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- Так, все вже в порядку. 

- Отже тепер ва, будь nacкJ, ходіп, di :!.tною 11а обід! 
Прошу nросппн мені, л .• \\оре.1ь; 11 р..ибн 11.u!перше 

nобnч11п1 -::воrо батька, r.i я в.::м д)~С вз.я !ІІНЙ за сю чесrь. 
С.11·,ш1 J, Д.urre, :'ІОВСЇ}І сдуш,ю. Н .~паю. що ва бу.111 

sавсїгдн ;~.обр1ш с1щ0-м. 
А ч11 не зпзєте втт, n111гr11т;·вав д.11ьше Давт.:: по-

квапно - - trк 11овод11ть ся тепер ~1ої10~1у батькопи. 

- Вірю, що добrс. l:,·ornн;ic, хо•1 н 11с ба·чн·а йоrо в;кс 
ДСЯКІІЇІ ЧВС. 

Та·к, він .1ю·б11ть J.1ш1кат11 ся в свої,іі ;:'"Іmатц~. 
- - Се ;~.оказує бсзсущ!Їву, що fіому не бrакувз.'Іо ні

чm'О ІЗ часі в. шої пеnрас:ттиости. 

Данте ) .:~1Lх11ув ся. 
- М'іі батько є rорд11іі, шше; і к.:>:н1б /io\ty не ста:rо і 

на11а ~ка х.1іба, то r."1 тоді ~не прос11вб11 в н::кото, хиба в ое:п.1оrо 
Бога. 

- Т·> п:с.1я сеї ТU.'J>Ш.>Ї мшоі віщти мн ~1оже.\1О впжп

дзrr11 riac. 
- Мушу знова лросити ваuюго впбаченя, п .. \\орс.1ь, 

- TQ~y. що я оnіс.1я ра.1,611 ще 1щгось 11обач11n1. 
- Ваша nrавда, Данте, я забув, що в І<ата:нm є ще 

хтось, що 1шж1n.:~ає вас не мс11111е нетсрn.н1че від ва11101·0 

батьnз - ваша .1юбз .'v'\аркнда. 
Данте почервонів. 

- Ну, ну - сказав КОіХІбс.1ь1шІі богат11р - се не дивує 

"-f{'ll(,'. бо ВОШІ ПJ'ИXOдJf.1:l трн раз11 ДО ~1ене за НОВІІНJ
,\ІИ про Фаrаона. Без жарту, Ед)1онде, ваша nодр)та ве:шка 

кра сави ня! 

Вона не є иоєю подругою - - вL1nові11 поважно ~10-
.10.:1.11іі моряк - вона є .mше заручена зі мною. 

Ч1и:;1мн нем~є в тому ріж~1шцї - сказав Мор!!.1ь1 
усміх:11оч11сь. 

- Не в пас, добродїю - віл.повів Данте. 

- X::tii і так, м:ііИ дороги~ Ед•мон.и.е -nродов.жав власти-
тс.nь. - І Іе xo'fy заз.ерж~·ва1·11 вас д0<в111е. В11 вwріши:~и ~іоі 
cnranн, !11' не мож наіh<rаще і я вііlпускаю вас на .:rові:rьнпіі 
час. Ч11 потребуєте rpomш1? 

- Ні, пане; я Уаю всю свою трн-мrсячну п.1атаю. 

- З вас обере;кпнй ~ю.1одець, Е.:~~1онде. 
- Дод~ііп'. uio в ~н~пе бідпніі батько, добродію. 
-- Т:~к. так, я знаю, що з взс добрнІі СІНІ. Gпішіть ся 
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- Ні, а.,е ліс.1я ВСЯКі)І правд0<под:б11ост11 воНJ скоrо 

нею буде - В'і.аrrовів Е.з.монд. 
- Так, тJк - ск.:вав K.uepyc. А;1е тн добре зробив, 

що 'Вернув ся мож.1кво наііскорше, )tili х1 :>n•1e. 
-- ЧО)!)' вн говорите се? 
- То11у, що ,\t::рюо;а е д\'ЖС гnр11.1 дівчнпа, а rapmo1 

дТвчатnм нікодн не бракує любот111юв: особ.·шво зщ~а )\'16 
іх Т\'ЗІІ1!;1м11. 

• __ ЧІІ сr1р,1!&дї? - СІШТUВ Едмон•~. з уо1іх·О:І<! Ііа ;1111!11, 

ЯЮІ'ІЇ зраджув;~в ЗЗ1ІеП'ОКОЄ1Іе, 

- Оіі так - nро.1овжав Кядср;·с . і тш~ож грошеві nр~д 

.'Іоженя; а.1с тн знаєш, що як з'оташ.•111 капітано~r. то ХїО 

гобі з11ожс тоді onerт11 ся. 
- - ;~умз.ш скЗJ::.тн - до6ав11J Д 1нте ~ .1шраsО\І ще 6і.1ь

шого занеп01\ )єня - що ко.1116 я 11е б)'В каn;т:mо11 . . 
Ere ~· сказав Кцерус . 

. - Хо.:tїт1>, ходfть -- ска~ав моряк - я ~tаю лучшу оn.
н110 від 11:н: про жінок n~пга.1і, ;i ос:>бю1во. про Маркнду; 

і 11 11еве11, що •111 я ост::ту каніТJ.НО:о.І, чн нї, вона буде вірною 
мені. 

- - Тнм ,:ry•1111e, тю1 дучше - c1<a:i~ 11 J<а.дерус. - І\0;111 
xi·ro X'OIJ(' женит11 ся, '!'О.~ї 11•е\\а нї•ю1·0 кrащоrо над повне 

довір". Та менше о те. ~ш х1ю11 1 1е; !:дн і ..:~.з11"1 3на1тн rrpo сеій 
11r111.ц, і rтодІ'.~яі'1те ра:зо)! одну ~нпдїю. 

- SI іду пря-:.10 ту.:ш - звуча:~а Е..з.мон:rава відпові.:І:ь. 
в:11 ОUІІЯВ свого батька, розпращ.rв C'R з І\адеру~О)\ і вшї

ШОІІ з п011ешканя. 

/ І\адерус ваrав ся через :;;вш~ьЮ}'. опіс.1я по11рзщав 

стар.>го Данl'оrо і зійшов в до;шну сход:н111, щоба зШтн ся 
зно11;1 з Данr.1ярем, як1rй ожпдав iioro на роої ву;шцї Сенак. 

- !Цож - с~;;аза;в Даш1.'1яр - 1111 вн бзчшш його? 
- Я саме щой·но nоюнr;'в 1іо1·0 - .ві;оnовіІв Кадерус. 

- Ч11 вн 'І:Іатя.кали Іfа iioro 11а;!Їю ста тн 1<а пітано\\? 
Він говорив іПрО .се, •я11\ npo 1nорішену в.>1<е спrн1ву. 

- T~ne;п~gocrm - ска.зав д<mr.1wp - мені здаєть с.я, 
що він с1rіш11ть ся за С'Коро. 

- Чо)t)'. вит;~я:~:зє, що п. Моrе.1ь nрнобіщrе йому свою 
П <r.o! І.,. 

- Так, що він вже нею о.з.ушев.1яє ся? 

- Він в;~-е став п;im~ rордвм що до сеї слрав11, що 
лред:~ожив мені свою опіку, на11с з щ.ого не знати яка ве-
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.1eri111 •. - - Прав.:~.~., ти бу,1а от11срта зі мною аж до жорсто· 

кости, а.,е не забував. rщо в Ка'Таnянuїв є святнJі аакои же

tштьб11 лнше зі саоіюt. 
- Тн по~ш.1яєш ся, Фср11,1нде, се не закон. а зв1rчаіі, 

і я прошу тебе не на:воднтн c1.oro mнчаю в свою корнсть 
Впроч:ім н1 і так ІІО'вобрJ'fн~Іtь і сnобод.1 твоя не в твоїх ру
ках, бо тебе ~11)Ж)їЬ ·1101<.1111<.1Т11 до 11іі'rс1.ка кождої Х:В11.1і. 
І щож 611 ТІІ зробив ТО.1Ї зі ~11111ю, Ііі;щОІО СІІ·РОТОІО. ОТl')'ЩС

ІІJІО, беJ сре;tСІВ .з.о )ЮІПІ, без llЇ~І(Qrro 1'!8ЄТk.'У, !іС ю1жучн 

1~1.•1ого 11ро сю на4uів зЮівечену .хатину та подерті СЇ,!Н, ct'li 
спадок 110.111шс1111;іІ батьком матері, а \t:І'rїрю ~1енї. Mnтir 
11омер.1а вже Т!).~1у р:к і т11 знаєш, Фej'tiЗt1.:ie, що я жи:1а май· 

же з .1юдсик~>rо ~пцоссрдія. Часа\\ІІ 'ТИ лерек:>н~'Вав ме-11е, 
що n пр1rн'>'Си.1а тооі деm<у користь і 1а се т11 ді.1ив ся ~: 

ю1ою своtю рнбою; я ~pиrora.,a 11 о,:шзче то~У. Фернанtе. 
ЩО ТІІ Є СіІНО)І брата ~! 1ro батька, ЩО .\ІІІ ra ~О~ р0С1Н, n 
пеr""І,АовсІв тnму. Щ{) ~1оя від)tова бо.1і.~аб 'Тебе .:iyжt', 

Btf' тю-:11 я г.чбоко в;дЧ\'!!:lІО, що сн р11бJ, ІІК)' я ~"о.1.1ю і 
а; rрщ11 і, Ja •які 1.:утrую ,т,шпrе прядиво. - я чую с~ ;І) же 

в11р:1.ШQ, ФeJJHilllдe, що сі! ІІf''ОСТО - ~ш.1осп111я. 
Хяі\ І т;1к1 Ма1жш10, rн:t' Till<lf r11 \111\ІD <:J!!)ЙОІ !> вбо

ЖС<'ТП:' •Ї С:J.МLТІЮСТИ ,:ю•я МеІІС 6i:ii,111c ПjlІІГОЖа, ЧІІМ котrа· 
н~бу:1ь :з сах бо·r11ньних .:~'1;вчат ,\-\аrснлїї! Тані, як я. хотїлнб 
~1.нн .1 ІfШ(' че.сну ж інк)' та добр\· п1зд1111ю. Л де-ж я .знаіr.:~у 

.11'ЧШУ від тебе хочбн зад 1н сих двох 11Jдр Jn1rщ.' 

- Ферн :11 'І.е - 'Ві.:п.:а.зада MapJaQa, rт.жІfВ) ю·1п св0€ю 

ГІ)Л•)ВКОЮ жmка мож.: стат11 кеrr.:ькнм ) привите.1ем і чи 

пещ1а се ріLІ, що вона бу•де чесною ж:нкою, нако;rи вона 

.1юб1rrь бі.1ьше дpyroro, ЧІDІ СВ()ГО МУ'..КJ? Будь В.10ВО.1еІШЙ 
моею nр11язr1ею, бо се одинока р'ч, itкy я }tожу обіцяти тобі, 

і бі.'П>ш 11ічоr·о пона;r се. 

- -Я rюзумію - ві.з;поВІі'В ФL'Jщ;111д. - Т11 ~южеш терпе
:rнво ЗІІОСІІТН C!JOIO неща·сщ~ву ДОJІЮ, о;ща11с ТІ! боїш ся ·~ІОЄЇ. 
J\0,111 тnк, ,\і\а~шдо, 'І'О впевняю тебе, що з твоєю .~юбовю 

я 11роt"іу11•1в Сі11 Щ'З'С'ТЯ, '!'а r1t•нно з~1боr·а-Мв /'i1L. Я ~l!ir бп f!O· 

тш1р11~н r116ОІ1ов.тю, опісля ста'І'и пнсар~ в rуртів1ш, а 
вкін1111 с:ам11м купцем. 

Ти не 't~m1eш сього. Фер1111нде; ти f жошйр. і ,1ише 
ТО'ИУ ОСТ"'ЄШ в І\..~тз.'lЮ!. ЩО немwЄ вій1111. Не занєибуй одначе 
свого р1Юаць1соrо ре11~с.1а, n сі вел11кі мрії rеть виюrпь 

собі з І''>.1ов11, бо вовн дище рІ)б.1ять дійсиість біл~.ше пе· 
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Що! 811 не знаєте? Чиж ие постара.111 ся о відо:.~ости 
про сю справу? Та правда, що се ~а.1аважне - додав він е 
бо.1ючою ~ смішлою. 

Ваша ю1лосте, нема.ж.шво б).,О про се дові,:r,аrн ся. 
Донесене говорить .nrwe про ca~i факт і про ш.~ях, яю11"1 
CiHfOJBallCЦb вибрав. 

Л як ся в1домість лр11ііщда? . допитував ся коро,1ь. 
М іністср сх11,1ив rодОВ), nнра:ишіі румннсць в11стушrв на 

iloro ,1нце і вІ·н за.гнrкую•111сь сказцв: 

Через те:1єrраф, ·ваше ве:шчесrво. 
JІюдВІІК Х\'11!. ПОС1)1ПІІВ одек КрО'К і СК.1<18 руки на гру

дях, так, як 3вак то р>1б11т11 І Іапо.~єои. 

Отсе так! - зах.1икав в111 GJ<І1.дн'іюч11 вц rнrв~ - сім 
поєд.1ан11х армій перемоr.1и сього чо.1.>віка! Чудо неба по
са.з.и.10 мене знов нз. пре-.10.1і )\О.х батьків по дваішять і 11я
тьох л~тах в1wнаня. І протягом т11х два1щять пять літ я 

11рос.1і..1жував. я зг.1уб.1яв і розбврав :~юдІ[fі і с.пrави Фран
ції, які бу.111 д.1Я ~rенс спр11яю'tі. А;1е ко.111 11 досятнув ц1.111 
моїх бажавь, 11.тасть, яку держув 11 f!) ках, роз.1ітає ся і рве 
мен~ Ші атоми . 

. М11лостшщй rraae, се 11р11звачснєІ - муркнув мінї~стср 
від 1 1ува101ш одна1юж, .що XOLJ таюrіі ·гяrар .1сrкай д:rя судьбн, 
то однакож насrідько важкнй, що може пр11дав11n1 чодовіка. 

Отже. що наші вор11rн лро нас rоuорять, є праздиве: 

м11 ні roro не нивчи.m ся, нічого не з~б) .111 ! 1<0:1116 ~ене Jр:J.
д11дн, як зрадшш його, я б) в бн спокііінніі; аде бути ~rіж 
тод1.~111, ЯКІІХ я підніс ..10 таках rідностнй і котрі ПОВИШJЇ 

дбат11 про меле п11.1ьн1йше, ніж 11ро себе бож \ІОЯ доля. 
ес j іх до:rя; rпередо ЩІОЮ ВОНІІ 11е б)'JІІІ 11іч11~1 : по МС1ІІ ИІ
ЧІІ~t не будуть - і зaritH) rи 11ещас110 •1ерез неслос~бність і 
дурн~ту ! О, так, добродію, в:1ш;1 с:1уш11ісl'ь - се нещзсди·вс 

пр1rз1111ченє! -
Міністер сrояв rroxи;remi~i під nа1·ою такоrо давлнчо.rі3 

нас:.1і1'у І і. Б.п1кас 0°бтер піт з чо:1а. Віє.форт підсміхзв <:!і в 
дуu1і, ко.~н ·пе'бачнв, як iioro зю1чінє зрuста.10. 

- У11асти - прод{)вжав коро.11, Людвик, котрий за 
11ср111101 поr.1лдом 3~1!р11в пропзст1" 11зд якою в11сї.1а коро

.тівська Франція - у,пасти і довідати ся про упадок чераз 
теле-rраф. Ох! Я радиїіrше вступав би на смертне п!.:rвІfсшенє 
мого брата, Люд.вика Х\'І., ніж сходит!\ вниз rro стуrrнях 
Тії.1єрів, ко.111 тебе 8rrганяють насм.ха)ш. Нас.\1іх11, добро-

• 
д'ію! Не знав ти їх си.1и у Франціі та тепер М)1СІfШ знати! 
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- - В с~uйм ;11;ii, ваша м11лосте - говор1rв да.1ьше мі
ністер попіщ1 - всї відОМОСТІІ прІІВО,J.Я.ТЬ ДО ВІІСНОВКу, що 
ся смерть не була насл1дком самовбUіства, як щ1 пере.дтЮ4 

ду.мапи, а.~е нас.1їдком убrйства. Показуєсь, що rенери 
І<nесн~.1ь ви.1їшо11 ~ клюбу бонз11аrп1стів, 11іс.1я чorry З'НИК. 
Toro р;111ку 6~'.'ta з 1шм не.ишна особа і мат1 бач1rrн ся ::1 нвм 
на nу.1нщ Ст. )!(:п<; а.1е на неща-стє і::JІ)Т& генерала, яки-11 
вбнрав iioro вод•Jсє в ті1ї хвш!Ї, 1сот1 не~знакомнЇІ ВС1')'ІІНВ, 
хотІІ'іі •1у11 назву ву.п11n.ї, та ю: 11p11c.1yxan ся до чн1:.1а. 

І<•J.1н мі11Їсrср 110.:rїції опов!дnв ко-ро.1ев11, д1ще Віt:фор
та, ко rрю1 с.1іднв за оповіданєм так, немов в:д сь(JГО зJвн
с1ло 1101·0 істнv11.нt,, ставало н.:.переміну то блі,ди:м, то р)
мшшм. Тепер король r.1я1t) в на него. 

411 1111 ду.має re, як 1 "· 11. В.єфорт, що r~и~ра.1 Кве
снс.1ь, який уходив в ю1х за пр11х11дьюtка са:м .;.звенця, ,ме 

ЯЮІЙ на ДІ.І. /))в наскрІЗЬ в:рНІІЙ ~ІС;fЇ, 3ГН1f) в як жерnза 

п.11я11~ Gо11а.пар1•1rст~в? 

- Cr :-.1ож.тиве, ваша м:~:1остс -- в;;юповіз Вієфорт. -
А:1с 1111 ес r1cc, що в1до.ие? 

В11ал11 на с.:іід чо.q()ві.ка, щ11 нз·зна•gував з ю1~1 стрічу. 

Brra.111 110 с.1ї.:~.? - с1111тав Віефорд. 

Так! C.1)ra ашtсав того •10.1овіна. Був се ш1тьдесять 
до ляп.десять двох діт віку, чор11яв11і1, ..з чорю1ми оч11.и.-~ і 
К)длат11м11 бровами т.:~ rустимн бакеибnрда.\ш. Був одягне· 
m1i1 в .::11н1fіі Ж)'lli!H, позащtnаний n1.:t с'"му 6i;>po21y і в пе
те.1ьц1 мав розен.·у офіце;>а Почс:1ного Легіону. Вчера бач11-
.111 цо,1ов'ка, що зовсї:м в:дповJд"в оп11совн, але ш розі ву
,111111> де .чя Ж)ссієн і Кок'ер·:nІ сrрат11.111 ного з О'Іай. 

Н.єфорт в1mросt)'ВЗВ ся тепер в Кі'kлі; ко.111 .иінісrер 
поліції говорнв, він чув, що ноги n ід !llt..'1 згинаю-rь ся, а.'Іе 
довіда·в1ш1сь. ЩО \іе3ЕНіRШ'і Ч'Q.ТОnік ВІІ!»ІИКН)'В ся з nід зору 
аr'ент:~, ню1іі за ннм нar.1'SUІ.JB, вfдіl'Х"Н)'!! свобі;~.Н:И\~ше • 

. І !а: 11с-реста ваіrте 111ую11-и за тн~1 •10.1()вікои, ;ню.родію 
Сї<аз.1в коро.1ь .::ro :-alliicтpa 11011іці1 -- бо ко:ш rенера:1а 

Квос11с.'Іія, 11к11ї1 н,t,}І 11шнї так потріGн1rй, за:мордув3..'111 бона-
11арп1ст11, ч11 х-то 11н;1ш1іt. то )біІ1м11ків .1юто покарзt:С'ь. 

Прн с1іі бес1дї коро.'Ія В1єфорд мусів зібрати всю свою 
сипу, щоб11 не показати зворушеня, яке заява короля в нім 
81\ЮlІ\КЗJІJ. 

Як дивно! - про.:~.овжав коро.'!ь oripчemrn тоио:м. 
- - По.'!іція д) має, що все вже скзJане, 1<0.111 каже: y6ificrвa 
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- Зробите мені ве.1m<у прис.1угу. 

- СїJІа'І\те! Не !ратьте часу, бо і так вже за боrато 
страт11.111. 

- Се правда. Згадати б, що мо.1од11іі чо.1овік чекnе, 
тер;шть, в розпуку по~тадає. 

Вієфо:р1а об.1яло мо·розо~t на згадку про 1'ІО'ВЧЗ'зну і 
н:мr1у т1<>рму, яка Jfo:to ТТ]ЮКдинаt:, aJJe він зайшов за дзлеко, 
щоб11 міг n\::Ір11уп1 ся. Віефортова rордkть муспть Дан'Га 

роsдаn11т11. 

13Jефорт 11'Jд111аував ттрос1.>бу, u я~\ііі, удаючн наііщирНі
шу воаю, прнбі.1ь111нв патрі·отнз~1 Дnвта і ііого заслугн д.1я 
Б:шапuртоrо. В тіlі npo:wi д.шт~ виходив одюн1 з аайд:Яль
нїйшвх чш;111шів в поворотї На110.'Іеuна. Можна бу.10 сnоді
в11ти ся, що на вид такого дОК)')1енту мін:стер с_ейча~ скаже 

i!oro сквоб'>'дити. !-\оли ннсьмо 6~·ло готове, Вієфорт прочи
rав i!oro голосно. 

То1·0 досить - сказав він .111wіть реuп1у ддя мене 

- Чн се письмо скоро пій.де? 
- Нннї. 
З вашим niдrutco~r? 

- І Іа1І'1крзrще. ЩО ~1ШІШ!l r:~ро:б11т11, то ст,всрднти праnд11-
віс'f1, змісту вашої nросьбн. - І сївш11 11ідпаса'В ттлсьмо . 

. - Чи треба ще чого більше? - залатав Мореаь. 

- )І(дїтт, - вІдпов!в Вієфорт - - 11 вже решту зроб.1ю 

То:~ке з,шевненє дуже вдово.111до ,'\1.оре.1я. Попращав-

11111сь з Віє,\1ортом в:н лосп~шив до <:: rop<>ro Дан та з в!сткою, 
що скоро побачить сЮ!а. 

О,.~нактк Віефорт не пісдав просьби ..1.0 Парижа, a;ie за
JіОВ~в і1 старанно в себе, рздїючн, що справа так скдала ся 
- зовс"і·~t добре навіть на то11 в1111адок, кол11б приІіш.1!) 

знов до 11ід11овлесня ко~ролївства. 

Так Д~нте ШІШ~І·В б! забу·mм ІЩЗ(!(~М в ГJшбш~ї Вй3НІІ'1-
Іі0ГО .11,оху. Він не чув нїчого про з~воруше.ня, які бу.1н при 

УЛі1ДІ{)' лк~двака Х\rш., ані про ще бі.11,шІ розр)"ХІі, які бущ1 
nрн уппдку шсзрсrва. 

А.1е Вієфо>рт с.1ідив за всїм дуже пильно ; прис.11ухував 
ся до ш:еrо з на~Іб1льшою ) взгою. В чuсІ Сто Днів*) Морель 
.ЦВ1 ра·щ ПОН.JВ.'ІЯВ Жд.Д;lf!Є і 8:.::фарт Оба рЗJІІ nоrішав ЙОГt> 

') С r , дн~n - •цt( М;Ж nnвopcrroм Hд1o;reoot.l і зреченєи ся п,'е 

('f0.1U .зі!\ !О. МJрта ДО 28. 'І'ерЗJПІ 1~15 р. 
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- - Се бу.10 28 .:rютоrо 1815 року, о пів до третої 110 
ІtО.'І)'ДНІІ. 

- Н11нї має110 ЗО червня 1816, отжс..ж всего ~і\mайuять 
•нскців. 

- Тіт.ко ~Ї\ІНайцять міскців! - 11овrорив Данте. О, І:ІИ 

не ~111п~ r<'. ч11м є с'імнаііuятu "1ісяцїn у Вfrзн1щ11. Се сімнаіі
цить вік:·в, осоо.111во для чоаовіка, як я, котрий с'!'опє п~ред 
здїііснснєм своїх ба•ж!ІІНЬ; д:~я •10.1.oui1<a, як я, що Д)>1ав rвя
ти собі дружІІ'ну, яку обожав; ию1іі ба'ІJІІВ перед собою ш;1ях 
до С'І'ЗІІОВИща, В\Ж 110Kf! все 3111!1\.LO 11 однііі ХВНіІП ... Дня 
:ого J \ІЇЖ наіікращнх радос1111і ;:i,1111 ·я напав ш1r.10 в Jie-
11por.1я:i.15) нfч: чиі n.1яwт .нuuцені і як11й 11е знає нааі'Ть про 

судьб) своє~ нг~реченоі, о.ні нав.ть, ч11 ііого старнй бап.ко 
ще жиє. С1мн<1:1цять Шсяцїв вя:nшці д.1я чо.1овіJ\а, що пр11-

1шк ві,;и11хати ві.1wщ:1.1 воз;~.ухо\І моря, що зв11к д,о свобід
ІІО'Го жн'ТЯ :моряка, до простору, до незм'рности, до безко
нечt1ост11! Пане, сі11.Найдять :місяців у вязющ11 є бі:rьшою 
карою, шж належить ся за на·fіоr11,;~.1йїш1і 3JІочшш, які мо
жна ш1"Інаr11 людською ~.Іавою. ПажJ.1Т.1їтс мене і просіть 
.для ~tснс - не npout<:iня, n.1e суду. Пане, я хочу лише ста1ти 

m~pe;i, су·д!я·ми; а вонu не пов1111ш! 11ідмоu111и суду о•ска,рже

иому. 

І f.)б..t'Ш~ю - скгзав інснснтор. Звернувuшсь же до 

нача.11..1111ка, сказав: - Що не ка'3.l1И, а се.11 бідннrа ~tене JВО
рушив . .Мус11те показати ~1енї реестр. 

- Розу1t.єсь, a;ie ви поб.»111тс страшні за.мітки про него. 
-- ПJне - -- продовжав Данте я знаю, JlO ви не 11аєте 

си.1и в11сво6од1пв мене, з.'rе в11 ~1ожете встав1п1~.сь за ~шою, 
ви ~~ожете ni>cтa1шrn ~1е.ве перед суд. Того одного я прошу. 

- . Світіть \ІСНЇ - сказав інспектор. 
-- Пане - зак.111,кан Данте - я чую з вашJіх с.-uв, що 

н вас ;1родн:10 ся ми,1осерд€; по:щІІте мені бодай надію. 
· - 'ГО·І'О сказати не можу - зі.н1оні·в інспектор. - Я 

1южу .шше обіцяти. що ро•зг.1я11у 111юю справу. 
- Ох! Тоrдн я буд)• ві:1~шіі! Я •буд.у свобідний! 
- Х Г'О тебе а реurтува-в? 

П. В Ефорт. Згn ита(пе Л ого, що в:н ("!(а-же. 

- П. Вієфорта н~~1а вже в ."Ларси.1іі: він тепер в Ту.1юзї. 
- - Тепер я не дивую ся - сказав Данте - що ~rене тут 

тр1rмають, ка.'111 (}динокоrо ~1ого заетупника перенесеІЮ. 

- Ч11 мав він яку особисту причину супроти ;ебе? 
- зо.всім ні: в!н відносив ся ДІ} ~fене дуже щиро. 
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ГІрuмІПІ) в 11: ~1tї1 день, 11рJм111r:ла ніч і не 6y.w чут11 
,~;адноrо годОС) 

- Се мусить бути 'ЗЯЗеІІь - СІ<J"ЗJВ Дv ceuc д<ште. рз.

ДЇЮЧІ\. 
Ніч б}.Іа як 11.1і!СПDк:іші1їша, .:.1е Д.щrе не 1а~1КїІ)В О'ІИЙ. 
Рв11е> к.1101111111\ при11їс з1111 1 1Jі111} 11ож11ву і Д;шrе з'і·в її 

д)'іК~ радо. З'i1t11t11 nо-ча'В ходн ти ІІО к~.~їі і сдухав. Ч&с від 
'ІВС) ВІН ""ІНШ Н1 штаіі:- ві1~11 ТЩ'ІІ\'11 .JtНl3f!T!), щабн .від· 
ІІОВІІТІІ l!lJ'•l'l\'li) 1:11.ту 1 СІІМ 11риготовиr11 ся 10 8\.НКОЇ ~~О· 
)Jі:.'Іn1юс1в. МІЖ 1•1м слухав, •ш І'{).10С не 110В'rар11ть ся • 
,1сторолсr1ісrь н, оіШІНоrо вяз1ш 1.1ч.1,1а Ію1·0 неrе-j)nt:.'Шв11тн. 

G)·.110 1ш н10, щ? вязень був неnевниfі ві:;~. кого nоходию1 у
д:~р11; м А\С: І~о~І) і на га.!!ку fle 11р11хо,;~и,1•>, що ст;кав таюnі 
;,i;:: ВЯ1СІІЬ, як і він, ЩО TJn-Ca}ІQ 6.l.ЖJЄ свободІ\. 

МІІН\ ,;1') тра дн·, - C'Ї)fДe'<.':Strb дв; уб ІІЧІІХ r ->.11111·. ЯКІ 

Данте чи.: н1в м'~п~· за "У:Н)'ТОІО. 

Вк нцн о.а.вого всчера післн зв11чJЙІІІІ'!С ве~11рних в;дВідІІИ 

вязин•гr11rк.1, 1 11:с.1я тоrо. як Дан1е вже сотий раз пр11.1ож;rв 
) ХО Д'J .:гіІіІІ. ЙОМ) .з;la.-ro ся, що •І) є .\!ЇЖ к~мін;о~ Я'КНЙСЬ 
рух. п.1~ 1\(К 'СЛdбніі, ШО J'ЯЖ'КО 0\'JIO і1'0Г.) ) Jl:Q\I СХС<ІJІІТН. 

ВіІІ 11!,t111111ов 11 1Д спна і .JJ'ЧJB ГІfФХ" 1.(Ж}'ІІП І Jl<Cb, щ УОІ1 3!11)8 

зібра1н Д)МКІІ, а та~1 знов П[ІJІ.10>1ШU до СТЇНІІ ~·хо. 
l le бу.10 сумніву, що за стіною щос~. робить с~. Вя-зень 

відкрнв нe6r~11~i..1 і щоб11 в д•мьш•1і роботі б) п1 ііезнеч1шм, 
:ж11вав тепер не штабн, з.'Уе до.~от21. 

Се відкрите заохоти;~о Едмонда 1 ВІН пос~ановна n1:д-

11011оч11 нє вто}шу пралю суеіда. На1111ерше поставив постіІІЬ 
та:м, зз:дки п.-,виина б:- ;r:i np1mт11 ;~.лн неrо свобода, а потім 
ог;1ю~ а С'ІІ Ja пкою б)'J.Ь р1чню, при ПО.МОЧІ! Я'J(Oj ).ІОЖНLІ 611 
проб11т11 стшу, ВИ.1ОІІбат11 ВЗПІІ<) і В!ІЇІНffГН камінь. 

Л:~с ні.:~. рук ... ·мн ве бу,10 н~чо1·0. ВІН 11е м.1в а111 ножа, ні 
я1<оrо другоrо острога прн.~ад); од11но1.:ою зе.1із11ою річию 
6у;111 1111aCir1 в ві1ші, однакож ві11 І!ЖС 11~рХ!І в1и1ро,бу.вав, що 

прu ·1х в11ш1: є не М()ЖС бути 1.\!ОВІІ. Іkї iicJrO знаряJ.и ск.1в.да:111 
ся .~ Іl<ХІ'СІіlЇ. крі::.1а, CT0.1J. МНСЮІ, з6JНК8 1 rорщеч.ка. 
Посr1.11, Мщ1а зе.йзні .к.1я}1к11, J.1.: в1н111 б\•,111 rfрнкрілдені 
шруІбз:ми до дерева і треба бу.10 Н'КОrось іксrр,~11:1111', що(ін 
їх віз.крутити. Стід і ~..-рісдо tie мог.1и ~овсі~і придати ся 

Збаиок )Іав ко:шtь зедїзну ручку, котру однаюr.м відорваFо. 
Лишав ся одея .спосіб, а то - розб11т11 горщик і при ПО)Н"ЧІІ 

чеj)t"ПК·в .~Jбр.1п1 ся :io робо~н. В'н отже кинув горщ1rк н, 
Зі.!'М.ІІЮ і розб1rв його на ка'В<Ілкн. Да.1ьше заховав кідька ндІі· 
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І<..1ючюrк завсігди IІp1moc1r11 Дантови юшь:у в з~'Іізн~м 
rop1111<y. Се~й rорнець був троха бі.1ьш111\, бо приносив вifl в 
111м юшку д.1я своіх вязнїв нараз • дек».111 скоошс давав 
ЮШКІ\ Д1ШТQВІІ, а ,..lС'КО.1И 11oro С\'СЇДОВІІ. д.1я Данта бv;10 . . 
в.1.мве rc. в10 р.1.чкз сього r1)ршка u)·.1a 1елізн:1 і він ;~:;св би 

тоr1ср ~;І ню десять .'!.Їт своrо вЇ'К)'. 

І\,1ю 1 1н111і в11.1н·в юшку дu :мщ:к11 і 111іlшов. Данте з'ін, об· 
мн11 \ІІІ·СК) і дер~в:UТ!Т) .l(>Жку 1 ве 11сром поставив ~щску на 

.~с,11ю пере.~ саюнш дв·ерю1. Be1 1~pu'1 11р111ішов .;шов к.~юч
ннк і ІІС ДІ\ІJ.1Я 1 ІІІ'СЬ під ноrн, Н<.1СТ) 11118 l!ОІ'ОЮ і ~шска роз.1е

т1.1.1 ..:11 н:~ кусні. ТсІІер в11ю1 за рv:Юиту )\НСК) слада.1"" вже 
не rІ.11.>Kl ІІЗ Да.п d, .:•lC Таі\ОЖ f!J ІG.1/0'1'1\ІКЗ, що не днвив ся 

П :.:1. ІІІ)/їІ. 

Ска 'JU,J• к',11>ка с.1:Е. КІІЮЧІІІІК »Г.'tffil)"В ся. щоби ВИ.'11\ГИ 

В Щ СЬ ЮШК)', ,1.z ЮіШоl ТІО..:)ДІІ!ІІ\ Jlt' бj'.'10. 
Л~::.uн .3 rор111ко~1 ска JJB Данте ~ 'І забереш, ко.'!и 

nриносt:Ш СН!д:ІН ж. се rJ!)Д ')U<iJ!O ся К.1ІОЧНІІКОВІІ, бо не тре· 

(\1 б).І•' ВНХО.НІТИ. rrрнХО.!!ІПіІ і 11108 ВІІХОДИТІ!. І він .'ІtІШІІВ 
1·ор!Іt'І1!1. 

Д·111тс задрож:зв з µад•>t·rи. 13111 nоонішно з"ів ве<1еру, 

але 1й;1\' r1)д11ну не забнрав ся до ро13отн. Bin дум'1·В, що 

І{ ІЮ'ІІІІІl\ 1\\tJЖI.: пр1rйт11 за rор111ко~1. л.1е ба•І)ЧИ, ЩО ЮІЮ1/!ШК 
11е 11рихо;щ 11,, він іІі.Jсунув 'Т1°1ст.:.1ю і внrn оя до розпоч~того 

SJ!\~ д1.," Він в.1пж11в зе.1.";1) 'РУЧk) ~11ж K3\1t!lf, за·важив і 
1 1І)ка ~;J.10 ся, u~o 1«U1'нь .~.:гко пор) х . в ся. С. е був 3Н..ск, що 

треб:s дадь:.uе їlр:щю.вати. ПD roJ.111111:11 p:iбori в.:~ало ся в11й-
1rят11 к,1\1 111.. з.1всr~1 і .·шш1ма ся я~1а п1вт">ра с-.опи в про11ір;. 

Да"ІІТС ст:іраmІО пооб11р::ш ВJПІІО, в1rс1тав по кsтах, на· 

драшш з~1.~і і пр11'Ь.-рив не10 ва!ПІІО. Але ніоц треба будо внко· 
p1rcтar11 дн1 врзuі - ту ніч, в 1rк'й "r~1· пос.1}1rувзтн с.ч і11-
струмевто~1. яюrіі пrІ!інадок, або rадше ііо1 о хитрkт~, д11.1а 
ЙО)tу в 11) кн. І він лрацював з ) сеї снлн. Дсщерва кодн зн
ч11на.110 дпі1·и, він за71ож11в каміщ, 'В оеті11у, 11рнс.\Е1ув по~стелю 
; 110.1ож111J сл с11ат11. На снї.1а~1101к кто•11111к прннrс ііОІМ_v С<і· 

м ()Г(І х.1ЇбJ і .fl!).1();!\ffВ на СТОіІЇ. 
А 1111 я не ..:rkтану ш1u1•)Ї !.!1tt:к11? - запитав Дzнте. 

І Іі - в;.тпооів к;rючннк - бо тн вt'е нищиш. Перше 
т11 ро.)6118 збанок, да;~ьше я через тебе розбив imcкy. Ko:rnб 
вс1 вя ш: с~іГш1.1и за твоЬ1 11рим!ром, то скоро знишид11 би 
дtrжа1!). Я .111шу тобі сей зе.1uшtіі горщик і до него буду 

тобі дават;~ юшку. Так ве б)'деш иіr юtщ11т11 посуди. 
Д~ште піднk очн до неба і з;~ожнв .:io мо.111твп руки. 
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- Зно.в дооре! Телер скаж11, чи хтось 6ув при ті:м, 1'0"1И 

ти впос."Uдне гО!Ворпв з капіrаном ЛєЮІеро:м? 

- Нї, ми 6)'•1И зож:ім сЗ]Іі. 

- - А чи 4.'І!:Г .вашу бесїду хтось П•ЇдG.'І)'Хати? 
- Ток, міг, бо двері бу.1111 отворені і ... ага! тепер при-

гадую - сезм ДаІі'rМ!Р переХІОдИ'В'. коли капітан давав мені 

пакунсж для нпf1ви1сшо!І'о м~аршаІЛІКа, 

-- С1,о•ГО внстар'fІІТh і ми •1·е•11ер н:1 в11пстивій стеJЮЦЇ. ЧЙ 
брав тн· кого виходячи на берег, котr 11рибув до ель&ької 
лристани? 

- Нікого. 

• А хто дав 'ГО'бі лкт? 
Дав сам маршааок . 

. . А щож rи з лtсТfіМ зраб1rв? 
- Захозав у з:mисНІІ'І\. 

- - Так т11 мав з собою .записник. А.~е чн ~~i!r -rи ~~ати в 
.моряцькjjі к11ше1ш т3ю1й заmнСІшк, щобн R нїм урядовиіі 

ЛИСТ ЗМЇ-СТНR СЯ? 

-- Се ·щ1авда • .Я ;шши111 6ув ного на кора•бли. 
-- Так оч~в1r,дн•о ТІ! вдож11в його до зmnис11111<а дQперва 

~ ІІОВО<р()ТОМ ДО корабля. 

- Розум:есь. 

-- А що ти роби-в з тнм .'ІИС"ГООІ, ко.111 верtа'В з Порто 

Феррайо до корабля? 

-· Я ІІЇС ЙОГО В рj•ЦЇ. 
-- От-.ме ко.111 ти nр;rйш ов, то всі t11a кораб:rи мог.1и ба-

чити, ЩО ТН НЇС .11fCT? 

.. Рооумієсь, що моr.~и. 
- А лс•вно бачив також Данrляр? 

Тнк! Бачив, як і в.сі. 

- Колнж т:~к, то те~пер ·с.1ух11і'1 і старnіі ся ,при1rадати ос1 

подроб1щї з ча~су 2rештованя. Чи пр111rадуєш сло,ва, Я'КІ1ми 

.1н1нх на теб~ був зроблений. 
- Пригадую. Я читав його тр11 рази і вім запав г;rуб>кu 

мен·1 в ПЗМЯ1Ь. 

1 - Ану повтори йоrо зміст. 
Данте НоІ..:І) мував ся хви.'!ьку, немов 3бнраючи д)·ию1, а 

там к1зав· 

.МооІТс Kpino Є. 
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- А ч11 дуиаєш, що він міг 611 11аnнсат11 таюn1 .1нс7? 
-- Що до СЬО'ГО, то нї. Він лозбув би ся мене скорше 

а...-громившн 11іж в гр);tи. 

-- Так, ес відповідає еспанськіЛ вда•1і. Еспа<Нець го

тов1иі убі1тн б~ нт.1и:-с.1у, а.1е п~дісrуr1у оін не ужне. 
- ВаJІо.-не ше о.:~;но - йому булн Щ':"J1в:~сні дея1Сі сrтрави, 

які зr:~дують ся в дО!ІІІХЇ. 
Л тн npo них з "Я"ікн•м не говорив? 

- Зо'ВІСі1м з 11ЇКИІМ. 
-- А11ї на;ють з твоєю наречt-ною? 

- Ані з нею. 
Ко.111 та,к, то се без сумніву Данr.,~ 
І я тепер •.ак д')')!ЗЮ. 
Та заждн Чи Д;:.;1гдяр uув ~нако~1юі 1 Фернаядоо~? 
Ні ... Так, був ... топер пригадую, що був. Тепер 

rrp1rraдyю .. . 
- ІЦо са~е? 
- llpнraдyio, що бачІІ'В, як с11ді.1н р3Зом в тію1 альтани 

~ псре;~()д~111 • .мого ве-сі.mя. С11дї.1и і б("6;1а їх мусіла бути 

АУ'Ж~ 1нтс-р~с~rою, Данt'шrр ЖІІР'І}'Вав, з Ф~ рнап:J. був бдїдий 
і праrноб.~ениіі. 

-- 411 вони були свмі? 
-· НІ, з юrм11 б)·,1а трета ОІСоба, ЯК) я знав добре і яка, 

ІІК .в11:111~о, з НИМ!! ПОЗW!КШІІІІJ!а Сі! •.• се був кравеuь. по 

1wен11 l(адерус. Він був в:.r.-е добре п1;r.п11т1rіі. Та ось як воно! 
А ніколи на raJiкy не nрихо.:ш.10! На сто.1ї ко.1а нкх б~JJo 
чорнило, перо і папір. Ох, безсоnісІfі, юдині зрадюrкиІ -
крИk"11ув Дtl!rre і вхопив .:ебе .за чо.10. 

-· А •111 є ще що.будь таке, що тобі хотілоб ся знати? 
- запит~tв Фарія не.иоо ·жартуючи. 

- Все хотів би знати, що .~11ще до.~об ся ви1Я'снити -
відноніu }~uнте з зашмом - а в11 ся1·аєте ток rлубоко в 

:міост под.ііі і роз.вязуєте ї.х, н8Мо•в за~rа:.:ІІку. Ох, ЯІК бажа.в би 
я знати, чо.\\у ие бpa;:ifl .мене на др~•rиїr Д()ІШ"Т. чому мене не 

су,;ш.111 і ча.му я опивив ся тут не пе.рейшовши всеrо того? 
- Се справа и:иша 1 сама собою повал--нїйша - почав 

Фарія. - ІІJ:rяхн cnpaвe.:rmrnocrи бувають дуже часто за
кадто круті і тsr.тко знайти з них в~ід. Все, що ми досн 
зробн:ш, то діточа забавка. І тому ко..1нб мали присrулити 

.10 nрос.,uжекя найважнїfrшоі чааrн, ти иусів бн дати мені 
наІfподріооі~йші n°'1свевя з кождоrо боку ~правн. 
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- Чо11у жа.'1уєте? - <:лита.в Данте. 
- Тому, що в твоїм серц11 зроди.1а ся нова жадоба -

жадоба лі1о1сти. 

Гірка )"GІіШ1<а показада ся на .11щи Данта. 

- Говорім про що ипще - сказав в;н. 
Фарія ще раз г.~янув на ~ододоrо своrо товари;ша, по

к1rrав сумно rо.1овою, однакож 11с хотїв Wг11 нМІерекір ви

с;rОІвJІс11ому· бажа шо і зІfів Gесїд:у на 1~11111 і оправи. 
Стар111іі вязе11ь на.'rеЖав до т11х .1юд11•И. які мають за со

бою 11111раюnй доо.вr::.::~. і 11ю~х бе<:їда ~1ає. З.JІІJСіrди боrато h'O· 
рН'С1ШХ і Ві.!Жннх вкз-зівО'К 'Га здоро1шх в'до,1ост11іі. Дотоrож 

в босі.ді Фарїї не буао иіко.111 ні дрібю1 сJмо.1ю6сп~а; в:н 
rовор11в про зсе, .шше ОО)!І~11:.:.в свО'Ї в.1zсні терn:ня. 

Даmе c.'r) хав з ш:іібізьапою пошаnо10 ri уваrо10 слів сво
го С'rарого товариша. В с.1овах Фарі~ б):tО боrзто такого 

що при...-тпва.'fо тісно ;;о .!) ші д"1г.J , вnиmі годило ся з 
його 11оr.11ядами; дещо Зи'ЧШlЗ.'Іі> ті ЙОІ' ~ в:до~1ос·111. які дdд-> 

!'ЇО~!У j>l."\IOC.10 '!Оf>І!КЗ; а;н: бу.10 1 ІЮІJ.10 ТJКОГО, про щu він 
не з11а11 і во~10 np1rxo;щ.10 nt?peд і101·0 ) "· я1.: аврора боре
ааіс*), щ1.1 ~"11в:~яе ся над мореш.1;1fJЦСJ.\1 r1 д:меких 111і•внічнн,х 
.1едо11нх nopouax [ освіч~~є все !іруrом. Так ті '!!Ові душ<н 

'3ул11 д.1я ДJш а ноm1м св:т.10~!, що в1~кр1п~адо перед ІІІі!М 

t111днощууr11. яких аін досн не "11,ш і »е Gач1rв. С.'rухі!ючн 

~вого досв"дчє'!1оrо уч1rrс.1я, ві.tі рО!З'\,мrв, що с~ Y)"C•rrь 

давати велике за.доволе.чє, ко,;~11 ум чоловка пі.!!.Ве<:еть ся .іо 
таІ\нх \IOflJ.JІ,НІfX, ф:.1ьозuф'чн11х чн 9сп!л1,ннх в11сот і мо

же там перебувати. 

- 811 М)'Снте меае на:вчWГІt бодаіі чзстюnсу того, що ви 
в1oriєrre- ска1ав Д:mте - ко.1нб ті.ТЬ'КО ва:-.1 не бу.10 се тяга· 

ром. Я вірю, що так11ІЇ вчеп11іі чоло11ік, ЯІК 1111, бі.1ьше муснrь 
.1юбнт11 самоту, ніж докучлнве товарнство такого неука, як 

ir Та №ОІІИ в11 зrодате ся на м~ю пrосьбу, то приj)іn<аю вам, 

що нї+коm1 с.1овом про вте•1у не згадаю. 

Фарія ) СІОх'1!І)'іВ ся. 
- Товаришу - с,казав вlн - .1юд,с1Же знапє за+миr~<аесь 

в д) же вузкИDС рамц~rх. Код11б я навчив -тебе математики, 

ф'~11ю1, істарі: і трох. ::Go чотирох 11о'D:і1ших мов, я.кі я 
знаю, тоді ти знав би тідько, як і я знnю. А щоби тобі все 

•) Asporo І'і< ~~їс - r.L'\ ІІD .1aт111i:i.x1r -mvть аіз-нічне с tr;i:1. 

nнJІні11не сяє:nu. 
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Се Фарія не за-бував та.кож Ja 11~уку. Він час ві.:r часу 
1·оо~ор1~в з Данто.и ощ~ою то другою L\fОвою; деко.UІ оnові· 

да:в йому про В<ІЖ!rі по::~її з історії народів і про ве.llfких і 

с.н1вшrх .1юд11:іі які .1ашию1 по собі бсзс.'1е-ртву с;rаву. 

Треба І то зн<1т11, що Фа·рія був ко:111сь 40.1овікQс.» Шlfj)O· 

KOl"O св: ra ІЇ обсрr:.111 с:я cepe..:i. на:ЛВІІІСJІІОЇ К.1Я'СІІ <')1СПі;ІЬІВОСТИ. 
І •1~рrз rc в.10011е віu1 вравнв увагу Д:шта з сам ого почаl'ку 

тою осу,\1'овитою по1ваrою .. я;ку Дапт~ і собі, завдяки приро:д· 

ніJі 11ї~кІІ<Ж.'т1t iioro в.1<J1С11ої натур1r, с1<оро ЛfнtІСв·оїв, а mcoi 
!ЇОІ~~· 11е.р1.1іп111м пe:iocraвa:ro. А таку п Г>'ІІ:Jrу crpiiчa~o rоло,В· 

но в ТІ! х, що ЖІ!ШІ і ВІІ'Х-ОІВ)"В:J.1И С'Н з :rю;(U\fll ВІfСШО'ГО роду 

І СТ~:р"ВНО:ГО 81\ХОО!ШЯ. 

Jlrщ кінцн rtЯ'ГНай!щтото місяця ту:нею" був ск:нченнй і 
п'.~ .:<nt 10 rа:tє.р:ью ВІ§КОП !НЗ широка irna, TJK, ЩО оба ВТТЗНЇ 
•ry.111 д) же в1Рразно x!.:t вОRКа на сторожі, щ; Х()див nода і 

туда n011..,,д іх Г"•1Jвам11. Однакож доrі;х,на кв1r.'Іія 1до ~-rечі 
\\ОГ.'13 б)їІІ Лlfilli! В НОЧІ! і ГО1Му тrоба було в·;д..1'0JІ{ІїїИ ВИ· 
нона'І* !ІЛІl'Н.}' до такої в:.:~;повідп1ої хnи.1ї. 

А.1е •щ\1 близше бу.1а ra :\lЗНJНІ, як~1 ма.1а о.своболити 
ІІ<lІІІІІХ В.ЯЗІІІ;В, ТІІ•М біль111е стnва;ш IJ()Jll1 ІІСОІІОКЇііmr!'Аи" Шо 

ііудr, К•МІІ ЗL:.\tдЯ ІОЦ Я'МU!О з.11в:1.11rт1. ся itte !J 'ІЗ!С? Д:.1Я біль-
111->Ї Пt1\JІНО'С'1 ІІ ІІОНІІ ПЇ(:щІL"j).'111 ro:.1o•m111ii КЗ:міш. над ЯіМ"ОЮ ку· 

С'ІШ~t зерс11•1, що 3н2йшли кошаю•111 підзе~rн1rГ~ ттрохЬ. 
Готовндн ся до ве.1ико'і хв11.1ї. Даtпе був за11ят11И 

у~іл.1е11ем пі;щори, а Фарія си,з:ш в Д.tlfТQ'в\.11 кепії. J стру· 
rав к',1ок, я·юrn i.ranи зачеn1!'f11 др:r-б1t~І) для утечі. Нараз 
Данте поч) в ГО'.1,~ Фарії - ro;;:x. mпrfi, як з;rава.~о ся. к.111-

кзв ЛО")ІОЧІІ. Х;m1.1я і Даmе б)m вже к~·<1 свого отарсrго дру· 

га і що ж ві:~ nобаЧИІВ? Посере'д1f11і k '311 ст!'JІЯВ Фз:р1я; mще 
йоrо fi)JJO б!.1с, яа чо;rо ви•стул11'в густщ·1 піт, а ру'!J{И затн· 

снеиі, мr.в зnдереві.лі. 
- .. Гоо1101-1,и ми.-~о·серюr.й ! - кр111ю11•уR ДаRТе - що з ва· 

ми? ll(o ста:~о ся?! 
-- Скоро! скоро! с.'lух:1ї1, шо сКfІЖ}'! -- 1сказав Фар:М. 

П~ре'стра~шен11й Данте г.1янув .ще роо на :rице Фаріі. Очи 
ст~роrо окружа111 сwний перстень, ry.611 cra.111 блЬі, роЗ>бур
ха~не во.1осє ... і Дmнтови виле'І'і.10 3 рук до.1ото і СТ)"КІІ}'•1О 

об зе}І.'!Ю. 

--41110 се таке? Шо таке?! ••• 
- Гину - прОІМовив через си.'І)' Фарtя - с.1ухай. Стра· 

uma, мо;к.е кав!Іrь смерте.'!ЬІІfа сдабk'rь прн:іі'шда на МеJНе, я 
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чую, що 11апад наб.1иж.ає ся. Я wав подібний напад рік пера:~ 

уоязне~1еи. І :на сю хоробу є тІтжо 0,.1110 сре.1стsо, 07'.ме 
спухаІі ... Біжи до моеі ке;nї і піднеси віжку мого ліжка. 
Тн побачиш, що вона в середюІі порожна і тЗ» захО!Вана 

:иа:~с~сенька І\ришта11ева ф,1111шоч1ка, нм1С>вt1ен,а до по.1011ИІІи 

•ІС<JJ'ВОШІМ 11л1і!НОІМ, ЛрИІІІесеш мені її, або ні! ... Ме'Не тут мо
жут1, за1стати, отже доки в мене є ще ·лроха сили, поможи 

иенї ді1стат11 ся до моєї кмїї, Хто а.нае, що стаІНе ся, ко.пи 

Іf(}ІН!.Д про~tО'Ві!ШТЬ оя? 

Хоч як ве:щке бу.10 нещастє, що дСУГоrож ШІ!ІЦНло .всі 
рожеві надїї, одн;,~<ож Да1тте 11е стратнв ріановати. Він сей· 
чn-с к1mув ся до отва<ру і ~лотяrnув за собою xoporo Фзрію 
ВRІ вчасти. ніс, вчасти л:Д!Іер>r.;"!Вав свого иешасноrо друта ~ 
вкhщи в.де.по ся зз.прсmа,!!W.И fіого 11а иі.сце і по.пожит1t н" 

посrе.п11. 

• ДR'К') 10 - ска·за;в тепер Фа1J:я, а члени fi~o тіла дро
жа.1111 так, 11Юи в Їtoro жи.1зх не б;-,10 зовсім кр().:JИ, :ме ;~ід 

- · Т:.ж, так, се та хоро6а і ·не:задозrо П'РІ!1Й(Де параліж. 
Може бути, що кО.\'f'И' xopotбn ;~i~i!.lC до В'Сршка, я бу;~:у лежа· 

тн нLЧІ1оруu1110, ЯІк мерl'Вніі, 6ro стоr0>11у і Іісз Еіддн,ху. А мо
же б)<ТІІ і так, що бу;~у кщцuти ся, yma зrо~і1нЯТь ся ~ т<>щІІ 
мусН'ш д:б:rrн. щоби )Іоrо крнку ніхто не почув, бо се 
дуже в:~жна сщравз. Про се тв .\Іуснш дуже дбатн, бо ко.л1rб 
иЩ 11о"J)Н.'І( •1очу:ш, то ваі'mр.uвдоо~оді6нійше )tеве перенесл11б 
до шnuoi чuсп1 вязвнuі і щ1 розfііш.11fб ся н:~ здвс-їгд11. Ко.1иж 
11 sр:~~бл1ось зо.всім непо-рушни)t, ЗJІЖНЮt і иеподатн1m, як 

тру11, тогд11 - апе tJe скорше, м)"СКUІ се ТЯ3ШТИ - роз

"!'вори до.потом мої ~'6и ' в.1ші nід 8 до 10 кр001ель того 
rІJІІІ'Ну, а я :ио-же npнtitry до себе. 

- Мо}І;е? - криІі!Нув Данте, з..-ткавш1t~сь тог<> CJІQl!la 

,1мож~ ". 
- n(}можн ! пооrожи І - була 11ii;!Jnooi!Jlь Фарії - я .. 

я . . . DМИ ••• раю . . • я ..• 
Н:mад був такІfй сн:rЬ1шіі, що нещас-ннї1 вязень не .иіr 

локінчи111 розпочатого рече~~я. С11.1Ь'ИЇ корчі n01'pЯ'C.'Ut ці· 
m~І ЇІОГО ті.:rом, очu ВІІІЙШJ\11 ва верх, )1СТЗ С'КрИВИ.УИ ся нз 
одну сторону; його .11ще n()ЧервоніJІо, вів пручав ся, то· 

чІІ'В піну, ю!дав собою і вюавЗІВ ІОЙС1'рВШНШші вш.-рики 
Од1шкож іх не чув ніхто крім Дз1~та. Вів нnкрит rодову Фа· 
рії накриrвз.1ами з поете.пі так, шо іГО.'І ОІС гу'6и·в ся та'КИ в 

сас\t~Й келії. 
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в утечі. Що ви не зиоаете плисти, се иічото. Я віз~му вас 
на п.1ечі і так поп.:~ивеио оба. 

- M'lii cиfl}' - U<аза>в Фар~ - ·п•' ио~ряк і знаєш се так 

добре, як ~. я, що чо.1овіх з таким тягаром ледво зможе пе

решн1сти 50 к~. І тому не дури себе -гакими на.діями, 
що навіть 115ое добре серце не зможе щиро в юrх пе>вірити. 

Я МJ"ШУ тут .1и•шИІи ся, .цоки .FІе rrри,й:а.е 1<01нець мого житя. 

Щоок до тебе - ти мю:лоди!! і віІдіваж•ни·І\, ТІ~ не по1винен че
раз мс,1с зздrржувати ся, аде йди, втїкnй ! Я зві.11ь11яю тебе 
від даноrо мені пр11реченя. 

~в~о~о.~Д~е~~1ми~~~~
ВірОЧИІСто ;>}"'Н'у до rари і сказав торжесrвС11111ю.s ro.1oco11: 

- В::е :хобре! А тепер иоя черrа Сl<азатн своє С.ІІD-во •.. 
І О'сь на імя Хр1rста nрисяrаю, що доки 8н ж1111е-rе, я вас 

не ПОКІІtІj'. 

Ф:~р~Я І\~ЯНj1В J!З МО.'ІО:ДОГО ЧО.'ІОВЇКЗ, ЩО ПОКЗЗЗ"В СЯ В ~ifl 

хвн.1111 такю.1 б11аrородtш~1, таким ве.111код)WІІнм та вичитав 

із йо1·0 :11шя найтееrдшу постанову і nіцд:111ість праве:rно

иу ;tiJry. 
- . Дякую! д)"Же дякую! - почав тt1 11ер Фарія, простяг

нувшн J<дорову ов·ою руку - дякую за вст~ко•душнLсть Я'КУ 

тн моої в сїі1 хшит1 11иявті'В! - І по хви.1и дода·в: - Мсже 
rтр11й;11 ttnc, кол11 оде<ржиw нпrороду зз твою щ11рЬь. A:ne 
що я не MO)h")', а ти не хочеш ;,ишн1їf cero місця, то треба 
кО'Н'Че заюuата яму під rапєріею. Може стати ся н2ві'rь та
ке, що вояк ненnрокои заю~аnпrrь з відгомону в.1асm1х к;>о· 

к~в, Що там є порожнеча і зверне на се увагу нача:rь:тва. 

Піtс.ІLЯ тог<> все відь.-рИЮ'rЬ і все зак'інчІ!'rь ся так, 1110 нг..: роз
ді:tять. Отже найперше йд11 і зроби сю работу, бо я гобі 
в ~ній помоrтн не 8сю1і. Працюй tйлу ніч і вераеm до мене 

аж тоді, ко.1и сторож обійде ке:~їі. Маю та.бі ска1зати що1сь 
дуже J!І?ЖІІОГО. 

Да·нтс взsав РУJКУ хорого і чут.1Н1110 її С1'И.'Снув. Фарі'fІ 
прия.1но усміJСІІ)ІВ ся і иолодий В'Я'Зень в~.zrійш()в, яесу•ш з 

сооою с1J11т;1 по~а1rову все зробити і сnо111шт11 якнайкраще 
приреченє, дане старому др;товн. 
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~ Тут звернув ся Фарія до Даита і сказав: 
- Думаю, щ0 "ІКе, що о.тtО'вm я тобі доси, вида€СЬ тоб1 

надто смішннк • . . 
-- Завсім яї, дорогий мій до6рщїю - відповів ДаІПе 

- зоасїм противно. Мені видаесь, що я ч1па10 незвичаіmо 
.захоп.,ююче оmов}данє. Буд,ь да,ска, rGворіть даJІЬше. 

І Ф~рі·я продовжа'в: 
- Рощ11на Gпащі!в нем0<в зжила ся з рощ111tв~юм занепа,ц()),І. 

Мю1ад11 :йта і дt1які з тої ж рсмдюн1 були вооками, пнші ду· 
ХІ>ІfНJІ\\ІИ, ще ннші башшра·м11. Дехто став 6оІГатим, юrши.й 
3біднів. 

- І тсп~р в.1асне я приходжу до пос.1їдяого з po::rn'lш 

Спадів, якоrо я був сещ>етарем - .до князя Спа;r,и. Мен'і 
нера і довод1L10 ся ч~ r11 його нсрікnня на те, що його м.~
t. "С'І< 11с дор~внує його гідн0;:т11, отже р-д11в я іІт1у. щоби 
решту майпа з.1ожІf8 ва до<..КІІ1Ю"'1ІИЙ доt\"'Їд. С.'Ітmий мо.111-
твенник кардина.'Іа .•ш11ш11 ся в род11nї і сей тепер і5ув йоrо 
в.1аr1 нтс.1е~1. J"Іого переда:вали батЬІКи енна~~. nа:.\ts\'Таючи на 
заrпові 1 кар.:н1на;1а, ~ береrдн його, 111\ ве.11rку святі-сть. Се 
<Уу<о11а r·arma кншжка, ВІПШС2JІіЗ (ОТІЩЬІ<І!ІМ ППСЬМО•М і так гру· 

бр 011ю1Jя1ц зо.1о·тощ, що c:iy'!'a зru01сїм11 11k її перед карди· 
на.10.1<11 пр11 ве.:шкю; торжес·гвах. 

В роднннім архіві л11ш11.10 ся д)Же богато осяки·х 
доку~1снтів отраеноrо к<ірд11нз.1а з ) год, контраJ-.ї'!В, пер· 
r")fi11rв - ; я - завсru такса)!О, як і ;1вайцять ПО'переднкх 
секрет::рів і біб.тїотекарів - переr:шнув цілий ск;~ад сих до-

1\)")Іенl'і:в, ХО'ІІЯЇІ по.мимо .всі.'<: старань, не знайшов в них нічо
го окре,10 важного. Та всеж я читаз, та записав навіть об
ш11рн\' історію ро,:пшл Борж~Ів, написав з тою ц]..110. щоби 

'ІЗі1е1·ш1т11 ся, •111 по о!сртн кзрд1111nла Цезара Спади ма

єток Порж.іїв зб;дЬ1ІПіВ cw, бож він туд11 повинеfі бу.в пе
рс1їт11. Тимчасом я побачн,в, що сюди переіfшов JІИШе -..а

єток к:~рдинала Роспілїосі. 

- Чеое;1 те висново1< був л1tше 01деt1: що з иаєrrку отра· 

І:'Но1·0 кард1mз.1а пе скорисrала ані i!oro рОІд1mа. анj Боржії; 
1110 сей м:;єrок дежить .:re>:t. без властителя, srк скарб з Араб· 
сью1х Ночиіі, sтк!Йr споч1rвав в скарбющи зmо!Ї під дот.1я
дсм nкоrось духа. Я розшукував, обчИ'Сляв, переглядав тис11· 
чі рззів прихіц і вн.:~.а11Ки сеї родини на прО'ТЯЗЇ 300 .1:т, а.1е 

все дармо. Я .,ишав ся завсіrди t1езнаііком 1 а князь Спада 

убогим. 

- Вкінци мій добродій вмер. З дожИ"Воrгноrо дохо~у 
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ті 11і.цо.иостн в мо1и св.ідомости зве.,и - все те ста.ето .!ІЛЯ 
кене і .rnетком і зад<J\зсмеиє111. Се ц'іннійше в мене, ніж товк 
зо.1ота і скр1mї дорогих ІКЗ!меиm. А 'все ге оя завдячую тідько 
вам і тому моя від:дааість .aa1r1 така г.'r)'бсжа. 

Х<УГяй житє обо"' вяз:ні'в не було щз.:.нrве, од~оок 

час втіка,в дуже скоро. Фарія згадавши ра.з r1po скарб, гово
рю~ 0 нtм бо·rа1•0. 1'101'0 nре')І11mджу1ваия що до r1а1рзл'іж:у, бу
ли с.1ушні: права JЇoro рук-а і нога д11щи.~1"0Сь непнJІрушниrми. 

О.~нзкож ві•н не nере~:та·ва11 0Ц-qум)1вати аnосо<бів для 

}11 еІІі Д~ІІТЗ. 

!Цож до згад!І!Н'ОіГо вже ,докумС'Н'Г)'. 10 Фа:рія застави11 

Данта в"вч111и l!oro 3.)!tСТ на пa:мwri,. ПJnip може згубити 

ся, його може хїось забрати" а зап11саноrо в nаиятн не за

бере жадна си.1а. 

М1mуло троurка часу і Даmе В)І.Їl8 на 11а~1ять цЇJІий inlli:т, 
ІІ(щов ~10.Ін'ТІJ)'. O;mttoж ФарН хо.ди.10 також 0 те, щоби 

:.~1ік:т дОh) .J.tенту нікс ~ту в руки 11е дістав сн і 'ГО-"'У він спа

лнв 1у часть, m<y він .J.()дав до того, що U'ста.10 від во111ю 
Тепер n 11 н.: .1ю1·ребущ1в бо·ятн с11 11і•1о•го , Д.1нте нї.1ніі з~tіст 

мав в !І:НІЯТІ І , а з 0-СТЗ'ВШОГО ку1снн нїхто І І е Зр•:>зуміtо lfo,ro 
•· зчіня, хоч'611 j .:~;ОС-Гав до р~ж. 

МІІІІJ,"JІІ цї:сі годюш, в яки:х ФарkЯ дав.1в д.шrt>!Ш поу
·~еня, Я•(і М Іі/(.lІГDОСТН j 32ДЗЧі СіОЯ'fі> 11.:рц;~ НІr:м, КОЛИ вrН 

б)~з.е н:J во.1і. 

01'1!.~кn к 11" 11очатr.·у всіх ТІ!'Х ІІJ) к стvя.10 од·о .пК'Т'анє: 

1(0.ТJІ Д.лте сr:ш~ ncpшm1 крок в'.1ьно10 ногою, ІЇ<ПІ)' тре.б.~ 

яю1ись сnо.:обом дkїа111ся11::1 остров .\'\~пе Kpic-ro 'ВІШайтн 
пр1rчшrу, через яку можна би т::t=\І лшшrгн ся, не вmсли:каюч11 
до себе r~ідо:;ріпя; оставшн ж там з1ш1ї rн 'ТУ днnну печеру 

і nош~ ка'Ти в о.3111аче11і"! м:.Сn,и - в 11аІіда:1ьш~ к}"ГЇ дpyroro 
отвору. 

Так •н1~ МІІТіПВ - хотяі! можl' д~:1<0.111 1юві.н.но, :ме в 
у.:т<ім ра.зї бе.з нущотп. ХQ'І'Яfі тїлеос11:~ с11.1а і чеР.ств:і'Сть Фа
rіі 114.1)·11а.1а, 1Jд11?кож його ум був таюІ'А ж~ rrcн1111, як і пе
ред тнм. І В~ІІ ДОПО&Н'ЯВ Зflанє ДвІМ'О ІІОІВН:МІІ !J~дОІМ..:'С'Г>ШИ і 

так обJ вя3нї були безнастанно зJнnті. Ч :с іfщов >без осо· 

бл:1rвш11х ,.) рбот, ~мов !!его берет ло нев11дне тод:1rнї охо 
Пров11д1ня. 

Q.ru1;:кnж n:.З. т11:.1 nозірю1:0.1 суrнжоє:-.1 бу,10 11 серци Дан
та, 11 таюсамо і Фар:ї, чи3.1".10 сердечних бажань і важ1шх 
зrrхань. Лле ВЯ'зпї їх не 1шс:~оя.тя.111 аае~н 11t.>pC',.'I; друrн-и, а 
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- Бачите! - ак.а.зав він - ще лиши.10 ся ось 'І'Ї.'ІЬІІ<О. 
А може сн'-1 разом иаЕ"Те ЮІШі вказІаки, Т!І'К скоро перека

міrrь меаІі іх. 

- Надії тепер неиа - sі:ІіпоІJів Фар!~я і похк.~rи·в голову 
- а.1 е се ніщо. Бог XO'fe., щоои ЧО.'!О<Вік, Я!КОГО він СОТВОІ)>ИU, 
;~.орожиs жнтtш і nЩерЩ)•ва'В йоrо і він защещив в його 
серци лЮібов до жиrгя. І чолОІІrі•к береже, хоч wке ІЇ()ГО жип: 
не було би еажке і бмюче. 

- Та•к, т::н.: - ДОЩЗІВ Даwге - і тому СІІМ разо.м ХО1ро6а 
nepciue, я·к і перше! 

- - -Побачимо. Та ось зач1~нає~ мене бр:~п1 ,.;-,рощ. Чу~о, 
що кра.в наu1JІІfВає :i.o моз1<.1'. ;JачІІ!lн, починаю дрожати, зу

би дзв01t11ть і неУов всі кости виходять :зі своіх міс-ць. За 
пять ~1і'нут с.'Іабість дiJue до 'Вершка, а за 'fІІерт!> го::~.ини 

'106ЗЧНШ .ІІКШе lІер'І'Ве "If:ro. 

-- Ах! вирвз;~о ся з f\Г)"дІІіі Дантn, а.1е б 1дьше Ііічо-

го АС міг СК3З8'ТН. 

-- Ро611, як і перше. ті.11ько 11е чсх.~,и тJК до·вrо. Си.1а 
\.loro жчw вже зnна.дто ви'Черп1мruс1. - в. 11 r.~янув на нело

р)<JІІН} rУІКУ і НОГУ - і Q.\І~р1Ь ~І;Н; нсrеод c!}(j,Qю JІИШ~ ПО.10-
ВІНІ)' робо111. Те~пер д:ні ме·нї дван;~їщя·1·ь 1•ропел1" а не де
оrть, як перше. КоІіІ'ИЖ побачиш, що до себе не rrpиix~y. 

~1>1 ви11111ї~ рс.·шту :v1ені в rop.10. Се і в.:е. А те11ср ПО..'Іvжи :.1е-
11е нз п :хтї;~_,,, бо більше СТОЯ'ТИ не сил:~. 

І Д. нте взm с- аро;о, ~1~1ов дитиІІ) і положив на по· 

cre.1111. 
Trпqi же - - ~к~ аз дальше Фар!-я - rн .iroжe був 

'ІlІІНОКІІ:М і BC..'1111\lrn i.;OL"\\ щасrс.1 !J СЇ:\І МХ'ЦІІ і я Неlіесам 
. а тебе дуже здsпюrй. І тому ::: nи.1и 1 J<f):J;t :~р1~ходить ся 
ІІЗ\\\ на в·1ш реїзст:~ати, я бз:жою Т{І6; !КЯ'ко1·0 щастя й успі

ху, яююІі нr впонті зос.1у-лш1В. Ст1у мііі, я ()..~з,rос.повлю тебе! 

