і наче
зачаровані дивились, як пляшки шампанського перетворюються
на білих голубів.
Я вже давно нікуди не виїжджаю. Я б збрехав, якби сказав,
що не відчуваю нестачі цього. Коли старого Мішу Батеса, п’яного
як хлющ, переїхала фура FAP, я за невеликі гроші викупив розважальний парк у його вдови. Може, й справді прийшов час забиратися: рефлекси в мене заслабли, м’ячики тікали з рук, через
прогресуючий спондильоз мені все важче було проходити крізь
обручі. Публіка таке помічає. Я не хотів, аби після стількох років
аплодисментів мене освистали.
Хтось міг би сказати, що я «заспокоївся» тут, біля річки. З восьми післяаварійних фліпперів я зібрав п’ять справних, перетягнув новим сукном більярдний стіл, замовив і настільний футбол.
Тут, у кінці території, був і блакитний «Форд-Транзит». Коли все
розвалилося, він відійшов мені. Аби я його тоді записав у школу — він би вже давно отримав диплом. Приходили якісь цигани,
пропонували його викупити, хотіли перетворити його на курник,
підходящі розміри… Я сказав — не продається. Можете мене
в ньому поховати, якщо вам не бридко копати таку яму.
Я, звісно, жартував. Здається, ще не прийшов час помирати.
Мені зараз приблизно стільки років, скільки було Джованні, коли
він мене підібрав. Ну, може, трохи більше.
Влітку тут натовп. Канікули, через день приїздять шмаркачі купальщики… Немає грошей для моря — так і ріка підійде
для відпочинку. Під вечір приходить розбещена молодь, сидить
до ранку — тільки жвиндять мобільні телефони.
Осінь все разом заспокоює. Я не зачиняю майстерню, завжди
хтось зайде, пара-трійка місцевих безробітних. У жовтні починаються затяжні дощі. Йдуть по сім днів. Сиджу так під брезентом
і підслуховую, як барабанить, все зібралось над рікою — ледве
видніється болото на іншому боці. Як на нашій останній подорожі, на поромі через Дунай. Можливо, тому в такі сірі й вологі дні
я думаю про Джованні більше, ніж звичайно.
Я тільки прийшов з армії, мав умовний строк як неповнолітній, коротше кажучи — не було куди йти. Я спробував
усе — без жодного успіху. Що робити, куди йти — потроху
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я повернувся до старого ремесла. В одному глухому селі, тут,
поряд, біля Пожега, на чиємусь весіллі, у натовпі, мене схопили якісь мужики. Убили в мені Бога, хотіли викликати поліцію,
але не могли домовитись, хто запрягатиме віз. Тут і трапилась команда Джованні, тоді ще не було «Форду», але був якийсь комбі,
можливо, російський. Напевно, вони попросили, аби він їх відвіз до поліцейського відділку, до міста. Він не хотів. Розбирався
з ними, я це бачив, а не чув, що вони говорили, у мене дзвеніло
у вухах, я був весь закривавлений.
Зрештою, він якимось чином переконав їх відпустити мене.
Так-то ми й познайомились.
Джованні був не надто балакучий. Лише коротко запитав
мене, чи я хочу працювати, чи придурююсь. Що я, такий побитий, міг йому сказати — лише кивнув головою.
Я ніколи не міг пояснити собі — чи він дав мені роботу тому,
що хтось пішов із трупи, чи тому, що розрахував, ніби із вправного кишенькового злодія можна зробити класного жонглера,
а може й ілюзіоніста.
У трупі, коли я до них приєднався, крім Джованні були нерозлучні сестри Злата (на сцені виключно Сильвія) і Міліца.
Коли я став трохи домашнім і здобув право запитувати — зацікавився, як вони можуть бути сестрами, коли в них різні прізвища,
та й усе інше не схоже. Одна була струнка й грудаста, зі сріблястою перукою і у вузькій мерехтливій сукні, я бачив, вона викликала приглушені вигуки у батьків та хлопців із публіки. Інша була
такою, ніби до вчорашнього дня возила інтерконтинентальний
холодильник — низенькою і міцною. Одна, усміхнена, стояла
біля стенду, доки ножі, які кидав Джованні, описували її силует, або була сполосована й прошита мечами у коробці, розцяцькованій зірками, інша прекрасно почувалась у костюмі клоуна.
Джованні лише стиснув плечима й сказав:
— Вони назвалися сестрами.
У містах, де був хоч такий-сякий готель або пансіон, Злата
й Міліца ділили одну кімнату, а там, де їх не було, вони розміщувались на солом’яному тюфяку в якомусь службовому приміщенні.
