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Амстердам XVII століття. Юна провінціалка Нелла Ортман приїжджає до 

свого чоловіка в новий будинок, мешканці якого зустрічають дівчину непри-
вітно. Згодом чоловік робить дружині незвичний подарунок — досконалу 
мініатюрну копію їхнього будинку. Нелла замовляє ляльок і декор у мініатю-
риста — таємничого художника, чиї крихітні творіння здаються живими 
й віщують майбутнє. Нелла розуміє, що мешканці будинку наражаються на 
небезпеку й лише одна людина бачить, що станеться з ними в майбутньому, — 
мініатюрист, який або врятує, або зруйнує їхні життя.

УДК 821.111-311.6



Терміном ГОК називають Голландську Ост-Індійську компанію, 
нідерландською Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). ГОК 
була заснована в 1602 р. і мала сотні кораблів, що перевозили 
товари Африкою, Європою, Азією та Індонезійським архіпелагом.

У 1669 році ГОК мала 50 000 співробітників, 60 bewind hebber  1 та 
17 членів правління. У 1671-му ціна на акції ГОК на Амстердамській 
фондовій біржі сягнула 570 % від їхньої номінальної вартості.

Завдяки гарним сільськогосподарським умовам та фінансовій 
моці Республіки Об’єднаних Провінцій  2 почали казати, що там 
бідняки їдять значно краще, ніж в Англії, Італії, Франції та Іспа-
нії. А багатії їли краще за всіх.

1 Bewindhebber (нід. член правління) — партнер ГОК. Зазвичай інвестував 
у компанію чималий капітал. (Тут і далі прим. пер.)

2 Повна назва — Республіка Семи Об’єднаних Нідерландів — держава, що 
утворилася внаслідок перемоги Нідерландської буржуазної революції XVI—
XVII століть. Існувала протягом 1581—1795 рр.

Розграбовуйте срібло, розграбовуйте золото, немає кінця 
наготовленому, багатству коштовних речей  1.

Наум 2:10

І коли Він виходив із храму, говорить Йому один із учнів Його: 
Подивися, Учителю, — яке то каміння та що за будівлі!
Ісус же до нього сказав: Чи ти бачиш великі будинки оці? Не 
залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується!

Від Марка 13:1—2

(Усі уривки взято з позначених абзаців  
домашньої Біблії Брандтів)

1 Тут і далі цитати з Біблії наведено в перекладі І. Огієнка.



СТАРИЙ ХРАМ ,  АМСТЕРДАМ ,  В ІВТОРОК , 
14  С ІЧНЯ 1687 РОКУ

Здавалося, погреб мав бути скромним, адже в покійної не 
було друзів. Але слова в Амстердамі — вода, вони затікають 
до вух, і від них усе трухлявіє, тож у східному куті храму 
людно. Заховавшись на хорах, вона спостерігає, як члени 
гільдій із дружинами злітаються до роззявленої могили, мов 
бджоли на мед. Незабаром до них приєднуються службов-
ці ГОК та капітани кораблів, правительки й кондитери, 
і він — досі у своєму крислатому капелюсі. Вона намага-
ється поспівчувати йому. Співчуття, на відміну від ненави-
сті, можна скласти в коробку й відсунути подалі.

Розмальована церковна стеля — єдине, що не знищили 
реформатори, — височіє над ними, наче корпус величного 
корабля із задертим догори носом. Це дзеркало міської 
душі; намальований Ісус на своєму старовинному хресті 
вершить суд, тримаючи меч і лілію; золотий корабель роз-
різає хвилі; Діва Марія спочиває на серпику місяця. Вона 
опускає старий відкидний стілець поряд із собою; пальці 
тремтять на вирізьбленій на дереві притчі. Рельєфний чо-
ловічок спорожняється мішечком монет, обличчя його скри-
вилося від болю. «То що ж змінилося?» — думає вона.

І ось.
Навіть мертві навідалися на сьогоднішню церемонію — 

надгробки ховають складені одне на одне тіла, під ногами 
в плакальників змішалися шари кісток і праху. Під підлогою 
лежать жіночі щелепи, тазові кістки якогось крамаря, по-
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уклякає служниця. Вона заходиться риданнями, але дівчи-
на не намагається зупинити цей потік сліз; і люди несхваль-
но реагують на такий брак гідності та порядку. Неподалік 
від хорів стоять і шепочуться дві жінки в шовкових сукнях.