Дм11е 111ри си:< tловз..-х Ф~рії 0001в 11~ ко,і~11а і rtокл.а~в ro
.10·B} І(І1.1р сво•rо старшоо ;rpy1·a. Л Фарі11 rо·вор111в дальше: 

~ І Іо1с;чха•Іі ще, що скажу ТО·бі в 11ос.1і'щШ Х'ВЯЛИ мого 
житя. Скарб Cnn;i:н істнуе . Tene~i хв11.1я Всевншнього і д;тя 
•1ене нема вже а11ї д.1 ~еч тт, а111 11ерешкод11 Я сей скарб ба· 

чу в r Л) би~1і печери. Зір иіtі прою~rн~!Є до rр.:ІЮщь зем.ті. 
Ко:1и ж тн б)111еш свобі.;J,1нf}1, ла:uятаrr б ;.щого Фарію, як{Іго 
цідий світ ) важа в '6ожеві:~ьним, хоч він таки\! не був. Спіш1' 
на Монте Кр;.-:то ' возьми, що тоІіі .1n.1еж1пь!.. . Тн-ж 
терпів так доаrо . • . 
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Ні! Треба трошка да.1ьше, троШІ\а .ца.nьше - заува
жив дрjтю1. - ТЯ'Ииш, як noc.1i::uшft задержав ся був на 
скалі І ЩО другого ДНЯ НаЧЗЛЬ81\К nm! 

8он11 ПОСТ}'ПИЛИ чотири, або пsrrь крокtв дальше і Даt1· 

те п °"1ув, як е01ш взя.1и, iioro - о0дс11 за rо.1ову, ..:1руrші за 
нмн і ло•rвли рооиЗХУ'Вати. 

- PaJ, два, три ... і за трепим нехаіі іідс! - сказав 
О,.'І.е'Н. 

За трс-ТІL\1 рззОІМ Дзwrе nо,чув себе сер~ nуатого лро

стQру. В од11А1 хв11.1и, віт~ лочав пnдат11 та'!< скоро, щ0 йому 
кро'В в ж11.1ах иаІі:же застиr.1а. Він чув, що- до ніг nривязз· 
н11'А тягар, тягне ііого ще скорше в до.111ву, однакож 

з.з.а.10оеь fio:~y, що він падає цілі .1їта. Такою доІІГою вида· 
.1зсь Ііо\\. одна Х'ВИ.1ІUІа! Вкінuн з cтpaun11n1 розrоно)( він 

~·na11 в зюmу, як лu, в~у. Тут не міг він не крm.."Нути, сnна

коvк вода .за-кр1t.1а ііом в одній хвк.nи11ї. ТраfЩЯ'Ть і шіоть 
футповий тягар потяm)-в його на спід. 

Вода, в Я!КУ упав Дан-rе, се б}-10 море, на березі якого 

:~обудо·Іrзна ея.з1шш1 д'!!ф. Се ~1ВИІ1іар для т1tх. що в сій вя· 
з111щ11 про-ж1111аюп,. 

РОЗДТЛ ХХІ. 

Остров ТІбу.11єн. 

ХотнІі в rо.1ов1 Данта був заворот і в-.•1,а1fхаїи будо ro.:i.i, 
о~нако-..к ві,1 зЗід.ержав хо.10>дну сві.дОІИіІ~ть. Маючи ніж на 

11orotroв1, він в одній ХІВИІJІИ роз~поро'в мішо•к і скинув його 
·~ себ~, одІНІКОІ)!( 4'у1в, що приWІІЗа1111й до ніг Tl\rap тяmе йо-rо 
в д 0-111'1!)'. 

Зрозумівши се, вm напружив всю с11лу, щоби розтwrи 
uniyp на ногах і <:е ко-му вдVІО ся, апе ріВН()'fООНО ві11 почу.в, 

що диьwе під водою бути годі, ннаюuе мусів би зги:нутн 
без воздуха. Зібравшн от-ме всю силу, ві11 виринув понад 

аоду • 
.ВідОТJІІН)'ВШІf ХВИЛЬІК)~. він знов ОП}'СТИВ ся в воду, боячw 

СІІ, ЩО СТО'ЯЧЇ на березі грабарі ИООК}Т'!1Ь Й()J"О nобаЧНїИІ. ГІJtИ· 
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віІІ НЗJlрjЖ)'ВЗ:З ухо і nр:Ш:.'І)'t'І::)"ВЗВ ся, чи не чутк ЧОГ·.) не

будь, чи не ю.1ижає ся поооня, одна.кож не було чута: ніч·J· 
го. Піс.'Ія того він знов п.11ш - кождого разу, ко.:tи филя 
nід.нес.1а ііого до гори, в_ін пробува'В доr.:JЯН)"ТІІ в r~ш~отї 

ціль сво-єї шrа'ВІби. 
Кі.'ІЬІ<о разів 1г.щі.йuг.Іа більша, нііж звн'Чайві, фи.тя, 

Дантови зі'J.а-вало ся, що се чо'Ве~н nоіГОІJЇ і тоді він плив з 

подвііі.1-1ою скоріс'fю. Однакож таке снлува~1є ся вwчерnу

вало його силу. 
~·же да'Н!-10 щ~ вндно ст;\:10 того сграхо1:1нща, із якого му

рів Д~нтс освобо,:111'8 ся- а однакож І1е здавз:~ось ЙО\fу, що 

ьін по.1иши11 його за собою. Він не бачив його, аде чув йаога 
пр1І'С)-ГНість. М1шу;~а година. РадЇЮ11и з ВОІ.1і Дatrre чув в 

собі nодв:rшу СІІ..1)' і П.1ИВ не З}'ТІИНЯЮЧ\fСЬ. 

- Я пливу вже ro;imry - сказав Данте сам до себе -
а хотяJі ві rep nро1"и меяе 1 сn1mяє ~ІеJ-ІС, то всеж таки по

винен би я б)"fІІ 6.'lІfЗЬ'КО Тібу.1єнз. т·.1ькож що буде, JC•;)l.111 
я зб а в ся J потрібної дороги? 

На сю д)"МК) Д:u-пе зад:рожав. 13ін б.1чн,1:1, що iforo с11-
.1а UИ·Щ:~j)'ІІ)"Є сл і хотів cr!0'-11\TH на 1-JОДІ, Я!К СJ1Q<щва1оть ПЛИ· 

Р.аки, ОдІіJІШЖ &ітер був за сню,1111іі і фн.н1 за велFrка" отже 

rодї бу.10 нn воді сп,~І!(ійво де;>жаrrи ся. 
- LЦож! - сказав він собі - - бу;1у n.11rcт11, .з.оки змо

т.·у, до1<11 не зму-ч:у ся до пос.1ї.з.11ого, , бо· не 11ап.:r.з.уть корчі 
· тоді все окіпчить ся.· 

І він п11дав ся меред неС')~ІІІ ~ собою ви,..·у рі)І311уку. 

Нараз з.:~ало ся Jіому, що небо ста11n ще тt"11з!Й11Іе, ні'Ч 
ще чорнїі!шз і r~cri хмари засrу11,1ють й J>МУ дO'J1ory. В тL\.І 
же часї ПОЧ) в СІ1;'!ЬНІІ'Й бі.1ь в КО.lІНІ. 

Jlсршв думка, що зродила ся в него носвідо'1о, була, 
що се ВІ.Іар1ма йо;го куля погоні. В с,"jд з~ тим аін почує 
вистрі.1 •.• О:;~иа11<о•ж не бу.10 нічого 'І)'ТІІ. Він nро1стЯГН)'•В ру
ку і по•1ув 001ір; він пошукав в;о1rою в споді' І почув землю. 
Тепер .:~оперва він з-рооумі'в, що він бр;1в за чорау хмару. 

Серед темрsrви ночи перед ИИІМ вста.1и без.1адно поІКЛа· 
.:rеяі скз.1н, які 11аводи.w д)'Ю<)', що тут був ко;шсь вели· 
чезю~1 вогонь і ві,н нараз скаменів і nе.реміиИ'В ся в ті без· 
ладні камені. Се був в.1аене О'СТрО'В Тібу.1ен. 

Данте встаа, ПОС'!")11ІfВ кілЬ'І(а кроків і з гор~чою ио;rи
твою nо.'Іожив ся на rраніт-ові1Іі ска.лі, я:ка здалась ЙОИ)' 1іЗ 
свободі ииосшою, яїж пух. І не богато ча.су мину.'Іо, ЯІ< 
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вfн Ч.)"В дуже вира3во іх крики. На знищенім .иашті трmа· 
.11ось nірване вітридьне nо.11отио. A:ie 11араз шнури, що йо· 
ro держзпи пірвали ся і воно з1111к.10 - втонуло в тем

ряві но•1і. 
Рі1Шочас110 почу1з ся разлуч.~11в11·f1 кр11к. Данте зрозумів, 

що до одноrо неща•С1'Я П'рlід)•Шдо сн друrс. Вндізши на 
ска.~у. Д::ште поба•<~И:В за J<!1Jи.1ьil'Y з ІС0>ра,б.1я пише ку~снї, 
rrоміж 11·ки•м11 виз111рJ.n1 з води годовн та руки пеща-сшіІХ 

люди1ї. Але мнн).1а зноо:~ Х'ІJИІІt.Ка і все з1ш1к~1 0. Корабля 1 

.1юдСІЖОІ'С> жити мов не бу.110. 
·11 Lоб11 .'Ішше зwn~вшпи ся про те. щ'-1 перед хви.1е10 ба· 

1шв, Данте 11ідіі11uов на сам берег. Не було в11д110 нікJІГо 1 
н1чого. Jlнше фид1 шу)!і;ш, бючнсь об 11ад."бережні ска.·ш. 

Та о :~.но з~; t1::ок1rв Дзюе тепер - Ja) важив, що б} ря 
вт11х"є. Ста.10 вн.;~110, як вспнче;mі клуби Jo1ap несуть ся на 
захід; в:тер ПО'І!lв втиха-rи і невдовзі пок.:..з3'.10сь с1rнс небо. 
зaic:imie ястr:.111 зорн~111 . .-\ в с.1Ї.:s за н1rм11 nоча.111 локазувзТІІ 
ся червоні СМ\rн; фн.1ї за'Jали бпідlІ)ТИ і піш на іх хребтІ1'1: 

става.1а ЗОЛ()ТОІО. Се на еві'! бдагсх:.1ов11:10• ся. 
І Даитс стояв Rімий І 11споруш1111Н перед таким велича· 

вам ~ишще~1. Сн1дячи Цілі .nіта в т1ормі, 11і11 за.був, що на св;тї 
i 1аке бувае. Він зверну·в оLІи в сторону sязюіці і nобачие 
понурі м,1 рн, що лlпrоснди1Сt. ви~еоко до хмар, немов сто· 

р 1ІЖІ1ЛИ СІО ОКО.ЛИЦЮ. 

Бу.1а 11ята година ранку. Світло со1щя бу.10 нe.1::tnei-:~ 

Море ставало сnокШне. 
- З.:! дві, або три год;ші - подуи!І'В сообі Данте - к.1ю••· 

нпь: пp11fue до моєї хе.т~ї і 311211Ь.е тіло мого доброm. .при· 

ятс,;~я, ПСІ"mут1, ся пош~'К)"!ІЗНя, а там дадут1, знати про вте· 

чу. ЛюдиІІ, які кида:ш мене в мо•ре і які могли чути ~йА 
крн~-:, з:~ 111І}'і!1 дошrrуватв. А вс.1їд за тнм виїдуть жоваїр.1 
на •ющах 111\·катн за 11тїкаче11. Гар1111т1111rt внс-rрі,;~ с11овістит1. 
ці;r\' сжоmщю, щоби НЇХ'І'о не nр1ш11,в і 11е пo~tir вrік~че1111 
М~рс1rт,ська по.1іція буде шукати мене 11~ земли, а нач:~:~І•· 

1нrк вя тнuі зі своїми на мОІр}. А я змерз, бо g нїщо одяп1.V'Тн 
нaroro тї.1.~; и rо.10.!t'Ннй; я не •1а10 нnв';ь нож::. який вш17.: 
з вязн:.щі. О, fl.J'.moдп! Дооrо я терnі!:!, ra в сій хви.1и, ко.111 
я :1 всім б.: rом;чний, зіш,111 :мені свою поиіч! 

К·,:~н Д ·нте зап:><:нв Т"К до Бо.га СJІ">ва пайгоряч'йш'11 
м·1дн ви, 'flQ') чнв в:іl гень д~леко, де "ст:JОВ По-мет, цеве· 
.111киі1 кщ1"'15е.1ь, що здая~rв ся не б:.1ьшИ'Й вЩ птахn, A:ie 
ЗП!' Р.НС Оі{О М•>;1ЯКJ не МІ!ЛИ:ІО ся: ДnІІ1'.: nі311ав навіть. Щ!) 
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боrато блІf3UІе, uіж був перед. хвилею, але починає звертати 
в бік. В тій же хвн.;rи Давте, ОіІИраючись на дерево, підняв 

;:я, 'Кілько иіr, понад воду і почав вимахувати шаmсою і 
кр ~:чати. 

Сим р:~зои його пообачи.11н і пІ>Чули і кора.бель в о-дв.ій 
хвили зв~н;.'В в ііосо сто·рону. Данте nоба"ІИВ навіть, що за
бирають ся слус·кати ратунковий чо·воо. 

За хви.'!ю д•ІЗОХ си.чьвих морю<і-u скореноко оес;1увзли в 
~то1рону Данта. Що·би nрИJОпіuJити стрі•1у, si11 лишив дерево, 
якаrо до~си держав ся і почав плисти протн ннІХ. 

Од11а11<ож с1та Данта зоосім в11 11е()Л11.1а ся. Пустивши з 
рук дере<во ві11 ш:Юачив, що не до.вrо на В().3.і вдержить ся; 

())''ІШ і 11оrи зцеревіли, в гр)'дЯХ не ставало віддиху. 
Він крнкнj в ще раз. Два ~~орякн пода.1н ся вперед всею 

:ипою Іі оден з них крикнув по іrrапіІ1сЬ1\н: "Держи ся!" 

Та Данте не м:r держати ся. Він ще Ч)"В ПО'К.'ШК моряка, 

але в тій же ХJВІІ.'ІЇ його го.1ову накрила наспІваюча. фш1я. 
Одна'К()Ж він добj'В пос:rідноі сипи і видістав ся на верх, 
щоби ще раз 1<ракнуrи і зно1в лійшов під воду, немов зе;~і
~а купя, лр11вязана до ніг, rnrнyдa ііОІ'О в дОІ.'ІИІіу. 

Вода за•кр1ма його і кріJЗь ню він нзчс б11<11П1 б;~їде небо 
· чорні хмари. Вкінци зд:шо~сь йому, що хтось ма.пав його 
~а во.1осє і ВІІ1'ЯГН~'ІІ iia верх, але після того він нічого не 
nас\1лтав. Він зомлів. 

Коли Данте ОТІЮ'РІІВ очи, .зін б)"В 11а пок.1здї кора-б.1я. 

І першою iioro д)'МКОю було: в якім папрямі корабе.1ь пли
ве? Вязннця д'Іф по.,ишаза ся дапеко поза.з.у і Данте, не 

иоrучи ЗЗ!ІІ.-р11:11 внаву своєї радости, голосно в1tкр1rкнув. 
О;шакож 11·1хто і не підоорі.ва,в причави викрику: всі дума

.ан, що се викрик болю. 

Як вже сказано, віН .1ежав на поюrа:~ї. Коло ие-rо був 
иорнк - він иатнірав су.~.'tІ'ОІ/.І ч;1с1111 iioro тї.1а. Другий, в 

якім він 11і J"au тт·о, що кричав "Дер;1щс1.!" - тепер да· 
в:н1 Да·11тов11 до уст ру-му. Був ·r)T і трети.і! моря~<, капітан 
і ВЗЗГU.'ІЇ ІІрОВЇд!JІП< .щраб.1я, шо лр11r;1Я.1ЗВ ся ртт)пко~н. 

розд)муюч11 ачевидно над rиСІІ, що под!бна до.1я маже стрі
нути к.мu.ого моряка НІП!Ї ЧІІ ЗЗ'ВТрЗ. 

К'.1ькJ кr~опель py:.ty ві,:tсвіжнлн СІІЛ) Данта, а натира
н~ прнверну.11') iioro ч;~енам теm.10 і давну гнучкість. 

-· Хто тн таю!!!і? - запитав к:шітn11 ломJною францу. 

ькою мов:;ю. 

' 
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бачить ся те.пер сиут()К, а з їх r.11убт~ 11идіІстаесь .п.ринаrідно 
11ромі11ь не..lовrря і ІІаJависти. &:-loro ;11ще, на яке ;rітами н~ 
світндо сонце, nрибра;~о б.1ї.з.у. хоров11ту краску, однакож 

та наука, яку здобув у вязющи, розлива.1а по йоrо виду 

якесь нев.10'в11;о.fе світло, на.:~nла йому ті черти, які свідча1ь 
щю свідо:11іс1ь та npo розуи чоловіка. 

Дотогож ро1стом Да1іТе н~ле·жа1в до 

с11овом -- в будо·ві його тїла зі1бра.ли ся 

кращі снлн фі.зиЧ'Ні і моР'а.~ьні. 

. 
ЛЮД!fЙ .Не ІІІЗJІИ·Х, 
і р03ВНЛИ ся на~-

Краоз форми його будови ЗfІ('1\)'ІJ1и11а красу за<У.n:р)т.,е
н1fх форм мязів. 

Ча-сті молнї'.Ви, журба ; гарячі блаrЗІНя змін11.111 iioro 
Г'ОJІОС ЗО'ІІСUІ - ва.з.али ііому ТОН дуже .'Іагідннй ; З'ВУt/НІІЙ, 
яккJ! однзкQЖ міг перейти і в rрізниl! тз хр1mкнй. 

Крім тоrо його очн, що перебували ці.1і лІта в те}І"dОТЇ, 

'>дооу.111 ~1сУ..~.-нісrь бачити ду;же виразно і серед ночи -
можність, ЯіКV №а>є хиба воож, пбо risнa. • 

Ко.111 Да~пе огдянув себе, він усмі\ХН}'в ся. Чн можливо,· 
ІІtобн хтс•чь з давних таварш11і!J, ко.111f'і н11нї ще .:хе:хто з нтс 
був, м·оr.1и його піз~нати? Аджеж ni1-1 ·сам себе не пі!знавав. 

!(n:п1r.~.нови "Нової Амс.1їі" д)'Ж·е ходило о те:, щоби за

д•'РіІ'11 r11 11rи со<іі т2.Коrо cnocl6'11oro ЧQ.'ІОІВ:ка, ЯКИ.').! був 
д•mте і ві11 пр~nожив йо:иу Н'р,]Щ) платлю і взгrа.~і }(О

рнm1: .twi усдівя . .на які, ро· 1~ 11іtть ся. Да~пе р:ио зrо;~.ив 

tЯ. 

Вийшовши від rо.'Іяра, якюі привернув fіому по.з.обу 
гр )МЗ 1.Сhкого чол011ік:~. Да1rте спра111rв с'Jбі н:J"rконеЧ'Ні.йшу 

мор1щІЖ)' одеж\· - бjлі urra.1111, крJС)' сор0"!1'"У і шапку. 
uсрн} вr1111 н:r корабель, він від.да.в Якоnов11 й-оа-о О..lежу, а 
кn.111 ст.1в rтере.д ка.rті'ТЗ'RО~І, тоіі не міг J°lw-o пrзнати. Ко..1и 
1111ра'Т) ва.111 Даата, він мав ве.111ке, 110ІКудов•1ене водосє, д->11-
rу бороду, дотоrож иа тід1 осїд з морської води, був тепер 

се гарнІІ'Й і nоваисниі! мущина, !11\ому ~1сма догани у нічім. 

Rраонла ка:nітВІИа но'!Іа осо6з Да1іта і ві'Н казав ще раз 

опов:ст11 йому rсторію рообитя ~<>рабля, при чh.r 11овторив 
ііому ше раз сво-і предложеня. Данте однЗІКож мав свої 
пля:ии і через те згодив ся бут11 11в СJІужбі . .Моподоі Аме
.1іі" не .з.овше, як три иkпці. 

,,Молода А.мелія" мала дуже добірних моряків, що ро
зуміли кОІНечні~сrь noc.1yxy і через те дбали, щоби тратити 
на марне як найменше ч•ху . .Vtlf!f)'В ,1е.:І'во ТІfЖ.:І.тІ'Ь ві;~ ч~у 

• 
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ариїзду до Лівор!fа•), а корабе.1ь бу'В аже на.1адований 

крашоони мушJtінои, забороненою бавовнm1ою :матерією й 
анr.1f-:і<"ьк.1м неопо~даТКОВЗ'НИМ тютюнои. І(апітаІЮВІІ ХОДН.l'' 
в.1асно о те, щоби виїхати без оплат11 :м11та з пристані і ви· 

садити все те на берегах Корсики•*). ТЗІ)І иа всі ті річн 

чс.:~ 1!1 с11r~..1'лmпи, які М~'.'ІИ! nерене~тн іх до Фр~зяції. 
І так Дантuв11 довело ся знов 11;111ст11 і Іі:1ч11 п1 :морський 

~ндн111,ру1· • .11;0• яко~rо йоrо душа nрнвн·кла з ецас~юго малку 
і npo що ті:11.ко .11ередумував у еязt1нц11. 

1'ор1·00.10 .11111111»1а ся 11з праві/і, :i Піяноси на ;йнііі сторо
ні і корабедь поплнв в напря)fі зеи.'ІЇ, яка бу.'Іа в!тчиRою 
Пао.1і"••) і Н:шо.1єона••••). І кол11 другого ранку каnітан 
кораб.1я внІішов на nок.1зд, то застав Да11та спертого па oro 
рож). як 11е зводиз очий з вш:таючих з вод11 скад, що пр11 

раніuші)І со1щю світшш ся сріб1ши відб.,еоском. Скалп сі -
се б)в в.1.1с11е остров .11,\ome Крі<"то. І ,"\.\олода А~1е.1їя' пе· 
рсшшд:1 11011р11 .него у відла.'Іі тр11 четвертих м11лї. 

Д11в.1юч11сь на ,\.\анте Kpicro Данте думав, що треба би 
ті;~ІА\о ско 1111ти в воду і за пів rод1мщ ві111 б) в 6н на тім. 
так дуже і11тсроо1ім д.1я неrо остро•ві. 

Q;шзкож т:ж не моuкнз. Ідо nочан б1t він там без при. 
,1здів до 1'ощ1нн. та без збруї на внnа:~ок якої напасти? 
~рім то·rо, що сказали би др~ті моря~ш. Щ<J сказав би і{;:)· 

піта11? 
Ні, вm )Іуснт~. чекати д..::~гідноі хви:tі. 

Щастем д.1я него було. що в :Я навчив с:я чек,1тн. На 

свободу він чекав цї.1их чот11рнай.цять .1іт, а тепер, К'"ЛІІ 
вже на во.111, вт мож~ п >тrеК.і'іІІ 11а б >r.нrruo шість .~.1!<:яцїв. 

а60о рік. ТаіІ хиба 11е з11.\1Ї1fяв би вів бун св,tб1.•.:щ за маєтох, 
ко.1116 хотіди зaмnнrrw? Дотоrож хто :1ш1е, ч11 в:с1 ті м•аєnш 

не є CJIOC\I - х JрОбдІІВОЮ уя-вою Фаріі і ЧІ\ ВО!ІІ! рз.з-ом 3 

І!ІІМ не З;,іТИН)'ЛІ1? 
Пра в.nа, лщ:т кз~рдн1На.1а Gшщ11 б )11! нс~звнчwіІпнм 

Я'tННМ •• , 

11 Д:~11те .ювтІJrшв С•)бі ці.аші зміст C>1.or.) .111ста від по· 
чатку до кііщя, не .1шшrв nнї Од.r!О'ГО с.1о:ва 

•1 :па І•> r .. ІІUІЧН;J іт_·Шkь!і.! пр1К'Та11ь і .міст.з 11,1 аах~1ні'.І бе· 
., І 1ї. 11 .1с r r.o >11t'Іь вц Ф , ·1111. 
•• • Іt ·рсІ!!;;! .-,.:;рс;з !13. Ссрцзtм11іи M\Jpi, 11е ІІ:t.ІТ" ..1..деJп:.11 пі1 а 

1.І'ІІШХ Щс.rі11 оІ1шІчпоі ІТ3.1їі. 
••• • І " .~1. 1е П 1).11 - 1i:opcl!x'1•cvшn naтpior, щri п1~о6у JaS 3.J!об)'

и І\ •:<Снu·· ІС.J. ШСІUtі::ть. PoJШlltil 1726, ІЮІер 1807 poi.; . 
•• "1 Н n 1 •JН ьотuщnе. nі~1 і!І!!!нІ1 фрз1111.усмшіІ U'Cl!JP (1769 - 1821) 
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НщцходИ'В вечер, день кrІJЧнв ся, а з НJІ)І зачав 3ІІИКЗ'І'Н 
."І очнй осtр()В Мооте Крісто. Захо;rwче сонце ше поволотн.:10 
йОІГо, а там -- ніхто з ІrІОJ>ЯІіів не .міт би його вже побачити, 
v.pt)І діІ'Іпn. В!.н бачив його ще дстго і пос11їдR1tй з )"Сіх за· 
б,рав ся ві,;щочиватя. 

Мт1ув с:1Ідуючwй .lilll& j "Мсмода Аие.1ія" бу.1а вже ко

.10 берегів Корси1ки. Вечером бу,1.0• видно на березі 11оза· 
ІІІМІО'В!І'НЇ ВО'ГнЇ, ЩО бу,1111 :знnка•ми, де Ш1fіІuезmе4·НЇІЇНІС 113· 
бл юКІатнс1. до берега. 

Н од~іому місци nідп.1ю1и до корабля чотири човни, а 
з кор111б;1я ('J!Jycти.1u с11ііІ ЧО'Вен. Не 1r11my.10 д~вrо 'faIO}', як 
каnіrан ПOJ103j'MFs ся зі ЗJ!8КОМИМИ ЙОМ)' .1Ю.!1ЬМИ і,до дР)'ГОЇ 

rf1rn1. 1 р.а110 ~і р.ічи бу.1и вж~ nерС"Ве~і на берег. 
Як точю:іі був каnітЗ'ІІ корзtіля в tнтересі. "Гак точнІdі 

бу в в;11 1 в в1алаті. Слі;rу1оч;)rо зг.роо веч ера в11п.1ат1rв вn1 

кождому свому морякови сто тосканських .1ірів, або по 

80 фр;ufк з на фіJЛЩ}'Ські гроші. J(pr)І того казав nО'ІІаправ
,1яп1, щn поог"·ува.110 ся і яевдд!Зі nyc11N111 ся в НЗ!!Трямі Сар. 
д11нї1"' J, шобн т:rм на.1J.1}ВіІТІt корЗІбет, 1 rнов везти, к;.да 

rрсб~. 

С,1~о1ую'ІС ;t'ІІ'..:!О·ванє 11epcsc~1ei1ІO ТІ!'!\ cau10 щас.1иво .• Те~nер 
.'ІJ'дунrщ СJ(.'13ДЗІВ ся ГO.'l(JllJН<) .1 ГІІ•ВЗRСІА<t!Х uнrap і мз.1ян:ьІКІІ'Х 

в11н і в~е Т<" тре.ба бу.10 зJвсстн до кня.:їївства Люкка і в11.1а· 

n,yВ';lJПt З ІІОВІІМ ЗІfС.КОJ.І. 

\ IL :1p1t вцізді sиіjшов м.l.'lt'НbIOfii К.'lопіт з МІІТОВОЮ 

nолщ єю, щJ б).та с~1ерте.11ьн11м ворого~ ктітаНJ "Mn.1vд11\ 
\ме.тн" Пrинш:<о 10 бійки, в нкіІі ) пав уря.Іник миrовоrо 
~ряд) . .Т:ІJ ·мерІІКн бу.111 ранені. До рд1е11шс належа:в rз
к?ж д .нте, якого куля зрапнла в лїве р~'!.rя. 

Д.ште рад'і'В в душ; ' СІ!Ї 110;1ЇЇ ~ ті1111ю с.я }!ай:Же, щ J 

011ер:~шв рап~. А.1.же.ж се д..111 нrro 11)•.'la школ:~. в якrn він 
1 <11ш с~1 д1rв11т11сь небезпеці смі.10 в очи і стюкr!Иіо .пере11осн
тн т~р11і~1є. Кот1 пр1и"111та небезпе>Ка, він 3у'С1'рі'В її з хол()Д-

1111 м yc.\!Jx01>1, :з о;херж:mши ра'!Іу, ві>и nрнrздав собі і nomo
p11в с.,011а фі.1ьозофа: "ТерніНЕ', т11 не є 11ещас1'є~1 чоловіка!" 

fІобіч тоrо зін .!!11в11в ся на убитаго митовоrо уря~ІІІ1<S І 

сІ! не вндава,,о ся йоо1у н'tчІDІ 'ІІезвнчаІf'111ЮІ. Можл1f80, що 

пр11•11111010 такої нечу.'ІОІСТІІ буnо те, що пЬ:час борби при
плило .до голови богато крови, чи може його дю;J.СlІКі noчy

B:JJІR страт11д11 вразливh:ть. досить тмо, шо йому убитє ч?-

• \ Cnp,1нiriя - cyci1юflt О<.'/1РОВ ~о.щ І\орс11к11, 
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ro поганський божок, Меркур11й, ооh.:у.н купців і 3лод11в. 
ПОСТЗВІtв його серед иоря ДJІЯ СВОЇ!Х П<Ж.<101JНІІКЇВ. Бо треба 
знати, що стариШІ.і Греки чнс.111.111 'Купців і 3110.з.іїв до о.:~.ноі 
групи людиА. 

На згадку Монте Кріста в грудях Д:шта забн.10 ся ж.11· 
віlіше серце. ІНобн не звернут·и на ~себе У'ваги, він встав і 
r~оча1в ходиtrи сюди і туди по за:ц11мленШ кvю1а'І'Ї, в якій всі 
р!жнорQІдНІ МОІІ\11 З.~ИІВЗ.ІІИ ся в одну фрn1щ~·с1.>J<у !11.:>Ву. 

Вк~ІІЦН sсїв ві'н коло ДВОІХ мущнн. ЩО ГО'1!0Сі!ІО про СІО 
сnр~ву rовор11д11. Внсдїд1»1 бесіди бу.10 рhшснє, щоби с.:йду 
ючого в~ 1 1~ра у;щ r11 ся нз остrов !v\онте Kpicro. 

Коли заnнталн Данта п.ро його думку, він сказав, що 
він певний, що осrров за.всЇ)t 6еЗt1ечн11і\ і уда-вшпсь туда, 
иожна цілу оправу nереnрова.:щти з на1ікращя)І зиско11. 

П.1ян ~дати ся на остров ,\\онте Кр.сто всі nриня.111 і рі· 
ш11.111 др}тоrо дня ве'Іером відn.111стн до острова Монте 
Кр іст о. 

РОЗД'І.П ХХШ. 

Остров Монте Крісто. 

Б) B.it нер;. J, ЩО к .111 ДО.ІН .:~овпп'\ час не !ГОДИТЬ ЧОЛО· 
віІіови, то оліс,1я, ве11ов б..:жr.ючи 11arc.poдirrи за11одt)JІ\\ 

крнвду, nli.1Jдae в його рукн щacrr н:ніть т ~1і, ко,1н він 

н1rr1 ЗОі\СlМ не С'ПОДЇЄ,СЬ. 
Так дом1 зач11ла і про Данrа ДІ(іnти. І\од11 Ііого п.тян ~1nв 

бути зо·всїм нишиіі, то до.1я мtІ..111 cni1i п:~яп - - вон.з rнx:ra

l!Oi:JІ1.1'1 за 11роваднти Данта на o.crpom, 1~1<11іІ дa1>r'i1'r1 чz11:: був 
н:11 1е од1111окnю 11ї.1ю ііого ж1~тя; ;jаr1роваднr11 1"1oro так, 

щ;,,бн ес не рз~буди.10 в н'ікоrо н;(Й~1ет11ото л:;~.ооріня. 
О 1н~ :1 •1 д1дю1а Дакr:~ ir.J. з;іі11с11е11.~ (roro н.;1іваж:н1й· 

шого б"і!\"11!1. 
І вз.н:uс ть ОД!а ніч бу,1а д.1я ,JаНїJ д.~же неспокійна 

Что 11 11 11е 11ерсд)·ма:а! Яких мож:~нвомнn ко:шrт:шх і не
..:Gри.:тннх не нредвнд-"кувс;в! Ко.щ з"мю1у в 01111 д :> ~.~ня, 
сейчас з'я~:н11 cn перед !І}ІМ лист кар~1ша.1а Спз;~и, писаний 
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rнбіJІь чОJІовіка, ми задержимо ся тут Ао вечера. Hexd 
буде, що буде! 

Така бесіда дуже здWВ)'ВЗJІ<а моряків, хоч ніхто з них 
не С>Ка.зав і с.1ова. Всі знЗJrи к3f'Іітана, як .цуже стрО'Гого 

і точнот? чоло·віка і се 1ув першн~А вІМадок, де він від
С'І'}"nnв вщ rпрЗІвю1а. -

Чуючи дум·ку <КЗ:Пі1':ша, Данте заЯ'Внв, що він не зго

дить ся, що1бп '!~рез него неХ'Тувзти прави.1з то,чн<КТІІ 

!і обоооз:ку. Він tказав: 
-- Ні, добродію, се &юrа моеі неостароrи. Краще 

буде, нс..1и ,1riruнтe :иенї троха поокнsи, pyunuщю, тр(}Ха 

К) .rь і Л•>Р·)Х), щоби дещо убити, або в потребі обОj)>

н1п-11 ся, а крім тото сокиру з джаrаяом, щоби в зк
nз..1ку, кол11б ви з.1бави:rжь скоро сюди верН)ї'И, я кіr 
..збуд) в2т1t собі яхнйсь захист. 

- - Алеж ти .згкнеш з голод.у. 

- Hex~ft ! - від:повів Данте - але се кр~. иіJК 
терпіти такі муки, які спрнчинює нв.йменший рух. 

Кn111ітан г.1янув в сторо·}Іу, де СТОІЯ'В rото;вюй до від· 

'1зду іі()ГО корабе.1ь. 
- !Цс>ж з тобою роби'Тн? - з11:пита·в ві'Н. - Сако

го л11ша111 не можна, а відіздІГГи треба. 
- Удьте, їдьте! - се було од:но, при чоrку Давте 

непохитно стояв. 

-- Мн ві.з.іде:ио на тнждень, а пk:JІя того м)'t:Н!КО 

знова сюда вертати. 

- Ні, - <ж:~зав Данте - ко.~rиб за два. аб() три дві 
ви побзч11.111 яке рабацьке судно, тах прнш~іть Aoro 
rюда. Я зал:~ачу 25 пястрів за перевіз мене до ЛІворна. 
Ко;~11,б же т:~коrо не з.:шбз.'111, nриідьте самі за мною. 

Капітан 111о•ХJ1ТЗ1і rо.1011ою. 
- Пос.1ухай, ка.пітане Балді - ска'ЗаІВ Як:ооо - оnо

сіб на все з·найдеть ся. Ви їдьте, а 61 дпшу ся і дОГJІ'Я'НУ 
11a111oro товариша. 

- ,Як? І :<()чеш з.речи ся чаСТЮІи зарібку при поділі? 
- Так! - ві;~:rrовів Якооо без ИU)VИ. 
- Т11 ri.:nrnй чо;rовік і добрий товарнw - скава 

Данте - і веб·J яаrородить тебе за твое добре серце, 
О',днакоок я не бажаю, щоби хтобудь зо ХІЮЮ АИWЗ'ІІ ся. 
День, або два відлочІІ'ІПС)· і я приАJІУ АО себе, а аірю 
також, що ЗВЗіЙду між скSJІами якісь зі.~rя, по11і.чиі иа 
пот()вчене. 
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почав думати, чи 11.1асне кардинал Спада не уживав cero 
потока, хова!О'ПКь від тодськ1Lх оqи1і тоді, ко;ш nере'ВО
знв сюда свої скзрбн. А тут же юнчи.111 ся тає~1ні sнзки і 

:я д)'І)ІКа приве:rз Данта на.з:щ до велюrоrо кусвя сюии, 

що тут JІежзJІз і від якої треба бу.10 11оч1111ати nошукуваня. 

Може вона з:~крива;~з вхід до· печери? 

О,з.11;:'1\ОЖ одного не .J.1іг д<1нтс зрооуміг11 - Я'І< можна 
бу.10 ак:му, що ваGЮJла кілька тоніu, внсаднт11 на те місuе? 
Для CL>011·0 було бн потрібно чнм.~.10 д10д111іі. 

А.1е нп~·ло з'stвн;~а -ся в него но•ва д} мка. 

п \ІОГ.lН не ВІІС:Ідж~ Ві!ТІІ, n.1e СІ!) ;..'ТІІ Т ІІ сюда з в1t<:· 

шого м;сця - дj'мав він. 

FІдуч11 ..38 здоrздт1 nе>чав в1н оrпяд~;т11 ~1kце і спр:з."І.і 
л )б1:чн11, щ 1 Ht.: :1ш.111'В ся. Сю ск<1.1) CП)'Uleit.> по no..'t111tf1 
:J,1ощ~ сюд:~, де вона тепер була. Данте ставав щораз біль
ше певни!1, що с-ка.1з закри.в;:~:: вх:д до ~ечсра. 

А вже зовс~м пев1m~1, що до того ста.в вrн тоді, коли 
побачав, що та<~1. де не nр111."1u:в~в км"1 111" .JІJІІ1ОІ6'Н.СНО ~1jсце 
ріжнорr;шщ~ш мепшнмн кц~~.н:ннм1~ і ю1~1!11ч11кам11. 

,\ 11а!: 3 сво1ро боку робив своІО. І !а к;н~іqшх л оча.11а rво-

1··11т11 с11 ІJt'JXTBa• зем.'ІЇ, а на 11'ііі зача,1а ро-сти трава, корчі. 
Данте .іі1• 1 і'1В брати сн до 1юбот11. ІJ;'Н спrоб;.•вав роз· 

бІІ'ВаТІІ І відр11ватн \fСІІІІІі КІІ\Іі;щІ, u"1e 'І&С .1.1і1111в ЇХ в 0.1110· 
uiлv ;.1асу. Тз все таки ло десЯ'Гьuх м:нута.'< праці з:н по· 
6;Jч11в, 1що роботи не дар;ш1 віІ~ 111tб11в діру, в яку• можн~ 

t'iy.1" В:І•JЖІ.ТJІ J'\'Ky. 
Треба буJІо 1епер чогось, ч1rм 611 м.:>-жн:1 з111>аж11ти і 

к~.шu ІВда.10 ся, З'р)'Ішпи к:ю.1івь, що закрнІtВ·в вхі..1 дз пс· 
чера. ЗрОІЗ) мrІ!'ша, чоrо треба, Даwте о.:щнм скоко-~1 був 
вже ко;~о одивното дерева:, а за хвн.'rю з.1 'ро11ез1шіі дру
чсзк б\·н вже roтo"Jtwй. Ві'І1 поч,ав 1<амі111, відваж.1·вати 

Одва:к в.тrл була :за ве.l'111~з. З:~а~11, он, що <:&'1 Ге-
1шк,1~..•) 11е 11up;.~ill11в би її з місця. 

І r1очав тешер Данте себ~ nит11т11 - як таку ска;~у зру· 

шити? А він же :.1у·с11ть се зробн'Тн! 
Нараз iioro очи ()ШІнилн ся на рооі, nОВНl\І стрідьно

rо лорОО)", Я'КИЙ .11rш1m ііому Якопо. Bin зра4ів. А;vкеж се 

кр.~щн.й ОІІv~іб, ІfЇЖ веї друrі. 

• 1 І'Ф=ь (або r~.:1 в опоnі ш11ц старюшн:~. f'реків 11е.11rкнІІ 
С!І.'13••. IUO ВІІКСІІJІІ 11езвичаА11ш. 12 Р<•бh. iGya 1181 <ИКІ.>Jо! 6оса Зевса і 
.\,1ь1<>1с1111. 
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це.ментом, а тідьн,и нсж.ла:деrrі од111,і на др)ті 1 заг;rаджені 
ТНИJ<ОМ. Він заважив оден камінь і ЗИКОТІІВ 3•0І!'СЇМ. І !\ІН 
:1очав ь1rг.яrат11 .кzмінь за каменем. 

Отвір до .з.руrоі ле•1ер11 63 в rОООіІИІЙ, о.:~.нако-,к пp1rnш.1:i 
Зlі'О·В д.н1 ДІШта .хви.'Іія наду~u1, що о.:~:наче т1н:вз.1а досJ1ть 

корQТКО. Мнну;1а ХїІИЛЯ і він ·був •!) другі·і! щ~•1..:рі. 
Друта печера буд1а МеІі!ІІа ,f тс.мнІйша. В•О13дух Т)!Т був 

якрзз т:.к.~й, як?rо Дз1~те сподівав ся в перш(іі 111ечері. І Іо

ч; вш11 Тд'КІНІ воз.зух. Данте задерж .... " ся хви.1ьку .пра вхG"ді, 
ноки нз1і1.з.е сюда а.оздух сsіжи./!. 

На .1їво від 1тоду буе ·&ідд:111с1111Т1 те-м1н1•іі юр-, хоч 0•1,11 
Дau:re ~НJІr.чн і в нім ба<Чат11 все дос1пь вн·ра;.,,ю. Цї.1а 11с
чера .була ЗQ!всІм порожна. 

Ко.u1-б в сій печері )\ЗВ бути окарб, ro був ві.н 11е\ІІІІІ)ЧС 
в тім наііп.•щ.fffrш~м "} rї. 

Не ІІіL'І\'МПОЧІfСЬ ,'І.О•ВІГО, Да1пе ІІЇLді•ііtІІОІВ ДU ТОІ'О-Ж К\'Т1І . - . 
1 .в-дnр1ш ;~іІ11аrаном '!емлю. За ш1п1 м, або шест11·м у:щ1ром 
джаrа.11 зачепив зе:r'іJну річ. 

Певн ' ЩО ІІЇКО.ЛІІ ПОХ(JрОЮШЙ ДЗ&Н 11е~роо11в на НІКО• 
ro т<~кого u;;жкоrо нр.;,1,:~.и1, 1:н ) "шр джЗ!їіІн.1 об зе.1ізо. 

1\.0;111б Д:~'Н1·аn11 хто був rказ1VІІ, що fio1JXi· rт·о~шу·К'}~ваня ~fарн1, 
1'<J· 6,! в Сів аін не Юдїд бі;11,ше, нк 1-епер. 

В;..ч )д"рнв ще JЮ' • тепер дд~rан уд~r;>11в в щось }ШК· 
ше ві.:~ зс:~ї.за, a.ie твердше, ніж ЗС}І.1я. І Д:нrrс под) )tав: 

- Се r1ев110 д~ревтп~..:. скр1т.я, о.к-ов:m;1 зе:11зОІ}І. 

В ті1іі же хвu;;rи щ:начс .яюзс1> ·1·іш, пра.мш~івулn n·ошсрсд 

отв~р nсче-ри. Данте ХDІПІІВ руш111111ю і вибіг до схо.,.:йв ІЛС· 

•1ер11. Пок&з.~.10 ~. що~ се псрейш.1а дика. коза, зас.тоиююч11 
сонце !kїі.1ько, що се &tоокна ·бу.10 зауважитн в теемв.Щ пе

чері. Коеа n:1сщ1 ся неда.1еко і д.'Ія ДЗ1trа бу.'І'а ,]ji;бp:i. паrо-дз 

ро<З.з.О!бут11 1м11·са н~а ве•тс~ру. Одна1<о~к вrн тя·м111в, що вкстrріл 
мооке звернути увагу 11е11роше~оrо rооетя-, І'О.1Іfб прооадко

sо такю'і був веда.1еко. 

Д:rнте надумував ся хв11JІЬюу, а wи взяв ч3'С'І'Ь rа.1уз11 
жнвичного дерева, запа.п.нв і nішов до nечер11, М()'В з .ля-~· 

ною. ЙО·М\' ~o•ri:ro ся тОІчно все бачи•пs. , 
Він 011р11пk •В()(ГОНЬ 11ад те місце, де перед хви.1ею t11р11-

цюза:в і поозчив, що не .ии.mв ся - його джаrан ді/k110 

спинив ся на дерезі і зелізі. І пок.1агш.и Ваt'ІОІ!ь .на зем.л11, 

ві>н за.бра•в ся З'НОО до 1рОІботи. 

За хви.110 з Юра.в 'ві•и верс-юву .зе-млі на 1прОІсrа<рі квад•ра • 
"'ОВО'ГО И·е'ІJРЗ і ПОКа.з.а.'10 ся, ЩО• в зе11.ти є діі1існо ду61>ва 
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d КО".1И 'ВЇІІ Та9< сто.яв на ІUІІИ..1Ю ска.111, ВІН ще р.1'3 ІІОС'Та

ВНВ собі питане: 
- Ч11 се :все, що я бl!іЧу, дїііс.н.ість, чи може rарниіі, а 

заразом страшний c.Ofl? 
'В rp,Y,lfrX Данта rор;в вогонь 'ЖЗ.J.Об11 див11т11 ся на С'ВОЄ 

щасl'<о:, а одн<~коІЖ ІJІа се не бу.10 в неrо с11.1и. Він зJ1ашш ся 

ру1\а•м11 З<1 го.1ову, н~би хоті'в задержати свідомість, що не
мов .1101ча.лn ї10іІ"о 0111ускати. За х1ш.110 110<чав в.ін 6'іІГ·ати;, ви
кр1и(ую•111, мо·в .:tитина і .JlОJІОІ.Хаючн коои та птахи. Він r-ІІJ· 
стідtщо стра·г1rв р~m~овагу, що не міг сього не роІбиrrн; 
всяк,1 i\01rrpo.1я изд собою буда д.1я Ht)l'O не}tож:шв.а. 

Доnерва ЗМ)'ЧИ!f!ШІ ся, ві11 зупинив -ся. Одна.кож і тепер 
ще не бу.в ІПевниrй, 'И! те, що діеn. ся, не є сном, уязооо 

Uloo11 ще ра..1 перекояа-ттrсь, Ч1І се не со11, в:н по~біr заов .!ІО 

печери. 

К<МІІ Дr.нте r.JЯІJ~ з d!дР}Те на СІJ<оІї скарби, віlі nерес'Г1В 
сумтвзтн ся. Тепер в1н )<пав на ко.1іяа і почз,в модИl'ІІ ся 
такою мо.чнтвою, якої зміст одному м1111е Bory зрозу

міли/і. 
Мо;111111а а1рюіес;~3 йому сло;кі1і1 і1 pi,внo,nJry 1 ,19nep>1.lJ 

тепер 11011111'!1 він свое nр:ьвди.sе щас·rє ро13у~1іт11. 
!Ііс:1 1я тоrо вже з !!'О.1одніuїш1щ сернем ЗЗ"~J.в ві1н пе:ре

ч11с.1пт11 своє .добро. Зо.'!ОІ'Гlrх 1tr1',11б буда пrсячз, n ь:о.;кдз 

urraб:i ваЖJІда ві,~ дво.."< ді>' тр<>Х фунтів. ЗолJ1'Н~ ~ОІров 
11ачис.111в купу з 25 тасяч корон, а кожда корона }ta.1a вnр
тість око;~:о 80 сучасних йmry .~ір.:Ш. О.:~"накож переrорода 6у
JІа в1t.'!ЮрОЖ11енЗ1 .111ПІІе до оо.1овИ'Ііи. Ulovк .:t.o .:хоросих кзме
нів, то бу.110 іх десять повнн.х. 111p11ropщeft, '1 м;ж НШІИ 6yJIO 
боrато так11х, що цї'Іі.ІіЇ бу.lн ве ті.11,ко ca!>ti собою, а:1е і т101 
викі~rченєм, тию1 х)1дожнuми рі.зьбам11 п уrрупован€~f. яхі 
саrмі со1бою мають вет~ху ціну. 

Ніч затоnиJІа 1Дшт11 •В печері. Не х·отffчи тут Н•ОІЧуазти, 
вш взяв рушни1цю і вИ'ЙШО'В. Тепер дооерва прийwJІІз. Данто
ви 11а гадку ве~чера і він., добувши·~нусси1, хліЮа і троха руиу, 
повечеряв і по•лоvю11в ся при са')ІіМ вході до печери. 





- 237-

поіjдкЗ щас.'11rво уда.1а ся, однЗА">(ІОК набра.'Іи ся троха стра

ху.І Вже КЇНЧИ-'НІ ВНJІЗД()В}'ВЗ'І'И річн, :як довЬа.111 ся, ЩО з 
Т1улІ;ОІJ)·•) вuіх:rв уря.доsюй кор~еJІь, щоби іх пере;rовити·. 

Треба бу.по сейч&с утікати і то всею си.1ою, на яку :м!NКНа 
було ооtромоrти ся., жа.1)'.ЮЧИ 1111ритім, •ЩСJо не~•а Дз:нта, ЯіІ<ОТ.О 
вnра~в1-1і0сть тут д)"же nрищала 611 ся. Та м111мо того у.рядовий 

кор.1беJІь іх :'.ІJU°ІЖе ДО!!'О:ІfИІВ. О\іІ.ТТЗКООІ( ІІЩ.'І.Фі~LШ13 те:мна І!Ї'І і 
так 1вдаJ10< ая J·м ciq>Нf!1fl ся є очні! во·µО!Г:~. Поза 1:1а·м всї були 
~дОІво.1е111і .з 11Dдї.1у зиску і ЯкО'nо ~re мЬr віджз11увати, що 

Дa1rre не був з н1vм11 і <rере.з те страти·е nоnзжну су~І·) за

рібку, ~бо аж 50 шrсrрів. 
Слухаючи всего тото, Данте заховувлв ся зовсім С'ПОКіі1-

но і рtвнодушво, немов ВІПООНЇ nідда.юч~rсь з<мї судьби. 
А що ,,Мо.'tода А-медія" прибула сю.да .11ише за Ш!)І, orrжe 

rого сам~о вечера віtпли,1з до Лі.оорна. 
Що дія.по ся тепер в душі Д:nrта, "Які ·п.,яна ct1)1J3.1!.И ся 

jjoмy в rсмові, МООЮІа собі уяв1юп1. 

І Ірабувш11 до Ліворна ·аін сеЙ'час заrйш0<в до ЖІfда, що 
тоrг1;в.11в дорогими ка~мепя}ІІІ і продав чот11рн великі ді.я· 

ма1тт11 по Б.ООО JІ·Їр кождиJі. Так нараз в nociдruнro Данта бу
.10 20,000 л'Lрів. 

Треба о.дна-кож зrадати те, ,що J4~1rrc п()і(іо1ов:~в ся, що
би куnеаь ш: nоча•в в;rтпуватн, звідк11 в 11еІ'о в;и~лн ся та:кі 
дорогі річн, та сей, О"Іевидно, бЗ:Ч)"ЧИ, що .марЯ'к став1тть 
UІ!!') о мчоrQ 1tеншу, нїж можна було с11од'tва'11!t ся, не хо
тів заходити в р:JЗпИїи. Вів 0аав, що така "Мовчанюа прине

се йому бодай чотири тисячі з~рЮку. 

,>,\аю<111 rроші, Д.:lнте не СИ'д1в на мkц11. Він купи11 сейчас 
н~вс.111чке судно і nодарува·в \i,o•ro Я-ксmоот, з крі.-м то~го дЗ!В 
щ~ СТІ) пи·сТ!{):в д:~.я наєму ПО1'ріG1шх .:1юдий - а все те зро
бІDВ з 1'Ою ум•<1sою, що· Яконо !fIOIJJ:e ceii"Ill·C до M:i·peи,~li 1 

р0t·и1ідає 11ро ст:;~.рщ·о чо,'І!с~віка, JІюдвнкn Да11п~1, -що мешКЗІ.в 

КО.ІІІСЬ Нд J\\~ii.1m-1c1.iк~й •Вj'ЛІЩІt та Пptj- МО.Н)і.Ду Же'!·ІЩИJrОу, 

Маркнд), що щ•шкзє в тwкім то 1-с.1'Г3'J1uо1кькім селі. 
І тепер вже r1райш.1а Ltepra н;~ Яwrм д)"Мат11, що твсе те 

є д.1я ІІЕ'ГQ СІІ"~І І с"м !lаіІТє став .з.:1я него зa"F.,;mCJO. Хто 
в:н ra;к1r,ff? 

Однак~ д:тя Дантз не бу·по тр).:111\}1\."'ТИ даrrн Якоnова 
:tQІЯС!І'енє. В·н п:-~1к1 о скоозв, що ЙО'М)' моряко.м не треба 

•J Т1 JІ><С,1 м.с 'О І c<r.10011., np11ctщ1. Фr:'JJ1,Hh>C-
0 

~11.1w·н1 .r.i..1, Се 
ред 1см1111.и М1;1µеи. 
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6у,10 бути ніко..1и, а ка.1и був нн.и, Т() лише тоиу, шо 'Nl!<e 
бу.10 в 11ero бажаж:. Але се робІtВ -аін наперекір всі'У своїм 
6.1ИЗЬЮ\іj)\ і •1срез те мав з flИ!ИІІ деяк.і rрОІшеві ТJ>)':;(НОСТИ. 
Тепер же стмо ся :-ак, що. одсн з /ЮІrо сsояків умер, лишз· 
ІОЧІІ jіому ЦЇ.'ІИН свій Я&Є1'0К •.• 

Тоrо ром оmавідЗ:J:ІІе .не ви'Кл111на.10 в Я1нс.та найме:нш()110 
сумиіr1у. Висше обраеовапе Да"'та мусїдо би нождого 3!1· 

пещ1ити, Щ() се,й ч,а.,1<JІві·к 111е ьюіг виJіти -з у.бОІrої ІКляси. 

А що вдисtн.~ 1'ЄІ1Jе1р кllі1111щ1 ся j гощз І!ог.о С.ІІужбн на 

,,!v10;1щИі Лм~.1її", в1н rJ>ООІІІJ>ЗіЩШВ ся з КЗ!ПіТанО!.\І, з ЯК!fМ .весь 
•rac жив дуже дру:m."Но. Що 11pa<JUJ, н.::л 1 ~~1 .1) же нера.1:» з 

ІІ~'ІІ рrоставав ся, ·Сrо>а~ко.ж Ч)JОЧИ про ве.1икніі ;11зЄП<овюі 

onn..rcж, він зовсU1 не прооув.lв Дат-а пр.1 с fJ "J..1.4'* .з.нн. 
ЛРJІІ'іш!'в другий де'НЬ і Яколо відn.1И:В д') Мзр:н.111, о

держ..;вши рівночасно пр1tп)р}"<Іст:, щ ')11 ~Б .:г.. ;11 ~-;rr..i11 

до острова Монте Крімо. з ·н1м Дa1rre буде вже нз нeru 
ЖД.!їїН. 

Як т~1~,ко судно ~oma з1шю.10 .з u·•ІІІЇІ:, :і 1r111й'в Д.1а:Jп.: ще 
rз·з між СІJОЇХ другів з "М.о.1одоі А':'ІН:Л1Ї", Щ1J<t)ІІ щ~ рІІ.'3 ,і 
11Н~1и 1rсщр1т1ппn ,ся. Та на сащtх CJ1oвi1x не 1~ін•чн.10 1ся.1 бо 
ДJ111е rip11 rrр!ЬЩJІНЮ ш:JrpC•<t;L<f!H\H И;І СІІО~І!!І!І Г!рІ)Ше-в! ДU1ру11-

'КИ, що, р00}М:€СЬ, ше б!.11.ІШС !1...:111(.IC,JO НОІГО в очах усіх І 
'З'є.дна.10 ііому ще бііІьше дІ>Sірє. Lll.ooн до 'Капітина, ,,_, ОСі~

ця:в J 1111'11 :-те-рс.'П1rсуваrм1 сн, як тідuк11 р 1щrть СЯ' І5а Я'К'.сь 
ІLІТЯ!ІИ Що ДО 6)'.1j'ЧНОСТІІ. , 

.Псмrр:~:щавuш<:ь. Да~пе )д.;в ся до Генуі. 
Щастє x::i.т1:io, Щlі в хви.1и, ко.1и да'!fІ'е ~щ npit.б;-в, вн

пробОІВ) ва110 невмю.·ий но.виТJі 100рабс.1ь, ПQб)uава:~пtіі ддя 
пкОІrось 601гarrOll'o Акrлійая. І сей ко.ра~ль якрl!З прш1ав 
Да·11т01В11 .:1.0 иподоби. РОІЗвід:l!В ся він ооІ'м1с що до ціни і 
1іоому CK!t,ЗJ.'111, ЩО Ан1r.1Ї'61Ь ма~є З:JІІІіІ:З'ТІІТІf 40,000 .1~р~в. Щ>О~ 
би стати В<1~'С1'иrr·еле~м cero ко:раІб.11я, Да1тте •11'J)еддожив sід 
себе G0,000 nід тим ус;~івем, що ЙО'МУ передад:_vїь корабедь 
сеr~чи-с в rюс'і;х·а!Не. 

Д·ля 6уµів.111!"t()ГО кора6.1їв се бу.10 ·н'1 р}<ку, ти:о.~бі.1ьше, 
що Анrл'ієць n()іхав ~о Шв~і і мав верн)їИ за )Іісянь, 
а за топ час можнз бу,10 инш!dі подібн1rй корабе.:rь побу
дувати. 

Купна д'О'Вершено в одн!й Іf')'ДІf!ІЇ. Даmе пійшов ~ б)·дів· 
"ичим до .:~накомоrо Жида. На хвилю вк!ішов із Жидом д1.. 
другої кімнати, а ко.111 вернули, тQІА сеіІ'час виплатив буді11· 
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аичоку 60,000 .аї.рів, а Данте став ВJІаtтителем корабля. 
Зароби.вwи на продажі будіаннчий хотів зробити Дан· 

7ОВИ прнс.1)Т)' тнм, що готов був постарати ся ДJІЯ .веrо 0 
морmсЬв·, по-11рі6ии.х: для такОІГО ко.рабля, 'На що Да11п>е від· 
ііовів, що ві!І виnробує кора6едь сам оде"Н - і ті.пько про· 
СИ'В, що.611 буд~вничюй з.ро611в в rо.101вах його по1стс.1і тайни~й 
33ІКЗІМ.З'j')0Q(, Я·КИ!іі, М()ВЛ'Я'В, иа ВМКН'Й ВНШ!!.'І.СЖ МОІЖе прида'ГН 
ся. Він да1n міtру нз та.~~юй сХ0<ВІОК і другоrо дня -все було 
ГО'NJІШ:. 

Др}'І'QІГО .ЩНЯ Давте ВІ\!ПдИІВ 3 rенуї ІІрІ! З:ДВІІІЗЇ Ве'ЛJ11КОЇ 
'ГОВІІ'ІІІ Іі:І'рО!.1)'. .J\ОІЖ.1И'1Ї хот'ів ба•шти 'f'Сrtа1нс1>ко.го бо·rача, 
ІN< гооорн:..,о ая, mсий П}"'ОК'аіЄ ся на маrре са~\І оден. 

Данте ору.:1:;-вав корабле.'І знамен11то. Кі.11жа поворо-r:в 
11ерскОНJ,1И ДаІІТ:І, ЩО ГЕІ!І)'СНЦЇ б.}'СІІІ Ctrpa'B;tЇ та'КІn..'И зна· 
мевити-ии )Іа1ЇІСТра~ш в б)·д.ові ;корабл:ів, ІЯК іх с;rави:ш. 

Товпа npoв01.1.11·.ia к-о.ргuе.1ь ОЧІІ'МЗ, дОІКІІ моr.па йоrо 
бачити. Якже корабе:~ь зник з ()АП{Й, П()Чал11 ся здоrадн і 
мірков:шя, куда 1<оорабе.~ь міг по!Плнсти. Одні гоsори;rи, що
ві'Н уда<в ся до Ко.рс1rкИ\ ивші, що до Е;~11б11; де.'\то готов11·й 
6ув йт11 в· ~зак.~а.д, 1що він •noo.'fwв дG Еопанїї, а ·були і такі·, 
які В'Пf!1ІІІЯЛИ всіх, що він ІJО![[ЛНJВ до Африю1. 0.д:иЗJ<оок ніх.rго 
і не поду.!ІІав, що вія поплив до Монте Крісто. 

На.:tхо1див &e<iep, юоvrи Дан,те .n:pyro.ro дн,я прнбу;н до 
Монте Крісто. Саме те, що його корабель переплив сю від
,r.ІJІЬ в 34-Gx rодииЗJХ, свідчи,101 що йor>G будова бу.1а зна
менюrа. 

ДаІ!1'е оr.1янув nи.1ЬІІ0 береги острова і за.!ІІісць зуnи
НН'ТИ ся на звичаІівDІ мі!Сци, де всі зу!Іиня.1и ся, 'ВЇ'Н захооав 
сзій корІЮель в невелиюffl зади:в, що прО'вз~:~:ив в.'!а-с.не до 

печери зі скарбами. 
Після того оглянув він о't'тров, аде 'ТОЙ був такий же 

П)'СТІІІЙ, ЯК і ЗІЗ1!t ЇГ діИ. 
Дpyroiro дня ране:нь~ко з.а1бра1в ся Да1н111е до nеІj)ен1ошеия 

С'ЮІ~рбу і перед вечером В'е'СЬ ска~рб був вже захо1В1а~11'А в 
таrі'fн іІм сХІОВ'І<'У корабля. 

М11яшв тиждень, Данте весь час був за'Кятwіі в1mро60· 
8)1ВЗ'КЕ'.!ІІ кGраб;'І'Я, як вИІПробову1ОТЬ конн'ІЇ, nрнз:начеmrх д.1я 

оожпи·х ці.1иlІ, аж до.ки не зровухtв mtовні AGN> хиб і його 
д'ОІб Р и.х cтop!ff. 

ОсьмGrо дня побачив він, як мале судно яаб;mжапо ся 
до ОС'J1РОВЗ', розпуС'ТІИВши всі вітри.па. Лр11r.'ІSUІ)"ВШН ся nи.ль
ІЮ, ПІСЗНЗ.З Дa!Jrre, що се CYJI!fO, Я'КЄ він дав ЯКО!ІЮВИ. 
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l'H казаJІн, що. .1аєrе иен1 .з.из фрзlІкн, о} да.1и мені по4віlіно· 
ro на:л(Ме<»rдора. 

-- Дякую тобі, друже, - ·Відпові.в ~[{а:нтс - .спра-вдї я 

зробив ма.1е-ньку• по1о1 и.11ку ; але поважаючи свою чесноту, 
11 д·~ю Т()бі ще OД1DC>U'O ІНJІ.СN!і1ііно11·0 Н~•ІІОЛЄО<Ндора. B1mwii .:ІЗ 

МОЄ ЗДО<рО'ВЛЄ З ТОВЗ!рИШІ!lИИ. 

Се зд1mу11а.10 морЯ'Ка так, що він забув навіrrь nо.:хя-ку· 
ват11 Дг;нтови. Він .11tше д1~:в1tв ся зз ним всJІід, не моrучн 
ВІІІЇТИ з .ІНІВ~, щ.> такс МОЖJІІfВЄ. Ко.1иж Данте .:ІНІІК йоху 
~ очнй, моряк ск:nза11 са;м до себе: 

Вад.но, що се 11рИ'був до кас пюt'і:ісь князь з lн.:йї~. 
Т·11мч.1со:м же Дз.нте б}1в з·анятнй <н1 м 11.;1tш1м. Кож;:щй 

кrо1\ І!ІІІ\іІІІ'І03В в 11ero 11\ОІВі С'ІІО1"З.ДІІ, fFOІBi ІІО·чуnани. Л.джеж 
з 'ТІІ:'ІІІІ. м:.Сuюш ВЯі'З.111 оя наііваІЖtІїіішL, ніко.111 н~ат,ерті 
спО.\ІІІНІІ 11oro ЖІЛ'Я. І\ож..:ц~ дерево, кожда ву.~1щя нагз.з.у· 
ВЗ:•1а щ х:. б;пrзь:е, дОІJ>ОГС. 

Але .ко:ш д:11шов до к':щя В}.'ШUі Hone : наб1шз1111 ся 
ДО Мс:і.ІШНІСЬ5'0Ї ву;пщ1, З!І;ГрЯСЛІІ СЯ пrд НІL:ІІ КОJІЇна : він 

І>І<1іІО 11е yrraв n1д ко,1ес,, rrерсізд.жаючоrо воза. З трудом 

111н1йщо11 в.ін до .J.1.H1v, u яr<ім ко.111.сь меншав йоІГо батько. 

І !сваче ненаро11•0·~ ушJ•JІ зір Даптз на те м i1cue, ,1е ба п, • 
... " .11об11в rтс;кат11. цв: rи і щож? Мkце Gy.no пусте - з:нJ1<1 
щ > 11е с;,•,110 КОJ.І)' rrpo цв;гн дбат.н. 

Оr1сршись об дерево, 11ін довrо ,-~ивив :я на тоіі }богиіі 
д:.'11, ;ІОКіІ вкін1111 !liд.ifiшoJJ, постукав ~о двер1rіі і .змштав, 

ч11 П"ма '!') r кnпнатн до вaиarihty. !'!?му відnовілн вwt:>iв11.:i. 
Тодї Данrе з.ача:в rrpoc1rrн, щоби їrоо.1у 1103110.111.111 оr.1ЯН)"ГН 

д·n і к~:11наті на чеrвt'Іртім 1101верху. 

В1ю.тююч11 просьб.і Дантu, }~111рав11те.1ь дому пі~11шов .:io 
.1І(Іди1ї, що винаїв1:мн зга,;нші кі•мнати і 11о;прО'Сі1в іх, щоби 
nозво.111.>111 чужuнn~вн їх оr.~я!Jf)'ТИ. В Jtиx '1ешка;щ ~о.тод:1 

парn, що .аоттер-ва перед ти~кнm1 rтd>рала ся. 

го. Обстанова бу.1а lfRШB; річн'1і, з Я'f<НМІІ ві:н зріс ' які зввв 
що до .наfwеншкх подрОІбwць, тут зовсім не було: оо.ні стіни 

•І'ІDJІІЛІІ ІСЯ незміненнмн. Одно хиба, шо nостіт, croІRna 11 тім 
t:ам 1м мkuн, що і за да,внwх часів. 

Очи, дМІта зa·йiщJtff сл1:100ЗІми, ко.пи н.wг~ша1в, що Ra сім 
влгсне мkци Й'ОІГО ба'Тько вмwра:в ждУ'ЧИ сИІНа і не д1ждав ся. 

МоІ.1оді мeu.и<alfUi дуже дІfВуDаtJІИ ся, бnrir)'IЧИ С.'ІЬОЗИ в 

очах нез~накомоrо, ~ОІЖ догсuува.1ИІСЬ, що СИ}"ГОІК Посо 
М')Же бути д..>rя веrо eenm.:C7IO святісгю і не відваж1-r.m rя 
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питати Аого о причину . .ЯК свідоІІt .11~оди, вони ЛНШJQИ Aoro 
самоrо, щоби не 3ВЯЗув;rги бо.~ю Aoro ;~уші своею присут· 
вістю. Колиж Данте ві;J;ходив, ВОІІІt с:казuи АОІІІУ ввіч.1иво, 
що копи се місце йо-му чимбудь дороге, він може завсїrдн 

зайти а їюіі двері буД)їh .ІІJІЯ него завсіrди отворені. 
nерсходячи попри одні двері на третому поверсі, д•· 

те зу11ИІИИ'В оя І запwrав, чи тут і доси юра~1мщь ~ жи
ве, на що і!е»1у ві,д1повіли, що Кад:ерус через кло11сm.r збіщ· 

ніів і дсрж11ть тепер малу госrюшНІцю при дорооі з Бене· 

1·ард до Бокейр. Другою о-собою, про яку Данте розпИ'Тав, 

був В.1fііСТИтель дОІМу, з ЯХОГ•) він DК'ХОДІІІВ і ЗЗПІІС311 СОІбі 
т0Ч11е число дОІИу і вулицю де тоА жюве. 

Відкда.:~ати справи Данте не хотів і тому саАчас удав 
ся до в.'Іастителя б) диІfК); m<юй був А ому ТЗІКИ'}( д.арогНDІ і 

купив його за 25 тисяч .1ір:а, переnла'ГКВШИ найl&енше 10 
1·1f1Сяч. Ко.1116 одч2'Кож в.1ас11n-ель Жада'В буг деапь разів 
тілько, Данте дав би б) в бе.з наvислу. ' 

!мя, під Я'КІfМ Дг11те тепер ВИІСТ}'11Іl'В, було - JІОJЦ Вии· 
MO'J> і на таІ)(е і.м'я був вюробде:нНІА ЙІОІІО па:umорт. 

То·гож сзмо.rо дня 1-rотар, яки;й 111ере.протаджуІВа11 кутю, 

n<н1ідомнв люди-й, яюі мешкз.~и· в двах кіІМІната:х m чет:верті'ІІ 
11101верху, о m<i Дантови нЗІЙJбілЬІ~ ХО'д'и·до, щоби вибрал·и 
собі які бvдь .шруг~ на-віть юращ~ за ту сmму цёну" а тепе
рішні кімнати нехай віма.жуть нооОІМу ал8'СТкте.тевю буд1ІНКу. 

СеІі Не:tр03}")ІЇ,1ИЙ mкoory ВіfП3\.10К ДЗВ ЧІІИЗ.10 ма-rер:я • 
.1У до ба.1а•1кн та всяки.."І: »О".м..11~вІІ'Х здог.uів, х.оч все, що 
f10аЮРНJІО ся не ві:uІовідз.10 діАснОІСТи. 

О.жиакож за11Їкав.1енЕ зрос.10 найвисwе, КОJІН ста..10 ві· 
.ІІОІМО, що тоА caw ди:внИ'А чо.1овік другОІN) дня )•дав ся .JІ.о 
се,,а Keт:rmmy, де за~мив до хати біднхо ри68'Ка, бOlraro 
r.ово~рІІ'В і ви1п1rr;1вав п-ро людНІй, які протягом 15 літ або 
помсрди, або забради ся з ClfX сторін. Колиж відхос1"кв, то 
п·О.:Х~рувдв рооn·кови нове рибгцнюе судно з ус"іми сітІDІи і 
другими; пр11·да;І.а<Ин. ЗдJ11В-ованюй рІtба'К не велів ще nод;я· 
кувати свому добродїеви, як тоА виІfwо11 із Aoro хатиии а 
по хвилі, давши прикази своїм морякам, самкй всів на ко· 

НЯ і ВІІЇХDВ з Марсиmї. 
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стамн. Biu одягав ся в nестру одежу, яку нося1ь в ло· 

.1)'дuеаіА Франції в ве:~икі свата і пр11 ІJСЯКІІХ торжОС"Гвах, 
vдежу, що немов .11уч11ть в с-обі дві 41Dllli - ката.'lЬонську 
й ш1.з.11.1юзmську. Пееtа річ, що cno1.'t'Y чо.10tвіко~в1~ ;~,оріІВНу· 
еа:ш іі КпріК'онтз., вби~раючи~сь так, як в с.ііі ст0tроні найюра
ще б)\10 можна . з треба зна1'и, що жі1t1очу нощу в сї сто

рони зз1іесс110 з Греції та Арабії. 
тн 'Іа•СІ! ЩіJІ')'іШ давно. Не стало· дорОІГІ~Х ІІЗІі'Ц<ІОUШЇ'В .ЩО 

rод,И'ИШ1ка, nоми·на.1и ся жіночі п-ри-красн t1a шию, зсЯ"юі 
дорогі вн111111вані одежі, .з.opio•ri панчохи, срібні 3З!Щ~nкн 
до черевнкіtв - все мmry:io ся. І коди Н'С ста.10 &eero того, 
КJДерус перестав зовсім вчащати на rp~мa;i:cJ:Мi схо..:~.ипн 
Вdн за)ІЮІ)lВ ся в чотирьох стінах свого дому і вузких ме
жах свого по.з;віря, ХОЧ з душі СЛОМІUІІІ npo К!О'.іИШНе .ра· 

н11л11 іі~го душу і наповняли груд11 глухою ненЗІВІІ'СТЮ до 

Н1tНЇШНЬ.ОЇ ,ІІХоіі ДОJІЇ. 

