
Original Translation
Lieutenant  Janusz  Gaijosik,  of  the  Czechoslovak
Legion  in  Russia,  sat  at  a  table  in  his  room,
engraving with a skew chisel on a piece of cherry
wood by the light of a kerosene lamp. Every minute
or so he brought his nose close to the wood before
consulting  a  smudged newspaper  clipping  with  a
photograph of  Thomas Masaryk.  He blew on the
engraving and pressed it against an ink stamp. He
took a small, rectangular piece of blue paper from a
pile  in  front  of  him.  On  the  paper,  in  Russian,
Czech and Latin, were printed: One Billion Crowns,
and the  number  in  figures.  Gaijosik  breathed  on
the woodcut and pressed it onto a blank area of the
paper.  An  image  of  the  first  president  of
Czechoslovakia  dried  into  the  note.  Masaryk’s
glasses came out smudged but the fine detail on the
wrinkles round his eyes was there, and under the
beard, Gaijosik had caught the faraway smile with
which,  for  decades,  the  president  had  listened
while  fools  talked.  Gaijosik  took  a  fine-pointed
gouge and worked over the spectacles again. It was
important  that  Masaryk  didn’t  look  as  if  he  was
wearing dark glasses. In Gaijosik’s mint the eyes of
good men would always be seen.

 The lieutenant’s mint was made of a large
printer’s tray set on its  side to form pigeonholes,
with a  backgammon board  nailed horizontally  to
the bottom, stained with the indelible brains of the
Left Socialist Revolutionary Chupkin, whose head
had been punctured by a sniper just when Gaijosik
had  been  about  to  beat  him,  as  he  always  did,
although  Chupkin  refused  to  recognise  any
previous  defeat,  a  stubbornness  which  had
permeated his nerve cells  and made scrubbing at
the mess with sand and water as futile as trying to
change his mind about the role of the bourgeoisie
in the class  struggle when he was still  alive.  The
board  held  Gaijosik’s  chisels  and  gouges.  The
pigeonholes contained the short history of inflation
under Czechoslovakian martial law, notes from one
to 100 million crowns and the wooden plates to go
with them. There were not many one crown notes
left.  They  had  lasted  a  whole  two months,  while
Gaijosik  had  been  able  to  hold  Matula  to  a
standard, tying the value of money printed to the
amount of food in the district. They were worn to
limp softness and had lost all worth. Gaijosik took
out the one-crown plate and ran his fingertips over
the grooves. It was so long since it had been used
that the ink had dried and left no mark. Gaijosik set
down a fresh blank, inked the plate and printed a
new copy. The image he had devised for the one-
crown note was a woman representing Liberty. The

Януш  Гайосик,  лейтенант  Чехословацького
легіону в Росії, сидів за столом у своїй кімнаті та
гравірував  шматок  вишневого  дерева  косою
стамескою  при  світлі  гасової  лампи.  Кожні
декілька хвилин він пильно придивлявся до того
шматка,  перш  ніж  заглянути  у  стару,  розмиту
газетну вирізку з фотографією Томаса Мазарика.
Дмухнувши  на  гравюру,  він  притиснув  її  до
чорнильної  печатки  і  витяг  маленький,
прямокутний  шматочок  блакитного  паперу  із
купи на столі На папірці, російською, чеською та
латиною було надруковано: “Один мільярд крон”,
а  також  прописане  цифрами  число.  Гайосик
подихав на гравюру і притиснув її до порожнього
місця на папері. Зображення першого президента
Чехословаччини з’явилося на банкноті. Окуляри
Мазарика  вийшли  нечіткими,  але  маленькі
зморшки  біля  очей  було  добре  видно.  Під
бородою Гайосик навіть вгледів ту, ледь помітну
усмішку, з якою президент роками слухав дурнів,
які  до  нього  говорили.  Гайосик  взяв  добре
загострену  стамеску  і  знову  обвів  скляні
кружальця.  Для  нього  було  важливо,  щоб
Мазарик не виглядав так, ніби він  вдягнув  темні
окуляри.  У  карбуваннях  Гайосика  завжди  було
видно очі гарних людей.  

