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У п'ятницю, 21 березня 1592 року, бтя атлантичного 
виходу з Магелланово'! протоки тратська бригантина 
«Блек дез» («Чорна смерть») атакувала «1нфанту» — 
чотирищогловий галеон, який 1шов з перуанським 
золотом в 1спашю. Ц1й поди, яка мала сво'( наслщки в 
1Сторм географ1чних вщкригпв, передував романтичний 
початок.

У ачн! 1592 року капвтан бригантини, вщомий серед 
пвратвв як Джерем! Девю (справжне вм'я — Джон Фредерж 
Девю), у Карибському мор| напав на французьке судно I 
захопив у полон юну мандрввницю графиню Терезу де 
Бурже. Сорокадвор1чний пврат запропонував француженц! 
руку I серце. Шлюб з графинею для нього не був чимось 
надприродним. Джерем! — син родовитого дворянина — 
мав великий маеток, судноверф I парусинову фабрику.

У двадцять один рж Девю заюнчив /Иверпульськ! 
мореплавн! класи, узяв одну з батькових бригантин, 
назвав м грвзним вм'ям I, пожертвувавши державною 
службою, обрав соб! долю вшьного морського розбмника. 
За зраду короля I пвратсью напади на В1тчизнян1 корабл! 
суд Англм заочно засудив його до смертно'1 кари. Але 
виконати вирок було не так просто. Безстрашний 
смертник гуляв по морях-океанах. Вш був вщомим 
тратом, проте, як I колись, залишався англтським 
аристократом, бо мав свщоцтво з королввською печаткою. 
Джерем! й показав його молодт графин!, щоб та не 
подумала, н!би на м руку претендуе простий розбтник.

Тереза де Бурже, однак, була не з тих, на кого 
дворянський титул мIг справити враження. Збереглися 
щоденники графин!, з яких видно, як вщбувалося 
сватання I як трим алася при цьому полонена 
француженка.



«...Я здригалася вщ жаху, чекаю чи, як меж 
здавалося, неминучого. Варварське вбрання I поведнка, 
|'хн1 груб! неголен! обличчя, син1 вщ надмврного вживания 
рому, не залишали нпяких сумн!В1в. Ц| люди, чи то вони 
працювали, чи просто сидти на палубе, оголен! по пояс, 
нюктечки не соромилися присутносп на корабл! жЫки, 
хоч I полонянки. Лиш на кшькох я бачила пристойш 
капелюхи. Голови вах Ыших були прикрашен! червоними 
пов'язками, схожими на косинки паризьких м'ясниюв.

Тиждень я провела в окремм какти, яку невщступно 
охороняли два п1рати. Мен подавали р13номантну (жу, 
вимагаючи скуштувати кожно'( страви, I ДВ1Ч1 на день 
наказували одягатись на прогулянку. В години, коли я 
стояла на палуб!, з радютю I тривогою вдихаючи морське 
пов!тря, до мене пщходив Джеремк В т запитував з 
незмЫною прив!тною усмшкою про мое здоров'я, але я 
часто не вщповщала. Не сказавши бшьш н!чого, в\н 1шов 
собе, граючись р13ьбленою ндтською  паличкою, яку 
завжди носив 13 собою. Мене це дуже дивувало, I я ще 
бшьше тривожилась. Незважаючи на ва страждання, вже 
тод| у мен! до нього пробудилася симпаЛя. Його висою 
ботфорти з яскраво-жовтого сап'яну здавалися мен! 
ознакою несмаку, але про камзол я так сказати не могла. 
Шитий золотом голубий юпанський оксамит чудово 
облягав постать I прекрасно поеднувався з кольором 
очей.

На восьмий день Джерем! освщчився, показавши 
корол!вський документ про дворянське походження, на 
який я не звернула уваги I не надала йому шякого 
значения. Я не розгубилась — Т1е'[ хвилини ладна була 
чинити ршучий оп!р. Та незабаром заспокошась. Тепер 
мен! стало ясно, нав!що йому був потр|бен цей тиждень 
нестерпного для мене ув'язнення. ВЫ дав час, аби я



усвщомила свое становище, щоб потвм без великих 
зусиль дютати мою згоду.

Спалах гшву ттьки змусив би мене скоритись 
обставинам. Стримавши почуття справедливого 
обурення, я зобразила на своему обличч! подив, 
сказавши недбало: „Дякую вам, каттане. Якщо звютка 
про ваше освщчення дмде до Парижа, граф Франсуа де 
Бурже буде задоволений". Мене охопило бажання 
показати свою безстрашшсть. Т т ь к и  так я могла 
добитись у цих людей поваги I права на незалежш 
вчинки надалг

Хай простить мене господь бог. Не знайшовши тякоТ 
можливост1 втекти вщ доле, я з таемною завзятютю 
готувала себе до незвичайного...»

За холодною зовшшшстю Терези де Бурже 
приховувалась палка натура, яка прагнула гострих 
вщчутпв. Водночас графин! була властива I практичнють. 
Розумючи, що, ставши дружиною трата, Тй доведеться 
порвати будь-як1 зв'язки з батькввським домом, тобто 
втратити можливють одержати посаг, вона хотша, перш 
Н1Ж П1ти до В1нця, забезпечити свое майбутне. Джеремв 
пообщяв усе влаштувати, його саме повщомили, що з 
перуанського порту Кальяо вийшов галеон 13 золотом. 
«Блек дез» негайно рушила йому назустрвч, до 
Магелланово'! протоки.

1спанськ1 галеони були особливо мщш, збудован! 
спецвально для перевезення ценностей, I Тх важко було 
потопити. На них установлювали могутню артилер1ю I 
п л а в а л и  д о б I р н I, д о б р е о з б р о е т  к о м а н д и . 
Тридцятидвогарматна бригантина, на борту яко'( було



П1ВС0ТН1 т р а т т ,  1шла проти громадища, яке мало 
вюмдесят чотири гармати I майже дв1сп аркебуз1в.

Джерем! звик перемагати. Тепер, коли цього 
вимагали нтереси його одруження, в\и жадав перемоги в 
два рази дужче. Примара багато'( здобичв потягнула за 
капканом уах п1рат1в. Брак сили !м компенсувала вщвага.

Ось уже в борт галеона вчепились абордажы гаки, 
почався запеклий рукопашний бм, I раптом... Рщко коли 
пврати вщступали, одначе тепер мусили ткати. Добре, що 
вони вчасно пометили, як 13 затоки вийшли ще три 
юпанських корабл! — бриг I два фрегати. Це був 
зап1знтий ескорт галеона, про нього п1рати не знали.

Фрегати погналися за бригантиною. Вона мчала на 
схщ, куди В1яв попутний В1тер. 1спанц| не вщставали. Вщ 
швидкохщного п1ратського корабля вони трималися 
всього за двитри милк При СВ1ТЛ1 мюяця, Тм добре було 
видно бригантину навпъ уночк

Наступного ранку один з тр алв , видершись на 
фок-щоглу «Блек дез», неспод1вано гукнув:

— Земля!

Просто по курсу показався невщомий берег. До 
нього було миль вюм. Над морською гладнню ч1тко 
вималювалися висою похмур| скел1, пор1зан1 численними 
бухтами. На пщступах до них скр1зь 13 води стирчало 
камЫня.

Бригантина попала в пастку. Повертати на П1вн1ч чи 
на П1вдень, щоб обтти неждану землю, не було сенсу. У 
боротьб! з галеоном «Блек дез» дютала значн!



пошкодження, I в бейдевшдв[2] 1спанц! легко б и 
наздогнали. ГМратам лишалось або викинутись на 
невщомий берег, якщо буде можливвсть пщмти до нього, 
або здатися на милвсть переслщувачвв, котрв, з усього 
видно, вирвшили за всяку цвну розправитися з ними.

Керманич бригантини правив до берега. Ще п'ять 
миль, чотири... I раптом ввтрила почали обвисати. Ввтер, 
який щойно дув рввно, затих. За милю вщ берега 
бригантина зупинилася. Втратили швидкють I кораблв 
юпанц1в.

До полудня бригантина I фрегати лежали в дрейфе, 
чекаючи, коли подме ввтер. 1спанцям здавалося, що 
т р а ти  вщ них не втечуть. 1з фрегатвв бачили I 
неприступний скелястий берег, який тягнувся далеко на 
П1ВН1Ч та швдень, I непрохщне камЫня поблизу нього. 
Переслщувач! знали також, що в бейдевшд! 1ти 13 
звичайною своею швидюстю бригантина не зможе. Вони 
зрозумши це уже в першв години погон.

Доля була ласкава I зберегла пвратам життя й 
свободу, а каштанов! подарувала до того ж I мюце, в 
I сторм.

Оп1вдн1 на море упав туман. Проствр, який вщдшяв 
бригантину вщ фрегатвв, затягнуло густою сизою завюою. 
Скориставшись цим, пврати на шлюпках рушили до 
берега. На буксирв вони тягнули за собою бригантину. 
Продовольство, барильця з прюною водою та корабельнв 
цвнносп перевантажили в шлюпки.

Джеремв надумав обдурити юпанцвв. Ввн був певен, 
що «Блек дез» на камвннях розвб'еться. Але там, де не

[2] Бейдев1нд — курс судна при зустр1чно-боковому В1тр1.



пройде великий корабель, можуть пройти шлюпки. I коли 
туман розвветься, вспанцв, побачивши розбитий пвратський 
корабель, звюно ж подумають, що його еюпаж загинув. А 
тим часом пврати сховаються де-небудь за скелями.

Проти всякого сподввання, в ряд! камвння знайшовся 
прохщ I для бригантини. Тодв Джеремв змвнив план. 
ГПрати заховалися за скелями самв I заховали вщ вспанцвв 
бригантину. На камвнш ж залишили розбиту шлюпку, 
клаптв старих ввтрил та 1нш1 судновв др1бниц|, як! при 
корабельнм аварм повиннв були випливти. Для бшьшоТ 
переконливосп у розколинв одного з пщводних каменвв 
закрюили верхню частину поламано'[ грот-щогли.

Джерем! не помилився. Його щасливий роджер не 
ПЩВ1В команду бригантини й цього разу. На фрегатах 
справд| подумали, що пврати загинули. Задоволенв юпанцв 
повернули назад, !х не зацвкавив невщомий берег.

Честь першовщкривача Фолклендських островвв 
дюталася пвратовв Джеремв Девюу, або Джону Фредерку 
Девюу.

...Всю другу половину кввтня 1965 року в п'ятдесятих 
пввденних широтах Атлантики вирували шторми. 
«Шаленв» п'ятдесятв виправдували свою назву. Тиждень 
наш корабель вшов крвзь у р а га н . Лютв хвилв, 
перекочуючись через палубу \ надбудови, вибили дверв в 
стерноввй рубцв, зврвали з балок двв шлюпки правого 
борту в взагалв накоти лиха. Треба було десь заховатися 
вщ шаленого ввтру \ всьому давати лад. Капвтан прийняв 
рвшення вти до Фолклендських островвв.

Зручну бухту знайшли бтя острова Нью-Айленд. 1з 
двохсот островвв Фол клен дського архвпелагу ввн, мабуть, 
найменший. Як сказано в лоцм, його площа не перевищуе 
в сорока квадратних кшометрвв. Це схожий на бумеранг



шматок земл1, над яким втьно гуляють уа океансью 
В1три.

Ще здалеку я побачив у бЫокль на берез! бухти 
бшенький будиночок I кшька господарських споруд 13 
дощок та гофрованого алюмвыю. Вщ будввель до берега 
тягнулася вузенька дощата естакада, пщведена до 
монол1тного гпрсу. Бшя причально'| спни стояла невелика 
парусно-парова шхуна.

Мрячив дощ, I острвв мав сумний вигляд. За 
похмурими стрвмчастими скелями тягнулися бур! пагорби 
без жодного дерева. По розпадинах бродили кон1, корови 
та В1ВЦ1. Во прибережш скелв були облтлеш птахами. 
Виднши колони П1НГВ1Н1В, зграТ альбатроав, диких гусей та 
баклашв. На краю одн1е'[ круч! серед безл 1ч1 пнгвнвв 
стояв, дивлячись на море, рудий у бтих яблуках бугай. 
На ши'[ у нього на ланцюжку телюався товстий цурпалок 
— вщомий зааб проти надмврноУ жвавосг!.

Бшьш незвичне сусщство важко було й уявити: 
П1НГВ1НИ I... домашнт бугай!

Через п'ятнадцять хвилин пюля того, як ми зайшли 
до бухти, шхуна вщчалила вщ п!рсу I рушила до нас. Бшя 
нашого борту вона круто розвернулась I, рвзко подавшись 
назад, зупинилась. Це було старе китобтне судно, 
збудоване, мабуть, наприкшц! минулого столвття. 
Обшитий почорншими дошками яйцеподвбний корпус, 
високо пщнята рвзьблена корма I зсунутв до бортвв два 
коротких бушприти давали можливють на площадцв мвж 
ними встановити гарпунну гармату. За грот-щоглою 
просто з палуби виростав невисокий димар.

Колись так1 шхуни будували норвежцк За своими 
мореплавними якостями та мщшстю вони довго були 
серед китобмних суден найкращими в с в т . Вщважш



В1ЮНГИ ходили на них в Антарктиду I полювали на кит1в 
навпъ серед крижин моря Росса. Шхуни не боялися нл 
криги, и\ антарктичних бур. Тепер цьому й повврити 
важко. Незграбний вигляд посудини, яка пщтшла до нас, 
не викликав нпчого, кр1м см1ху. Ва скупчилися бтя борту, 
гигочучи, дивилися на прояву.