Була горяча-nреrоряча ;щИ'ІІа. 1(11дсрус стояв, m; завсі
г;ш, на nорІ)·зі і r.1нд1в в ,1алечівь, ку,да простягав ся ш.1нх, 

що іішо11 11011р11 iroro го~сппm1rцю, одщ11к<»1< іІ<И'во1 душі не 

бу.10 ва;~,110 дО'ВІКf)jТІІ" Нараз лоч·ув с11 к,111•1 жін11~и і l<!irдe
pyc, що був <Х1ІІdИІкот<J .1юд,mіою, 11к)1 можна бyJto ба'читн 

в тііі ropнt1Hi норі ш1 широ~сім просторі, сховав ся серед 
Ч'ОТІІрьох С'ГЇІІ. 

Колиб Кадер)ІС б_у1в постоя-в хвн.'Іt>К}' довше, був би 
'ІООЗЧІІВ, ЩО в да.1ечпні ІІЗ Ш.'ІЯК}' показав ся JЗдець на 

кони. Ко.1нб Аого хтобудь стрів на дороої, то б~1в 611 бачив, 
що їздцем був священик. Під 111111 був гарний, угорсько1 
раси кінь, а на го.1ові і3дІ.tЯ буз чор1111й, трнросюшіі капе

юох. 

Пр11був11111 веред гостн111111uю, свruще1111к С'ІНІІіІІВ КО'НЯ і 
'Т.рнвя.юв до JІІJІПt, n1рИ'611тої до стоІJІІrt. Оnkл,я о'6тер ni'I' 
з •1ода чсрво11ою Х}'СТІІ!ІJОЮ, nідИішов до двериї1 і 'Іа<:тукаІВ 

ЗJf\QBЗJrDIO в зел1зо ІТЗ.'ШЦеІО. 
13 тНі ше хвИ11111 из пО',;rв:рю показn'в ся соба ка і 110•1ав 

~:~взято 1•о1вкnи-. Ви;~но G-уло, що .З." чужих люд;~ЇІ він tr~ 

дуже nршшк. 

За ма.11е11ький часок почув ся зз дверми rр1rміт - с~ 
K.i.1epyc, чуючи ст.}~кіт, сnішав по сходах nз долlІ'Ну. Оrво
ривши дuері в.н з.тав запрошувати гостя і ооnокоюваТ11 

собаку. 
М1)1111в! мовч11. Марrо"ін! - гр11м11ув в;н нг сооз:ху, 
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.t звер11увu11к:ь до гостя почав: - Не бійтесь, добродію; 

вів гавкаt: боrато, а.1е нікого не ~"Сае. Та~ка вже й-осо на
тура. ~ tрошу, nрошу iзairrn . . . иоже по.зво;ппе ск.1янку 
доброr·о вина, бо днина rорячз .• 

Се він 1·овор1{в див.дЯ"ІИІСь в п·ершіі'! мtрі на собаку, a:re 
коли r11я,1•ув вІ<Їі!щИ пи.u;нійше на гостя і nоба"нrв, що се 
СВЯЩСНИ•К, він трош:ка ЗІМЇ•Ш'а•в ся. 

- Даруйте, дар)1й11е отче - поча·в він - що я з rtO· 
LJaткy не дO<І'JJlJ1HJB, ХТ·О 11ри1ход1tт~. 11і;І мНі дах. Сеж .:ия 

мf11с веJ111ка чес,ь! Б)д~ :1.ж·ка, от11е, до серед!fНи, може 

змLжу •mмбудь с.1ужити. Все, що маю, даю вз ваші ус:1угн. 
Свящеюrк r.~.яяув Д()ПИТJІИ!ВИМ зорО'-м на К-а-дерусз, по

в вum оком ві;~, rопови до ніг. Здгвало ся, шо і ~деру-: 

;1111шв ся на гостя не~вичайно, о.:~.нак'>ж священик ззраJ 
зрv3) щн, ;цо в.11:::-ст~пе.1ь гос1'1шн1щі був л11ше з;хизован.•іі 
nр11бутєм такого незвичайного гостя r вів почав, акuепту
юч11 с;rо·ва вчастн по іта.1іііськи: 

J1<rскавай доброд1ю, щ1 ваше і~1я Кадер.}.с? 

T<i1\1 отче. •'al\, 1111 вrада:~и ві.:шо:вів затт11тап11й 
зд11вува1:111111сь ше рЗІЗ так11~1 зnn1пом - моє імя rаснар 

І{11дсr} ~ 1 1• 1 ваші ~ТЛ')'ГИ ••• 

. rаснзр Кад~р) с! - 11овтор11в овящеюrк - і я вла

::не рJд, що ВЗ'С з№ба·в. Ч11 не ж11.11и ви колж:" 11.1 •'1еі1-

.,яч'С11( ІІ ву11ши на треті11 поверсі из.11оrо 11.ООІ\? 
Т<Н<, Я Т::t~І ЖІІВ. 

І в11 мwуть зз1шмз11н ся 1олись кравецтв:)~!? 

Так! О.:~.иак кравецт!І ') 011!:с.1я не MJt:l"fY!la•10 ся на
віть o::-i ~.11,ко, щобн ~южнз внж11т11 і Т(),ді я забрзв ~я звід-
1ам. !-11:нї мені нааіть ;ІН•ВІ-10" Шо· .~1одн 11р1~мзють ся тако

rс; t'~"ря•10,го .мі~ста. А ТЗІМ rоря1 10 .•. як от ниві ... Чн .іе 
п о•.1в(1;н1те чогось д:~я від~свіженя? 

Д()Іб()е. Дайте .мені ск:юя:нку ІіЗ'ЙІІІЇП'ШОГ() ВИІІ!'З, що 

иаеті!. i; там ше nОІГоворимо. 

- ~ Сеіrчас, отче дооро.:І.'ію, до ваш'ІtХ yc<1rr - . сказав 
Ка.!1ерус к11fІ'увш1~ ~пrrю до п11внИІці. Він ра,:йв, щ;J вк1;щи 
знаtй11tов ся гість, вu якого буде можна дешо вторrува-rи, 

та не менше було йому інтересно довідатось, д;1я чоrо 

сВ!fщ ен К1< н ни інтt ресуе ся. 

За пять міtІут вернув господар гостинниuі і побачив, 
що свя•щеник сид~в на с-rіJІьци при стопі, а кол-о него 
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був Mapr<rrit!, собахз; він положив писок на коліна rо

стеви і д11виl! ся йому mмьво в очи. 
- Чи ви живе'fе тут сЗJСі? - за.питав священик. 
- Озм, J.ІЄІіtже СЗУ. Моя жінка мус1tть лежати, бо xop:s 

1 ще ко.10- неі 'І'реба досJІяду. ПОІГаяо. 
- Оr,неж в11 жонз'Dі? - пн1тав да.,ьшс свящеюtк, аrля· 

.11;аючи у•богу о6станО'Ву меurканя. 
- >І<онатнй, і як бачите, жн.вемо ;~бога. Але що·би (уу· 

, н боrатнм, 1іе досить бу•r.и чесним •1оловіком. 
Свнще1111к nрн си;х словах глянув пш11>fІО на Кадеруса, 
- Т~к, 1~1к, отче - говорив дальше Кадерус - се я 

можу (іодао!і про себе одвосо ска~затн. 
- Ост!ль'!\о краще д;ш вас - п~ав священик - ко.;rн 

вово діІісно так є, бо я свято переконанш1, що ниііі чи зав
тра за ;~обр1 дї.1з бу.з.е нг.rорода, а .за злі кврз. 

- П()Дібні С.'tова, як ви отче ~..-:>.мете - від1повів Ka;r.ep;~ 
- на.1ежать ДО BflU.tOIГO Д)'ІХО·ВІІОГО СТЗlJОВІfЩЗ ; ваш ОООВЯ• 
:юк :їіх 11ов1а1)Ят11, але нождиіі чо.10'вік може ї~t не вірити, 
~0.111 хо•1е. 

- 811 д')Ібро.з.їю :милиrrе ся - лочав ЗН'ОВ свящевн.к -
; я м&жу ІІJІіІСНОІО МО•ЄІО особою ДОІ«ІІЗЗТИ О'З'М правду иоі.х 
слів. 

Кадеrус здивував ся. 
-- Як же ви, отче, се роз;1міете? -- затrrав в!н. 
- Пер111с всього д;rя J.Іене взжве, що ви є тІ!М, зе 

~rкЮІ я шукав. 

- Чоrож в.1111Стиво вам вu )ІСНС треба? 
- Мені треба, чи ви в роках 1814. або 1815 зна.1и шо-

іJуд1. про молодого моряка, що звав ся Данте? 
- Данте? Ч11 я знав бідного Ед~1011цо.? Д.\ІМаю, що я 

знав. Він був иавіт~, од1111м з моїх наііб.1И13ш1tх прияте.;їв! -
зак.1111;а11 Кnдс-рус і ііото mще стало щ11і\оже с1~НІ!. 

- . Оrже в11 прн~rадали мені, що •апр авді д•и·rте зва•в ся 
І:::д:о.tОІІД. - сказав СВЯЩСНИ1К. 

- Що 11і11 звав ся тг;к, ес таке поопс, як те, що я зву 

~я Г:~спар І<а•.з.срус, 2.1е будьте ласкаві·, от•tе, сказати менї, 
що ста.'Іо ся з бід1Ш!М E..ntoH.:J.()M. Чн з11ад11 ви fsnгo також? 
411 він JІШі> і чи СІJ во.1а? 411 щас.111ви;й він і де прожи·ває? 

- Він у~1ер в вirзниufl - • віJJ:nовів священик - вмер 

нещзслнвtйшнм чо.,овіком, ніж ті зJ1очаиuі. що nОК)'О11·ють 
за rріхн на ту111>ожьк11х umбеницях. 
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:аnа.'!е.11є, а ЗНJ'КОмі r01юри.111, що В)!Ср з журби за СШІ())Іj 
що-ж .п.о ~енс, то я бу~; .иа:йже nрн його ~1ерти і можу ска

зат11, що се б).10 що инше. 
- Що-ж та..:°'"о? - ззm1rr1U1 свящеюtк здрігнувшись. 
- Він умер з голо.ду. 
- 3 rо.1оду! - за"К:rикав свwще1111к, зірвавшн:ь з місця. 
З ro.10,:i.y згинув? Бездомним псам, що волочать ся no 

ву.111щ1х мш1о·серн.1 рука ·ки;:~;ає 1101)101ну1 го х11б11-ж &ІОЖ.іІИВО, 
щоби людн nозволили хр11С'І'ія~нннови з голоду вм11рат11? 
Ні, се 11е\1ож,с111во! 

- Л прецінь так бу.Jо - повто·рн'в !(:щ,ерус. 

-- Не так воно, як ти кажеш - почув ся r<мос зі cxoдiiu 
- 1а.1і лощо тобі мішати ся до чужю: справ? 

Босід) 1v<1; ог.~ЯН)ЛІ ся і по6ач11л11 схор:>вану жеmu11ну, 

що стоя..1а нг верху схо:хів, оnершиоь нз nоруче. ТО> &ycra 
Карконта. Піс.1я того вова зійш:1а обере-;ю10 на до.1ШІу і сі
:1а 11а послї,:rи.м ступни сходів. 

- Чому тн жінко дQ нас м.ішаtJш сн? - звернуІВ ся до 
неї Ка.з.ер)'\:. - Сей доброд.іій питає npo спра·в1t, а са·~І!.1 вже 

че:мністt. в11магз~. що,бн вво.1и111 їюго вом1. 

- Так, та•к, aJie ТІре~ думаІ'JІН, що rо1вор1ш11. Хі'о зоое, 
ІІІ<і ці.'111 можуп, мати .1юди, тебе niпa101111 ! 

- Я даю вам с.1ово чести, до1брод.іІіко - сказав С'ВЯ· 
ще1111к - що в мене не.ма на думці нічого з.1оrо супроти 

вас, чи коrо др)тоrо і 111аш чоловік зовсім не~rає чого бо· 
яти с~. ко.1и ~1ені щиро розказує. 

- - Hi•1oro боити ся! .. -· Зачинаєте гарними обіцянками, 
пСІ'[rм к11жете, що нічого не треба бояти ся, а nотім пійде'!'е 
і ЗІ::буд~с, що обіця.111' За час, m лас ~ІDЖе спасти JІИХО і 
на·ві-rь не будем•о зовсі~1 з11ати, звідк11 щщіішдо. 

• - Б.1·д1..1е с11ок:1fИ'!і, дО'брз ЖіН'КО ска"Іав ~:вящеинк -
iriя-~e лихо· від мене для вас не в11•і~де. 

Після то-го І<арко1ІИ'(! по:хиrrала год.n1во110 і •ІІіі\шла 'ПО' с.'<'О
да.х на гору; однакож сїла та.11 в такім міс1111, де мо0п1а чv·N1 
..:ожде сло·во бС'С:ї.:ш У~'ШНН. Тнм•1ЗJС0~1 і!<~ свя1ш~н11к ВИіПlfВ 
знов ск:ншку води, щоби в.сnокоіти зворушене f, п1.·~1овч'Зе· 

шн піс.1я того хвильку почав: 

- В11ход11ть, ШQ неuщсноrо чо.1ові~ка nci бу.111 опусти
;~и, ко.-1;~ він ю1ер в такШ нужді. 

- ТЗ!К виходить, 'О;rнакож бу.1и .1ю.:~11. що д)"Л.~ ним 
кJІоnота.-.и ся. До ти-х надеж3'.'Іа Маркн.:~а, про яку 1ми вже 
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Тому що ті qотири бу.'Іи ДЗ1Л'О!Внми лрияте..'lЯМИ. 
- А-1с юЮа можна лри~rе.ля.\(и звати тн.х, що ОШ)':К}'ЮТЬ 

нищать тебе? - сказа.1а 11і6и до себе Карконта. 
-- Розу.міє ся - nі.з:Х'--ЕИ'В ;вслі;д за 111ею Кадерус - які 

ІЮНН 11ри!ЯТе.1П ! І про те сам~ :я wє.ке зга.дував. Воио 6у.1об 
nодопт.:Jнєм с·nра'Ве;!.пrвостн - иаrоро,.:~;жува'!'И зрадюпd.в. 

- • Затямте - почав тепер свІІ!щеник, ховаюqи дія~fант 
- що тут не М'Oi!J ви1иа, зле в~·ша, коли я зробmо так, а не 

ивrnюшс. Tt>,11ep Jtишз1есь 'Ощ1·10: ви· данте мені а:д:реои Ед,м()Н· 
JJ:OBИX товарнші111, щоби я міг внnов11иrrи 1лdслідне йаrо ба· 
:.КЗ'НЄ. 

ТІ сдо'Ва зр·::Юи">И на Кадер)"Са .11;у~же важке врзжі~нє і rpy-
6i кроллї 111'0rry nояви;~:н ся ва йог.о чо~.1і. TиWfoc~1 свящешrк 
остов і вийшов, щоби JJОДИВИТИ ся, ЧІІ кінь ЇІОГО 11';,;І.ПОЧИD 
.ІМЯ да.1ьшоі дораrи. 

Кадер~с і Каркопrа зглянули ся на себе. 
Сей діюtант міrон цj;щй нам дісrа"rи ся - сказав 

Каде~рус. 

- - Ноожеж •ОП!р!І!Вд:l? - вi.:i.11i01r:1i.1a •1~iu:tк:1. 

- - Ро0умі·єс1>! Я аірю, що"1свшцс11ик 11а~ }Іе оwук~щ на 
те 'н він сттщеЮfІ<. 

- Ko;r11 так - відпові.н 1{:1;JКc.~trn " - то роби, як 

ЗІІІІеиJ. Я ві.д усього вмива10 руки. 

То СКЗЗЗіВШИ, д{)І!ІЗ nіш.'І'а ато ~хода.х ДО Г()J>И, 7рЯС)"'ІИСЬ 
ніла, як в mроnз-с.шщї. Вийшовши вонз ще раз оберну.'Іо ся 
і прІfгада.~а чо.'!овіко.ви, щоби ) вВІЖ~rв, що робить, ва що 
І<адерус ні:.mооів, 1ЩQ' вже рішив сю оправу. По сіи 111іш:rз 
ьон.1 до кі.'ІІ'нати і сї.:rа ІВ .крkло, наче ом.11ї.1а. 

- LЦож ви .1)"){Зєте? - за111итав священ1tк JТовернувшн 

.І\!) середин11. 

- Хочу сказати вз:м все, що .зн:~10 - вi;i:noвm Кз\дер)~. 
Воно мабуть ще 1щJІйкра~ща річ - ока,за,в свЯ'lіlеник 

- . а.1е ас)ОСЇ•м не тому, що \{ені хОІГЇJІОІб ся знати 'Про справи" 
які ДJІЯ ~1'СН,е зе.г.а;;юм чу,кі, тіJІЬІКО1 TOt.'11')', ЩО 'Т'ЗК 811 'І!ОМОО<ете 
;юз;1i;iwr11 поручене С"Іrенї мrnіі'Но оораведлив1>, по ЗЗ.СJІУЗЇ, 
О'rже тим са\tюІ піс.,-я <Js~жань ТОІІ'Оі, JІ.'ТО мені те мзЛяо ne-' 
редІІ'В. 

Так, mк! Я зроб.:по, що зиожу - відповів Кадерус 
і в його очах б)·до ВН.!І.Н() на.п.ію н:~ успі-х і ЖЗ\І[ООу. 

Отже uточ1пrайте - ІЗВе!Ж)~в ся священик .прюю до 

і<ІJ.деруса. 
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- Нї, зажд"LМо хви.иьку - ззуsЗJЮИв Кnдерус - бо 110 
ІІІQЖе хrобудь перервати .в вайілтереснїйшіи иісци, а се ие 
Sy.'to би добре. Воно тзкGЖ краще, щоби •про вгшу у аас 
гост1111у ніхто не знав. 

Пр11 111х с.,овах Кздерус підійшов до дверffй і зашшув 
1х ,-ак, як замикав лише аа ні'Ч, Тн,1"1асс\1 ж..: сеіJІІ.Uеник ле· 

~>есуну'В своє 1<1р:1сло в изQ.Гrемні11Иuиіі ~yr, де ві>Н буде в т'іак, 
а iUa Кадеруса мусн'Ть лада.ти як ,на.йбіл1юrе соітла. YciSiw.11, 
оін з.·1ожн1в р)1КН, ех.или.в го.лову, як тОІй, що очі1,ує <r<>ro 
небудь. За .х111мьку КздерJ'С посrаІВив сrо.1ець l сів наІІТрСУГи 

свяще~шка. 

- - ,\ Л:t.\Іitraй, що. я тебе до того 'Не силую! - п'ОЧу.в ОSІ 
ro.1oc з rори. 

- ДосІfТЬ, ;~ос.ить! - .вїд;повів Ка.з.ерус - •1ІШІИ к.ені 
11Ї.'І)' справу. Я все бе.ру на ~свою в.ідвіча:rькkть. 

lllk.1я тоr о він зачав <ІІЮІВіда'Ти. 

РО.Здr.тІ XXVU. 

Роз каз. 

- Пер.ше 'ВСЬОІ'О - с.казав Каде.рус 
СИ11І ~ 0 ОДН) річ, 

- Що-ж таке? - заmсrав священкк. 
- ,\\C"rri ходи'Ть о те - В'і~11.11ОІЗів K3J1ePJ"C - що J<Іо.1иб 

ан ко.н~небу.д.ь х>отїла посл!}'гуваtrнсь від;омостпми, які я 1аід· 

k1pwsa10, ви не поои1ЩtЇІ 13>И'S\:ВИ!І'М~ в.іtд ,кОІІ'Іо ВІ\' їх ма.єТ>е. О~оби. 
л1ро Я'Кі б у ду rО113ІО1рити, се сильні ,і .мосу~ч і люди і п ід д.оrrи • 
ком ЇХ П3.7ІЬЦЇВ я р03СІІП31! би ся, Я1К ск:10. 

- !Цо до сьоr,о, 1'0 будьте ,e1noкillЇQLi - . за1ч::11в ІЗаnев.кяrrи 
СВЯЩе:Н'ИІ\ - 601 ВСЇ СІТОІІ'РЇ.:t!f к!>!JЧЗ'ТЬ СЯ В 1МОЇЙ д)ІШі. П~:\ІЯ· 
'Т'аІіте, Щ'ОІ мені ходщrrь У'ОІ.ЮВ!Н.О о те, щоои 'Вrд:гrО'від:sо до 
ЗЗСJІ)Т pooдkurm язNІрО~'. Говоріrгь ОТ'..Ке без з~ень, 
як знаєте; скажіть ці.І)' правду. Дотоrо·Ж я не Француз, аJІе 
Ітз.~.:єuь і nо.~ши опра11у, вертаю на~ .ia MO'll3C'!"ИJXl. 

Се •ПОС.1ЇдНе зоокїк 'ВСfІооrоі;ю Кзt.'l>ер)'СЗ. 
- О <-е мен~ хсDJнло - оюазав sі.н - і 'Тепер я .відкрmо 
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ті;п,ко сам і."< в.~ !і чотири <:rіпи rнд•о мешканя; од.на

ІСОШ ст.rюr х~ і "ають уха, а:п.е :не rооорять. Кол:и иаєrок 

дзе щаС'І'Є, ю Дmп'.mр ща.с.·ш·зиі1. 
- А Фeprumд? 
- З Ферн:ш..:~:о~ ще юш1з icropm. 
- - Д1ищ.і р;tт - - скшзав оаящС!іи.к. -- 'ВШt же мабуть 

11 0JІ{lraж <JC!il urиpшoru обрззо.ван.я і ~rе.mкеж в:Н мт '1t!ІЮОЖ 
вибнrг.11 ся из веrх? 

Се ІЖр~з кождого ДІІІ'ІЗ}'Є . ~ відІІОJЗ~В 1<2д.ер)"С. 

В Й''>ГС' житю ~ryC'иr.1, бути 1ГКІ1Ісь з:~rадО'Чна та.:'!111а. 

Яхж:::ж па ~ерх ви.rляд.а.w 1'е здоб}"В;lJ.ЧЄ Уаіrнз чи 
ст !Р.~вища? - - запи'Т'За знов свmценнх. 

- Що до 701"(), т-о В.:Н 1;І;ОО) в о.дtо : друге - - є~оо:в 
зг.:r11rган111і. 

Незв1rчайю ic'rop;i до-1З'О;днть ся М-3:ІЇ чути. 

- He1m1•1" 1? Ви п-осдухзJ'І: е д .тьше, з побачите, що 
ct: J c:;•J>'i . Шо до Фер11rн ·•. "" n~r(:'I. 11on1Jp1~0>1 ці· -ря 
його 1 1~11cn,11 :i_o вЧІс~1lа. Б\рбони. шu 1р B'IU, .•шшиm1 йо
го с та:к Р •о ' Ks.тJi11ь<»r11, ОІд1І;!.'<' •,r, H" 1r:).it_'f)11 бп1 rС'ГрDгиі\ і 

ФС')іІ. їі;.1 1!' .:і·з ііта діО J!:>і11сь.к,вої с.1111ж'}11 Mt:1~ юя..111 т~к· . . 
с· \!О, 11 r щn 11 б\·в ста"І<ШІІЙ і жон~ r11 r1, оrме мене 11іс,1з 1и 

н · 'Jl'lfif'peжa. Фе))Ш..."U ж~ піш "}В до rтpaв11:iwoi Зі?~'• 1 5-,в 
н "т•, в б11тв-: З;:р~ c.,i1~'10trc>i 110 б11тсі 1>очн Фе;щ~_J1з 

r cr в 1 в /)ТО •1r\t -тра .:::>..-ре-'С reнep:r;t. , 11'КІrй ТЗJ1хооt "о. 

р 1\'\( ~я в ·~~ru" Т1 ж с :-.1 >' :i \ 11 ~г-1 ·:>1.l Р'"ІІrзсь 
Ге' t І' І .'\ і .і' l ·, 1'1К • , ·~ Ф ···:1 ·т t:t •51 • Г 'І 

р '>1}1 з щн1. Фс;т я r • ' ся ~- .re, 
ЩО В іІІ!"О.К, ffi,."l•Й '1 'JIC"'" ,;;- t !'~ 1 В"'Ієnні1 
C\lt ко·~ б ' ano1P~;1 г1 р •, в ·я, б\ 11 u\ p'iorriв ,. ~.ч .... 
f'Q() п І DC""Jt'\3 ,111" Фі''!І'U.Ї еТ"І.Тr'\ІВ fl:.~нroro .ї!f;'і'!"НЗІІ · 

т·1 ' з !11.'l'''uM п.itr::.лa СТJІІ i,,•· ''ТМ!"М 18'23 р в Ч"СЇ сС• 
ш11:1~11\ 'і -ц1,1щ себто в часі, І\Іо.'Ін ·1 •.• н ',•<'р з:!ІЧJnнаа сооі 

1'ПС'І\)-:Лm1іі, 

Ф.р11. 1'1. ")в E.:-mmr11i, і КО'"Н 'i'11"Q вн.:::~атю '!'"} Ес-

1 ~ , 'І б І р~•["• 'В ~ '"l~O НЗrтрН! f!ОГО З~І.'ІЯК;В, 111'!1 Зііі · 
.д')З сп J д nr,'Iт10'\1, riopo.;\".!

0

.В ся · ..'tcr<!.B д:m с:югr1 r ei11e 
P :т з п· ~,1о;·у, "ar ..!!!! 0

' 1 се.бе п-ев:~ з'оо п~:;;?"!; '»Ik.m 
' р --. lІ:В r0 nNLX ІJ :.m•1 '"' r""'~ riD~Lк:~u:1 стежк~·н і 
чmб; .... '" np11c-;rY!"\ .в .t н к <р")ТJ{''і\ Р1пrр:- :, U.'I '!(} . Oj>.1-
mo Тр fК:.' 'lepO fioro і~,1е>щв · > n~:rl(Of!JН'Ш<OOJ. Кр::'ІІ 'М«' х:.111 
ІІС'\:\ т1гrv ~ rp :фа і xpe1cr Пnоч~оrо Лєr cYif\', 
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- ІПр~І црЮ3НаЧе&ІЄ! - ЗЗГО!ВОрІІВ МОІВ ДО се& 
священик. 

- Та!\, так, однакож се ще не все. Ло закінченю ес· 
nЗІНськоі ніfmи дтt Фершшда при:ftшон з.:!\.--n:й. Та w ща
стє nоча~1а •СІЯ 6орба fіреків з Ту1ркащ1 о свободу. Се 
щ~~о на ру1<у Фірзн1ці'і і х~ я.в~ю не 1ПOL\1ar11;t:J, ·го і не спи· 
нял;з нrх, що д~·ватn Іірекзщ пом~іч. Вна<е>1шстовуючи іІ:Іа
rоду Фсрt1аг1д ~дав ся до Гре16і, де вc1)"1L11n до arмt:i. По 
ЯІКі~1с1, ч.~сі ста;~о відомим. 1що Фсрнан:t вc-tyrп11n на с:1ужбу 
д0 Л 1і Паші, 1,1 степени го.1овного інстр) 1-."opJ. А.1і Пашу. як 
відомо, убнто, 0:~накож він ще 11сред111м titeдpo Феj)нан1.1 
зз iioro нрнс.~)11') паrоро.:rнв. переда1ш1и ііо~1у тто!ІаЖП)' rро
шев) cy~t), з •1к\3ю він верн) в до Enporш, де np11 нано йо~1у 
от.сrrень sа<:1'}1ІШІІ1<..1 rенерздз. 

- Тщ що теп1:1р •. - -- п.:r.1ав ПНТЗТІІ С;Jя.ц..;;нш. 

Тах, 11(1) Т~!Кр - nч~о 1 '•!>Ж.:13 l<i.,'lcP\•" - в . І є !;)1 І· 
ст11теде~1 ее.111ч11.воrо rотещо, ч. 22 на ву:пщ11 Ге.1дер в Па
р.11ж1. 

СР..11\ІІІСІІШІ< J 11~н1.1;0,го1 .з1д1nІJІ01в.зJі~1 'О1"ІІ0;>1 11 .1еп"о }'\.їа і 
Ж: р)'.\1. fl Ofl )(P.1111:/J,Ji')', ЯК 4,о.;10в1:,к, ЩО ІІе )fl);1;;e f1ЇШИТН ~,1, 
одн:1кож na<'r.щ11 з~.:ur:ьн~·вз.вш11 нм coti но в:в ~ri:1rraв: 

-~ А М"рю1.1а? Чув я, що во•н.~ щ~ь J:вm;1я. 

-- Е Дl'>:ПЯ rt".xc:в~o поаttг.,1ш1.1а в•.rr. ,;з К.1.:1.ерус. 
Воо!J s:пнй<.1:!, я:: с- ;щ~ :і3 х~•'рою, щоон 1.1 хви . ..т~о ще л~>а
щим б.11 • ..:К:»І 1_·в:ттr11. Во:п ниtй ае!fІІКОІО n -10 в париж:. 

- Ме-111 З,.::t;:.sть ся - сказав СВІТЩQНІD< .Ц() з:1 ог."m:-
даєте .~~н1 ;~;шmн1і CQll. Го.вор:ть, гоово.р·ть д •• 1ьшt! 

І Кадеру~с: прмDВЖав: 

- Komt Р.щиещ!Іа не cr.a..:r~ Марм111д.а поnз.111 в ч.орну 
роЗІПу.К'У. Я вже мовідаз п;ро її ста~раня у Ві,ефо•рnа, Щ)О, п 

д6.1..1'1сть '111ро старого ДЗІ!Іr.а. Серед '11Ї.'ІОІІ'О і'ОГ.о нещасr.я ще 
Oi:IJН'.JІ ІоІІ·І~ХО 'сnа..то ІНЗ Марюnз;у. ·Ф~да ВОІНІЗ .1,юбжtа, SFК 
брата, не зка~ючи 111ро йiolf'o .тщс}t,і~рсm:ю і тепер .ні'Н ·б},в би 
для неї О.ДИІМОКНИ rrриятМем, О.!ІSВ!К'І»К і ві~н ЗЗІбр3'В СЯ' 3 се.і 
стороои. І 6ідна дівчина тткко Ж)'І)>Іt.1\18 ся. Не стзло Едмоо
.11.а, не 16}'1.'ІО n Фернаща. Пр01'Я'Го.1о1 тро-х місяців бідіка \ІПВІUІ
а1 немаJ10 сліз nро.11И.1а. 

- В.рн~;вшн ОДЯ()ІІ'() вечера ;ro 11ому, Ма.ркида nабзчн
на иеоrюmвано Фера!І'Н.13. Він був !ІбранИІА ІВ •уніформ! nід
JИІЙ111t3Нтrа. Т~ср ЇІЇ ЗДМО ся, ЩО Ч&СТН1111Са ЇЇ ЩЗЧ::'І'Я ДО неі 
верну,/Jj8. Не tlyiJrr> J.f'W!OOO, та.к бу.в бодай юва~риw - вета 
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4..rrрЗІВ)' ~О!Вс.hІ ·nО'В.ШQЮ. На д11і ~:.д,і(ЩЦ мав .1ише оМІоrо 
ІІОІВЗ!рІtШЗ, ОІ".Ме нема 11іж KOf'O ДЇ.іІИТН оеї Ді1роrоі річи. Бе· 

р.'ть, продвtііте, в .з.?.СТЗ1іе-rе .за неrо 'lf3ff,)feншe 50,000. Тоді за
жw.вете щ3с.1ивійше. 

-- До:6родію - майже IWfilCТOma'В Кадерус, ЛірОО'ЯfаІОl/}\ 
бояз'К•) О\.1ІJІУ руку, .а другою ОІбтнраю~ш .літ з І.fОпа - ко.1иб 
ВІИ i'c жарту1вг1а111 •з люд;сь~1<ого ~нещасrя •.. 
~ Бущ.1і11е с.тrо1кіІЙ!Н~ - відл0tз~в ,ОІ!'ЯІще~ник - '60 я знаю, 

ЩО ес ~1:щ1е .ї!O.:J,,CW(le ЩВІСТІЄ і <НСІЩЗ1Сl'Є і 'l-Joe 6е'р')' ТЗІКІИ!Х еn:рав 

л•t>rКІОJЦ:}1ІІІІм>. 011i1re б·с.11110, а.1,е в і'И1t.\Іі~1у 'му1сите менї J]Jат:и ••• 
,K;Ji:t.ff\,IC. що дФТН!!І}•В ся lJIЖe був бр'И.їІ!JН'ТІ!J, від'І'ЯГН)'В Ш· 

r.m 'РУІК). Овяще~ннк )'О:І4Ї~1В ся. 
- в з:шіну :мусите ;ДЗТН мені ІНЗ nаюпку ШО'ВКОВУ М'~ 

ШОіІfХ'У МОІре.:щ про як~~ в.и зrа;д,ува.111; що її переховуЕ-rе. 

Зд1mО'Ван11іі до ІНІаt:ІJМірj «адерус 11і.д.:.йшООІ до !І.~овоі 
скрИІІі, С>ТВОІрИ.В:, ВІfЮ\В пoo.iшvry ШОііЖОВ)' тr:>рбШІК)' з ~t'wi

ПOIO, ·"'ОЛИСЬ rtOGOi.10чeН'OIO 0.КСЖОІО і пе~ре..1ав священн"dВИ., 
;, свmценнк .:tав в за.мf(іУ ;:сія:11анr. 1\nд~рус ;н.•дво 'Міг вірити, 
що ·е>е ІВІСС дiГtt',;rkть і сю1за.в: 

- !В111 божнЛ LJ'O·:roзilк, 01"1е. А.~кеж ніх-rо !і>е З11S.в, 1що 

Е.-·н.н11нщ n с1р~дн в f:І'З1м 1'SJ<Y д'ОІР.ОІГоцїат у 1рі<1 •і ви мо•11.m її бе..11-
111еч но ІJ С'ебе З>ад.аржати. 

- Нї,Х'!\о не 13.Н'З!З, а.1е ·Гооп<0щь 'ЗІН~ - відтт·о;в:.'В с.аяще
ннк, п~СJІ.Я чоrо встав, ·ВІЗЯВ ю.зле.1юх та 1руюа1шці і додЗ11: -

- Оrже вс-е, що .ви :.~енї о;пооіл111 є cвsrroю '11р:щз.ою -
ЧJІ 1'. !\? 

Тз.к, до .Л'>..1;>сбнщ. i'lli: - , СКд.З..."'З Кз.де~ру-с - і ко.'ІИ 

хочс-rе ще раз за.ттевю1.т.нсь, то ось в:ni свsmШ Хрест і БЮпія 

)f:;)ЄІ ЖЇІftІ<И - бер;trь іх, а я ПОХJІФШІІ\ 'R:l ~ПІХ Р}1КУ .-rр1юсяmу, 
що все, що я оповів, є святою nравдою, яка меuї в1.:хома ... 

Я вірю в:11.u - перер.ваs ЙQ/1'10 бесіду свящешж, за

nеwн~в11ш.сь з тоr.1•.1 і ,ВJ1слu•В!)' пrо щ111рість Кз1.:хер)1Са - вірю 
і ,б;1жщо, .що•бн, tч~·іі дa•[Jl.)'IHO.J< ~.:хмо11.ж:1 111p1P1Ji:c ва,м щз:.:rе. Про
щn.(;тР.! Я ее1рrаю ІВ ево:і С11оро1•и з .\riVІ< .1юд11іі, які зап ·:i:ii· 
BJIOTD .11t.\{) одні др)1ГІ!М. 

C.~OJ>;Dt nо.дЯк11 ~і crOj)OOИ KJ..'llfJ1)Ca t1c 01·.10 'Ісіиш1 ні ~1:. 
р11 І СВІІ!ЦСіПІК 3 тр).:1011 \!Lr з RllM розпрnщат11 ся. Коли 

вре.шті всів на коня і відrхав, то .Кадерус ще .довго стояв на 
п :')ff)•'Hi . •rac ві.з. ЧЗ..")', ко..111 священик or.'111,!UЗ :-я, 11а~ав 
iIO:uy В П О.З:!LК}' 'PJ h"ОЮ. 

н ~ p:u J'0\.1.0C Кг:ркоота 'ВЦ:3ерН)'8 noro увагJ в:.:~ ві;~ із· 
дж.з.ючого д.шnюго гостя. 
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- Ч11 се все нр1в;r;кве, що я чу.11а? - .з.аnата.'Із. вvна. 

- Себто, що д:.яиант дістав сн нам од111вІ? 
- Авжеж. 

Оrжс ООЧІfШ, що ЕЁВ наш. Ось він! 
Жі1ш:;t д11в11.11з ~я ва ;t()j)QГid! ка~1інь якось ІІО'Н'уро, а 1ам 

СК338.~а: 

- Л що буд~, ко.111 се зовсім не діяма11r? JУ\оже се .ла-

111с нас.1і:.11ув<111е. 
Ка.з.с-рус пс·.Gлїд. 
- Нас;1ід)1~~;тє? Так rrощож чоловік н:1~1 Iio•ro дазJ.з 6н? 

11~об11 д.JІВ~датись про 1ебе і про твої таІіни. 
T<J1'C np;f:i(] щtSНє дуже прнби.'Іо І<nдер)'С:J. в:н хви.1ьК) 

моз·1.w. а 'Г,;\І ·.тwк!fВ кane;nox .!!а rо.1ову і сказ.1В: 

-~ М11 скор11о д '>в:.:щє.;10 ~. 

- Я..:? 
- Тек, що те:~ер в Бокеrtр яр:изрок 1 є та:м •шм::!.10 юзі-

.1єрів, О.'Г'іІrе в.ід ю~х ,:rав~даю ся, Доr.,ядаіі з;о.~1у, а за :~.ві 

го111ші я fiJ,1) н:~зад в дома. 
З т1ш11 сдавn:мн Кадеру.с виі'ішо·в 1 м,1ііже П{)6іг доро

гощ в •нu n ря~1і прUІТииІім тояу, в які'м 1nоїхав ~нез~так0<мкй. 
Д1~В.ІіН''ІІІСІ, В С,1Їд За 1./О.10ВЇЮОІМ K~ljЖO!ll'З СКЗ.ЗЗ.~J•іJІ: 

- Пн r~с·сять тасяч ;uріІв, ес ,ве:шка ·сума гроШ1ші, ·а.~е 

чи се вж~ щ,1сте? ... 

РО3ДУЛ ХХVШ. 

Вязничий реєстр. 

Дру1'ого дщ1 n~с.'Ія то11оІ, ЯІК Кад~рj<с мав Re:3'в1r•1aful1ocгo 

гостя, 11;иа~:1LІІ111·ка1 .1\\а~рсшйї відвідіJІІІ 11редстав111'сль рюк~.юоі 
бз.нковоі ф;рщ1 "То.'І::ІС і Френч". Був се чо:~ов~к ·около 32 
рою~ в:ку, сuя:mенаІі e.1єfami:-l'o, з 1шr.нrд.}' і! акце~іrу нага

.1)110ч1rІі Лнr.чійця. Він звернув ся до ІНз.ча.1Ьнш.:а Мз:рсюйї 

011СЮІ 11 С.1ОВЗ..И11 : 

- Доор0одію, я rо.юmшіі представите.11ь фірми "Томас і 
Френч" в РІD}{і. Пр<УГЯN»І посдWJІfХ десяти років н.аша фі;р

мз м.з.:&а тіоні 'ЗНОСИНИ з ~с;ю "Моредь ! C1m• в МарсWІЇЇ. 





---
v- Так, се ne са'Ме, що nрнготова11е .11.0 6авюроцтва -

.tellt8 1ЇІіСіі&."ТОІр. 
АиrJІ'іець ~ся ХВИАЬІQ', а ТЬІ почав: 

- ~т тоrо ро.цу мусить прнбиваm ЧОJІОR~а. 
- Оказа'ВІWН nрагд;у, 11 ·вважаю •все страчеmw - niia· 

JОООНІІ •інаnек1Іар. 
- А що було бн, хо.11И6 я rlry'TT.1118 у вас пащери що .11:0 

Сl>ОІГО ~? 
-Ви? 
- Т1LК, я\ 
- РІозу.и)есь з ~неftмовірною ЗНКЖК'()Ю. 

- Ні, 33 200,000 .'Іірів. Наша фіриа в подібний спосіб 
зав,ігди nocтytnae. 

- І ви зеm.~атите ... 
- Зап~· гО'ІІівкою. 
При .mx CJJOJt3!X Анr.rіець вкняв вя.зку -банкнотів, яхою 

бу.tо можна '8И'П.11>аткm д;ва разя по 200,000. 
На .'!ИЦИ інспекто.ра засяв промінь в.цовменя, хоч ІВін 

ст~tра.в ся се заюрW11И і За}\В8ЖИВ: 

- Лане, я nовипен ·В<n« аа3ати, u~o •ВИ пе зможете ІВі· 
доора-r.к біw1ь~. як шість ·npoцem ·вс:еї суми. 

- Се не .иая ОІJрЗ'JІа - в~овів АІІІrлієць - се .сnрава 
фірми, якої я є npeдcralllfreJ!eм і ІВ імени ІІІСОЇ я .D<Ї.ІІаю. Mo
ЖJUUIO що фірма .юк! вевіа.омі меиі причини f!laX постулатк, 
np~ хоче npиcniuпmt .)тUОК фірми ,,МореJІЬ і еив·. 
Я знаю .11нwе, uю я ІЮ.Жу 1ІНПJІаТИТИ аак повну qжу сейчас, 
ко.1и всі nретеваіі пере.uсь~ 3ІОіА фірмі. А Щ себе " жa
JUIO .111111е xoll'icoeoFo. -•1 
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- А 'Dt в ткх списах є j'1ВЗ.!1И, що відносsсrь ся до особи 
вязнів? 

Там. є окремі зв.: ПІ ,Ц."ГЯ кож.п.ого з ІІИХ. 

- Т1.11< ••. В )te!fe щобро."І.ію, :11ака оправа ..• Я вихСХВ)''В:m 
01 n Р.1ам~і, а моїм го;гоаннм Ї'!ІІС-rр)•кто.ро.м був св~енкк, 

яюсІі 0.11,k:rн iНar.10 дось З:ш~к. Onr<J:и1 я до•відав ся, що ііого 
J;1 \1 І<Іr)".111 ·в Ша то ;~'Іф J ме:нї хо 1 ї.106 ся знати щонебудь 

11ро 1Іт·о с-мсрть. 

- )!ке бу1110 J.roгo i.r.tя? 

- ФарІя. 

О, я дооре його пригад:}1ІО - С.К:.1З:lВ інслектОІр 

він 1ув Ібожев:.1ьним. 
- Таке ГО"3Оj)ЯТЬ. 

Він Q)'\З ІНJІ\\ .lіЙС'ІІО. 

Зоос м ir• n.:1иво. А в ·1 11 Ь!еШ!''> ВJtяМЯ.-JО ся /і<)ГО 

Gо;1.:евімrє? 

Ш~і' )ї!В't'В >:Об~ ЩО t ~І"ОШІ'J'е;ІGМ t:~.'!IPJe-~ШX С'<1J>б:з 
1 n~~ЮІ'G!ІШВ 'УТ~ядоuш ве;ни'і а,•\Ш, кощ1 J~()ГО ув.'.1!:іlіять • 

• І·!С"щ:r;:<Н1і·іі! І в111 вже не жне,? 

• R!1r вмер 111еред п.ять ч11 шІіи:л. місяц~пtи ..• в .1юті-.<. 
- C11"1•1.:ia у ~ас ЛJа.\rяп,, д1обр?;І.Їю, коди ви -rак ТQЧІІО 

(J а ~НJІ'І'ОІЄТ'С ддт.1:. 

- Я 11~.wятаю сей в111п1дак ч~рсз те, що з юm .вя.з;L1'3 

ся шюр1uа іоnорія. 
- А ч11 не можва )tені про неі .ді1нат11 ся? - запитав 

А.нr.'і єць з ВІJ!j)ЗЗ.)~ згШпере-.:-ов ·ня. 
Ох, л.:.яе, ~сrор·я шнрrх~ іІ їrepOCІtJ і i.;opYrкo мсхжна 

nерсnов!стн її так: КеJія Фарїї 6},1а від;1.адена сорок. або 
ІІЯ'І'ЬДІОrІ'J,, стіп 'Від Бо!на.пgtр'І'ОВОІ'О 31'~!13, Щd rтрКЧНі!!ІіВ ся 

дУ"А<е до їrого noвoiporry 1815 ро·1>у, 'Ч'о.1овік1 дуже рішучоrо 
Н'"бІ."3 ІІ•е'ЧІНІОГО. 

- O:r Я!КІ - іR•аІЧе .з.дИІВ')"Вав оя А1нr.1ііієщь. 
-·Так бу.10. Я сам в 181'6, а1бо 1817 році )tа•в наrоду ба-

•mт11 того небезrтечног04 чо:1ов\ка: до його ке.'ІЇЇ йш.10 ся 
а товор11с1 ві узброєних жовнірів. І 13ГВ.з.аnнй чо:~овік .зробив 
11а мане ве.1111Ке вр~;ж~нє. Внрзау іrОІГо :rиця я Wколи »е за· 

6)'д':І· 
Лнrлієць ючеб 110 ус.\И~?В ся . 

. Ба, до6ро.з.іЮ, згаду.зали, що іх ке.1ії бу:rи !#.дд~1е-
Іt! ••• 

• 
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ОліСАІt .вirяsи:t() ся, що Е.:І;иО!ІІД Да~нте ..• 
- Чи ()е •іия т:JІrо НІІЮезлечноrо ВІЯ3ІfЯ? - лерерзав 

Аиr.11іець. 
- T;:tJ<! І 1'ОЇІ то ~ ДЗІНТе ,роздооу.в десь яки.жь 

mстру·мсмтів, ч11 сам зробив, і в1и<оnав nідземюrfі х1дник, 
Я'КНМ оба BЯO:}lJt СХ'ОµJ!дИ ся. 

- Очев11"1ло б)"В в ~нкх н~а:м:ІJ> yтi11NYra. 
- в~ суияіву. ме 1на :іх 'Юе.ЩІІіс.'11Є ФЗІfі'ЇЯ ,щі.став Н8111іЗЩ 

каrаленоііі 1і t11мср. 
- Ось Я<К ! Знзч1nrь ся зовс.'lм 1rр11родна ПІрачюяа стала 

ім на .щорозї. 
- Tau<, оок:.1Ь1<0 се вr~чоснrrь ся •~ JІ Ф"'і>'Ї. Зовсім що 

.в:руrі: J.Іожн.l ск~:заuн про ДЗН11а. Вихюдюrь, що ві:н сподївав 
ся, що пом~рuш1."< вязв.ів хоронЯ'І'Ь ш цвиптар}'. як инш1t.~ 

.'UОдні!. Ко.111 "1t";Ке ФZJрія вмер, Да;rге nepeuic itaro до св:JІєі 
ке..1іі і 110JtOЖltB 1fa СВ{ІЮ ІЮС"Ге.rТЮ, а ІС~ 3аtШtв ся в мішок, 
а якоrо .в11wrв Фароо. · 

- І !езв1111:~;і!н1tі1 nом.и.-с.'І і віз.вага! - зак.1и.кав счуд;о

ВЗІННЙ А.tJrлїєць. 
- Не3ш111rз1і11шюіІ, ІОе .rrp"JЦ1:1. Одна1111оок 11111.\1 с31,\'Іи1м зз.сj;д111в 

9ЇІН с~бс на смерть і OOВOODJ;.IJ№B )1рЯД о8'Ї'11. ДООІГО:tЇТ!!Оіf\О 'Ю;lО• 

1ПО~·· 

- Як же до ~сь.ого ·nри/:tш.по? 
- Не вrадует~ як? 
-Ні! 
- Се стаJІ<> ся ось як ... Ш31ІО д'1Іф немае цвитара і по-

ме;юrих кндІІІЄ ся в море. 1JРИВІІЗ9ВШ14 .до ніг 36.фукnовЮі 
тяrа~р. 

- Оrжеж? • • • - .пачав д<>nН1'}"ВаТИІСЬ Ааr.МЄЦЬ, нена· 
чеб іюму опраа d тепер 6yJta ще ~-

- Оrжеж - ЛОІВТОJ>ЮВ ilиcne1n1oip - IJJPИB!L38JIИ 36-фун· 
roJfИJll n>яІГаіР і КНІt}'ІШ( 111 море. 

- Нев'Ж~? - ЗаіЮJІИІК1І&В АШ'лівць. 
- С!1р3ІЦЇ 118tК c:1'3JIC> ся. Мооюна у~ЯІВиmи сооІ, що \!t)'ІМ8111 

він, ll(!OJLИ з!АаІІ петіти з 9ИІС'ОКОf'О ()epen<11 в •мубиеу на .ска.'Шf·. 

Ва!рт.а 6}\'te> 6aчwmr тоді йогОІ пце. 
- Тількскж -ое бу.ю Rем<)ОКJІ!ИІІе - за-узажив Анrліець. 
- Неиож.'UІВе, се прам13, ~ 11 собі ~'lЯЮ - ска-

!t&В інсnекrор і J10'WJ схіяти ся. 
ІСиішио <:тало <А Аиrлійце'ІІИ, хоч його сиіх був дуже 

11оМ.рк-оdІЗRИ'Й, майже хОJЮАІ!НА, 6о Nll03 вже прик.иета аи
r.uйськ-оі раси. По DИІІИ Авntіщь wrepwиA оочав: 
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Тепrер cri.pзaa ~зовсім 'ІЮRОЮ. Зrадану щюсь'5\• Мо
реля до Наполєояа здержав Віефорт і не nозво:шв іі зайти 

до ру?К uїе31рз, а "а саиа nросьба rн> )'Пад~.'')" На:п QІ.1є')11;; <."іа

..ю C"11pat1UI010 зброєю 'ПJ>ОТН Д!ІІІ:1а в рукзх к()J)С)оtів.сью.!1'о 
пр>К)'J>З11Ора. З()вс'Uf зрозуиі.'!ою супроти зсегОІ тог J. буm 
)"·B!!'ra в· реt:стрі np11 Ь.еsи Да.нта., .з.е <іу.10 СК33ЗНО: 

F.ДМОНД J!ЛІПЄ vч.1ст1. n no1101>0ri • t:..rь(llf. 
{ 

ІІсз.~111шо заnзяпd! 6оJІ.trтз·ртип; 611ав 

'і'~р~б.~ .\4ат11 11н r11щ 11anoc'TJ>lfiш11Я rr••1-
з1p. 

Лід ссю )'В.~rою була доот11сюз· rrншоі р)"КІІ: "Г.1ядн ато
внm.rу ~ з;;а-у - нїчаrо- зробИ'ГJІ не можна". 

П~гmrдаюч11 Піарівmrз уВ"а·rу ~Прн і:иени Дarrra, в якій 
гказзно. що Данrе ззвзятиuі б:жапз.ртІЮr, з заявою Вієфор

їа 11а fТ?ОС!:<бі Море::rя і пооа~шв, що в обr>х ВІППад;ках rш

сь.ио !іЗ.ХСЖС:..'Ю ДО .lд'!Jol рухи, t:сбто І'Шса.D ІіОГО В:~форт. 
ЩОІЖ д-> д'ООІІЮКJІ 111д увзгою Віе,форта, то з її З}tЇ<:Т)' 

ВС'ЯКІІ:JІ )f) ::tв бн .Д.r)ро...-у;м:ти cit, що сю доn~І:СКу зро'6н.а я

ю~іrс1> uwщжтор, ffЮ!Jlii хвп.1·е.во •бу:в Дa.r1rr'J\YІ з·a:ЇiJJreveІQyrвaв ся, 
однакож, пзяr~шн на увагу об·rяж1щ1ч11й Jміст 11ідомост11і1 
п,ро. вязJJ•ІТ, ~~DJЖЗІВ ІЮ~fо;к.-rиви-м щобущь ;i:m1 ·ircro ;з,робити. 

Я~< и.ж·е було ска.з7.ІИО·, Шtш•Ш<Тор ч"'рсз oc'oi61-DC11! П'J>И'llfr:R.И, 
а ·1«' мсnщ11.е з 1 1eмiJ.Jocт11, ;r1ю111.в .дJН!rліііця ·оа~~О!"О п1рп реєС'ТІрі 
ВЯ'JНЇ!!, D сам сів ~ia Gоці і почав •шт:~rи Ч•.J>С()ПІІІСЬ. Ч1п11zаоч:и 
в:~н не ба~чнв, я:к Аю'ліеuь ЗJІожив і заховз.в ІЗ кишеню ~до

нос ІНЗПІКЗВ~tіі Даsr.тярООІ в X<MO\!lf<'Y юо.'110 Рез~рви, <На які:и 
бул& поч'І'ОВа печатка Ма·рсІОІЇЇ з датІ)Ю 2 марта Іі -~асОІМ .:~.-о

рученя 6 ГОJІИUОІО ІІЮПОJІУ,!І,'ІІИ~ 
Треба OJUBCOЖ JІ'()д.а1'И, .що 1СОІІІИб іосnеююр був IR3rВirrь 

бачn, що Аиr.11Мць nрисвоів собі якІІАсь клапоть паперу, 
нён буаба ве ~ав ся. Що варта ІМ11110'1'Ь inanepy, й ще 
~ tnQцi, rco.w Xl()JIWr.Ь о 200,000 .!UрІів? 

- ~І - ааз• '8К'Іаци Aнr'Jdeitь. ІЗrаМІИІІСІІЮ"fИ NQ()

OIIOI рею1р - • 1'І8ІІО все, що ~ мати. Toell'8p же :на: ме
не черга 'ВИ!П·О'а!ІИ'І"И <ІбоtвяеОІК. з МІІJО'Ї С'rQІРОНИ 38ІОUІЬ'!'е 'ІІИ-
11GІІНИ'!ІН ltO'I~ і~ одерж11 е ІГО'І'Ї'8ІСИ, а а 
~1111 вам в с ти• 

~аза:вwи се .Авnrіець вст-ав. щобІt дат ~ інсп~еІсnІQІ-
ровн, .нІt сеАч8с ~ і ftOllfa& Wttl !ІТИ 1ПОJtрібві р}"б.рккв, 
ICOIJlll' "11.ч&ООІІ Аяr•-· "., в rраші при др)Ч1ЇІІ С'ЮІІЇ. 
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~В такім етапі знаходила ся фірма Море.1я, ко.1и до неі 
зав1rтав агент .р~оі фі~рмн - Т~омсох і Фреьч. 

Першим, що зустрів arel!"l'a, був ЕиануіJІ. Він був 
сві.доинА., що ко-к.дий иови11 nicrь nриноскв в~, нО11иву 

- КОЖ.З.НІЙ ІІ>рІІ'.Х()ДИ:В nредкладати рООІІуНОІІС Д\ІІЯ BИIJJl3'111 -

і чсре'з те, шоб~t сзаощадити Морелеви важкого к;~опоту, ві11 
лобачи~tши пt>;ред сОІбою АнrлUЩя, x.orriв С!І<М ІТ'()ІЧВТИ з ИИ!ІІ 
босїду, однако.ж тОІй з~яниm, що fі'О<Го опр1!!93 вимаr~ осо
бистОІ110 ,n1ОІба<1евя з caJМJQI Морелем. 

Піс,1я того Ема'і!J•і.11 11ок.1икав Коклєса і приказав за· 

пrова.!ІJІТИ не.зкгкс»~оrо до MopeJJeвoro віщї.1у. 

f'l.~y•m 33 Кок.1есои Анr.'fіець стрів на сходах гарну 
1.івч:ину оноло •шkн2!Ііuяти ;~іт, що неанжіАно дивила м на 
JtC31IЗ!l('O)I ого. 

- Чи пан МrJоредь в канцеJmрїї, 'Паюю Ю:~іє? - 33mt· 

тав Кок.'І'ЄС дівч 111ш. 

Так, мабу-rь що є ·- відповіла ді1'Чина на.:хумуючись, 

- але ви ще заr:rяньте до канцелярії, а ко.111 є, то донесіть 
йому про прнбутє отсеrо добро.д.ія. 

- Д,о 11о~нrrи mipo М'ОЄ 1111p1flбy-re годі - заув-зжив Ан· 
rлЇt'ІІІ· - бо лап Море,1ь мене особ~.tсто t1e знає, анї н:> знає 
a.toro і.м<"nи; нех,а<й сей ;хоородій дон~есе, щ-о пр1-rбув довіре· 
1rий a,reнr фірмл Томсон і Френч з Рим.У', з якою вмп баrrь
ко оста-є в ЗИОСИІtаХ. 

Дівчина 3'6.1Ща, почувши се і поча.11а схо:rитн ва ді.т, 

ко.,н аr~т і Кок.тє~ по.:юз.'Іи ся нз гору. Дівчина .заіhшrз .no 
ка1Щс11яріі, .ne уря:;~увз8 Ь!ЗЯ)'і.1, - - а Кок.1єс: попровадив 

Анrлїrщя через кШкоро дверН!й, ~nоки оnЮни..m ся в ждаль· 
ни. З:rиКїrувши 31 собо.ю на кJІюч двері, nіш<>в Коюrєс до су· 
сідної юімна·п1. Вернувшн за хви.1ьку, гін дав знак гостеви, 

що мооке увіWrи. 

J(lr>JИІ А~НІrлі,ець у;віІ'rшо1в" МСJреJІь сищів w.rд rруб~ю кни.. 

г.010, що міст11.1:.1 'в соібі всі довжлі 'З'о6овязаН'я - себrr.з всі 
дох;rн. ЯІКі, }tз:ia фірма Мореля. 

flp11 ІК'Т}1ПЇ UC'З.ff.?.KO!llOГO Мо~рель ЗЗ'МЮR)"В кннrу. ВСТЗІВ 

1 п-011р:1с11в rо-стя сідати. 

4oтиpoodrwrrь п"іт нем~о переміmuи виr.-~яд Mopemr. 
Тоді в:Хr :и:rв 36 діт, вині 50. Во..1ооє побіАіJrо; Ч2'С і к.Н/11,)ТН 
noopa,,11 чоло r.1убоюrмн ,зуорщками. ,КолишНШ весе.1иА, 

n1ро.шrк.1111В1v"І. а np1'10! рішучкА .погляд став нияі зиучепИІІ 
і -бvRЗКНМ. 

















- .284-

те.11лІUІ уФІіх'(І'М, иезвнчаіЬn11J.1 для особи такої СТj)()ГОі вд1чї. 
111<ою бj"В ЧJ~nшаець. За хви.1ьку в к».iнarri бу:ю лиш~ ДВQХ 

иущНf!. 

- ОТ'.п<:еж так, добродію - 'ПОІЧЗ!В Морс.1ь сі,::J.аю<щ - ви 

все чули •і 6a1trи.1rи і мені яе :rишаєоь снііщо, що м.fu-би ВЗ'W 
сказ.ати. 

- Б(Ічу - Еfі.ІІJпові·в лнr.1rещ" 1що нове і без вашої 
авни нс~1ш1С1'є вас 1тгостИJГ~о 1і се ~влас.не спонуку,; мене йт11 

Hrl,И З ДОПОМОГОІО. 

- Ох, П'З!ІІе! - зж скр1mrув МОІрель. 
- Пождіn:., будь .~в.ска! ... Думаю, що я є ОДНИ')! в 

в з 111 нх Іtаі'fб Ь.1ьш11х Kj){".!lf"l'O рів? 

- Х°"'би те, '11l1> ча·с ваш~sх р:!t."<)"ИК::в п-опере.з.жає асі 
.11.pyri. 

- А чи p:!:ni б юt, щоб11 'ІЗС продоюкwrи? 
- Продовжене вратува110 611 i.roю честь ! моє і!-.'1ІТЕ. 

На ях .'ІОВГИІЙ чае p<tti б вн зідmяrnути? 
Море.1ь nризаду1ма.в оп. 

Два мkящі - сказав •.він mo над.умі. 
- Я дам вам три. 

Тіі1<, о,:пп1Nо*, •пr фірма Т·о;мсu\Н ; Френq зrо.:~.1~ть ся? 
-- Ilr<v1>rol Я все беру нз собе. Нт~і иає~10 5-ro <Jepmц 
-Так. 

- Добре. Дату в1п:~ат11 nсрс=лскимо нз 5-ro верес1ч1 1 
тоді в J J.:Ji ro.!111fi (тепер вказіrвк. нг годmт1•.ху стоя.,з рів· 
нож 11:i 11 го~1mі) я прийду за rpir11rnи. 

- Дуже в.:~ячюtlі ! 'Г•.з.і ::>::'1·"'""'' . . а к1, то не буде иwе 
И ~ ЖИtJІВПІ. 

Сі пос.1ідНІі С.'ІО'В:Ц Море.1ь сІ<аз·zв таюrм 7R'Х!Ш гo:rocov, 
що tf\?1~и11ець не ~t:Т і"І: чути 

Після то•rо в1nr1om1щro 1юrpifuii формадьН'ооnt і :МореJ11, 
rra11yв ссб!' ноа "JІ{JІІ ,\1kmй onoк)t111i,f.i11нr"1, в яках бу:;~.е м:1r по· 
СТЯ'ГІl1'И довги і рОО!'.'І'ЯН) ПІ 011 за ІІН!І!І!'МІІ с-ттособа~.\111 рЗТ)lІ· 
ку 

Дн~·ю•ш 1 Щ1Ір')Ї '!)"Ш~, }.\І)р~ь ІJіІ.шровадіUІ Аwлійщя 
~ж дQ ·С''І:Одів. СходЯ'ЧИ в дСМ1С!І)' чужн'ІІеuь з•шба.в нз <:-ХО'..1Зс1: 
/OJrJІO, що, ЯК здав:!.1'ХЬ, ЙІШ.,3 ІtЗ гору, хоч tl" дїдї ~1)113 'І~· 

ка.1а ~на irero. 
- - Ох, пане• с:кз:змз вона, ІИ~f'і)В ае 3Виюч11, що дЗJІь· 

ше rов~рити. 

- 0111oro д-оброrо .ІЛ~я ви п;:t"Гшете лнст з Щ:пп11ооw 
,;Сннбад Моряк" - окззnm ч.wки;не-щ, і пост;'Іflайт~ точt10 
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ніс к:tпітапови ,т:r.кож нз.1ежну ЙО)ІУ л.1атню, ІІКОЇ той не мав 
відваги впо.иЮІати .ся. 

Верr::юч11 ві;~ к:mhана, Морс.1ь стрtв 11:1 <:ходзх Пене.1ьс
на, ЩО ІіШОІВ tta ropy. Перше, що и?r 611 ЗЗ'ВВЗіІШТІ1 ВСf'КИЇІ. 
хто знав Псне.11>оиа, був :й()Го нІ)В111іі oдsrr. Бу.10 в1t.•щ1;, що 

одержаних !'рОІшиі1 ие ЗМG~рн-ував. 
ІJ106а'•шв1щ1 <:вого 1Не:t.ав;1ото •ро161) 1 од,звц:я, Пене:1ь:>:~ 

З'МLшав ~ii. Зд~е~.10.с1>, ЩО· fюму ст~.1·0 ·С:Оро1~1но 1np11 сій cr.plчi, 
на•1е-•б він r1ю1 лровпт~в ся. Ко-111 о.1нє.к()Ж Море.1ь пад.1в 
ЙО~ІУ J'}'KJ', П~ІІе.1Ь0Н сrИ•СА)!В ЇЇ З }"СЇЄЮ ІІЩр:;:~тю ІLІfJПХИ.11,НО· 
го Морелева <1:).1ов<кз. 

З\І'шанє Пене111ьтrа ПОЯ'С!ШВ собі .'-'\ 1ре.11, зовсї~1 !!рост.:>. 
Чо.1ов'коrаи ста.1 ~ н~хк.)в~. дум.а'В в:и, що я пабачпв й:>rо 
кр:.:ще прн-браноrо, т: звич:~іrно. Н:якоnо ,1rory через те, ЩІ) 
я г~тr)в п :J.yi1aт11, шо ко,1и ~1е11і 'lреважке горе. т .:> ЙG~1:v 
МО€ Г.Уре ба!і.:~уr.ке - ЗJ!li'IL Й'!!() !i\JBt' 1"ІІІП€ і вдовмсний. 
А може щ1·~іть він r11~їrшО!в !Н>хн.·;111тноё'L, С'Вому -кгпі:тан вн, 

що .JІtаАшов ново.rп .loбroro ·Р бот•)lІ;1 в11я; \ffYll\e нав~ть 1'Оіі· 
же npнc:rnn iioro ::to к2m;таона, 'ІІІО'бн Т'1'іі 0G1•яв :·праву кo

pnG:m. 
- ІІlирі .1101е! - 1с;;ззав Мо·ре.11. до себе, Л-1у•111 :topo

roю. -· Даlі Го.сподrt, щоби вас тепер ш~ші ТЗ'К .люб1r.ти, як 
я в:>с ,1юІіи'3 і !ll .J11'iн бymi в.)'ІН щас1111.:1·"1111і, ю:к я ю:Rі! 

Мнн~ в дщн~:tь, :м1и1уз і серпенh сере1 б~ nра~r'рню: кло

ПО'!';!! Море:~я, щоо11 ро.здоб\ п1 нoni~J\ і п 11ержап1 стq;:111й 

кpe.:11rr. 

Сt>і'т:т 20-го п.::"1N1з (ІЯ в M11r~11 ... 1i: 6.на<m1, ш'> М 1рt>ль 
ВІІЇХіJ:Я з м::-.а, а се ~ІЗ.'10 бути З'І-І:ІКО\\ ~ TT<..'l!<Y іі•)Г!J. qi·p~!a. 
Говорн.111, щ11 cirn МО'редь 11t: Х·1і.Їв І'і\"ТИ ('!'Іі;11<0)1 n?t:.1і.д'Ноі 
в!!Жко1 хт11.1і І UІолrш111в ro-;i._,внoro cc:r..11cr•pa і юJ.сієра, щоб11 
iiw·o осОібj· в11ручп,1и. 

O;r1f.11<0ж н:н1е:Dекір ~кім спо.1ї.ва11к11м 1101с:1ЇL'ІП11ЇІ .де1111. 
серпня не Іl'fШІІЇС нічрrо ново1'1'1.. В 1-1с111. 31 ,го •серпня Кок.1єс 
стояв 1а .н:.r'зною переrородою, оr.1~1а11в 11ред;цадані ;ховжні 
nаперн і вrнr.1аоtrував 'КОЖ.:<11Оі nОІВною с~ А~ 10 до іП :>с.1ї1Ноrо. 
Прнйш.rrв нхвітт. 1в1 непреави:джен· рах) 1111<11, одна~.:ож ! ті 
К'Jк:1є,: ..-:еІічас точно ви:пJІ2!1'1m. 

Все те ст~вд..'І'> ::r.тя заrа.1у що-р:н б:,1м11е ю~1рО'Ч')tі.ч1t..'І1. 
То.1К•Jі!З1ІО Н1 вся~і ~~Ж;lИ.Ві Л:J>,111 і ОСТЗ1'·:>•ШИ'1і ви:.1і;х бvв 
таю~й. що МІ)рель не всrотть .~овше, ян до к:нuя вересІ!'Я. 

З nоч:пко-м вересня .\о\оре:rь вернув .'l() !l.O~ry. ЇЇ(}гfІ 'ВН· 
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- Ти бачИІІJJ c<W - сказав по хв11пи батько - шо Т)·т 
RІ»Іа мооі ВІІІ!И . 

• Н мщн МаксІІ}{і."іяна показапась )'С!>r:шкз. 
- Я знаю, or-r-e, що ви наr1чеооі~иІІ ч-о.ло.вік, якого я 

юмн з11ав. • - Добре c1rny ... тепер вже все ксне. В:діnіди ж тепер 
до матср·і ; сестри. 

CYr11e, - rtO<ЧЗJІt ще Ма1<с11мі.1і1111, rrp11h"'-lfl'КR:V'IВІill1 
б.,зго;;1ов11 ~1~11е. 

Murч:n1. 11fЧІГОрнув СІІІ1З ДО себе і П•)ЦЇ:1у.взв в ЧО.10 T.l 
СК!ЦаU" 

Так •.. Я іJ.1аГос..1ов:110 теб!! іменем ~ОО'і\І й і:че:н ".ми 
трох тт 1отїm, чесних твоіх nре.1ю:-В, які гов ·рять то&: ч~

рс~ МС Іt: ,.Бу.'J;'В.'rЮ, я-ку З1/іfЩІІ.1~ Н~ГО.1.J., 1\ОЖ33 Ві.'І.О)'д} 

ват11 ІІ;що.во". Xro побач1п1. )!ОІО cмt';>Tt., т й зжзлнть С'І'І 

11а 11, тооою. Мо~же тобі :rЗJt..\'Ть '13t~t;·. irкt) не ;~.ади мс-"11. 

Дбай, шобІt 11е тре.ба нїко.111 1овто:1яr11 11ннішньоrо соро
му. Пдн, берн сп до пр::щ'і; здоuуnз1ї •rесно і в:.дважно! 

iK11rrrc, тн, мзтн і сестра. Я'К!~аііr)і.11.шс ощадно - rзк. щоби 

ма~'ТОК тнх, ;х.1я я;кrrх я з'·оо0>1иFз:ш1111ї1, зростав і збіпr.шав 

ся в твnїх ру1юrх. Опо-.rа:щИ. якиіі вст1чавнІі буде тоіі де.нь, 
кt>.111 11111nвер11с t'Я ;швн-а nо1вгr1 аашото дому і тв в О'І'Сtй 

с<11мUі к~1е.11яртї бy;rem м;_z. с1<аз~т11·: ,,ML!i б01ть1<·0 вмер, не 
М'ОіІ"}"ІІІ зpo:бtrrll ТОТ'(), шо я зроби'В, о СІ.1JаЮОЖ він В~!ер СПО· 
кШно, будучи певюш, що я докtі~rчу ЙО'ГО рооот\'~. 

- Отче. мій отче - з:1кJІ1001в тепер J\·\а~и~~:.."І'іЯlІ -
чом\·~б же ва:и ае жити? 

-- Ні, \\Зіксимі:r'ікне. Ке1.ч11б я жив, все ста.10 би проти 
м~не. Мою р'Jіботу вяза.111 би з С)"МІІЇВО)І, опrівчуте ста.10 би 

пен~tвнстю. Коли-б я ;юm, то мене вважа.1и би нїч1rм бію.