Я ж, найчастіше, спав у комбі. Що правда — то правда: наш
світ вкраде й пітона з клітки, дарма, що боїться його і не знає,
що з ним робити. Мені складав компанію і Чомбе, оскільки було
мало власників готелів, які б дозволили тварині ночувати в їхніх кімнатах, хоча вони інтер’єром і чистотою часто були нижчі
від рівня кліток у пристойних зоопарках.
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У мої обов’язки, разом із наполегливими вправами, входило
забезпечення їжі для двох змій: тричі на тиждень я купував у селян яйця, тільки-но вилуплених курчат та індичат. Ті змії, пояснив мені Джованні, не загрозливі для людей, але було б непогано,
аби вони були ситі та спокійні. На початку я їх, звичайно, боявся, вони були мені огидні, але пізніше я їх, уявляєте, — полюбив.
Я виступав чимдалі частіше. Джованні був королем організації, ми відтренували швидке перевдягання, йому вдавалось влаштувати все таким чином, що навіть уважнішим глядачам таких
вистав здавалось, що нас набагато більше, ніж четверо.
Якщо все скласти, то виявляється, що Джованні був людиною,
з якою я провів найбільше часу в житті. Він узяв на себе роль мого
батька, вчителя, а іноді й духівника. І однак, після стількох годин
із ним у комбі і стількох вечорів під мерехтливими лампочками
різних балканських мотелів і постоялих дворів, про його попереднє життя я не знав майже нічого. За вдачею він був скупий
на слова, на запитання про походження й молодість відповідав
невизначено і дуже вміло переводив розмову на його улюблені
теми — трюки, виступи, пригоди з подорожей.
За кермом він зовсім розслаблявся, у спеку знімав перуку
і тоді на його обличчі був помітний слід років, якась дивна втома,
котру я не можу описати.
Ми оминали великі скупчення. Джованні мав рацію, коли
говорив, що там збираються більші гравці, ніж ми: рингшпилі, спортивна стрільба, мотоциклісти на стіні смерті, справжні
цирки з серйозним реквізитом. Ми були надто малими, аби боротися із серйозною конкуренцією. Тому нашими лишались усі
місця, куди ще не дістались асфальтовані дороги, забуті містечка
у гірських ущелинах і населені пункти із чотирирічними середніми школами.
Лише згодом, коли я почав співпрацювати з більшими трупами, коли зустрівся з різноманітними шахраями, наперстківцями, ошуканцями, тим строкатим «напівсвітом», я познайомився
із п’яною, шумливою атмосферою сільських ярмарків, зрозумів,
наскільки важливо тому святому бути у Сврлігу, а іншому святому — у Шілетовцю.
Наше розставання із Джованні і сьогодні, після стількох років,
залишається для мене, м’яко кажучи, незрозумілим.
Ми виступали по якихось влаських селах. Трохи соромились
людей у тих краях — серед публіки завжди знайдеться хоча б
одна баба, яка може наврочити; в залі відчувалася якась наче
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наелектризована атмосфера, я був розгублений, втрачав рівновагу в найлегших фігурах. І Джованні, здається, не міг сконцентруватись і попри магніти, вмонтовані у дерев’яне панно, полоснув
ножем Злату. Я бачив, як вона зблідла.
По скелі Біля Рама ми перейшли у Банат. Тут, перед Джер
дапом, Дунай широкий, наче море, і раптом, посеред фарватера, береги зникли в тумані. Моросив дрібний дощик, ми глибоко
поринули в осінь. Дерев’яна платформа, перевантажена фурами
і тракторними причепами, була переповнена контрабандистами.
Пов’язані хустками бабці й вусаті цигани із засаленими капелюхами пропонували китайську крейду проти тарганів, кальсони,
викрутки і «Геровітал» — чудовий румунський препарат, який
зупиняє старіння. Джованні був замисленим, похмурим, я думав,
що це через інцидент, що міг би нам дорого обійтися.
Далі ми прямували на Північ біля самого кордону. Місце,
де ми мали замовлення на виступ, називалось Новий Петровац.
Ми виступали у приміщенні, яке колись, напевно, служило
для якихось церковних потреб, а тепер, як і в багатьох містечках
Войводини, належав колгоспу. Колгоспи були розпущені, будинок занепав, та нічого кращого не пропонували.
Шар вапна, на якому над дверима хтось написав назву товариства, був значною мірою облуплений, і під ним виднілись слова попереднього напису. Той, хто спробував би їх розшифрувати,
міг би здогадатись, що колись тут було написано Gott mit uns.