На вщкритому ходовому мютку шхуни за штурвалом 
стояв довгий, похилого вку чоловк у брудному берел, 
окулярах I засмальцьованому чорному комбЫезон!, з-пщ 
якого визирав комвр 61лоТ сорочки, над1тоТ пщ вилинялий 
голубий светр.

— Я Джек Д е в т, господар цього острова! — 
прокричав чоловк 13 шхуни англтською мовою.

Про Джерем! Девюа я тод| ще не знав I на првзвище 
цього англтця не звернув уваги. Мене здивувало тшьки 
те, що В1Н господар острова. Я й не пщозрював, що на 
св т е приватн! острови.

Мютер Девю питав лкаря.

— Потрвбна допомога, — не випускаючи з рук 
штурвала, кричав в!н. — Помирае м!й син. В!н там, на 
березе. — Кивком голови англ1ець показав на белий 
будиночок.

— А що з ним? — прокричав у ведповвдь лвкар.

— Поранений, — сказав англ1ець.

— Яке поранения? Я лвкар, пояснить докладн1ше.

— вен втратив багато кровв. Бритвою поранився.

Пот1м, коли ми з лвкарем були вже на шхунл, мвстер 
Дев1С, скеровуючи судно до берега, схвильовано 
розпов1дав:



— ДВ1Ч1 на рж до нас приходить рефрижератор 13 
Монтевщео, I якось була шхуна 13 Порт-Стенлк 1нших 
суден я тут не бачив, вас послав сам бог. Ми були у 
вщчаТ, бо до найближчо'1 лжарш меш довелось би йти 
чотириста миль. Море зараз штормить, I я не знаю, що 
було б 13 Редмондом. Цей дурненький хлопчик перервзав 
соб! вени.

— Вени?! — у Залмана Ароновича округлились оч! — 
Що ж ви не сказали вщразу? Швидше назад! Куди ж ви 
женете? Давайте назад, я повинен узяти необхщш 
внструменти. Це ж зовам 1нше, я не до того готувався.

Мене вразила лжарева спритнють. Ттьки-но шхуна 
знову пщ пливла до нашого судна, вш злелв по 
штормтрапу за кшька секунд. I це при його габаритах: 
зрют — 165 сантиметрвв, вага — 110 кшограмвв!

— Редмонд зробив це в постелв, — розповщав мен1 
Девю, поки ми чекали лжаря. — У його юмнал живе 
П1НГВ1Н, вЫ зчинив шум: пЫгвЫи не переносять запаху 
кровк Дружина пвшла двзнатись, у чому рвч, покликала 
мене. Ред не хотвв, щоб його бинтували. Нам допомогла 
Ены, це моя дочка... Меы свмдесят чотири роки, I я не 
розумю мол од их людей. Вони й сам1 не розумвють, що Тм 
потрвбно.

Я хотвв спитати, що ж усе-таки штовхнуло Редмонда 
на такий крок, але не наважився. Девю якось вщразу 
посуворвшав. Насупивши плескатий лоб, дютав з кишенв 
шюряний кисет, повшьно згорнув самокрутку I закурив. 
Помовчавши, сказав ще:

— Раыше йому подобалась яловичина, пщсмажена 
на жару. Сьогодн! я зробив, як йому подобалось. Але в\и



не з'Тв, уже другу добу шчого не (сть. Дурненький 
хлопчик, у червы йому буде ттьки швстнадцять...

— Це сталося вчора?

— Так, у ыч з недтв на понедток. Увечерв в\и, як 
звичайно, добре повечеряв. Потвм грався з тнгввном I 
трохи сперечався з дщом. У мене ще живий батько, йому 
сто три роки. 3 Редом вони не мирили. Дщ його дуже 
любить. Але не вам молодим подобаеться, коли Тх 
люблять...

Хлопця ми застали ледь живим. Мертвотно-блщий, 
вIн лежав у лвжку до всього байдужий, з нерухомо 
застиглими очима.

— Цей хлопчик таки справдв слабий, — надвваючи 
халат, сказав Залман Аронович. — ВЫ би до вечора 
помер.

Девюам лжар переклав сво'( слова поЧншому:

— Я кажу, що становище не блискуче, але поки що 
ычого страшного. Йому потрвбна сввжа кров, Л1тр1в два.

На Нью-Айленд| живуть ттьки Девюи. Разом з 
Редмондом IX семеро. Кров дща й батька не годилася, бо 
вони дуже старк Ены годувала двохмюячну дитину. Тому 
м кандидатура в донори теж вщпала. Залишалася 
сорокарвчна м\с\с Агнес, мати Реда, I м двоюрщна сестра 
Марго. Але спочатку треба двзнатись, яка трупа кровв у 
них в яка у юнака. Кров у родичвв, наввть у матерв й сина, 
не завжди одно'( групп.

У Марго, виявилось, була друга група, у мюс Агнес 
— третя. Складнвше було визначити групу Реда. Лвкар 
поколов йому ва пальцв й не добув вз них и\ краплв.



Довелося класти гпд мжроскоп бинти з уже зашкарублими 
плямами. Нарешт! з'ясували.

— Третя, — шумно звтхнув Залман Аронович I 
багатозначно глянув на мене. Корабельний лжар, звюно, 
знав мою трупу кровг

— Гаразд, — сказав я, знизуючи плечима.

— А сюльки вам не шкода? — Свою одеську манеру 
ставити запитання Залман Аронович зберюав за 
будь-яких обета вин.

— Та бервть твлтр а! — раптом розхрабрився я. 
Пот1м у мене еяйнула думка: «ГИвлпра — це ж восьма 
частина ваеТ моа кровМ» Але тепер зменшувати щедр1сть 
було незручно.

Лжар переклав мою вщповщь Девюам, додавши:

— Мютер 1ванченко хоче зробити з вашого сина 
запорозького козака.

I, готуючи прилад для переливания кровв, заходився 
розповщати, хто таю були запорожцг

Коли прилад був готовий, Залман Аронович сказав 
менл, усмвхаючись:

— Дух запорожця ви вже проявили, ми постарались 
його оц1нити, а тепер прошу закачати правий рукав. 
Ввзьмемо дввет! п'ятдесят грамвв, за донорською нормою. 
Цшком достатньо. На борту е ще люди...

Бшя Нью-Айленду наш корабель стояв тиждень. 
Мене звшьнили вщ суднових робвт, I ц| дн! я жив у 
будинку Девю в. Тепер вони вважали мене сво'(м 
родичем, кровним братом Реда.



...Старезний Джон сидвв у крвслв-качалцв. Ввн 
пвдсунувся ближче до камвна, закутався у вовняний 
домотканий плед, на ногах у нього були груб! вовнянв 
шкарпетки, але йому було холодно. На сто третьому роцв 
життя людинв нелегко звгрвтись. Старий часто сякався, 
завченим жестом насував на лоба кошлату шапку. Бвля 
його нIг на збитвй брудно-бурвй овчинв лежав рудий 
вогнеземельський ют, великий в жирний. Час вщ часу 
старий обережно ставив на нього холодив ступив. Сонно 
муркаючи, квт покврно грвв Тх сво'[м твлом.

1з вицввлих очей старого котилися сльози. Вони 
ствкали по його зморшках, як ствкае роса по корв старого 
дерева. То були сльози, якв не виражали нв горя, нв 
радоств. Сльози мерзлякуватого двда. Обличчя Джона вже 
минуло ту стадвю, коли шквра людини стае в'ялою. 
Зморшки висохли в ввд сухоств нвби потрвскалися. Вони 
були майже коричневими. Джона народила смуглява 
патагонка.

Старий курив закопчену глиняну люльку.

— Якщо Деввсвв не ввшали, то вони завжди жили 
довго. Самовбивць у нас не було, — сказав ввн гордо. 
Його примруженв бвляств очв осудливо давилися на 
онука. — Ти чуеш, Реде, самовбивць у нас не було.

— Сто развв чув, — огризнувся Ред.

Сварка мвж ним та двдом тривала з учорашнього 
вечора. Старий нахмурився, одначе, помовчавши, 
примирливо сказав:

— Твоя правда, Реде, я, здаеться, повторююсь. 
Говорити чи слухати одне слово дввчв Деввси нвколи не 
любили.



Обкладений подушками Ред сид1в у своему Л1жку. 
теля операцм йшла вже четверта доба. Юнак був ще 
кволий, але на його щоках почали проступати рожев! 
жилки. За рекомендащею лкаря мюс Агнес пота сина 
овечим молоком. Через колон дв! години вона з бтим 
емальованим кухлем приходила в юмнату.

— Як справи, РедI? — питала з життерадюною 
усм1шкою. — Ось твое молоко.

Стомлен голуб! оч1 Редмонда були байдужг

— Дякую, мамо, — сухо вщповщав в\и. У присутносп 
дща Ред витримував характер.

Мати, здавалося, не помечала похмурого настрою
сина.

— Ти знаеш, Ред|, бтя вевчарне зацвти два чудових 
маки. Я боюся зривати !х, щоб не осипались пелюстки. 
Може, ти хочеш, щоб я принесла ц| маки?

— Ы, мамо.

— Я теж так подумала, нехай ростуть. Дивно, 
правда? Раптом зацвти маки! До весни ще так далеко.

Поки, обхопивши долонями кухоль, Ред повтьно пив 
молоко, мюс Агнес стояла бтя його Л1жка I розповщала 
встяю новини. Голос у не'( був ствучий I лагщний, проте 
без натяку на сентименталы-мсть.

На вигляд Тй можна було дати рок!в сорок. Невисока, 
повногруда, але з дуже гарною постаттю , яку 
пщкреслювало строге чолов!че вбрання: картата сорочка, 
широкий шюряний ремнь, гал|фе I хромов! чоботи. 
Коротко пщстрижене кучеряве русяве волосся, окуляри. 
На обв!треному здоровому обличи! яскраво вир1знялися 
майже дитяч! губи, трохи розтулеш у блискотливш



бтозубм усм1шцк Розумнв ар| 041, заховаы за окулярами, 
свщчили про натуру споюйну I розважливу, але усмвшка 
над авала Тй завзятоств ж ш ки , завж ди готово'! 
повеселитись.

— Ага, Ред|, я забула тоб! сказати. Здаеться, твоя 
Матшьда сьогоды надвечвр буде з лошатком.

Ред мовчки кивнув головою.

— Ти не радий?

— Ш, мамо, я радий. — Було видно, що новина його 
справд! втвшила. Опустивш и на колша кухоль з 
недопитим молоком, Ред проти власного бажання 
усмвхнувся: — Приведе третю лошицю.

— Ж, Ред|, я думаю, тепер у М аттьди буде 
жеребчик.

— Ти й минулого разу так казала.

— Ну, Н1, Ред|, будь справедливий. Я так вважала, 
але не стверджувала. Це р!зн1 речк

— А зараз ти стверджуеш?

— Три кобилиц! пщряд — забагато.

— Це не вщповщь, мамо.

— Гаразд, Ред|, скоро з'ясуемо. Давай кухоль, мен! 
пора готувати общ. Тату, тоб! нвчого не потрвбно?

— Н|, Агнес.

— Може, вам? — вона звернулася до мене.

— Дякую, мюс Агнес.

Знову на дв1 години ми лишились утрьох. Старий, 
який невдоволено со тв  при невютц!, снував дал!



перервану думку. Його скрипучий голос звучав глухо в 
якось вз надривом:

— Ти пам'ятаеш, Ред, я тобв розповвдав, як менв 
довелося вбити свого боцмана. Зв мною тодв були тввй 
батько в дядько Рвчард. Рвчардовв ще не минуло й 
вюмнадцяти, ввн був такий, якти, Редв. Ми полювали бвля 
Землв Грейама. Кашалот розбив нам корму. Ввльсон 
зчинив панвку, боявся, що ми потонемо. Ти пам'ятаеш, 
Ред, чому я вбив Ввльсона?

Юнак знову спохмурнвв:

— Годв, набридло!

— Нв, Редв, ти повинен вислухати. Ввльсон був 
непоганим хлопцем, в менв шкода його. Ввн не вмвв 
тримати себе в руках. Коли у людини гаряче серце в така 
ж гаряча голова, то з нею краще не зв'язуватись. 
Пвддавшись панвцв, ми б уев загинули, вев Деввси. Я вбив 
Ввльсона, в бог менв суддя. Нехай ввн покарае мене, якщо 
захоче. Я взяв на себе тяжкий грвх, Редв, щоб урятувати 
рвд Деввсвв. Тввй батько в дядько Рвчард були останнвми з 
нашого роду, в я не мвг Тх втратити. Ти, Редв, дурненький 
хлопчик, якщо не розумвеш, чому я взяв на себе такий 
грвх.

— На твоТй душв грвхвв, як на вввцв блвх.

— Нв, Редв, у мене один тяжкий грвх. Ти пам'ятаеш, я 
розповвдав тобв, як Ввльсон врятував менв життя. Коли тв 
трое побачили у мене котиковв шкури, я зрозумвв, що 
вночв вони вб'ють мене. Але Ввльсон упорався з ними, в я 
дав слово, що ввзьму його до себе боцманом. Ми обидва 
були задоволенв. Так, Редв, мвй великий грвх — твльки 
смерть Ввльсона. I вона була б марною, якби тебе не 
стало. Тепер твльки ти можеш продовжити рвд Деввсвв.