ше, як rіа1нкротnм, чолQвЬком, щр 11е додержав слова. Ко· 

.чи-ж JI в:о.rру" 'J't'ІГДІf· .м;·Й Tj)j1П є Tj))'llO-~! 'Іе'СfЮГО Ч•ОіІ:ОВіК·а1, ал-12 
неЩ:J('.1Іfвого. Ко.ти'-~б я жив, то 11аі~·б.111зшІі мої то'ОО1риші 

будУ'fЬ ОІбюпrат11 мl1~ї лорf.г; K0.11f ВМІру, за мої"?оr ті.1о•м ГІІl!fде 
ціла Марсштїя з с.тьооамн і oniвч)"'J'l<i.o.r, ві;unро.взджуюЧlІ ме
не на вi•l'llit/\ спокій. І ко-.111 мене не стане м~,-к жшимн, ти 
сам можеш .r.'ІЯ'А)"ТИ коЖ:Іо.му см1по в очи і сказати: •. Я СfІ'В 
того, шо не х<>тfв жити, ко.~и раз в ж1rrю не міг додержати 
даН1'ГfJ с."ова •. А тепер .,ІПНІІ чс·не <'Пм~о ; старз:;1 ся, 
щоби твоя мати і сестра мені не перешкаджалн. 

Нараз якийсь неяснюй проІІІ'іІНЧик RЗ'ДЇЇ заб.11«: в душі 
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-- Пане, ЩJ- се значить - зак.111кав вх<>дsrчи Коклєс -
неВЖе>f< Фа.раСІ'Н? .•. 
~ Х~>дімо, друrи иої - оn::t.Зав rene-p Морель остаючи 

3 1.ipic.1a - xo.zti:\:o і побачю10 са)1~ 11аск:.1ько в СЇ")І правд11, 

а Господь нехаІі :\t<IE аас 1:1 свІ)Їіі ,, .с1й, ко.1и сі вicru неправ· 
диві. 

С:tО.<ЯІІІІ по cx0<.:t:!.'{ Море.1ь з:ti~Gaв жі.щ.:у, яка доси не 
~іди,1;1,11.1r1 сн itTll на гору. І Іе м11111у,1а АОНШа ХВИЛЯ, .як 'всі 
гуртом uy.'111 вже l\1D'.1D ,пр1~С1'а11і. То1впа, що зrорала ся ryr 
нс1111к1rм 1 1нс<10~. рО<ЗЄТJ,щrла сл порс.ц Море.-1ем. Круrом 

бу.10 Ч~ІТІІ 1·і.1~,ко СЛО•ВО: Ф:~рзон ! Фграои! ... 
І Із пр~іtе.1вке ·диво ,\~оре.тн і і!О'ГО другів перед вежею 

св. Lв;ша опр::з.'І.ї cr01m корабель з ве.111юн1 б:.'Іи:м написо:\1: 

"Фараrт, М.оре:1ь ! Син. Марсил1я". КО]!абе;~ь буа зовс1.м 

r<1кю1, ffКІШ всі ЗНJ.'Ш к0<рабедь М.о:ре.1я 1 наб:р пр1rвіз той 
сзм, 11коr? ~\оредь вигляда'В· !(')ра.бель заюrн)•В якор, ПО· 

за11'Вав вlтри.111 і на;раз .Мо;;ель побn•шв свого капіrана !"ома· 
ра, як давав 11рикаа-11-і Пенею.она, як к.1а'Н$ ся ,\1орс.1с:ви. 

Су1мні'вап1 ся довше б).10 годі; де<:~ть пfсnч людШі бу.пи 
сві;д" ,щr тоІ'О, що здаnа.10 ся Jа.кю1 11еі'1~1овірю1м. 

~!с щnдержав сrари·І! батько, к11111}111 ся на ш11!ю с111но:s11 і 
р111сні С'11 . .0311 IJ011111;[1f ся з його 0•111іі, а 9СЛЇД за T[Jl~f ЛО".f)11ИСh 
О•ПЛЄ'СКІІ СІ!ІЇВЧ)"'ГЯ і 11оважаия ТJІСІІ'l'110і rpv.~13JДll, з16ра.ноі КО· 
ЛО ПрИСТ'1Ій. 

А 1<0.111 есе те дїя.10 cn, то пода.,1.д11е на бо.ці стояв не. 

знакощtІі чо:rо.вік з чорною бородою, nрИІ\1ядзв ся )'ІІа:+."Н.> 

В"Сему. що дія.10 ся і сказав до се(іе п;в::-о,,осом: 
-- Будьте щзс.1ив1mи, чесн: ду~u;І Нсх"Іі бt>же б.1зго

с.1011е11rе зі~йде на вас за всі добµ'О'діІіства, яких в':д ва(: за· 

зналн і З";.tзнають .1Юди і нехай моя B.tfl!Кa спочине під кри
JШ\ІН вnшоі доброти! 

Нев111мовною радktпо зася.10 л1ще незнакомоf'о і ві11 

подав ся се/ічас в ,'J.O .UІ'EIJ по сходах, що служать до вm:їда· 
ня. Л11ше Ч'ути бj•по, ЯіІ< 'Не.з·на,К'.)•\ПІЙ І<рІІІ<!Н)'В 11])11Чи: 

-- Якопо! Якоюо! Як()ПО! 
Зn х;в11:1ю до сходів nри1бу;10 нс-не.щ•ке суз.~нце, забрало 

незнакомоrо і повез.10 до ЯJІ."Ту, що сто~в опода.1ік. Тут бу· 

,10 в1ц11(), як незнакоо11Ей ВНІСкоч1rв на по:иісr зі cnpзmr.icno 
:коряr.:а і зверну.в очи в ту с.торону, де ne-pe;t. х1111.1ею сам оув 
T!UI побачив в.ін Море.1Я, як М'!><ре.ть п.,В'Іі:ав; як тиону.~н сн 

.:хо него ііІО..lІt з J~ix стор:н і стискали Йо)tу щиро руку; як 
лице Море.1я с1я"10 а.з.m<ою д.1я тоrІ) .:i: Ібродія, якого він не 





-301 

Qдюоrо вечера відчеnиs він JІанцюх, що пр1+держуеав 

барку•) в .приmа.ни Лїворні, обвІПІ)"В себе п.1ащем і ска
завши мо,р!І1's.и: "ДQ Е.'lьби!• - полож1m ся слати. 

Б~'РКЗ ви.1етїла з пристані, як птах і с.1ідуючого ранку 
Франц висів в nристаJНИ ФеррЗ\11.ЖО. Тут ЗЇ'Н or.1fmyв ці;urй 
о-стров, відrадJ'ВЗ9 ~ІЖдШІ с.Шд ве:нrmя оікі•в на с1м ocrpo~i. 
а о.пі.;:.1я від11.тшв до Ма;рчі:яшо1, По двох 1·о·д11нах він 01п~mнв 
с11 в Пія1носі, де віf1 QІІОдівзіВ сн ба•н~rи вели•1езпі dr.a,Ita ле. 

редЇТRЮЧИХ черВО:НИХ куроо~атв. 

Т)"Г 11;!1.ІІЗЮ)Ж йо.иу не 1100\е.10 ся. ~~Jt)~fY вдn,10 СЯ' вбити 
ледво кі.'fика к} ропз'ГВ, от-ме всрн) н до •10.в1щ дуже розча· 

;>onaш1ft. 

- Ах! -- о~сзг-.в каnіr:ш човна - K(>m1-6 пт~ rраф з~
бажа11, то мoJhrнt ~rз.тн знамен11ті ,1ов11. 

-·- Де-ж tuмe - залитг.в Франц. 
- Чи б.~·111те і:>'Сьта11 острав? - і кат:т..л вказав пз;.1ь-

цем 11а стіжк.rва'!")' мu..:у, ще. піщ~ос11,113 ся по'Нзд море. 

- 1Н·1-ж tt Jfl ос-гроз? 
ОстрщJ Mofrr;; Крkто7 
;\,1С·Ж IJ МС!.і<: іІt:МЗ ДО·ЗUО,І) 11:1 ТЇМ <1СТрОВЇ стрі.lЯТІІ

- Пі111 !'раф не JІ'Ітребує дО.ііJОЛ), бо o·crrpo11 незащ'1ш 

- І Іею1,~>1, ?! НезЗІМешнJ..1ші :к'Тр;}l! на Ссред;.земt1ім ~rо

рю му"и. ь бути рідкістю. 
Та1,, 1ІЛІ>!<О-;~, се .;~овс1м 11рирод11е. Осrров насті.1ько 

скJ.111стнн, що нема на нім бі.'ІЬшоrо К} с:н «:М 11 ~'Jнтож J:-o 
.:i.o упр ~ва . 

• l > 1>01 u-м ~ 1 -ежить сеи осrров? 

До То.::11:анїї•). 

- Я1<. -.ж .ізЬршw тая в0<д11ть ся? 

Тнс:яч: диrшх кіз. 
--- Так •1н~1 же вопи жию·r1, - 1111жуrь с1\а:ш? - залн-

1·ав Фрn11ц з усміхом недо·в.Lря. 
- З0<1Jс°Пм ні, бо -гам росте •шrмn.10 бурЯ'нів, ю~1р•1і:в і де

рев, що 1rочіп,нr.111 СtІ uщар та ро-зкот~н між скалами. 

- Л де переночую? 
Пере1ІОЧj'іШТІІ )ІО-Жfіа аб.:~ в nрнбfрежнпх 11еч~рах, 

а.б< таки JІ;J. човн1. Коли-б же ваша воля, то можтrо с~йча:с 
ві;цnл11сп1, як тілько ,1ов11 закінчать ся. П1111сn1 можемо .в но-

•) Г..1rrка -- ~мий хорабе..'!Ь; човен 6ез :11омосту. 
••) ТtК:КЗ!tЇІі - ПровіІfІІі~ hалїі, КОІІІКЬ ·ІІІІЯЗІОtfRО. CTO.lltllJ! Т~~а

ИЇЇ - Фпьормці• 
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ч11, тnк, як в день, а ко.нrб ві'rер прнт11х, тоді ма€Ио веСJІа. 

Фраацо:ви :~11.ша,10 ся дос1rrь часу, а що не т.реба бylfo 
КJІОПІ).Та'Тись мешкане.r в Р1rмі, він згодив ся по1ха.ти на 
Мt)11н· Крісто. 

Дют:шшн згод) Фр.~~щз, морнк11 за•1а.1и П'О!І'І!Хо пере
гоnорювжи ~111ж сооою. Се 3ауважив Фіра~щ. 

- І Іепжеж є перед наю1 пкіс~, трудІfІости, гбо небезпе
ка? - •щ11 ита~ rti'li. 

ІІі, щ1е мустІГJ уrн.•.ре-днти пn1на 1·раф11, шо с.еіі острпu 
VІИіКЗЄJС[, 11р1:>rrиза·1rон'НИМ? 

lllo се значить? 
ОС'rров сеіі хоч і н~ЗJ.)ІСШЮІJJНЙ, о,.:щакож ча.: від ч1-

с~ є приrт,шо,ви•щеи .м?рсьюн1 розбишакаи та контра·бандн

ста~1. що nр11бувають с.ю;ха з Корс11ю1, Сардинії й Африки. 
Ко.111-б же ХІ·. 6у11ь доаїс, що ~Ін Т3:}І бу-111, то по nQВОроТі 

до Л"ворна ми .мусі.ли би ст~mти шість ..'UІів в k."Вараmаиї. 

- 11/k.ть ..:rн1в, се т:роха за богато, мої х..1ооці. 
Хто одн,;че сказав 611, ,що в11 бут1 на Монте Крісто? 
Я про се не ПОl'ребую І\азо:ги - відпо·вів Франц. 

- І ~ІІІ ТІ!КСЗМО. 

-- Оt:.не їдьмо! 

К<!l11ітан дав з.нак і б~рка -3'а :<:вн.лю в1mтта на море. 

Кодн м.орячи nоста:ва.11~ на своіх м!сая,х, тр11 на nepe.ii і о.:~ен 
при 'Кер-:мі, Франц nочав з юш:т:шом бесід.у. 

811 Г()ВОри.ш .\ІаН1 - сказав він - що аа ОGТрІУВІ 
ncrl'б) вають часо~1 ковтрwmи11сти і я д)UІаю, шо се щось 

зоосім відмінне від д1rккх кіз. 

- - Так, пане r.рафе. 
Знав п про копrраба~u11сті;в - почав Франц - од

trа·кож я rіірнв, що niic.1я занятя А:шжwру і зншценя реrеяu:Л 
к·онтрабанд11сти істнують .11-1-ше в повістях Купера і капітана 

Mapitl"r·a. 
- Ви rraнe ~ра!фе nОІми.тsrЄте.tь. Н1mї е .м:орсь:кі рооо1:

щаю1, є контrабандистп, .про !fl<JІX дума,10 ся, що іх вшпnцив 

11.ma ЛСІв ХІІ. і воrш то кождоrо дня обрабовують подор;"І

жн111х в P1n1i. Хиба пан rраф не чув, srк пере.:~ шістьма ){Ї
мтцsn111 т.~кі рооб~1Ї'н1І'<и на111а.1н фраяцуськоrо nредста1ш

тедя при Ват1rкані і зовсі~t обрабузЗJІи? 
- Так, я се чу'В. 
- - О'Г'мсж! Ко.mб пан rраф жив в таорні, як ось юf, то 

Ч) в бн час вЇІ!І. часу, як npm.iipO)I иа.1е ку:пецьке С}'ЗНО, .~бо 
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- Без суЮІіву. 

- Кілько.ж іх є? 

- Чотнро-х і два баІUит11. 

- В.1ас11е таке ч1rс.10, як і 11ас. І(-0.1116 щось неба:жане 
ВИІІі111'1О, наш~ с11.1а може їхнііі ріВ'нати ся. Оrже висїдг.ііЬ!о! 

- добrе. ті.11.коJж я .l)')taю 1юсту11п11 осторожно ... 
tltc І<рn1щс! Бу•дь, П:.11ІС І\З'ІІh'.t1ІС, pO.ij ~ШІііі, нк н~·· 

СТ(• р*), а ХНl'fНІІЇ, як Одиrе-їr*'") і r·~.U11 ~І( ЗН:.ІЄШ. 

- Отже .11ер111е ·~его -- 1110D<1<111ка ! с1<;1·шв капітан. 

ПрІ!ІІ\аз к.ini·raиa с1а•в сеичї)с ді.10~1. lllo-;1{ 11.0 Фр;;~нщ1, 
то його 110.1ожснє бу.то дїі\1С'ІР~· ,дуже ІІІlПІ.'ІJІІе j ВІН ЇІОГО TJ· 

КИ:\! б;.1<ІИВ. tfll11 б)В сам о;~.сн мrж 'І\.ЖЮІІ\ ;>ІЮНШІІ, i!KlfX не 

З'Нав, .:ere:i. tюча ·і ":ІЇК(}rО кругоо1 него 6.нІЗшого. Ч)-жі .~юди, 
що бу.111 з 11и~1. зна.'Іи ..:~обре, що ві11 м:ш 3 собою кі.'!ЬJ.."З т11-
ся•1 .iip в. Biu бачив, пк в rn11 11 > с"' і) ~ в щ .ш.1. .... 1н .то~ху 
збр) ю. '!Ка д~іісно С.у.~а дуже гарна, ог.1яда.'111 з захоп.1е<1€!>'!, 

сі :~.1ожс і 1 .3аздрістю. 
Не дос11т~, то·го. Він roт:J>в1rn ся в1кїдат11 на остров ~цю

ч;~ 11обі 11 се.бе с1п ~1·е11е.в1ш;х .1111.з.ий - нз ооетrов, .що на1зFrвав 

ся дуже хр11стія·1~с1,ю1м і~п:нем, о;щ:11<ож 0мі1r "Стати .;t.1ТЯ неrо 

Го:rгоф·rою. !lр11тада:~;Н~ь йо~1у :•сr0<рія про ззто·шновані рОІЗ· 
G11шнкзм11 кора:б;І'і і що nерше здааа.10 ся ТЗТ<ИМ неймовір· 
ннм. те11ер е5у.10 таки мож.11rвнм. 

Серед свідомости все<rо того Франц не слусюrв <Жа З 
снх 11eneE~111x .1ю.зщї і не відхоз11в 8ід збру1 ні на хв-и.~:нну. 

За хв11дьку судно почало посуваrrн ся по темних фir;11rx. 
Фраюt, Я'І\ОІГО О'ЧИ освоїм~ ся Еf..КС з темнотою почи, 11i·r ви-

' раз110 11ідр'ж11ят11 ве.111•чезну rранітову скалу, попри яку 

су;шо .по~увало ся. Коли о6м1mу.111 внстаЮЧlfй rраЮтов11й 

к.11111, що висував ся дз.~еко нз море, Фра1fц rтоба'Чи:в {)4ПО,з.а
.1ік на березі зовсім виразно ро;з,1ожсний воrо111ь, кругом 

якого с11щіло0· .rrять, зібо шість осісб. Ярка nQлумінь ск.вfчува
ла поверхшо .мо·ря на сто кро•ків дов1<р)!ГІІ. 

Зпоч~тку капітан держав суд1tо зл:тека. аж ко~111 по

рі·вн-Я'в ся з воrне!.І', за·вернув кру.то і П":JіfІ.111в вnрост до воr-

• J tl<=:-rori - - 1<оро.1 ь і1111.1ьо.:у, •>МІІ J r1111іп ·n. ж11їІ\uшх. " .і!с·"r>ІР !І'\ І 
11аАм~ :ц>іАш11х rреuмшх <rеІ'()ів в часі троянс:~;хоі еіАRИ. 

•• 1 0.Іисеn - ХІІЯЗь Jra1•и. одев ІЗ «РОЇВ тpomici.1'-oi війни, що з.з.обув 
с1)/\і c..1an) вt1озrою І хузрІDІК oopu:ucк. Тд с.'131»іЇА111кА вів uОІІорот4»1 з 
11iJJ. Трої .:io доwу - ІІОВО1JОТОІІ, ІЦ() тревЗІІ 10 .1іт і nl.Jt "ІЗС яхаrо за.зuав він 
uюia.1n 11рІn'Од. СеІІ поворот олнсзз шкрооrо ГJ'ецЬІХиА поет r...,.ep п. заг. 
О.11кея. О,11ш:ея 33УfЬ ТІrКож ·Y;'li<x:ec<>v. 
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:.111вwш1 Вони б) ,111 раді 111uповшtт11 всі його прикази . 
....-- Ara! - закликав тепер ФрЗ'Нц -- т.епер я знаю: сею 

рос,11rною ~у.1а рОС'.ІП!'На "гашиш"*). Я знаю і1 б~,:цfі .з н.Dви. 
- ДЇ1ЇСІІ·~ так, nЗІНе А.1ядин! Се ra:u11111 &1аіікрь:щюї і 

наfrчнстїJішн,Іі Г.1ШИШ з А.1сксандріі. Се 1111рtб сд..~вного Абу

Горз, OдH'HO'!\ufO чо.тов:ка, ЯJ<O~ry 11a.1Cif\З.J'IO•U СІІ ПОСТЗl!І!ТlІ 

П<l,1JT') .з ІІJІНК 'м: "Вдяnп111іі світ r11ор11ев11 щастя•. 
- - Вкі1щ11 і в 11сне повстає б,.1ж::те nсрекон:;тнсь про 

правду тнх .вс::1111<11Х ІІОХ'13З.l, f!IO чую. 
ЗовСЇ\І 1nрнро.1.110. Треба -011р.)uува:1·11, щ1мятаючи np11-

ri:11 ОДНО: Н~ orp<!1111'13TfKb 'НU 1П~р111іі1 lіІрО•бі. 8 )'Сіх ВІІ•П3•.'1КЗХ 

треба наб) В!ІТІ\ •11р11'11111 1ку д ~ Н'ЗВІfХ вр~ж НЬ б)1.JЬ Вt"НІІ 
.1ar ,;ші, •111 с11.1ьи"; с~rутн! чн веселі. Та чз1с-rь людсько• прн· 

роди, що хи.1111ть ся на с;·орону терліня, сrJв11ть ся ~зорожо 

lO сеі бож«t.ко р чи, але на се не треба 'іВ.::Ж ти. tlaтyt)y 
тр~бз поб"Іро;н, -а тоді чrмовік ув. 111с в 'Крuінр 11айкращwх 

сн~в. які одн~ч~ ~ану'rЬ діНоністю :ro тоі міри, що нпшоі 
;Ili"rcнocrи •ІО·Л:)Вік не схоче. 

ФрJ<щ не вJ;щr.вів нїчог ~. ті.11.ко н.·бrа11 .1ожеч1ою вн· 
хв;и1оn:~1101 пnжн:вн ~r-краз тt;rь·ко, що і госrюдзр і J1оніс до 

уrт. По XD!fll\f CKIJ.;}81!: 

І Іе знаю, які б)І.lуть nзс.1ідн11, од·1m·К'О1ж спм сщж ЗОІВ· 

с!и не . "юrІі 11~,r:i:1111il, як можна було 11а1д.~11т11 ся. 
- Се нТщо. Т~ба 1Під11ести ся в ПО'І)"ТЮ смаку до тоі 

в1rсот11, 1111 ІЛ\~ rr допервг. поЧ) є ся і зрОО') м є ся ;.r.iiicrty взне· 
с,1rість се1 1юж11в11. ДІ) боrгтьох сrрав, пк кава, •1<1й і др)Ті, 
~ш ПОl'рОШКJ пр11вкка.1и. ~·жив~:.~п~ його протягоо1 nr,ь;ня, а 
rio6З1111 ге, що н~ \ІЗ на .:віт1 ючоrо c~ta:•raiawor > , бі.1ьwе б.:
жаJю; ·~- Та 11ою11цо лереіід\~10 до 1р\ гої кі,111ат11, де А.1і 
!l!)ДЦ:ТЬ КЗ'В}' і ,,ЮЛЬК)'. 

Трета ~r:мю1;а, ді>• якої В'Стуш1.111, бу:1а не мешис багата, 

як і 11011ере.1.11і. Вона бу.1а круг.1а і 11е.'І11чави·І1 111.иван О•КРУ· 

жав її зовсім. Т11 .:~н11з;н, стїuи і сте.ця бу.'111 покрпті дoporlf· 
ми 111кіrа:1111, '<!ЯТКІlМІІ і П)1ХКИМ·н, ~Ікі :о.!О•ЖІіа собі .'ШШ~ уяви

ТІ!. Бутr ufil<ipн :1~вів з .пінніо.rноі Афр11 ю1 з ве.1икими гри
в.а~111: крnсі шкіри тигрів з Бепrа.110; шкіри пантер з полу;:~. 
нево·і Афрню1, сибrрсt.ких медвсдів, норвежсьюrх .1ш:ів та 
ще деякі. І всі ванн так .~1риставмн до себе, шо xo;rюio ся 
ПО ІІІІХ, !1К ПО наrІ'ІЯКШЇіf густі;іі траві. 

• 1 г ШІІІІІ ІВНЧЗЙІІО ОП!ПUІЮЧІІJІ 11.1m1roя 3 і1uІІkь1шх XQ!!One.n.. С1 
kOП01L,i тахо~. t."j'РІПЬ, а6о :ГЛ<Р.JІаt<7rЬ о 18ПІШJІ спосіб, 'ЩОІ6н ІІНХЗКК.ІТ'ІІ 
11Pllt •ІІІІІП 11зrтріJ!. 
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д.1е i1Gжe .ніхто utередтнм не шукав та:к пидьно, 11к те-

11ер Франц. Не бу.'Іо шп.:р1f, :ro як'>. 11е вк.1ад~в би ,1011ець!о
rо ножа і не зав.1жу-вав би; не б)"10 в11.:-:-з10чоrо к~1іня, па 
яюш не спнр"в бн ся цілою силою. Однзк'У.11\ все бе.~ ус'1 ху. 

По дnох rv:rнн::x пасйnн.н.шйшоrо ш' І\с'НЯ Фр111щ ва.ілов .з 
печ~рн ЗОі,іО:ПІ розчарова11111і. 

І\').~11 оп~rнщ1 сп знов 1111 беrюі, з від11111ваючоrо нхту 
~ІІ:J.!11) U)'.11) ·rim,кr ~ІЗ.'!еньку 11.1я~1у n fl І~П! lj':J щ~ р&з Ч~j)CJ 
ск:~а, о,:Ш,:І~<:.Ж був за.:~.е.деко, ще>б11 мщ1,нn що 11ебу~д1, бз
ч1п11. 

Tc1c;i до Іtрва ка•піт.!Ті np11ra нш Фриш1ов}r, що в'н прн
іх.ш .;rріля 11 кизн, 'Іро щ? ~Рвr1\І :Jбув. 

В1яв. 1111 ;>) щ 11щ•о, Ф:>:нщ n.i ~шов на. до• 11, О:!.іі.1'ОЖ 

r11fiш , на.: р 'Е'\І Ч<':l '>Б.І\., щ.J t' )JІІ.1 .ц i б .• ~ь:ІІ~ з 11-

ч~тя >бовк11,у, н1ж J!.1>1 в.;ac:1uro б~м;\"ІН 'r1 Зd'І во •. 1. 

Мпн)Ло де.:~.во <;::~;орть ro,.i1ш11, як Фр:;;щІJви вда;ю ся 

ІЮ1чн к ~ · дво.е "НJло11.х. 01•1J:·mж ~в р)11 .:1 .~оч і .JJl'К. i; 

ОС'l()'рож;1і, ;iy;+:c fі).:~:бні ..з.о юз дщ.12ш,111х і •11.:рез те Фран-

1~ов11 іОІJL'Ї·м t1~ здавало ся. що се ,1111t11itl. Зре111тою 1111111; 
д~ м1,н р·\в1ю1 1ос11с во.10.!І.і.111 Фраюtr.~м .шжеж в~н був. rе

роє\1 з Тн·с1JІ1 і Од~юї Ночі і кождJ i\orCJ ду~rка внза.1ась з 
mє~ш 1ю uІ 1"rою і птг11у.'Іа йоrо 'lo пr 1ерн. 

Не д;.iвri, •но по коротю1х ,1ов..х він ще раз повер:І} в до 

пе•tерн. Н::к :зuвшн ::трнrотов1rrн тте·1ето, Ф;').1Hll зач :в знов. 

шукати lfX">.1.}' до ІІС"в:;~rоJ.:}ГО МСШІ<аnя і Ш\:ка11 довше. НІЖ 
пе;~ед rю1 - одн.::каж ! си~1 разО:\І бе:іуспішно. І к~.1н зму

че·1ш'1 д.зре)ІН!t11 шука·r.:>~, )JСЇВ 11а кз:мснн д.1я СП'>Ч11m.-у, яw 

зaraдo•moro в.1асnпе.:~я та€:мної палати вже ;~едво можна 

бу.10 доr,1я11утн; бзч;1,10 с11 то-Ік) і бі 1ьше ІІ"Ї••ІОrо. 

- Ви rовори:ш ~ені - сказав лін до кз111ітана - що 

С1mб11д ві;щлнm до .Ма:~яrн, п1мчасом ·11 ба111у, що він п0<пл1ш 

прJсто 1до По·рто Веккіо. 

~· Позво.п:rе ва~~ прю'адатн, .пnне графе - відпо&ів 
кзm1тан - .що ві.н ма·є з собою також 1<орс111<анських контра
бандисті'а. 

- Значит~.. - аіа .має їх та:м висалити? 

-- Так! lli1> зрештою іі думати, ко.111 в'н "е бої:ь ся ні 
Бога ні чорта. Кажуть, що він готов 'І!ідіііти 50 ми.п, зі своєї 
дороги, щоби дати п0<:міч яко:му бідакОІВІІ. 

- Тіп~.коr.м •Він моr..ке попастис~. в руки в.1астий того 
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кр~ю. де 111рактикує т~ку .дивну фі:лянтрсmію*). 

- Ах! - в1дпозів «апітаи с.иіюч11сь - х1rбаж 'Вів жур11ть 
ся в.1астямн? В;,н ~mить собі з щrх. Доrошпи його яхт не 
МОЖ)'ТЬ, бо iioro яхт, се 111е корабель, a;ie птах, і ніх-г!) .його 
не доrошпь, а коди .прича.'Іить ..'ІО берега, то в него всюда 
11озн0< лри1яrе;~їв. 

з 'бесїдн каюіта'На бу.10 Вf!ДІІО, ЩО ПЗ'!І СFmбад ЖИ€ в 
най1•р<Jщііі згоді з усіми ковтрабанднстамн на -Середз-емні.и 
морю і •~ере.з те його ноао·жвнє всюда бу.10 виІJ.шове. 

Що до Фра1ща, то іІ JMY якос1, нехотї.10 ся довше ;~и
шат11 1-1а .'v101rre Крkто. Входу до 11ідзем1шх па.1ат не зиа
fішов, а се було !L1Йва.жнїfіше. Пр11ка.з;.111 о ;же лаго;r11т11 суд· 

но д · ~ в ;~із.ду і зз часок ОП)"СТІІВ ос:тров, що був д.1я нето 

ТІl'КІІ)І неЗВІІЧЗWtІИШ. в т'м чгсї яхту вже 30ВCUf не Q)'J[O вид
но - 'ВЇІІ був ) ж~ в Порто Веккіо. 

•'1ннув де·нь, мІШ)·ла ніч Фр2.~щов11 из морю й осrров 
Монте І(рісто з1н1к з очий, а з 1111м всі 'ПОД.ЇЇ поча;ш немов 

від,1атоват11 ся. Приїзд ІНа остров, нопев11ість, запросивн на 

вечеrю, не.'Ів11 11аіmий гоопQдар, 11ід.зе~1ні 1па.1rати, 1Зе<Н:ра, rа

шнш, нес те здава:ьось таnе-р :11и11е сном. !{0.111-ж вкінци 

Фра1щ зно·n оu1ипнв ся на зем.1и, все ;е мов ес.всім забу:10 
ся. Він поча·в дущ1т1 1 ю< т~лс.r здибат11 ся зі своі.м товари· 
ш~І, 11кніі •1еюr€ iioro в Р11'>Іі. По,1аrодивнш дещо у Ф.льо

ренціі, в н юннш .n'ftчто:ві 1<,ОНЇ і в суботу вс-черо~~ прибув до 
Ри:му. 

М11 вже знає.,10, шо ~1ешканє в готелн бу.10 замов.nеяе 

даn110 1 тепер треба було .:шше піііrн до готелю іlостріньо
rо, однакож не б)\1а се така .1егка c:.ripaвa. H:>po.:ry н& ву.1и· 
цю: було т:.11ько, що .111ше з труда~ :.1ожна було через на

товп лробнрати ся. Таке буває ,в Рнмі завсіrди mеред взж· 
НЇЇЇ'UІ ИМН /ІОДЇІnШ. 

І<о1жд·ОІrо року в Ри'Мі є ЧО'ТІІри великі торжесrва -
1<ар1111вал, Св11ти1й Тищдеиь, 1Св11то 'Оnзснтедя і св. Петра. 

)І0t'Г€ :-.1істз чо'!'ири ра13и в роцї 1<l$ПІІТЬ усею силою, решта-ж 

ro:\y прохо:~1пь тихо j байдужо. 

Ко.пи Франц nрюбув до rоте.nю, готельна ттрпсдуrа за
яви.11а йому сейчас, що місця в iroтeJJи нема 6іnь.ше .!;'Ія ні· 
коrо. 1Іtоб11 не сперечатись, Франц пере,да'В 'Картку t!Dfl»f)' 

0
) Фі.1111rтроnія - .;to6po.:iiAcтoo. •І>і.1я~1rроп бor.rrиll чо;zозік. 1110 

щt1РСІ ~ 1,о)Іаrає ~j>О)(здські iнc-r1rryцii па біlІшІХ ;~ющn; Фі.1в:;tроп .:io
tJІODІІ•1 .1юбкте.1ь .'UОДПЙ.. 4о:~овЖа-ж, ЩО ІІСПІ38\ЦИТЬ друmх '331*0 -
ч!з~ІІТJ>ОІt. 
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нг.ІіІ{ЯТЬ тисяч 110.J.ОрОЖІШХ, О'ГМе з ІШМИ збі.~ьшать ся тру4-

ностн. 

- Дпя нас о.:rнакож іх чейже не й)'де багато. 
Мабуть, що так. Нам чейже ІВдасть ся діста-.я хоч 

вікчо, щоон можна вигіJ11Rо всему -nрит.~ядати ся. 

-Де? 

- ВіJ<но, що вихuдить на вули·цю ді Кур. 

-- Ах, .ві1кноІ - перебив .Пастріиї - се майже еовсїм 
не}tО·>юш во. Лю11а.т10 ся власпе O\.J.HO на пятім поверсі ПJ!,дати 
Дuрія, 0А11·а.кож і те винЗJйняв рос.іїосью1і'1 юнязь за дваііцять 

(:екаінів на день. 
Дво"< мо.'Іоднх .1ю.:пm г.1Януло 11а себе мов оrодо:мшені. 
- Хиба так - ска~в Франц до Аяьберта - що зро<іи· 

мо зовсі~1 11нзЮІJе. Ьь~tо на КJр11ава.1 до Венеuїї. Там, ко:шб 
годі дістати повозів, то )ІОїn"На д.істзтн rондо.,ю•). 

-- Ht! - почав. сперечати ся J.\:t1:1берт - я ~триї~:rn до 
РІІМ). щоби т) т бач11т11 карнзва.1 і Сі) ду бзч11т11, хочби мав 
на д11б11 ставати. 

- Зна.меннто! На дн·бах будемо в11г.1ядати, 11к пастухи 

з Ля11дссу і се нам певно вдасть ся. 

- А позвольте .зarrrrrarrи вас, панове, ч11 від rепер д·о 

не-ді.1'і потребуєте повозу? 
- Розу~1:є ся! Не б~·де.мо-ж '6іrат11 ву.111-цями P1.miy, як 

адvокотські писарі. 
- Отже я ра.:хо І ceft•rac можу о ПС'Піз nосrарати ся, 

одн:~кож заявляю наперед, що повіз буде коштуsати вас 
ші>.:ть nястрів денно. 

-На .111хо я не мі.,іонер, як 8аш <:)''<.'Їд - ві.:щGвів Франц 
- 11 .над'І'О був я в Ри.мі аже чот11р11 рази і знаю ціну •пово-
зіз. д~~о оrоке двзваїщять пястрів .за н1гні. завтра і лозав· 
тр1 і на тім ва ще дооре заробите. 

-- Вата гі.:що,сrе .. . - хотів сnсречзти .вr Па'стріні, 
- І-Ії, крnще вже піUІ.ітt, добродію і поторгуйтесь з віз· 

ником а ні, то я піду са.м. Він :11епі ві.1о·м11ї1, бо вер8!3 rторяд.· 
но .мене об 1ср. л щоби бі.1ь111е з3роб11ти, він певно поста
вить ціну НІІ'Зшу, ніж я даю вам, а тоді ви <:З}tі на тlм стра
тите. 

- Не к.1опо 1:ть ся, мої висGк~оважанj панове - ска

зав Пuстріні, побачивши, що штука не вдала ся - я зроб.~ю 
все, що буде ~1ож.п1'ве і вірю, що будете вдоволені. 

-~-- --------
• rо1цо.1я - цовrнn, а 111"3ХнІІ ве.11ецью1Я чове.н. 
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по неі. Лице дів•1нни 6у.10 б.1іде, як мtцс місяця, що сві
тив понад деревам1r. Бгтьк~> лізнзв зараз свою дочку, а 
Кар.'lінї n~нав старого. 

- Я ждав нз взс - сказав Кар.'Lіні. 
- Рообишако! - ві~поs:в батько дївчинн - що ти 

зробив? І 
Сn•рав3 бу.1а ясна-, бо ніж доси стреміs в грудях Ріти. 

- Кукумсrто .анаСJ1;~ував твою до·чку - відповів Карлї
ні • - ~ н .1JOUІ!B l'BOIO дочку і вбн1в ЇЇ, що1б11 не СТІІЛЗ СІЯ жер

твою 11i.1oro 1·ypra. Ко.'Ш·Ж я з;робив зло111111, то rото·в при· 
няти карj'. 

Тут Кар.1111і в11тяrнув ніж з грудий Рін1 і лроаягнув 
i!oro до староrо. 

- Ні, ти добре 3робив - відnов;в батько, поду}Іа>вши 

хв11.wку - т11 добре зробив, отже обLйми мене, ~1ili енну! 
З с.~ьоза:и11 в .очах кинув ся Карпіні на шию ста-ро~tу. 

Се може були перші с;~ьози, якими розбінвик К!Ми будь 

плакав. 

За хв11.110 скЗІЗав батько: 

- Те11ер 11оможи мені похо·вати мою дочку. 

Не чекаючи, КЗІр.1і:tlї прн~тїс два p11c1(a;li і JЦjOX JJІJдпй 
по4ад11 копnтн гrЮ під ве;пяким дубом, де Рі1·з ~fЗЛа спо· 
чати. 

К;~•дн гріб бу-в готовий, перши1й обняв ;1.1>чку батько, а 

за 1111м Карлінї. Після того один взяв іі за rо:1ову, дрJlГИЇІ за 

ноги і 11опСУ,ки.1и на вічнШі спочинок. Положивши її, ванн 
повкля:ка.111 коло- rробу і rорячо мол11JІи ся. 

no мо.11ІТві поча.1w закидати rріб зеи11ею, до~-и під роз· 
погим ду'6о"' не ста:~.а моrи:rка, що пакр11вJ.1;1а тt10 :110.1од~>і 
дівчини. 

Коли робота бу.1а скіwІена, старий бат1:1ко nростЯ'rнув 

руку і сказав: 

- Дякую то1бі, мі1й сину. А тепер ли1ши мене самого-. 
Карліаї хо11ї·в щось відnо.111kт11, а.'1е старнй ццру;rе 1ПО· 

вторив: 

- Я прикзіЗ)'ю тобі - лиши мене самого. 
Карлінї пос.пуха'В. Він віlІІійшов до rурта, завинув ся в 

ш1ащ і по.1ожнв ся. 

Ще попередного дня Кукуиетто рішив змінwrи місце 
побуту, О'Т"'Л\е дедво nочинз;~о дніти, RK весь табор почав 
зб1tра'І'и ся до відходу. Одвакож не легко було розставатн 

ся з сим м~ем КарлLньоиу і аіи пішов ще раз до гробу то-





- А важна се осо'бз - почав поясняти ка~абінєр 
сеж cz~1 ватажок. 

- Кук) метrо·? - за'ІtИтав Вампа д11в},оч11сь. 

- Та1<, І<укуметто і за його rолоову назначено тисЯ'Чу 
рнь!ськ11" корон. Ко.111-б ви помо1-л11 мені йоrо з.1овит11, то 
діст:шете по пять соток. 

Взм1111 і Тереса rлянул11 на себе. Пnтьсот ;;орон, с~ж 
гроші д;1я па:тухів. Сеж трн тисячі ,,їрів, з така :ум.1. ї;~ бн 

тепер дуже придала ся. О..:ща01<ощ співчутє до втік~ 11а бу,10 
~11.~ьніііше, вїж прннада пя ru сот корон. 

KapJ.бi11t.p11 перешука:ш ці.1у око.111цю, n не знайшощuи 
Ку1<)'11с-:-тщ І!ідіх~:.:ш. То:rї Вампа в.:tхнлнв к::\1інь і К;·ку
м~о ~вніі~:юв на світ. Він, сидsп11 в nечері, д11в11в ся через 

wnnpy і СЛ)'-ХІІВ бесї;rи каj:j::бінєrа з Вампою. Він внчнтав на 
д1щях обо х .:воіх сласнте;йв оиразну р1ш) чість, як:! йому 

:~одО'ба.,а ся. 

Дя1<у11оч11 вm в1mяв торбинку, повпу золотих монет, що 

611 від11:1аrr11т11 с11 своїм спзс11те.1ям, однакож Вампа не прІІ· 
няв 11J1·1 роцн. JJ11u1e очи в Т:ерrсн щ1 внд зо.1ота ааяснї,111; 

iit прніішдо нз гадку1 яку то rарну одежу можна КУііJИТН за 
сі гроші, кіль1<0 всяких прикрас. 

Кукумеrrо сво~::10 натурою бj в ра:.·щ1с чорто,1 в лю::~.ській 

110:106:, ніж зв11чай1111м рабівнико,t, Не диво, що rюmувщи .в.а 
Terecy, в:н зроЗ)1}Іів, що вона н:~.~ежв.м до 11езсвнчаііних до
ч()« Еви. В';JJХодячи 1hн ООзирав ся кі.1Ь1'а разів, немоD на 

те, щоби махнs·п1 ру•кою своім сnаситеJtяи . 
• \\ин,уло кі.1ька даїв і про Кукуиетта 11е '6y;io чутки. А 

тут н...сі:11r.m:ав СЯ час карнавалу. rраф де С.ан Фе:йче ОГОЛО· 

сиn вс.,1rк11Іі '1асковий ба"1ь, нn якні\ .запр:>сив всіх 11изнач

ні1"1ш11х ,1·011ожn'Н Р11му. А що Tereoa дуже <Jажз:~а tіачити 
сей бзл~., то Лю1lrі вfшросrrв .паз•во;1енє, щобн йому і Тересі 
вію.·но було· •бутн мlж сзуга1мн двора •ІІідчас баюо. 

·f·раф устро10вав 1баль 1ддя своє'{ дочки І<я·р~fелї, я-ку 'Він 
дуже любив. }{3рмел1r ростом і ві·ком бу.1а равесшrце10 Те· 
ресн, а Тереса дор}внюва:~з Кармелї красою 

Вечер~,м. кою1 ба;u, .зач1tш1в ся, Тересз. вбрз.Jа ся я.к 

наіі:кра.ще - 'І"О.10В)1 Щ}1tбрзда нaйra·p11i·itu110111 прю<расз.~и. 

!JІ(І и а.'tа; сt7;е.жа її буда так:~, як носять .л.1інки 'В Фраскаті. 
По свято<111ому прибрг.11 ся 1акож Л1оЛrі, Я'к вби·рз.ють ся се· 

лянс нз ве.nикі свята. 
СвЯ"То бу:~о ве.111чаве. Не тільк'', що 1tіл11й :;~.вір був 
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1111)1 .знов три .до;:~озї, отже вернув і попроси.в Люі1rі, щоби 
тоіі про-вів його. аж ;zo певюйшого и~сця. Не на.:~у1оІ)'ючись 
Люйrі скинув п.1ащ, взяв рушницю из п.1ече і пі.шов вперед. 
так скоро, що к1хж11 коня .1едво иоr.111 з кроками м::>.1одоrо 

пастуха зрівняти ся. 
За десять міf!)"Т JlюИrt і 11одорожни.й апшш.~и ся ua 

міІсци, де дороги розходищ1 ся. Люйrі лростятнув руку, не· 

мо~1 110.110;.i.ap кра,іни і поважно с.ка"'ав: 
01'се на1ша дорога, д.обро•дЇІО! 'Гелер ви вже ІНе зблу-

дин•. 

- А отсе нагорода вам за ~о-бре дїло - сказав ПОІІІО· 
рОЖіІІГЙ ПрОСТЯТЗІОЧІІ руку, В нкіі\ бj'.'10 1кілька rрОШИ'Й. 

ЛюJіr; г.'ІЯІІ)'ІІ ва noдopo1h.-нoro. 

-- Щиро дкку.;о - СІ\аза1s він - але добре дї.10 я роо.1ю 

тому, що повинен, а не за .плату. 

З.давало ся, щ~ подороокний зовсі!4 не зд~mував ся за· 
яв1Jю пастуха. Оче-вндно в:11 роЗ)'ИІВ .з:Jд.:е дооре і.Uачу се
лян, n•кі чують себе завсіrди більше с:nfост!Ій::нюtи, ніж мі

ща~1е і 11 !11\ИХ є більше nо•1утя мора,:~ьн·оrо обовя::!.Ку і без· 
1<ор1~с110'С111, 1НІІІЖ з енні в міста. 

- 1fu:111 таіК - п1очru1.1 1ешер по.дб1рожяиіі - 'ГО може 

nр11іімете памwrку від м~не? 

- Се 11'!Іша справа - вЩловів ЛюІіrі. 
-· Добре! в:зьмhь отже сю: два венещ.кі секвінн і 

11.a·irre вnш1й яаречевіИ, вони їй прИ.ІІ.адуть ся . 
. А ви, добро;~ію, ПрІfЙМІТЬ ІІЗ ПІІ'1ІЯ1'КУ отсей штнлет; 

крзще рі.шб;"Іеноі руч1ш '!ІИ не знайдете між А..1ьбаною і Чі
вітою І\асте.'Іян-ою. 
~ .Я 11p1rfiмy, о.з.накоок обовя:юк лишаєсь ва vоій сто· 

роні, бо сеіі ШТ!fлвr варта біпьше, !lfLЖ д11а с~mи. 
- Можливо, щ.о д.1я того, хто продавав би його, а.ле 

д.~я мс11е, що ca:1r1 вирізь'бнв ііого, ві11 не варт більше пястра. 
- Я•<е naiwe імя? - за1л1пав подоро.>Киий. 
- Л10>1rі Ва\t:Ла - від11овів ві111 так твердо, я:к скоом~ 

би: Я Л.1·еІ<'СЗНдСр, ма1кедОІІСЬІ\Іr/1 коро.~ь. а ТЗ'М З<ШWГЗВ: -

А 11nще? 

- Мене звуть Сивбu Моряк. 
Поч_\ вши се ім:я, Франц скрикнув: 

- lllo? Синбад Моряк? • 
Так · пов1орив оло.віда'Ч - так !!азвав себе подо· 

рожии·іІ. 
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6 тіfі СІUІhЇ :СВК.111 Франц ЛОЧ)'В !Г().•0<: А.1ьберта, ЩО ПЇ· 
WО'І відrо~1оном 110 1й.'L:М Ко.1ізею. Одш1кож Франц не відзи
вав ся і не рушав ся з мkця, дою1 оба нез.юшо.мі не ві;І.ійш.1и 
.1.ог11ть .да.1еко. Він не ба.жав, що611 хтось міг і!1Цозріватк 
liooro, що він буз свідком так m:ІЖноі бесіди. 

:Десять мінут nic.'111 того Франц іхав уже до rоте.1ю, 
СJІ)1Х:цо1111 110 дорозі учещ~х виводів Л.1uбе·ртtІ про те, що 
він бачнв та до t111к11х .ви1снавків він 11р11·і11шов. Франщ слухав 
мовчки - іі о•му хотіло ся бути само•.\\ у, щоб11 добре •1lе>ре

.1.умат11 все те, про що не з.нав, з нзні1ї" •не ~'1.ОГ:З.д)"Вав ая 
А.1ь6ерт. 

Нея уваrа Фpatruз зібрана бу.1а тс:пер ко.10 двох таєм

ничнх осіб, а .головно ко.10 о.:~ної - коно чо.1011іка в п;ищи. 
КО.':ІІ чоловік, що з'явив ся mізнііrше, був fіому зоосім чу
жю1, то ro.1oc першого був йому ві.д перших слів майже 
зн:•ком~rм. в:'Н Ч).В вже десь сей rолос, пt:'в-ниfі, .зв:mm11. При
гадуючи собі він вернув Д.\'.)1Ка.'ш на Монте Крісто і тут за
rад1\а бу;~а ро3в1u:rнз - 1одозік 11 11 1.: щн був д;тя Франца 

ніл"'rо НІ{ШНіІ, як сам СИ!Нбад Моряк. 

Коли-б се була нища 1щ,rri 1а. 1 о Фr н1t 11~ нт~11пів бн, 
щобн не поздоровwrн знзко:мон1 ї111м\ :щfіро;11я, о.:~.tІакож 
теперішнJ х,"Вшш .:ця сьото ие 1r:1д::ш.1.1.1 с11. Обережні сходи· 
ни і довіро•тість рІJЗrовору Стtбада ~ •1е ~ш1ко~ІИ\! вкаеу

ва.111 са~Іі собою, що 'f'Y: д:rя третої особн, хочбн і як 6.п1зь
коі, не бу:~о .зовсlм :м:сця. 

І то~1у вів захов} в111! ся тихо, ,.:хокн Сш1бад 11е вu.:i.:.mш 
ся, о;mакож сказав собі, що при иuшіІі стрічі він J.Іус11ть 

йоrо ПО3дорОВІІ1'11. 

Ніч провів Фра~щ в безсоню. Цї.~і .1анцюхи думок ену

ват~ ся по 1io·ro голові. Монте І<rісто, таємні пз.1ати, Р11м, 
Ко1їзсf'r, знаком.ства з аnрншкзмн, обrоворюві:І'ні п.:~яни, все 

те да1вадо rі.~1.ко матерія,1у молодому •ю.~овікови, що дая 

он11 не б)1ЛО sовсїм мkщя. Правда, Францовн вдало ся за

снvти, а.1е вже тоді, ко.ти другі .nо•111на:ш rост~,1нп11, не диво 

отже, що ра1 .з;rонувши, вів спав довrо, не дбаючи, що його 
тоr::рнш встав давно. 

Коли Фрзнц 1ве спав, то Алuберт опав ;~у-ме добр~ і 

вставши рано пoqz~ прпrотовлятн ся до nерев~;~,еня слїду

ючоrо вечсра. В!н казав .замовити місце в Арrе-ят1111ські~ 
театрі, а опісля поїхав до міста. Франц того двя не .!І)'Мав 
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Справді. Л.1е сам він як161? 
А ось Ля Спек. Більше драиат11.зму нїхто не може 

n<жазатн. 

- Тах воно, але хто чув 3оюаr.а, ;\t\і.11їбрана ... 
- Що-ж? .•. А о;~;накож Марія.ІJі мус1rть тобі nодо-бати 

ОІІ. 

- Я 11i1<o;i11 не міг собі уяв1пи, щоби такпІі товст1rй, 
чорнявніі мущ111іа співав жіноч1н1 голосом. 

-- Л:шбср·ге - сказав Фра1иц зuерну·вшнсь до товарИІШа, 
w1<111ii не перестаuа1в роот;~:ядати льожі - вн.:що, що ти рі
шив нічого не признавати. Дійсно вдоІволитн тебе тяжко! 

Та прніішов бажаюtй д.1я А.1ьберт.~ час, що завіса за
кри.~а CU<:'fl). Не ждучн хви.ТhІШ А.1ьберт встав, повів .rrаАЬЦЯ· 
~ш 11011іж во.1осє, поr~равив краватку і з капе.110.хом в руках 
Ж!lав, поки Фрашt збереть ::я nо11рова11нт11 його до .'Іьожі 
rраф1ші. Тимчасом же Франц встав доперва то.ді, КОJІИ rра
фщ1я, ледво в11д111m рухо11 го;~овн 'В сторону Франца, за

проси.1а його до себе. 

Треба бу.10 кілька хвиль часу, щоби rrерейти до :~ьожі 
r'р~фнні і за той ча.с Альберт пu•nравив ва собі всю одежу, 

нё з11Ібу rи11н 1іі дро:бюпm. 
Пор,1- '' І"рафннї сндїв моло;нrй мущ1111а, 11ки:й зараз 

вст:~.в, 11к ті:н,:'о Франц з А.11/'іертом з'явшш ся, лпша10чи 

своє місщ? 11рибувши:и, а .:а~1 вн";рав собі місце пода,1ьше 
від rрафині. Сего BІf}tarae італійський евичаІі; так повинні 
би р:в:ю,r, rrОСТ)"ПИn1 Франц з А.1ьб~М'ОМ, ко.111-б rрафиню 
відвідr.в ;це Х'І'О инший. 

Франц познак°'"ив А:Іьберта з rраф11нею, Я}( Од"Ноrо з 
найвизпачнїйших .1ю.'Іий сего часу, в11значного зарівяо су

с.11і.1ь1шм стано1шщем, як і спосібностsши. І Франц го во-• 

рив JІнше те, що можна бу.10 ск:tаати, бо слраВ..'!;Ї в Парижи 
всї двu11.111 ся ва Л.1ьбеР'та, як на взір доско11злост11. Він до
щwз nкішщ, 1110 Л.~щбе.рт 'Ж!ІІ.1f)'Є, що не ·мз1в /І'аГ'()д!Н п<nв'<1'К·О· 

м111и ся з rраф11пею ·В Парижи l .рад, що н1шї д.~я сьоrо .ма•є 
Harl),l)'. 

1·'Рзф1тя на все те ві;щовіла похнленtом rоловн в сто
ро11)' Альlіерта, а Францови пода.та рук), як давно:.rу зха· 

ко~ому. Опісля полросн.~а Альберта, щобн заняв поро.жне 

побіч неі мkце, коnн Франц вибрав собі місце в да.Тhшім 

ряді за нч~ш. , 
3Jr:'!КОМЇ ;tJJOOI .'ІЮд:ю.І .місця й оооби 00.ТІІЖ') ІОТ'Ь дуже 
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- Розумію, добре розуиію - сказала rрафиня і стря
с.1з.сь, ІJС)ІОВ ві.з. зим.на - що л•о раз бачив того чо..1овіха, 
не за6}и.е j\oro яіко.-ш. 

Тах отже бу.10 видно, що почуте, к~.-е зрОІдиJЮСь в ду

ші Фралц:~, не Оf1J>аR11ч.глось до него одного; зовсім чу-,ка 
осо'6а, 11е б)д~чи до тоrо ні троха ),ІІсрсджсною, поба~чив· 

ШІ1· НС\З,НЗІ<О)\ОГО, відЧ)•12 те cai1c, !\.(О і він. 
Ко.ш 111аф1~ня .зверну.1а д.рупvІІ puG .;11;.орнстку в сторо

ну інтс,рссноrо мущнш11 Фраі!І1ц за:nит;ш: 

lЦо-ж думаєте про 110,ro чодовіrка? 
Д) маю, що се ніхто юшшИ, як пр1rв11д Лорда Рут· 

ве11.1. 

Т. к~ новn д}l)fКа 111аф1rнї за-Urгеросува.,а Фрющз. Ко.111 
щ >.еь мо.кс зз:ст.~внти чо,;~ов1ка вірит11 в оnирі, то cef1 б.1ї
д1rіі, з~rадочний чо:1овік перший •1ir розбудити таку віру. 

· Я \І) ІІІ)" р<У· ВUЗТЖ:Ь ХТО ВЇ'Н і ЩО В Н за ОДСІІ - СК'а· 

зас Франц встаючи. 
- - 11 , н· І - з.;хержа.1з йоrо l'pnф111111 - не .111ша·йте ме

не: Вн мусите ві.д'Про·ва·д11т11 •н~не до до~у. Я не nозво.1ю 

SЧ!•М ві,1.Иіт11І 

- • Ч11 с11рав:~.ї сей ЧОд•ОRЇК - шеп11~ув Фра1НІt - ВН'Ю!Н• 

ка~ у ваrс страх? 
-·Я rоз-ю1·жу вам - віщповілn nр.1ф1шя - що є зсе~1у 

то.му 11r11ч1шою. Б.:::йрон rтрисяr.1в ся, що в1н .а·рить в істно· 

Ва'НЄ олн•р"в : сз:певняв мене, що н:шіть їх ба•вrв. Він ОПІІ'СУ· 
ва0 1х вu: .1stд і са1 чо,11дік наrадуЕ мені зовсw сей опи.: -
ч~ m< в~то.1ь, во..1юсє, вс.11жі, sюн, бЛІІІОН)'Ч'і OЧJf, з я:ких 
немов а".1~є 11~ 1С}1ний, дики.іі воrовь і лице б,1і.де, як .~иц:! 

.:i,y~:i. Зауu.жте тзкож, що женщина, якз є з ttюi, p'ud•1Л: :не 
:i') ~і~нn до зв11чзйюц же-нщ1m. Вона не т)rгешяз, ~ з Грені;, 

~рrтачка і мож.1w1ю, що роuу~1-і.есь на ~1ar'ii1 як і ві11. Т?\!У 

я 111ро111у, щоби 1в<и НІе І3д11•ба.1п11 сн з 1111.1i1 бо,rщй сеІ'о •вече-ра. 

се І!ІЖе М·ОІіІ~с11с ·з-роrб ІІГГИ ЗllіВ'І'р!З. КО.11 И1 J:IUH ва·м QЩJ.ДТО іІ8.тере1с

нн іі. 

Фг-з1щ з11 •1а11 поясняти, що в 11ero е щ111ч ІТІПІ, які спону
кую-rь iio·ro розві;~:а'fпсь се1їча<: про і11тересвоrо чо.1овіка, 
Q.д•r кож rрафиня стоя:rа при СІ.!1)Їіі д} мці . 

. - С.1ухай-rе - говорнда вона -- 11 йду до дому. В мене 
юrні збереть ся rypтrn< зпахомих, д.1ятоrо я і rraк не можу 

б)'іІІ до кmця 001ер11. Чи-:ж не З'ГОд1rrесь відnрова;нm1 .мен~ 
до домv? 
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- Де-ж він тепер? 

- Хто? 
- Наш roano;i:ap? 
- В1rїш1ов rrрн.1атодж) вати t1J!Ш віз. Завтра може бу· 

ТІІ JЗ П1l3110. 

- В1rход11ть, що вів зможе дзтп 11:t'>1 віщповідь 1П!'І!Ї? 
. Ві11 може оо.:.11іііти кождоі JО1ш,1і. 

В тііі Ж\: хв1ми двері оrво1р11.1ш ся і за nOipoiroм пОІКа3'а· 

.1111 ся го:rова Паст.ріньоrо. 

-· Позво,1нте? - з&щпав він. 
- - Прос1010, просн~rо! - від;nовів Фра'!lц. 

Оr.меж •ш знзft1.1.L1и в11 бажан1d\ віз з во.1а-мн? - за

пита.в Альберт. 

~ Навіть .тучше, ніж се - відповів Пзстрhfі з очевид· 
a.11.\t в.:tf')ВО:tенє.,1 ЧСАїОВіка, що В}І:є вико11ати як слід 'Пору· 

"~У ЙО)ІУ спр~у. 
- Обережно, 11а'Не Пастріш - зверлув жарто)1 )-Вагу 

АJWберт · - бо Л')lЧUJJe деко.111 є г~ше від доброго. 
- Снм рг~зом, ваша ексцедє1rціє, противно і можете 

цілу cnp:iвy нз ~мене лП111l-mі - ~апевшовав Пастр1нї. 

- Та есе-ж рад бн ·Я знати, як an·pat!a .маєть -ся - за1пи
тав Франц. 

- Маібуть вам, ексцелєнціє, відо:110 - поча11 поясаяти 

Пастрінї - - що на сї~1 поверсі мешкає також rраф Монте 
Крісто? 

- Мені здаєсь, ми цро <ее не зnaJtн - nерехоnнв А.~ь· 
берт. 

- - 01'".m:e rраф Монте Крісто, довідаtпшн ся про ваш кдо-
11іт. дає ва~1 мkце н своїм повозі і двз ~nі:с1щ в його sію!а.х 
в Па•.1:.т1 Pocrioлi. 

Ат.берт ·і Франц глянули а.ден ва другого. 

- Тіпькож 1ш по в:ш~і-і'r д)\\ЩЇ .&ІІІ ло·вшші пrишгrи і!Тред· 
JІ)Жеиє НСJІ!і8КОМОГО НЗ'М ч.оловіка? - СНІ1ПІ!ТЗ:В Ап1.бсрт fl.ac
тp'111;oro. 

ІІ~о-ж се зз •1оловік, той 1·rпф Монте Крісто?-за

nитав рівно•r.оно Франц. 

-- He.~mrчaftнo пова-ж:на особа, хоч і не знаю, чи вiri Сп
щrііє1.~ь, ч11 Ма.1ьта11е.u.ь. 0.Jнакож про Aoro 8елтшй хар.1К· 
тер нема с)1мніву, як цро його '6оrа1rмз, що рівнають ~ ко
п2.1ьн11 золота. 

-- Мені 3даєсь - почав Фр:uщ півголосом до Л.1ьберта 
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- Сей також повинен виертиІ Він мусить виертиІ Я 
сам емира"Іи не буду! 

- Г.'Dядіrь. г..тя;~іть! ~ - сказав nраф, вхотшвши за руки 
о-б:~х товаришів - mmйтьІ Се на.д.івсе і!П'ересне. БачН"Те чо
.1')Віка, що пj;иа'В ся tЗnoв;ri ю>н::ч·ностн і іtшов до шкбени

цr, 1Jк бот-уз, щоби тут Gез опору ro1ep:11. А.1е ч11 з~наеrе, 
шо зн1с;а1ш.10 !іо·го тnюuм бу1r11? Заставн.;~о те, що хтось 

друпfіІ ~tвє разом з ним тер1rrіти і вмерти. Ведїть даі 'Вівці 
'ІІІ да,1 во:111 ДО р:1З<fНіК:r і даіітt: 0µ1ІО~1·у ЗІІЗіН, шо iiooro [()· 
l!~J'Іllll 11е JfilHt; <і ВЇ:ВЦ!І fіоуде б.11.'ЯТІt J раД1')СТІІ, в'~;у буде ри
ка 11, ,1 :ic •;сюов~к на я~,;ото Бот нок.тав перш~ : нз·і~важ· 
11 ІіІU) з~ ir«<1i!:J.1, любвн б.111ж.1ь1}rо, нкооrу д;.в змоrу вж:.1ов
.1~.ти 'J.) М1<ІІ ЩО вів кзже, !{ОЛІІ ба•1wг~." щ) ного б.1ИЖВІІН 
н~ rr11·e pwJ ~ J шоt? Пр ~к.: 1~.:"; ! С.1а:?а 40,:oз . .n::t.;>il, -";)'ti~ · 

rворов11 сотвор:ня! - .:r.одав rраф тонс:t)І ловюn~ г.ч_}11у. 
Заrа.'І, що з почаnу приrля::~n8 ся борбі поиіЧШІків ка

та з Рощо.1ею спокііі(tО, став опіс:щ пр0111 Рондо.1і. Почу
лнсь крнки: 

Убитн ііогоl Убнrн! 

Фр;шц яе міг зш~сrи тв1<01 c·rr~ш1io.i с•rщш в:д:.жочнсв 
ві-~ ВіІ\:1а, а.1е rраф з.1.:;л21в Ji•oro <1<1· р)1ю1 і СІ\,1зав: 

ІІtо ви спсt: рОІбиrе? Ч11 ;мші(те ii·І>ru? K'),TJ-116 1111 ло· 
чул11 ~>рн!К "С11<аже.-чнй п~::·. ви певно xoщ-r;i11 бн рушшщю j 

11е іІа ч·:муюч11сь убиди бн Ііого. А ці;~а rroгo ВН'Р..::: 6УJІаби 

хи'5~ :; TJ\t, що його д?\. н 1 .-1шmwi11,J пес '1оку~-в. А од~на· 

кож nн ж •'t\ єт;; ЧО;JОВ ·<<І, яюt:~ !І.! б\'д\''Ш ) куш сНХ 1, }'ОИВ 
.'!Hir о .доб;>ОІДЇя і mшй не ~1ог; '-11! теаер ще кого будь убити, 

'СО"е, щоб11 бодай хтоб}дт. ЗППН)18 pJO)! з RЮІ, Нї, ні! Д11-

віть ся! 

,\,1е казатн не бу.10 1101'Рі6но, бо Франuа і без заОІ.хоrrи 

rр:1фз .'Іаі11rтерес)111ало те, що д:1.1ьше дія.10.сь. Поиіч:нюки ви

сад111•111 Р·щ~ 10.тю на пІ.щв111Сш~·н€ і т:1~. М11с\rо криюу і сііпа11Я, 

1юcrni111.111 ііО>І'О на ко:йп-~J. 

U т!~і х·вн:~п ~>ат craІJJ коло ~~.1очющ11 і rтідн·осs1чн ;ховбnю, 

да11 1..ч~к rтом:чннк~ щоби .в'!!lстула.111 на бік. Не встиг Рон

дОJІ.~J лід.нести ся, як тююкз довбІ!1я вдари;;~а по .1iвlli сто-роні 

lioro го 1ов11. Почув ся г.'І) хий, тяжюrй звук і ч().тов!.к повз· 

Jl!rll ся ЛІІЦ~І до зем.1і, ~ )1Л<.8ШІІ обернув оя .11Щt:о.14 }1;О гори. 
І\nт кшt)1В довбню, в1rняв ніж і перерізав гор:~о Рощолн. 
!Jіс.'Ія 1·oro став ЙО)tу на ж1пвіт і nідносяча'І::ь та опу~аЮ\fІІІСЬ, 

почав 1й.1ою еаrою свого тl..1а 11зт11скат11, з за кождим по· 
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дивачиих маС1'ах; всюди крики, свисти, сміх - так вигпдає 

к:~р11111іа.1 в Рм1і. 
При ІІОВорот• tВ на.ву .зу.1111110 Граф 3ВІдеj)ЖЗВ повіз 1 

сю-.зав; 

І Іnиове, я .вiici\:{11JO, а мііі ло·віз 1 мОІя с."JУжба на ваші 
повні ус.'!)ТІІ. Коли-ж вавкучить ся вЗІМ і.зда, маєте иоі 
вікна. 

С,е бу;10 ~uюраз J1·ротн Роо110.1•ї /і око Франца добачило 
в ссрс:днім 11і1ш·1, 11рикраше-ні•м ч~рво1Jн11м xp<J'c-roм, гарні! ли

це ГрС'кині, яку він бачив з графом н театрі. 

Панове - сказав rраф висїдаючи - ко,·ш вам ва· 
вкучнть, щоби ,:~р~ті на вас днвили ся, маєте місце в иоїх 
вікнах. отЖе ;щвіть ся на др)тих. Зara.,ooi же иn1 візнШ<. 
П;>В~3 і СJІ)vмба 110 ваші усл;.ти. 

'IiJ'Cбd 1)-Г дода'Ги, що візник rрафа був ()ДЯt'Вений в 
шкіру мсдв<."дія а два :rwкai, Щ'О сидї"1и на заді, ма.1и зеле-
1:11~й о.д~r і маоак11 мn:mів і вироб.1я;1и оояюі можливі жарти 
і зб11і11ю1 до кождоrо, хто ва•в1111ув ся. 

Фрз1щ 11одя•кува.в rрафови. Щож до АлЬІберtrа, та~к той 

був н~uто за·няrи11! ловозо.м, що в11ЗJснс тод'і НЗ!бл.изав ся. 
с(' був ві~з пов.ний J>ИІl-tСЬ'К.ИІХ се.1я.н. Кот1 П()ВЇJз графа пует~w 
с-я да;шшс, сказ:rв Альберт: 

- Utюо.да, Фра'Нце, що ти не бач1rв. 

- Чого? 

- Воза, nо.внGго се.ТЯ'!!. 

- А хЖіа що? 
-- Гapiti женщ1!!1111! 

- Шкща, д.,ьберте, що ти в иасці, а то хто знає, чк 

не ЛОЗ:.ИІІІКОМИ'В ся б з RІІ'МИ. 

- Мож.~шво - сказав А.1ьберт нї611 жа-ртОІм, mби по

ва>І'НО - та я ві1рю, що 111rюrf!'roм кnрна•ва.л·у 6}ше нагоща ло
:tнакомип{ оя. 

О,1;11акоіf' чu;: ~нrнав і не бу.10 на•rод11 виробити знаком· 

ствп з нїкНІм. Вправді стрічав ві11 віз J r-арНJf}!ІІ селsmамн 

кі.,1.ка разів, о.днакож па тім і юі~!1чm10 ся. Одеаt .'Інше раз 

внйш.10 щось, що иог.10 довести до sш~ко~tства. Ко:ш на-

6.:~изнв ся в~J .:з се,тяиами, А:11~1берт замір1uв оя юrnyrи в-а вих 

8"3Ку цвітів і, ч11 нainrncнe, чи нехотячн, стр)'"ГИВ собі маску 

з :rиц-я. В внtп()відь йому полетіла вязочка фmлок, а >:r>ч 
і Фр:rнц j кож.:хий лооrороя1шй r.'Іядач иі~г 611 .ду~мати, що 
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І\а:ж<шІ не ба•щли - зауваж1пв Л.1ьберт - та хибаж 

се не вона була в 8ікаі з бі.~ІWІИ зас;~О'На.ии? 
- - Деж бу;~о те ююно? - запита.1а rрзфнпя. 

- - В Па.,аті r.ocпo:ri. 
- Х11611-ж rраф має вікно в Роо11ол1? 

- Так, має три. А чи ви переіЗди:111 туд11, пан1? 

- - РОО)")ІЇЄ ся. 
- Чи ви оr..ке зау1щжи.111 дсві вікні за•ві•шені жовтим, а 

одно бідн.~ :~дзмаш1ком з червоним Хрестом? Се йо!Го. 
Kum1 1цк, то бачу, що uін мус11т1.> бути набоб•). Чи 

JBaJeп· к1.н.ко ті тр11 вікна коwтують? 

дJв1, ,160 -гри сотки римськвх 1,орои? 

Дnі, або три тисячі. 

Неажеж? 

Та хиба cllii остров приносить йому такі .:~оходи' 
- Зовсі~1 нічого - ані гроша. 

- По1цож в.н йоrо хулив? 

--- д,1я пр11мхи. 

- ЬІтереснай чо.1авік! 

- ,І\\е.1(1 ВИідЗЄІТЬ ся трОШ1<3 О.11іОСТО·РОННИЙ - зауважив 

А.1ьбсрт -- і МОІЖ.'ІИІВО є в!<н ЖСj)'І'ВОІО ІJПЛІІІВlrВ дітератури. 

Tyrr у~вій1шов до ль0<жі r'рафта 1tо111111І1 гість й а.ба това

риш і за•брз.~ и оя. 

Другого дня о девятій roд1mi nр11і~шов Пасгрtнї з крав· 
цm1, mш!і ттрrrні:: вklli чи десять се.1mкь~ких !\"'ОСТЮ.мів. То· 

вариші внбрад11 дза зовсім подібні і казали поначіш11rrи до 

ка.'1ед1ооів стя;кок. Заrа.а:ом же КОСТЮ)ІИ були як шu'!:бідЬі!1Іе 

nccrpi. Франн, лобачнвши в такім одягу Ллооерта, заува
жив, що яІсіІсrь одежі рішає ттро зверхtr;• вартість ;rю,;rий. 

Т')ТКІІ, що в довrnх одежах мають так11Jі поважиш'! виr.тяд, 
дуже noraиo внг.,:ядають .в синюс: фраках, 'ПОзащИ!І.11ова1юrх 

nі:д саму борО:д-)' і ч~вООіІrх ша~nочках . Се неначе фmruJІКa 
випа з червоною на верху печатюою. 

Між тнм увііі•шов rраф Монте Kpic-ro і сказав: 

- Па111ОІве, хотяй ·товарІ!!СWо ІМ1rла рі~1, однаосож по·вна 
<:"Вобода часом м11:йй1ша. Я n~рийшов ва)t сказати, що нию 1 
nротягоо~ карпава::ту я JlИШаю nОІВіз для вnшоі розпоряди
мости Господар скаже ва"М, що я маю три, ч11 чотири по-

• ) Набоб ~а:чзь, а6о взаrа:1і вe.ttU<нJ1 (юrач 1 liuiR, з6о .'Ц)}ТІІХ 
<торІн nо•>"JІНWОЇ Ч'2С'ТП Аа.~ї. 
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вози і тому я можу для вас се зробиІJ"и. Отже иожеrе у,ки

ватн ііого бе:mеЧ'Іfо д.1Я ВТ'іхи чи для 111отреби. 
Грuф nic.'lя того говорив з об()!)Іа товариша.ин пів ro· 

.1,111111. А говори.в він з таким З'Ианеи річи про все, ва що би 
не ~if11u.1a бесіз.а, шо здавало ся, нема предмету, який був 

611 ддя него чркий. Він б}'В з·накомиИ з літературою всіх 
юрз ів; в~н iirrepecyвa.в ся 111мьно хеиією. Образи, що їх ба· 
1щ;1н !і його· ca.Thoнl, сзіщчили, що граф бу·в щобwrелем 

штуки. 