Карбувальна установка лейтенанта була зроблена
з  великого  перевернутого  на  бік  друкувального
ящика,  що  утворював  багато  маленьких
шухлядок,  з  дошкою для гри у  нарди,  яка  була
прибита  горизонтально  до  дна  ящика  і
заплямована  мізками  лівого  соціаліста  Чупкіна,
які не відмивались. Снайпер прострілив Чупкіну
голову  під  час  гри,  якраз  у  той  момент,  коли
Гайосик  мав  його  перемогти.  Він  завжди
перемагав,  хоча  Чупкін і відмовлявся визнавати
усі свої попередні поразки. Його нервові клітини
були  пронизані  впертістю,  тому  спроба
відчистити його  мізки від  дошки  за  допомогою
води  та  піску  була  такою  ж  марною,  як  і
намагання  змінити  його  думку  з  приводу  ролі
буржуазії  у  класовій  боротьбі,  коли  він  був  ще
живий.  На  дошці  були  розміщені  Гайосикові
зубила  та  стамески.  Шухлядки  містили  коротку
історію  інфляції  Чехословаччини  під  час
військового  стану,  банкноти  від  одного  до  ста
мільйонів  крон  та  дерев’яні  пластини  до  них.
Банкнот  номіналом  в  одну  крону  залишилось
дуже мало. Їх вистачило на цілих два місяці, доки
Гайосик  міг  стримувати  капітана  Матулу,
прив'язуючи  курс  надрукованих  грошей  до
кількості  іжі  в  окрузі. Банкноти  були  дуже



word Liberty was written underneath the woman,
who  might  otherwise  have  been  mistaken  for
someone famous, or at least someone in particular
rather than a symbol, because he hadn’t shown her
full  length,  storming the barricades,  but only her
head  and  shoulders.  Her  head  was  bare,  with  a
mass of long kinked hair bound at the back.  She
had a pointed nose,  and her upper lip was fuller
than  the  lower,  finely  outlined  and  a  fraction
upturned.  She was gazing out of the note at  the
bearer with round dark eyes which she had used for
so long to devour the world, and laugh in delight at
the comedy of it, that even when there was nothing
left to laugh at she hadn’t been able to make them
look away. 

 Gaijosik looked at Liberty for a time, his 
face burning. He worked his neck, cold fingertips 
on the warm muscles, put the one crown note in his
shirt pocket and the one billion crown note 
between his lips, got up and began clearing the 
clutter from his bed. He laid mammoth teeth, white
lumps the size of bricks, on the floor, stacked 
specimen boxes containing mounted Siberian 
moths on a shelf, put a sheaf of Bolshevik 
propaganda cartoons in chronological order and 
slotted the draft of an account of the geology of the 
upper Yenisey into the library of notes in a trunk by
the door. He lay on the bed and held the billion-
crown note up to the light. No watermark. In 
Prague now they’d be using new Czechoslovakian 
money, with watermarks. With fewer zeroes. One 
day, let it be soon, a hundred men in ragged 
uniforms would disembark from a train in Prague 
and march towards the pub, and for the men in 
new suits and women in new dresses stopping in 
the street to stare the war would have ended a long 
time ago, and they would be embarrassed by these 
armed soldiers marching among their fashions, 
insisting like madmen that they’d been fighting for 
Czechoslovakia in Siberia. And the men of Captain 
Matula’s company of the Czech Legion would walk 
into the pub, quiet, licking their lips, and try to pay 
for a drink with the Imperial money they’d carried 
in their pockets for five years, across Eurasia and 
America and the Atlantic, and the landlord would 
shake his head, and show them the new money, the
Czechoslovakian money, didn’t they have any of 
that? And one of them would dig in his pocket 
again and bring out a wrinkled billion-crown note 
from the first Slav-Socialist-Siberian Bank, and 
whack it on the bartop, and demand one hundred 
beers. And the landlord would serve them, perhaps 
out of pity, perhaps out of fear, perhaps because for
a moment he might see his customers lined up in 
scruffy parade in a town on the steppe on the other 