І доки я, власне як і кожного разу, коли ми прибували у нове
місто, мегафоном із комбі оголошував вечірній виступ — розглядав село. Правильно розплановані широкі вулиці, канал уздовж
дороги і тополина алея, будинки, наче під копірку, на перший
погляд — усі однакові. Навіть сніжно білі гуски рухалися у порядку, схожому на ритм нанизування будинків. Прикрашені фасади, тепер усі без винятку застарілі, говорили про колишню заможність мешканців.
Після першого кола оголошення я зазвичай зупинявся і прочищав горлянку пивом. Таке сидіння перед магазином з усіляким товаром або у кав’ярні було нагодою привернути населення на нашу
виставу і водночас дізнатися щось про їх характер і звички.
Від двох гультяйських старців перед магазином я дізнався,
що це місце перед війною називалось Хермансдорф і що більша
частина теперішніх мешканців «потягами без проїздних правил»
прибули із жорстоких скель, із Динарської гряди. Крім колонізаторів тут жили угорці, а в селі, котре майже межувало з Новим
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Петровцем, — словаки. Як і в інших схожих місцях, я чув, що молодь тікає у міста, що «ніхто не любить сапку», а також що будинки, в яких вони живуть, — старі, «погано збудовані» й вологі.
Жоден з присутніх не згадував ані як вони переселялись у ті будинки, ані про те, чи вони щось роблять, аби будинки хоч трохи
відремонтувати.
Державний кордон поблизу: тут, на краю села, провулок повертає вліво, і ще триста метрів далі дорогу блокують протитанкові загородження. Немає прикордонного переходу — це апендикс світу. Мене застерегли, аби я не наближався. Почнеться стрілянина. З нашого боку, а тим більше з їхнього. Менш балакучий
з тієї парочки тихо сказав, що, судячи з усього, існують місця навіть гірші за це, і порівняно з ними все, що тут — то справжній
рай: не минає і дня, аби хтось із Румунії не спробував перебігти
кордон, тут, у межах їхніх земель. Наскільки він пам’ятає, лише
двох чи трьох не поцілили снайпери з того боку. Та навіть і їх, наскільки він чув, якась міжнародна комісія повертає тим, хто в них
стріляв.
Я пройшов іще одне коло об’яв довгими вулицями, дорогою
перевірив, чи всі наклеєні плакати непошкоджені і до початку
вистави переважно тренувався із м’ячиками й кеглями.
Міліца зачинила касу і дала знак, що вистава може починатись. І я у натовпі перед прилавком виконав свою частину справи.
— Добрий вечір, шановна публіко, ласкаво просимо до цирку
«Белано»!
Я натиснув найбільші кнопки на «Блаупункті» і з репродуктора залунали труби й ударники.
За кілька місяців до того, доки наш блакитний комбі їздив
курними шляхами у пошуках якогось села на околиці Куманова,
в мене з’явилась, насмілюся сказати, одна неперевершена ідея.
Іншими словами, у Джованні була звичка час від часу протягом
переїздів розважати нас умінням, яке він ніколи не демонстрував на сцені, — черевомовленням. Він робив це: глибоко вдихав і,
не розтуляючи губ, рухами м’язів живота, дуже вміло «вимовляв»
рефрен популярного в ті часи шлягера «Пісні літа» або фестивалю в Опатії. У нього, беззаперечно, був слух — мені здавалось,
ніби в тому глухому бормотінні є щось і від мелодії тієї композиції. Я тепер не пам’ятаю, що то була за пісня — може, навіть Кічо
Слабінац. Або «Дубровницькі трубадури».
Я запропонував включити до нашої програми і це його вміння. В особливий спосіб: показати публіці те, чого абсолютно точно немає ніде у світі — змій, які говорять.
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— Воно! — викрикнув Джованні. Його обличчя на мить засвітилось. — Браво, малий, браво…
Голова Джованні працювала, як то кажуть, «із космічною
швидкістю», і вже наступної миті він мав готовий додаток, навіть
цілий номер, набагато складніший, ніж те, що я запропонував.
Моїм завданням було безпосередньо перед виставою, у натовпі,
який завжди утворювався перед імпровізованою касою, непомітно запхнути шовкові хустинки до кишень трьох відвідувачів
характерної зовнішності. Зазвичай то повинен був бути хтось
найкрупніший серед глядачів, потім — хтось із яскраво вираженою тілесною вадою, якщо, звичайно, він був, і нарешті — хтось
в такому одязі, який помітно вирізнявся. У першій частині програми я мав розшукати їх серед публіки, їхні місця і зовнішність
«наводили» Джованні, і тоді Есмеральда, а рідше — її коротша
колега, «вгадувала», до кого переселилась хустинка.