Ти11а1рнші .нри:rада:tи со•бі, що обОВЯ\ЗІКОО4 їх було бн 

занро1с11r11 Графа до себе н<І сніданок, ті.11ЬІкож чим був би 
1.х ~аї;щно.к суп·роти його. Він має власних кухарів, а вони? 

ВО!іІІ orвepro виявили перед ним свою .l)"Уку і віІН принЯ'В 
іх ол;>авданє з повнам вирозу:мhtе'М і належною оцівкою іх 

щ11рост11. 

Пів до друrаї оба товариші зі1lшли на дChllmy. ВізниІ< 
і .1t окаі nана:;rіва.111 на вчО!])ашниГt одяг дЮерію і се прида· 
.10 ім ще бі:~ьше дотепу. 

Aлi..Gcpr прюпняв на груд.ЯІх зі"ВЯ»rі фі я.1ІJКи і як ті.1ько 

роздав сн го.1ос д:июна, повіз руши.в на В!ІЯ Віттор~я. 

Прн .щруr~м пОІй<>роті наші зна•ко1мі ..>)"СїІJ)Ї.'UІ вчсрашІНнй 
се.1~я.нс1ж11і! в.із, однакож вчерашні селянки нині з.мінили о~ят. 
Та ще Ч)',!щіії~ше, що стадо сн ось як: сеJІяm<ІІ змінили одяг 

на такий, ~\кий мали вчера оба товарН>ші, а Фра;щ з АJІЬбt>р· 

то11 .\1з.1и ІНа собі ОІ.ІЯr вчерашнІfХ се.1:ЯВ. 

І Іри новЕй стрічі свіжі ф)ялК11 посила.•шсь на повіз двох 

товаришів. А:rь.берт сеАчас пркnняв свіжі цвіти, а вчора· 
uші в.>яв в руку і при сдїдуючііі стрічі пi;rnk іх побожно до 
у<'т. Се в1\!К11икздо ro.1001y втіху на вооі, з якоrо кидз'ІІо 

ф1~1.1 к:н.щ. 

Дещ, був ще в~е.1і!Їшн1'іі, ніж полерtишн'\. Графа во.ин 
б:\1111;111 в вvюніі, однЗ11<ож 111р11 др)'ГЇ•М повороті його ВіЖС не 

бу110. Л 11е треба аже бо•гато говоритн. що зздицяня між 
д.1ІJ.r'ісрто~1 і гарною сеш1вкою продовжало ся цІі.11нй день. 

Поверну11ши вечером до дому, Франц з:ктав лист а ам· 

бJсадн, в Я'К'•м повідом:rял11, що вm має честь б\'ТИ ~а ав· 
дієfІІtіі в nam1 с.1ідуючоrо дня. Франц, буваючи в Римі ne· 
ре~.1тнм. ніко.пи не зане..'(ував наrа.:111 відв!.зати тоrо, каго всі 
~11.1жа.111 11ас:rі.:тиком anocr-oJІa Петра. До сьGГо СПmІ)"К)'ВЗJІО 

noro і релігійне почутЕ і ІЮшана до ПОіВЗЖНОго ста~рця. І че· 
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Апьберr же при всіх дюбовюu юrопота.х •не тратив зовсім 
апети1J, Оl'Ж'е по.дав ся сейчас .з Францом до обіду, в!дло
живши бесід.у на пізнійше. 

Ло обіді зІllішов до вих rраф Монте Kpicto. Вони 11е ба
чит1 його 11ос.1і!Іні два дві. Пасrрін1 говорив, що якась 

справа 1поюшкn.1а rрафа до Чі11іта Веккія. Звідтам він пере.11 

rодищ.1ю повернув. 

rрзф виr.11ядав т-епер н.ез.вичJ11іно до•бре. Чи він в сій 
хва:н1 GІлиш~ тщу·ва.в над •собо·ю, ніж зви«1аі!•ио, чи мо~ке 

11р11<11ш11ли ся до се.го постО'рстні при·•тщ1, а.1е вlн бу:в та
ІШ.'1, я·к у.сі .1ЮДИ. 

Для Франца він був що раз то біп1.ше загадкою. Аджеж 

він м) оів бу1"и певним, що Франц ііо1·0 пізнав, од11акож він 
не наmкнув о.д1шм с.1ово:.1, що він його денебудь бачИ11. 

Та хоч Фр.!НЦ}\3 !'ад був бод.а:11 11івrо.1осом натюшу rн ва їХІ'Є 
по11еред11е з11акомство, однакож бояn ся, щоби не вразити 

с1ш чо.10віка, якан вюmив ііООІ)' і 1ioro товаришеви тілько 
11р11с:1уг. 

rраф ДОВЇД'1В СЯ, ЩО обом ТОВар111uам 11е зда.,о СЯ роз

Д(Іб,УТfІ м :1сця в Аrrе:нтшrськім театрі, о'і'же са~ме теле-р він 

11r11ніс ім к.,tоч від св0€Іі льоокі. Таку 11ричину можна було 
fШCl:fOB)"Bil 111 з lioro В~СІ;Ві;щн. 

Обом тов:~рнша.\\ бу.10 ніяково rгрщшматн ще pruз та·ку 

11езаСЛ)ЖС-ну жертву і вОНfІ се 3аm111.1и (рафовн одпакож 
він сказав, що йоrо .wожа і так бу.1а би ·rrорожна, 60 він 
б)~е ТО.!І.Ї в ІІІІШЇМ театрі. І се ВСl\ОІ<ОЇ.10 ЗЗК.'ІОП!УrаІОІХ. 

Фрон11 потроха призвичаів ся до блїдоrо лиця rрафа, 

пкс його бу.~о незвИ"Чайио врззн.10 пе-ршкіt раз. Риси його 
лиця були чудово гарні, кобн ие та б.1ідіС'rь. Са~равжпій re
pofi п1rс<1111, 15айр<1На! Кі,тько раз:в він бачив графа, йому 

~!І~сї·rди при.rад)"Вав ся Маяфред. 
Бо і опrавдї чо,10 rpaiфa мало •на собі таєм'Ни·чу рису, 

Яf(fJ ІJ·казрщда, що :1 У'раф0<м 6C'lз11a1cтtttfl!O жнве ве.rи-ка, 

але гірr<а дум-ка. По·г:rояд його о•rиіі 11rоннкав в душу, а rо

рі•шна rуба вwяв.1я1~а пСУГорду і нада•вала слова~м прmmету 

вр:~жа Ін ) м слухача Uе'ВШІ'СНеБОЮ СН.10!0. 
Г:раф не був )1Же мо.1од1rм. йому моr.'Іо бу7и обо.дай со

Р(-к лrr, о.1rнакож він в~tів сmановуват11 молодші натури, з 
-mа1мн з.1ибав ся. Здавазо ся, що він мав сюtу зачароm·ват11. 
А:~ьб!'Ірт б},В .;:овсім nu .зп.1ивом r'рафа, а 1JЧ3С1"11 6\'В і Франц, 
хоч той, зна~}'/И rрафа 6:mзше, :rrри•вRЗував до r'рафа 1Cy.ny 
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1'1.'to 11яп1а1іцять каf)аб~нерів на конях, ІВ поnереЧНИІЙ ряд у

с~а Нl!СИІLХ. 

За .;~руг1rм вис:-rрі.10:11 лоча:11rсь перегони. Toana з трох 
соток тисяч ,1юдніі зyrrpi.1a криком шість чи сїм коюrІі, що 
.1ет~.111 в).1иuею ~ІОВ вихор. За хв11.,1піj' п<>чу.•пrсь три гар

.\І;..Jні 11111. TpJ.111 в Зd)\Ку ЗВШJ.с;ЮЧJ, що в rieperO!IЗX кінь, за 
;:tН:tчеш111 ч11с.10~1 "З", перегнав усіх. Після того почав ся 

3J-!0B РУХ ,j пот.зди ЛОІП•'Шmf мов рі·ка. 
Рух ІІОЧЗВ оя ЗІЮВ. МіІЖ 'ГО'В'І1'0ІJ0 з'~Я'J311"111 си Кр8)1арі, що 

r~род1ша.111 "мо1.:ко.11і", або "моюкоJ11є·rт-і ", себто <:Іtі~и наІіі· 
ріжвuро;111їі1їшої величИ'І!'И. При воrиях свічок карв31вал за

кі01ч>1еться. 

Цtремі11ія з свічками •основує оя на двох обовязка..х; 
1) д6аn1, щоби в.1асна сві>чка горіла, 2) старати ся погас~~· 
тн ч;-л-:і свічки. 

Ц1л11іі сеіі обря:х дуже нагJлуе mo'lciмe житє. Бог дге 

чо.10.з1коnи жнтє oдmrn опособом, а чо;~овік ~rає -mачі спо
собів ддя зннщсня житя - розум:єсь ЛіJ>ІІ помочи чорта.. 

Св,11ка засвічуєс1" ко.:~и з6.11~жимо {і до воІ'І!ю, а.1е хто 110-
1111:.1:" 1' способи, я.кwм11 свічки 1·аоеять? - ве.~ш<l м!·:itH, ся.:~ь

ні вія.111 і ще боrато других 011особіr1. За 1нni1щm1 також 

л.11,бІ?рт з Фrзщ10~1 і tOini .11атріб11і сnічкн !"І{)ЗдО'будJ!. 
Як тільки сте~ші,10 ся і почув С·Я 01<;щк "мокко.1і", ceJii

'11!<' ::tи1111.10 ся серед товпи кіль.ка вогників, а за хв1мю пять
десят1. 'ПІСЯ''І воГІrиhів зала.та:~ о кр} го~r. а з ш~rп захВИJІЮ· 

еа.чо море .1юдс~..коrо жнтя. ДеСЯТhІ! 111.:wi осіб заворущи
.~ись - гаснт11 С'ВЇ"ІКИ ;rруrим. світ11т11 зnгащені. Хто по .1і6но
rо на власні оч11 не бачив. тоіі не )ІО;t\е уявwr11 собі того ро

зу в11nов11ща. 

Оба товJриші бу.:~и н11 В\я де1 Л:~онт.фічі. Л11і:Jберт що 
:>:Вmш r.1ядів на rодиm1ик, а кол11 дrif111.1a <'С~1а rо.rнна, в11-
скочн1~ з новоза і noiaв ся в напрямі ~ІСР'К1JІІ св . .!Іжіяко~1а. 

Фnа~щ б:~ц11в що сходи uерквн бу:111 вкр11ті :rюдсьмн, я:кі 

г~·сн,111 і в11:111р11:т оевіЧ'КІf о:нІj в друп1х. B1f1 бачwв да.з;ЬІше. 
як Т\"дn 11сту1п11в А;п;берт і ЯІ< •Зама•скопана ЖС'н1щннз внхо-

1111.1:1 о~і.111,·у .з ryi.: Альбсr-r:~. Вндн1' б)J1О, що лт.беrт ~н· ста
вив опору і наnііь nійшов ІПОР}~І же11щ1ш11, а ~а :ащ.•по зтск 

з 'J'Ieii Ф;:ннщови. 
Hnp:ll почув ся голос .Ізво1ш, ІІКІ!''і ц.~є знак. що кар· 

нава.1І)В11 кінець і вс.1їз. за пr~1 nоr:к.:ш t1арз:з всі свrч.1ш, ие
\!'>11 за подувОІ:м с11.11::1Ного вітрv Кр).ТОМ ,,lfluи.1a ся ireпpo-
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--- Не .*!аю, а.1е зд.аесь меш, що хтось його пок.,икав з 

собою. 
- Поrа110! - сказав твер;~ і) ют 11.. Сн нfч на.1ежить 

власне до поrа1шх і краще 611 і'епер н;куди не волочити ся 
4І"А( ІІС ТЗ.'К? - зверН)'В СЯ він до графt!Ж Г., ШО 3'9311.ча СЯ 

.:аме в оіі хвилі в rоаа-ристві брата кнRзя. 
-- А я думаю - в.і·J1111ов1.1а 1·рафин11 - що се на.й.краща 

f!ІЧ і кожднІ! з тут зібраю1х Gуде жа;1уват11, що ско•ро )ІИНУ· 

;;а. 

l laJ1wpwuн1, се правда - сю1зав граф сміючись -
нtІінраща ;ця -rут з~брани•х. Л:~е я маю на rщщї тих, що ли-

11111.1и ся 1r:i вуюrцях Риму. 

На ву ~1щях Рюtу? Хтож се такий? 
Наш тона,рнш, .-\.J.wcpт де Морсерф - ві 1повів Фра1щ 

ч:н відлучив ся в·.1 мене о семій rод11ні ; досн не вернув. 
І Xl(Ga не знаєте. де еін є? 
Зозс~и r1e .знаю. 

- А чи має він збрую? 

Зож:ім ні. 

- От І •ви, що знаете Ри-м краще, к1ж віfІ, не nо:вивnі 
f11 :111 П\"С1'1tт11 rroro самого. 

- Не 11уст1~rп11 як тих ко-аи·ІІ. що- 11устн;111 оя в перегони. 

)'1с.'ШТОЮ, ULO З НИ"! .\fОЖе С-Г81'11 СЯ? 

Год1 сказати. Ніч те:1.ша, а Тн6~р*) б:т1РLко в:я Мз 

·1е.1Jн.о. 

Фра1щов11 ста;.'ІО Jd'ОТОрошио, KO.,lf почув 0.!ІЗdі<Оиу Д)ІМ

к. юш ~н і rp:::i\ 11и1 
- Я заявив в готе.w, куда Аду - с.казав в:н і ко· 

.ut А.nьберт верне, мене nовідОЮІять. 
В "І'іи ,nuійшо.в до Франца ·c.1yra і сказав: 
- Наша сксце.1єнuіє. пан П;1с1,ріщ п~рнс.1зн -вістку, u10 

11а вас жде •1-rмовік з .тисто•1 від лана Мо-рссr1І1н. 

- І Ісв)/\<еж? 

- ДіІі·сно та1к! 

Хтож се тоіі чо;тсrвік? 

- Не знаю. 

- - Чоwуж 11е mриз"іс .111ста сюди? 

- Піс.tанеuь не сказа'В. 

- Деж niCJI3'!fellь? 

---- -----
•) Ткбер ріка. ИЗ)[ ЯКОЮ ІІСЖ\ІТЬ Р1111 
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оnи11ив ся в своіП к~ї. почав читати лист, в -якім бу.10 

написано: 

Доро111n Tosapmuy. - Я~ .11!Ш~ o.'\ep,кinu cen -'ІІt<.-Т, до6у:І.ь 

,,.ою Уоштrку з сто.іJІКЗ, в якіJІ ЗІrзА;~сш креюп.:>n11А :нкr. Ко..1116 

С'умn не в1tстар'lЗ.1а, 110.13А cnotx. ІІ:сЛJІ юrо 8111n ся до Тор· 

лмтія, nізІо.)111 чот11рн тireaiчl пnстрів І передзn •~ nt!'rоноше'!Іи 

Trt'flз 11Р.rче, 111 • .611 я :>eJJJ 11,m11i сеІ1•1 • 1;1.1иuе не ка,~у. спус

~аю~11с1. 1що1111ї нn тебе. - Tuin rов1ІfJІІШ 
А.1ьберт ;ie :vІСІр<ерф 

11. С. Tl!ncip nij.lю n Ітз..,їІ!с~.~11х б JJІ.:J.ІІrin, 

11ощn)шс б) .10 н:l'mrcaнo 110 іта..1Т11ськи: 
Se alle ееІ del1n mnttlna Іе quattro шUІа plaвtre non sono 

rтеІІс 1nfe шnпІ, але sette 11 Cuntc- ЛlbІJrto nvra ces•:ito dl 
VІvcr11•1 - Lt.'IGI \'АМРА. 

т" 'Сі> Фр.ІЩ 3j))J\>JП!, 'i\J)f)" п;с.1апе:1ь ПfШІ!В ся FIJ! .ву· 

.11 1111. В 1"r·x ру1'"ІХ ::иг.хо . .нш ся !!ого товар1:·u, б);.;10 ЗОВОЇ)І 

<JCJJO. 

Доuувн111 ~1ошонк:. Франu побачвв, що А.1ьбер.: з шіс
т1. х rІІМ'І р<}І311у:тив !Же ТJ1И тн:::я•1!. Са\1 же Франц лрwб)m 

.l<І Рн\Іу .1сдво на Н'!.11.1,.: дн3в 1 взяв ~ собою зов.с-ім неве

:1н11нн• С)'МУ •І'р01НJРІ1: Йt)ГО Гf10\1Іі ОL'Та:111 'оя 1:1 Ф.1ьоре.~tцїї. 

Tp~r.n отщ.е Gy.'fo сїм, або вісім с1н п:ястрів, щоби мати су
м·~ 4or111rox тн-·яч. Дсж с11х rpo111eli тпк скоро роздобути? 

:>'1дат11 ся х11ба до п. Торльоиїя •.. 
Од·1а·к в т'й же х~sи;1ї б.111,сН\·.1а в ііог-о rолозі imшa ду:м

ка - він приrадпв собі rрафа Монте Кріста. Треба б)"ЛО по· 
к111кзти Пас"1>"ньоrо, a.ie той не ждучи на rтоклик, сам при
Іішов. 

Чи rраф є п1? . - за.nитав nocniwиo Франц. 

- Та.к, са~1е rепер вернув. 

Сшм-ь уже? 

~ Думаю, що пі. 

01'Же бv-;tь л.а,ска вдат11·с1, до нt»ro повідоWt'!'и, що я 
С'21"1час xor!•n 611 iioro бачати. 

Л2.стrін.; сту<:т1ш сейчас кімнат~'. а верн>увши за хіІІІJІІІН'\' 
СК:l'Іі.18, що rраф іІСІе', 

C1yra 32.nров:ии:в Франц;:~ .:1.0 ",!і:нету Графа. Побачив
ш 11 Ф:1,lf!Ut' r-p<! ф СП ІІТЗ В: 

llto за нещщ:тє приве.10 вас о сій пізн'і! rо:~и.ні зо 
мене' Бу!lу ргд, K{}v1JІ повечеряє-те зі Аf!ІОЮ. 

•) КІ)!ІJІ !'> шм:то·1 r>JfІO не 01ержv 4000 rrяcтpin. ~01 п .\\о < ;><Ь 
· ·е..,Н! ю11е 11е 11\"дt жк1к. 
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Мене 11риве.па сюди дуже важна справа - віл.повів 
Фраt1ц. 

Важна справа! Що-ж се? 

Ч11 ш1 тут са11ї? 

Так. 
11 -с:1я тoiro ФраІfн передав rr~фови лист ·від .\:1ьссрта. 

Іеrt1чит:~>в11111 лисr, 11раф ск.аза.в: 

Окс так! '5аяу! 

Ч11 ба<щте дОІписку? 

Бачу. 

··- lltoж ви •про е д~аєте? 
- Л чн rро.:ші у вас є? 

- Недостає вІсm сот пястрів. 
fраф J!:д;ЙШОВ ДО СТО!tІ!!КЗ, ВЇДОМКНУВ і ВИТЯГНУВ СКрИН· 

1с11 r1оону ао.1ота і {;Тав.1ячи .nерЕІд Франца, сказав: 
В~ш r1e 'І'ре'ба .:i.o кого иишого •Вдавати ся. 

- Я отсе до вас . .паае rp:iфe, першого зай:шОІВ. 
-- Дуже rарноІ Тапер беріть, кі111~.ко •вам треба. 
-· Л се 1<онеt11П-е, щоби r:ro111i до·ручити ВаШІі? 
-- Су.іі'Ть з дотт~rоки. 

- Л мо·же би - почав Франu - у вас, пане rрафе. 
знаі;111;1а·с~. ІІОїJ<Uа, щоби ·с10 справу в простїНший спосіб 
П .J.'ІаrОдІІТІІ? 

- Я І<"..Ке так? 

- • К<миб ми оба з.:~а.1и оя до Вв.ипи, я пезнm'і, що він 
11\·.:п1:з би А:tьбер:га на во.'ІlО. 

П11rанє. яккй 811.тнв я иіг би мати яа бандюrіе? 
- Л ЧІ!' ви не зробн;rи ііому npиc:ryrи, 1ІХОЇ ІВіR не ІІ'О· 

.1ш 11е11 забутJ1? 

-- Якої? 
- Ч11QК не ви вратувн·т1 ІП"rпніна? 

- Отсе так - С'Казав rраф - хтож вам се сказав? 
Ме11ше з там! Я ЗІіnю. 

Г"раф ;3.\10\,)ЩІІВ брови і ~ІОВЧЗВ ХВІІЛИ'Іf)', а та-м ЗНО11 ПО· 

\.1С 

Ко.11rб же я хотів Вампу ()ач11ти, чи тОІВариши.1и б 

ІtІІ \ІСНі? 

УІОЖН8. 

Так, ко.111 моя nри.:)1n1f..."ТЬ не :\1~ша.111 611 справі. 
Добр-е Ніч гарнз. і пере'1тн ся нз пе-ре.з;місrє РИ'Му 
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Зовс1м певно. 

- Ко.111 так, то ходімо! 
Франц, rраф і ПСПіL.НО зmш.1н .на ДОJШН)'. На повозі СИ· 

дів Алі, в як;:м Фrанц пізнав німоrо слр у з ;\\otiтe Крісто. 
Фраrщ , 1·р.1 ф 11осіда.111•rа,зом, а Пеані но сів поруч А.1і. 

l\r1;10 бра·шr св. Себастіяна вор01·ар с111шнв повіз, одна

кож rр;1ф Jr оюuав nозволенє вJд 1·~ бернатор11 Ри:му, я-ким 
nозвш~н~ t11 rj•афов11 в !ІСякІм ча•СЇ дш1 і' rioчi в·1здити і вн· 
із.1ит11 з ~t...:та 1 ~1ротар, д)ставшн в 10,.1,Н1<)1 mо!діора, отво

р1111 бра)<) 

'tJ.н 11с по1ха,111 .!::-орнчною Л.'lrІІ•:kІJКою Дорогою. Ко
.111 мнн .111 ст.рюrні М)рІ!, то Франц?в11 здало ся к:1ьо:1 ра· 
1ів, що н.111.. ') і:> ''Т' Btl І ВІі3И?ЗВ r•, r ..... Т<..)І, ОД!ІЗУ.r А на не· 

пn~нт шіі ІrІі!.< П<' п;~;з зю1к1в. 

Нов. 1 J\tПІІНнв оя кодо анрю І<Jрак .11 1 гр.-:ф з Фра'Н
u ~'1 11.нс1 'и з :1овозу. 

ІJ\·де"о т : ~1 1а десять .., нут - - rка.Jзв rраф. 

t"p<Jф u:иш П~rтін:! на бік. сказав ііо~І\' що~сь потихо 
, тоrі нl'J,іf1•111•!ГІ. Пять мlА'}'Т 11.ешіі111е сІ\а•з111в 1·раф: - Ході.мо! 

Пеrеіr111ов11111 01<010 сто крок~в Франц побnчпв двох лю-

11111, rцІ) \ІЖ с?бою rовори.1и і звt'риув 011 до rraфa: 
Чt1•атн нам Т}ї. чн іrти? 

Х:'{')дЇ~10 в".JдО'Вів гр~ф . - Пwrпіпо 11ові.:tомнІ! 111ро 
нас кого треба. 

ОдНІІ\І з двох був втtсне Пе1шіно, а дРУІ'Іf~ н~-ш·й сто
рож. І<олн Фрз!щ з r:рафоо1 під.іІ\'ш,1н, бан,:шт за:а.ТЮТJ1ВЗ11 
п~ред НІІМН. 

Ваша ексul'.'ІЄЮІіє - СJ<азав до графа Пе.rшіпо -
ко.~и хо•1етс йт;1 за мною, то В'Хід до катакомб зозсі)t неда· 
,1ечко. 

- Пзу! - від1повів rраф. 

За хв11:mН11,·у всї mpиthuли до В)Ізкоrо 011вору за к')1ПОю 
корчів. О·гвір б) в п·осереuх купи каменів і Т}"дИ чодовік .nедво 
~t'r переііти. 

Пешrіно уві1і111ов першиіі. Оrвір, що при вхо.Іі був та
кий в~·:1кий і мало вrцtutй, да;~ьше значно розшир1>в ся. Зу
п11ю1в11111сь, fk:iлiн0 засвіn1в 01олоскип n оrляпув ая, чи 
граф з Фрапном Й.1уть за н1н1. Вои11 обережно поступа.'Ін 
- вперед rраф, а за Hff}t Франц. 

С~еж"Ка сходи.11а ве6огато в д;олину. а отві1р х~ і t'it·~ 
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Франца с11рів Вампа, n~діІШJооши й!»!у на стрічу ска· 
зав: 

ВнтJйrе між на~ш. еюсцелєнціє! Ви вже чули нanry 
бet'1·;.ry з па1юм rрафом, а тепер хиfіа до;1.а11, що н:.1·йбі.1ь1ш1й 

ок~ n н~ СІІОНІ)'КЗІа .би ')Іе.не до з.1еrкооаже!'ІЯ врочисто д," 
ноrо с;1ова. 

Or.1m1} ш11·11 оя юруrо'І.1, Франц от1тrн1, де. n~:-реб)~ва~ iio.ro 
r10.11011ещ11і т()варнш, н~ що заvr1zжнв rраф; 

- Я н:рю, що ііому яічо1·0 ;:1.1oro не ста.10 rя. 
Вяз;;.нь t:: 01.:ь там - п 0•1аз тепер nон·сюов-атп Вампа, 

а.,_') ючн 11:1 м ·:це, де ;-1ндно бv.1 о сторожа - і я вже кду 
1111в .:i.o~нrrн йоrо, що він свобідний. 

Ь с.л1д за Вnшою DOllЗB С"іі і r'р~ф , Францо1.1 
-- Що вязень робmь? - зг:питав Bnma сторожа. 

l lt ..-нnю. Bi.:i. чопrр~>х ro 1нн не чути, шоби ;>.\"Х.11! ся 

t!:iwn" постуё1ив кіJп.ка кроків в г.~убнну, з;дО)fІ(Н}'В 
двер1 і нараз показалась к~ната, освічеuа Jtяштою. І при іі 

ов1т.1і бv,10 ВИ.1fІ0, шо л 11.б~:-р r •СШПЬ "!1Ве/'ДІІМ СПО~!. завн· 
H)!IUll1Cb t1 n.1ащ, ·fІlШЙ їrому О·•Іе.JІІЩІ:!О тут ДИШ!. 

- - 01·..не не з..,е йомv ·rу·т ж11ве1ь ся - зауваж11в -ніби 

11<11 ртом rраф. 

Ba,1.1J пі~.і!шов до Л;п,G~рта, •ОJ».'!Іj'в йоrо .1еrеш.ко і 

сназ~н: 

Ваа1з en."ale:rt."!fцi", б~дь JІаака встаm. 
А.1ьберт вору:шув ся, отт 11ри'В '>'ІІІ r~каззз: 

А~. ::е ви добродію. Та краще, ноаиб бу.111 не ІПере· 

р1~в .• 1:i '\1ені гарних с-нів - оп:..:.1я ГJ\ІЯ!l)'В ва годmrnИ!!С і ба· 

чучи, що дonep;ia ТІ в до .rp\ r .)'І, .:~одав: - Хиба-ж се час дт~ 

всrавnн:я? 

- - 51 ·rтр11йшов в::1м, еюсцt':11~ш1іе, скооатн. що в11 свобідні. 
Так, так, але яа б~ду<1е пn1м~ятаііте с.1ава Напо.1єоиа: 

Не б\·аіть ,мене, ·ко.1н нема 111їчоrо з.1оrо. Я б~-в би д!Жіичнв 

rflp'11:1ii 'сон і був .би вам 0111Ю.1я вдr:rчr1нй ui>ie Ж1і'Г€. Та не
вжеж ІІИК)І!І доручено? 

~- Ні, ваша екх-це.1'єнці€. 
Го якжеж я г.ав свобі;х111rм? 

- З:~ ВЗ\ІИ вt"Тавшз ся хтось, комv ·Я ui в чі.У 'Не М'ОЖ)' 
В !ДИ ОВ.'l!ІТІІ. 

- Прніішов сюди? 
Тnк, сюди. 

!11repN:v1a іс1орія! - А.111берт Г.ПЯ'Н')13 в сторо:ку 1 по-
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.tВ&ЙЦЯТЬ mрів і ТО асе. Але Я зі 'СВОЄЇ сторони Jot)UU)' •І!'ОДИВ· 

4ЯТИ 'Вашу обзfшужkть в TllQ(Uc iueзвиiutl\нDI ІПОJІОЖевю. 
- Так, пане rрафе, з.~е nощо КJІОпСУrа.ти ся ТЮ&, чоrо 

sмінитн 'Не маеио <:или? Зрештою rrpeбa бу.11-0 ,лОЮІ;Зата тим 
банди'Тгм, що з усіх нар<>ді!в о.з.ні Фра1rцузн на'Віть .перед 

.11t11см ;:мерт11 вм,іють жартувати. Qд,накож се не в~яже ся 

J моwн tз'о1бовя..за1tЯ'М'И. Я пр11іmюв >0ка·зати, ІП&не /"рафе, що 
і •Я і моя рОІднІНа не к:;~овОІМ, а і!ІіЇЛ·О'м •буде .:а&sс'і!rдн 11t,щяч1tа. 
Батько мііі, хоч еопuнськоrо похо.111женя, )І:tЄ ве.'Іпкі зп:шви 
ІІІ< на фра~-щуt'ьКім, ТЗІК на ~мадрwщ;кіІм дворі і тому s:мооке 

~авсігди бути на ~ваші У1СJfУТИ. 
- Пане Мо.рсерф - 5ї.:цповів !'Іраф - ·ваші с:rова і1 rrpи

ha10 так ЩІІІJ>О, пк nциро юf їх l!НІСJІОЗІПОЄТе. О№акож я ·ПО· 
sво,1ю .собі поnросвm sж о щось 6:.1ь111е. 

- ІЦож ТЗk'ОГО? 
- Для :ю:те f1ap1rж зоосі)І чуж111і; я lioro нhко.'111 не ба-

ч.нв 

- Невже.ж? - З'дИВ)"вав ся А.tьберт - дожи.111 ви тз

v.ого ·вvІ<J' ·і не бачи.тн Парижа? 
- І Іе ,6а•н~в. 1Се М'<JІЖе б~-г11 д.111 ~мене за.с,111ужевнм доко· 

ром, і те11ер •вла1с11е я Х>О•чу ї1ого бач11т11. Д)1же 1мож.111во, 
ЩО ·б\'!В 1бн R '6&ЧІ!В iioira ІЗЖе д'1ВfІ0, J.:(),11f0 ~13В 'КОТ'О'СЬ. ща 
ЛІ>ЗRаК()МИВ би мене "'І ТИі'>І вс ІІі'ІоlВ"М "':то~І 

- Таrкоrю ~1oлolril<a, <ЯІК ви, :пане rpa(~e? 
- 'fuк. Того, що я можу йти в лерегонr~ з Агва::~ом, або 

Ро1'шL1цдом ще не внстарча.Е. До Пар1tжа я не йшов би шу. 

ка1'н зиску і се вчзсrи мене здер;n·увапо. Одпакож те.пер, 

пзне Морсеq>ф, ви JІОІЗіfЗкамкrе мене з т1н1 свіТо-м, якого я 

ие зпзю зовсім. 
- З вел1rкою nОСRЯ"І'Ою ~ке д:rя вnое .зроб..1ю - від11'овів 

А.11,бер1· - бо ~ ·само fіровидїнє веде ~1ене до rгoro. В:~:ЗJсне 

wииІ одержав я лист від 1батf;]{а, .яrким І<JІИ"Іе •мене до Парижа. 

Ба rhKГ) ІІОВ':~~ОМ.lЯ\€, ЩО ХО.'ІИТЬ о м1О1ІО ЗВ.fl.1Ь з одною з нa;ij. 

nеrедовШших f)ОДИН - а ти Франце не с.міА ся - з ~роди

ною, 11110 стоіп, в осередку са:моrо цвіту 11а1111с1,ко•ї сусп:.п.

ности. 

- ЗвІІЗь через 'C)'rrpyжe? - запитав Фртщ сШючнсь. 
- Роо:~~міесь. Отже колн вернеш до дому, то застанеш 

мене може і батьком. І хкба буде мені ;:е 'І!е до .1иш1? Та в 
усякm ~разі я ще ~рзз за1m.1rяю вам, ІЛВІНе графе. свої 'И'З.Йда.1ь

ше йд;-чі з'обовязn·ня - тї.'Іом і душею. 

" - т 11. 
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- І так я npиmrмa10, тn р!І.ЦЇІО, що мої давні мрП .вкhщи 
зліlіснsrrь ся. 

J(ол11 rраф говорив, Франц cJ1i.11rз пильно за в11разом 

",щя графа, хо-rяqи вЬr2дат11, якj саие nJtЯни У.ОЖ\ІЬ вяза

тн ..:я з ir; 1ою rрафа до Парижа. ОдІІС!КОЖ заз11р!!)ТПі в душу 

rpnфa бу.10 годі. 

Так, ·•н111е 1·rзфе: а.1е ск<1жі і 1" ч11 ви свравді пр11'ідете 
до ГJ,1 рюю1, aGo може се 0•11но з ТН!Х хвиде-вих гарних ба· 

жанt., 11а тшх 1<ож.11111 з t1П'с бу1ує ті ;іОдО'Гі палати. що за 
rю 1 \ \0)1 11ітr у ЗJТJt>ка юn.? 

51 рі1J11в, 1апев111ю 'l:JC, міі ~\'}Же - ві!rnов'в граф 
і поїду. Туди кmtче мене fі"жанє 111·бачвти Париж і тn· 

кож оо. ім oю;>e~r:t важла 'СІ!рава. 

К'> 111ж J\''Іаєте тvдн •хат11? 

:\ 10.111 ви там б) 1t"I"~ ~• it д !)\ Жt'? 
1ip1 'ІО, що б)ду ~а .з.в~. ~бо гри тшкні, ce6ro як 

НІ!'і "'КOprue. 

Отже мене може.те жnатн за три міояц'ї. Хочу лиши· 

ти п·одос:rптко.~1 часу нn всі тrудности і переш.коди. 
- Отже за три місяuї З>можу вас гостити в своім до,1і? 

Тп 1111 мо>ЮНа 0:1.на,•1итн точно день і rоJІину? - зв<'р· 
Іf)' в с-11 1·pr. ф .10 Адиберта - бо я упере.джаю вас, що я б);. 

ва to 11езв1t"І аїrно ТО'€НИЙ. 
Се, що і я тоб,1101 - з •к.11~кав Альберт -- люб,1ю 

110 точки. 
Нех 'і от-мі! т ... к і б\·.:tе - в 1 о щав ся r'p::o'j> прос-rя

гз1очи руку до ха.'!єндара, що в11t'ів на C'ritt;. Hlflii маемо 
~5-ro лютого - а г.-я1!\':t11•и ва rо~111н.1ик rр~ф Щ)О 1озжав 

СJАІ~ те 1ер точ-но п·г:. !І.О о 11rnайнттоі. При...,ечі ь отже, 

що вс ззб) лете, шо ~~зєте \Іетtе ж't:rrи 21..ro 11ая о пів до 
UJ\llH:!Йlllt'l'OЇ nepe1 rrо.туд.НС\\. 

- Зн11мею1то! - ЗаІ<'.11111<nв Альберт - і сніданок буде 

Ж;J<JTJI . 
. Деж ·ви мешк~єте? 
Чit r,10 27, вv.n111я Гел1н.·р~. 

- А чн знаJідеть ая та\1 від.д.°FJІ ;~,1я сІ!'мотного? Bipto, 
щ0 .\\ОЯ ттрнсутність ве спрІІ'lИ'ІІИТЬ нікому неоєиrо:tн. 

Я ме·11к:1ю в бптшов·~ rотедн, ОJІІЗкож ~tзю також 

nаві}Іьон на боці, зовсім окремнІ\ від головного буд.1mку. 
Лобре - ска·зав граф, зап11tуючн соб; чисJІо і день 

і ro~1111t\'. ко.w А.'lЬберт буде на неrо ждотн. - Бj·д_ьте зов-
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cia.i спохіі\иі. Вхазівка ваші)го годИІіннка не може бути точ
нійша, НІЖ я. 

- А ч11 можу ще бачити вас перед 8і.діадОІИ? 
- Се буде залежне ви.1 обставин. І\о.,и виіз.з,жаЄІТе? 

З:~в171а p:Nto о ПЯ'Гіоі rо.:.т.икі. 

- В такі~І раз~і мушу вж ннw попращати. SI if)'Ill)' їхаr~·и 
до ІІе11,по.~ю і верну аж в недї.пю рано. А ч11 і ви пане ба
rон - зн('Іра;1в ся fІІіІИ до Фра;ща - віді>зджаєте зав11ра? 

- Так. 
- - До Фраrщїї? 
- Ні, до Венеціі Я нншаюсь в Іта.1її на рік, або два. 

- Отже в Парrtжи не стрінемо ся? 
- - Думщо, що не буду ~1ат11 чесr11. 

-- Коті отже розхо.111)10 ся сказав rraф, подаючи 

руку на пращанє - та·к позво.1ьте побажати вам щас.1иво:і 
і м1t.'ІОЇ подорожв. 

Се бу•п перши•іі раз, що р~1'з Фрмща д.ткн~·ла ся ~'ІJ{ІІ 
того зa1·n:10•111oro чо.1ові;(а. Р)·~а 1·11nфв бу.1n хо.1о;шз, не

мов м~1щя і від того хо.~оду Фрз1111 М) сїІJ за.з.рожати. · 
O·r;1,~. n:ще графе nо•rз.в щ~ ДІ)n11туn111·~1 ся А.1ь-

берт м.~10 внt 1о·ж:ї1м пе1.то ж;:~.атн n о ~11ачен.м •~асї? 
Так' Мо.:: сдово зn~вС'іrд11 ду•же ·rСІІчне. 

!Іісл1я Т•JІ'О Об:Jі товwрнші ОІІJ1СТfІ.ІtІ/ \І_ШКа'ІЕ' r-р&фа 

IJlo з тобою - зап11та'В ,\:~ьберт ФрJ1ща, ко.НІ вер

~"111 до 1.·во<іх к;;щuт - f"H, бациrrь ся, бі.11>ше за~mслеииіі, 

як ~ичаіtно? 

- При:rнаю ся тобі Адьберте - віumовів Фр1ю1 - ІІІ 1 

иооі ду}k"е х;СУг--1об оя ві.а:крити 3B'C.110lf) з . .::·rop-i жнтя сього 
ди1mоrо 11олоnіка. І са.~1з його по,1орож до llilpftж. ВИ'КдІІ

кає в мене 11111ма:rо питз11ь. 

•І Ії, Фршще, в тебе ~ 1хнб;,1 Ііеаос1н\в1rt.! у11е~рел.женє до 

rp;.1ф;i. 51 1к• (ia•ry туг нічого незв11 1rа11'1·ноrо, 

Мо*е. 
1Пос.1ухаf1 ,ще Фр;шuе, •1110 я тоСіі скажу - мені 

здаес1" що ти відносив ся до rра-фа весь 111tc rо·же хо.1одно. 
А іюто ж павС\,lенє С')"nрот11 нас б)~.10 rar\e ~.1wкоду1шrе. 

Хибаж в тебе є щобудь rrpcн11 графа? 

Мож.1иоо. 

~ Може ти С1'j>ічав ся .:i ним вме давніfІше? 

- Так. 

- А де? 
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~я мені бут11 t1a Kopclfuї. я старав 611 ся ~>ідnідати бзнд11тів 
Колюмба. колІfб се .тmue бу.по мож.111ве. 

- А одпз.кож иу~снш ПJ>ИЗН'1ТН, що такі люди, як Вампа 
і його Г}'рr, се иіщо инше, як рз1(Нвники, ЯІКЮІ ход1rrь о до
бнчу. Як тн пояонlІ!ш ЗВЯ3Ь rрафз з такими .1юдью1? - ска

зав Франц. 

- Тов:~рнщу - вііщповів ;\:і11>берт - я завдflЧJ'ІО rрафови 
в в~~ІГІ<~і1 м~рі щmслн'Ве уві\.1~;н(щ€ з рутк б:JІИ!lН-Гі•в, отже з 
ІІІОЄЇ СТQ(ЮІІИ бу,10 би і неrа1рно і НСJІ10!Трі1бао Д()І!J1)"К}'М'ГJ!СЬ 
початкrв всего того. Д;wrОІГо ко.1116 і'У'1' і бу.~а якась неmра· 
в11.~~;и'сть, н повинен її випра1~ді:ІТІІ. Пр:щда, небе3rте;ка моя 
не була така ве.1ихз, rо.довне - rраф з:10ща.:щв }t~Ї чrп1rри 
т11>:"11чі 11Я'С11р"в, що па фрЗ'Н11у~ьк' І'роші булQ 611 24,000 ;ІЇ
рів, а.1е всеж ... 

Не без с.ч ш,;ос1и є.се т.· rr нораш ТІ'. д. 1ьбсртс, "Ч: 
д;~~ }1ене вс:с таки лншзє-сь р~ц пнтань, от хоч611 > я.косо 
wраю П•~х~нть rраф? Я.!\З йота мооа? з якоrо жере.1а п:ш

ве йота мnйно? wкі п11иrод11 nе,режнn він 1З мо.1о;r.ш:}І вh<у -
l'i 1~р1сrоди, ЩО ВІП'J~сну;ш Щ] його JІІЩ11 і ;tу:ші та.кі заrЗІдОЧ· 
ні. хо.1од11і риси? І я HJ твоїм МЇІС1111 ТІ!ЮІ~ ІІІІТ:ІНЬ Н>е .'ТеЛ<О· 

RАІЖІИl 611. 

Т()ВЗрНШ}' - ЗВерН)ТВ СЯ 1'i~!1l'fl !5~11,ще .JO'Лlf'Г.Uf·BO 
А.~ІJООf'Т до ФрЗ'ІІU:І - КО.1Іі ТІІ ДОІ&іЩ!В СЯ ЩО :'ІЇ МНОЮ CJ(Jla
,,r) ся. n1 ма~буrь пійrmов до r.paфn і сказІl'в: П:tне r'рафе, мій 
rо11:ь~1Рш в 11еба_'1:пеці, поможіть! Чи не так? 

- Так. 
-- Оr..кеж бач111н. І rvaФ зоаrLМ не nнтnв: Хто сей твііl 

тоца11ИІш? З'Відки похоо.lИть ііото імя і йогn мarmo? .:i.e він 
fІОДІfВ ся? до котрого краю вilf '113.'Іежнн,? Чи 1штав він про 
~те? 

- РОО)'Мі'ЄХ:ь, що ве питаm. 

- Не ПІJТТDІВ. Ві'\і тппе ,п1ри;11іш0'1! і nизвощ~;в мене, а за 
те все ПОІПІр()СН'В '8 1.Н~НР. ТОІГО, що може ПОІПІрОІСІІТІІ звн<radhm!A 
iтa:riiii'('t/J(lfЙ, або рооійсІ::ІКИй 11раф - ПОЗІИЗІКО.МИ.'1'11 ЙОl'О з 

ПаJ11іЖем. Чогож білЬІше тут хотіти? 
І ЩО не ГОВОJ>Я1'Н, а с.Т}"ІІІІН~СТЬ СИ'М разом бр!а ВПО'ВИЇ 

по Сі'Ороні А.'ІІ>беJnа. І се масне м~ів npНЗffarrи також 
Фоанu. 

- Твої виводи - сказа:в він - не дадуть ся заперечи

ти. о.:шакож дяя ме~не г.раф лншаесь таки дtfВНИ:И ч0<.,овИ<ом. 
- дНІВНим? Бачиш - він фЇІтІН'І'роо і дуже моЖJІ'ІІ!Во, 
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fІобіч ткmону в cкpкitO'fКЗDt пежмк ЦИ'Тари - Пз:ру·с, 

Регалія, Га.ванна ii Мав.і&1я. 
BкUiцi1 в "ОТВоре!Іій 1111афі був цТ.1ий оеКАад вімецьоснх 

JІЮJІьОІ<, з бурштиновЮОІ цнvу•хамн, !КОрапевкмн та зОІІІоти
мн 1nplfIOpa-<:a.\lя, що Аtека..1н tta .смак, або 'Вибаг.1ивість 'IC]"J)LtЯ. 

Чверть до де.зятооі )'1ВійІшов .~н<ЖЗJJЇ з 15-<JtіТЯЮІ .хдоттцем 

nослугаLІем, ЯJКІtЇІ rОІворив .1аше no анrлїйськи. •Се б]via :вся 
1рис1л)1rа Морс,ерфа. КІрі...>,t т0110 ,j ·І<)'ІХВ!р і с11ріuнщь 1)7З.фа був 

iea }1с.1уrи Аn.1:о1бе.рта. 
Ль0<кwіі nрИ'Н!іс -зв~й часотисеіі і вооку •1н1стів. ЧЗІСОІПНІСИ 

по.110<ЖІ'ІВ він на столі, л1к"и поищв ЛлЬІберrго11н. 
З .i.r,fж лисrів А.1ьберт .вибра~в .з.в.а, зaa:.i.peco.RЗl!fi найкра

щнм п11-сюІОУ, отворив й ува.;юю 111ереч11тав. 

-- ЗвідІКн ті :шсr11? - з::шштав він. 

о.:~.~н з лочти, .:rругкй npкi•k n:С..знець вЩ пані Дан
r.1rяро1'101. 

1\11.жн отже заяв11т11 nанї Jlанr.'Іяр, що пр1fІімаю 

,моkце в ;fi .11.ожі". чекз~й ... 1nот1м rrоїщещ до Роза.1Jі ii скажеш, 
що nр111їду до неї на 1вечеру. Ні1З>мн тJ.!кож д:rя не~ї шkт1. ф.ля

щок Іf\ІШІІ - ІКИІПJІ!СЬІІ<ОО'О і .ма,1я11с1жоrо, а T!IJJ<OЖ боч~у 
nt'Н"Ндс1,кнх ~·стрrшь. :'-'С1·r1щї ві'н,\111 в ,J;оре.1я і не забуд1, 

С"казатн. що •с,е д'Л·Я мене. 

- • А в котра1 ТІО.1и1нІ м,аю за~стЗ!в:mтн сті.І? 

- 1J(отра тtmep? 

Три чве.рти ІНа десяту. 

- - Застгваш пів до одюнай~tятоі. Може Дебрей пій:д.е ,itO 
бюра. Зрештою пів до 11-оі, се час прИЗШІченнй на npиюrre 
rр~фз Вправ~і нз йоrо ,об'цяаrІ(У ue боrато чИ'СJІ'ІО, одна.кож 
тОЧНН'М можна буrти. Ті.зЬІКож . не 3Наsш, 'ЧИ пані І"рафиия 
вже "ОС та .1 а ? 

- Ко;ш лозво.'Іите, п~й.з:у з311щтзю. 
Доlіре. По1111роси також о одІІ')' ПІNJницю з нашп'І<ЗJМІІ, 

бо wо.я 1te 11t~xro ,qaot~10rгpeнa. Ск,а.жн '!'а11<ож, що .зі!Щвіца~о і1 

о третіfі І'О\дИІ1і .j ~прошу о дозві.;1 npt'\ДoCTЗBfJTИ її О.:І:К{),ГО 13j 

азо1х .зна1ко:шrх. 

JІьокай 1п51"rш0ов, а Л.1uберт поча13 перег~ати часооиси. 

ГЮреr:rянув ~кі.1ька, з<rr:mirj'В до ого,1оше'l;Ь пахощів, nере
ч11тав лсраду ,д,'111 охорС)НН зубІ:в. В тffi хви.ru .'!І>ОКаі! пові

домив його, що лан Луюіян ДебрсlІ 11рІrб)1В. 
За хвиJшну )'Зійшов до rостютоі модо;:хmі, внсою1й, 61-

.-rявІІ'Й чо.1ооі:к, з tСнюrnи оча~1а, вузюtшt, хо.10.знн:о.~н устами 
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по1х:111. На•раз почув великнй голод і приrцав, що в теье 

нн111 гостина, оr..ке і nрнбув. Тепер давай ~сти, а по їді чо

гось для забу'fя К.1()ПUТІВ. 

Сл} шне домаr;;!-1є, тuе..1р1tш) і )Іі!Ї обонязок, ІЯК го

сподаря дому, lioro едо·вод1п11 - сказав А.nьберт, дзвонячи 

на .11.u,к::я. - Добре! <><:1, і ти •.. Принеси скля~н:ку вина і 
ті,сточо•к ... А по,кнщо r.1и11ь д•р)1Же на от.сі цигари - оче

в11д110 се ко1н·грА1бан~да. Н11~юв м:1111.с11ра, що·би поз.вьлив по

ді1б11і щюдавн; н, юrkто отих ка11ус"tян11х, що лише затрою

ю Т"Ь І І u.'IO ві•ю1. 

Дармаt J<omrб іх можна ле1•ко діставати, то всякий 

унnжав би 1х б~звартюuщ. Зрештою ся справа не на.1ежИ7Ь 
до м. rі"тра ВН)Тр;шних оправ, але до мін~стрn фінансів. Вдай 

ся до ІІ3ttЗ !\~~ана, В :J..!l.i.1 неста.111х доход: в, коритар А, ч. 56. 
- Ну. ти спраздї див;·€ш мене свОЇ}Ін ві.д0'34остяин. 

Бери-ж 1111r:ipo! 
Ох, дорог11іі мі,іі др;~ме - сказав Лукіян, заnаJUОючи 

11111«Jpu до pei;·r,eвo:i с111ч1ш в 30,1011\1 свіч1111ку і .1яr~:ючи иа 

.::оф) -- як11й JH щас.111вн1іі, що не ма,еш нїчоrо до ро-боти! 

А.н: т11 і не з1н1є111, яю~іі тн шас.11и·виі1. 

- Л що бн ти ро·бив, 11~111оро пnнуючих - сказав Адь· 
б~рт жартуючи - ко.1116 не бу110 в тебе жад:ної роботи? 

А н1111і як пrнватн1111 секрет:зр шн1стр<J, :wабШ в руках всі 

rвропеnс1жі відомост11. борониш короп1в, а ще бі.тьше ко
ролеві, 1:дH't€1ll партії. 1аеш !І~ІІРЯ}І в11борз~1. Аджеж ти з 

сС<'ЄІ ка1ще,1нріі при ПО\!ОЧІІ пера і теіІе.rрафу розпоря

!ІЖЗЄШ fї.~ьшою ч.;сn1ю св: ~а, 11іж Наполеон на Т10.1ю битви 

ие"1е~м 1 11f\бі1~ам11. Кріи того приходить тобі 25,000 .тірів 
rіч110, І<рім ІІСІ~с:Ї; ~1аєш ко~ья, за ЯJ<ОГО Шато-Реяо давав 

тобі 4UO .1юідор!в. 1;0.~11б бу.10 тобі з:11.хоті.~о ся продати: 
1н1єш кrавця, ЯХИ'іf тебе завсігди вдоволяє; маеш Оперу, 

Джокі·<І<;11об і Театр Ріж11орол11осп11і і ще ма:ао тобі і?!.10· 

вощ•ня? Ну, nле може я тебе задоволю. 

- Як? 

ПІ'J13Накои;по тебе з кmкь. 

- З \tущиною чи женщиною? 

3 ~І)ПЦІ!(І()ІО, 

Ох, бога-то я іх і без того знаю. 

Але не знаеш того., ~ ко'І'рим я хочу тебе пож2ко. 

\!ИТІІ. 



бою? 

- \Ої 

Звід1ш-.ж він тут азяв ся . з І\ЇІІІtя світа? 

Може і з дадьше. 

Ч)-.:~.асія! Невжеж він принесе д.тя 11ас і снїданак з со· 

Заж;щ, с1й.з.ан.сж NУТовнть сн. Справді ти таюШ го

.10.'lна!і? 

Отжt' nгн1~наюс1. 1обі, Я" llL1 С'ІІОВід-11, що го.~О.]НІІЇІ 
Вчера н 0Gіда8 у Піёфорта, а ll Іr1раи1111кі·в. 11бiJt завсІr.111 д~ -
же )'l'Jor11·ii. Здзє ся, нсntов би '(х гр1rзла сові•сть - чи ти 

1<0ЛІ1 се <nув.1;юш? 

Н\, брnте, суднш п1 чужі обідн, л.1е сю~.ж11, які обіди 

;~:11от1, ,(ністр11? 

- . Т а:к, тnІ\, але бачшн - '.ІІІ порядних ,'ІІ()ДПЙ 113 обіІІ.И 
не пrосю10. Ко;пrб не треба деколи пранят11 тнх, які nOYa· 
Г'UОТЬ Ш111 і Г0..10С\'ІОТЬ за НЗ'.111, то ми нїко.~и ВдО){а не о6і

::~ат1-б. Бnчиш? 

Бач~'· Л тт1 поюtщо вап11.й ще 0~1ну скляпку вина та 

3і!1')'СІІ. 

- Дуже радо. Т·воє сапанське ввно щ1ам1::ннте. Отже ба

•шш, ·ІІtО оп.1атидо -си за11естн снокііі в •rім краю. 
J Ісе11п, але Дос-~ 1Kap.1r.oc:? 

- Дон Кар.1ьос буде n11n1 13ордо. А зз дооя'І"ь .ііт ожс
и11мо Г1ого сина з МО.1одо10 ко·ро.1ево10. 

- Тоді дk-rанеш нов1rй ордер засJt)ТІІ, ко.1и б~"деш ще 

в мі11kгерстаі. 

- Як бачу, Альберте, то хочеш сего ранку иагод:увати 

ие-не JrІJШe ОДНИМ ПЗА')"ЧИ)( ДЮІОМ. 

- Хочб11 і так - піс.1я та·коі їжі жо;~удок ду-...ке добре 
травнТh .. а.~е ма.буть Боша:1rп вже перед поро.гом. В Ао.го 
1ов31щстві ча-с скорше мин·е. Будете говори'Тк ... 

- Про що? , 
- Про чассmИІси. 

- Miili друже - обізвав ся тепер Л.УІкіян 'l'O'!JOW поrор-
.аи - х116а··Ж я ко.~и читаю час:опwс11? 

тт.1 кра'ще буще йти ваи бесіда. 
- Пан Бошашт! - дооіс ;1ьокаА. 

- Проснмо, просимо! - сказав А.11ЬІберт встаюч:і на 

стріч~· новому rостеви - ось бачиw, що ДебреА на тебе 
11же чекає. Саме тепер говорив мені, що неваmцить тв<>іх 
часопИ'СеА, хоч іх і не читає. 





-109-

-- Мій roвaplillty - ~~м~шав ся Алwерт, звертаючись до 
Бошаш1а е<:П:І(іські слрJв11 вже полагоджев.і, а 3 Пар11ж11 
йдуть ба.1ачки про мОЕ с;mррке з 11анною Е'.И"еtіією данr.1яр. 
0-rже з мобі сторони бу.~о би несовісно с.ч·хати тако'~ бОСЇ· 
ди вро чоловіка, який може кми-сь сказатн мені: "Пане 
rрлфе, я даю .:~вз мі=rїон11 моіJї дочці". 

- - Дuй, д.1ьберте, опокі1і - оказав Б()шамn до А.1111бер· 
ra •. " тої історії н1чс>rо не ви~ідс. Король зро·бив його ба· 
роном, може ,1ап1 татуд ліра, а11е шт1хп11 11::м його не ·зро· 
Gить. А rраф Марсерф за веmFк111Іі ар1rстокра-т, щоби за дв~ 
чі.1іо1111 з rаюrм11 вязати ся. Т11 •мо.)f~е~ш пооратн ся з дО'J1КQЮ 

~ирrрафа. 
- Аде два 11!д;они, се також ве;шю1і1 ТИТ)\'!. 

Се с~·м.а адожена в театр, або зеліза1щю в ботанічнім 
ropo:ii. 

Не с.ч-х:~1і йоrо - скЗІЗав нQ.П;ба.по ДебреА - т11, 
А ~1.бсрте, жени ся. Тн жешnн ~я і здобу;ваеш дОСТ}'П до 
м:шкJ .з rріш~ш, з Ч1І то~ї мішок сяюrй, чн такий, се ма.10· 

11мк11,•; в:rmие те, що в міоmюу. 
І ш1б1~r1, за тQІбою сJІ\'111нісп" Л1 кінне - - сказав Л.11,· . . -

берт 
- Разу\11є ся! КОІЖ.l.ІІіі 1.\1Інkн~р є ш:rяхтнче-м, з вдасти

во ~rтке н11:1-1 5уп1. 

І-Іе roвop1t того, Дебрсю - -~ауважив Бошамrп - бо 
ос1. 11щ~хо.п11ть Шато--Рено. а тоІі. щоби пр1mинити твої му

.11.роаанr., rrрош11є тебе мечем свого великого предка, Рено 

.!fe Мопrобана. 
- діІе чести не з.:~. обув би на такім, як я. 

T;·r увіІtшов .1ьо.каіі і пов~.:~оми-в: 
Іlа-н Шато-Рено! Пан Макс11'1і.nіян Море:rь! 

- Тепер дочекає.\fось сні·да11ку, Лт.берте --- ока·за в Бо· 
шаМіn - - бо ти r1>воря•в .якраз про дві особи. 

- Море.~ь. хто се Морель'? - '(жазав сам до себ~ А.1ь· 

бер~ - а.~е тут .же пеrред А.~rЬІбеtртом стзв Шато-Рено. •ю
.1овік Г;!рний, три,йцяти :rїт, ap1fCTQ/\'Paт від rо:rози до ніт, і 

с.-каззв· ,.дозво.-~ь, доропrй мій д,11;берте, познаю~хнти тебе 
з па1101• МаксимЬАяuом Море.1еУ., капітаном спаrkів і )!Оім 

товаришем та спасителем. А кріи того пізнабш сам цінні 

прІІКУ.ети йоrо особи. 

МаксиміJііяна Моредя ми вже мали наrоду стрічати, хоч 
~ер~д зовс'DІ инш11х відносІfІ!. БУ"В се н1!'Іfі гарний И)'ІЩИ'Иа, 
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1111в мені свій л;rащ; да.,ь:ше від голоду, та як? Се д.1Я вас 

3аrа.з.ка: 

r Іоді;шв ся з тобою пос.1;д-ним куском Хdіба ... 
- - Не вrадуєте! Він подї.1ив ся Jr.Іаснки конех, якого 

НІІ J:!!I з ве.111к11м а11етит00&. О, бу11а се велика рі·чІ 

lllo, той кінь? - запитав А.1~.берт сміючж:ь. 
- Н1, 11освятаt Залатай Де:брся, чи посвятив би він 

rRU!'(I <ІІІІ"іlЇ.ЙСЬІКОГО КОfІЯ ДJІ!Я незна.комоrо? 

- Дд.11 чу,жн~щя пі, але дл~1 J1р11.ятею1 може - ві;~;пові·в 

!le б r t•.i\. 
- • Я прочув, що стЗflеш моїм приятедем, .шrне бароне 

CJ(R ій В ,І\'\.QІрель - одн<n<ож і сам дею, вима~rав від мене 

~освяти. Я хотів лод~rкувати Провидіню за щастє, mшv во
но об:н~р} ва110 в аещзстю мою родину • 

• Історія, про яку пан Морель на"МКає, сп:равдІ неавн
•rаіі\tа <зверн) в .}'1!ary всіх 11 Ізто~Ре~10 - і він пе~но ко-
111с1. в:1м все лодрібно оn<>вість. Однакож нШfі пер~,!1 нами 

1111111а с11рзва - пЬ.Щ>іттнти 'rі'ло - t1e духа. В КО'І'рій снід&· 
110 к. А.1иберте? 

Пі R до однна<Й11.11ято'і. 

Точно? - запитав Дебрей, дивляч111сь на rодинния. 

~· О поЗІвО.11.Ьте відт~'ТІt на пть міну", бn я також 
11t'J(;ІJO сnаснте.11Я.. 

- ЧиІіосо апаєите:rя? 

-- РОЗ)'.Міесь, що :мого! Чи думаЕ'І'е, що і в не міт ма-
r11 11одібноі пригоди? А дальше - чи лише Араби вміють 
~д;іімат•1 з карку годови? ПрИгад)'10 вам панове, що ки 

1~ожемо мати нині між .собою ft!ІOX веднких опаситеJіів. 
- Що-ж ми зробимо - сказав жартом ДебреА. - ко-

1111 n нас лише одна нагорода Моитиона? 
- Дамо її тО'.му, .Х'ТО нічим на ню не з~ужив - аід· 

r1овів 60'Ша111л - ·бо Акаде~йя з·аасігди ВИ'Х<>дить в пкиА 

спосіб з трудного стаиовІІІЩа. 

- Заі~д<ки-ж вhІ, що за оден? - запитав Де.бреА. - Т1t 

ІІІЖе щось згадував, а:1е та'К пея~сно, що треба тебе ще раз 

nитзти. 

- ЗвТ;rки? Та я і сам не зяаю. КоJІн мред троvа міся
цями я Aoro запрошував, він перебував 11 Рюrі. А nісJІя то
го хто зкае де він переб<увае. 

- А чи вірІfШ, ·що вm прийде на осзвачену мівуrу? 
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Хочу вірити, бо знаю його точність. 
- Добре. Крі.м того маєш ла 'ПЯТЬ ~1інут дозві.1. 

llte h-paiдe. Тнхча~сом: я оnов!'11 вам. дещо про моrо 

ГО::'nЯ. 

Зажди А.1!Jберте - перервав Gес-ду БolJJШIJI - чи 

=е мож~ буr11 матері5r.1ом для часо1111с11. 

Ро~у~1іесь! І то иезв11чJ,і!1шм матср''ІТлом:. 
- Лобре•ж, 11очипаіі! 6.J:чу, шо 11111-11 nже 'Г)'Т ІІJ.ШlЗІО · ся, 

отже треба і се використати. 
-- Н був 11ідча,с карнавалу в Римі ... , 

Знаємо - скІІ3а·в Бошамn. 
Але не знаєте. що мЕ.'ие були забр:1л11 бандити 

Де в ииніши~Lх' часах 1ня.1нб ся тач баю:ити! - за
перечив Дебрей. 

- А. на перекір же тобі вош1 є і то страшні, або радше 
іН1fj)ГСНЇ ••• 

- Пр11знеfі ся, А.1ь~бертс - nep~rr~ Дебрей - 1111) 

К)'Х'3~ твій опіз.НІ!В ся, 01"..Ке ти .'І:О'ІСUІ Н~ГІ>Д)"В!!ТІІ На<: байка

ми. 

Л сі баІЬки, мій друже, се с&ята правда від поча'!\КУ 

.10 І(і1тя. Г>nІідиn1 бу,1н ~1ене д'vіІІС'НО · зn·брали і заmровадили 

дІ!І пі111.~ем~J111я, що звуть катаком'6а1.111 св. Себастіяна. 
- Я знаю - сказа1в ШатоJРено - я мало не набрав ся 

•З.\1 лровасшщ'і. 
- Л я 1136рав ся . . 'v\еН: сказали, що я вІІЗень, дохи не 

з11:~.1ачу чотири тися•~і римськнх корон, а.бо око.:~о 24,000 
.1ір·в. Нз нещастє 1я иав око.10 ІПЯТІ~а/fцять сот, бо моя -по

дороіІс кінч11.1а ся. Я иаттисав тоді до Франца - і кощ тут 

б~·в. сам сжазав би - я папи(:ав, щоби в:1і nриrrшов з чотир

и~ п1ся•1ам11, ко,1нб же пі, -мtк десять мінут no шестіfІ w вже 
буду між муч~никЗІИИ. А Вампа, бо ТЗ'К зветь ся 'Ватажок, 
л:vжt' тсrчtшІt. 

- І ФраІІJц П'РНібУІв з ~чотирма тfІІСfІ'\Іа•ми ·КОІрон? - за~пи
ТЗІІ! Шото-Рено .. - Видно, що то6і чи Фраащ~ви леrко поста. 

рати с-я о ч оти~ри т1ЮЯ'Чі. 
- Зовсі'W иі! Франц nрwй~ш<>в .1ише в товаристві тоrо 

добродія, якого чекаємо. 

- Невжеж він ве.1J1кан, Герак.1ь? 
- Зовсім m; се чо:rаві'к мого росту. 
- ДМ З'ІfЗ'Ие'ВИТО уз6роє"нtd\? 

- Не иав з собою ані wn11Jtь1<и. 

• 



• 
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Але заn.1ати1В за тебе? 

Іі1! в:н сказЕв ватажкови дв1 с:~ові і я стсrв на воіі. 
А може й виправдувались, що тебе зпапа.1и? 

,.l ik'tю так бу.10. 
Х10-ж ·ьі11 т~·кІІй? Яки•іісь др;rнй Аріосто? 
:~011~.м нї! Він со6і звичu1111и)і 1·раф Мон1е Крісто . 

• 111кого графа не~1а! - заув~жи1в Де-бреі"t. 
І н ,:~умnю, що нема - ска•за·в Ulзto-Pelio так nоваж· 

110, 11:(i11 в~~t з11<1в най·по.:1.ріб11Нішс всю евроnейську аристо· 

'<r1тін1 - таЇІ 11н чував хто з вас про тзкоrо rрафа? 
-- Мож.1нво, шо вів походить з святої землі і Aoro 

"Р~дк11 бу.111 властитедями Ка;унва·ріі.• 
- Л) маю, шо ломо;~..1· вам '11 здогадах - вмішав ся 

М •!\С'І·мі q 1_ -- Mrr те 'Крі ·то, се 11ееrJиrтю1й остров нз Се· 

Pl''I. М" І' мrrю і" '\"СІ "'Р!) ІІСГО боr1то. 
:-,.• • u -')В'" сJІ'\ШІІЗ - - чо.1::.в.к, лро 11коrо говоримо. 

f 01: ~.,.1•т '1l'\1 .:1 ого ІJстропз. Він ~,пив Ііого і н:~Gув тнту., 

rрзфз дес1, ·1 То:канїї. 
~ Отже в11хо1вть, 111 о він бог ач 

- Я в се в:·рю. 
Л 1е се побачить ся. 

Не конче. Дебрею. 

Я ІІС J'!ОЗ\'МЇЮ. 
' 1111 тн читав К3ЗКІІ Тwсяч Озnоі Ночи? 

- lllr> за питанє! 
- ~ чн д)'\!зєш, що чоловік вже А убогий. ко;у11 зе1>11а 

йоrо !!•11ен11u- не є дороги\\ ка:и!ием. Т11 1люиш на неrо, 

чк н' б' дноrо рнбг'Кз. аж нар л з віп отвирзє перед. тобою 
ЯК)'Сh ~згЗ.'l()ЧН)' ттечер\·, де зібрані нез}Іірnі ботац'!'Ва ІвдіА. 

-- І Іlо-ж лаль.ше? 
- J)a"111W, rr;:iф МоІ-ІТе Крісто ~tn.1еж11ть як;р<ц до ТЗКІіХ 

nн(ln•!(;H. Ві·н навіть .назпває себе Ситтба.:t Моря;к і має пе-ч~· 
ІІІ"ІЮ!!О'~ІІ('ІІ)' .~О.10ТО•'і!. 

Л 1111 тп. Апьберте. б:~ч111в ту печеру? - запитав Бо· 
lffiHtl1 

- І Ії. а.1е Франц бачив. QДt1nкож про се rрафови ані 
с1ов1, рО'І'\\\:єrе? r'Іому зnвяза.111 очи і заП'ровадили в піzІ· 
,r"ІІ\' ."",",...., зе vсдупвn.111 німі і крnс:звшіі. яки11 11одіб11нх 
ми НІ.' бач11.111. Одна.кож що до жепщ11н, то вів не 11евt1ий, 
бо вою1 ув'Аш.111, аж колн він ЛОК'\"UІав rашишу. Мож.~rиао 
11аІ3іт1 •• що віt1 ТОО)Ї сrатуі <ірав за жіuок. 



• 

- 115-

Дс•р о з ІС.1)-Хачів при сих с.1овах так г.1янув на А.чьбер· 
та, R 611 ЛІІ!ав: "411 ти, небоже стрnт1~в р03) м. чи нас з ро· 
3\'\І)' 3ВОДІІШ'?" 

- - Я rakCJ.Ж ч) в щось nод.бне в:,'І старого :11орт;а, Пе-
"е.~:1 она заув:~ж11'8 Морель. 

Сеж і ГЗ[НІО - зак.111кав А11~..берт - ЩО пан мо,рель 
11р11хо,nнн, мr11ї на 111ід;о;1оrу. Л.1r вЕ1м, о;~е1щ.1110, не до сма

к~. що ·3нахо ~11ть ся пи11ка до мого .1яб;рю1їу? 

Лл1,fісrтс - ,nс>чав Дебреї1 - твое оповіда.не дуІЖс 

ІІ('ІJ j)З ВДО·І ІОдЇбііС. , 

Л ~с се ~11е вс ;~о·каз, що так11й граф lv\онте Кріс10 fІС 

3.1оже істщ вnт11 І 

- І Іевно, що може. 

Отже ба•ште! 1 ~1оже ~1ати заrа..1ощ1 лід.1емні naJra
т11, 'І 'РН\ npнc.1yry. про ЯК\' я на 1\'RЗЗ ї діВЧИІf\ f!'}СЬ:ІІЮО. 

\ ч11 т11 Іі сЗ;JІІ бачив? 

І бачив і ч;'ІВ. БзЧИУІ в театрі, а ч~·в, ко.1н сні.:rав в 

rрафа 
То тніП 11е-.з.в1111аfІпн1'f чо,1овік тnкож kть'? 

Т2к. 3,1е т11к мало, що МОЖІfІВ ,би також ска1Зат11, 1110 

не 'іст1,. 

11. 11ожс він оnир? 
Те r~ме КЗ1Jда І!tЖС "'J'O ІН~!'') rраф~нrя r. 
Незвнчаііна ЇП'ОріяІ 

Отж!.' я уяв.1яю собі Aoro фіr·уру - -сказав Д.е-б~і!. 
Гn! 1111іі 1101·,;~яд. зіниця ока роз1111tряесь, або зв}-11\уесь 

по б,1ж •ню; чо.10 ви::оке, борода чорна, острі бі..tі зуби. r. 
рон. д усе те в; :хповідае nоведеRЕ . 

- Нуже в.1учно! - кmfюrув А11ьберт - ти описав Aoro 
що ло точки. Men~e нераз дрож пер~і1ма.1а в:с~ iior::i п:>Исут
ностн. Тям.1ю, як д11в:1srчись ІНа еr,,зску11ію, я був бЛJ1вью1іі 

!' м.1іня. а ві·н в тім сз,мі~м часї широко •розво::шІ\ ся на.::t 1ріж
нн1ми сrю,со,бами мук, немов д.тrя 111,oro 1осс. те забавка. 