Слухаючи дща, Ред нервово кусав губи. Вщ сл1в 
старого його всього пересмикувало.

— Ти чуеш, Алеку, в\и хоче сказати, що вбив того 
Вшьсона заради мене. Коли я народився, Втьсона не 
було на св т  вже двадцять п'ять роюв.

— Мабуть, дщ мав на уваз1 онуюв. Ти, Ред|, даремно 
на нього п-пваешся, в\и турбуеться за твое життя.

— Вщ його турботи можна дуба дати. Купив оцей 
клятий остр1в, I сидимо на ньому, як 1нд1анц1. Ти тут 
кшька дн1в, а я, кр1м Нью-Айленду, шчого не бачив. 
Нав1що мен1 таке життя?

ГМд столом прокинувся золотоволосий пшгвш. 
Пщхопившись, вIн очманто подивився на вс! боки, 
хвилину постояв нерухомо, полм поважно рушив до 
старого. Уткнувшись дзьобом у його колко, птах чекав 
ласки. Вщштовхнувши його, старий похмуро пробурчав:

— ГМди, Мак, скажи цьому хлопчиков!, нав1що 
л ЮДИН I життя.

П1НГВ1Н сердито засичав, але, дютавши штурханця, 
попрямував до Реда. Зупинившись бшя його Л1жка, в\и 
склав на б1лих грудях маленью чорн1 крильця I неуважно 
подивився на стелю. Весь його вигляд ыби промовляв: 
«Вибач, Ред, мене примусили пщмти до тебе». Коли Ред 
був у поганому настроТ, Мак розсудливо уникав 
спшкування з ним. Цього разу, одначе, йому ычого не 
загрожувало.

— Дивись, дщу, навпъ Мак на тебе ображаеться, — 
неспод1вано засм1явся Ред. Полм, звертаючись до мене: 
— Т061 подобаеться наш Мак?

— Вк дуже милий.



— Йому всього два роки. Коли в!н був маленький, то 
побився з молодим бакланом. Той його дуже стукнув. 
Якби не я, Маков! був би юнець. Я його вилжував. ВЫ 
визнае тшьки мене й дща.

Я сид1в у крюл1, оббитому бичачою шкурою, I гортав
«1ЛЮСТрОВаН1 ЛОНДОНСЬК! НОВИНИ». ГИСЛЯ Т1СН01
корабельно'| каюти маленька Редова юмната здавалася 
просторим покоем. Складений з необробленого арого 
базальту камЫ, широке дерев'яне лвжко, спл, застелений 
голубим оксамитом. На вжнах — важю блщо-зелеш 
гардини. У правому кутку — масивна етажерка. Стар! 
видання Шекстра, Байрона, Джкенса I Фенпмора Купера. 
Два томи Мопассана: «Життя» I «Любий друг». На нижнЫ 
I двох гор!шн1х полицях — пошарпанм комплекти 
«1люстрованих лондонських новин». Над Редовим л!жком 
уся стна була обклеена кольоровими журнальними 
фотограф1ями ж1нок.

— Так, РедI, я знаю , мш хлопчику, що тоб! 
потрвбно, — кинувши погляд на спну, сказав старий. Його 
люлька давно погасла, але в\и усе ще тримав м в зубах, 
для його вжу навдивовижку мщних I бтих. — У мо'( роки 
про це вже не думають. Я забув, Ред|, що життя без 
життя не бувае.

Зтснувши, В1Н щшьн!ше закутався пледом, глибше 
насунув шапку. Горблячись I грючи змерзл! ноги об тшо 
ленивого кота, в\и довго мовчки дивився на полум'я в 
камЫк Я майже ф 13ично вщчував, як у його голов! 
крутиться важка думка. Дивлячись на нього, ми з Редом 
теж мовчали. Нарешт! старий знову заговорив:

— Я тоб! ще не набрид, Алеку?



— Ж, мютере Девю, меш буде шкода з вами 
розлучатись.

— Дякую, Алеку. Ти можеш називати мене дщом, 
тепер ми з тобою порщнились. Якщо у тебе е бажання 
слухати, я розг10В1м тоб1 про нашу ам'ю...

Батько, дщ I два Джонов! прадщи були тратами, 
гщними нащадками Джерем! Девюа.

Джерем! наприкшц! свого життя поселився на 
Фолклендських островах. Тут в!н I помер. Поховали його 
Тереза де Бурже I три матроси з команди «Блек дез», яю 
лишалися з каттаном до останнього часу.

Тереза де Бурже прожила ще шють рою в, поховали 
и поруч з могилою чоловжа. Для майбуттх Девюв вона 
зберегла два зошити сво'( щоденники, в яких описувала 
вщчайдушну вщвагу п1рат1в, I глиняну 1нд1анську люльку 
— улю блену лю льку Джеремг Зошити й лю льку 
передавали з поколння в поколння, пщ1гр1ваючи в 
Дев1ав I без того гарячу кров предка.

Коли Джонов! минуло двадцять два роки, родов! 
релквм перейшли до нього. ВЫ одержав Тх вщ батька 
разом з новою бригантиною, побудованою на спещальне 
замовлення у Гаврк Чарльз, Джон1в батько, мав у Францм 
своТх людей. Через них в\и збував цЫност!, добут! на 
морських дорогах, вони ж передали судноверф! його 
замовлення на бригантину. Тод| вже можна було 
побудувати потужшший корабель, але Девюи завжди 
вврили в бригантини.

То був корабель-красень. Довгий точений бушприт, 
двI рвзко н ахи леш  до корми щ огли I стрвмкий 
стршоподвбний корпус, оббитий тонкою кованою мщдю.



Коли дув сильний ввтер, «Флаы'н стар» («Летюча зврка») 
мчала з швидквстю двадцять миль на годину.

Про новий корабель для сина дбали всв Деввси. Це 
було Тхнвм правилом. Корабель батька мвг належати 
твльки батьковв. Коли старий, ввдчуваючи близький 
квнець, сходив на берег, його бригантину ламали. 3 
просолених корабельних дощок старому робили будинок в 
труну просторий дерев'яний саркофаг, всерединв точно 
такий, як спальня капвтансько'[ каюти.

Так звелвв робити Джеремв, в так робили його 
нащадки. I точно так, як ввн, вони помирали на 
Фолклендах. Першим цю традицвю порушив Чарлз. 
Фолклендськв острови на той час почали заселяти 
англвйськв колонвсти. Закон в влада перешкодили Чарлзу 
знайти споквй бвля рвдних могил.

Чарлз був останнвм вз роду Деввсвв, якв народились в 
померли пвратами.

Джоновв не судилося пройти життевий шлях батька 
та двдвв. Його чудова «Флаын стар» не пвнила морвв в 
трьох роквв. Пвзнвше йому здавалося, що ввн дав своему 
кораблю фатальне вм'я. Адже летюча зврка сввтить 
недовго.

У кввтнв 1887 року, пвсля двохмвсячного перебування 
в Атлантицв, «Флашн стар» пройшла затокою Дрейка, 
прямуючи до островвв Паумоту. !] Там, на атолв Тикахау, 
була одна з берегових баз Джона.

Десь за пввденним тропвком вони зустрвли 
пввнвчноамериканське торговельне судно, яке йшло в 
та'|'тянський порт Папеете. 3 Атлантики бригантина

[3] Тепер архтелаг Туамоту.



поверталася з чималим «уловом», одначе гирати не 
ви пустил и й багатого я ню.

Серед ЫшоТ здобич! були й бочки з ромом. Джон 
наказав замкнути Тх у продовольчому трюм! — Ыакше 
його люди напилися б до нестями. Якщо в мор| 
бригантина не лежала в дрейфе, в\и не пив сам I не 
дозволяв напиватись Ышим.

У Т1 дш В1Н нездужав, нила св1жа кульова рана у 
л1вому плечг Це плече йому прострелили ДВ1Ч1.

Коли пограбоване американське судно лишилося за 
кормою, Джон, передавши управлшня бригантиною 
своему старшому пом1чников1, тшов до себе в каюту. 
Погане самопочуття у нього завжди викликало бажання 
побути на самотк ВЫ м!г цту добу не виходити з каюти й 
нжого не приймати, навпъ стюарда, Тв бекон 13 сухарями I 
запивав лимонним або апельсиновим соком.

«Флай'Ы стар» шла сво'[м курсом. Так думав Джон, 
його не турбували, I в!н був певен, що на корабл! все 
гаразд. I тшьки наступного дня увечер|, коли бригантину 
почало сильно гойдати, в!н свиснув у переговорну трубу 
стерновому. Шхто не вщпов1в.

Здивувавшись, кап1тан пщнявся на мюток. Верила 
бригантини надував штормовий В1тер. Проте на корабл! 
не було видно жодно'( душк Бригантиною н1хто не 
керував. У спиц| стернового колеса, щоб воно не 
хиталося, хтось застромив уламок реТ.

Приголомшений Джон кинувся в кают-компан1Ю. ВЫ 
уже здогадався, що сталося.

Команда «Флай'Ы стар» усе-таки вщкрила бочки з 
ромом I тепер була п'яна як Н1ч. Кр1м кап1тана, единою 
тверезою людиною на бригантин! був Том Морган —



дванадцятир1чний хлопчина, якого п'яы нрати примусили 
соб! приел ужу вати.

Спроби Джона бодай когось привести до тями були 
марнг Ыл ьцлеть людей лежали на палуб! непритомы, Ыцл 
очманто дивилися на кантана й иного не розумти. На 
ва своТ погрози Джон чув тшьки п'яне белькотЫня I лЫив! 
лайки.

Роздавлений власним безеиллям, вЫ повернувся на 
мюток. 3 ним пщнявся I маленький Том. Джон пам'ятае, 
як, намагаю чись узяти себе в руки, сказав тод| 
хлопчиковк

— Ну, що, Томм1, тоб! подобаеться ця свистопляска?

— Ви кажете про море, сер?

Шторм переходив в ураган. У ревучм темряв! 
бригантина то зл!тала на запаморочливу висоту, а то, 
задерши корму, стр1мко падала в безодню. Здавалось, 
один такий стрибок — I всьому буде юнець.

ЧЫляючись за поручи мютка, Джон закурив. ВЫ не 
мIг вибачити соб1, що, знаючи сво'(х людей, так 
легковажно пов1рив у (хню розеудливють. Керувати 
бригантиною з уама В1трилами тепер було неможливо. I 
згорнути В1трила теж не можна було. Удвох не зробити 
цього навпъ у тиху погоду, а тим бшьше в шторм. На 
кожне в!трило потр|бен був добрий десяток рук.

— Так, Томм1, я кажу про море. Як ти гадаеш, щогли 
витримають?

— Витримають, сер, вони мщнк

— Зараз це погано, Томм1, нас може перекинути. 
Тоб! треба над!ти рятувальний пояс.



— Хвба ми не у вщкритому океанв, сер?

— Це нвчого не змвнюе.

— Справдв, сер. I тут, менв здаеться, багато акул. Ми 
давно вже йдемо у теплих водах.

— Перестань, Томмв, роби, що тобв кажуть.

— Гаразд, сер, я принесу в ваш пояс.

— Спочатку надвнь сввй.

— Слухаю, сер.

«Руде чортеня», — ласкаво подумав Джон. Ввн рвдко 
про когось думав ласкаво. В його пвратському серцв 
знаходилось мвсце твльки для цього хлопчика.

Так само, як в Джон, Томмв народився в вирвс на 
пвратському кораблв. Його батьком був Клод Морган — 
троюрщний нащадок Генр! Моргана, знаменитого 
карибського корсара, який потвм став вще-губернатором 
Ямайки. Згодом Моргани поселились у Ш татах, 
покинувши колишне ремесло. Шратську лвшю роду 
продовжував твльки Клод. Чарлз Деввс узяв його на свою 
бригантину за старшого помвчника каттана I дозволив 
привести з собою на корабель ДженнРдввицю, яка чекала 
вщ нього дитини.

Коли Томов! було два роки, бригантина пщ маркою 
австрвйського навчального судна зайшла в Гавану. 
Дженш зшшла на берег I на корабель бшьше не 
повернулась. Клод подався шукати и I теж не повернувся. 
Мабуть, його хтось убив. До дев'яти роюв хлопчика 
виховував старий Чарлз, потвм ним откувався Джон. 
Чарлз заповвдав йому зробити 13 хлопчика справжнього 
мужчину.



На «ФлайТн стар» Том був улюбленцем ус!еТ 
команди. Слухняний I незмвнно споюйний, в\и подобався 
вс1м. У ц|й маленьюй 1стот1 жили скромысть I доброта, 
котрих так не вистачало людям, яю його оточували. I во 
вони Ц1нили в ньому саме це, хоч, можливо, шхто з них 
того й не розум1в. Томов! було важко тершти Тхню 
нерозумну любов. 1нод| Тм здавалося, що в\и надто 
байдужий. Розсудливий, трохи врошчний характер 
хлопчика починав дратувати Тх, I Тм часом кортто 
вщлупцювати його, але тод| б довелося мати справу з 
каштаном. Джона боялись. I руку на юнгу шхто не 
зводив, хоч 1нших прикрощ1в Том зазнав чимало.

Повернувшись на мюток, хлопчик подав Джонов! 
корковий пояс.

— В1зьмпъ, сер, це ваш.

— Дякую, Томм1, повюь його на штурвал.