Новопоставлений номер дуже швидко залишив у тіні всі інші
каламбури нашої програми:
— Есмеральда все бачить і все знає! Ці змії, шановна публіка,
вірите ви чи ні, живуть кілька тисяч років… Есмеральда, у молодості, багато сторіч тому, була святою змією в одному єгипетському храмі, у стародавньому Храмі пророцтв на знаменитій
річці Ніл. У первосвященика Нахора, який був могутнім магом
і братом фараона Амінхотепа Сьомого, вона навчилась фантастичним магічним умінням, частина яких буде продемонстрована
цього вечора перед вами, шановна публіка!
Тишу, сповнену недовіри, зазвичай порушували гучні оплески.
— Скажи щось, Есмеральдо…
Тоді він ловко наближав мікрофон до зміїної голови й одночасно до свого торса. Посилено приглушено лунало «Добрий вечір».
— Як ти почуваєшся тут, серед цих чудових людей?
— Прекрасно, — звучало у відповідь.
Джованні продовжував своїм голосом:
— Ми вже сказали, що Есмеральда досвідчена у мистецтві
магії, пророцтва й розкриття істини! Перед нею немає таємниць, вона може прочитати ваші думки. Есмеральда буде дуже
люб’язною, допомагаючи мені у наступному номері програми.
Подивіться уважно на цю червону хустинку. Гарно її роздивіться…
Я поміщаю її в рукав мого піджака, зверніть увагу… Есмеральда
вимовить магічну формулу, після чого та хустинка, силою її надприродних можливостей, зникне з мого рукава й опиниться у кишені одного з вас! І не тільки це… вона нам точно і безпомилково
відкриє, в кого хустинка знаходиться!
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У Джованні, на щастя, була хороша пам’ять — важливо було
не сплутати кольори хустинок. І раніше цього жодного разу
не траплялось.
У Новому Петровцу, між тим, все пішло зовсім інакше.
Чому — я навіть тепер не можу пояснити.
Програма добігала кінця. Джованні животом відповів на перше поставлене питання і публіка дізналась, що Есмеральда прекрасно почувається в їхньому товаристві. А тоді прозвучали речення, непередбачені нашим сценарієм:
— Чому ти приїхав до Хермансдорфу, Данило? Як ти насмілився? Чи, може, ти забув?
Я скаменів. То не був голос живота Джованні. То був абсолютно не загадковий, голосний і добре поставлений баритон.
Я не міг визначити, звідки його чути, одразу мені навіть здалося,
що то якась луна.
Есмеральда виповзла з його рук, вміло оповила стіл для реквізиту, трохи підняла голову й продовжила:
— Ніде в світі, крім цих країв, ім’я Червоний Дане не означає
абсолютно нічого…
Публікою прокотилося бурмотіння. З одного із останніх рядів
залу почувся крик: Пірос Дане! Єзус-Марія, Пірос Дане! Прихований
кулісами, я добре бачив публіку: багато людей спантеличено озирались у той бік, звідки було чути ті слова.
— Ти приховуєшся за тим вигаданим ім’ям Джованні, міняєш перуки. Бігаєш по цій землі і смішиш народ своїми виставами. Кожен другий пильнував би, аби шлях не завів його в цю
частину світу, а ти? Хіба в тебе була потреба відчути там, в тому
таборі, на власній шкірі, наскільки люди можуть бути поганими? Думаєш, оті страждання на Голому Острові — спокутувані…
Думаєш, це можливо?
У залі раптом настала тиша.
— Твої тодішні вчителі й комісари, ті самі, які потім відправили тебе до табору, пояснили тобі, що заради великої ідеї дозволено вбивати. Як же так трапилось, що ти жодної миті не сумнівався в їхніх словах? Як же ти так швидко прийшов до легкості
вбивства?
Джованні стояв, наче статуя, з опущеними вздовж тіла руками. Він дивився кудись вдалечінь із напіврозімкненими губами.
Мушу визнати, він виглядав трохи недоумкувато.