Л мо~же він ,водив Тt!бе до \\rм1У~сю і тіІУ вистrсав 

.,.вою кrов? - зажартува·в Бошам~п. 

- Мо·же flри:иу~ИІВ те-бе під1шс11т11 "!И'роrраф*) і ти від

па11 ііо~1_\' с~вою 1душу, як ()ібJТі'іfпИІА Ісав п~раво пе-рвород..:тв:t 

ово:иу братО'Ви? 
- Та всt"ж тами твtй !'раф м~..::JМ"ь бути r иилни чо.1О11і-
•1 Цнроrраф - документ, я!СІdІ, nlc.•11 де•нх аірувань. пЬnя..-е 

чорТ(JІІК ЧО.JІОВіК, &Wаючи Оому СІІОІО ,ayury, 

' 
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з-11.rJІ1Іісь1ш, одна~.:ож nрн :онако1м;rоою 3 Море.1ем rраф Л"· 
СТ)'іШ'В крок налере.:~., п;рнчш.t rущrnень показав ся на йo:ru 
.11щ11 1 він сксr.зав: 

Т.ж вн, до&?о..:tію, 11oc1rre y11kj1op'1 нових франuусНІ!их 
r:обіл.ти<ін; <е гзрwrй уmформ. 

Нtхто не міг би відгадати, чому голос rрафа при о;· 
зт111х с:1онзх .1роокав fi око б.111с 1у.10 :·юІІшМ воrнеУ. 

Ч11 ви, пане !'J1афе, н•ШОJІН не бач11,111 11а111тих Афrи· 
к~11щЇІJЇ' - зan1irraв АлЬІбе~рт. 

І І•1ко;111! ·аі;l'Тtовів грnф, ,іа·на11ува11ш11 оос~внї н,.д 

~обою 
А nL1 71н1 уніфор:мом беп. ся сеrш~ одноrо 3 язй·Е:д· 

аажніІіших в цї.1ій ариїі. 
Що се ви, пане Морсерф! перебив бесЩу Морел~ 
Дар~ :'~те, пане нзmп.lІtе, а.1е :мов ;ar11 не буду. Cr ще 

про ІJJe .СЬОГО.11/Я я чув. JЗСТ.11!.1 ~t: ~ІЕІІС nроснтн ) вз~ )10· 
зио.ч предСі::в11ти sac, як свого прш1те,1я. 

Т · к, у ва<: ШJЯ::<ОТ!\С серцt' - заговорив rраф 

,"же се ще краще! 
Так11іі ttесnодіваниfі ·ВІ~С.Лftв 1·раф11 ОJВернув увагу вс1.х, :i 

•rе;)ше ВСЬО•ГО увагу Морел·н. Од11акож l 0·11 бесі~д.и rрафа G>ув 
т11ю1!і звучнн;·,. шо не можна >б~·ло образ111·н ся. 

lЦо се в:н розрfієt -- окЗІ~ав шeitOiOM Бошам.r: .Ar 
!!!ато-Ре.на. 

В д1й1сно.сти - відповів lІІатЬ-Рено, що роз.у~.1ін ("!! 

т~ кож на аристократІІІЗмі д)"І.!ІЇ - А.1ьберт говорив пра&д\. 
А що 'І\ маєте 11л, nЗ'!Іе Мо.рель? 

в:.1 І ... рний ЧО10В!К, ХО'І \ вnr" ІПРО ·мене бул !11ІІJ· 

на 

Панове - заявив те~пер А.1ьберт - - 11ене rтовідомля-
101·1,, що снїданок готіJІІJИІіі. Or'..i,e, ве.1нкий н:iw гостю, до· 

~ВQ.'/ІІГt' nоnрGСІІТИ ва·с .ло їдальні. 

Всї присуТtІ! n·е~рейш,1и мо1Р1ю1 ,10 д~:wугої кім~натн ; за
ня.,и иісця 'Пр11 сто.чї. 

ПанОІве - сказав rраф с'21.r~ючи - признаю ся 11а'-!, 
що я чужнй я ваші~м світ~. 60 отсе перши.й .раз в житю до· 
ве.10 ся ме!іІЇ б; ТІІ в 1Пар1•ж11. І се влаmе нехай буде виnрnЬ· 
1В!ІЕ~~ для. ~1ене. кo.nro моє поо~едС'НЄ не відnовідаJІо sno:юf', 
!ІНмогnи тутешнах звича1в. Ваші звичаї мені ма;~о відомі, 

бо доси я жив звичаями Сходу, що з 11арис~;кп.~ш в неодно

иу розходІТТь ся. Отже rтрошу в11nрnв..1а.ня, ко.1н поба'ЧН'Гt в 
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Ночи, т< во.рож-бита Сереµянх ВЖіів, однакQ'.м Па~рижане 

тах оривиuн до всяких фантазій, що не можуть повірят" 
в 11анnев1tі4lшу праощу, ко.1и вона в1tХодить поза рющі іх· 

ІІЬі>ГО б)UеІІІІ<>ГО житя. Д.1я npitм~py - ось Де6рей, Щ( 

читає і Боша»тт, що друкує ко~оrо тижня, що когось в 
Джокей к.1юбу обрабовано на вулици; що чотири особі 

замордовано на ву.uщи іСеt1т Дені, або на 11ередмістю Ст. 

Жерме-н; ,що злОJВ11е110 де.оять, пятна·йцwrь, а:бо двайщя+ть 
зд:>.:~,їІІів в .т313ю1, чн дешще а жадоо з ннх н.е вірить, що 11 

РимськіІіl Кампаній, в Поотиііськ.и.х Іболот~х, •~и денн.:~.е, мо· 
жуть іІст11уват11 бандит~!. І ТО}1у я 6)1ду дуже в.:.t:Я-'f!НКЙ, колн 

ва самі, ппне r·рафе, ска·же-rе ім, що я дїїtсно був по11ав F 

руки банднтів і ко.'rиб ви .иною бу.'111 не пок.топота.1н ся, 

я ни.ні :.\1:r би спати 8 ката.комба."С с8. Себаd.ява, а не Г<'· 
стати іх в своі.и домі. 

- А.те ж вн, добродію, да.111 с.тово, що о 1"~ справі не 

будете бідьше зтадуватн! -'~пригадав Монте І<рістп. 
- Се мабуть не я, а,1е хтос1, дрvгий - вr.1t11овів і"\дh

берг - - яко}1у вн мог.111 зrоб11т11 11одібну пrнсд)ту, а когt 

1н1 за·булн. Д.1я;rото лpou:ry - о+повідайте, а на•м не 11іль!<'о, 

Щ(І C1'flfll! nри;га:даеть ся, адс 'Г:!ІКОЖ ІJОЗ·Н:JІК•ОМИТе нак: 9j 
сnраnами tшм дрен неttі•домиии. 

- Мf'!ІЇ .здаесu - за)11ажИ'В граф сміючись, що вам 
відомо 1нро u·1.T) опраsу 6i.iьwl', 11'S:ж )Іе-І!Ї са,1ому, бо sи-11( 

дn.,и до не.і nрнчи:иу. 

- Отже 1tр11•речіть мен'і, пане rрафе, що коди я оповt)!, 

що 3'!/аю, вн о-повісте. чого я не знаю. 

Добре! Опові.:хзі!те. 
Адь6е.рт почав: 

- - Б)'.10 таке, u10 протягом 'Грох днів к~rрна.ва.~у зда
~ва.1 ось мені, що нn мене ла:tто задн1шяєт1, с.я о-соба в иЗ>Сц~. 
яну я брав за се;r.янку. Тимчасом ()Пlіс . .;~;я внящц10 ся, що то 
був мо.1од11І1 бандит, лїт 18 або 19, без ~1щ10ст•; н;1 ,нщ11 
і ніжнніі, як дЇWІІИ!!З. і{1м11 ХО'І1Ї•u. 11 ЗJІОЖИТJІ ПОЦЇЛ)"НОК IJ8 

йoru у~стзх, пін при.1ож1111 -мені до го.101111 рево.·1ьвер і при 
помочи оїмох •ш вkьмох .~юдИ'й запровадн11 мене до :ката
комб ов. Себ:кті<яна. Тут ~аєтз-в 11 в:1тажка б1щдитів, чолс,
в'кn осеіченоrо, що ч:rrав Коментарі Цезара. ВЇІІІ при;пинкв 
чнтаНе, щобн мене лові,з.омнтн, що ~rо.ти перед шесто10 слі
.~rуючоrо ранк)t не доручу йому чо r11p11 тт1сЯ'Чі ПЯ'С1J!>:'Б, 

чu~ртт. по шсстій vушу поорзщ:пнсь з жнтєм. Лист що до 
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якого я ; nажа10 за нт"rопосібн!ій:шоrо м11сJІ11Те.'І'Я, ЯІКоrо я 

ко.~11 знав. Сеж Я'сне і без докзз1в, що ви не є сю10;11обо:м, 
.1:1е добро.!нє~1. Ви звете себе Ор·1:.,пш1ьцс\\, іІє·а.щr111ще\І, 

Ма.1ьті!Іr1см, Пндусо~1. х:нцС.\І: а ІШІІ!С родm;нс імя є .\\онте 

Кrісто, з xpecrne і·МЯ Си:нбад Моря1к. Л О'дн<JІКОІЖ першоrо 
дня, ЯІ\ na1110 нога стада в Партюt, вн спош1н.:тс яе.111киіі 

• 
вчннок а·бо ра;щ1е пrorpix o.:i.110Jcтoro11нoro Пар№Жrон~1на, 

або .яо1tїіі1111е - пр11nязу'Є1"е до ·себе· пр·і•х11, якwх не ·маєте і 
закрнва<J1с ІJ('СІtоти, які в вас є . 

. ".Ніі доrотніі ;tf!)";ii\C в1;і.1:11оnі11 гр.:ф · .я не бачу 
в МОЇ:'>! В'ІІІНІК)' наіі\іt'ІН:ШО'і ЗЗС.1j'іГІІ . .Вн не бу.111 Д.'ІИ )\ЄНе 11у· 

ж11нце.\1, бо ми буди lнако.\!і.. Я відСГ\'JШВ вnм дві кі~mатн; 

я про.:ав u.a.c па ІСНU311Ок: я дав вам до у'Жвваня 011а-1 зі сво
іх повозів; '"" оr.;~яда.'111 разом ка;рна1ва.1; ми оr;т;ца.п1 екзе
кушю з вікн.'1 на Н:!,'J>О..1НЇі Площі, ком1 в11 чу.111 ся такими 
зІJОІіїШС!Ннмн. Hexaif о1'же смажуть с1 панове - м'r я л11· 
шити своrо гостя в. р}1к:1х оrІІ:!НІІХ б.:нднrів, я:к ви їх звете? 

Kr> і! того п ме-не бу.1а r\'\І'К:J, що вн в11рова.нпс мене до 

п~рнс1.кнх са.1мтів, коди я до Фра1щії nрніду. Вн тоді до 

:1•; о може і ІІl' r1r11яязува"111 ввr11, :~де, як бачите. в сій хви· 
л'і, д.іІ я мt•11е ес ст:Jло .11їїІ~сnістю. 

Л о ·юr.1кож я по-боююс1, . поч~·в з пов Альберт -
щ~:: Фрn•щі~ м~1, що nрrлшк.111 QO сnіт.1 з пrиrо!Іа.\ІН, не 

дас.п, в!!ово.1е11я. В н~с не\1а пустнт", нt>ма лечер, а 

з.10"111 хО>Ч і €, га вони бояr)<'іІІ ім страш. о 11айзв•пай· 

н :iшQro ·~п·(цая. О!lно хиба м~не тішить, що я а;'t11аю се
бе вnов1rі 11а в1ш; y::JI\ rи. 0.'Ін. кож, що пргвда, ·з ваrпи11 

6QГЗЦ1'!JОМ і талr-11ом ва~с ; так в~:-юда [):ЩО 'Ірквитають. Я 

моJІ,1• с11•лн1яти для вас, лане графе, хнба .'Іані ме1•і пору

'ІЕ'"Я. Не 111аю. <111 .то вподоби і вш·одн вам м:11 оl'Сей ку

т~к. R якім, шо ·пrавдз, нема і не буде б і.11.ше 11їкого, крім 
хнnа, мпж.1111ю, при1с~тност11 женщнни, М11 мусамо по·ст11· 
рпти он д.1я в~'С о ві.JІІJОІВідне мешк~rн!. 

Ну. 11езв11чаіі1не застеrеженє - сказав rрзф. - При· 

ra.:t\'101 що nже в Римі ви нагад\'В:\.'ІІІ щос1. про суnр\'Же. 

Оrже мОЖ)' поGажати вам щастя. 
Поюqшо ці.'Іа СЛJХ!Ва .1ише в ~плян- поЯ'енив Аль· 

берт. 

Л:~с хиба тоіі, x-ro npo плян говорить, розу:11~-є пев-
ність? '!аn11т:~в Дебрей. 

Ні ·• від.оrrовів А.~ьберт - біJІтько рі,шучо за тщ~, і я 
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в'ко11и. Одна1<ОЖ ЖЗ.І1Іоrо з предпожень лриіІ'ЯЯ~и не )10· 
жу просто тому, що я о мешма11є вже постарав ся. 

Невже-ж дт~шєте, nане rрафе, мешкати в ях:м нуд· 
11j." r'11'e.1w? - зз:пи'!'ав здивова1шІ! Апиберт. 

- Л х11ба ~1енї і в Ра.мі бу110 11оrано? - запитав rраф 

см;ючн,сь. 

- - Дяр)"і1Те! Ви в11да.111 там 50,000 n~ЯІСТрів на при6рзнє 
мr.ІІІІІ{ЗІJІJ, одн:жоок п,рИ,ПІV·GКЗЮ, що не С.ХО'ЧСТС 1видаваr11 ПО· 

д:J5.но·: суми кождоrо дня . 
. Се не бу.>о би для мене n~ешкодою - сказав граф 

однш<ож н рrшив ма'и в.1ас11иіі дім; 11 отже nрнпор\•чнв 
сво~І\ ;:.i,oвipetro11) с.1vзі такий дім в1,брати і прибрати. 
ДJ·маю, що в c'lli хвшІі все вже rотаве. 

- Так ви маєте- сЛ)ТУ, як~;Jі знає Пзриж'? - заmитав 

Г>оша~1n. 

ІІі, се перший р.'1 в н •1"Іиfіу1!.І ;io Парижа. Дотоrож 
се •10rу1111й і не може говорит~\. 

О, так. се А.1і! - заюш·кав Ап1.берт на загальне зди· 

В?ВІІІІЄ. 

Так! Се {'З:"І л.іі, мі.й ІІЇМИіЙ І Іубієн.ь. Я'КОГО ВІ! І'іа· 

•111.111, JІУ!ІІаю, в Римі. 
І>:1•1ив в Pir~1i, rrp1ur:1д\'ІO ііого дvже- добре. Але mi 

ва мот.~11 з::r~тзв.тяти н~·біrщн 1!'\mу11:зти дім. збо н~3!ому 
r ор\ ч ти ) м~б.1ьова~~? Ва >tп:·JІ в Ае 1;-~об11ть •1J nиво· 

rіть. 
В11 11И"ttте ся ,!tОбjІо.:(ю - С'< •з" rраф - б? я пев-

11 1ri, ·110 в:•1 еибрав всr до )\ОГО бnжАп1я 8"11 знає :\!ііі смах, 
~Іі)Ї •а<і< f3'1KH, МО! ПО1Т'<'6ІІ n·н б\І! '!'\''!' tfі.1ИЙ ТНЖ1t'Нt> ; 
'flCe о~.n:яН)"'І до по;:rра.биць. В'н вж~ з11::11, що я приїду сего· 
лня о 1ес11т 11 рано. ві:~ дснятоі •1е-кав на мене пrн р()Гат11і 
на Фо11тсrн~б.11,о ; передав мтt' on:.i !1;J;rн•p11. Тут rказано, де 

я мr.1т<аю. 

rр·1ф попав папі:> л.~1,бе~rтпвн. 

Се СПJ)3ІИЇ неб\ в;1лніі tJlfї.!Jl()K' ззк.1нкав Боша\t11. 
І !о княжому! С'К~зз11 L!Іато,Рено 
Так 1ш ше не зи.~єте вашого дом)? - за.питав Дt· 

Ні! Я казав ва\!, що не хотів (1Пізн111'и ся. Я одягнув 
ся n no~o ,, і висів ось 1)11' перед ..10\\О\І 

В: 'tf)tr::yrn· зrлР..и\•ли ~ся. nои11 не :JRЗ.'m, •ш се, що чу· 

КУ''І• ое є комедією, одИЗ!КОЖ rряф гоnорав так проото і 
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Бошамn - а wor..кe тримаі!те евнухів .побі<~ ніккх. 

- ЗовсhІ нї. cxirнor.o зви.чаю так далеко яе посуваю. 

Кvжднй, rro ниві зі :ИНОю, може JІІtШнтн ме~іе кож.доі хвн· 
.1і, а колиб .-1ншив, то білЬІШе не ПО'І'реб)lе а'ВЇ vеие, ані ні· 
кого ,repyroro. І вл~ве через те •1fЇХто з них иеве не лишає . 

. Ко.1и така балаща провадила ся, зібрані переІІ:ш:1и від 
ЗВИ"ІЗЙІНОrО сніщзнку до НЗJЛИ11КЇІІІ і ц11rарів. 

- Отсе gЖе тів до трет01ї - сюnав ДеІ6реіt встаючи -
тві1й r\Ість, АлЬІберте захоmл101очн1й, онам.а;ж нема то11зриства, 
я"оrо вкін.ци ке му~сНІмо липш1тн. Тепер треба побачити мі· 
нїстрз - ок3!3ав Дебрей, відіf•шовши з Лm>бертом на бік 
- розкnзати йому все, а ми невдовзі щось біJrЬ!Ше про 
него розвідаємо ся. 

- Дай спокій - звернув увагу А11~ерт - на-ііхктрій· 
шим се не вдаQ CSL 

- Нічоrо! Ми на nonuiю ВНДЗ€МО 1'\)И міліони, а ва 

сю cnpa~y М}'СИ7ь знайти ся 50,000. 
- Добре, а 'ІН скажеш иенї, ко.1и довіда~ш ся? 
- Розуміє С!Я. 

Ту-г почзJrИ gcl ЗІбирати оо до відходу. Морель по~ав 
rрафо·ви карточку з 'ПІ!сло•м дому своєї •сестри, яку rраф 
обі·цнв відвід31'и і за хвн.1ю А.1нберr .1ишнв ся сзм з Монте 
К-;>істо.~. 

РОЗД'UІ XU . 

• 

,\д1.бсрт остав сам З грзфо.\І •Монте 1<рісто. 

Пане rрафе - сказав ві11 - лозво.11ьте меві ззчат11 
rпоє чічеронство• • з roro, що 111окажу ва~1 .азірець кава
щ~.рс11коrо меurкавя. Вн. 11ризв11ч<1Є!tі до ла.'І.Зт в [тадіі, мо
жrте найт11 рооривку в обраховJню, скі.-t1'К11 квадрзтов11х 

стіп потребу-є на жнТЕ в Пар11ж11 )f0і1Однй і не нaiiripwe 
заоС'иотре11:-~А чо.11оаік. Коли 6,>'демо переходити з одної 

•) ЧІ•1еро11е 11азиває сJІ в ІтuіАцТа npor<IJlmoc, що ІЮК~3)"Є 1ю.в.0J><JЖ· 
11о"у 1Н1д11 11 11еві1ом[)! !!о.му к!сті. 'ІІч~сщстuо -- щюs1.'ІRКUТІЮ· 
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шкаю - се .дрібн~щя, я признаю, але вона иене тро.uж11 

неп '>К'і1ть 
То бодай будемо :.\!ати сю приt»tність нншю11 разом 

- rов01ш1з графи1ія. -- Приоб·цяІіте нам. 
Монте Крісто ІВк.1онив ся ее ві.з:повід.аючи, ;ме сеіі р)'Х 

MOJl("l:I !і1лu lІ~ІІН'ІТІІ З;> .~rоду. 

Я не. буду вас >:l.:I~;JЖ) 1!3: ''· п пне - ска:зала графн-
1111. - Не хочу, щоби наш:~ в:.щ•.111kт1> стала недискретною, 
~бо докуч:1нвою. 

Mr'I дороrиЛ графе-сказав Альберт-я буду ста· 
rа1'ІІ t t в.д11.1атн11!~ь з::в1 за вашу 11емнkт1, в Римі і від.з.зм 
~ ІИ<' .(~п до в:1 нщі роmоряд11~1о::ти.. nою1 ви найдете ч:н: 

з.юсмотрнтн ся в 1<ар11ти. 

Тн~я 1 .. подяк з01 ваш\· ~асК\, в",:·конте - вL:rпоз в 
Монте Кр::. о - а.1е я сподію ся що Бертучіо відпові~о 

якоrnс1, ,·прта вже чек:~~ на '1е'Не пt..1 двс1н111. 

Ал• берт був 11рнзв1Рrаt'н11і"І до ПО'1)·ПО·nг-нн rрзфа. BitJ 
зн:ІБ, 1щ> в него 1нс 5,-.10 пt:МІ]ЖJІИ'іНJГО. Поrо н;: с~щ•вувз.106 
11Ї•10. що гр~ф ~11!'6н •1ю!'іит11, а.1~ хо1яч11 побачнтн ІНа 
ВJtac» ' оч11, 111< в11-конують po::inQpt1.vкcю1 rrnфa, віt! вн>іішов 

' f!ll~! ~О '!Rep1tft, 

Мо:JТ<' Kpicro не з:.в!в ся. CJ>opo ті 1ь1ш він вийшов до 
,1111111, r.,~· Іj,}\<:в Ні.! !ltlO ;О.І ""', с. \ГІІ, !1І01"І прніtі<: r )" ЇІ • 

'і к ·1г{\' в Рн'Іі зо )t().10.JJtX пзш1ч·в, а п :-ie1 пор roo1 че· 
к: л іі or о и о ва карнт:з.. 

Пане - С'КЗ3ав гр.1ф .:i.o А.11.берти. - Не бу.:~.\ ПJЮ· 
си в вr"\ ... 611 вн " >вартп!І!.ЧІ мені :i.o дому, бо ~ожу ваи 
.пою1 1;1111 т; 1икв ~.1ешкю1є прнбра~н: яа борзі. Прr)шу )fІ!ЯЇ 
дати о ~1111 день часу. Тодї н GЖе не заведу вас своєю го

~т111шkrю. 
1·рафе. нк ви жалаеrrе. n мене nня, то я вже. знаю, 

•1oro сноr~_іватн ся. Те. шо я побІ1•1)·, 11е бу;~.е домо~r. тіль
ки п~ ~атою. Ва!.! без qмніву помагають якkь д)1ХИ. 

З!Іа!.Іе.нІІ го! - від1101:і~ граф. РоЗ"rо.1осіть се, а 
111ч~ J r;, тr 111 ~1~не боrато >ІІ: чи'І'І' між жівка~ш. 

КnЖ\"'ІІІ се, він вскочнв в кариту, двері заик..чУJrн ся і 
кар11та рушила. од~накож не так заиа.:!тО скоро, щоб Монте 
І<р;стG 11~ м1r .добачити. як пово11еньки nор~'ШНJІа св фіран· 
ка ~· вікні кhmanr, в тсrй він тrшив паню Морсерф. 

Ко.'111 д:tt>б~рт ~Р!!)'В до своеі матери, нз.muов іі в бу-
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- Але .11е вiti його дістав? - .зп.питав 1ові.п.fр - невжеж 
віи мав '!!ого перед уаязненем? 

- 111 - JІідповіаа Карконта - апе здаєть ся, що 111 
ареш'І'І в:н познакомив ся з яюв1сь tбогат11~1 АНПІї.йuем, що 
та\t так()Ж оевдї.в. Ко.1и Анr:йєuь заслаб, Данте доr.1ядав йо· 

го, лк Сірзта і за те то,йжс Л;1r;~їєщ" виходяч11 на во.1JІ0, no· 
даруваn сс-іі каміfІ'ЧИК Дантови. О:шакож Ііещасшrй Данте 

оf!1см1 сам вмер, а вмнрщоч11 т1ш1~в ,11ого нам, .передавши 

ЧСj)ез свого .cпo-niдinrкa, !f11Шіі був в ш1с сего ращ,)". 

Та са~1а історія - мурквув 1овілєр - хоч неправд0· 
no•jб11.i. а.~е здає.сь nравдива. Лнше не~~а в нас 1локнщо 

ЗГОДІ! що до ціни. 

Як rie)fa зголи? - залнтав Кадерус, що са~1е тепер 

ув'fіШ()В. - .Я розумів, що згода cтn:ia на цї1tі, яку .я пр~.1· 
JІОЖІ!В. 

- Так воно і е - сказав ювілєр - - я від себе давав 
СО[)ОК ТІІ,СЯЧ. 

Соро1< 111ояч! - скрнкну:~з Карко11та - за таку ціну 
мн його не да~ю. Свmпеннк, що доручив нам його, казав, 

що він в;зрrа пятьдесять п1·ся•1 . 
--- Якже вІ•н звал ся? 

Б~·со;,і - ві.:шові.1а Карконта - .він не тутешnнfі. 
- - Думаю, щ0 Іта.1іє_ць, з сусідноі ,\\антуі - відповів 

юяіпє-р і додав: - А nр()шу покажіть діЯ)ІаFІТ ще раз. При 

пе;>ШЇ\І ог.1ядаюо не завс!гд11 ~1ожна в":trадати ваDтість до· 

porr:ro ка \tеня. 

Ющерус в1шяв з юnueei зc.11rny скрнночку, оwорнв і 
л.•.'lan ка'І!інчкк юві.1єров11. К:u1mч11к був величшш ліско

вого ropixa. Bi.:i. Ї!•)ГО 1Ло.1п::ку очн І<арконти зnб.1псл11 жа· 

д'JUOIO 

А що ви самі -думаете про 11ї.1у ту kторію? - зали· 

тав Мо11тс Крісто Бертучін. - Чн 1111 їі°І вірпте? 

-- Так, сксще:~єнціе. Я за,всїгди r:н1дів на IO.iдepycii, як 

на чесного чо.,ов:ка і не вірю. щоби він набу в таку річ 
;iyшer; бством, аб0 крадїжю. 

Се сві11чить, що в 'Вас б.1агородніАше серце, ніж 
дп::в: _'І, лnнс Бертучіо. А чи з11зл11 '!ІІІ Данта, про якоrо "ВО· 
НИ ГО!ІОрІІ.111. 

- Ні, ексце.1єнц:є, я чув npo нього лише два рази -
раз 'Через сlіну .в Кадеруса, а другий раз від священика 

Бу<:ою,ого в в~~зници в Нї~1е. 
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се зроGнти, я И)1СЇвби був поробити уважuі і основні до· 
r111т11, а се •1абуть бу:tоб допровадило до того, що ие.ие 

б·, .1116 з.1овн:ш. А я не хотів ви~и. раз з уваrи .на брато· 
ву, а по др)rе з гор..:~ости вро..:~жено1 у наших серцях, яка 

кижс нам 11иход1п11 без шкоди по доконаню піисти. Зре
штою it природна щобов до ж1~т11 з;~ставн;~а мене уникати 

нсuсз.11с1ш д.1н моrо в,1а·сиого житя. О, я tІе такий, як мій 

пr•кіІі1тІ\ брат. 

Берт) ч.іо. СХО·рОНИR СВО'!:> .1нщ1• в долонях, rо11оря-чи сі 
с;1ова1 а ,\\анте Крісто впя.111в в неrо доsппі, зз·rзд()'{:щй 
ноr.1sц. І Іо ;0111;1j м0Ечаню1, яка б;па ще біль~ше зна•1учою 

в 1111.:r.y •1а.:у і .мkцн .:re се· бу.101 1·раф сказав голосом, зОВ7 
сім не'1111чаnним для неrо: 

- 1Цобн tіВдежито скінчн·rи сю роз~1ову, яка буде в нас 

П•'Сnід..чою про сю подїю, повторю тобі пару с.1ів, які я ca3'f 
чув з уст о. Бусоні: "На в:і лиха є дЕа Jt. кар::тва - час і 
м•,вчаm;з •.. • Тепер, пане Бсртуt~іо, 1111ши мене c3J4oro на 
ні:н,ка хвн.11111 в сїм городі Те, що ВІІІ{ЛІІку.є в тебе прпкрі 

• 
спr,~11ш11. як в учасюtкз сеї страшної сt1ени, .:tає мен! мзйже 

nрнємн!мь. І збільшує взртіст~.. сеї зем;rТ. Дерева, ІJкі ба· 
чиш, е ті:rьки тому приємні, що дають тінь, а сама тінь є 
ті.1~,ю1 1ОдЇ nрнєм'!Іа, як заповннє ся іі споминами та nрн· 

в1:11ам11. Я ось купив оrород, думаючн, що купую т.льки 

К)'СІІІІ:< зсмл11 онруж<:ний )typo~1. Тимчасом сей кусник зе-

11.1і покаJ} е ся заnО'Внепим духами, про яких не було згад· 
кн в контракті. А я л1об.11ю дvхів. Я нїко.1н не ч~•в, що6и 
хт •Ct, ('К~зов, що пом~рші Зj)о<іипн стільки ю1хз через про

тиr ше.:-r11 т11ся•1 .1ї-r. с_кі.11ькн ж11ві роб,1ять за протяг O.li!O· 
го дня. l"l:i.11 до хат1t, Бертучіо, і апн ..в спокою. Як в nopy 
твоєї С)Іертн твііі сnовілп11к 11е буде д.1я т.ебе такun внро· 
t1p1iл1~J1, нІ< о. Бусоні, то ni111.111 за мною, !1К я ще буду )tіІЖ 
іf\ШНІМІІ, і1 fl най;tу с.1овз, ШО успокоять l'BOIO душv, пони 

n.•11:1 в11,ру11111ть в подорож, яку щ1зИ13<16.\ІО словом Віt~ність. 

п~rт1 •1іо ГІО1\Їj'110 ПОК.10FІІН! ся І відійшов, тяжко зіт· 
xruю•111. І(одн ві11 ,Еже зник з очеі1, Мо[tте Крісто зробив трн 

кµоюt ''•перед І сказав до себ~: 

Ту r під снм .:r.ере-зом був викоттаниn гріб .!ІХЯ .J\ИТИ· 

ни. Тс\І е ма.~і ,дверцята. що отвнрають ся до огорода. На 
тім роз; е -raii11; cxo:i11 до спаJІьні. 

Об1J1111оnш11 огород ще раз, rраф увіі\шов вазu до до-
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му і вернув до кар1пи. Бертучіо, якай завважив задум) на 
дици ci;oro пана, заняв мО'Ечки с11дЖL'Н€ біля фірщ~на. Ю1-
р11т.~ 11окот11.~11 ся скоро в t;1алря341 Парижа. 

101·0 с-.моrо в.ечера, вернувши до свого •1ешканя на 

Е.1і.іе11сью1х Полюс, rраф Мо.111 е Кр іст о vбіwшов ц1:шй б)· 
д1шок з мшою такого, що вже давно є ло.юаком.1еюШ з 
кожд11м 1()- І'О~І і рого·м. Н"н не зробив afti одної похнбкя 
UІ()дU дщ:р1111, 1<ор11таµа, або ~;:.ході11, нкі мu.111 запровади· 
тн 110{·0 до 1\і~111зт11 ,яму х<УГ·~в оr.н1~ 1у п1. A.i·1 тов11р11шив ііо
М) під•1:;с сего 11ічн01·0 обходу. Давшн рознорsrджеия Бер

тучі.ов11 в сnраєі поатравок і змін, 1ші Gажа•ІЗ в домі, rраф 
лor.,Hll) в 11,1 свій rо.:~ипиик і ·сказав до ус..1ужного Нуб:нця: 

- В:1.с 11ів до о.:щна:JЩЯТОІ. rаая JІ~адовrо при1де. Чи 

q. ;')dH11) СІ. •1 с.1)Ж{ШЦ1 ПJВ!)lОм.1е11;? 

А.І• нро,тягнув pyi..1· до кіЮІат призначених д.1я хоро· 
шо~ 1·р,1ш11;, нкі бу;щ так в:докре)tJІсні, що якби ззкритн 
д11~рі с.1111111)1 о-б11rе~1. то &1ожна би 0<біІіт11 цuшй ді)! і не 

п:да.111і11ат11, що е ще д~сь сальон і .З.ВІ кімнати за11:яті. Алї, 

пvю1ззu11111 щ1 кі)1нат11, почж:;н1в три на nа.1ьцях свое'і ,1ївоі 
Р.' к11, :i ві:tТІШ, nоюrавwл р; 1.:у під rо:1ову, за•мкнув очи і 

удав~в. що спить. 

-- Розумію - сказав Монте Кріс-то. - . Ти хочеш сказз.
ТІ<, що трн сJrу:+."'lшцї чека1оть у сn&.'ІНІfЇ, 

'1 JK - д.:.в знак ГОЛОІВОЮ А.1і. 

/ ІJНІ буде з:мучепа нині вечер - говорив ;~.а.1ьше 

МU(ІП' Кр і сто - і певно схоче пій 1 и спат11, скоро тільки 

щн~J :t~·. Х•> І). щоби фр:;•r11t)-с1;к; с.1) жющі не )1учи.111 її nи

н1вяш1, ті.11;к11 щаби з,роб11.1и с:.1ї1 oGo·sя ~с.к 1 ІІШ.іІІ' спа 11. 
Вгажаr1 також, щоб грецькі с~уж11и11і не г<Jвори;ІІl з Т\'· 

теш1111м11. 

Л 11 шс:ю11ив ся. В ту саиу хви.110 да.111 ся чут11 го.1оtи, 

11 •нuпюч; сrоrож<І. ОТ'Ворпла ся бращ1, через ню вкоти:rа 
СЯ Ка(lІІТа Па ПО,1ІJірє і СЛННІІЩJ СЯ J<QJIO СХОдіВ ДОМу. fраф 
а111!111ов і с11111н1в с11 при в;•зорс~іНХ вже дnернх кзр11т11. Т\·т 

п•J1а11 руку мо.1одій ЖffrLПІИІЇ 1tї.~ком ~іавиненіІі в п.1ащ з 
зс.1е:1ї ; зо.1ота. Во'На nіднес;~а nростяrнм~у до неї р)'І<)', до 

своїх уст і ло1!ЇJІувала її з JІюбовю та пошаною. Кіл11к11 с.'Іів 

y1a;ro м'ж нн:ин в звучній мові, !!'КОЮ розмов.'rяли боги 

Гсмера. в:дтак Аді пішов наперед, ВІ.'С')''ІИ '11 р)'Ці ВОС'КОl!)' 
c:n;•my, а за ним пішла Же'ІПUИНа, пкою була та сама Греки· 
ня, що те>~р1fшн.1а Монте Крістови в Італії, до приrотова-
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н11х д.1я НС'Ї .кі}tнат. М~хпе І<рісто тимчасом пішов до па

вільону, .Jnр~:зервованоrо для неrо. В rод1111у пі2Ш.йше ко

ж.1е свіr.10 в домі було згашене і .можна бу.1с дуиати, що 

r:сї в нім вже спали. 

РІОЗДУЛ XL VI. 

НеобмежениА иредит. 

Окr"1р дру1 о'і rодини t.'tїдуючого дни перед мешкаБєм 

Монте І<rіrта (l!JІіН.И.1а ся корита, д0 як->ї бу.1а запряжена 

пJра преr,1рних аш-;111ських ксхшіі. Нз дверях карит11 б)'З 
n11м.:.1ьu&анн:і герб барона. З ТІL"< дверий виг.тя:.'!Уз Ч()Л:Jвік 

~·.jраш1й п сиmй кафтан з т;жим11ж сащ1}ІИ rузнюаш, в бі

л v к"~1і1е.'11,ку, поверх якої висів rp) бе.жий зо.1отий лан

цюх, і •в темні штани. ЧоловJ1\ мав чорне зo.rrocr. яке cna
n:·~.'!O на·~ ~io•ro броJЗИ т:ж І!ИЗІ>І<О, шо ВІІ'І<.:шка.10 сум,йв, ЧІІ 

во·110 11с ~111учне, тим1бі.~ьше, що їioro чорн1<;ть зовсім не 

ві 1J;ІІовідааа r.тубоким зморщк.зІ}.J на .лиш~. Одннм слово~! був 
се чолов[к, що :r.ra·в очеввд;но звиж 50 літ. J.1e бажав ви· 

r.1ядат11 на сорок. Він внrлянув з двсрнй каритн і сказ:~в 
дьокаєвн, щоби rюзJЗідав, чи е тім до:-.1і :мешкає rраф J\\І)(ІТе 
Кр;~ТО та ЧІ\ ВіН Є ДО~Іа. 

ЧекJ.юч11 .на сі іпфо1н1аuіі, чолові'К в карІТТі оrлЯ;Jав дім, 
сrород .:rовко.1а него і ,"йберію c.1j·r, що хо.Jд:ш 'КОЛО до11у. 
l"foro _1.1ваrа бу.1а так 'П11.1ь;т:~, що д0tходu.1а ;:i:o j~mcpт11· 

н.:1щіі Пог.1яд чо:rовіка був розумнвіі, хоч видно в вім бу

JІО бі.1ьmе хиrрости, чнм освіти; ве.:~вкі внстаючі ІКОстн ли

цn. nлиткість його чол.а, ае.лика nотилю1я nО·ЗЗД)l ве.mюrх, 

11t«І1орС'11ш11х ух - ,все те скдадзло ся, щоби в очах фі
~1оrном.1 надавати mщю 'rаї1жс відражаючий 1Н!Г.1Я-'1. Та 

п ч•1·аr111 коні. ве.шкнй діm.1а11т, якнfі він носИ11 на груди 

і •rер1ю1:а стя·жка простягнена з одної :nірии rуз;rка до дру
г~ і в li<>ro кафтані 11)-сі,111 скр;зь здобувати для него ловагу. 

JІьокnІ1, виконуючи розк8'З, nосr\'1Шв у вікно сторожа 

д н1у і спитав: 

Ч11 не живе тут граф Монте Крісто? 
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в11 'Крісло, вкрите бі.'lОЮ сати11ою з зо.1отими обвідка~1и. 
rраф усів ва кріСJІО. 

- [Ірилускаю, що )1аю честь roi:op1m1 з nано~ !\1011те 

Крісто. 
rраф вклонив ся. 
- А я говорю до барона Дано1яра, кав:'І,1єра Почетно

rfJ JІєrіону і члена nа,татн nос,нв - сказав він ловторяючн 
вс·,і 1'ІІТул11, які найшов на картці барона. 

Д11нr:1яр від.чув ipoti!i10 11 сдо1шх свого гостя. Він на 
хви.1ьку стиснув губи, якбн хотїв здав11т11 з.1ість, поки знов 
з11rоВОJ1ІМ'Ь. Відтзк, звертаючн ся .:хо свога го.стя, сказав: 

- Сподію ся, що в11бач11те ме11і з11 те, що не ужив ва

шого т11тулу, коли першиr~ рnз до вас обізвав ся. Одвзкож 
'ВІ! знасrе, що )ІІІ ЖИЄ)ІО тепер в демократичнu1 державі 
і що я ca:u є пре зставн11ком народн11х св обід . 

. І пред~ав;rs:r;::тс іх в се!\ сп~іб - за~1!·;и~ М?нте 
Крісто - що не поки.:~.аєте зв11чпю 11н11вnт11 себе бароном, 

a:ie за те вважаєте з11 від11овІ.::~не rтроnускnтн титули дpy

r:ix л1одщї, ко.~и до них rоворнrе. 
- Я олравді - сказав Дащ·ю1р з с11.1уnзною байдуж· 

н:стю - не nрнвпзую п1пкої вартости до снх nу·стнх тнт)-;. 
,1:п. од11акож ф~кт є, що )1et1e зробле111.J б~ро110~1 а також 

к<-ва:rєr:-м По•1еrно·rо Jlerioнy ззд;~н ус.1)т, як; я ві!!дав 
урядовн, тn •.• 

- - 811 ззкнп}·.111 с.аоі т11тули після пр1111іру який ;~,али 
в:-м nзнов..: МонмоРенсі та Ляфаєт. д;Іісно, n11 не могли ви-
6,,nтн кра~цих лр1н1:ів до иас.'Іїдуваня. 

- Та - відпов'в Данrляр закдопотзщ1і1 - я не хотів 
сказати, що я цідком ві!!кинув свої ТІІТ\ лв. При.'І1ром зІ 

.:воїщ1 с.1)та~111 - н1ь: я :1.1 м:~ю, шо я nовннсв за-хоеатн свое 
ДОСТОЇНСТІ!'() піс.1я есі..'( ЗBef?.Xilrt'X форм, 

- Та1\, в11 д.1я слуг .,монсен1,є", д;1я жур11;щїстів "мон

с;є", а д.1я внборuїв ,.rорожанин•. Се р!жн1111ї дуже відnо
в]дні д.,я конституційної держави. Я розу}Іію вас дуІЖе до

бре. 
Д1t1!r.1яр закусив губу. Він побачив, щfJ не дорівнав 

Монте К;:>істоr 11 в арrу'-Іентаuії т~коrо ;JОда, от-.ме поспішив 

~ звернути розмову ва предмет, з ЯІ<ІІМ був біJІЬ111е свій. 

Пане rрафе - заrоеорнв к~аняючись - я дістав 

,,ист від фірми Томсон і Френч з Риму. 

- Дуже мене се тішить, na1-1e бароне - назива10 вас 
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О, пзне rрафе! закликав Даш·дяр - я: ніко.111 

не11зв 

Так, так! Ви ri.'lькn хотілн мати переконане, що не 

рис;11к}«1·с, 11їчо більше. Отже кQ.ти ми тепер прш"щ1.1и вже 
дu такоrо норозумLня, шо поховали всяке недовіТ'е і 11:110-

зр;не. тu мож~~10 уст::шов1п11 на пt>рш11іІ рік, скажім. 1<ру
г.1у суму - шість мілїонівІ 

ІІІіст1. міліопівl - повтор1Nз з перс;1яком Данr.mр, 

- І І~І!;;о, 11е11110, кощ1 т!дькн бажаєте. 

- - ВL1н1·1<, ко,111 бу;~у пoтpeu)Jj!IT11 бі·11,ше ro,1up11в 
да:~ьше Мо_; re Kj)icro спок~11111в1, ба!~ д} і!ШІІ;о.J ro.10~0 \І - - то 

ро·~у1щ> сн, у11.а~1 ся до ва.:. Од11акож мій теперішНШ на,tір 
є не осr.JВ<>ТІІ у Ф;:~анuїї ;~овше, ·111)1 о;~.ен рік, а в протягу 
Т•'ГО рок\ я 3а.1е:rви чн псрев11С'Ш} с)· му, ЯК}' я зr .~дав. 

Отн"кс-ж буде)Іо бачип1. На початок пр•>Ш) при-слати \ІС· 
11: ;_.автра !І!іТЬСОТ тисяч .1~р:з. я буду до:uа до ПО.'І},1ііЯ, а 

я1;611 я 1·а11 не був, то .111шу квіт у свого ш.~ф11ра. 
Гроші, якнх бажаєте, будуть у ва111і1.1 до:.~і на деся· 

ту ro:1.111:y ,;автра ршrо. пане rрафе - скаJав Д:~нr.1яр. -
Як (і,;ж;~.~иСі вн їх, в зо;~отї, срі1і.1і, 1111 .в бJнкноrа."<? 

І lо:1ов1шу в золо1'і, п друг~· по.1овину в банкнотах, 

к.::.111 .н:сn:~ . скшзав rраф, nсн1ючи в кріс.1а. 

-- Мушу пр1ктатн ~я вам, пане rрафе - ска.зав Дан

r::'Ір що я дос11 уя:в.1яв собі, шо я знаю про всі великі 
б.Jrаuтсв Европи, а тимчасом про ваше я зовсім нічого не 

зп~в. хоч воно виrляда:е на дуже nOB;lJfi'11e. Чи вово не.J.ав-
не? 

- Ні, пане - ві.~по"ів ~\\онте І\рісто - навпаки воно є 
дуже стар111111е. Се був р1д скарбу, якого не ві.'Іьно бу.'Іо ру
хати •~ере.з яю1йсь протяг часу, підчас якого ск.1аданиА 

про11ент nотроїв ка~пітал. Хв1111я, 11зста~ов.~ена тестаторо!~f 
на переланє тих боrацтв, зайшла тільки недавно і я ужи

І!'ІЮ іх тільки чере-з кідька послїдни•х .1їт. Тому се е зовсім 
пrиродче, що ви не знаєте про се. Однакож в. снорім часі 

ви будете л~ше поінформовані про мене і моє майно. 

ГоворRчи сі пос.11.їдн.і слова, rраф )"СМіхнув ся тим стра

шеим vсміхои, що завсіrди лякав Франца д'Бnінеі\. 

- Зі своїм смаком і засобами на заслокоєнє його -
г.1І!ориr. Даиrляр - в-и здоб)щете бnеск, який лишить нас 

бі.lRих міпіонерів зовсім в тіни. Ко.'Іи не милю ся, ви дю
буЕТе rя в ма.,юиках; так бодай здогадую ся з того, з якою 
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щу ск<~атн вам, що вона понизн;~а ся, виходячи за мене, 

бQ вонз на.1~ж11ть до о . .:щоі з найст"рш11х родин у Фрашй. 
r д:воче І)НІ б;.10 Де Севієр в 11 п~ршш1 м;ж був ПОЛКО.3· 

ню; ~111,'kiJ Де Нарrан. 

Я .ц.: не ~1"в чести rй. н.1тн 11~.но ДJ 1r •• яр, _де 11же 

стрі11аn 1н:ш.1 Лук!янз Дебр~. 

так? 

О, 'tІJKi' - здивувJв сп Данr.1яр. - А деж ес бу.ю? 
~' до~1і 11а11а Де .~\орсерф:~. 

- О, то в11 1н,_,н:шом.1~.і з моло;r11м вісконтом, ч11 не 

Мв бу.ш нема.10 рс.>ом під 1:1с кар:1ава,1у в РН\ІЇ. 

Пр:н:д.:., пrавд<.:.! - .:казав Дd1U'.1яр. -- ч І н~ Ч\"8 !І, 

Я'< в:u говорив про дивву пр11•оду з бц(L1.І!ГЗ}Ш, або ~.'to· 

д:я1111, що С>у.'!1 } <1рнті в рушах, : що ві 1 чудо\t внр~rу111ав 

D!? Я п:ч1.>.:б}в се, :!.1е він з.~бnвляв мою жінк\' і дочку, 

оnові,з,.1оч11 їм про сю пригоду по своїм повороті з Ir..o;tii. 
- Па111 б<~ронова чекає, щобн вJс приняти, панове -

с.1<аз1ш .:.t) гrr"шо ход1-!'В спита ПІ ттrо вQ,1ю своєї пані 

- з~. в::шю1 до.зво,10}1 - сюtзав Д.111r.1яр кланяючись 

- - я пі1у 1тсрсд, щоб11 rтоказатн дорогу . 
. А11с-ж прошу - від~nові11 Монте Крі=1 о - я буду 

ііти аа ващ1. 

РОздт XLVll. 

Шпаковаті коні. 

йд:·"''" за бароном, rргф переі1шов чеrез ряд кімнат, 
якнх r"•ловною лрикметою бу.'Іа криклива виставність. Так 
діНщов до будуару~ пм1ї Даm',1яр, ма.1оі в!сім-кутно:ї кім
н:~ти, обвішаної рожевою canrнoio, покритою бі.mм індій
ським мушліиом. Крісла в тій кімнаті були старинноrо ви
р'1бу, над дверми були лонзма.1ьовувані образи вівчарів та 
вівчарок, а по обох боках хороших шість ме,1,алїовіs ва

рисовзних крейдкою. що дуже гармонізувало з ці.1И.М уря
джене)~ кімuат11, одпнокоі в цілім обширнім будинку, що 

була ) ряджооз з ви;шмим смаком. 
Д1111r'11яр дивив ся з найбільшою погордою на просту 
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е.н:r:штшсть кімнати своєї жінки, до якої, мимоволі кажу
~.:1:, жінка звичайно не допускала 11oro, хиба що він міr 
о;:~равд~ rн свою появу тнм, що припроваджував якогось 

r~:.:тя, милійшоrо від себе саиого. Тому то в дїйсвостн ие 
Jt н11.1яр припроваджував rосТ11, ті.,ьки rість Дапrдяра, а 
л1і1щJ 11р11ііма.~а Данr:rяра біт.ше або менше ласкаво, від· 

11.онідн1> ;10 то1·0, оскі.1ь.к11 ііі гісн. подоб~•з ся. 
ГІанї бароно·ва не бу.1а нжс МОJІода, але ще задержада 

с.1їд11 краси. Коли Данrляр увійшов, вона сидїла коло фор· 
1 с11нн:-. :i Лукі ян Дебреіі, стоячи. ко.ло ма.,оrо сто.tика, пе· 

рсюrла1: картки альбо~rу. Поки граф прнбув, Лукіян на
іі .11ов ч:rс і нато.:~) оповісти барон овій много подробиць 

нr(І него. 

Mo1rre Крісто, як ві.'І()"МО, зроб11в еелике вражінє на scix 
що б\ м1 зrрома.:~жені на сніданю в А.1ьберта Мор~рфа, 
С"е вр;1жі1!є 11е було ще затерте в памяти Лукіяна. Тому 
ц·кавkть вані Данrляр, nо.:rраз11ена подробицями, які дав-
11іііш~ 0•1ов:д2в А:~ьберт, і доповнено нови.ии 11одроб1щями, 

ЯІ<і опu1.1ів Лукіян, була пі11несена до найв11сшого степеня. 

З roi 111н1щ11щ1 вон3 П'rюнп:~:ла Д:l'ІІІJ1ярn дуже .милою усмі-
11•1\<)ю І р.1ф на свlіі ук.1ін удостоїв ся формального, а.,е 
;r~1CKlШOJ () В~'!.КЛОненя. rраф і Лукіян пp111нrra.n1 себе nо
ГІИ,.1,СІ)І, 3 якоrо бу.~о вн.:~.но, що пізнають себе. 

11Jр.нюво - почав Данr.1яр ·- позвольте мені пред· 

СТ IJll ГІІ 81!3.f rрафа .'Іr\ОНТе Kr!c ГС}, Яі\ОГО ,!І,\"Ж~ горя !О ГрІІ· 

п•>р)ЧЗІОТІ> lІCt(i )!О; коресnо11дент11 з Риму. Потребую 
зr. 1ат11 тілt.кн один фJкт, що ззстзвить всіх пань з Парижа 
ІЛ' кат11 такомсrва з ним - він приїхав до Парижа з на
мі:1О\1 {\\'711 тут один r'к і пропустити в тf)І часі шість мі· 
.1: щівІ Се в11г.лядзє д)Же сн.111;1:10 на оповrщенє ба;~ів, обіlів 
і нар'!'і і, 1щ яких. стто:~їю ся, па11 граф буде за нас nамятат11, 
бо ~1nжi· чнс:11пи (JЗ те, що й ~Іі будемо за него памятати 

нt всшшх .забавзх, нкі будс~10 даnnт11. 

Не ..>яаж11ючи на вражаючу шорсткість і піJІ.ХJrібність • 
сrюв~х своrо ~~ужа, пані Данrляр не моrпа не rл.ян)ТТИ !І 
о• е ~>.11д::и~1 за:нтересовзнєм на чоловіка здібного nролу
с r11т11 ш·сть м·ліонів в протягу двзfшАцяти :місяців. 

- 811 ко.111 приїха.:ш? - спитала Аого. 

- Вчера рано, пані. 
- І як звичайно. приіха.,и з якогос1, ск?~йнаrо кі~щя 

:sіта? В116вчт<> ~·~пі, але я чу.ла, що такІfА ваш звичай. 
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В<І - між десятьма кіньми в стаіі1ії барона Дзнr.~яра є два, 
що належать внКJІючно до мене - пара найкращих і най

скорших кошш, які мшкна найти в Пuр11жи. Ва11, !Іале Де

бре-11, 11 (!С поrребую .з.а.1ьше опнсува'І"и., бо ви добре знз~п 

11Jpy ~101х чудосих шпаковатих кО11еІ\. Отже задедвн я тіль
к11 11р11обі1111.1а пані Ві1:ефорт r1оз1Р111ти свою кариту на про

~~цку 110 І>у:1ьонс
0

ькі11 Лісhу, аж ось сї д;ва коні 11ропа.1и. 
13ез сумс1шу1 ІНlf! Данrю1р продав іх, з11аком11вш11 ся на ·пy

c-ri•x 11ару ТІ1СЯ'І ;rїрів! 
- а"ні - - ві1пові·в Данrю1р - коні не бу;UІ ддя 'Вас 

достато•1110 с1101<ійt1і; і~ не було ще чотири роки і я через 

ВІ!'( 11е111~коів ся задля вас. 

І І1се.н:тннця! - ві1різа.'Та баронова. - Ви д}>же д.о
бrе з11аєте, що я :иала через оnос.1ідн11іі м'сяць на с.~у..к6і 

нnli.1,prшoro фірман:~ в Парн.жі - хиба що 'ВІІ лрода.111 йо-

rо вр;~ J з кі:1ьми? ' 
- Моя дорога, я куп.1ю лруr)· пару таких самих, на

nіт~, кращ1гх, як ~1ож.1іJВО, - - ті.~~..1\11 усnокійrе ся. 

J)Jpo11QB:1 здвиmу;rа п;~ечяма з мі"ИОІО бе.зrрщJичво:і тто

rор:~и, а її муж, удаючи, ш0 не зав.важив тоrо, обе.рпув ся 
до ,\,011те І\рі::та і сказав: 

С.'1ово даю, пане rрафе, що я луже жа.~ую, що не 

знав, шо ви хочете посе.а11т11 ся в Пар1~ж11. 

А то чому? - с:нtтав rраф. 

І>о я хотш бк був подаруват11 ва11 сі коЮ. Я !і так 
щrІ!же 1110 іх за лар1ю, 011накож, srк я сказав, я хоТ!в LX 'ПО· 
збут11 сл. Вон11 відповідні ті.11ьк11 д..,я }ІОJІО!!.Оrо чо;~овіка. 

- · Пане - сказав rраф. - Я зам дякую. Одtако-ж нипі 
рш~о я К)'ТТІІВ зпаменяту пару кон11іі до кар11ти - зозоім 
дvбр1 і 11е 11адто дорогі. Ос1, "ГІІМ. вон11. Ходіть до Rік.на, 
п;~не Дr6reii, я лу~1а10, 1що ви ~знащець коюr!і, с1<ажіть свою 

дІ')ІJ\}' ЛjlO ІІИХ. 

\\ол11 Дс<бrей йшов ло вlюна, Данr:11яр прис1уrmв де 

с1.:оєї жінкн. 
51 .не 1rrr тобі сказати перед д.руrИ}ІІІ - <:казав він 

шеnотсщ -- яка б}'.1а причина, чому я ттродм 'Коні. Мепі 

111ші з:~про11оновано за НІfХ -ве.11~.че1иу 11.інv. Якпйсь 6оже

вільн11Іі, дур:~ь:, н:н1аrаючн оя зр)'1інуваm себе як найскор

ше МОЖJІІІВО, іВІfСJ!З'В ..ІО ~1ене <"ВОГО wlfфapa, з611 'КУТТНТИ і.х 

з?. всяку 11Lяу і в ;іііісно::тr1 я з11скав шіснаі\щrrь т1r.сячів .ті
рів 11а перепродажі. Ну, не диви ся тах злісно, то я дам то-
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б 3 ПІіt ГрОШІ~Й 'ІОТІІрІІ тн-сячі ,1ірів !Зроби 3 'НІUШ, ЩО 

схочеш. а Евгенія .дістане дві тисячі. 
1 '.1.1 д иr. яр не ві.н11в_.1 ся, тілІЖІІ г.1яділа на свого 

М} ,1,, 1 необмеженою norop.:i.010. 
о, 1110 r. !)1!\lЖу? - Jі.ІІ<.ІІІКЗВ НіГГ:ІО Дебrс:fі. 

~lc? . 1.:лита-.а б~роновв • 
. 11, 11 11~ '111.110 .:я. Се в:~ші 1(01111 Ті ca}ti ІіО!іЇ, тrро ~1к 

r·ot1)p11мo. JЗІlрЯЖСJ:іЇ ДО карtІПІ 1·р~фаІ 

Мої ш11.11.;ов ті КОНІ? - - 1{(1НКІІу.1а б-lронова. СКОЧИВ· 

uш дD шк :а. Се дїіісно нон11! 

д І r .1яр 0.:'!"ОІІТІіВ. 

Не ~1оже бути! - ска щв ;\\ОН'!'С Кр:сто з добре )д" 

1m1• _:i1 rова.1<0\1. 

П в Д л· ,1qp l!.~e-mv1, к·л~.к~ с.~ів в ухо Дебр~я, r сс11 

іlj)ІІСТ\ 111в д<> Мон re Кр іст~ і ска ав: 

Ь ~ J1пr::a >;:оче З'lа~п, -.кі,:>1\11 .11 зап.~~"и.1н ~ м) же· 

ви l~ с· !:он~. 

Я мr .;м~ Ее зnаю, в 111ов'.а rp:iф. Се Сіу.1а ч;.,· 

.1СНЬ!і 1 не.:11одіва!ію.!, яку nрнгото~:нв .д.1я меле мій шафар. 

51 ;i~ м~ю. шо тонн кощп·ють 01<0.10 тr11rщят1, тисяч :iipin. 
д"°"'>~Іі пер::nоаів вшr1овідь ~·рафа бзроновШ. Даr1r.1яр 

в11rпяд.111 т~щ nриrноnдено і <1бе111сжr110, щ0 А\он •е Крісто 

п m11:, ': \І l•\" oжa;:i;вn:r' ::~'Іро, н н~го. 

- - Б чнте - ~ка:зnв - яю жіи'<ІІ 11ев;1.яч11і. Ваша ла
ск~ qa уваrа і ::тара.кг о б~'Зf!СК) баr'>н:>вФ черю 11рода· 
1k')' rих :·ебезnечних коюrй, flK в11дно, не роб11ть на нtі 

"1Нм ЧlІ ого врЗЖїІЯ. о~" я, во110; ж •rка нер;..з чере.~ саму 

в•~ертіС"'ь во.тіє те. що є д.1я не: нсбезпе•ше. Я :t)'\taю, до· 
р ГІtіІ бароне, що н<~йдіпшwй і 11аі1.1ск11шіі спосіб є ;~шuати 

t'rюбоду їх ТІfНН!хам, нехаfі собі роб.1ять, що хочуrь. Л ко· 
ди C"rnIIe ся неща-сте, то 'бод~Іі ~1е и:ноть .ua •коrо нарікати, 
ті.11,1т 1!11 себе самих. 

Д911rл11р не вi:tnoJJiдaв. Він був занятиїr, представляю· 
чи собі иадхолячу спен1• ,, 'ж инм і бароиово10, я:ко:ї зах.\І<.· 
рене чоло і .1ютшr nо•.1яд .заnовідадн бурю. Дебрей, якніі 

завваж1rв .надходячі х~tари і 'І!е ~зжав Ібути сві.:tком вибуху 

злости 1n:;нї Данr.1яр, пригадав собі нгrло, що мав з кимсь 

:~обnчит11 ся і відійшов. Монте Кріст0 рівнож попращав ся 
і в11Іішо.в, tic бажаючи своїм .:~.овшн~1 остава.нєм ЗtІищити 

т~. що сподіва'В ся ося.rнути. 

-- Знаменито! - rооорнв до себе Монте Крісто, Ад;у1111 
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Все те забрало не ~більше часу, чии потр~но на опис 
ц1ло1 ш·.діі. Одиа1шж ся коротка квн:1ька висrарча:.1а ю1 те. 
1!511 з .:~.ому, перед яь:и.м се стадо ся, .вибіr чо.1овік з кілько

ма с.1уrам11. І\одн ф:р11"а от 1ор11с ..i.: е;н к рнти, с_іі чо1овін 
по••r >\ІСТІІ :І~НЇ, як.;. ко:rв) ЛЬС!ЙНО .101щ.1а ся 0:1.11010 ру

К:)Ю 110' ушок, а др}ТОІО TllCH}'Jlll до себе свого J.111.1.:ІіЬКОГО 

тоnар11ша, ню1іі стратн•в свідомість вс1,ого, що ко.1ГJ «его 

д1їнао '111. ·Мр.вте Крісто заніс oGox до с:nл1,011у і nохожив іх 

. 11'1 СІJ;\11. 

Ус 101( й re ся, ЩLНІ -- СКЗ3<1В - вся Ht:iif.13'11eкa nр?

\ВІНу.1а 

іІ(' І з І!ІІ t. ":ова 11ідн~:ла очи І ПОГЛЯ;І.0\1 б'дь'lІе ви

ра 1•ст н1, •111\1 моr.111 б) пr всяк б.1аr~11я, показ~а Ііа дн-

пшу, я 1'1 и G\,1" не,р~1-омна. 
Ро \ м ю, пан·. 11а•11 лер.оJІЯК ск.нав rрзф, ог.н;да-

ІО 11 ) ІJ ,,, ю 11. ~ту - ".lll"Nt:!Ж вr:есн) ю r~c, що н~~І : чай
~І~ІІUІОі 1рнчшш ;z0 rуобоюваш .. Д11r1шї зов~:м нічо не с:тапо 
ся. І'/'JГСІ 11евrи rомні~т& є 1'іл~.ки 11а.;.1 ,:хком переляку, ІІJ<Иіі 
се11 11'1с 11ром11нс. 

Чн 1щ певн:, що ІІС' говор11rе 'І'ІІК тrше то:иу, аби 
усп ('·І<')"'тв ~1 ої побою В.'l!ІЯ? r.1янь те. !fІ(І!Й .'1ін б.ГдніІ! Моя 

.:lІІП11ю' МіІі F:1вгр1еІ Обі!ВК ся до своє~ \Штерн. О. n:(le, 
пі L'JІІТІ• '10 'loh-тop.:! Ві1да\І свое мurшо rО\І)і, хто аернс 

•1е11і мnrc С"І ІЗ! 

Монте Крі.:то дав схвн 1ьов 111ій матt'})і JнlК, щоби бу.'Іа 

т11УО, в· 1Т:Іх 01во,нз cкnir JK)', що стояла недалеко, витяг· 
11v сн.,Я!ІН) р\ ;>К) з шнлюм, що n11r.111дав на кров і вши1яв 

кр" ·1с 'L" roro п.11mу ,13 пба д11т11н11. З::~дедзн ~..-рзпля 

\ 1:ша. fІК х;~оnець, в:е ше блїдніі. якбн був з ~~армуру, 
ОТRОрІ!ІІ ОЧJІ і 3дІІВОЗЗНО ()Г.'ІЯ!І)"В ся круго~1 себе. На •ВИД 

сего р.1дість .~1ат~;:ш д:ійш.1а ~1аііже до божевіл.1я. 
ilc я є? - зак.~11ю1,1а вона - і кому маю бути вдя

•11111 ~а T•lK~ щас.тиЕе закі11ченє моєї пригоди? 
ГІ:щі - ві1повів rраф - в11 е під дахо:м когось, 

Jt"l'o В!J:ІЖ:!ІЄ себе нzйшас.~нвіnшнм, що міг спасти вас від 

продовжtня ваших мук. 

~ - Моя ,,,ошасна uікавість слр1Nан11па се - говорила 

да.:~ьше лані. - ~·весь Париж співав похва.·ш rарнЮІ ІJ<оня:11 

п;rні Д·шrляр і я бу.11а на стідь1ш дурна, що схоті:tа іх пе>

пробувсти. 
- Чи •С'е мож;шве - опитав rраф ІЗ добре уданm1 зди-
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в.:>.ванем - що ::1 коні на.1ежуть до n.iнi бJронс>воі? 

ТJ'к, пане; хаба ви 11 зн::єте? 
- • Пзні Данrдяр? ,\1зю честь знJТІt 11, а :11011 рз.:~.ість 

1ла вttj'J rув.:ня в::с з небезпеки, що вам rроJиІІа, є подзіІІ
нr. з ІІРИЧЩІИ, що я був }НПІОВі.1ЬJІОІО і неул.11шоваІіОJО 

пр11111111ою вашоі небез11ею1. Я в11ер.1 купив Li коні .від ба
рона, \(01111 одна1 rе б.1роно11а 0 11св11дно жа.1і.1а, •що ма;~а·б 
po~CT:l1'11 сн з ІІН~ПІ. я ПОЗВО.НІВ со11і відk;~ати їх ІНООад з 
прос1,б')ю, щобн ІJC(Ja зробн.1а :o.1ci-1i .1~сІ(у, приі1ма!очи їх 

3 иоіх рук. 
-- О, то rвн r.раф .\1онте Кріс10, про котрого Гер~ііна rо

вори.1а \tені т.~к боrато . 
. - Так. па!іі - ві;щов;в rраф. 

А я -· пан! Ге.Jьо;"ІZ Вієфорт. 
Гр! j1 \'І\.1Оюtз .:я з ~1іною осо~н. що чує Ї\1Я nершщі 

D33. • 

Як вдя-•ший буде ва\! пJн Віефорr за сю вашу .до

бrіст1,, Яt\ n:•нчно віч n;чrзнс.є, що ті:1ьк11 ва\1 він мзє. зав

дпчун~Тf~, 1110 iioro ж1пка і дит~ю~ ще жи1от1.! ЗоЕсім nев:но, 

u10 1я1•бн 11е ГТО}Іі'l вашого 11еустра1111щого •слуги, то ся до
р11rа д1п1t1111 і я б\·,1нб зrmry,1111 

- В дїїіС'ности 110 ~1енї ще ~~ороз йде, ко;ти подумаю 

про ВЗШ}' небезпеку. 

О, я сподію ся. що позво.111те мені як с.1їд в·.:rnла

тнтн cv то~1у чоловікови за його самовідречену. віз.вагу. 

-- Прошу вас. пані - ві-дnовів Монте Крісто - не псу

вгти мо1·0 Д;ij гні тtз::о ве;~иКІІ)ІИ похвалами, ані ааrорода

ми. Я нr хочу, щоби оіН н.::був звичай ожидати наrоро.:~.н 
за nt'ПІ(у др:бву ус.тугу, як~· зроб11ть. Він є ~1іі1 раб і сnа

саю•111 11n111c житє, він ті.тьки впкону.вав аій обовя:зок ёу
п;10т11 мене. 

- д"1сш в;н ризикував своїм ЖИ'І'Єм! - .відпові,1а пані 
Вієфорт, 11а пку авторітетна поведїнка !'рафа зр()бнпа ае

,тике вражінє. 

- Поrо житє. па.з'і, не на.~~итh до него; воно моє за 

тt, що я сам спас його .від с~1ерти. 

Ла'!і' Вієфорт згм::>вк.1а; вона застаноІ}и;та ся ти сею 

дивною особи-стістю, шо ві!Іразу зробшtа па ею таке си;~ь
не вражіне. Підчас сеї иовча111ш Мовте Кріст0 nриr.Т'!Ідав 
ся Н) .•и11е і виr.1яд x:io..1uя, якого вона держаза в сво~ 

Р' ках. 
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Р. S. - flрндумаА ІПОІІkь спосіб, щ(І(\11 я .w<щ1з ст\UІІПи rр:~фз 
.\\оше Кр!ста в Тво"і» домL .Я :)tУШУ ще рзз llom побачити. .Я якраз 33· 

'Сr.1ВИ.1а n. Віефорrа, щоби аробu Іому віз~rту І СDОАЇІО ся, що гін 

вер11е вl3вту. 

ПрІJ !fІЧО ннше не говорило ся в Парижі цілий вечір, 
як про лриrоду в Отей;tь, Альберт опов:.З.а~в про ию своИ! 
м:~тер11; UJJтo-Pcнo оповід<J:в її в ДжокІ?іt•К.110бі; Де~бре!і 

о.повідав їі обширно в сальонах иі1-1їстра; нmвіть Боша.шJ 

у:~ідив в своїм журнадї двайцять стрічок tta om1c відваги і 
усд)'ЖІ!ОСТІІ rрафа, що піднесло його до геройства в очах 

всіх жі110<нrх членів фра'Н'цуської аристократії. Многі осо
би .ншнrли свої імена в мешканrо пані Вієфорт, n11януюч11 

ві.:~иов11т11 ві~зиту у відповідну хвилю, аби з їі власних уст 
nІJ 1І}'ТІІ всі noдpoбFruї її ромаит11чноі пригоди. 

І !!і\ Гельоіза запсві;~ада, л. Віефорт убрав на себе чор

ВІ!Іі фр~к та пару білпх рукавичок, лrтказав сл)та.'1, що 
ус.1уrують ко.'Іо ка.рити, убратн сrою т~ов11у ,1ібеrію і поїхав 

дr, метканя rрафз из лриу.'fку Е.1ізейськнх ПіJІЬ. 

І 

РОЗД!Л XL Vlll. 

ІдеольоrІя. 

Якби граф Монте Крісто б)'З 1;1шв довr11й час серед вис

шоrо товариства в d1ариж11, то б) в 611 вповні оцїюозав 

значінє нроку, який зробнв пан В';:форт. ІВ:и стояв дооре 
на коро.1·~;,ськім дІІ'орі бw уЕЗJГИ на те, чн лзнуючий коро.1ь 

був зі старшої, чи з мо;~одшоі .1інїї J чн уряд був доктрі
нерс1,к~1й, .нбера.1ьна~"І, чи К()(Ісср!!:!ТИІІ'ІНrй. rtoro 111анув11-

ІІt\ рс'і, як звичайно шанує ся розумюrх юо::аіі, ;цо 11їкол11 

в політІІ'ці не зро'6нщr похнбки. н~наn11;.t.ї;н1 Jioro мяогі, а.1е 
за те борон11.111 iioro другі, хоч властиво нїхто йото не 
дюбип. 

П:ш Віефорт зай~гm високе місце в С)1діmшuтвj і ста
р~юно удерж} вав свою rі,:~н:сть. йоrо са.1ьо11, в;дродж~н11й 

ч~рез мододу жінку і дочку з першого лодружа, яка за

ледв11 ма.1а вісімнаіhlя-ть .'Ііт, 11а.1ежав ще до тих добре 

у.:~сржуваннх пар11сь1ш·х саль~жів, де пошана до стар11х зви-
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доходнти ;io не.::єісного, а «е від незвісного .І.О ззісн•>rn. 
О.:~накож с1дnйте, пане, прошу вас. 

Монте І<ріс1 о показав на кр1сло, яке коро.1нвськя1і про· 

курат.:~р був nри11еволениlі потягиут11 наперед саи, пU.чзс 

КІ).111 rr11Ф т .11.к11 усїв в те, на котр.м к.1ячав в хвнmо, як 

Вієфорт _ув.41Jшов. rраф був обернений до свого ro;rя 
боком; ііого 11:1ечі Gy;rи звернені до вікна, а .1ікоть бj"В 

спертні\ ов .ма111у, що c1a;ra хви;~сn11~1 11рсдмс-rо)1 розмови. 
- О, 1н1 фі.1ьозофуєте - відповів Віефорт, по хви;1і 

мов<1.анк11 1 підчас яІ<оі наб!'fрав від.днху, як борець, що не

сr.одів~r10 стrічає сильного против11ика. - д я, пане, якбн 
ИС~ІВ 1iv110 НІШІОГО ДО робонr, як вн, то шукав би якогось 
цікавіrІшоrо занятя. 