Вони стояли поряд, тримаючись за поручш, — 
кремезний бородатий каштан I маленький, худий юнга. 
Каштанов! хотшося сказати хлопчиков! щось хороше.

— Ти п а м 'я т а е ш , Томмв, я к о л и с ь  уб и в  
альбатроса? — не знайшовши шчого кращого, спитав 
Джон.

— Так, сер, це було на «Жагучт 1нд1анц|». Ви зняли 
з його лап шюру I зробили соб! ремЫь для пютолета.

— Кажуть, що вбивати альбатроса не можна. Рано 
чи П13НО дух птаха помститься моряков!.

— Так, сер, я пам'ятаю, вам казав це боцман 
Морган. А ви з нього смвялись.

— Тоб! не здаеться, що я був дурний?



— Ы, сер, ви зробили так, як вважали за потрвбне. 
Ваш батько не лю бив, коли його баж ання не 
виконувались.

— Це правда, Томмг..

Джон холв сказати, що тепер вк шкодуе про той 
вчинок, але не сказав. Розмовляючи з хлопчиком, вк 
намагався уявити, де вони зараз перебувають. Уже 
багато годин стих1я гнала бригантину на швшчний захщ, 
а Тм же треба просто на захщ.

— Ти не пом1тив, Томмв, який В1тер був ошвдш?

— Я не мIг цього помшити, сер. Мене з ранку не 
випускали з кают-компани.

Джон лшив себе думкою, що попереду вщкритий 
океан. Якщо бригантину доа не перекинуло, вона, 
мабуть, витримае натиск урагану до юнця.

Вк |ще встиг подшитися щею думкою з хлопчиком. 
Зненацька шалений б!г бригантини урвався. Р1зко 
смикнувшись назад, вшрильник з гуркотом I страшним 
скреготом круто пол13 угору, став дибки, полм хитнувся I, 
розбиваючи обшивку корпуса, повалився на правий борт.

Каштан I хлопчик повисли на поручнях мютка. В 
першу мить Джон подумав, що корабель наскочив на 
кораловий риф. Насилу добравшись до штурвала, вк 
хапливо намацав рятувальний пояс, але так I не над1в 
його. В густому суткку ноч1 далеко вщ корабля очI 
розр13нили чорний силует пр.

Бригантину викинуло на берег.

За сто три роки, прожитих на св т, Джон багато чого 
забув. 1з пам'ял випали цш1 десятиркчя. Але не л  
двадцять С1М дн1в. Т| дн! забути неможливо.



Берег, на який Тх викинуло, Джон прийняв за острвв 
ФлЫт. Р\к тому в\и проходив на сво'ш бригантин! повз 
нього I запам'ятав обрис прських вершин. Коли 
розвидншо, йому здалося, що це Т1 сам! вершини. Шчого 
поганого про населения Флнту в\и не чув, тому й не 
сподввався тут шякоТ небезпеки. Казали, що на цьому 
остров! живе невелике плем'я мирних полнезшських 
рибалок.

I, т т ь к и -н о  прийшовши до тями, тр а ти  без 
будь-яко'[ обережносп почали обладнувати тимчасовий 
таб!р. Корабель дуже побило, а проте Джон думав, що Тм 
пощастить залатати пробо'Ыи I знову стягти бригантину 
на воду.

Юлька чоловк одразу подалися в глиб острова на 
пошуки дерева. Ще чотирьом Джон велвв пройти вздовж 
берега, щоб знайти поселения тубтьщв. Поблизу того 
мвсця, куди викинуло «Флашн стар», у море впадала 
якась рвчечка, росли кокосов! пальми I багато 
апельсинових дерев, але нвяких осель не було видно.

Б тя  корабля лишилось тридцять чоловж. Ус! 
працювали на берез!, розчищали майданчики для 
наметвв. Несподввано з трьох боюв на них посипалось 
камЫня.

Шрати не встигли отямитися. Коли Джон, кинувши 
лопату, рвонув з-за пояса тстолет, двое з тих, що 
нападали, вже повисли на його плечах. Вони вискочили 
мов 13-пщ землг 3 нестямним виттям, вереском I криками, 
IX було не менше сотнк Згодом з люу вийшло ще сттьки 
ж, несучи на бамбукових жердинах дерев'яы клвтки.

Здаеться, вперше за двадцять три роки життя Джона 
охопив жах. Ттьки тепер, побачивши клтки, в\и зрозумвв, 
як жорстоко помилився. Це був не мирний ФлЫт. Вони



попали на марюзький остр1в Фату-Х1ва, населения якого 
зажило похмуро'| слави кашбал1в. Про кл1тки, в як! 
фатух1вц| саджали сво'[х полонених, знала вся Океаыя.

IX довго кудись несли. Ледь пом1тна стежка, 
звиваючись у хащах тротчного л!су, пщнпмалася вище й 
вище. Пот1м вона так само довго змилася по схилу. 
Нарешт! об|рвалась. Дорогу перегородила пр|рва. Вузька 
кам'яниста ущелина н!би розтинала гору на дв! частини.

ЗуПИНИВШИСЬ, ТубIЛЬЦI З'ЮРМИЛИСЯ бШЯ КЛ1ТКИ
Джона. См1ючись I жестикулюючи, вони голосно щось 
обговорювали. Мабуть, Тх дивував зовшшшй вигляд 
Джона. У нього була майже така, як у них, смаглява 
шюра I така ж цупка чорна чуприна. Але оч! голуб!, а 
борода червона. ВЫ фарбував и якимсь Ыд1анським 
зтлям, що дюталося йому вщ батька.

Мешканц! атолу Тикахау, де Джон часто бував на 
своТй баз1, трохи навчили його полЫезшськоТ мови. 
Т у б т ь ц ! розмовляли тим же тягучим , н 1би одне 
нескЫченне слово, д1алектом. Однак Джон шчого не 
розум1в, вЫ був дуже приголомшений.

— Гади, мерзота, брудш сволоцюги! — розлючено 
плювався вЫ.

Ц| мерзотники зжеруть його, обгризуть його юстки, 
як собаки.

Раптом позаду, десь у довгому ряду клток, як! 
стояли на стежц|, пролунав голос маленького Тома:

— Мютере каптан!

У Джона тьохнуло серце.

— Слухаю, мм хлопчику! Що з тобою, Томм1?



— 1-Пчого, сер, — СП0К1ЙН0 I, як здалося Джонов!, 
навпъ весело вщпов1в хлопчик. — Я в клтдг Вони з'Тдять 
нас?

Джон силувано засм1явся.

— Звщки ти взяв, Томм1? Що за дурнищ Л1зуть тоб1 в 
голову?

Хлопчик вщчув, що каттан сказав йому неправду. 
Томм1 прекрасно все розум1в.

— Каттане, — сказав в\и, — хочете, я вам засп1ваю? 
У кликах розчулено загомонти:

— Томм1, руде ангелятко, ти не бо'(шся?

— А Х1ба 31 мною немае мо'[х друз1в? — У голоа 
хлопчика прозвучала звична для нього |рон1я.

— Так, Томм1, ми з тобою. Але, Томм1, ти ж нжоли не 
сп1вав.

— Ну то й що! Зараз я спвватиму. Хочете, капвтане?

— Звичайно, Томмк Якщо в тебе е голос.

Вдячний вщважному хлопчиков!, Джон намагався 
вгамувати хвилювання, яке несподввано пойняло його.

Хлопчик заспввав:

Тримай, стерновий, штурвал,

Розплата — твоя голова 

За точний курс корабля,

За даль, де лежить земля!

За серця гарячу кров,

За щастя, життя I любов



Розплата — твоя голова

Смёлёш! Двох смертей не бува...
Джон н1коли не плакав Але тод| вЫ, здаеться, 

все-таки заплакав Слухаючи хлопчика, плакали ва 
прати. Цей маленький Том був Тхн1м добрим генем.

Притихли й марк1занцк У Тхшх чорних очиськах 
застиг подив. Мабуть, такого полоненого вони ще не 
бачили.

А хлопчик спвав, I до всього йому, здавалось, було 
байдуже:

Доля морська — то красива казка

Для бездомних, як ми, смёльчакёв.

Вах нас чекас фатальна розв'язка

Ну, то що ж! Недоречний тут гыв.

Вже нам прощения не ждати вщ бурё,

Бог нам погрожуе вже давно.

Ну, то що ж! Нарёкати не будем.
У цей час з протилежного боку ущелини над 

прврвою повис М1ст 13 колод. ВЫ вил 13 десь 13 кущвв. Товсп 
подв1Йн1 Л1ани обережно опустили його на край стежки.

Марюзанц! ще хвилину стояли нби зачарован. Полм 
кинулися до кл1ток, пщхопили IX I пщтюпцем побЫли 
вперед.

Коли Джона перенесли через мют, за кущами вЫ 
побачив велике безлюе плато, на якому височши с\р\ 
кам'ян! мури — фортеця. Навпъ у своему безнадЫному 
становищ! Джон здивувався. Ц| кашбали вмвють,



виявляеться, будувати не тшьки розсувш мости, а й 
справжш фортецк Спостережш вежв, велика ктьюсть 
бмниць для каменеметальних пристро'1'в, зубчасп ворота 
13 щшьно збитих стовбурвв залвзного дерева.

У дупл Джона наростав вщчай. В1н думав про втечу, 
але звщси, видно було, не втекти.

Триста рок1в майорвв над океанами роджер роду 
Девюв, триста роюв Тм щастило. Двох Деввсвв повюили, 
трое загинули в бою. Але то були не т\, кому батьки 
заповщали свм прапор. Девюи, яю плавали пщ роджером 
Джеремв, поразок не знали. I ось такий юнець.

Вже у воротах фортецв Джон знову згадав убитого 
ним альбатроса. На мить йому здалося, що чорний птах 
л к а е  над ним. його напруж ен! нерви п о в т ь н о  
розслаблювались.

Якби хто Т1е'[ хвилини сказав, що його зврка не така 
вже й трапчна I для нього загалом усе скшчиться 
щасливо, вIн би, звичайно, не повврив. Як I всякий 
приречений, в\и |ще на щось сподввався, але розум надю
В1ДХИЛЯВ.

Скутий тюнотою кл1тки, Джон вщчував, яким важким 
стае його занвмше тто. Серце то завмирало, то, раптом 
прокинувшись, трвпотшо в дрвбному ознобк

— Гей, ви, в клвтках! — закричав в!н раптом 31 злвсгю 
— Ви мене чуете?

Юлька голос1в вщповшо:

— Говори, капвтане, ми слухаемо.

— Ц| дикуни нас не розумють. Поки ми разом, треба 
обмвркувати, як будемо двяти.



— Так, каштане, — зшхнув за Джоном чилвець 
Фернандес. — Я волвв би загинути в бою, не так прикро. 
Але голими руками цих клшок не зламаеш.

— У мене в кишенп лишився скпаданий и\ж. Вони не 
знають, що в нашому одязв е кишенк Чуете, не будьте 
щютами, у кого лишилися складанп нож1, не пускайте Тх у 
хщ передчасно...

Сильний удар юнцем палиц! в спину примусив 
Джона замовкнути. Марюзанщ, мабуть, здогадалися, про 
що йшла мова.

Стша фортец! оточувала селище, яке потонуло в 
зелен! — кшька десятюв бамбукових хатин з високими 
гостроверхими дахами. Вони стояли на кам'яних 
пщмурввках, шби на широких довгастих столах. Перед 
кожною хатиною, на майданчику, який правив за 
подввр'я, була видовбана овальна чаша — басейн для 
купания.

Полонених несли в центр селища, на велику, 
обсаджену квшами площу, на яюй у цей час було багато 
людей. Пропускаючи вои-пв з клшками, натовп посшшно 
розступався.

Край площ| на помост! з колод, застеленому 
голубими циновками, пщвгнувши шд себе ноги, сидвв 
кремезний сивий марюзанець, у якого все тто — навпъ 
губи, пов1ки I мочки вух — було в татуюваш-п. В руках в\и 
тримав прикрашену рвзьбленням та перлинами бамбукову 
палицю — символ влади дождя. По боках I за спиною 
старого марюзанця стояли три хлопчики з ввялами з 
пальмового листя.

В урочиспй тиш! пщмшовши до помосту, процеая з 
клшками зупинилась. Один з воТшв, мабуть, старший,



розмахуючи руками, почав збуджено щось розповщати 
вождевк Мабуть, про те, як вони вдало захопили спльки 
полонених. Вождь слухав, схвально киваючи головою. 
Його обличчя було уважним I суворим. Раптом вк 
стрепенувся. Джон почув, як вк нетерпляче крикнув:

— Хама'П Неать сюди!

Одразу весь натовп захвилювався, ва почали 
кричати:

— Ена о'Га! Ена о'Га! Ось вк! Ось вк!

Джон насторожився. Вк зрозумвв, що той вок 
розповщав про маленького Тома.

Змучений безсонною нвччю I вам пережитим за цю 
добу, х л о п ч и к  усе ще тр им ався 13 зухвало ю  
безстрашнютю. Коли його клвтку пщнесли до вождя, вк 
презирливо сказав:

— Каоха, таТпИ Здрастуй, людожере! — На «Флайк 
стар» ц| два полкезмських слова знали век

Вщ неспод1ванки вождь спочатку оторотв. Пот!м 
гмукнув, усмвхнувся I нарешт! вибухнув голосним реготом.

— 0 '|'а тане, о'(а тане, — заходячись вщ реготу, 
повторював вк.