— З інших сіл принаймні дехто врятувався, вони були депортовані, пройшли крізь страждання, але хтось, через багато років, почав нове життя далеко на півночі. Було зрозуміло, що захопленим

110

Есмера льда

німцям, можливо, доля накреслила навіть бути присудженими
до страти… Але тих, хто вдавався до таких злочинів, уже давно
в селі не лишилось: вони або поклали свої життя під Сталінгра
дом, або в той же час тремтіли в окопах біля Берліна. Тебе спов
нило гордістю те, що вбиті німецькі діти стали новою нашивкою
на твоєму рукаві?
Усі приголомшено дивились то на велику змію, то на людину,
яка з господаря вистави перетворилась на загіпнотизоване створіння.
— Подивись, Джованні, на чоловіка в третьому ряду, того, хто
сховав обличчя у долонях. Коли ти отримав сатисфакції за виконану роботу з німцями, то отримав наступне завдання: угорці.
Вам не була дозволена повна свобода, їх ви вбивали лише по доносах. Анталу тоді було чотири роки, його батько з двома сусідами сховався у плетеному з лозиння будиночку для зберігання
кукурудзи. Його дружина молила, благала про допомогу тією
мовою, якої ви не розуміли, а іншої вона не знала. Вона тягла
за руку твого дружка, він швиргонув її, вона впала, до неї підбігло
дитя. Тоді ти сипонув автоматною чергою по крупках кукурудзяних початків. Потім відступив на крок і роздивлявся, як кров витікає зі щілин і котиться до низу золотавих видовжених брусочків.
Раптом Джованні смикнувся, кинув швидкий погляд на низькі вікна по бокових стінах приміщення і побіг до них. Він підстрибнув, прикрив голову руками, почувся звук розбитого скла.
Раптом я побачив, як Есмеральда через отвір між двома дош
ками поповзла у приміщення під сценою.
Люди в тиші почали залишати зал. Наскільки знав і вмів,
я припинив виставу, пробурмотів, навіть, що всі незадоволені
можуть у касі забрати свої гроші. Та ніхто не скористався цією
можливістю.
Я потроху пакував обладнання, наївно сподіваючись на появу
Джованні. Тоді здалека почулись два постріли. Злата й Міліца
впустили мене до своєї кімнати. Чомбе й Елеонора лишились
у комбі. Ми нічого не говорили. Лежали в повній темряві, іноді
тишу порушував гавкіт сільських собак.
Наступного ранку з’явився патруль народної міліції. До обіду ми давали свідчення. Інший патруль доставив пошукових собак: вони принюхувались до одягу Джованні, а потім до закривавлених плям, що лишились під вибитими вікнами на першому поверсі. Вони добігали до певного місця й потім починали
кружляти. Інструктор-собаковод пояснив, що дощ, який тривав
майже цілу ніч, змив сліди.
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Міліціонери не були налаштовані на розмови, у мене склалося враження, що з якихось причин ми теж опинилися під підоз
рою. І все таки комісар скупо сказав мені, що вони зв’язались
із прикордонними постами й отримали повідомлення про відсутність будь-яких інцидентів минулої ночі. У кінці, після моїх
повторних настійливих благань, він погодився включити нас
до наступної пошукової операції. Ми бродили по чагарниках,
сміттєзвалищах, оглядали закинуті канали, розпитували селян,
чиї маєтки знаходяться біля самісінької лінії кордону.
Коли в сутінках пошуки безуспішно закінчилися, ми повернулися в село. Я одразу помітив, що всі чотири колеса Форда
«Транзита» порізані й одне бокове скло розбите. На вулицях
не було нікого, всі закрилися в будинках.
Тільки наступного ранку ми знайшли чоловіка, який без бажання і за пристойні гроші погодився завантажити на свій тракторний причіп наш транспорт і перевезти нас до майстра з вулканізації у сусідньому селі.
Життя тривало, я мав вирішити, що і де буду робити. Злата
й Міліца забрали тварин, які лишились, і сундук із мечами.
Я — машину. І куліси теж залишились мені. Я висадив їх двох
у Баточині, де вони нібито мали тітку і попрямував до найближчого села, де був влаштований ярмарок.
Більше ніколи я не представлявся публіці як Соні, і ніхто
більше мене так не називав. Я обрав інше ім’я.
М’ячики й кеглі зайняли більшу частину мого життя: я любив
те кружіння, ті гнучкі рухи підхоплення й відкидання чогось неважкого. Я міг жонглювати годинами. То були години, коли зникали всі турботи й непорозуміння, я ненадовго переселявся в якийсь
інший, звичайним людям недоступний, вимір існування.
Mileta Prodanović: Esmeralda
з книги «Agnec : priče, sastavi, parabole, bitter-sweet» (Beograd, 2008)
З сербської переклала Наталія Білик
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