— Саме через таку поведінку ми тут, у перших рядах, — 
бурмоче одна.

— Якщо вони таке влаштовують на людях, то вдома, ма-
буть, поводяться, наче дикі звірі, — відгукується її подруга.

— Правда. Але я віддала б усе що завгодно, щоб обер-
нутися мухою на стіні того будинку. Дзз-дзз.

Вони приглушено гигикають, і жінка на хорах помічає, 
як білішають кісточки її пальців, коли вона стискає їх на 
відкидному стільці.

Коли підлогу храму знову запечатують, натовп розчиня-
ється, а мерці залишаються у своїй безвиході. Дівчина, наче 
свята, що спустилася з вітража на вікні, дякує лицемірам, 
яких сюди ніхто не запрошував. Рушивши до звивистих вули-
чок міста, ці люди негайно починають базікати, і врешті-решт 
за ними з нефа виходять і дівчина та служниця, мовчки 
тримаючись за руки. Більшість чоловіків повернуться до 
своїх столів і стійок, адже, щоб тримати Амстердам на плаву, 
треба гарувати не згортаючи рук. «Тяжка праця уславила 
нас, — каже приказка, — а лінощі потягнуть нас назад до 
моря». А цими днями, схоже, води підступили дуже близько.

Коли храм безлюдніє, з хорів спускається жінка. Вона 
поспішає, не бажаючи, щоби хтось помітив її. «Усе може 
змінитися», — каже вона, і шепіт відлунює від стін. Зна-
йшовши щойно покладений надгробок, вона бачить, що все 
робилося поспіхом, граніт досі тепліший, аніж на інших 
могилах, а вирізьблені слова все ще вкрито пилом. Важко 
повірити, що всі ці події вже в минулому.

Жінка стає навколішки й засовує руку в кишеню, волію-
чи завершити розпочате. Це її власна молитва — крихітний 

рожнисті ребра котрогось тлустого вельможі. Там, унизу, 
є й маленькі тільця, не більші за паляницю. Помічаючи, як 
люди відводять погляд від цієї квінтесенції смутку, як три-
маються подалі від крихітних надгробків, вона не може їх 
звинувачувати.

У центрі натовпу вона бачить те, заради чого прийшла. 
Біля отвору в підлозі стоїть згорьована й виснажена на 
вигляд дівчина. Вона майже не помічає містян, що прийшли 
сюди повитріщатися. У нефі з’являються чоловіки — тру-
на на їхніх плечах здається легенькою, як футляр від лютні. 
З виразу їхніх облич зрозуміло, що дехто має власні засте-
реження щодо цього похорону. Як на неї, це справа Пеллі-
корнових рук. Та сама стара отрута у вусі.

Зазвичай такі процесії мають строгий порядок: бургомі-
стри керують, а пересічний люд дослухається, одначе сьо-
годні це нікого не займає. Їй спадає на думку, що на теренах 
цього міста такого тіла ще ніколи не бувало в жодному 
домі Господньому. Їй подобається його рідкісна непокора. 
Заснований на ризиках Амстердам тепер тужить за стабіль-
ністю — живе акуратно, з тупою слухняністю охороняючи 
затишок власних багатств. «Мені не слід було залишатися 
тут аж до сьогодні, — думає вона. — Смерть підійшла 
занадто близько».

Натовп розступається перед чоловіками, що несуть тру-
ну. Коли її без церемоній опускають у землю, дівчина під-
ходить до краю. Вона кидає в темряву букет квітів; раптом 
б’є крильцями шпак, і побілені церковні стіни розступа-
ються. Відволікшись, усі закрутили головами, але дівчина 
не ворушиться так само, як і жінка на хорах. Обидві вони 
дивляться, як вигинаються дугою пелюстки, доки Пеллікорн 
виспівує свою останню молитву.

Коли чоловіки, котрі принесли труну, посувають на міс-
це новий надгробок, біля темного отвору, що стрімко зникає, 