Тепер розгубився Том. Побачивши поруч 13 собою 
кпггку капшана, вк мало не заплакав:

— Сер, що йому потрвбно?

— Вк каже, Томмв, що ти справжшй мужчина. 
Тримайся, хлопчику.

В очах юнги еяйнула безеила ненависть:

— Проклятий таТпИ



— Так, Томм1, але будь розсудливим. Здаеться, ти !м 
подобаешся.

— Не хочу я Тм подобатись. Вони все одно з'Тдять 
нас... Ти розумвеш, хто ти? — ковтаючи сльози, закричав 
вЫ вождю. — Ти таТгп, брудний таТпМ

— Ви чуете, я ж казав, що вЫ справжнЫ мужчина! — 
захоплено вигукнув вождь. — МоТ воТни чули його п!сн!, я 
бачу його смшивють, вЫ буде мо'(м сином! Я ввзьму його в 
сввй двм, нехай це знають усМ — I, стримуючи запал, 
ласкаво звернувся до Тома: — Каоха, оТа тане. Здрастуй, 
справжнм мужчина. Уа таТпк Так, я людожер. Уа паТа вау. 
Але я ситий, твое тто мет не потрвбне.

ВЫ говорив, що вже старий I що в нього немае двтей. 
Проте великий бог Твю почув його молитву I послав йому 
сина, хорошого сина, вЫ це бачить.

3 натовпу лунали радют вигуки. Вс! захоплювалися 
Томом I радти щастю вождя. Певне, вам здавалося, що 
таким же щасливим мае бути I маленький Том.

— Син вождя, — ревла площа, — виходь з клвтки, 
спввай своТ п!сн!!

Вщкривши кл1тку Тома, двое вои-нв схилились перед 
ним у шанобливому поклонк Юнга затремтвв вщ страху, 
мабуть, думаючи, що настала його остання година.

— Виходь, Томм1, I не показуй, що ти Тх злякався, — 
сказав Джон, намагаючись заспоко'1'ти хлопчика. — Вождь 
вирвшив тебе усиновити. Вони хочуть, щоб ти Тм спввав. 
Смтиввше, хлопчику! Ти врятуеш себе I, можливо, всвх 
нас.

— Ти розумвеш нашу мову, червонобородий?



— Бачиш, Томм1, вш зовам не страш ний, — 
усмехнувшись, сказав Джон хлопчиков!. Пот1м, згадавши 
св|й запас полнезмських сл1в, вщпов1в вождю: — Я живу 
на Земл1 Паумоту, а там така ж мова, як I на земл! 
Фату-Х|ва.

Марюзанець недов1рливо похитав головою.

— Твоя дом1вка на Земл1 Паумоту?

— Так, великий вождь.

Прикрашене татуюванням обличчя марюзанця, 
щойно добродушно миролюбие, раптом стало гр1зним.

— Мо'[ люди бували на земл! Паумоту, я знаю, хто 
там живе. Ти брехун, червонобородий. Твоя дом1вка за 
океаном, ти вождь цих франг..[4]

* * *

...На Марюзьких островах жив один з наймогутыших 
I найрозвинеыших народ1в Полнезм. Ыхто в ц т частин! 
св1ту не чинив такого опору навал! европейцев, як 
марк1занцк У середин! дев'ятнадцятого стол1ття 
французам пощастило захопити вюм з дев'яти остров1в 
архЫелагу лише теля того, як ц| острови вже ткому було 
захищати.

Разом з тривалими втнами европейц! несли сюди 
своТ хвороби. Остров'яни, як1 не знали чужоземно'[ 
хвороби I не мали до не'[ 1муттету, вмирали тисячами, Тхн!

[4] Так марюзанц! називали француз1в.



лЫар! вмти лкувати будь-яю рани, але вони були 
безпорадш перед вврусом грипу. Заразш хвороби 
знищували населения одного острова за другим. 
Стотисячний народ майже зовам вимер. Французам 
лишалося ттьки привласнювати опустошен острови.

Найдовше трималися невелик! племена, ям 
населяли острвв Фату-Хвва.

Вперше фатухввц! звткнулися з европейцями 22 
липня 1595 року, коли европейц! вщкрили для себе 
Марюзький архмелаг. Бтя Фату-Хвви стали на яюр три 
корабл! юпанського конюстадора Манданы. Приголомшен 
небаченими кораблями, остров'яни вийшли на своУх 
каное ввтати гостей. В руках вони тримали грона бананв 
та Ыш1 троп1чн1 плоди — показуючи, що йдуть з мирними 
намврами. 1спанц| запросили Тх на кораблв, забрали 
п о д а р у н к и  I т у т  ж е в б и л и  иметь ч о л о в н  
продемонстрували силу вогнепальноУ зброУ.

Пот1м, уже у вюмнадцятому стол1тт1, на Фату-Хвву 
стали вчащати англтсью та американсью китобоУ. Вони 
нжого не вбивали, але, погрожуючи громом гармат, 
вимагали, щоб Ум давали свиней, фрукти I жнок.

Узявши данину, китобоУ вщпливали, а на остров! 
спалахували епщемм. Кожен ввзит европейцев приносив 
остров'янам Т1льки жертви. Зрештою фатух!вц| зрозум!ли, 
що з б тим и чужоземцями Ум краще не знатися. 
Покинувши легкодоступен райони узбережжя, вони 
переселились у високопрн кам'ян фортец| й нкого туди 
не допускали. Заволод1ти Ухн1ми бастюнами, як! були 
збудован за вс!ма правилами оборонного мистецтва, 
европейц! не могли дуже довго. Французи намагались 
укртитися на узбережж!, але щоразу, коли Ухнт гарнзон 
висаджувався на остр1в, серед солдат зчинялася панка.



Невловш фатух1вц|, здавалося, сидши за кожним 
кущем. Досить було солдатов! загавитись, як в\и одразу 
попадав до рук остров'ян. На другий-третш день теля 
висадки француз1в на остр1в у розташуванш (хнього 
табору звщкшясь з'являлася довга дерев'яна таця, на яюй 
лежав один 13 тих, хто напередодт зник. Засмажений, 13 
пучком зеленI в ротк

Це був дивовижний народ. Свплошюр!, як мало хто 
в Полнези, ставни, з правильними рисами обличчя, 
фатух1вц| зовы були схож1 на один з народ1в ГИвденно'! 
Африки — зулуав. Якби на конкурс краси 31брати по 
одному представнику вщ ус!х народ1в Океани, то 
фатух1вець, як твердять знавц|, безсумн1вно, поав би 
перше мюце.

По вай Полнези тшьки фатух1вц| визнавали жЫку 
р1вноправним членом громади. Точн1ше сказати, у них 
був лопчно обгрунтований культ жнки, и послав на 
землю бог, щоб вона дарувала життя — тому Тй треба 
поклонятись, у нм зосереджено все найпрекрасыше — 
тому и треба цЫувати, вона слабша вщ чоловка, але 
якщо воТн ще на втну, дома його замЫяе жЫка — тому 
до неТ треба ставитися з повагою.

При бажанш кожна жЫка одночасно могла мати 
юлькох чолов1юв, якщо вона, звичайно, вмша подобатися 
чоловкам. Цьому складному мистецтву фатух1вц| навчали 
д|вчат ще з дитинства. Д|вчина, яка зум1е звабити I 
одружити з собою кшькох хлопц1в, ставала одн1ею з 
найповажтших жнок племенг

Серед марюзанц1в I взагал! народ1в Пол1нези, мабуть, 
тшьки фатух1вц| знали, що таке поцшунок. Тому вони не 
спотворювали сво'(х губ, як то часто бувало у Ыших 
пол1нез1Йц1в, I не носили традицтних оздоб у ноа. Ж1нки



дуже любили намисто I валяю браслети, а чоловки 
прикрашали себе татуюванням. Майже ва вони ходили з 
голеними головами. Цим вони показували, що пам'ятають 
своТх воропв I присяглися знищувати Тх. У декого на 
маювц| стирчала туго заплетена юска — знак вона, який 
учинив кревну помету.

Вони були вщважш вони й чудовв мореходи, Тхн! 
катамарани робили наскоки на найвщдалеыцл острови 
ПолвнезвТ. Будували грандюзш споруди з каменю I 
славилися вмнням вирвзьблювати в скелях величш 
скульптури. Обробляли землю, займалися морськими 
промислами, любили т е ш , танцв I загалом були 
незлобивк А IX вважали за жахливих кашбал1в. Саме 
вважали.

Як вщомо, кан1бал1зм юнував на багатьох островах 
ПолвнезвТ. Але це не означае, що тубтыдв справдв 
хар чув ал и сь лю дським м'ясом. ЛюдоТдства як 
повсякденного явища не було. Якщо полнезнщ людоТди, 
то т а к  сам о  м о ж н а  н а з в а т и  к а н в б а л а м и  I 
високоциввлвзованих японцвв, чи'[ найбвльш фанатичш 
самураТ вважали за доблесть не твльки вбити ворога, але 
й тут-таки, на полв бою, з'Тсти його печвнку.

Сво'[ «самура'[» були I в ПолвнезвТ, не ва вони, а лише 
особлива каста военачальниюв, яю дали обвтницю нвколи 
не розлучатись вз зброею I витримали випробування на 
безстрашнвсть. На Марюзьких островах Тх так I називали 
— безстрашнв. Ось у цвеТ касти один з воТнських ритуалвв I 
був канвбальським.

Та коли по лтезш ц! зрозумвли, що европейце 
вважають Тх ус!х людоТдами, цю репутацвю — таку, 
здавалось би, незавидну — вони вевляко стали 
пвдтримувати. Беззахисним остров'янам вона була свого



роду зброею. Вони не могли вистояти проти европейських 
гармат I мушкетвв, але Тх боронила страхгглива слава 
кан1бал1в.

«Немае сумшву в тому, — писав Мвклухо-Маклай, — 
що папуаав врятувала вщ цтковитого винищення 
значною мврою вигадка европейцев про те, шби Нову 
Гвнею населяють страши! людоТди. Я не заперечую, деяю 
кашбальсью обряди, як I в багатьох 1нших мюцях Океанм, 
там справд! е. Однак европейщ прийняли окрем! випадки 
за жахлив! побутов! орги I тим самим сам1 себе налякали, 
а папуаси цим дуже вмшо скористалися. Так, уявпъ соб1, 
у них вистачило кмппивосп не розвювати жахлив! м|фи, 
а вигадувати про себе ще неприглядны небилиц!, вщ 
яких у легков1рних европейцев холола кров».

Не менший жах на европейщв наганяла I Фату-Х1ва.

I треба було так статися, щоб т1еТ пам'ятноТ ноч1 
1887 року бригантину Девюа викинуло саме на Фату-Х1ву.

Остров'яни прийняли П1рат1в за француз1в, черговий 
напад яких вони щойно вщбили.

Можливо, якби Джон признався, що вони — шрати, 
йому б пов1рили. Але це було не краще, нпж опинитися в 
рол1 ненависних франк Бо корнне населения т1еТ частини 
Тихого океану не бачило р1зниц| М1Ж морськими 
розбшниками, я к1 шастали в П1вденних морях, I 
французькими загарбниками Пол1незм. I Т1 й друп ттьки 
розоряли осгрови I не знали меж насилля.

Стараючись якнайбшьше награбувати I до того ж 
одержати задоволення, розважаючись 13 красивими 
полнезшками, американц! теж Н1 з ким рашше не 
церемонились. Та коли на Т а т  I Марк1зьк1 острови 
прийшли французи, становище американських китобоТв I



скупниюв копри та перл1в р\зко змкилося. Тепер, щоб 
зайти на якийсь з остров1в архтелагу, вони мусили 
питати дозволу у французьких резидент1в I платити 
досить високе мито. Кр1м того, вести торпвлю з мюцевим 
населениям  вщ ниш  дозволялося тш ьки через 
посередництво французвв.

Звичайно, американцев не влаштовував такий 
поворот справ. Тому вони почали всшяко загравати з 
остров'янами, щоб, заручившись (хньою пщтримкою, або 
спробувати вигнати француз1в, або, якщо це не 
пощастить, при допомоз! мюцевого населения знайти 
шляхи для випдноТ контрабанди, тобто, обминувши 
француз1в, вести на островах ту саму полшику, але дещо 
хитрше. От, мовляв, французи вам шчого не дають, 
тшьки грабують вас, а ми хороня, привозимо вам рези! 
товари, хоч для нас це дуже небезпечно. Адже вам 
вщомо, як фраш ненавидять людей з краки Марше.[5] 
Тому що люди з кра'1'ни Марше справжы друз! остр1в'ян, а 
фраы |'хн1 запекл! вороги.

Так чи накше, але француз1в американц! завжди 
лаяли , I остров'янам це подобалось. Навшь на 
непримиреннт Фату-Х1В1, яка не хотша дружити Н1 з 
якими блщолицими, людей з крайни Марше зустр1чали 
цшком терпимо. Вони були хоч I не дуже надмн!, та вже 
ж союзники в боротьб! проти спшьного ворога.

Дружбою полкез1Йц1в з американцями I вирвшив 
скористатися Девю, який добре знав обстановку на 
сусщн1х з архшелагом Паумоту Марюзьких островах.

— Ш, великий вождь, — мовив вк, — я кажу правду, 
мм Д1М на земл! Паумоту. Я народився в кра'к! Марше, але

[5] Так пол 1нез1Йц| називали Америку.