- dlo праmі, пане - бу:1а відповідь Монте Кріста -
чuаовік є тільки поганою rу<еницею, як сrу.:~іювати його 
соняш~ІИ)І мі~роскопои. Alle ви кажете, що я не маю нТчо
ru 1mшoro до роботи. А позво.1ьтс спитати вас, пане, чи 
ви \ІЗ.;;те 1110 до роботи? Вн дуч.ёt:rе, шо маєте щось до 

rсбот11? Лба говорячи про.стvііше, чи думаєте, що те, що 

.fІн робнте, зас:sугуе na те, аби можна було t'Казати, що 

11rн.о 111п:· ~apra? 

Зднвов:иrє ІВі.:.форта подвої.10 ся пlс,1я cero другого 
удару зада1101·0 iio~s:y та,к СИ.1!1НО 111\\ ДІfВЧІИ~! 11f10T1fEIOlKOM. 
Се був першніі раз в ж1nю, •ЩО він rt()•1y,в таке rштан~о. І<о· 

рr>.1іnсмшй u1pOK) parop мусів прнневІJлити себе до зіJ.ПО· 

'ЕЇ.!ІН. 

~·· Пане сказав він - ви є чужинець і я .:~умзю, що 

ви са~1і товорите, що часть своrо жнтя ви лрове.111 у схі.:t

ю1х крзях; то~1у в11 не зда.єте собі спрз1111 з того, як .1юд· 

ська с11раведл11вість так-а поспі,~нз у варварських краях, 
11О~)'ІІ~<' у нас розважно і обміркова110. 

О, так, так, пане. Я се дуже добре знаю, бо я спе

ція.•1и1 о зtІіі~1;~1в ся справем11віст10 усіх кра.ів. Я заmобю1 

тtорівнтваn кр11мі11альну пpoue:1yf!y усіх держав з пр11род
'-!•1ІО с11r~авезл11вістю, і ~у;шу ака1зат11, пm1е, •Щ\'J закон прн· 

~1іт110.тх 11ар::>дів тоб то GJKOH еі;ш:татн - ·· я ще най

чз-:ті1йше 1~nходив зrі.:пнт~ з Бож11~1 ззк-011ом. 
- Як би. пап~. 11р1rnят11 сей закон - ска.зав кородів· 

сью1іі проКj·ратор то се ароб11.10 бн наші І-О:Одекси значно 
r•ростіІ!шнмн і в ті~1 виnадІ\)І суди, як се вн сrrраведл1mо 

з:а1іт11.111, tte мали би боrзто до роботи. 
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м;. ~і так 'Незручно зо.рrаяїзова.fІrІ!, як нашг, не говорить со

б. в душі: ,,Може иенї "'ол11сь прийдеть ся мати щось до 

д'.1а з коро.1ївськия прокУІРатором"? 
- О;rнакож ви не иожете сего говоритн, пане, бо а 

Х1'И.1ею, як ви стали мешканцем Франції, ви природно п·д· 
л ·1.з.а~. Т(' 11 ід закони ФранцП . 

. - Знаю ес, пане - віл.повів Монт" Кріст.). - О;wанож 
КІ),111 !І Їд} до якого краю, я З8"1ИtІаю сту.:tіЮВЗїИ •ІtСіми 
~, 1ж:r11ІJ11мн способами людай, яких мені ТJ>еба буде знати 
і бонт11 ~11. пою1 не лі3'наю іх так, що нера•з знаю іх лучше, 
ЧіfМ во11и самі себе знають. З того виходить, що королів
<:1,к11r1 нрокуратор, з яким мені прийдеть ся мати до діт~, 
мус11ть 'І.\ тн ся б!m:;ше зак.1опотани:и, чим я, без уваги ва 
тЕ:, хтоб він f!e був. 

Се зuачить - зауважав Віефорт, ваrаюч.ись - що 

і!К .110дська природа є слаба, то пі··.1 і1 в111юг'J :•рув&ня 

1<с"1;дn .11одш1а має за собою якусь - похибку. 

. Похибку, або злочин пояrт1в недбз.10 Монте 
І\р1.:· о. 

-· А он один між люд1,мн, ЯІКИХ не признЗ>ЄТе за своіх 
братів - бо так ви сказ:ми - замітив Вієфорт, голосом, 

що тро:~:11 лrюжа~в - .ви один є досконалий . 
. - Ні, не доскона.111й - єідповів Мон: с І<рі.:то -· tіль· 

1<11 11ез.6;:r11утнй, от і все. Однакож перейдім на що mшюrо, 
як се вам не припадає до вподоби. Я не е бі.:~ьше занепо
ко~,1111,1 вашою РfІ'РЗЗе.дди·вістю, чим зи \І':Ї:Іt .Іруп1м вндже· 

нем. 

-- · Ні, зо13сТУ аї - ска.зав Вієфорт, передяканий, щоби 
ш? в11r.1)1дадо, що він уступає зі авого грунту. - Ні, св0€Ю 
G~нск}чсю і ІНезрівнаною мовою ви піднесди мене понад 
Jв11•1а1н:~ уроаінь. Ми Вt-КС не бадаоJ<аємо, ми .роепрамяємо. 
Ол.нзкож в11 знаєте, ща тео;~ьоrи у своіх ~0Аєr1яль1шх кpi
c;i;ix :з фі.1ьозофи у овоіх :zшспутзх нераз говорять собі 
1с1щ1<і 1)r•111 Прrmусті:м на хвильку, що ми диокусуемо про 

Cl 11ія .~1.11у теодьоrію і тео.~ьоrічиу фільозофію. Я ск~жу 
ВП\І, хоч •1к се rnopcтi<o виr;mщ1є: "Мій ·брате, ти з'!бJгато 
~м 111 r rip!ocт11; ти можеш бути понад иншиии, ме на.~ 

тобою є Бог". 

Понад sсі:мн 11a1i111 - поправив Монте Крісто_ тпки" 
тn11ом : з т:.юн1 'Натu;;:ко.14, що Вієфорт м11моволі задрож2в. 

Я м~ю свою rорлість супроти .1юдИ1і - вужі є заезЯ"І'і 
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готові піднести ся npo•11 всякого, хто переход11ть попри 
Ні!Х. ОднJ~.;ож я вjдк:ш.:~.аю свою гордkть .f1еред Боrо:м, 

яюш в.1яв ~1ене з нічого, щоби зробити мене тнм, чя!!І я є. 

-- В Tw1(" разї, n11Re rрафс, я подивляю вас - сказав 
В·єфо:1:-, ужнваючн по раз леr~шніі в с1Іі дивніJ роз:мові 
арнсто1<'ратнчну форму.1у су11рот11 не;н11сноі особ11стосr11, 

ІІ"У до тuго часу називав ті.1ьки пано". -- Та1<, і я ва~~ ка

ж::. що ко:111 ви є дійсно сн.1ьні, дійсно пшсu1і, дїНсно свя
т: - rcбro 11с3багнуті, що як кажете ~ майже те саме, то 

б);,зьте ~роr11нтні, бо се є хара1rrер11стнк~ в11·с:шост11. Од.на

кож nн без С)'\!Н1ву маєrе якkь бажаня. 

Sl щ1в о~но, пане. 

lЦо-ж ес бу.10? 

Як се кож.доУу чо.1овіков11 раз в ж11тю л1чаєть ся. 

мене таІ\ОЖ с;~тана взяв о.заог0 ра 1у на 11а1ї•в11сшу гору сві
тз; .!ВЇд"'З)І він nок,;зав :мtнї всі царства світа, і як ко.,нсь 

казав І\:усови Христови. так і мt'ІІЇ тоді сказав: ,,Днти'RО 
;землі, що хотів би ти дістати за те, щоби ти мені nок;~о

ние ся'' Я Д)".\Іав довго. бо довгий час лск:1а мене ю1бі11ія. 

і тод1 еі •1.1юві13: "С.1ухай ! Я завсїг.:111 чув п.ро Провиді'1є, 
О.lІ!ЗІ\ОіІ: н с1с бачнв їюго, ані нічого, 1110 нагадува.11об йоrр, . ' 
зfіо щr• мог.10 .б мене переконати, що воно істнує. Отже я 
с:•м хпт1в 611 бутн Пров!fдїнєм, бо відчуваю, що найкрз· 

н·аm. раі!6лагоро.lиіrrшою, наіів11с111010 річсю в світі є -
від11.1ачуват11 ся і карати". Сатана ск:~оннв свою го;~9ву і 
з1'1урч~в невдІ)во.1ено: ,.Ти милиш ся. Провн.:tінє істнує. 

ті.'ІhКИ т11 його не бачив. бо .lІпнна Божа є так СЗ)fО невн· 

.11ша, я-к і її ро;11rrель. Ти не ба<tИ1! нічого, що пагадувз,106 

Пrов11 ·йР.є, бо воно робwть тає~1но, воно хо:хнть укрити1ш 

дf'Jpora,ш. Все, шо !І' можу дая тебе speб1rrи, то зробити 

тебе о;::ннм зі зн:~ря.lів того Провип.іня~. І м11 доби;rn тор

гу. Я ~1оже 1"1 стрзтнв свою дvшу, а.,е шо тn ЗНЗ"ТИТЬ? Якби 

я мав l.!JC раз нагоду се зробити, я зробІfВ би те ще р!Із. 

\ІЗі,е.фоtрт гля,нув на Монте І<ріста з на.йвисшим здивова-

нєм. 

-- Пане rрафе - сrтитзв - чи ма,єте •ви яких свояків? 

- Ні, пане, я ca~t на свіІі. 

- Тим гірше. 

-- Чому? - спитав Монте І<рісто. 
- Бо тоді ви :може мусілиб буrи свідком видовища, 

06•111сл~ного (JЗ те, аби покорити в:~шу гордість. Ви каже-
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Г:~ІІде мада чотирох найм1rчок ) сво11·1 с.1ужбі - трох 

Фршшузок і о.111у Грек11ню· Трн Фран11)'3Юr були nостJ.йно 
в мал.11 пере;шоко10, готові пос.1) хати першого звука wa· 
.1СНЬkОГО ЗО.'ІОТОГО ;rзаінк", або lІрІt.ІЯ r11 розкзз rрецько1 

нев .1ьш ц1, що зна,ц подостатком по фр:їRцус1,ю1 1 аби ne· 
рспоnістн б.зжапя своєї п:щї. Фр"н11узк11 ~ш.111 інструкцію 
віл. Л\01rrc Kri~rn віддаl!аm д1н1 Г:tйдс всю пов-nrу і 111oc.~ytX . ~ . 
111\ІІІІІ МОІ'і!ІІU ~f:lТИ Дд!l коро;1с1101. 

!'аі\дt• Gy:1a в середпі11 к.імна11 свого ме-шканп, в кім· 

11;1т1, v.:тро.:11ііі щ1 спосіб будуар), кру~' ш1\ осві'Іtщиіі звер· 

х1 ч-рr 1 шиби з рожево забарв.1е1юго шк.1а. Вона .1еж11.1а 

t1a ПO'!:\LJl\:JX, вкр;ІТІІХ ГО.'і)UСІЮ с 'ТІІ:іОІО, нащпкованою 

сріб О\І, І• ro:io~з, піддержувана чудово в11точ~ною рукою, 
спо 11 д • н i .J.НВІіїіІ, що б\ в заро:.з з.~ 11с10; друrою pj'J<Oю 

Гr І:'ю•н)І дCJM!J.1n при устJх кор . ~~ву тр) бку І'і тато н:>р· 

1< lii* ), в д яхоі розходи а ся JJrta х и~11кр.:ш111х шіl11в. Ji 
пс- з, ·1овсі" природна д.1я східно~ жіmш, виr.'11цr.1аб може 
111 дріб\\') кокrт;шву, якб11 на і' \ІЇСНІІ б):tа Французка. 

Ті ~ Gранє, убран{; жіпоJ< Епіру"'*), складало ся з пари 

б'.111х с;:~т1111Ьвих щтапів. 11ов11ш11вз1шх r~ожами, з них ви· 

ст111н1:111 дnі ~1uді ноги, які можна бу.10 взяти за кусm1к~1 
м-11ч1 Of'). ко.1116 вони не бавнди ся двомn маленькими сан· 
да·1 н\111, звернсюn111 носами до горн, а прнкрашени~ш зо

JІ'l'І'О~1 -, перламн; верхню часп, її ОJІJІЯ станови.'Іа СИlіЯ 

б 'І•>з~ J бі1111~111 пзс.,1а11и і шнроюt\fи отвореннми рІїК::'ВЗ· 
щ1, по11К"р:~u1еним11 с.рібнЮІи защіпками та перлов.и)Іи ryзJt· 

ка~ш і рід rорсету, зроблений з переду в виді серця таІС 
що зовсім не закривав сніжно білого гор.1а та горі111и1.>1 
ч11ст11 rруднІІ, а в до.11юі був rкрі•1лмtиіі трома діямзн10· 

ВІІМІІ rу·ч1к~м11. Місце. де rupceт СХОДІІВ ся зі ШТ3Н<L\1И, бу· 
дt. uї.,І<о:м закрнте рііk"НО-·бзрв1шм 11011сом з боrатимн шо,в

ковн~111 фрснзш1ми. На одніЛ стороні її r·МОІІн була ма
:1ент.к:~ a1nrтo 1ш:i з .;зо:юта, виш11nю1а 11ерлащ1, з другt:>І сто· 

rr·1111 ;1,1111:1 ро;•;11 мішала ся з 0611ль11ою мacof{J волося та

ксrr• чорного, що впг.1ядало .~ж на синє. Красота її лиця 
бу.1.1 'І''::то nрещ,ка: ве.1нкі, те,ші очн, прю1111\ ніс, к'>раде· 
Е і г~ 6!1, перлові зуби. І д.'Ія до1овне~.чя ці.'ІОСТИ образ~·. 

•1 tІ· °1І''~'я - рі1 .1ю.1ью1, яко1 ~,кш~<.ють C't/Jnti 11ародн, г. піІі ",..І 
'lОТЮІІ, n ех( шть чеr·ез вол· У ві.rпоо!д1ю пр1tря.1же~1:>1 11ач11 1ю. 

•') F.пі» " оhно· іЗХіJШ.J о;аС"Ть Гре'.1 • та со.н 1 (ва '11!С"'"І'R3 А.1ь 
<.ш1f1, Іф 1 1а 1:.1 !СТІrоо аJІЬ6авсьна. ое .з r11.1ь1111>111 rpc .~ькю111 n1111:1о1щ1 
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І 

РОЗДУЛ L. 

Ро;1.1111а Mope;iio. 

За 1(1;1~,ю1 мінут 1·ра~1 щ111був до дому чuс.~о 7 .на 
В}'.'ІІІІLЇ ;,\C'c,1t1\. Дім був з (іцого Юl\І~ШІ а на ~1а:1ім ІІОД!!Ї· 

рю їе11сд ,;;11~1 бу.10 дві rр11к11, пов щх rа,JІщх ц~аітів. У 

СТО;'ІОЛ.1, ЯЮІІt отtорнв браму, граф ПЇЗІІа'J Ко1•Л€tС.З, тому 

о:~н .. 1<0.1,, що ві.н ~1ав тіль.ки о:~но око, а с:' око в протягу 

дt"С>ІТІІ •• : зв~чно ослаб;то, К ж.н~~ ;;е !'ІІJн~в rрзфа. 

К ·p1rrl', що з..Jз ~ж.;;111 лєрсд 'lве;:н, Gу<1н при11""1!0.1с11і 
JЗRІ:рт" .11, щn611 oful.1111y111 фо;1т._нv, що грала в 1омя•1і~1 
б:: се • ,, в як}\ п.1наа.1а ве.1111хп с.кіл~,кkrь ЗОJІОТИ'Х та сріб-
1111х р11бок. Ся фоmаю1 внк.1икуnаJн1 за~дрість у цідй ді.:~ь
шщн ' :1p11"1UJ.1<· ДЛЯ ДО\\}1 прі.~в1tще "Ма.шіі Вере<!.1Ь" ri:\J 
в::чесс111·Іі 11.~д кухнюш" тri 11110111щнм11, ~1ав т:~кож д.на r1::i
H.~('l\'ll н1 під:.1а111е. 

Ці.•;> rеа:1ьність с1.:.1адалn ся ще з величезної ро6ітні, 
дt ок п:щ:.н онів з .заду, огороду і самоrо ororo.ry; все те 
n.ї'І'ІіВ fм~.в~ І.'!, якш'і на перннrА поrля i O·KJ З).tр~.-ував, що 

міі'611 вti nepeпro.Jaжi дому д.обре зсlробtп11. Вrн з:хов.1в 

д '" ct>ti,:- 1: '1 і по.1оа1шу oroporia. поб.1·д)'1І~>в стІ-ну навпо
п •рек огорода і відд1."ПІВ роб ТНІО з па-аі.'lЬОНЗМU B:'l .!1.0\І}' 
т. 1111н: Іім1rв іх; такю1 робо~~ за м_.1\' с1·мк1 в~н мав ЗНЗ)Іе

н1rrе мrшканє, так .:~обре заховз·не вl'l обсе:-~ааціі, що ІІ3Й· 

бі.11>111е !111).tJraючuii вJІастнтель до\Ір у Фпбурr Ст. іі\ер't~н 
t1e \i:rr>н в11rі11.нійшоrо '1ещкаю1 наJ1т11. 

Макс11~і.~їя11 був якраз занят11ї1 наr.1яданєм 1над тр~:о

вnнєм сного ковя і курив uиrapo 11р11 щходї .до огороду, ко· 
.111 11еrн•д двср,111 спи.нш1а сн 11рафова карнта .. 

КоІ\.'Ієс опарив бра!.!у, а Батестен, зіскочІі'В'ши з карнти 

н-. землю, опитав, чи пан і лані !:ірбо та пан Ма1'с~mіліяя 
Морель_ схочуть приm~тн rрафа Монте Кріста. 

- . rраф Mome Крісто! - КРІІКІІ)'В Моредь, КН..lаІОЧИ 

1щrаро і -спішачи щ0 кар11т11. - Певна річ, що хочемо його 

бзчнт11. О, тисячі разів дякую вам, пане rрафе, що ви не 
забули своєї обіцянки. 

І .v.о.,одий офіцер потряс руку rрафа так гарячо що 
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помоч11 тобі. Як мені кажуть, Фраtщовоrо повороту до до. 

М) н~ споліють ся ще й за рік; за тон час буде ще неоднJ 

и.;rода. абн до.1я "1зскаво j нс~под1вано до нас обеfЖуда ся 
Отже спод1і1мо ся найпучшоrо - надїя є такою созодкою 

П'J 11ш11те.1ькою. А ТІШчасом, Вадє1гr11.110, дорікаючи мені 
само.11обством, r1оду~1аіі трох11 про те, ч11м тн д.1я меt1е бу· 

.1:1 -~ хорош.~ і хозо,з:на статун Вене.рн. В заміну за те са

МІ)Відрсченє, за пос.-1ух, за панов:~нє над собою, що ти мені 
е()іцн.:111? Ні•10! L!Lo ти мен1 да.1а? ,\і\аіІ·жс нічо! Ти rоворнш 

мені 11ро Франца д'Епінеіі, з яю1м т11 зару<1.:на, шо не хо· 
чuш riyт11 ного жінкою. Скажи-ж, Нnдє11111но, чи н~мз нї•10 

го .біJн.ш в твоїм сеvшо? !Цо? Я 1 і..•1даю тобі своє ж1пє, я 
д~ю тобі свою ;~у.шу, я 11р11свячую тобі навіть най.лекше 
б11rє сво:-о серця, І ко:~11 я так є ц!.1ком твій, ко:ш я говорю 
ссбі, шо умру, як тебе втрачу, ти не 1;~ріrаєш ся ва самs 

думну, що ~1ожеw нздежати до другого! О, Вз.1єнт11но, Ва· 

·••:нтино! Якби я бsа на таоім :.tісц11, якб11 я знав, шо хтось 
мене так .1юб11ть, як ти знаеш, шо я тебе ,1106.110, то я був 
б11 вже сто разів пересунув свою руку поміж отсі зе.тїзні 
111т;11б11 і скаІЗав би до бідного Максимі.1іяна: Твоя, тільки 
твся, МfІКСИ\tі.1Їі1Не1 на СЇ!.1 саітї і щ1 др)тімІ 

Вз.1є.нт11нз не відпові;хала, n.1e Ма.кс11мілїян міт вираІЗ· 

ВІ) 11ут11 її п.1ач і бачити сльоза. Не1\11а зміна зafuщra в по
чув:н1ях молодого мущини. 

- - О Вз.тfІfТино, ІЗздєнтино ! -- 1<р11ю1ув. - Забудь моі 
с.1ова, як в 1111х є щось, що справ.111€ тобі біль\ 

-·· Ні - ві;щозі.1а sона - твоя правд:з. Але ч11 т11 ве 

ба-1нш, яка я нещасдивз. Покинена дощ1, не11аче нка Ч)1Ж~· 

ющя - бо мій батько є мnііжс чужий для ме11е - мою 

во.110, від колн я мала дес1тть лїт, доо1. в день. голину зв 

rn.:iи1ю!{· ~1інут~· за мінvтою ломи.та :1е.~ізнз водя тих. що 

•1е11~ дзаи.111. Нї.тто пе знає, скіщ.ки я терплю, і пі•кому про 

с~ п не rоворила, тідьки тобі. На зверх, в 011ах світа, все 
добре Ji мною. всі д.чп ме,~е .п:н:1саві, а в д'fйснQсти - всі 

є мnіми вороrа·ми. Загаль110 rо1и1р.ять: О, годі, ооодіват11 

cn. щоби чоловік такого- строгого характеру, як ттан Віє
форт міг оказувати с&оій доч1Lі таку любов, як другі бЗТЬ· 
к11, однекож вона- має те щастє, що в особі пані Віефорт 

"зІrш.,з др)ту изwу. Олнакож світ милить ся. Мій батько 
.зане.:~бує мене через чисту бай.ду*ність, а мачуха ненави· 

д1:ть мене тим страшніІfШою ненавистю, що ховає іі по-
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в н:Jших сторо:нпх, пк :JЗ)ІЯть внсоно поважа•ноrо купця. Ка· 
т~ ,,в н"шнх .:тJро;шх~, B~'ltH rино, бо тн вроди.1а ся 1:1е. 

l<!Л~К<> 11L.t М<1рс11.111. 
І Іе .зrа . .з.уй Марси.:uї, прош) rя, .~\UАСJІМІ.ІІ'ше; се о:J.ІІ~ 

;.~ ).:о І! г~~)Є ~1е.;н мою ма~1у - анrела не ~1ам), яка В)І~р

з.1 з" ск· ·ро ддя \1ене і д;нт всіх т11х, xro li знав, аде яка. 
r1tinir;л11.а,•ш11 ся щ;ою через коrот1щ1іі ч.~с нз сї,1 СlІіті 
Тt'ІІL:р н~:шо r.1яд11ть на ~1ен~ з т11х u11соч1111 б,1агос,1ове11ь 
~на, аа 11кі 11 •11кrа .:~,уша noдer1.1t1. О, я~бн вона ще жила, 
щ: не ,1orpeGys11,1нG нічого бопr11 ся, Ма1.:снм~.11Яне, бо я 

·к.1J,1.1~r. 1ir п;>о св.ою .110бов, а воаа ним n0'~1ara.1au і бо 

Р' ,J, І б ІНС. 

Я ·10Gоюю ся, BJ;i1:1TT11110 - . , і ~~;повів М.:кси:11і.і1ш. 
що якби вонз бу:~а жи.1а, то я 11іко.,11 не ~1.звUи щастІ! 

,по ;;,~номнш е11 -06010. Тн ·о..1і б).1а 611 зана:rто щ.~слива, 
а •11а. 111ва ва.1єнnmа дивилаб ся на )tе.не з погордою з зи· 

сС'•!ІІІ •~ rвоt:ї слави. 
Тс11ср н.же ти, М11\'с11мі.rіяне, е 11едооrнй і нес11ра· 

не·м11в11й ск.;.за;~а з :1,окоро~1 Ва;1є11т1111а. - 0.lнаr;ож е 

ОЛІ.І рі•І, яку я хотілзб 3Н3ТИ. 

LІН1Ж 10 таке? -с1шт.н~ молодснь, зваживши, щ~ 

Вам_11т1 на ваrі.!є ся, немов бн не .та:1а, ві:t. чого зачината 

Ск~;юr '1е:іі. ~1Jк~н,1ілі11нс, чн в дащшпuшс: часах. J 
М;1рс•11"Ї. Gy.10 к!І.1и яке непорозушнє ~1іж 1вої:.1 батьком 
і MO.\t? 

t11, 11а скі:1ькн я знаю -- ві.хповів х.1опець. - Хиба 
•1 о ~1 r:i' поестзти )tіж ними якась нехіть ізза того, що 

r"'ІИ : щ~·1тнвчих партій. Тн зи еш, що твій батько є го· 
i'"''IH\\ 'lP 1к101шнком Бурбонів, а міfі був дуже зв цісарем 
І!!NІІІ7Х р;)!ПІfUЬ не ~ІОГЛО буrн між ИІІ\ІИ. Д;r.е ЧО~f)' ти 11ро 

re ПІІТ?.Є111? 

C1ti1жy ;обі, бо на:~еж11т1. ся, 11101611 тн все знав. 51 
за•Р1у ві1 ДІ'Я, l(Q.1fl ОГО;'!ОШе•10 в rа3ен1х, ЩО 1ебе і~Іе.110-

В;~;~о otl інеро!-1 в Гоно:>ові~~ Лєrіоиі. Ми всі енді.ти в кіщ1а
т' ~1ого дід!!, п. Ноартіє. 6)1в та!-! також п. Данr.1яр; nрн
г:н~ єш rоб' п. Данr,111ра. МаН'<:11~tіліяне? Баm<ир, котрого 
коні С!l0ЛОШІL11! ся з ~!ОбЮ l\18t/j'Xl)IO і ~І<ІJІІІ~І братом j ма.10 

t•t? не ПО\ бива;ш іх. Ко.111 рештn товар11ств1 обговорюва
ла надход~r•1е весl:1е панни Да11r.1яр, я •1нтала голосно raзe
r:-· r11ому 1і1ови. Коаи одначе я nрий1ш1а ~о устуnа про 
т~бе, то хоч я н7чоrо нншого не роб1111а ці.пні р:шок, тіль-
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- Тихо! - сказа;rа весnоJ.іІІано Валєвтина. - Сховай 
ся! ~1д11 геть! Идн! Хтось li!le сюди! 

0.l!-!ИМ скоко:м М.lк:11:.~"л1яu о.1ю1нв ся cepe.:t своєї лю 
цt rш1 і ~ачзв її ве~1и;~осерд110 рв~ти, } даючи. шо no.;ie і1 

- l1J11110, nаІ!'Ио! - дав ся чути ro.10:: з між дерев. -
Пgп'і шу1<аю1·ь за вз~ш скрі3ь. В сапм1111 є гості. 

Госl'їІ - сrтнта:rа Вп.1!*1тн1ш, псрснолохано - яю 

г J·стї? 
Ян11ііr·ь пе.1икuіі ла11 1 Кtr11:'11.1 я1< мені сказа.w., r1 аф 

1'V\011re t<рісто. 

- - З ·ра.~ nрий;rу - скат~:~~ ro,1oc110 Валентина. 
1~111 Монте Кріста потрясло Максимі,1іяно'vІ, не'!ов едєк 

т;шчна с-rруи, бо с.1ово "прийду" в11дапо ~ ііоиу праща

.,1>111111 для есіх iioro розмов. 
J-Іу - rоворав .:i.o с~е М кс11м:д'іян, oпejJtmІ ся за 

д~11чнво ва свіИ р11ска,1ь. - Як же то ста.10 с~. що rраф 
Мо11те Крісто є позн.акомдений з n. Вієфортом? 

РОЗД'!Л Lll. 

токсІкольоrІя*). 

Се б) і.І 11Нісно rраф Mo1rre Кр;сто, кот:нsіі прибув ;;.о 

П.JЕІ Вісфо;>т, а Ін ві.:~дати i:iз11i; коро.1'в.:.ь1о·rо прокура

тора. 1 як можна собі предс;авит11, се і~11 внк:шка.10 замі
шанє в ц,.11м домі. 

П<.11\j в:єфорт, яка була С~І~Іа в G!!ОЇМ сзльонї, ко.Ін ОПО· 
ві!'•е110 rрrфз, зажаз.ала, щоб11 зар:~з nриnрова.1ип1 її СІ\НВ, 

n611 він 'іІІОВ по,1,~псував rрафовн, і Е:нтрл, котр11й чув, я~< 
через два nос:~ідпі дніі постійно rовор11.1и про сю вет1ку 
ОLобу, не отя1·ав ся, але з:~раз 11рні1шов - не з почутя 
111<111110.:тн для графа, ті.1ьк11 з ттр >сто і t~їю.1вост11, як також 
на те 1611 найn1 наrо.:Іу ·сказати якесь с:~ово, нз яке мати 

скаже: "о, TJ д11т1mа! Л.де !шбачте йому, бо він в д.Ш<:ности 
Т !КИЙ М\'др11і1!" 

ІfІісля перш1Lх звичаєвих слів nривитзня спитав rраф 
за n. Ві,фортом. 

•) ТоКІС'!копьоrІя - наука про отруТ. 
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!і білі, де:~їкатні па.1ьцї, 11 перлова шия, лице закольоро· 

ВdІІе ріжнимн відтіяка"'u, робили 11 на лершиn поr.1я.:t по
діб11010 .110 Анrлічанки, яку поет11ч110 порів.нюють до лебІд· 
к11. Вон-а уві/ішла до кімнати і 11обач11вши nобіч свuєt ма
Ч\'ХІ! чужщщя, пр0 я.коrо 11ще ст1.;~ьк11 чуда, поздорови..1а 

й :1ro без дjвочоrо зак.1011отаия, навіть не опускаючи очиІ1, 
а.1е пщ ми.10, JЦО подвоіш1 ·п1м увагу rрзфа. Він вета.в, аби 

віддат11 11р11віт. 

- Пан1111 Вієфорт, мо·я па•сербння - скЗJза;~а пан.і Віє
фоrт до Монте l(ріста, 11росн1r11увш11 ся на своrіі софі і 
м:1х11узши рукою в наmрямі Вn.1є11т111111. 

Л оее щ.1н граф ,'v\011те Крkто, коро.1ь ІKfrraю, ціса;:~ 

Ki~tiiн-Ч.1111 - - додав х.1опчи11а, зив.111"111сь з611точ110 ла свою 
с~стру. 

На сї с.пова паві Вієфорт діІіс:.но зб.1ід.па; вона маІіже 

в1лост11.1а -ся tta свого с1шз, але граф навпаки усміхпув ся 
і ~rіби г.1я11vв на Jснюця поб.;~ажлияо з тим вас.Тілом, що 

иптерне серне зz6ш10 ся знов 1 радости та одуmев.1еня. 
- - О1111акож, паm - сказ:~в /'раф, продовжаю11и рОЗ· 

мону і д11в.1ячи ся uo черзі то на 11а11ю Rіефорт, то на !За· 

ленти11у - ч11 н•емав я вже честн стріча-п1 вас з 1па~нною? 
Мені 11еред хвндею прн•йшло 1:С на дум.ку, а ко.1и панна 

ув:Ншл 11 то іІ вид к~НІ}'lІ додатковнй пуч у иою пашrть. 

- - ІІе думаю, що так бу.10, пане - віn:пові.1а мо.1о:tа 

жаtка. - Пжна Віефорт не ду1же r.1ядить за товариством 

і МІІ 'lfiJIO КОЛИ ВИХО;J;ІІ)ІО. 

- 1 ак се не бу.10 в товr.ристві, що я стріт11в паІJНу і 
ВЗ<', •1Dl!fi, та сего м11.'Іого "лопч11ка. Крі\! сего парнжськwй 

cn:r :11ен зовсім незвkниіі, бо - д)МПЮ, що я вже ва)( 
скnзn11 се - я перооуваю в Парижі тільки кі.~ька лнїв. Отже 

по~вот.тс, щоби я поту.кав в с~;1ої-А nа~1ят:и. 
!'раф 11rиста1вив •р}ку до 110.111. не~rов би збирав с~воі 

думки. 

І Іі, се було - дееь далеко зві:rси - се буЛ'о - я 
не знаІО - од•я0кож здаєть ся, 1110 сей спомнн вяже ся з 
rар1111м небом і ню1:~.1сь релїrіІіш1м святом. Панна триУала 
цвіт1t в р)111Т; дНТИf!а біга;rа за павою ; городі. а аи, пані, 
б\•1111 м:ж кратnми нкоісь а4ьтан11. Прошу, прийдіть мені 
нn поміч, nІІ'КІ. Чи сі обсrав11н11 t1e приводять ВВ},( до го.1:>· 

ви ніякого опо:vшrу? 

Ні, ~овсім н: - відповіла nвн'і Вієфорт. - Мені 
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-- L111г,1я;:щє, що ти знакощш .:1 нею, чи ні? - ск.н.1з 
UIJTO-Peнo. 

1 iJK. Франц пре.'І,:1Lз1rв 1і1 меі:е в Р11~1і - віл.оаіІJ 
Аа1>uсрт. 

В такі~~ разї врооиш д.1я мене: в І Іарш1ш те, що ві1 
ЗрОUІ!В ДдІІ тебе в рн;,1і? 

:~ nе.-rнко10 :1рнє.мніспо. 

Тахо! крпкн~в хтос1, І! тс:11·rї. 
Се зю1;mїфе:това'ЕІ.Є бшюшн с.1ухачів 11ос.1ухат11 <rуло

воі ~І)"JН!\11 ; с:rіну, не мг.10 найче ~шого в11.1нв) на M"lO· 
д. х ~t) 11•н і вони rоворн.111 спо~, інно д<І.'ІЬ ue не:.юв не 
ч;.111 1:r.!-.Oro упі~·неая. 

r р ~11:1я 5,-_," ана: н.~ пер.:rонах •:~ МарсовU! no.111 
ск~ .в Ш-то-Рmо. 

ст:~n11з? 

Н.І'і•? 

ТЕК. 

А бод:11! то! Я И з.:: б~ в, що rнщі r,y,111 пере.гони. Тн 

о, rJ.н ІШ )!ріfі~ППП!J ·_ nят1,дСС!!Ті. :JІОЇ. 
Л хто виграg? 

І·Іавті.:rю.:. Я ставив нз. і1е'ГО. 

_\.1с пм G}·-10 три пере.-онн, •ш 11!'? 
~ Т211<; 1· •. :i.r Gy.i<J н;.iroroдa в'з. Д.110кеіі К1юGу золо 

тнІі П) 1·а•1, ЧІР.Є'Ш. Ці,'{М!а річ ст.:~.; сн :1:дч.:.:: снх перегонів 
- llto т"ке? 
- - т ІХО! -- .:r~.1н ся знов Ч)ТІІ. ГСІ.'\ОСИ .1юб1r:е;rів 11у 

ЗІІІШ ~!ЇЖ ГОС ... Я'dИ в театр:. 
- - Гм, п рего;ш зиrр ~в кі:1ь і і 1.:~ень зо.зсі~t нез.вісні на 

пr:.111 перегонів. 

- . І k•11 Оі!(.1ИВО ! 

- Так псr.но, як се є FІІІНЇ. Ніхто не завважm1, Яl< за· 
п11са1110 до 11сре·го11ів КО'Н·я під іме11е11 13пмпа та джокея ПІД 

Ї}1е11см Р!сrва, 1ПО!(И н-а мkцн, з·відr<и зцчинз1отп ся перегони, 
не явнп сп чу.rовиіі кінь і джокеі'1 не бі.1ьш11й від твого ку
.1:1ка. Трсб:: б~-.10 rrокдасти се11у джокеєви що наr~1енше 
дз.1 йпят1, фу{пів о.това в юнuенї, аби зробитв й.ого доста

точно тяжкнм, та ПО)ПОІО сего він переmав Аріе;~я і Бар

бара, з котрн~ш зм-агаg ся, нз що най:иекше три довжин~ 

- А чи потім не най;хено, до кого на;1ежав tсіаь і джо

к~Іі? 

Ні. 
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І в дійсности 1'реба було ті.1ьни раз поглянути на пан· 

"\ Дnнr.111р, зQи ;~обачити, що слова .Морсерфа бу.111 на 

МіС'ЦІІ. 

f1 волсюе б)>ІО чорне, як с~1.>па, та в ф11.1ях i\oro можІШ 
б.\ .10 З•1uuаж11т11 нeno;i;arnicn. ПСJ'Сд rребенс~1 УІ о•ш. т1коі 
с; -.1 ·~ баран, 11к во,1скє, бу.111 рі.з ко обмежовані тсяннм11 
~1.овrка~:и ,.а брО'ваш1. я~<і о.~н~·1~ :мJ111 ту х11бу, що бу.nн 
в:ІОіІіt'Ні н СІПО~іб, Sі1шм роби1111 ;11111е похмурим. Зрештою 
цї.~е Їі ;нще мало вираз '!'вер.:tО(:тн і рітучости lOBtJЇM С'ІедО· 
11.іСО~\Юч11J1 до пр11ро!Ш жінки. У1 ніс 6\в немов віцб1rrкою 
н.:~са ри~1СЬ'КОІ бо~н!І"Ї. їі уст~, 1рlбку за ве.111кі, покззува.1и 
з\·би "' рлово1 бі.1осw~ Та що н:Jд •• вало її .1ІШЮ найбL'tІ.і ue 
м\·жс~hkост11, яка т.ш бу.1а не до c11t:k\' ;\'\ор~е-рфа, то 'ТС-\І-

1 J бopO:IiJBk ~. ~озожена в К)ТКУ Г\'б; BJll.I збідЬШ\ТВ211_ ви 
рз · вт11.:рrости ; зарозр1 1ост11 ї лнця. Решта особи Евrею 
811:ПО- 1 д.ІЛd об.шчу; вон" діііа10 Д)'ЖІ.' НТ3.1:j'ВЗ.Т1 стр:.JГ}' 

д ;н\ 

Е .·w.~11 rоворпла дs.0J.1a, або тrо;11а ~1?в11:мн, з:11',1;: ма

.пюв"т11. п11сз.1а поезі:ї і бу:1а ко:-.1:11оз1поr1,ою. Головно .1111-

буuа.1·1 с11 в му;шцї і за;нобю1 пронод11.1а час, граючи з. од

ІІ'Чu з с1.1оі~ шкjльнuх товар11111сж, ЯІ\ft не ма1оч11 :'ІІайна, )ІЗ· 
.1r. ОХОТІ СТ:l'!'И Rt'.1/!K{)IO ОП1ВЗ1JКОІО. О,:щ:~че ~!ОЖЛІ!ВіСТ!1, щn 
СІ' її то11арт11ка, панна Людввка Л;:>мі.1і, )!ОЖе кою1с;, ви· 
cr\·11nr11 на сцен', була причиною, шо 11a!fН;:i Данrляр нtком1 
tre в11ст) пала з нею нігде публ11ч110, n ті.~ькн nриваrно :~ри
й .i11.1J ї: .дома. Все таки Людвнка, Ht' за-ймзюч11 в до:иі 
банкир~ неза11ежноrо станоааща nрияте.1ьки, ма.1а C"'"BRO . - ~ ' в1н11е вне.ше в1д ~вичаино1 Г) вrрнант~ш. 

К) ртина слусrш1а ся .мсttже р~вночасно з тЮІ, як паш 

Д,111r.111r• у.віІfш:rа в льожу. Муз11ка11т11 в11і1ш;rи на звичаііну 
п :1Езу між дїЯ!ма і гості ді~татt с11ободу nобалЗ'Кати, nоо
І!т11 .:11

1 
•ІІІ вцвід<tт11, або 11р11нnти від.відИ'ІШ знакомих. Мо•р

серф 1 UJато-Рено бу:ш n~p11111м1t, що 11с за'Нехали викори

ст:пн сеї на•rо;~.и. Пані Дан.!'.'!Нр .J8ВU8ЖИМІ, llK НОІПі ПО-..іfІі'ШІJ!) 
nста;111, і 111em1}"1a своїй дочцї, що л.1ьберт опrwить до нах 
на відв;;шнн. Але дочка, )lС~Ііхаючн ся. nотря:с;rа rо:rовою. 

В ту сзму хвшrю, не~rов на лотверджеиє П су.мнівів, АJІь
бе;.-т явив ся в льожі rрз:фнпі Гуічіо.'Іі. 

О, так в11 ариїrшщ1, nШІеІ - згговорила rрафиuя, 

пr.·остяrаюч11 до него руку з усею сердечністю crapor.1 знз-

(раф М<JІІТе K'!>icro - п. 9. 
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кс.мства. - Се. дуже гарно бу.10 з вашої ст()рони пізнати 
мt·11с ri!K скоро і в додд'rку віддати )Іещ першу віз1!7у. 

· - Пані - відповів .L\..1ьберт - якби я був :та!!, щ-:~ ви 
nр11їхад11 до Парижа, і якби я був знав вашу адреС)', то я 
бувб11 uідвідав вас далеко скорше. Позвольте мені пр~д

с1:~в11 rн вам мого лр11ятеля, барона Шато-Рено, одного з 
11с~11;о111х дже.нте.,ь~1ен!в, ню1х те11ер ~.~ожш1 найти у Фран

ції. Я 'Ті:11,ю1 що довіда.11 ся еід него, що ви були вчере на 

nерс1·ощ1х 1:-1а М,арсовім Поди, 
11 !:1 :·о-Репо вкі1Ош1в ся rраф11•1і. 

811 булн на 11ереrонах, пане? - спита.1а rраф1rня 
цїкаво. 

~R,П~і t 

В 'Такім ра.зі - rоворн.:~а rрафиня з очевидвии за· 
цікавлt'нем - може скажете )Іені, чий :ro був кінь, що ви-
грав ІІС'реrО(ІІІ в ставках Джокей Клюбу? 

- - /І(.:лую, що не можу сказати - ві;щовів барон. -
Я 11крn • перед хв11лею ставив те питане Д;~ьбертови. 

Л ви дуже хотілвб знати, rрафине? - сnнтав Аль-

бі.'!рт. 

Знати що? 

Хто є властитель того коня? 
- Дуже хо·чу, бо пре.щстаВїе собі ... але чи ви, віскоо

т•. ЗІіЗЄТе, Х'І'О вія? 

--- Пnні, ви мали шось оповісти. 811 сказали "представ
те собі". 

- Т;~к СЛ}ХЗЙТе. Ви 3Н3f'Ге, я так заmере:увала ся тни 
гарнни коием і JЇО'ГО джокеєм., убраним з таки.и сиакои у 

рожев1!Іі сnтІfИовиі'1 жакет з шапочкою, що не иогла здер· 

жати ся, nби не мо.'Пf'!'и ся за іх уопіх. Мені так зд<ИІаJІо ся, 
неш1чеб рОЗХОДІJ.10 ся о ПОЛОВІШ)1 мого ма1й11а. І КОЛІ'! я 
побач1111а, що ·вою{ перегнали всіх дру;гих і так сланно діста
.~и ся до мети, я аж сш1еснула в долоаіі з радости. Пред· 
стnвте•ж собі мое здивоване, коли вертаючи до дому, я 

с'ГрінулІ' на сход.ах того джокея в рожев!м жакеті! З тоrо я 
зробила ззключене, що щасливим слу~чае)І мастите;п, ви

rравшоrо коня мусить жити в ті)! саиіи rотеJПІ, шо я. Аяе 
ВХОДЖ\" ДО СЗЛЬОИ)' і бачу ЗОJІОТІіІі nyrap, .призначевиА як 
н~город:~ незвісному КОfІеви і іздцеви, а в лугарі карточка 
щ111еру і на ній слова: "Від .1орда Рутвеиа rрафиві Гуічіо;~;і ". 

- Точно так; c-ero я Іі сподівав ся - сказзв Морсерф. 
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- С11одіза.111 ся чого? 

-- Що в.1ш:т11те.'Іем сего коня був сам .10-рд Рутвев. 

- Який .1орд Ру7вев? 
Як то, на111 .~орд Ру•rвен - ол11р з театру Apretrr11· 

Сnравді? - ~-;риЮІ}.~а rрафи1~я - то віп є туr? 
Л ІВЖеЖ ЩО тут, 40~\)'Ж бІІ ІІЇ? 

. І в11 бачите ·ся з fшм? Пр11ймае·1 е iioro в своїм домі 
стрj111а. те ся з пим? · 

В11с1шяю вас, що Еів є .мо~м нщїб,1из11111м n;:н111те.1ем 
, nз11 J!J.:ro•Peвo :.1ає також •1et-rь Gут11 іІого з11:зко:.r11,1. 

\ne чо,1у ви ду:.1аєте, що се він !З'ЗЯЕІ н:~rород)'? 

Ч11 кіш" якнй виграв переr0tш, не був записзниf~ 

ПІд і11с;"е11 "Взш~а"? 
Що-ж з того? 
Як то? Не "Прнr~·єте собі і»ен11 с,,3вното бан..:шта, 

~шй б) & )tене злоВІrе? 

А оправ:~.ї. 
! що від неrо граф освободив иене в такий чу;~нші 

сносІб? 

- Д~йсно. 
fІІого і!Іfн бу,10 Вампа. Отже б:1 1 11пе, що се віл. 

- А.~е з якої лрич1шш він піс.1ав ме11ї лугар? 

~ Перша причина та. що я боrзто rонорнв. йому про 
вас, як можете доrадатн ся; по друге ТО)!у, що він рад був 

бі!ЧІІ'rН краянку, яка б)\1З так си.1ЬІІІО -з:~інтересована його 

y.:nixo~1. 

- Сподію ся, що ви не повторнлн ЙО\f'У всіх дурних 
ззміто1<, які мн робшш про нerq? 

-- Я не хотів бв присяrнутн, що я cero не З'робиз. В 
д1>датку те, шо вів дарував вам rryrзp 1під іменем лорда 
Рутвt'11•1, ;1;01ка1з,>·є, що він знає 1про порівнане з тою осо.боІО. 

- О, ес стра1шне! Сей чоловік му<:н·гь пенз:видї1'и меt1е 

сме.ртельноІ 

- Поrо В1Чю1ок не вн1rлядає на ворожюі. 

І Ії, справді ні. 
Отже •. 
Тапер він в Парижи. 

Тnк. 

Л яке вражінє ІJін роо117ь? 

•• Про неrо говори.111 цілий тиждень. Ві.:r.так rтp1fЙ111.ia 
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н&, родичів, звідки він приїхав і куди їде. .Я яе Каліостро•), 
отже абн викрутити ся кажу: "Спип-йте Морсерфа, еіа ці
Л'J ісrорію Mofrre І{ріста знає на пальцях". Тоді барон·) Ва 
дала знак, щоби ти сюди прийшов. 

- ~чнж се не є }{айже неймовірне - сказала п~ші Д8'1-

r.1яр - - що.о чоловік, Я'Ниіі має .бодай nів 1>1ідіояа д·..1 роз· 
п"ряд11мос-r11 ,иа -rайну служ:бу, ма:в так .мало інфО;>;\tаuі~И? 

-- І Іо .нtол~,те влевпити •вас, пані - ,віJЩІовів Дебре;/'1 -·· 
що ~я·юGн .я дїїkно 111ав до розnор•щ1имост11 таку• суму, яку 

зг~дуєте, то я уживав бн її більше кор11сно, чим мавби кло
П 'Лі1ТІt rобі голову внв:дув:ш-єм по.:tробин.ь про rрафа Мооте 
l\picro, я1<оrо одинока хиба, по моііі думці, <:е те, що він 
д:щ раза 6оrа1'шаіі, чим повинен бут11. Одвакож я передав 
сю <'Праву ІВ руки Морсерфа, оr,ке прошу вже з 111111 дo

к1rti1~"1~.,.,, - я тут стаю з бо1о.1·. 

Я псе.на, що ніякий богатир не післав 611 ме.•і nap11 
ксн11И, що варту-ва:~и трийuЯ7ь тисяч лірів і не давав би і.м 
+1а голови чот1rрох дія:мантів, з яких кождий вартував по 

nят~. ТІІСЯЧ лірj<В. 

- Tat< внrдядаоЄ, шо 'Він ма!! якусь манію до дJ11ма«rів 
- sаміtн[І Морсерф уt~1іхаючись. - Я часом вірю, що rt1iн 
м"е юш1ені нпповнені діямантамн, абн в разі потреби СЇЯ'І'И 

!ІІІМ!І. 

V\оже ·він 'відкрив як;·сь ·копn.1Ьt1ю - сказз.'Іа пані 
Дnнrмр. - ~аю, що ви знаєте, що вm має отворениіl 

необ~1еженкй кредит в банку барона. 

- Я 11е знав про се - еі.ащоз1'11 Морсерф - але иожу 

в се легко ловірити. 

- Ві11 сказав Данr.1яровн, що :має намір бути ТЇJІЬІІ<и ріх 
в Парижі і за той час має 11амір атроnустити шість :Мі11іояів. 
Се мусить бути персь~кий шах, що nодорож)"Є інкоrнrrо. 

-- Чи ви завважили надз.вwчайну красоту тоQ' молодої 
ЖЕ'fІ•tцНІІИ, 13 якою він прийшов, пане Лукіяне? - спитала 

Евгенія. 

-- Я ніколи не стрі<rа'!І же.нщини ТЗІКОЇ го'І'ОІВоі ~віддати 
опрзmедл11вkть красоті Дір)"ГОЇ, як ви - сказав Дебр~ і 
пр11JІож1rв JІьорнетку !!О очИЛ. - Гарна! - сказав. 

- Хтож є та молода особа, пане Морсерф? - оnитаіІІа 
ЕвгенЬ!. - Чи знає хто? 

•) t\i1.1їonpo був Rеюл:чаІІпо амL1кА іта.uАсь~.."ІdІ о6иапещ., В1tЙ пр11-
nисуІІй!І с-Ібі 1~здnрнро.11JУ ni.'I)'. 
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ТВ)\ До побаченя. Піду 1 побачу, •1н .неиа наrод11 загоюрн· 

т11 .11.0 него. 

- йд11 просто до ного .1ьажі, се буде найпроС'І'ійш11й 

сп<>сіб. 
-- Але ~Н.'ІІС ще не представ:~ено ! 

}Je 11рсдсrав.1еяо ко:Іfу? 

Гар11ііі Грекині. 

- Тнж сказав, що 'ВОНЗ тіпью1 рабиня. 
Л ви кажете, що nо:на 1шн1r111и~. f J,i, н1, я не відвзжу 

о~ знІіт11 до його льол."і. але може він вийде са"УІ зі своеі 
.,~ожі, ЯІ< побн•шть. що н відси 11ю:о;1;!(у. 

~\\0° серф вкло1+11з ся і в11й111ов. Якраз коли nо~шн:ш 

.1ь(1Ж.}' rрафз, оwори.ш ся двері і в11йшав rраф .\\онте І(рі
сто. Дuв·1111 де<я"Кі rrрю:азн А.1ієв11, якиА стояв ва корита 

ри, rp.11\1 ~авважив А;~ьберта і взявшн fioro під руку, зачав 

1 1111м Рт11. Алі замкн.} в уважно двері .1ьожі і ста11 перед 
1111м11, а тqвrш цікавих 1а-rалз >бирати ся дОВl<Ола Нубійця. 

C.101Jo мю - ск1нав Монrе Крrсто -- що n~rиж е 
д11011С' м~сто .i ПuрюкоJНН дуже дшті .1юn.н Міrб11 хтось Д.\'· 
мати. що се од1111uю~іі Н) бlє11ь. нкоrо !!Они ко.;ш вн.з;їл11 

/L'IRirь, ІІІ\ 110!-ІИ І'f'ОМНДЯТЬ С\.І !>0.10 ,\.~і. а той (іід;~~шсно '11:! 

щ,1є, Яk:J cr:,1y nри•нн~а. !111~вняю вас. що Фр<ІНдуз ~1оже 
по1,Jзнт11 ся 11_І'б.1ично 11 Ту1~їсї, І(·с11ст:шт1ню110.1и. Бз1·.з.зді, 

•11: J(a1ro ' до~колп него не 31'j11p;i:inб ся товпа 11ік:!·В11х. 

Се по.каз) є, що люди на С'І:оді мають на стільн11 
~ 1opoвnr1) ро ч м_\·, аби не тр:· r11тн свого Ч;?С)' і уваги на 
.1ред:11е111, що не ,шс.r)rую11" пї 11.1 о шо, ні 111 друге. Одшз· 
КІ)Ж, о (кі.~!с!\11 ХОДІfТЬ о \ НІІ, ro \10Ж)" ІПІСВІІІІТИ ва:, що 

.І.:;нтеrесt!В:!Н€, яке він ВІ!ЮІІtК"Є, ІІОХОlІІТЬ з того, шо він 

11ал• ;к11n. до в:::~с а ви в телері1111110 ПО:'\ ·s:aitc11aвн'i'-i:u1J осо
б~ n п~рижн 

Лі~"1сно? Л щож здабу;ІО мені таке від.та11еflє? 

lllo·~ Л 1tжсж шо вн самі! Вн ;н1rv1Є1'с коні, що ~:;,1. 
ту1с111. ТІ1СfІ'І) люї, !111 f'ЗT~t:re >f,і~ІІ)І( І!НСО•НО\ ранr11 і К[)З
('0 ГіІ, ви ВІІСІІ.:Jа·~"Те с1а nepl'ГOHll конї 'ІІІСТОЇ кровн з д-.коке-

11'1111 Іf(' бі 1l•llllf:l\11 від. котів, відт:1к ДІ'І:1'3'В111И іОдОТНЙ Т()О 

фе11 побідв. ~11 ·1амісць І!рІ•"11ати Jіому rt.нy, даєте Jioro 
111.'рІLІ (! r .t111і·І жhщі', яка !ірІfХОДІІТІ. ва\І н::; ;І\ М'С\ 

ХІ о вам н1rоворив таюrх нісеніпшць ') 
П.:r~:i.c вс111 ii tt~'11 се !fд !1 ~щ д_нr r, р, яка, ш1~tохо 

!І'>\! ка Ж\. ч 11, rн11е, а5н побачити вас \' cnryifi .1ь 1;i, і а'і) . . 
• 































- 280 --

-- Бо .иetii здаєть ся, що там є так cawo wало охоти 
до нодруж;~, як 1 в мене. Однакож, по правді, пане rрафе, 
ми rак rовор1ню npo жінок, m< во11н говорять про чо.110. 

віків, а се є непрскти:.&е! · 
.\:11,бсрт встаь, щоби відходити. 

Вже відходите? 
Мабут;, вже час. Через дві годннї !Мучу всц: на аиерть 

.~вuі'І тоnuрнс:rвом, а ви ще й ·питаЄ'І'е ·мене з. наіfбі.'!ьшою 
•1емн·істю, •111 я вже іі.д)І. Па11е І"рафе-, в11 є Іі:tЙ'чеинійшии 
•10.1овіком в сві·rі. А я;кj аа·ші ::.1уги чемні! Ваш Батестен 
незrіе(1!11111іі; я нїколн не мі.!1бн .J.kтn.т11 такого чо,1овіка, як 
вт Мо1 с.1ути 11е.мов 11а~.1ідують т1fХ, що іх бачимо в шту. 
ках; •1сре3 те, що )fають сказати тіJІьк11 слово-два, то не
)ІОВ старщоть ся .:к~зати l:t як fІаісбі,1ьше 11езручно. Як бу
'lСТС ко.111 вuправ.ТЯ'ІІІ БаТССТС'fІd, •iaitT(' \Іе!ІІ 1-1aro:xy ВЗЯ'І'И 

f•('ГО собі. 

Згода, н.::ко11те. 
д.1е се ще не все. Псредаі1те пр1rвіт вашому благо. 

rJо:ню~1у гостеr.н, Г\;~валькзН1"'ов11 з Кава1шкантів і якби він 
щш:щ1:.н•ОВО хотїв ОДj})'ЖИ'І'И свого СИІ13, то Н3'Іідіть йому 
;І{іІІІ<) :~уже бо~-~ту. д.уже бдагород~1у -- бодай зl сторони 
11 \tUTi:'f'llt і Сіаронівну ні•~;~:я бJтtма, ~ я вам в rім поможу 

- О, о! Ви .зробили би аж так боrато? 

Так. 

Ііу, .:І.ІЙ :но 11емJ ЮЧОГ" Пt."ВіІОr ~ !\3 .::'j)\ .:в1ті. 
О. rр;;.ф:, f;'К): ттр~н:луг. 1111 мен~ 11>0611л116! Я .1ю· 

іі11в би в;іс сто ;}ii!J б• lL•шe. rn.: ін 11ри u.~шій ПQ)І(}Чі я иіr 
, ·~з r 1 п";~, бко),, хпчб11 се бу110 тільки на цесять ,тіт. 

І І~\\" щ•юrо 11е~1ОЖ.'щвсrго в1л:110-вів nова~-но Мон-
т~· Крісто 1 ІІІІ'tавшн А.1ьбеrто.s11 на 11ращанt: р) ку, ~а.1.•вt'\· 

flHB 11 ,13ВЇНОJ\ три ра:;~н 
!lтшнв сн I>~pryqio. 

Бертучlо. 11 :{0'1) пr11шмни 1 субот\ товарtІСІ"во в 

Оте1і.1ь. 
Б.:рт~ ч10 .!::·ко 3..1рігв;_в .:я. 

tЇ\',,1)' ВІІ")ШГ о ТИ ТВ~Ї \'С,1\ ГІІ, щоби &Се було ЯК CJtLl 
tp1tr0TO'IШ'IC. (~' Е Гі!рННЙ ді'І, JбО ІІd !ІСІFКІm С.1j'ЧЗЙ :МОЖ\' 

НІКІІМ стати. 

- Треба буде багато роботи. поки він заСJІу;ю1ть соо: 
11. т,1'\f.' імя. пи~те rpJфe. 

Зр(І{і11, шо !.!OЖei1u 1 зм1н11. 11!'> ЗtІdЄШ, тільк11 не змі· 
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РОЗДТЛ LV. 

Майор Кавалькан1і. 

r·раф і Батестс11 говори.н1 правду, ко.111 казали Морсер

фовн вро сподівану гocrlll:!y маііора J(авальканrгі, яка по
с.1ужи.ча Монте Кр1сrо'Ва за претеІ<!ст, ;1611 від;мовити ся від 

з3'11рошсня на обід у Морссрфів. 
Вдарвла сема гоДШІа, коли перед .:io11011 rрафа cruuwв 

ся фіякер 1, екю!) вши при бр1ші чо.1овію1. якого привіз. 
ЧІUІСКОрше від,з.ЗЛІІВ ся. н~ов всr11да11 ся того, ІІЗ ЩО ЙОГО 

ужито. Чо.1ов~1 що з..1із з фіmсра, 11an може 52 роки і був 
убраtшіІ в зс;~а111іі паащ, що че:рез довші n'irn вдержу.ваз 
свою 1толуляrжkть в Еврооu. Иоrо штана бу.111 з спньо,го 
сукна, 11ере1тки дово,1і •шсті 1 трохи за ~'рубі в золях. На 
р111<ах мзи ру1{ави•п-:11 з J{ОЗ>rчо1 скілки а 1in rруд;ях r~ра'вз.т 

чор'ІНІ'Й з бі.•111ми стріч-ками, на rо:1ові ноСн·в капелюх, що 
нагад)1ва11 жандаJУМІськніf. О11ся щ1щ.01н111•1з о'соба задзво
н11.1а я бр:н1і і 1:1111та;1а ся. чн ес t ч. 30 на ву.нщї Е:tізе.й
ськнх :r Іі..111. Т<J чн тут )1ешкає п1аф .VІонте Крісто. Сторож 

відповів 11отШ<ую<10 і тоді лриізш14і! ) віі'1шоn та л ішов схо
да~~и оа гору. 

Ма.,а 1 кутоватз гмова rостя, його бЬе во.;rосє і трубі 
сиві в;·сн да.'111 спромогу Батестенов11 сейчас пізнати його, 

бо в:11 д1став док.1здний опис с:,1одіванаrо гостя і чека·в на 

неrо 11а корнтари. Том)~ не встнт ще 11езнакомнй сказати 
своє іия, як !'раф вже зt~ав про .iioro приїзд. Незиакомоrо 
зruпроваджсно у Jtростий, аде зі смаком урядж~ний са.'lЬои 

і граф вС'Тев з усм·і!Хом ва й ОІТО лривитан'є. 
- р, мій .до,роrий ла<Ве, JШ'ТЗЮ 13ас з ці.тої душі; я вв.с 

ожидав. 

- ІВ11, ексцедєm1іє. ожи;:~,а.111 мене? 

-- Так, мене повідом.1ено, шо в11 має-те в;;:ві;~:ати меве 

нню о сеиі:/і годині. 

- Tal( ви ма.,и повну інформацію про моє прибутє? 

- Очевидно. 
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- Ти:.1 .1rпше. 51 nобо1овав ся, що сю малу лодробНцю 
ИОГЛІІ .забу-rи . 

.: Яку подробицю? 
- - .ГІоі11фор~1увати вас наперед про св~ж nрибутє. 

О, н1, cero не забуто. 
- Л.1е чи ва 111евві, що не пощ1пяєте ся? 
- . Я .певний сего. 
- Чн се ,був дійсно я, кого взша ексце.п:єнція ожида.w 

о ССІМ ііі •Г ОДЮІЇ веqер? 
Я докажу nам се понад вс111<и1r1 сумнів. 

- О, ні, н2 треба, шкода заходу. 
- Т:~к, так - сказав N\оптс l<pic-ro. Гkrь був очевидно 

не свій. - Ч11 ви не е лан ~1арк з Вартодо~1еіі Кава.'ІЬкант:? 
- Варто.'lомей Kaвa;iькairri - ловторив нрадува'!!О не· 

знако~шіІ - так, се я. 

- Бувшнй майор в аостріfісvкій с.11ужбі? 
- Чн 11 б)"В .майор? - не(')1L10 спитав гість. 

- Так - лотвер;щв МоІПе Kpk-ro - ви бу.'!11 майором. 
Се є титу.1, ЯКJ{Й дають Французи людям на с:тавовишу, 

котре в11 мали. 

-- Дуже добрt - QКазав маіІор - 11, розум~те, нї•1оrо 
більш с не жадаК> ... 

- Те, що ви нині сюди заіішди, не бупо вашиu в.1а-

сю1м пою1с.1ом? - сшитав М0«1те l<pic-ro. 
- Нї, певно що ні. 

- Вас висла.:~а якась ииша nсоба? 
- Так. 

- Б.,агорО.!ttШЙ свsrщеник Бусо1І3? 
- Точно так - сказав вrз:~.} взн11й из.йор. 
- І ви маЄ1'е лист? 

- Так, ось він. 
- Дайте мені його. - І Монrе J:Vp1cтo взя.в .mст, отво-

рив і зо1 1ав чнтати. 

ММ1ор оrщ1;щв rрафа, витріщивши 0•111, а 11Щ1'ак зачав 
оглядати кімtJату, та очн його ма,nже сейчас верну.ти до 

11лас-rите.1н мешканя. 

- Т~н:, тзк, бачу - .сказав M01rre Крісто і <ШТав го;хо. 

с.ио: - Майор Кава.;n,.канті, б.1аrородю(Й патрицій•) з Люк· 

*) П~rтрнцію~н ІWКВЗ.111 в ~р\}/ .J>iwl внсшу 1<.1!ІС)' ~1евя, щось 
ь родТ ш.11Uтн. Патршrіі xa..'Ui права ; nр11вІмї, яimx не )t;!.12 иизwа ХЗІІСЗ. 
l>O'l';JJ ІІ8ЗІt113.'f11 ПJІЕбея»И. 



f(И, t1ащздок Кава.1ькантих з Ф.~ьоренці1, має nfв .\tіл:іона 
доходу річно". - Монте Kpicro лідюrв свої очн лонзд ІІ З· 
пір і поклонив ся. - ПІів мі.1іонаІ - повторив - се зва· 

менито! 
- Пів мі.1іона? - rтро1>1овив ~1аііор. 
- Так, і в11дно, ща тах воно є, бо о. Бу-сонї знає точво 

вартісп. sсїх наВбільmих має-гхів в Европі. 
- То нехай буде пів міпТона, а.1~ я даю слово чести, 

що fJ 11~ оПО\ДЇВав ~я, що маю т0к боrато. 
- Бо вас рабує ваw шафар. Вн м)~снтс звернути свою 

• 
;•вату на него. 

- 811 мевї .отворн.1и очн - скаЗJВ оа те !та;ііявнн з 
повзтою. - Я покажу сему панов11 двері. 

,\'\онте Крісто ЗЗ'ЧЗВ знов Ч1ІТЗ1И .пнст: - "і ЯКІІЙ ПО· 
требує ті,1ьк11 одноrо до свwо повного щастя". 

- Так, так, ті.1ьки о;~.вого! - потвердна майор, r.1y· 
боно зітхаючи. 

- ,,з се відз11скати npona.eworo у.1юб.1L"<ІО1·0 с11на . . ." 
- Прставшо1rо y.11JOб.1et1oro енна! 

- "вюрадСt101rо в дїто-чі~1 віку, •~и то ворогами iioro 
бла1rород~1ої родинв, чи Uи~rа:на·мв ". 

- Коди він ЮJів 111ять ,1ї1'! - дода1в маіtор, rлубоко 
зітхаючи і .підносячи очи до неба. 

- Бі'дннй батько! - сказав Монте Kpk1'o і зачав звав 
читати: ,.Я додав йому житя і нм.її заnевненєм, що вн 
маєте си.ч· лр1fвер11)-rи йо)1у сина, якого в'н ;~.арбtно шу. 
кав через nятнаіщять .Ш" . 

• \1айор r1rядів на rрафа 11ог.1ядом вайв1rсшото занепс· 

КО€НЯ. 

- Я маю силу се зробити - ан~rзав Мооте Крkто. 
Майор відз~rскав певвісrь сеsбе. - Л, а - СJ<азав він 

.;rже юкт був правди.в111й до кінщ1? 

- А вн су~мн·1;вап11 ся, naf!e Вартоломею? 
- Н-~1і, певно що нї. Добр1-11А •1оловік, '!OJroвlx з цер· 

KOS!JIHf ДОСТОЇ~іСТВОМ, ,Я1( о. Бусонї, не понизив би себе де 

того, щоби обманюва1'и, або строїти собі жарти. Але ваша 

ексце.тє1щія ще не rrpoчитami всього. 

- Так, так - повторив )1З'Йор - та}І ... ще ... є .. 
;~.оп нена. 

- А оrтравді! - сказав M0ti1'e Крісто - там щ~ є до. 

паска. 
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"Щоби защадитн иайорови І<авалЬІІ<антому клопоту 

з nереnроваджувавє:м грошей з Aoro банку, я nоси;~аю йо· 
~1у дрефт на дві тнсячі .-~.іІ,}ів на покрите його коштіз подо
рожі і кредитую на ва-с дальшу суму 48,000, iU<i ви ще мені 
винні." 

Як видно бу.10, майор чекав на наслідки тоі дописки з 

GC.1И•KlfM за1клО!/1ОТаЕЄМ. 

- Дуже добре - сказав rраф. 
- Віа сказав "д:уже добре" - шеn·иув до себе маАор 

і зачав rо11осио: - Отже ••. ,пане .• " 
- Оrже що? - Опитав Монте І<рkто. 
- Отже дописку •..• 
- Ну, ЩО з допискою? 
-· Чн nрн.ЮІ~"Те дописку так само прнхи;п,но, як ре. 

шту ;~иста? 

- Пеано: Св1пденШ\ 6)-СОНІ і я маємо :иіж соб-'Ю иа. 
ленькиr1 р11хунок. Я не nамятаю точt10, чи я винен йО:М}' ще 
48,000 .1ірів, одна.кож СІ<8"Аt}, що .не бу;хе:мо сперечати ся, 

якби б;.1а яка ріжн_11ця. Оrже вн приписували веJІике зна

ч~не тій дописці, мій дорогий лане І<ава.'lькавті? 
- - Мушу пояснити ва.\І - сказаu маtюр - що .JВірав· 

111и ся вповні на nl:Qm1c священика Бусонї, я не заоомотрнв 
ся в 111які 1111ші фонди, Т!іК що яюбн я тут дізнав розчзро

nаня, то опиr1ив би ся в Парнжі в дуже нелри-єинW nOJІO· 

:кеню. 

- - Невжеж <:"е мож.11fво, щоб11 чоаовік ва вашім tТЗ· 
вовищи міг десь Ч)ІїІІ ся заклопотанкІd? - спитав Монте 

Kpicro. 
- Я 110 11рз11дї. нїкurо тут не ~наю · сказав маJіор f\a-

ВЗ.іІЬКЗНТі. 

- /І 1е чейже вас хто-сь знає? 

- Так, мене знають, так що •.. 
- Говорі'Гь дальше, мій дорогий пане Ка'Взльканті. 
- Так що ви перешлете :мен1 тих 48,000 ;riptв? 

Песн110, на .перше ва<ше жзда11е. 
Зірtшцї и:lliopa розширили ся з ин.'fоrо з~нвовзия. 

- Однnкож сї.:~.аііте - сказав Монте Крісто - я справ
ді 11е знаю, Jlpo що я думав - я заставИ11 вз.с стояти через 

поСJІід11у Ч'Верть години. 

-· Не згадуйте. 
МаГІОр ПОСЯТН}'З ПО к.рtс.і!О і сів ИЗ 11~0. 
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Тепер - скnзаа rраф - чи 11е взя.11rб ви чого, 
• 

ск.1яuку порт, wepi, або в1111а з А.1ікаuтс. 
- Вина з Л.1іканте, ко.1н .JacкJ, се мое у.1юб,'lене вино. 
- Я ~1а10 його трохи, знамсuнте 011110. в:зьмете з нии 

сухарець, чи нї? 
- Тuк, візьму сухарець, ко:r11 ви такі .1аскаві. 
Монте І(ріс:то змзвонив. :~1віі'Ішов Ватестеr~. rраф 'ВСТВВ 

йому ШІ С1'РЇ'І)'. 
11~? - 01\ІІТа•В його niвrO.'JC<>CO')f, 
Mo:ioд11fi чоло.вік є тут - е:к11,111 .1ьокаіІ та·ким са· 

У.ІІМ ГОЛОСО~І. 

До К)троі кімнати ти fіого запров:zднв? 
;J.СІ .:иньоrо са.1ьону, як ваша е1:сuе.те1щ1я 11р11кзза-

ли. 

Добре, тепер принес11 вина і д,1іка11те і трохи су· 

харі о. 
13sтестен •1ші1шов. 

- - По r1равд'і - сказав ~1вї1ор - я зовсїм засором;rе

ниіі J{.1()ЛОтом, я1шй в~м е;rrрич1111nю. 