зношені,  м’які  на  дотик  та  втратили  всю  свою
вартість.  Гайосик  взяв  до  рук  пластину  для
однокровної банкноти і провів кінчиками пальців
по  канавках.  Останній  раз  пластина
використовувалася так давно,  що від чорнил не
лишилося  жодного  сліду.  Гайосик  взяв  новий
бланк, вмокнув пластину у чорнила і надрукував
нову  копію.  Зображенням,  яке  він  створив  для
однокровної  банкноти,  була  жінка,  що
уособлювала  свободу.  Слово  «Свобода»  було
надруковано під зображенням цієї жінки, яку без
напису  можна  було  прийняти  скоріше  за  якусь
відому,  або  принаймні  реальну  людину,  аніж
символ,  адже він не зобразив  її  у  повний зріст,
штурмуючи барикади, а лише голову та плечі. Її
голова  була  непокритою,  з  копною  довгого,
курчавого волосся,  зібраного на потилиці.  У неї
був загострений ніс,  верхня губа була повнішою
за нижню, чітко окреслена і трохи задрана. Вона
дивилася  на  володаря  банкноти  круглими
темними очима, якими так довго поглинала світ і
сміялася  у  захваті  від  його  чудернацькості,  що
навіть коли не лишилося з чого сміятися, так і не
змогла відвести погляду.  

Гайосик  дивився  на  Свободу  деякий  час,
відчуваючи, як палає його обличчя. Він розім’яв
напружені  м’язи  шиї  холодними  пальцями,
поклав одну крону в карман сорочки, а банкноту
в  мільйон крон затиснув  між  губами,  підвівся  і
почав прибирати безлад з ліжка. Зуби мамонта -
білі грудочки розміром з цеглину - він поклав на
підлогу,  склав  рядком  на  полицю  коробки  зі
зразками  сибірських  метеликів,  поклав  стос
карикатур  з  більшовицькою  пропагандою  у
хронологічному  порядку  та  вставив  проект
геологічного звіту про верхній Єнісей до каталогу
записів у скрині біля дверей. 

Він приліг на ліжко і підняв до світла банкноту в
один мільярд. Жодного водяного знаку. У Празі
тепер використовували нові чехословацькі гроші,
з  водяними  знаками і  меншою кількістю нулів.
Одного  дня,  нехай  він  настане  скоріше,  сотні
чоловіків у поношених мундирах зійдуть з поїзда
у  Празі  та  попрямують  до  пабу,  а  чоловіки  у
новеньких костюмах  та  жінки у  модних сукнях,
для яких війна закінчилася давним-давно, будуть
зупинятись,  витріщатись  та  почуватись
збентеженими від вигляду цих озброєних солдат,
які маршируватимуть серед їх сучасного світу та
наполягатимуть, немов божевільні, що ці солдати
боролись  за  Чехословаччину  у  Сибіру.  І  люди
капітана Матули з  Чеського легіону увійдуть  до
пабу,  тихо,  облизуючи  губи,  і  намагатимуться



side of the world, waiting to go home. заплатити за випивку імперськими грошима, які
вони несли в своїх кишенях протягом  п’яти років
через  усю  Євразію,  Америку  та  Атлантику,  а
господар  буде  хитати  головою  і  показувати  їм
нові гроші, чехословацькі гроші, хіба у них таких
немає? І один із солдатів занурить руку до кишені
і  витягне  зім'яту  банкноту  в  мільйон  крон,
випущену  першим  Слов'янсько-соціалістичним
сибірським банком, , грюкне нею по барній стійці
та  затребує  сто  кухлів  пива.  І  господар  буде
прислужувати  їм,  можливо  із  жалю,  можливо,
через страх, а можливо тому, що на мить побачив
своїх  відвідувачів,  що  вишикувалися  у
пошарпаний  стрій  у  місті  посеред  степу  на
іншому  кінці  світу  і  чекали,  щоб  вирушити
додому. 
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