на земл! Паумоту у мене багато друзвв, вони хочуть, щоб 
я I моТ люди жили з ними. Ми ва з краТни Марте.

— ТвоТ слова, червонобородий, брехлив!, як товсп 
ноги, котр| хочуть уах випередити, — зневажливо 
В1ДПОВ1В вождь. — МоТ люди бачили на твоему корабл! 
велию гармати. Нав1що людям з краТни Марте таю 
гармати? Вони приходять до нас 13 товарами, ми не 
бачили гармат на кораблях людей з крайни Марте.

— Але, великий вождь, мш корабель на землю 
Фату-Х|ва викинула буря. Ми йшли до земель ТурбуаТ, там 
живуть наш1 вороги.

— I ти взяв гармати, щоб стршяти в людей земл! 
ТурбуаТ?

— Так, великий вождь, — гндтвердив Девю, 
думаю чи, що його вщповщь прозвучала досить 
переконливо. ВЫ назвав найближч! острови, яю спали на 
думку, не знаючи, що на архЫелаз! Турбуа'( нещодавно 
почалася вмна з французами I про це вже вщомо 
марюзанцям.

Суворий вождь, здаеться, подобр1шав.

— Мо'[ люди I я вдячн1 тоб1, червонобородий, тепер 
ми чуемо в твоТх словах правду, — задоволене сказав вЫ, 
I Девю подумав, що словесну боротьбу нарешт! виграно I 
IX вщпустять з богом. Але голос вождя знову став 
незворушним.

— Головний вождь фраш, — провадив вЫ дал1, — 
послав тебе вбивати людей земл! ТурбуаТ, але буря 
викинула твш корабель на землю Ф ату-Х1ва. Море 
зробило справедливо, воно допомогло людям земл! 
ТурбуаТ I вщдало нам на харчування тша наших воропв. 
Але ми сит1. МоТ люди зроблять 13 твого тша Тжу для твоТх



франк — Старий марюзанець говорив стримано, солщно, 
з належною вождю пдыстю I раптом крикнув натовпу 
майже у захватк — У воТыв фраы немае \ж\, вони голоды, 
тож нехай наповнять своТ животи оцим червонобородим!

Натовп ВЩПОВ1В вибухом захоплення. Соты горлянок 
у дикому екстаз! почали скандувати:

— Тукопана таа-хПтуе! Тукопана таа-хПтуе! 
Тукопана великий, як океан! Тукопана великий, як океан!

Коли пристрасп трохи вляглися, вождь знову 
звернувся до Девюа:

— Твое тто I голову, червонобородий, вщвезуть на 
каное двое твоТх людей, Т1, кого ти покажет, воТнам 
франк Кажи, я тебе слухаю.

У Девюа по с п и т  заструмував холодний т т .  
Звбравши останню волю, в\и насилу примусив себе 
усмвхнутись:

— Не поспвшай, великий Тукопана. Подивись, хвба на 
мет й на моТх людях такий одяг, як у воТыв фрат?

— ТвоТ люди вс! бшк

— У людей земл! Паумоту колвр шюри такий, як у 
тебе, великий Тукопана, але ти народився на землв 
Фату-Хвва. Я сказав правду, моТ люди прийшли з краТни 
Марте. Якби вони були воТнами франв, я б не м!г стати 
Тхн1м вождем. Подивися, хвба колвр моеТ шкври не такий 
коричневий, як у тебе? Чи ти бачив коричневих вождвв у 
воТн1в франв?

Тукопана насупився. Було схоже, що цей доказ 
справив на нього враження. А може, в\и дивувався з 
поведЫки Девюа. Червонобородий полонений розумвв,



що на нього чекае, проте був спомйний I нав1ть 
безтурботно усм1хався.

— Коли твоТ люди, — мовив тим часом Девю, — 
робитимуть з мого тта Ужу для воУыв фраы, накажи Ум 
добре обсмалити на багагп I голову. Нехай залишаться 
ттьки моУ голуб! очк Якщо твоУ люди не знають, як це 
робиться, то я можу тоб! розказати. Оч1 треба залтити 
мокрою землею I поливати соком молодого кокоса, поки 
голову триматимуть над вогнем. Так роблять таУгп на 
зе м л ! П а у м о т у , I очI з а в ж д и  з а л и ш а ю т ь с я  
непошкодженими. Тод| головний вождь фран, можливо, 
й пов!рить, що твоУ люди вбили його воУна. А якщо йому 
подадуть необсмалену голову з коричневим кольором 
шюри, вIн буде ттьки радий I скаже, що Тукопана 
прислав йому тто свого таУпк А голуб! оч! то, певне, вщ 
батька, людини з краУни Мар1те. МоУх людей головний 
вождь фраы слухати не буде, фран не в1рять людям з 
краУни Мар1те.

Марк1занця це дуже збентежило. Йому ще не 
доводилося чути там розмови вщ полонених, ям 
усвщомлюють свою приреченють. Цей червонобородий 
казав про власну голову так, шби вона належала не 
йому. А з Ышого боку, вЫ мае слушнють. Коли люди з 
краУни Мар1те приходять на Фату-Х1ву, то в багатьох 
ж1нок пот1м справд! народжуються Д1ти з голубими очима. 
Правдою було й те, що у вах вожд!в фран! кол1р шюри 
ттьки бтий.

Проте, вщдаючи належне мужност! полоненого, 
М1няти свое р!шення вождь, здаеться, не збирався. Надто 
великою спокусою було послати такий «подарунок» 
головному вождев! франк I водночас марюзанця тепер, 
видно, мучили сумн!ви.



— Ти не боТшся смерл, червонобородий? — спитав 
вЫ, шби досадуючи на самого себе.

Девю не вщповвв. Його погляд зупинився на 
маленькому Томмк Коли юнга вийшов з клвтки, його 
оточили Ж1нки. Пританцьовуючи, вони заходилися 
обсипати його пелюстками к в тв . Так у марюзанщв 
починався обряд усиновлення.

— Ахлу! Ахлу! — вигукував жЫочий гурт. Ахлу, ахлу, 
раррар тата тане! Веселися, веселися ясноокий молодий 
мужчина! Ахлу, ахлу, тайо-па-ра-ри! Веселися, веселися, 
друже прекрасний.

Жчого не розум1Ючи, але пам'ятаючи пораду 
каштана, нещасний юнга примушував себе всмвхатися 
крвзь сльози. Полм раптом розлючено засгпвав:

Гримить довкш за валом вал,

Й верило щопги не рщня.

Та що нам В1тер, що нам вал?

Диявол — брат нам, меч — суддя...
Уся площа завмерла з великого подиву. Забувши 

про червонобородого полоненого, вождь по-пташиному 
витягнув шию I завмер, не смючи ворухнутись.

Отод| у Девюа I з'явилася, як йому здалося, рялвна 
думка: переконати вождя, що вони з юнгою рщш брати.

ВЫ знав: за звичаем, який юнував на архтелаз! 
Паумоту й Марюзьких островах, людина, котра вирвшила 
когось усиновити, одночасно оголошувала своими дшьми I 
всвх и братвв та сестер. Правда, поки обряд усиновлення 
не почався або ж його ще не встигли довести до юнця, 
вщ нам1ру стати прийомним батьком можна було



вщмовитись. Проте зараз це означало б, що вождь 
мусить звбрати I привселюдно з'Тсти вс! Т1 пелюстки квтв, 
якими жшки обсипали юнгу. 1накше його вщмову 
вважали б недисною. Нехтувати цей звичай вождь не 
М1Г, бо тод| вIн втратив би свш авторитет головного 
хранителя вах традицм племени.

— Е мауру а вау, таахв каттам! Я щасливий, великий 
батьку! — не давши отямитися Тукопанп, — сказав Девю, 
як ттьки юнга замовк. Це була ритуальна фраза, що и 
мала говорити молода людина, котра 13 вдячнистю 
приймала опку прийомного батька. Девю промовив и 
голосно, з повагою \, як вимагав звичай, схилив голову на 
груди.

В о ж д ь , м а б у т ь , с п о ч а т к у  п о д у м а в , що 
червонобородий переклав йому змют пюн1 усиновленого 
юнги, але скоро збагнув, у чому р!ч, I люто витрвщив очк

— Паурки! ТутаТ оурМ Свиня! Нкчемна тварюко! 1та 
маТтаТ нуТ! Шдлий брехун! КутуТ франв кархоурП 
Боягузливий б т и й  француз! В т  так кричав, що 
здавалось, от-от задихнеться.

Несподввано оголосивши себе братом маленького 
Тома, Девю, звичайно, не думав, що його хитрють 
викпиче у Тукопани такий скажений гыв. Сталося так, що 
Девю, сам того не бажаючи, перед уам племенем 
виставив великого й мудрого вождя людиною, яка варта, 
за уявленням полнезтщв, зневаги...

Р|ч у твм, що на Фату-Х1В1 та багатьох нших островах 
Океанм, де юнував канвбалвзм, родинним зв'язкам 
надавали дуже великого значения. Щоб хтось 13 родичвв 
члена касти безстрашних не попав часом до нього на 
спл, треба знати не ттьки вах членив свого роду, але й 
тих, хто так чи шакше з ним породичався. Якщо



в и я в л я л о с я , що хтось не зн а в  наввть свого 
десятиюрщного брата, в очах одноплемнниюв вш 
втрачав усяку повагу.

Ось чому перш шж когось усиновити, майбутнм 
прийомний батько повинен добре вивчити весь родовщ 
годованця. Звюно, в даному раз! Тукопана зробити цього 
не мIг, та й сумшвно, що на його м1сц| хтось про це 
подумав би. Але, почувши ритуальну фразу Девюа, ва 
навколо завмерли — марюзанщв вразила саме кричуща 
необ13нан1Сть вождя. Ыби вони не розумти цього з 
самого початку. Адже ясно, що про родичвв юнги вождь 
нвчого не знав I знати не мЫ, але... Зганьбив себе, 
осоромився великий Тукопана. А «подарунок» вождев! 
воТн1в фран1?

Не пошле ж йому Тукопана тшо свого сина. А все ж 
уже вирвшено. Як може Тукопана тепер скасувати свое 
власне рвшення? Де це чувано, щоб великий вождь 
сказав слово I не дотримав його! Кр!м того, якщо цей 
червонобородий став сином Тукопани, тод| взагал! ыкого 
з полонених чта ти  не можна. Вони ж воТни сина 
Тукопани... А яка була сутичка I яка перемога! Не втк 
жоден кархоурв, вс! попали в клтку.

Так, у складне становище поставив червонобородий 
Тукопану. Але хто з вождвв визнае свою помилку? Що ж 
тод| буде з його авторитетом?

Проте спростувати заяву полоненого Тукопат було 
Н1чим, I в!н, побачивши, що червонобородий збираеться 
щось пояснювати, кричав, не тямлячись вщ лют1:

— Замовкни, нжчемна тварюко! Нвчого не кажи, ми 
тебе не слухаемо! Нвхто тебе не слухае! Ти брехун, ти 
мерзенна свиня!



Увесь внутр1шньо звщулившись, Девю благав бога 
допомогти йому не послабити волю. Вм розумвв, що не 
можна мовчати, бо макше юнець, I усвщомлював, що 
зараз усе залежатиме тты<и вщ його самовладання, вщ 
того, насктьки переконливо вм продовжуватиме цю 
смертельну гру.

— Пробач, великий батьку, — мовив вм сумно, — 
твм негщний син розп-пвав тебе, покарай його. — Девю 
добре знав, що полмезмщ своТх дшей нколи не карають.

Тукопана схопився, хот1в кинути в обличчя 
полоненому ще якесь звинувачення, але вщразу ж знову 
о в, вигукнувши з радюним осяянням:

— Х-хе, ти коричневий! Шюра в тебе коричнева! Ти 
сам казав, га, казав? Що? Х-хе, коричневий!

— Це правда, великий батьку. — Девю вщчував, як 
його лоб зросило потом. — Мм молодший брат бш1ший за 
мене, його навпъ сонце не робить коричневим. А це тому, 
що до тебе у нас були рези! батьки. Мм перший батько 
був коричневим, а перший батько брата — бший. Але 
мати в нас одна, I ти, великий батьку, бачиш це по наших 
очах. Подивися, хвба в нас в обох не оч! братвв?

Все ще оточений жмками, як! тепер принишкли, 
юнга напружено стежив за розмовою. Як I вс! полонен!, 
в!н нвчого не розумвв, але голос, здавалося, спокмного 
каштана вселяв надвю. Хлопець вимушено всмвхався. 
Решта п!рат!в сидши в клшках похмуро зосереджеш, 
мовчки чекали, чим усе це скмчиться. Коли старий 
марюзанець скажеыв, вони мимовол! звщулювались, але 
мужнють юнги I каштана змушувала джентльмешв удач! 
тримати себе в руках. Якщо цей татуйований диявол 
кричить, то ще не все втрачено. Кричить, аби щось



довести, значить, торгуеться. Каштан зум\е якось 
заговорити йому зуби. Девю — та не зум1в би?!

Дивлячись то на хлопчика, то на червонобородого 
каштана, Тукопана дедал! помшшше хвилювався. 
Безперечно, вк був збентежений. Справд|, оч! в обох 
зовам однаков!, яскраво-голуб! I н!би в променистих 
росинках... «Х-хе, дурниця! Он у того полоненого оч1 теж 
голубг.. Ш, наче не дуже, трохи аруватг..»

Мабуть, велелюбний Тукопана охоче взяв би в сини 
й Д е в та, але... Припуслмо, на його необачшсть 
одноплемшники подивилися б кр\зь пальцк Ну, 
поквапився трохи Тукопана, не розпитав усього вчасно. 
Невелика бща, адже ритуал усиновлення ще не 
заккчено, тож не тзно виправити помилку. Але Х1ба 
безстрашн! погодяться позбавляти себе тако'( здобич!? Та 
вони роздеруть Тукопану, якщо через нього доведеться 
вщпустити на волю вах полонених... А якщо ц| двое 
в се -таки  б р а ти ? Впаде тод| на Т у к о п а н у  гнив 
найвидатн1шого з великих бог1в, ясновельможного 
володаря Земл1 I Неба, могутнього I непереможного Ткк 
Дозволив убити сина, свою дитину... ГМдлий, гидкий, 
зневажений Тукопана!.. «Н!-н!, не може цього бути. 
Червонобородий усе бреше, вк брехун, боягузливий 
бтий француз! Удае з себе безстрашного вока I плеще 
язиком, щоб урятувати свою шкуру... А що як?..»

I вождь прийняв соломонове рвшення.

— Гаразд, — сказав вк сердито. — Коли мм син 
навчиться говорити, я запитаю в нього. А до того часу ти 
сидшимеш у КЛ1ТЦ1. Я тебе не бачив, мо'( вуха тебе не 
чули.

Похмурим натовпом мармзанфв прокотилося 
полегш ене зшхання. Мудрий Тукопана мвркував



правильно. Поки його молодий син навчиться говорити, 
мине чимало часу, й весь цей час червонобородий йому 
буде н1хто. ВЫ його не бачив I не чув, так, не бачив I не 
чув. Червонобородий — невшьник племеш, а вс! його 
воТни — здобич.

I знову радюний вибух!

— Тукопана таа-хРтуе! Тукопана великий, як океан!

Т!еТ ж хвилини до Джона кинулись чотири дужих 
воТни. Вони пщхопили його клтку I, гортанне щось 
прокричавши, вистрибом кудись побЫли.

Все сталося так швидко й так несподввано для 
п!рат!в, що вони не зразу отямилися.

— Каптане! Кап та не! Брудт таТш! Бруды таТп!! — 13 
затзненням  почулися на площ| розпачлив! крики 
маленького Тома. ВЫ, мабуть, хотвв бЫти слщом за 
каптаном I люто з кимось боровся, але не м\г вирватися.

— Томм1, руде ангелятко... — тамуючи ридання, 
шепот!в Джон.

ПОТ1М 3 НЬОГО ЗврваЛИ ОДЯГ I ГОЛИМ ПЩВЮИЛИ В КЛ1ТЦ1,
немов папугу, пщ якимось гтлястим деревом. Разом з 
одягом забрали I нвж, на який вЫ так розраховував.

Така ж участь, крвм юнги, спткала всю команду 
«ФлайТн стар». Клтки з полоненими вщнесли в р!зн! кЫц| 
селища, пщвюили Тх на дерева I пильно охороняли, але й 
без цього про втечу год| було й думати. Зроблеш з 
м1цного залвзного дерева клтки голими руками не 
зламаеш.

Доля перестала бути ласкавою до хоробрих 
джентльмешв. Кого рашше, кого тзшше, але на всвх 
чекала загибель. Загрожувала вона й Джону.



Там, на площе, Джон не наважився натякнути 
Томов1, щоб вЫ постарався пояснити марюзанцям, н!би 
вони брати, хоч тод| це було неважко зробити. Достатньо 
було, розмовляючи з вождем, часпше вставляти в 
полЫезмську мову англмське слово «брат», I Томм1 б усе 
зрозум1в. Але ж I решта П1рат1в усе б чула. I якби ва 
полонеы збагнули, що Тхн1й капшан хоче видати себе за 
брата усиновленого вождем юнги, вони, не знаючи 
звича'ш полЫезмщв, вирвшили б, що вЫ рятуе тшьки 
себе, I, напевно, збунтувалися б.

Обман вщразу б розкрився. Тому ыяких натяюв юнз1 
Джон не робив. ВЫ був певен, що, коли марюзанц! 
почнуть Тома допитувати, той сам здогадаеться, як треба
ВЩПОВ1СТИ.

На жаль, Томм1 дав маху. Вщврваний вщ сво'[х 
недавнвх товарицлв, вЫ одразу став вимагати дозволу 
бачитися з червонобородим полоненим I при цьому 
вперто називав його вщомим уем Океани словом 
«капшан». Тод| до нього пщвели двох дуже схожих 
хлопчиюв, напевно, бралв-погодюв, I знаками запитали: 
мовляв, ви з червонобородим, як ц| двое?

Юнга зневажливо пирхнув:

— Вигадали казна-що! ВЫ мм капшан, зрозумши, 
дуры ваш! голови, мм капшан!

Уа, звичайно, зрозумши, одначе вождь, здавалося, 
вщповщ| Тома не надав значения. Насупившись, вЫ довго 
щось буркотливо говорив стармшинам племен!, пальцем 
показуючи то на юнгу, то на евм язик. Мовляв, у 
хлопчика ще язик ымий, вЫ не вмве поки що говорити, 
тому питати в нього рано.



Тома така, як вЫ думав, нахабна зарозумтвсть 
вождя обурила:

— Ти сам Н1мий, б р у д н и й  с та р и й  таТпМ 
Червонобородий — мм каптан! Мм каптан.

Для палко закоханого в свого кагптана юнги Девю 
був найдорожчою людиною на свт. 3 ним не можна було 
пор1внювати няких брат1в, тим бшьше, що Тх у Тома 
нколи не було. «Каптан, мм каптан!» У цьому було все 
життя юнги.

I життя Джона повисло на волосинк Розправитися з 
ним, як згодом з'ясувалося, збиралися того ж дня, але 
Тукопан раптом сяйнула блискуча щея.

— Х-хе, послухайте! — вигукнув вЫ на рад! 
старЫшин. — Цей червонобородий — скарб! Посилати 
його тто вождев! воТнв фран не треба. Ми вщрвжемо 
йому бороду, борода виросте нова. Чудово! Х-хе, еге ж, 
так буде довго.

У безбородих марквзанцвв жорстке волосся з 
чолов1чо'| бороди вважалося великою цннстю. I чим воно 
було незвичайшшого кольору, тим вище цшилося. 
Фатух1вц| робили з нього браслети, якими ва, хто Тх мав, 
дуже пишалися.

Червоних браслетвв на остров! нхто не мав.

На жаль, мудрий Тукопана не знав, що бороди Ыод! 
фарбують.

Коли полоненого поголили гострим, як бритва, 
уламком морськоТ черепашки I на його обличч!, де ранше 
красувалася розквшна червона борода, з'явилася 
звичайна чорна щетина, вождь, побачивши таке 
неймов!рне, на його погляд, диво, сторонв. ВЫ уп'явся



очима в Деввса, думаючи, мабуть, що перед ним внша 
людина. Але нв, це був той же, тепер уже колишнвй 
червонобородий. Вождь усе ще не вврив.

— Бура артуа! Бура артуа! — забубонвв ввн. — 
Великий боже, помилуй! Великий боже, помилуй!

Щетина все-таки лишалася чорною, а очв — 
голубими, такими ж, як були. Для бвльшоТ певноств 
Тукопана посмикав щетину нвгтями. Так, справжня, росте 
вз шкври... Ще хвилина вагання — в, захлинувшись 
раптовим вибухом гнвву, вождь люто продекламував:

А харр| та фоу,

А торо та фарраро,

А 1та та тара рта!

Пальма ростиме,

Корал розгалузиться,

Людини не буде!
Цв слова прозвучали як смертний вирок. То й справдв 

була одна з ритуальних форм вироку. Але наввть при 
найбуйнвшвй фантазвТ, яка була у Деввса, ввн не мвг би 
здогадатися, про що думав твеТ хвилини Тукопана.

Виявляеться, коли старий марквзанець зрозумвв, що 
червонобородий полонений в всиновлений юнга нвякв не 
брати, ввн замвсть того, щоб негайно стратити Джона, як 
треба було чекати, пройнявся до нього такою симпатвею, 
що вирвшив урятувати його. Серце вождя, який зневажав 
усяку брехню, скорила, мабуть, дотепнвсть Деввса, його 
д ивовиж не сам овладання в, зв и ча й н о , знания 
полвнезвйських звичаТв. Навряд чи Тукопана усввдомлював 
себе патрвотом, але, як в бвльшоств полвнезвйцвв, це не



заважало йому бути ним \ почувати вдячшсть до 
чужоземщв, хоч би й воропв, яю розумти звичаТ та мову 
його батьювщини. Ввн не м\г дозволити умертвити такого 
полоненого. Проте влада вождя не безмежна. Показати 
своТ справжнв намври перед одноплемЫниками, яю звикли 
вважати найтяжчим злочином брехню, для Тукопани 
означало настроТти проти себе все плем'я.

Про чорну щетину Девюа говорили на радв 
старейшин як ще про одну брехню пщлого франк

Уважно вислухавши вах, Тукопана похмуро пщбив 
пщсумки:

— Паурки роа та пана вау, кай-кай ахура, нуТ, нуТ 
кай-кай. Довга свиня охляла, треба и вщгодовувати, 
довго вщгодовувати.

...Через двадцять ам днвв теля катастрофи «ФлайТн 
стар» Джон, юнга \ Апоро — молода дружина Тукопани, 
втекли з Фату-Х|ви.

Поки п р и р е че н о го  п о ло н е н о го  п о си лен о  
вщгодовували, вождь з допомогою надмних вои-пв, яю по 
черз1 стерегли Девюа, таемно спорудив катамаран, 
здатний до плавания у вщкритому океанк ВЫ хотвв, щоб 
Джон ткав один, але залишати острвв без юнги Девю 
вщмовився. Нв, жертвувати собою вЫ не збирався. ВЫ 
просто зрозумвв слабють старого марюзанця I хитро 
використав м. Нехай краще його з'Тдять чи засмаженим 
вщ1шлють французам, Н1Ж вЫ лишиться без хлопчика, 
котрий йому дорожчий, Н1Ж воля I навть ж и т т я .

Ш на секунду не сумшваючись у щироств Джона 
(адже Тх зараз еднало взаемне доввр'я змовниюв), 
Тукопана був зворушений. ВЫ не думав, не уявляв, що на 
св т  бувае така любов. Вони ж з юнгою чужв, зовам не



брати. I юнга — не дввчина. Товарищ йому дорожчий за 
життя! Це так чудово, так чудово! Тукопана — старий 
дурень, жирний, СЛ1ПИЙ бовдур, який шчого не розумве в 
людях... Йому здавалося, що вс! чоловки люблять 
спочатку свое життя, своТх рщних, люблять молодих 
жвнок, а ПОТ1М уже друзвв, якщо боги дали Тм любов! 
бшьше, Н1Ж потрвбно для себе й тих, кого не можна не 
любити.

Великий, страшний у примарному св!тл! мюяця 13 
своТм дикунським татуюванням, вм простягав у клшку до 
Джона розмальоваш фантастичними узорами руки I 
плакав, як дитина.

— НуТ, нуТ ое маТтаТ ената. Ти дуже, дуже добра 
людина. Е мауру аое, а ханна-ханна аое. Я нещасний, я 
не знаю, що робити.

Вм говорив, що по справедливое^, якщо маленький 
Том не хоче жити на Фату-Х1В1, його треба вщпустити. 
Але вм же тепер його син. I як же батько може 
розлучитися з сином, не знаючи, чи завжди хлопчик буде 
ситий I доглянутий? Так, старший товарищ у нього дуже 
хороший, але дшей мають доглядати жмки. У чолов1юв 
руки груб!, а Д1тям потрвбы м'яю, дши Н1жнк А у Джона 
жмки немае. I матер| в краТн! Паумоту у Тома немае... 
Неможливо, це неможливо, у Тукопани роз1рветься 
серце...

Пот1м у вождя сяйнула думка: можливо, Джон 
погодиться взяти з собою його жмку? Вона ще не стара, 
все вм1е робити, I руки у неТ дуже, дуже м'якк Йому 
шкода, дуже шкода розлучатись I з Апоро, але вм буде 
поганий, непдний, зневажений, якщо заради себе забуде 
сина. Хлопчиков! потрвбна мати. А вм уже старий, якось 
доживе свого вку. Напевно, недовго лишилося... Вранщ



Апоро прийде. Джонов! треба на не'( подивитись I тод| 
сказати. Апоро що-небудь запитае, I Джон скаже «так» чи 
«Н1»... А вона? Що вона! Апоро добра, вона зрозумве, що 
какше не можна... "Пкати треба завтра, коли ва заснуть... 
Так, тслязавтра буде тзно...

Вк ще трохи постояв, покректав I, згорбившись, 
мовчки пвшов геть. Бшьше Джон його не бачив.

Уже в океаш, коли Фату-Хвва зникла за обрвем I 
катамаран 13 сходом сонця взяв курс на архтелаг 
Паумоту, Апоро сказала:

— Вк багато плакав, йому погано...

В самм тшьки коротеньюй спщничц! 13 розпущених 
пальмових волокон, простоволоса, вона сидша на корм! 
катамарана засмучена I прекрасна, як русалка, Тй не було 
ще й двадцяти.

Джон дивився на неТ, розумвв, що все це не сон, а 
жива правда, I мав би радши, дякувати богов! й доле, але 
в грудях щось нило, мучила туга...

Пот1м В1Н раптом 13 жахом подумав, що на ньому так 
безглуздо, так нерозумно м!г обврватися рщ Дев!с!в, уся 
його трьохсотлшня юторвя! Адже вк останнк, останнк з 
уах Деввав...

Шсля всього, що трапилося на Фату-Х1В1, Джон 
назавжди поккчив з професвею трата. Добравшись до 
атолу Ткахау, де була одна з його берегових баз, вк 
незабаром разом з Апоро I Томом вирушив на Вогняну 
Землю. Був там шукачем золота, зввробоем, потвм купив 
невеличке китобмне судно I почав промишляти кит1в.

На Вогнянк Земл! Апоро народила йому двох сишв, 
уже знайомого вам Джека й Рнарда. Поки дшям не



минуло по двадцять роюв, Том жив з ними, а тод| поТхав у 
Австралвю.

У 1938 роц| вогняну Землю Девюи помЫяли на 
Сан-Францюко.

Друга свтова втна забрала у Джона молодшого 
сина, Р1чард служив на американському пщводному човт, 
який захопили японцк Перебуваючи в полот, в\и попав 
т д  атомне бомбардування Хвроами. Лишився живий, 
повернувся додому, але незабаром помер вщ бшокрвв'я.

Розповщ! Рвчарда про Хвроаму I його передчасна 
смерть так потрясли Джона, що в\и, уже дуже старий, 
вирушив блукати по сввту в пошуках мюця, де можна було 
б заховатися на випадок новоТ вмни. Слово «вмна» стало 
для Джона символом усього, що в\и чув вщ сина про 
Хвросвму. Воно таТло в собI ж ахливий змют твеТ 
катастрофи, яка, вщгримввши за океаном, у рщному дом1 
вбила його Рвчарда. Це було страшнвше, нвж полон у 
катбалвв, нвж ус! минул! пвратсью боТ.

Старий боявся за другого сина. Джеков! тод| минуло 
п'ятдесят шють роюв, але в\и тшьки одружився, I його 
молода дружина чекала першу дитину. А що як знову 
посипляться з неба ц| бомби, впадуть на Америку, на 
Сан-Францюко! Або знову Тх десь кинуть сам! американце 
й неминучий бумеранг ударить по них же, як ударив в\и 
по Рвчарду I сотнях, а може, й тисячах Ыших американцев,
КОТр! ВернулИСЯ 3 ЯПОНСЬКОГО ПОЛОНУ Т1ЛЬКИ для того, щоб
померти дома.

не-не, подал! в!д Америки, подал! в!д Сан-Франц1Ско...

Саме в той час М1Ж Аргентиною I Англвею почалася 
суперечка за право володвти Фолкпендськими островами.



Цей субантарктичний архтелаг, вщдалений на двёсп 
цлстдесят миль на схщ вщ атлантичноТ горловини 
Магелланово'! протоки, довго вважали шчийним. Кр1м 
самих Девюв, як! Ыод| знаходили тут схованку вщ 
правосуддя I припливли сюди наприюнщ свого життя, 
щоб кинути тут останшй як!р, Фолклендами шхто не 
цкавився. Нкому не потрвбы були ц| похмурв, холодш 
острови.

Т тьк и  в 1763 роц| «шчийну» землю вирвшила 
колошзувати Францёя (може, знадобиться). На берез! 
затоки Баркл! (острвв Схщний Фолкленд), де стоТть 
НИН1ШНЯ столиця архтелагу, французи заснували 
невелике селище. Але через два роки, розчарувавшись у 
своему новому придбанн, продали острови 1спанм.

В той п е р ю д  у в о д а х , я к I в щ о к р е м и л и  
Ф олклендський а р х т е л а г  вщ твд енно -схщ но го  
узбережжя Америки, Д1яли невловн! п1рати пщ командою 
Дональда Девюа, правнука Джерем! Девюа. Як I його 
прадщ, Дональд полював на багат! юпанськ! корабл!, 
котр|, йдучи з порт!в Перу I Чт1 в Европу, проходили 
через Магелланову протоку.

Щоб покшчити з тратським розбоем, юпанц! 
вир!шили побудувати на Фолклендах велику вмськову 
морську базу. 3 другого боку, Тм потр|бна була 130льована 
вщ зовшшнього свиу територ!я, куди вони могли б 
висилати небажаних ос!б з бунт!вноТ Аргентини, 
населения якоТ боролося проти юпанських колон1затор1в 
за свою незалежнють.

На М1СЦ1 колишнього французького селища юпанц! 
побудували форт, портов! споруди I заклали мюто. Проте 
незабаром Тм довелося все покинути. Здобувши нарешт! у 
1816 роц! незалежнють, аргентинц! примусили 1спан1Ю



вибратися з Фолклендських островвв. Бшьшу частину 
споруд, яю нагадували Тм про недавню жорстоку каторгу 
(все будввництво тут велося руками засланЩв з 
Аргентини), вони знищили, а сам архшелаг продали
ЯКОМуСЬ ДШКОВ1.

Пот1м, через два десятирвччя, коли в ГМвденнш 
П1вкул1 почали розвиватися китобшний промисел I 
добування морського зввра, Фолкленди впали в око 
Англи. Це було зручне мюце для берегових промислових 
баз.

Щоб заволодши архтелагом, Великобритани не 
треба було вдаватися до якихось баталм. На Схщному 
Фолкленд! разом з двадцятьма втжачами-злочинцями 
юпанського походження I трьома жЫками патагонською 
Ыдванкою та двома негритянками, жив англвець, якийсь 
Генр| Джешсон, колишнм трат, що не помирився з 
Алеком Девюом сином Дональда Девюа. Дженюону дали 
королввський прапор, наказали пщняти його якомога 
вище I пильно охороняти. На тому вся процедура з 
оргашзаЩею британсько'[ о т к и  над островами I 
сюнчилася. Архтелаг почали заселяти англоЧрландсью
КОЛОН 1СТИ.

ГМзшше, вже т е л я  друго'( св1тово'[ вш ни, в 
Буенос-Айрес! заговорили, що дшок, якому уряд 
Аргентини твтора столштя тому продав Фолкленди 
(аргентинц! називають Тх МальвЫами), був аргентинським 
громадянином. Зазвхнувши на приватну власшсть 
громадянина суверенно'! кра'ши, Англвя тим самим 
вчинила недружнм акт по вщношенню не тшьки до ц!еТ 
лю дини, а й до його вш чизни. А якщо так, то 
Фолклендсью острови треба повернути Аргентинк Тим 
бшьше, що й мютяться вони в и терттральних водах.



Коли у 1833 роцв Англвя пщняла над Фолклендським 
а р х т е л а го м  свш п р ап о р , вона не зб и р алася  
ви п р а в д ув а ти  цв дм. Б р итанська вмпервя була 
найсильнвшою державою сввту. Хто Тй мвг перечити? Але 
пюля другоТ свгговоТ ввйни сили у великого Альбюна стало 
менше в йому не лишалося шчого вншого, як ритися в 
архввшй курявв, силкуючись знайти докази, що коли в 
всторп Фолклендських островвв \ була якась ввроломнють, 
то ттьки  з боку Франци. Вона, мовляв, незаконно 
захопила й так само незаконно продала 1спанп архвпелаг, 
на який мала юридичне право ттьки Англвя.

I знову, через три з половиною столптя, на сввт 
з'явилося давно забуте вм'я Джеремв Девюа, або Джона 
Фредервка Девюа. Колись прокляте, воно звучало тепер 
як найпереконливвший аргумент в утвердженнв прав 
Великобритани на Фолклендський архвпелаг. Хвба Девю не 
був англвйцем? То кому ж, крвм Англи, повинно належати 
його вщкриття?

— Як це — кому? — обурилися в Буенос-Айреа. — 
Звюно, Франци!

Як вщомо, задовго до вщкриття Фолклендського 
архтелагу англшський королввський суд присудив 
горезвюного Джеремв Девюа, або Джона Фредервка 
Девюа, до страти через поввшення. Отже, визнати його, 
Джона Фредервка Девюа, громадянином Великобритани 
нвяк не можна, бо за всвма минулими й нишшшми 
законами, в тому числв й законами Великобритани, 
людина, засуджена до смертноТ кари, шяких прав 
громадянства не мае. Не мали таких прав \ 1нш1 члени 
команди «Блек дез», осктьки бригантина була кораблем 
пвратським. А пврати в усвх краТнах сввту завжди були поза 
законом.



На час вщкриття Фолклендського архЫелагу на 
борту «Блек дез» була ттьки одна людина, чиТ права 
громадянства залишалися в силв, — французька графиня 
Тереза де Будже. Згодом, ставши дружиною розбшника 
Девюа, вона Тх втратила, осктьки сама, незважаючи на 
свое шляхетне походження, перетворилась у жорстоку 
пвратку, вщому пщ првзвиськом Бвлява Беспя. Але тодв, в 
день вщкриття архтелагу, вона, графиня Тереза де 
Бурже, ще була повноправною громадянкою Францм, бо 
на розбтницький корабель и взяли силомщь I перебувала 
вона там як полонянка. Отже, юридичне ттьки Францвя 
може сказати, що Фолкленди вщкрив ТТ громадянин. Тому 
французька колошзаЩя названих островвв була 
обгрунтованою I законнють франко-юпанськоТ угоди про 
перепродаж архтелагу не викликае сумшву. Що ж до 
Аргентини, то в твденно-схщый частит Америки, куди 
прилягають I Фолклендськ! острови, вона е законною 
спадкоемницею 1спанм. Як колишня колотя, що скинула 
ярмо тиранм.

Таким був меморандум аргентинських юриспв у 
вщповщь на архввну довщку англ!йц!в.

У Лондоне, о д н ак, з цим не п о го д и л и сь . 
Британському уряду було вигщно поселити Девюа на 
Фолклендах (живий нащадок першовщкривача), I в!н 
дешево продав йому безлюдний на той час Нью-Айленд.

У Джека I Агнес тут народились Енн! I Редмонд. I ось 
тепер, коли довгождаы онуки виросли, у ам'ю Деввсвв 
прийшло нове горе.

Вщ матерв Редмонд I Енн! чули розповвдв про Велику 
землю, про той, невщомий юним Девюам сввт, де живуть 
тисячв й м1льйони таких же, як вони, Д1тей. Мати навчила 
Тх грамоти, в вони зачитувалися тими небагатьма книгами,



як1 Агнес привезла з собою на острвв. Життя на 
Нью-Айлендв стало для них нестерпним. Вони вимагали 
вщ батька I дща залишити остобюлий Тм острвв I поУхати 
куди завгодно, аби там були люди. Але слухати Тх дщ не 
хотвв, а ввн був головний у свм'Т.

Дввчв на рвк до Деввсвв приходив рефрижератор з 
Монтеввдео, забирав вовну I м'ясо, натомвсть лишав 
замовленв товари I пош ту комплекти ж ур н алу 
« 1люстрованв лондонськв новини». Редмонд I ЕннI 
вирвшили на цьому суднв втекти в Уругвай. Однак у них 
нвчого не вийшло. Пщвела Ены, закохавшись у матроса, 
який спокусив и I зразу ж став над нею насмвхатися. 
Розгнвваний батько дввчини прогнав з острова всю 
команду.

Через дев'ять мюяцвв ЕннI народила дочку I 
заспокошась, зате Редмонд Н1 за що не хотвв лишатися на 
островк ВиУхати йому не дозволили, I вк перервзав соб! 
вени.

Коли я зустрввся з Джоном, йому було сто три роки, 
Джеку амдесят чотири. Редмонд — единий продовжувач 
првзвища. Поселившись на Нью-Айленд|, Джон думав про 
онуюв, про майбутне покол1ння Деввав. Саме прагнення 
зберегти рщ Девювв, а не тшьки турбота про старого 
Джека, дало йому сили диявольською працею освоши 
суворий субантарктичний острвв. Тепер втратити 
Редмонда для нього означало втратити все, заради чого 
вк жив в труди вся.

Вщчайдушний вчинок онука примусив старого 
переоцкити, переосмислити все, що доев видавалося 
йому безперечним. Пам'ятаю, на прощания вк сказав 
менв:



— Я був нерозумний, Алеку, забрав свою ам'ю 13 
свшу людей, щоб заховатись вщ Тхнього безумства, але 
люди повинн! жити серед людей, життя без життя не 
бувае. Так, Алеку, я це зрозумвв. — Вм подав меш 
глиняну мдванську люльку — люльку Джеремк — Ввзьми, 
Алеку, ти подарував нам свою кров I тепер маеш право на 
цю люльку...

По вибоТнах його зморщок текли сльози — сльози
ЗМерЗЛОГО СТарОГО. ВИЦВШ! ВЩ ДОВГИХ рОК1В бШЯСП 041
дивилися з похмурою тугою.

...Люлька тр ата — одна з найдорожчих моТх 
р елквм . Беручи м в руки, я знову бачу себе на 
Фолклендах, у Девюв. Чи там вони ще, не знаю. Старий 
казав, що виТдуть.

До людей...



ПрИМ1ТКИ
[1]

Аркебуз — гнотова рушниця, яку заряджали з дула.

[2]

Бейдевнд — курс судна при зустр1чно-боковому
вир.

[3]

Тепер архЫелаг Туамоту.

[4]

Так марюзанц! називали француз1в.

[5]

Так полшезмц! називали Америку.