J ffнJІІІу, 11е gгадуііте тако і дріб111111і 
Бurecтct1 )1Зі•йщов зі 'ск:1яш<ам11, в1111ом і суха•рями. Г:;:Jаф 

нr.лоо1111в од11у ск.тянку, 11:re в ;tpyry в.шв ті.1ью1 кі.1ька к;>з· 
пспь. Фтшrка бу.1а ~крІПа п&в~-т~nrєм '!'а и111111u111 прІІ·зн.а· 

ка,1111 uro бі.1ьше свідчя;m лро вік знна, чи~1 з~1оrщюt на 
,11щи чt>.10..,і;са. Мwйор роЗ}1.>rно в1Юрn11. Він взяв повну .СК.'!ЯіІ 
ку і с;х~р. Граф сказаа Батестс11ови .111ш11т11 тарі.1ь та~:, 
щоби його гість 'Иіr з aero .1еrко досягати, і той за'Чав потя· 
гати А.1іканте з міною ве.1икоrо 111дово.1еня, n від1'З.1< де
.1ікзтно вм:.1чав СJ'ХЗ'репь в 1!ИІfЇ. 

- О1·же ви, пане, жи;~11 в місті Jlюкка, чи не так? Ви 
бущ1 бо;гзті, .з б:~агородноrо роду, м:ми Т1е.1нку повату 

а~е що може чодовікз ро·битн щасл11в11м. 
- Все - сказав майор, .по,1ию110•1и С'!{Оро суха.ре.щ, 

рішу•rо все. 
- А ·все таки було одно шо бра1<)1Ва.10 вам до повносо 

щастя. 

- Тільки одно - сказав Іта.1ієцh. 
- І СІ!')! О.І'НІІм буда ваша •nропавша дитина! 
- А - ска.зав мmор, беруч11 другиn сухар - отсе 

дї!kно бракувз.10 до мого ловноrо щастя. 

6латороднН!й майор лЩнk на сім )1 ісц~1 очи до rори 





-11 -

-- Маркіза! 
-- І ВІІ 0Сі'1ТО'<ПІО nодруж11.111 ~я з ІІСІО, проти во.~і її 

роди1111. 

- Так. 
- Вн без су~1нl!в~ прwнес.111 з coGOJю f1 ВС1 cuoi папери? 
cn11raв l\\опте Крісто. 
- Які ШІПСри? 
- - Сu!до11тв0 сво1·0 ш:ноGу з Опївою Корсінарі мс· 

трнку урО.1ЖСШ1 в::rшої ДІЛ'ИНІІ • 

. \\етtІІІК)• ДІІТІ!!!І!? 

- - Метрику уродженя Андрія І\ruвз;11:.ка11ті, вашого си-

НJ, бо ЧІІ !, і!С Д_1,дріr1 f:o~:y Іі ' Ї~tЯ? 
- М~.б) n, т"н, - ciw.i:rв майор. 
- Якто? Мr.!іуть? 
- Д, М ІО T3"h -- СКЗJ .В !>І:l~Ор. 
- \Jlo? 811 ті 1ЬКИ дрІJЕТС так? 

- Я 111.: мо,ку зовсfм п~вно твсrд11т11. 13ін nронаі' вже 
та!\ ДD ВІІО. 

- Се 11рn11да - сказав Мовте J(рісто. ~ Отже ви маєте 

з собою "с1 ;1.оку~1ент11? 
- • fliШC графе, )ІсtІЇ 11р11кро СК 'ЗІ!ТІІ, ЩО Н не ЗН:l'В, ЩО 

тpeut б}де ~,lшхпти з ти~ш паn<'jЧtщ1 1 TO)t} я не ттривіз іх. 
- Шкода - - ска.з.:-в /\\онте Кr:сто. 
- Tn 11евжеж вони т::.:кі потрібні? 
- Нони конечно потрібні. 
Ма11ор вхопив ся за rопов). 

- ЛІ Конечно nотр~бні? 
- ЛеuНО що тзк. А Я1< би хто ВІКЛОВІІВ СУ:\ІНЇВ про ва-

ше подруже або законність вашої дит11н11! 
Дійсно - прнзнав ~1айор - ~1оже хтось сумн1вати 

ся. 

Тоді ваш син б\-.в 611 s д)~А<е НШl•рнєинім по:~оже

ню. 

- Се моr.10 би йо~у перешко.111ти в n.1яні fІ'КОТось ду· 

же aoжn.:raнoro подружа. 

- Се бу1.10 би д:rя неrо фата.1ь"Не. 

- О, чорт! 
- Мусите знати, що у Франції дуже уважають на такі 

річн. Тут не досить, як в Іта.1іі, nіІіти до священика і ска
зати: ,,Ми ;~юбимо ся і хоче-ио взят11 шлюб•. Подру-ме є у 
Франції циві;1ьною а~равою і на те, щоби дістати nроит.-
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- Я д)·же рад бачити, що ви розумієте вартість тих 
ааперів. 

- Я вважаю іх за неоt(111ені. 
- А тепер - сказав Molffe Крісто - щодо vатери 

молодого чо:1овіка ... 
- Щодо матери иОJІодоrо чоловіка? повторИІ.в Іта· 

.ІІ'ієщ, з неспокоєм. 
- Щодо маркізи Корс!нарі ..• 
- Справді - сказав .майор, nрещвЮLЖуючи нові труд· 

мости - ч11 її треба буде в який небудь c.nociбr 

- ІІі, пане віщповів Монте Крісто. - Зрештою чн 
11она не .. 

- Так, так nромов11в Кал11Ка11ті - 11она ••. 
- ... заплатида послі.з.ного довгу природи? 

- На жа.1ь, так! - сказав ІтuJІТець. 
- Я зн~10 се - скnза'в Монте Крісто - s.>aa ne жиє 

е,ке десять лї·r. 

- І я досн JUlaчy за нею! - заrоаосив 'М<U<ор і вптяr
uувшн з юrшенї хустину, зачав втщ1ата собі нею Jrnepeд 

nраве а.в~дтак л~ве О'!<О. 

- Щож зробити? - говорив дальше Мо!г·е KpicrJ. -
Ми всі смертель11і. Тепер порозуміfіте, мій дорогий пане 
Kima:п.xa111i, що се дnр~зшо rо.зор11т11 людям ~· Фран~vї, що 
вн не бач11.111 свого сине. через 11яmайцять л.іт. Оnовіданя 

про Цпr~юів, ш 0 крад)·ть J1!Ї1'ИЙ, не е приюrrі в сїИ час тн 

світа і в них тут пе вірm·ь. Ви б)1.'ІІІ в1tс.:~а.1н його на вихо
ване до ко.'Іеrй до оддоі з nровіlщій, а тепер хочете, щоби 

Dін докінчив своє образо.взн€ у пзриські}t світі. Отсе є 

причина, щ0 заст11:Dи.1а вас виїхвт11 з Вія Реджіо, де в11 
мсщfСа.тп, нід ко.ти вмср.1а ваша подруга. Се 1111старчкть. 

- Д)\\Іаєте так? 

- ЗовсЬs певно. 

- То нех.'lЙ буде так. 
- А якu11 почули про вaury роЗЛ}'КУ ... 
- Ага, що мав би я с1<азат11? 

- Що нeвipmPll учитель, nіJ:куллеюrй .ворогами вашої 
родюш ..• 

- Корсі11арія}ш? 
- Так ... украв сю дитину, щоб11 ваше i~m вигас.~о. 
- Се буде зовсім добре, бо він мій одино1шн си'Н. 

- В тг.кіи разі, коли вже все ~nодаrоджене, щоби всі 
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ті 11ово.ттробуд.r,ке~іі спомт111 так леnсо не лризабу:ш ся -
в11 мабуть здогада.ти ся, що я nриrот()В11в д;rя .вас неспо

з.mаmу? 
- Пр1щ,~шу? - спитав Ітапіець. 
- О, я бачу, що око бат~.ка та:к само тяжко обману· 

тн, m< fi ого се pue. 
с - Гм І - с:ка~за<В май ор. 

- Внм ~tабуть хто,~ь сказав тайну, а може ви втnда.чи, 

хто тут є. 

- Л хтож тут є? 
- Ваша д11т1mа - ваш с1111 - ваш Ан.з.рій. 
- Я сег0 здоrаду~вав с11 - еі.111по-вів майор стараючи ся 

Jадержатн як нafr.1~ чшу міну. - Так він є тут? 
- Є! - сказав .Монте І\рісто. - Ко.'ІН JІЬоь:ай перед 

хвилею nршсо;~;ив сю::щ, він nQВідо11JІЯв мене про його 
nрнб~ тє. 

І !у, д)'Же добре, д)'-.m:е доGре! - говорив 1rайор, пе· 
реб11раю'ш нервово rузи1ш озоrо сурд) 1а . 

-, Мій доrогшї пане - с1<n1ав ;"101пе I<pino - я ро· 
зумію ваше зворушє'lJЄ. Мушу дати вам час, щоби ви при· 
іvш;111 ;i.o себе. Я вийду і 11р11готовлю вашого с1mз до от

с~го поба•1еня, бо приnу;:ка10, що він не менше не-тер-

11е.111внть ся, ч1а1 ВJІ. 

Так я собі представляю - сказав Кавальюrпті. 
- За чвер7ь го..:~и1ш він буде з ва:ма. 

- Отже ви iioro пр~mровад11те? Би так да.аеко noC) · 
ваєте свою добрість, що н:tain. хочете мені йоrо особ11-

сто п ре-дст а вит11? 

- 111, .я не бажаю ~хо.д117ІІ між батька і синз. Ваше по· 
бзче1tє буде nриваwе. Однаа-:ож не 6eзnO!!Шrre ся. Якби на
віть с11;rьвиіі голос природн мовчаІв, ви не можете ломн.111· 

п1 ся. Ві~1 }'11'1ійде сями д'Верми. Він є rарний молодеQь, бі· 
11я~в11й - може навіть 11рохн за бітr.вий - і дУ·Же ми.хоі по
вед,ЇІІІ<и. ОднаJ<Іож sи його <:&:мі побач11те і осудите. 

- Мимоходоо.1 кажучи - сказав майор - еи знаєrе. 
що я мnв тіль~..t1 дві тисячі .1ірів, які свящеюrк Бусоої ліс.1ав 
мені. Cto c~ry я лропуст11в на подорожні 'ВидаТІШ i ... 

- І потребуєте rроший. Се природна річ, мій дороrкй 
пане Кзва,1ьканті. Ось вау вk'ЬІ ТІfСЯЧ .:rірів на рахунок. 

Очн майора за6.1истї.1и ясним воrве11. 

- Буду вам вИ'Нен ще сорок тисяч лірів - сказав rраф. 
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- Чи 11аша ексце.1єпuія жадає nоквітованя? - снита11 

иайор, .1!1<nадаючп гроші до слідноі кншекі сурдуrа. 
- На що? - спита<в rраф. 

- Я ду11з.10, що схочете його, аби показати отцю 
Бусоні. 

- Та, ~ JJ.істанете остаючих сорок ТІІ(ЯЧ л'Fрів, то вже 

дасьте мсиі nоквітовапє на дї.ту суму. Між чеснами тодь· 
ми такі cnocoGи осторожио·сти не е ко•исчнІ. 

- А, так. Діій'СІ-10 так - rто11Верднв майор. - Між че· 
снами п~одими. 

- lllc одно с;rово - сказав Моt1те Крісто. 
- Прошу rаворити. 
- Лозво.1ьте мені піддати ва~! ~·мку. 

- Левно, прошу вас о се. 

- Я порадив би Ва.\І закинути 11ошенє сего сти;nо 
ОДЇН'Я, 

- Не може бути! - сказав майор, оr.тядаючи себе з 
міною вловоленя. 

-- Тnк! Може :його ще носять у Віsт Рсджіо, та хоч він 
і є сао:11 про себе е.1єrаmсь:киfі, то ·в Паршкі аін вже зовеі.м 

вні\шов з мод11. 
- Яка шке>даІ 

- І\ом1 1111 дtйооо прнвsтза.u[ до старої мо;щ одїня, то 
можете легко єсrпутн до неї, як nнїдете з Парнжа. 

- А щож маю вбирати? 
- Те, що маєте в све>іх куфрnх. 

В с о:х i..-..iфpax? - n11тав зднJовш.10 Кава:rька1тті. 

Я щнn ті.,ькн одну ва.1і'іку. 

- н~ маю с) ~1;1іву, що з собою не маєте иі"Іоrо бі:~ь

ше. Пошо к:~о11отат11 ся так мпоrи~н річа}ш? Зрештою 
старші жо1щїр мащер)'Є завсігди з як н~rймеІfШн~ r:шслом 

баrажіn. 
- Отсе була причина, чому.,. 
- 811, як чоловік розважниіі, що д11в1пь ся ruinepeд, ви-

С'Лали своі баrажі наперед ceGe. Во11и вже nрибу.'lИ до rо
тето І(няз11в, в_у.1иця Ріше:uо. Та)! ви замешкаєте. 

- Отже в тих куфрах. . . • 
- Я аrрЮІ}'ск:но, що ви наказали свому пьокаєви, аби 

з.чожив в них все, чого може:rе nотребуват1r - своє ци· 
ві.1ьне одіне і свій уніфор~1. При бі.1ьших оказіях ви 'Іу

сите вбарати свій ун.їфор}1. В 'RЇМ будете Д)'іІ<е добре ви-
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rJІЯдІVІ'И. І не за6увайrе своіх хрестів. У Франції з них ще 
І:UіІОn. ся, а.ае .пoouwo cero завсіrд~1 іх иосять. 

- Д)ІЖе добре! Дуже добре! - говорив майор, пере
ходячи з 0дної неопод}ва:нки у друту. 

- Л тепt:р -- сказав Монте Крісто - коли ви 111жс нз
п11.1ш1и себе проти вся:коrо боJІючоrо аае>руше!Ія, пр11rо-

1·0.1.1і1'Ь ся, .мі.і.J до•роrий лане Ка1ва.11.канті, на прШІятє свого 

11ра.з~11.sшо1·0 енна АЕідрjя. 
Сю1зnвшн, се Mo1t1e Кrісто вкJІОІІНв ся і зни•к за двер· 

ин, ЛИLUЗІОЧІІ иМ1оре в е~<С'ТU3Ї радости. 

РОЗДІЛ LVI. 

Андрій f<aвaль1anrrl. 

r'PnФ Монте Крісто увій-ш~ до сусідноі кімнати, яку 
6пте•стс11 11зgва'В сИНЇ::!>І сальоном, і найшов там 110.1ощОО'О 

ЧОJІОВЇЮ1 t'lІЄІ'ЗН'ГСІ:ІКОГО ВНГЛ•яду, !!ІШЙ пр11бу~в фИ!кром пів 
ГОДІІІТИ ІІі!•ред 1ІfМ, Батестt:Н без Тр}'ДІІОСТ\І nооав ЙОГО, 
kOJШ iniн ттотшв ся в дверях. МолодІІ'Й ЧСtJІОВЇК б)"В ВІІСО
ЕНЇІ, м11·в яtне во.1осе, черво11аіІ)' борідку, чорні очи - зов
с~ як його пан описував fioro. Кол11 rраф увійшов, iro.10· 
днй чоловік був пед<балQ npot'rnnleннJ\ нз софі і тараба-
11из ло свОЇ}І череви:ку палацею з ЗО.'1отою го,1овкою, яху 

держnв в своїй 'Р) ц'ї. Побач нвшн rpaфJ, скорен1.ко !!ста-в. 

- Ma<i)m rраф Mome Kpicro? - спита'В. 
- Та11<, пане. А я д)'!)tаю, що маю ~ть r0оворнтt1 до 

пана в:с-1<01па Ан.:1рія Кава.'Іьканті? 
- Вісконт Андрій Каl!аодL>ІКанті - nо'f!Вердив ио110диі! 

ЧО'JІО'Ві'К, КJІSН!ЯІОЧ•НСЬ при тім. 
- Ви маєте nо·ручаючнft .1ист, заnдресованІіій до мене, 

чи не так? - сп1nЗІВ r:раф. 
- Я не зrадJ"Вав про се, бо підпис ва JrlfCТЇ в1п-mядІl'ІІ 

ие~!Ї такніt дн:вннй. 

- Моряк Сш1бад, чи не так? 
- Точно та1'. А що я нїко.1и не зн!І'В Сиибада, :крім 

roro, tцо е описаний в "Тuсяч і одвіі\ ночі• .• . 
- Се однн з його nотоикі11 і иіА ~.'ІИ'КкА др)Т. Вія е 
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iloro 1'ОІварис11ві. Иого опОІвіданє про втра•1е-ноrо сина діт
нну.10 мене до г;111б11ни душj. По npwa.ii його жа.'lь, nадїї 
1 побоюваня в сііі сшра,ві моr,куть 111ослужи:rи за матерія.п 
.х.1я наІІ'бі.пьше вражаючої поезії. Наконеuь 0дноrо )!.'НЯ 
!ін дістав лнст з донесе1rем, що люди, які nQІЗбавили йоrо 
~д110окого сина, ,зже nролопують вернути його, в. що наА 
иенше дають знатн, де иожнаб йоrо найти, a.ie під. ус.11і

вем, шо дістшІ)'ТЬ веа1rку суму гроший в ви!ІІЇ ВИХ}'П)'. Ваш 
fіnтько не ваrnв ся анї х~в1r.1ькн і виСJІав сі гроші до гра

r.иці Піємонту з паспортом лідпи·саним до Ітміі. Ви б)ї.-"ІИ 
на по.1у:.'l''ІІЇ Франції, я д)•маю? 

- Так -- відповів Андрій за-'Клолотано. - Я був ва 
1юдуд,нї Фра~щіі. 

-- !{зрита ма,1а ч~каrи н::~ вас е Hki? 
- Точно так; нова поваз,1а ме·не з Ніси до г~нуї, з 

Генуї до Турвна, 3 Турнна ;io Ша;1бері, з ШаУбері до Пон 
з.е Боо) 11с~н. а s Пон :te Бов) ;..сен до Парижа. 

- Таи. Ваш ба1 ь1ю 11ое1шс11 б) в С1'рі111ти ся з вами в 

.:tорозї, бо він !!р11:хав я.кria""J 1010 са~~ою дорогою. Се є 
11,111•111н11. ч'ч1.1 м11 ~11>Г.111 сп1"зJ1п1 ~а111) по ~оро,к до П.1рижа. 

- Ба - - сказ:~в Аз.'lр й ~ якби мій баr"ко стріт1tв ие
че, то ~1 .:~~11 ;:шю ся, 'ІН він МС\Іе пізнав би, Я М}"Сі!І трох11 

з~1:1шти ся. від 1ш:111 він мене 11осл1.:nшй раз ба<шв. 
- - О, ro 1• i: прн;,од~• - ска ~аз Моnте Kpkro. 
- Лга - 11ромовав .\Іо.1од11(~ чоповік. - Я Іі не nr>.1y· 

11а,в п;:~о ro.1r>c щн р'Jди. 
- Тепер - (К:ІJав M01-1-rc Крісто - є тіл~-ко О;:JІо, 

к рело 32ІКЛОКОЄИЯ, !ll\~ остn.10 в д:рщі вашОГІ) б::rька. 

3.н бал аз б·1 .1н:;ти, як ва бv ;ш ззНБті в пору 1:20. ї в;д
~~ тностн ві.:r н~rо. Як поводв,,н ся з ва:м11 взлtі перес.1їду-
;чі? Чи во:т :~овод11.1и ся супроти ва.: з повагою, Я!<З на

nсжнп. с 1 вашому становащу. Нзко~ець він енщокоїть ся, 
111 вн б) .111 доснть щ!І'С:211rві, щОІби не піддати ся днхн:и мо

;>щ;1.п1ш g;J;llІBa..,1, ІІЗ ЯІ<і Ві! бу.1и ЗІf'І:ТЗ.Ві!еі!Ї, а якнх треба 

іS;.11>ше G6я111 ся, чи;-,1 ф~нчинх терпінь. Він бажае з11аn1, 
чи гзр11і з.:~іб11ост11, яю11н1 природа вадї.,ю1а вас, не 0-
слаб."!11 ч~рез бра.к культури. Одним с;~оаоя, чи вважаєте 
•ебе здіrхпн1 занят11 і здержати у с:~іті високе станавкще, 
на m<e ,:i!J.Є ва11 право ваше похо.:rженє і каіmо. 

- Пан~ - л·рос:тоrніЗ!В молоди!! чо.1овік, цілком при-
61:rиіі - оnuдію ся, що ніякі .пожні вісти ... 
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- Щодо мене, то я поршюі раз почув про вас вщ 
:во.го др)та, лop;i.J B11;r~1opa, фі:rmпропа. Я ·11ір10, що він 
··ші1ІшоІВ вас в я1кі~1сь 11e.rrpнturнi~1 rio:ioжeшo, а.1е не знаю, 
,110 то бу:~о, бо я не 1шта·в, я не мuб.1ю доmпувати С'Я. Ва· 
ша 11р111rода викд11ко1rа в него сшМ!11аті10, з 1'()1'0 видно, що 

ІВИ "1)'>СЇщ1 б~"'І'П ілтсрl'і<'ні. Він сказав яе11і, що бажав Сін 
3еркут11 вас на стІJ110tвищ.е, яке ви В11р.н11щ1, 1 що буде шу~ 
к:~тн вашоrо бап.ка, ~1о.к11 не най.'І.е lioro. Він ш:- кав 1 
здаєп. ся найшов його, бо в:н є тепер тут. Остаrо<rн.:> мій 

др} r дав ~tенІ 3..!!атн, що n11 лрнізджаєтс, і д-з ~1e!fl кіль-ка 
н1.:трукuііі щодо вашої будучности. Я .знаю добре. шо ~~ій 
дР.\ r Вн.'І!Мор є д11вак, однакож, він щ1~р11і1 і боrатні1, ЯІ\ 

~,:опnаь·ня зо11ота; тому в;н може 110'6111 н свої дивацтва без 
страху, шо то 1io1ro ~руІіну.є, і я о/'\іа1111 пр111Держу•взт11 ся 

ного інстру:кціfі. Тепер, лане, не будьте обр~жсні шпапє"· 
11:ке ва.\t ІТО:;'ГЗ"!І.."ТЮ, бо !!ОНО ТТОХОДіІТЬ , ~toro о5о31!Зку, як 

вашого п2трсна. Я бажаю зна111, чи нещ.лтя, які ва:11 пр11· 
«.tІочи1111 ся - не:цестя зо-зсі,1 поза ва.11ою ковтроле~р і . 
які ні в к~кіІіі ~1ірі не '.мен-J.Іуюти т.sro 11ов_ж..1ня .1•1Я вас 

· •11 бажзвби зсс1зт11, 1111 ті нещ~~стя не лrш111ши.111 csr трох11 
до того, щабн 3робю11 впс ЧJ'Жинде-м в світі, 1в нкІ·м післR 
свого л1айNа і ЇІ\1е1ш 1111 ;1а.111·б буtти в1r:ша•тою 0собо·ю? 

- Лане - ві.:~:повін відааіl.1СІ'Шrt с11н, пр1rбра'Вш11 пав· 
н';:ть себе враз з т1н1, як rраф rооор11в - щодо cero може 
те б)ТИ зовсі;! моІ\ійиі т=, що взя.111 мене від бать.'<а і зав
сtг .:~н )Іа.1н на)(ір скорше, •ш nіз!Gі1ше nродат11 ;1е1Іе ваза.:t, 

ltl\ осrзточео й зроб11.,11, рзхувз:ш, що, абн як в1Гrбі.1ьщ~ 
r-зробІІ'ТІІ, найrвід;П'аtві.ІщНі,ше буде оста•в11т11 мене в посіда· 

лю 1~ї~1ої моєї особисто~ .і .д;їдичної вартости, з нявіть збі.1ь-

1Jmт11 ry вартісти, о скі.~ьки мож..111во. То,1у я дістав дуже 
добре ВИХО'В8R€. Зі Af/10!0 ІТ060\!(ІІ.1И ся так, я.к ЛО'ВОДИ.111 ся 

з неві.1ью1ками в Ма.1ій Азії. Ух ·панн робили Іх вч~шн1и, 
доа..'То.р~mи, фі.,ьосrфа)ІІІ, щоби дістати за ннх ?.1rcmy ціну 
f!З рІІ~fСЬК'ім ри_=н-:у. 

, Монте Крrсто усміХІt}ІВ ся з ~щово.1е11я. Наз!ть вів не 
споАііВЗІ.В с:я так богато від Андрія Кава.1ьканті. 

- Зрештою - rоворИІВ даЛЬІше молодий чол?вік 
яnсби показа11и оя .які недостатки вихован;R, ч.кісь rFp'}rpixи 
проти прИ11611ГИХ форм еТІ{((е'l'И, то СТІ'цдію ся з11 них виба
чооя, взя.вши на уваrу нещастя, які товариш11.1и ->tені від 

уроджевя ч-ерез цілИ'Й мій хлоnя<rиА ві:к. 
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- А щодо мене, то )І)"СІfШ знати, що я ніяк 4е х'жу 
жити поза Люк~.:ою 1 тому я верну до Іта.'ІЇЇ Яl< вай-:к-,рше 

зможу. 

- Однако.ж поки .ви.їдете з ФрвНІціі, дороrи.й тату, то 

оподію ся, що .перед<!'сьте в мої рук11 доку}1е11п1 потрібні 
мс-нї д:~я доказаня )ІОrо nолодЖсня. 

- Певно що так. На те я тут і 11рнlхав. Скілью1 мене 
1ооnот,· кощтува.110, rт::~ки 11 тебе traйt11oв, що:би т:>бj їх в~д· 
да тн, u10611 не •потріб(-tо б) .'ІО з11011 Ja 1111ми шукатн. бо се 

заня:rоб решту не~mоrих літ мойого жнтя. 

- Деж є сі папера? 

- Ось вони се. 

Андрій вхопr1в ~1етр1жу ш.пюбу свого батька а віз.так 
своrо хрещеня і отвор1mши їх з цікавістю, якої на.1ежа
.'Іоб ся ожвдати в таких ві.:mсхинах, зачав "Читати іх з депd· 
cno, яка доказувгл:а, що він був призв1rчаениіі до nодібюL"< 
д.01.:)·~1енті•', і з виразом лиця. якні1 вказував на незВ1іЧайве 
заінтересованє .змістом документів. Ко.'ІІІ прочитав доку

ментв, ш1 :1111111 його поmшло ся вnІівн,сше вдово.1еовє. Cno
rm1;t~ю·111 тоді вц майора з заrад.рч11010 усмішкою, ві1.1 про
мовив доско'Нn.111~1 тосканським діялє1.:то.~· 

- То в Іrа.1її нема вже бі.д1:1ше t'a:ii;p?~') 

МnІюр B!fПllT!YB ся на t1Їд)І свою ІШС04ІІtІу. 

~ Яh.? Шо ТІ! хочеш скаЗwТІІ їІІМ 1111т :НЄJ>І? 

Те, що тJкl .:~ок~~е'ЗТІІ можна внроо 'яти без страх\' 
перt\д карою. ~' Франції, ~1~й дорогнfІ тату, за но.1ою~ну та
кого 11і.:.1а.1иб ьас днхатн вОЗ..:t)'ХОМ •в Т) п~оні через пять 

літ. 

Чи не був 611 ти на .:ті.11.ю1 добрнй, аб11 сказати я:но 
свою думку? - с~;азав :.1аііор, стараю1111 ся прибрати мае
стзтиLІtІ)' міну. 

- .МііІ дорогиіі пане Каsа.1ька11ті - сказ.ае Андрі·й, 

беру•111 маііора фамі:rїярно за руку - кід1.ко ва~1 платять 

за те, щоби ви буди моїм татом? 

МаІіор хотів r<nrop11т11, ко.1и Лr1дріі1 сказзв даmше 
НІfЗІ>КИМ ro:ioco11: 

- Др'ба11uя! Я ва:и да11 іПрІІ~ІІр щ11рост11. М~вї дають 

0
) Га.1єра1111 Jt1SRВa.m 'RеВ1!.1икі 1шзьнІ i;o~1i, >НО'І'f""ІИ !L=~, ся 

пr111 по11очн 11іт;ш.1, а lf'l~rn вес.1оза11о~. Робата пр11 вес.1а:х б)"Л пезви
чаАно ТІСІ(ка і л.о 11еї У-Аrnвано в да.вніАwІІХ часах неві:rьвкків, ·nізвїІ!ше 
засуджеІІИХ 'з.10'111'.JЩЇВ. 





-25-

.fІі.1ь, ч. 34 c1ara, ІІКОrо Ви ш~.1и з юр!Uзою 'Корс:нарІ, а якого за· 
брЗІІО Від 13.lc, 'lrO.'lll Ат.у 6)".'!О пять 4Їr. СеІ\ 0111 11азквае СІІ Аи
.1ріR Ка83.1ьnиті Щоби Ви не cy.1111iв;i.:m са про uwріс:ть -того, хто 
шшк cc:n .'IJICT, 11зй;~.еrе в ;~:исті •1ек 11а дв! ТІІслчі ;~їрів, 11.иrпиА у 
Ф;~І>()рс~щ11 в 6з11~.:у а. rOllIQ. n 7а1шж лис:r а nрІUІОруче>JІЄМ. ~о 
фзфs ,\\r.1rre Кркто, котрому даю д.1я J3:ic .з.nефт 11а соро• в1сuс 
1'НС:ІІ'І .,ЇJ>ів. Пa1tsrra.Rte, ш.о Ю€:ІС б)·тн у ~ рзфа 26 иая о «::iilll 
rо;rниі ве-чером. 

CnяшeliJo: Буоонl 

- Те са.ие! 
- LЦо кажете? - спитав 1.11,1~ор. 
- Кажу, 1що я дістав .111ст иuІіжс т;1ко1·•) ~самого ЗJМІСТ]. 

- '811? 
- Так. 
- Від С'вященика Б)1сонї? 
- Ні. . 
- А від l<Огож? 
- Від одного Анr.1іАuя, 

а пр11бирае собі і»я С1mбад 

що t~азивг f .ся .tорд Вили:ор, 

Моряк. 

- А ІЛрО ·Котрого ви не ЗИЗ·ЄТС бі.,ьше, <!ІІИ я 111ро СВ11· 

щенfІка Бусоні. 

- Мн.nите ся, бо тут я вас лере.вnжаю. 

- llto? Ви може виділ11 його? 
- Так, раз. 

- Де? 

-.Ну, сего ·ще тимчасом ne ~1ожу сказати, бо ІrЮбн 11 

сказав, то ви знг;m би сті.1ьки, що я сам, а я не хотів би 

сего. 

- А що iб)'nO в .теті? 
- ПрочитаАїе. 

!.111 )'6агі ! Ваші вкг.rяд:п '111! будучність е тею~і І cyvлt Чи пе 
хоч~ l!>!e.im? Не .хо-чете б:>'1'1! б<!rатнІ~С і сrr;їч в;1ае1пш nаиФІ? .•. . 
- Бгс! ~ 'Перебив мо11од11й •10.1овік - чи iмorJrи б11 

Оутн дві вім1овіди на таке питан~є? 

Uіз~м:11. пo•rтoairlt зіз, який ченае ІКодо Ппртс де Жен4\. як 
uход111с .~<) ,НІ~н. переі.'fЬте через 'Тур1111, ШамберІ, Поя де Еуа· 
CDH. Зш1ці11. 1!0 rрафа ,\\mrre Крісто на ву.тsщю Е.-~їзеІІсьЮІх Піль 
..-.ня 2t1 ~1ая о cevill rодИ!!іЇ вечер .і ззжа.~,аІІrе в!JІ него свого бать
ка. .Ви є аш<п1 ~рІІ!за Кавп.1ьк.антІ І маркІзн Олїви Корс&:арі. 
Mapi.i.1 .:tzeтt. B;uc .sellld папери, що nОt'в!.І;чать про сей фзд-r t ла· 
дуть Bm1 прnво сrа~ІШГ.~, та 1·гrн; 11 J')X" ~ ·1'1li nsrrьдcc.rrь Т1І· 
аrч дірів буде lloro зна.w.еюпо пЩержУВІІ11f. 3a.'IY'J)'IO дрефт ва 
mrrь !кt'ІІ'І .Uрів до п. Ферея. 00!001ра 11 Ніс'!, а ~ако;к ооручзю

'ІИІІ 1111ст .110 rрзфа ,\\овте КрІсто, якшу я приnоручаю заrпохоі"rи 
всі 4\ЗІІІІ nотре6н. 

С11116.ц Моряк. 

• 
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4yio. 
Аде чи розу~1ієте? 

Розумію. 
- Ваш снt1 каже, що mотребуЕ rpo11111ii. 
- Ну, то щоб ви хоті:ш, що611 ІЯ зробив? - спитав 

майор. 
- ·Бн 11ювитtні дати ·йому 1·рохи - вk~.повів Мств-гс Крі· 

сто. 

- Я? 
- А хтож, wк 111е ви! 

стр1аю·ч 11 до Андрія, всунув 
- Се що? 

сказз11 •!'раф і рі:ввочасво nри
ііому в руку вя<~ку банкнотів. 

- Ві~ вашого батька. 

- - Від баn.ка? 

- Так. Ч11-ж ви не каза."111 Лому 11еред хаи,1ею, що хо-

чете rpoш1rli? Він через )!еве 11ере1ає вnм гроші. 
-- Ч11 ~~аю се В11ажат11 за за•r~ ~1а ·раху1:1ок :иоrо до· 

ходу? 

Ні, се из 111окр1ГГє вrщаткі·в з взш11м •поселеиєм в 

Парнжи. 

- О, яю1й мt1ї дорогий баrrько добрнrtt 
- ТнхоІ - .перебив Монте 1Крісто. - Він ве хо-че, що· 

би ВІ! знал11, ЩО то •110ХОдНТЬ ві,д ІНСГО. 

- Я вповні ро.зумі10 йcfro оr.~rядність -- сказа11 Андрій, 
ВТИСЮJЮЧІІ банкноти ІПОСІІЇШНО в юнuен10. 

- А тепер, пзnове, бажаю ва~1 доброї 'НОЧі - сказав 

Монте Крісто. 

- А ко:ти будемо .мати честь поба'ІІІТИ вас знов, пане 

rрафе? спитав Кавалькз11ті. 
- О, так! - сказав Андріій - ко;~и маємо оподівати 

ся тоі пр11є~мности? 
- В суботу, ·як хочете - та1< . - чекайте - в суботу. 

Я маю 0°бідати в ч:во1м аідьськім мс11rкан10, в Отейль, то.го 
дня, ву.111uя ля Фонтен, ч. 28. За;11рощсnо ·кільJ<а осіб а між 
нимft є й ваш ба·нкир, п. Данr'ляр. Представлю йому вас. Се 
потрібне, щоби в!н •вас обох знав, ттк ма,є виплачувати ваv 

/})ОШі. 
• - В ІЛовнім строю? - слнтав ~маІіор nівrолосо~1. 

- О, так, розуміє ся! - відповів граф. - Однострій, 
:хрести •.. 

- Л як я маю бути убраи11іі? - спитав Ан~ій. 
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бл1fЗько брами, Bз:remhнa стара;rа с-я ходити перед бра:.'fОЮ 
там і 111аеад, щоби Макеи·мі.1їян міr· її бз•1итн і ,1а 1'ождю1 
разом кидала потай.кн лерсд своеrо товарш11ко10 .погляд в 
сторону Мзкснмі;~,іm~а, ІЯКН.\І 11с-мов rоворtша J\0~1y: 

- Будь cnoкh11111ill Б:!•шш, ЩО я Се)\)' ІІСВННІІЗ. 
І макси11і.11ян був СПОКІlІІІІІJІ. Своє ОМІІ..18.ІЄ він О{іер· 

11ув на т-е, що611 порівнувати обох дівчат: о.з.на бі:rява, з 
ласкавнми, Т)-окними очю,rа, .з постзвою, що rраціознз 

&rинала ся, як плачуча верба; др}·га брунетк11, з остр нм і 

горд1rм виразом лиця, mpocтu, як топо.1я. І Іема що дода· 
вати, що в очах моло.:~.ця Валентина ве виходила з.1е на .ПО· 

рівнаuю. 

При кінци около пів .годшш дІвчата пішли до до~1)1 і 
Максимі.1іяt1 зрозумів, що гостина папни Дз11r.1яр повинна 

би вже uаконець дШти до кіюuя. І оправді за кі.1ькs хвиль 
опісля Ва.Ієнти11з внt1ш.1а до О"ГОро;~у сама. Поuоюючи ся, 
Юн хто не підrдЯН)'В, як вона вертає, вона йшла повод1L 

І .замісць сейча;с справити свої "РОКІ! до браш~, В()На зпе· 
ред сіла ва лав1°:у, увЗЖ1І0 розr;~ЯІfу,,а с.я довко.10, чи хтось 

за нею не слідить і аж тоді вс.та,,а та nідіі1шда до брами. 

- :До·~р11•і! вечір, Вале>нп11но - відОІЗвзв сн до ве1 rо
лос від брами. 

- Лобри1ї ІВечір, Маь."Сим:.1ія11е; я дааа тобі (ta сr_бе че. 
кати, аде ти бачив причину моrо оnізнеия. 

- Так, я піЗ11ав панну Данrляр . .Я не знав, що ти з 

нею так близько знакома. 
- Хто тобі ка.зn·в. що я з нею б;rнзько ЗtІакома? 

- Ніхто, але мені так в1rг.ляда.10. З того, як вн обі хО· 
ан.ли і rоворндн, 'ИОЖНа •будо доrадати ся, що ви дві шко· 
,11~rрки, які оповідають с.обі свої тайни. 

- А ми таки .й иа;m довірочну розиову - вrдповіJІа 
Валєнтm~а. - Вона 001ові;п;а.1а мені лро с.воЮ нехіть до :по· 
д.ружа .з ·л. МорсерфОІМ, а я 1n·ризнЗJJа ся ій, що мені прикро 

.1уиати npo подруже з л. д'Еіпіней. 
- :Моя дорога ВмевтИ'ІfаІ 
- ОтсИ11 •поясннє ся свобідність, яка 11:1нува.1а иіж 

ІІНОЧ> і Евrенїєю; говорячи npo чоловік~. якого ~е можу 
~юбити, я дума.ла ІПро чоловіка, 'ЯКОГО любпю. 

- О, яка ти ,добра ІПід кождии зrмfдом, Ва:rевтн•нuІ 

Ти иаеш 11рикиету, якої панна Данrляр кіко.nи не ,може 
мати! •Се є тofr '!ІЄО3'НачениА чар у жі'ІfКИ, ;1v. запах у квітк11 
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або смnк в овочі; красота не Е од1111ОІКою nрихиетою, за 

ЯКОЮ UІ)1І<аЄ110. 

- Се 'ТВОЯ :но60св застав.1яе тебе дивити ся па все а 

такого ста<Новища. 

- І lі, ва.1є1пино, вттеmяю тебе. Я оосервуввв вас обох, 
но.111 ен хо;щщ1 'ПСІ оторСІд.і, І с:лово чести даю, що хоч 
зозеї~м не хочу ~применшувати красоти ,панни Данr.:тяр, то 

ПЇЯІ( ІІС розуміІО, ІЯК яюrй 'СОЛОІВі'К 'Міrби ·іі дїйtпо любИ'ТИ. 
- Се то)1у, що як ти сам, Максимілmне, сказав, я бу

.~а там, а ·моя 'Пр11су11аість зробила тебе 11есправед.1ивим. 
- - І Ії. Однакож скажи мені - се п11тане звичайної ці

кавости, яке пр1rіішдо :меаі tin ду)1ку, коли я д.ивив ся на 

na1111y Да11rляр ... 
- О, се якась несправедлива думка, я З8аю се, хоч і 

не знаю, яка вона є. Коли 11и зася)І.ете судити gac, бідних 
жінок, 70 не І)fожемо слод:mати ся зглядів. 

- А все таки бодатй того t1e за.перечиш, що ви ду-ме 

остро судите О.'ІНЗ ;11р:уту. 

Як мн таЮ є, 70 'Се то·му, що звичайно -суднио ni.11, 
в11м1 вом рІJздражІІеf!я. О..nнакож верІІ'ЇМ до твоrо питавя . 

. - Ч11 па1~на ДaRr.-mp є rлроти подруnка з n. Морсерфои 
то~1у, що .:нобить кого ИRшоrо? 

-- Я сказа.1а тобі. що я не є так <Надто ЗtІакома з Евге
нією. 

- - Так, аде дівчата оповідають собі тайни, хоч ае 
стоять Л) же б:шзько себе. А-ну nрИЗtlай <ая, чи ти її шро те 
не n11ra.1a. А, бачиш, усміхаєш ся. 

- Як т11 вже знаєш розмову між ва:ии, то -д:ере11М111а 
nере1·ородз, що зас.1онюв:rла 1.iac від тебе, була дуже tла· 
бою перегородою. 

- Л.1е .npeдfflь. щ<> вона сказала? 

- - Вона мені сказа'1а, що нікого 'ІИе любить - відповЇJІа 
Валє11т11на .що ~не ;побить "Навіть дуик11 про лодруже, що 
.;.~.а.1еко скорше во.1іаа бн провадити 11еза:1ежне і незвязане 

ж11тє і що :о.tnйже хот!.1аб, а·бн її батько в'І'ратив своє }tаіі
но, бо то а.і воt1а ~1or.:ia6 стати артисткою, як її inpmrreлькa, 
:'!анна Люізn д'Ар}fі.1ї_ 

- Л. 6ач1пп ... 
Ну, що се доказ)е? - спитала ~Ва..1єитИRD. 
Нїчоrо - ві.:ито"Вів Макси'ІІ1.1їяв, сміючись. 

А чоrож смієш ся? 
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- Бо ТІІ иа мене д1ннщ1 <:R. 

- Чн хочеш, щобн я піш.;1а геть? 

- О, ні, ні! Кра.ще говорім .про тебе. 
- А се й справді, бо )Ш :1.шє\10 за.1едвн десять хв1мь 

ДJІЯ 'СС>бе. 

- Що •rОІворнш? - ·криннув Макс1uмw11н з 11ереполо-

хом. 

- Так, ·Мnксю.1і.1ія11е, так - сказа.1а Ва.'Ієнт1111а ме.1ян

хо.1іі\!ш1.."\І 'І"О.1ос011 - ІЯ не д)~m:е добра товаришка д;ui тебе. 

Яке житє я ЗВС1'авJІЯІО тебе rПр013.гдити, бідІ:ШЙ Макснмі:rїЯ'!Іе, 
сотворе.ниі1 дл.я ·щастя! Впсв.нто тебе, що я гірко собі :ЦО

корmо. 
- Ну, що то •значнт1" Ва.1єнт111ю, ко.1и я в.:~ова:1евнй 

і від:ч)~заю, що навіть за ту дОl3Г}' і бо.11ючу непевність до· 
стато\fRою відпдатою є •пять хl3ищ, в твоїм товарнсrві, або 

два с:rова з твоr.х уст? І 11 маю глубоке переконане, що 

11000 б)·.1об не сотвори.10 двох сердець, що так гарм<>нізу>
ють з собою, s1к наші, і не бу.~оо нас з еобою так майже 

чудом 'lІ~є:.:ша.10, щоби остаточно ті.1ью1 роз.ч~111ти нас. 

- Тн добре о-:а:зав і я тобі дякую. Надій ся за нас обох 
а се бодай вчастн ~робить 11ене 1ща,сливо10. 

- Що-ж стало ся. •В:~.тЄ1!Т1mо, що ти ~1аєш мене так 

скоро ЛОКІШj'ТИ? 

- Я не знаю. Па1fі Вієфорт зажа.з.а.1а моєї прнсутно

стн. Вона має ме1tі щос1. сказат11, від 'Чоrо буде Rчастп за

.1ежат11 моя будучність. Неха<.іі зn6еру-rь моє маііно, ІЯ вже 
'1зд міру багата. А ~южс вже іі ззя.111 i\oro і тнuать ме111е 
в спокою? Ти буд~ш любити м~не так само А тоді, коли 

я буду ooora, ч11 не так МаксЮІі.іія.не? 
- О, я завсігди буду тебе шобитн. Що мсttї боrацтво, 

або убожество, Я1< моя ГВа.~єнтяnа буде кo.iro 'мме і ,я буду 

иати nевяість, 'ЩО ніхто її у меве (\С забере? А чи не П?· 

боЮЄUІ ся, що тобі мають сказати щось в сттр313і твого по
дружа? 

- Сего t1e дуІМаю. 

- Так с.чухай мене, Валентино, і Нічого не бій ая, бо 
як довrо я жню, я нікого нншоrо не буду .1юбwrи, ті;u,к11 

тебе. 
- Думаєш, що я буду певеї.йша ::его, як тн м~ні бу

деш ::е по!!таряти? 

- Внбачай. Я не роздума11 .I•)U[>~. що Г'Jвор10. Знаєш, 
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наш1в1 ;~омом є мМ1же бсз}t~ж.на. Мо11 м.1•1уха увзжаf. ііО· 
го за ва11.1оче11є дю;~.ськоі ~І)дрО'СТІІ і рО:іПЗ'lЗЄ ся аа ним. 

\\ін ба. ько 01н1ров • .нш1 ни:11, бо каже, що "' х ro ше пере.:~ 
t:11)1 11е 1111.:.1ов.1юв~ s т:.к :зн~1оано т:~ю1х ве.шкнх ідсtі. Е..1.· 
sард 0Gож.1є 1іо1·0 і хоч 6о1ть ся ве.~11ю1х чорн11х очні\ гра
фа, G1ж1нь .r1ротн 1;сто кождоrо p:i \, ко н1 ві11 приходить 
:;о 11nc 1 отвнрає йому І')К), Gу.:хуч11 !~ев1111'1, lfl'' t»'i:ic в 
нН1 111ш ііс1 ма;~ 111'і дарунок. Граф .~\\011те !\ріс 1 о -.ia... ЯJ,нf: с1. 
таєщші\ і м:~І1же пеоб11ежен11іі н11.111в 11а в~·1х 1 1.1енів Ііа-
11101 ро ІІНІІІ. 

ЯІ\ т~к ,~п.;~ава має11. 01, ~1os1 дор<:>1·а Ва.1єнн1є10, то 
тн 11же муоі.1з сама єідчу1>1, и 11а вснк11ї1 с1у•шІі вс~,орі ві.:І.
'•: є.1.11 вп:111в ного пrисутнос-rи. Вів сrріч11є Л;~ьбrртn .\\ор-
серф в \т;~ ш . .:. ес на те, щобн <п.1ст11 Їtt'Г' (1\ к 6 <Чдиrі 
ВІН nr~д.: rав H!t' ся пrоі Данr.пяр . се н_ те, •цо611 зро')1111~ 
·J К• ro '8L'!.Kll1 Діlр)НОК Т Of; ЩІ)\ С: І 0\1 ,e;ie~ > ... Ж • 

ю І,, 11< ІС •(,l 11 Гv li'1, "' се н. r І 611 01 о ''}.., І І \! r 

сп::н:п1 1х в'д с:исрт11. Се.й чоловік м;.є очевв 'ІІІО сІІіІ)• вл JІІ· 
В3Т!І 113 ІІОДЇ.Ї. я ніко:1и не бачив біJ!Ь!ІІС nрОС'!'ОГО С..\18К\ 

зєднзного для бі.1uшої ве.1ич:НІО<їІІ. l"Joro \'С\1іх є та1шr1 
;шм1іі, 1сол11 він до меве rоворнп,. що 11 з:1бу~заю. шо ві~1 
може бупt г!рюн1 для дру1·11х. О, Ва.'1f11тн1ю! скажи. •111 
_\'С\ІЇХ~В ся Ri•11 в такий СПО'Сіб до тебе? S11< що Tt'IK, то бУ.J.Ь 
псв1-1а, що 6уде!ІІ щаслива! 

- Я? сnнтала .:~1вчитта. - Він 11 1єіт1. 11їко.1п nc ДІІ· 
е11т1. ся 11 •. мене. Навпаю1. ко.111 я nr11:1J 1коnо переіід\ rio· 
М\ дорог\, він 11смо1tби уникав мене. Ні, 1і:1 не е ще-д[:>ІІЇ!. 
а11 не м .е то• н~ mриро:rно; здіб1юст11 в: 'і'ЯІІ\їІІ в 11у111\, 
r.к\· ти ЙО\І\ прш111сує111. Якби в'н ~•an іх. Т<) б\ гr.11 ~авв..'· 
"-Іtв. що 11 щ щ<н.·mш:~ Якби він б\'11 ще.'ІрІІfі, то, с"ч\ чи. •І') 
я суJ.Ін'1 і саміти;;, б}·в би ужнв сиоrо 1~1л11в\ в мою користь 

І як т11 каЖl'!ІІ, шо він наr:~.з.ує cot111e, то він бузбн зarrili 
м1>є .:срнс Х"'! од1111м із те11.1щцїr1111х ~)•Іів Тн ка,к.:щ, ~\.1~
с11\Іі.1ї1тс, 1110 він тоое :~юбнть, а як тн зш1є1ш 1 що аjн тс-бе 
.11(1(111п? Мущинн 1іддаюrь чеr.п, 1нІ•і11сrо1111 тdко\І'_\", як 
rr1. з б~ іі'НІІ\t вусом і довrою шабnею, одr111;ож R"ІІІІ д1·
м:'t(1п" шо можуп, 6С'ЗК2j)НО роздав11т11 •бідІІ), П.1і!К\,Ч\' JJЇB· 

"ІІ•\!\ 

О, в.11є1·т11но, я впевняю тебе, що т11 ми.111 11 .:>1 
- Якб11 то б\.10 инакше: якби він обхо;~.нв ся ~і }'(Юю 

.1111ш1ьо)fатично - тобто Ю< LJO.;roв·:к, •цо бажає в ОІІ'". ч11 
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L ;ІС ВІІНІІІОL\ К1МІі;!ТІІ І І >.1111.1ю 11rp11\ Іі, ІШОС!І'І\і м 11\ 

•К/ЧІІІН\. 
Чи •1rнвоJІя~тс JJ~І отворнтв "ю скр11нку? - сnнrзв 

110 rьр. 
І Іс.1рr1є дав свою згоду. 
Оівор11л11 с~.рннк:- і иаіішJ111 u шн дсвятr,сот тися,1 .1ірів 

1 б;1111<рu11х :11<11і11х. Перс1·~11r·1~·1111111 кож;1у аhнію, перш11і1 
,,от.1р 1а1'1.авав ir CLJO\Іy 101:1Jp1rmcв11. C'\M;J 11ока:шаа ся т:i

i;u1(•, НJ, rrrc.1cтnвш1 ЇЇ n. Ноортіє, 
Се все ТЗJ(, як в'н скзза1-1 з~міп111 11ер1ш1іі нo.,.iip. 

Р •1 1пв:-ім nсн~. що 1іого 1) щ<.1 ~адсржал" no~11·· свою 

.11.r,\. 
81!1Т к звєрн\в ся :i.o nзр;:! 1іт11ка і сказ зв: 

О ,:;ne 1311 щ1єте девяп сот r1•.:-яч .1ірів капіт~шу. який 
: щов' lHO Д() спо.:Об\. в >JKll і 811 1\oro В.10ЖІП11, 'lОВІ\І\СН 

1rн110.11т11 Вс м ОІ;lЛО С<>~О:< ТІІСІІЧ лір в ДІ')ХО'І.J. 
Т,11<. 

Кс•М\ 1111 б:~н,zєте .1111ш1т11 . ,.. i1ni·1нo? 
О! · 1н<1111у.1а пані Віефорт щоз.n сего то 11е\1 • 

Г>ur • С\\ІНІІ'\ Пан II''~rтk ш11р11 .11t1611ть с110111 11~\ tІ<\', 
•1,;:11:\' Ві' ·Іюрт; rю:ia n.1ек:,;11' 111н о 1 1•)r :111д .1.1 шість ~1 · і 

r.r),fC• ь:1t;111істю н:~овш \1nб_11 • ·1·~11 ·я н- я ск.н11аІ' 
т• r>t•1111icь ~вого 111,, І с" t 11н"'' ·11зве:t··тв rt, 

"1 ' •. 't. :- • .,-а г.л°'"ІІ rєot.1 11о·вя'!'11 

' 
r-:-i~ -;i, о JC:- \\ ~".111, J'C І r' ( Е 

п-. ;;~н У •о flє\1rr u 11":. н61 \~ • 1 

1:с10 r1 Іс 111. 11. 

От;1 ч 1 1-; :1111 !11 В<11Є' rи·щ Ві \1 :.>р .111• " , ot 

'' 11 І 1 СОТ ;11.-,1' ,1 і';;') (.":ІІ\~.с!l НОТ р ДИ\.~І(\ЧІІ t•t.) 

u !І \! t L'C ilJl! klt !>ПІІС~ТІІ, <11f 11n f\СбІ 1 1 е BH'13'Hni 'ГОJІІІ 
!і• ·1p•1t. >i·,1 ,,,r, 1.r Г•v н Р •:11 110 : 1111в1' 1 пє•'е, ·1••1 

. !!! 1!\і \ІІІ е'1 д1ІВ'!і0Ї СШ'ІНІ. 

к., ІІІ ІМ І n.1.>ЕіІП!ІНІ 'тr"11) 11рL1\ІС'І •м д1н:1<V>=ії, nо•щ 
. '1,' \ І І)" н' c;:k, Щ<JG11 нР б1 !'І! "~1\1 Іі о IJ'\ Ті оч;• 6\ ,111 

\ 1 ' ' 1(.11.н1· · ;,т1а :1 .'· R 111:1 (' Jp11.·1 r111д1в 1'а ню ,е. 

х: 11.1 "' з вщ1 ~ м .1u ·1'>:.1;,,щ і щнr • .11, . .'1т к ..звер· 
r о• 1 • '. J,. , '"'"··о ~1~r·":1в 10 1 ~r,-. н з а не· 

111 

llt -~ .niн.1r •,:н· о ;·о оот"r· 011 н~ 'dJєте н--
, .. •1 ; .. г11! •. 11 ::. 1.:1т1 ІЗ ~< ·їНН\ Bit )1"І;:~т опознn·: nJ~ю· 

с ·югn \!. f тк1'~ 





























-67-

РОЗДІЛ LXI . 

Ян nо:)бутн ся 11оша1он*). 

Рано І.':1їду10• 101·0 дня rраф Монrс Крісто внІхав бра· 
'!Ою l~11фср і пусп1в ся дара.гою до Ор.1е;111у. По.минувши 
.:е.10 Л1нn і не спиняюч11 сл ко.10 tе:1еrрафі•1ноі стації, з 
якої ро~ходн.111 ся ске:~етові рамена, він доїхав до Монтде· 
рі, nо.10ЖСІІОГ(), нк КОЖДО~ІУ відо~ю. 11.J ІІJІ!f\ІІСІUЇ\І )fiCUll 
р1внн1111 тогож імени. Під rорбко~t rраф з.1із з коня і зачав 
іІт11 до горн вузенькою крутою доріжкою, ш11рннu яких 18 
ца;tів. Ко.111 дійшов 11:0 верха. став перед ж11воn11отом, на 

якім 3с,1с11і овочі nоявшш ся замісць чсрuттх та бі:mх кві· 

т:в. 

Монте Крісто nоr:~янув за фірткою у живоллоіі і ее 
довго шукан за нею. Була се ма,1сш.,ка деревляна фіртка. 
що ,nо,верп1л~ ся на завісах з лозию1, а прикріщrеиа була 
ш,вяхом і шнурком. rрафовн не тре,ба бу.10 багато часу, 
а611 зрозуміти її механізм ; він отвор11в фіртку. Тодj він ло
бач1111 себе у маленькі~~ rородцн, довж111111 0ко.10 двайцять 
стіп, а 11111р111111 \\O;i.;e сті11 .:~занJ'іщять. З одното боrку об
мсжунав городець згадuниіі ЖtІЕІоr1.1п, 1 другогu стара ве
ї•ш вкр11та rюв1іікою та вицян~увана д11н11м11 квітами. Бачу
чн ї1 так 11оморще11у та прибрану, не~1ов стару ;~,інку, котру 

Ві.і} ~<И 11р1111щ.1и JІОЗ.:ІQР?ВІІТИ в ДС/ІЬ л урОДІt:І. І!ЇХТQ не :10· 
д\'Мат1 (і11. що нона моr.1аб розка~ат11 стр.111ші траrед.і., srкб11 
TiJk MJ.13 Г<!.lОС, 11одіб1щ Яl< каж1.·т1.ся, U!O СТЇІІІІ ЩІЮТЬ уха. 

4epeii rородt:ш. провади.1а стежка з •1ервоно.rо піску, 
обмежоnf:'.іа 1·~сп1м букшна110\1, 11ш ,1·\сів тн'1 rс,~1и в;~.;·· 

много .1їт. Ся стежка бу,1а зроблена в виді цифри 8. ро· 
б;~нчн своїми викрутасами доВІЖину 60 стіп у городuи дов
гі.м нз 20 ст'•11. Ф.1ьопа, свіжа і усміхнсf~а бо,r1rня оrород· 
никjв, 11'іко~11 не бу.1а поч1rrан~ l'J ч11стJ,1111111ї · :-ощ1JЇіі;~11!1і 

с11осіб ч11~1 n той, якого ;rізнава.1J в еім ~ш.1ім гораш~и. 
Двайцять рожевнх кущів tte ма:~и на собі навіть с.1їду мухи. 

0} KuшJn;J е ма.,е J11ірятко в роді щура, а.1с n~111ч111111 МІІШІL Лазmь 
'"' Aepcuax і ЖІШІІІh ся орІхзмн Т3 дРУГІІМІІ оnоч~r.ш. Hn ~""У 3ЗСІІП:UІЄ 









ком11.1єтовоr0 тс.1є!'рафіста. 

- Л яка платня? 
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- Т11ся<1а .tірів рі<1но, пане. 
- Се дуже :.~ало. 

- т,,к, а.1е ми .:~істає~10 іі ме.шканє, як ба1111тс. 
Монте 1\рісто оr.1янув ся по кіщ1аті. 

- І\обн ще ~1е зах01'1в три~1ат11 оя сего мешкан11 

•ПОдр1ав собі. 

ПЕ'р<'іі1111.111 на третщ'і поверх. Бум1 се 1<імната з те.1є
rrафі11н11~1 апаратом. Монте Крісто 11ог.1ЯІІ)їІ з <1ерги на 

обі 'н~,нн~і 1н ЧКІІ, котr11м11 робнться 111111 аnараті. 
- Се є ~нтереснз ~1ашинка - сказзв в\н - однакож 

()СТі1ТО'ІІНО і!ШТЄ вз ше мусить б\"1'11 .Д\'ЖС ну з не. 

- Тс11\, зр~Н\' постіf~не наг.1яданє з11 апарзто'.1 .:ionpo· 
на.дж\ взло меtіе .з. 0 болю карку. однакож до року я призви
<1а1и cq ;io cNO. Л м11 й \!Пємо свої rод1111и ві.:шочинку 

.:Вf!ТЗ. 

- Свята? 

Так. 
І<о.111? 

Ко.111 є мрака. 

Л, справді. 
Вон11 є д:тя мене дТйснищ1 святnми. Я йду на ГО· 

рnд: саджу. ч11щ\', RHf'ЇR~'l<l і цї.'11111 ;~сш, бю камзхн. 

Як довrо вв тут? 
- Десять ;~їт, а пять як надкоиn;rетовий, то разом 

nятнаіІнять. 

Вам вже ... 
Пятьдесять пять .1іт. 
Кі.~ько треба вам с.1у-..кити, щоби дістати певсію? 

- О, пане, два1ітrять пять літ. 

А якn е пенсі·я? 
- Сто ~<or01-t. 

БіJше людство! - сказав до себе Монте Крісто. 
!Но кажете. пане? - опитав те,1єrрафіст. 
Я кажу. що се дуже інтересне. 

ІІlо 1аке? 
- Rce те. що "ені показуєте. І ви діАсно не розуvієте 

.,~я ких т ІР' сиrиз:rів? 

Зовсім не розу.Юю. 
І ви ніка.1и не nробувз.1и ' - ') 

З01)1y:.tt'!ll ІХ'. 
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ІІс lіій CfJ, мій дороrи:й Максим .1іяне; воии знають 

~воє JІЇJІО. 
- Я мірк) ю, що .\,едея ;uобить пест11ти ::я. О, якби 

вн в11д1.,и, як вона детї:rа, як вихор! 
- Так я сподівав ся - КОНІ1НіІ З:І ПЯТL ТИСЯq .1ірів! -

ска:іаО МоІІТ<' Кр1ао го~юсо\\, яrшг•J вж11nав r,;1 ііат1.кr, в 

р()ЗМОВ! З СІІНОМ. 

1!11 11"1 І) e'Tt' 1х? - cr111rat1 MopL'.11, ~і своїм шrrp1rм 

усміхом. 
Я? i IL'RІIO 1110 нї! - віднонів 11чн/1. Ііі, я ті.1ЬЮІ 

тод.і бу11б11 жа.1; вав, якби Мел.ея не 1<)Каза.1:~ ся доброю. 
В~и.~ т.:к:~ добrа, що я .11111111:з а ~Зіl)' п. Шато~Рево, 

о.:tч..1·0 J н.:11.rіпших їз.~цlіІ у Фраtщ1ї. і Дсбрея - воRJІ оба 
їздять на nрабсью1х коюrх )1і11істра: а зараз за ними є 

коні па111 Данг.1яр, які біжуть .за всіr;щ шість м11.'1ь на го

!І.І~)'. 

От..~;с вою1 1.ll)'iЬ за вами? - опитав Монте Крісто. 

А ос1.! Вони вже тут! 
Н Т) с;н1у хnн.110 нрнбуда під браму кnрита в товари

ств~ двох r1a11in 13ерх11 на коня.х. Карата обкружляла і спини 
.н1 сн r1t'J1i:д r~одамн до~1у. Зз нею c111r1111:111 с11 іі і:-1дцї Ско
ч11вш11 ~ hОІІІІ, ДС'брей в ту сам\· МІІТІ> бУВ 11ри дверях ка· 

рнти Він 11одо~ руку бароfІовііі, яка схощ1щ1, nрнняла її в 
ІІt'JВІІЧсіІіІ•ИІІ спr•сіГ., •>днаr,:ож ніхто 11е J:~1шаж1111 сего, тіль

к11 Мсюте Крісто. НТч0 не мииа.10 )Bnrн графа. Він завва
жнв, 111о. /'і, п, нова $ нсзв11qаі1110({) .1е1·к :стю ПС\'Н\ ;ш в ;.))'І<\' 

Дебр~я карточк) па11<>ру; се ~відчнло, що се у 11их вже ча

С1'ійше псrе.1 тим лрактнкувало ся. 
За своєю :жіакою ~:rіз банкир, бпїд11іі, ие~1овби не з ка· 

rщт11, а зі свого гробу. 

І Ji.11i Да11ПІ!іf' скоро і уважно розr.,яну.,а ся, апе зна· 

qі11є cero rо:1умів ті.11:1ю1 Моюе Крісто; відтак здЗВІfВШИ 
сла,бе з11ору111с11е, ~ше м0<жпа булоб зt1'ІJВ!І>Н1н11 на іЇ лици, 
~кби вон<І б\".1а лозво.тила блідости на нім поІСазати ся, во-
1111 11і11ііі1ш1а 110 сходах вгору і сказа.1а до М11ре.1н: 

Пnt1c, я1~611 вн 5ул11 моіv1 пр11яте,1ем, я попросилаб 

вас, щоби ви прода-111 ме~іі свого ковя • 
. І\\оре.1ь ~сміхнув ся в спосіб, що в11г.1ядав на r;щиаr, 

а нщтш< .1веrн\ в ся до Монте Коіс ra, немов 611 хо "ЇВ rro· 
rrJ"OCHTll fіОГО, :::би ВІіра~)'ВаВ ЙОГО З З3К,,01JОТЗНЯ. rраф 

З!'ОЗ\'МЇВ ЙОГО. . . 
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лям11. Все те закамян·1.10. остаючи двk:та .1іт в не.змірній 
гпуб1111ї. Ревопюція усуну;~а цісаря, що робив пробу і о.:та
ли по н111 t ілью1 д<жуме~пн, що доказували фа~..ї внроб
.1еня ваз і спущсня іх в море. Сі докумеtrrи иайдено при 
кі1щ11 двох сотuк ,11т і 1юдумано про rc, щоб11 ;~об) т11 вази. 
1-1~ рц1 снустнтr ся на дно в м111н11ш1х, спеція.1ьно на те 
пр11думаннх, одt-~акож на ДRt найдсrrо ті.1ьк11 три вази, про· 

'tЇ 11орооu11ва.111 ~1ореькі фнл1. 5Т .1юб;1ю с.і вази, на яких 
щ1бут1. с1111111ощ1.~11 свої ве:rпкі, мут11і 0•111 бсзфорсм11і моr
ські д111101·дя.~11 І нз 5rких спа.111 \Ііріндп ма.1енькІfх рибок. 
шо 111) к~.111 спасен11 перед свої·мн ворогощ1, 

Тимчасом Дакrляр. яю1І1 иа.10 дбuв о днооі річи, зри
В•ІВ МСХ:НН'ІІІО ()ДІІН .3<1 друп1м цвіти JШІМСІІНТОГО помар.ш

чевоrn .:ie;ieвu. Скі1J1111в11111 з помар:шчев11щ1 деревами. він 
взяв ся Д() к,1ю1·са. ипе сеіі nc дnnав себе так ;1егко обск\·
бзти, ІІІ\ ПО}ІЗР:'.НЧСВе .:rерево. Данrляр BKOJIOB ся і 3.1ріrнув 
ся та протер оч11, не1юв бН збуд11в ся з: с11у. 

Папе - 'каJов до него Моt1тс J<рісто -- я не при
пор) чаю сво'іх образі1! вач. кrнрі м:1єте т::~кі знамсн11т1 
м.1~1r1111,11: nд11.1коі!, 'ІС<' таюt тут i; два І'оббt,1,•, r.1.111 Jlan
.'ІG no·r1'Cf)(J, р,11111 Мієрі, ,J.8<1 }j{11pnrдa Дова, один Рафаеля, 
u;ш.-1 Ва11д11кз, од1111 Зуrбарапа і д11:~ ::~бо тр11 Мурі1г.1я, на 
fі'КЇ Bft[11'0 ПОдJІВІПІІ СЯ. 

Ч·~к .і\тr! -- скззав Дебрей 11 11ізна~о cero Гоб-
бе)tЗ. 

Нс може бути! 
Так. ві 1 б) іІ за.:троІ'оnова1111іІ JІ,1я М\''Зt'ІО. 
А в нім, зддєть ся, не11а гщ одного з образів Гоб 

бе11а - скс~nв Монте Крісто. 
Ні, n все таки вони віzr.мови.111 ся Аого ку.п~гrи. 

- чо~1у? СПІНЗВ Шато-Рено. 
- Так нrбн не знаєте. Бо ур11д не M;tE та·к боrато 

гр ош н 11. 
- О, вИ()ачте! - сказа-в Шато4Рево. - Я чу~о про сі 

річи кождоrо дня чере~з rюс.1Ї'дш1х вісім літ, а J3'CC таки не 
можу се1·0 зрозуміти. 

- По-во.1и, лово:~.и зрозумієте сказав Дебрей. 
- - Не д.рtаю - ві.wовів ІlІато·Рсно. 
- Майо-р Варто.нnrей Кавальк:~mі і віt'КОfІі Андрій 

Кава.1ьканті! - зrо;нх:ІfВ Батестен . 
.Свіжий з ру•к кравuя одвостріА з чорної сатини, сиві 

• 
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- l'loro! 
ГJого? Пана Вієфорта, королівського прокуратора? 

Певно, щ0 бачу його. 

То я не вбив його? 

Няправду, ти ніби дурієш, мій добрий Бертучіо -
сказав rраф. 

()Т'Jнс він не є мер1вий ! 

f ії, в11рвзf10 ба<1иш, що 11і11 живий. Заиісць вдарити 
м1ж шесн• і семе ребро з .1ї11n. як твої краяни робщrть, тн 
мусів 11дар11т11 ііого a11cure, або н1f3ше, а ті адвокати дуже 
1щерто тримають ся житя. А .\1оже нема tііякоі правди в 

rім, що тн оповідав мені. Се був ПJІі.:t твоої уяви, твій соІL 
r11 п~шов с:-пат11 з думкам11 про пімсч, вони буаи за тяжкі 
на ТІІНІ жо.,.,,док І ти &\<.ІВ COlllll!fl ПJІІІІІИД, nт ' все. Успо
кі11 сн, <ю.1• 0 111чс, 1 ч11с.111 · П.ІН і паш Ніt:форт двоє, пан 
, пані Данrляр - четверо, п. Шато-РеfІо, п. Дебрей, п. 
Море.11, семеро, ~1айор Варто.1омей КаваJІьканті - ось
•Н~ро. 

Ot·1.мc:>poJ - по81ор11в Бертучіо 

Lft~кaii! rи щось Д.V·Же i:11iшJ{IJJ ся. Т11 забув ще одно
' о ~щго гостн Погп11нь ось там трохн 1111 ліво. Бачtrш сего 
мо.1<)ДОГО •1оловіка у чорнім одіню, що nрит.1ядає ся на 

Mll.:tCІl!lt) Мурім1я. Се л. Андрііі Кава.1ьк3fІтІ, ось він якраз 
">бертає ся. 

С11м р.1юм Берт) •1іо б\в би нр~КІІ) в ш1 ЦLІПЙ го.1ос. 
!І'\іJІІ Ok ' МОІІТЕ: l<pJCTi! U\.10 не Hul\~ а.10 НО\!) б\'ТИ ТИ'!~ 

Ь<н.д~тто 1 
· с;,:~"вС;~ > ~efie Б<р"'"\Ч'О : с, не.uа-

С'"Є ! 

!311611.10 r11R до ше.:~;_!, БІОрт;ч о . rк .:а строго 
rр.ф я !1~Ю1~3~. щоuи 6_\Б оІіід jJ:J TQjJ Чі.t", .І и н.: .~юб-
.1111 •1е1.11п1. 

І rr:iф uернув до r~·11й . п1.~чнс 1-;с.111 r>ертучіо, сnн· 
р;1111•111 01 116 t''ГІІІІІ, ,; бідою Дr),IJ І Д>! ідв~І·ІІІ в ІІІІТЬ МІН_\ т 
111111111111• <•пюрено '1Вер1 c.J.1L·O!I\ 1 Бt.>рТ\ •11n. nоя1щвu111 ся 
8 ІJІІ.Х, :tpO~!O · ИВ 3 !ШдІІ\ІН\! С:-ИЛ) BJllЄM: 

Обі.11 лана rрафа. 

І ІР.~ .1\1\оrне І\'р:::то І:Од3В j'\ І\\ 13НІ 8 ЄфО'1 
Г/, :н: Ві<.форт - .:-к.н в в~ 1111 в1дnро и11те ба-

J'ІО 1ІОВ\ Данr дяр '? 

R•t•\.IOJ1T fl<>C'.1\ X<rR • rостї \"ВІЙН! ІІІ '10 IJl.J.I· Нl. 
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РОЗДї.'1 LХШ. 

Обі.І.. 

Се (j\,10 0•1ев 11щ1е, шо вс; 1·ос:т1 1 юtод11чи до їда11ьн1 
:11.ума:111 11ро о;що. Кожднй 1нп·ав Cl.'Uc, що за ;~.ивна сила 
с11ровзди:1а його до се1·0 дому, та хоч 1 дивували ся, а де· 
ИКІ 11 ІІСІІОКО'і.111 ~:я, то всі рад! б).1Н, 111') 1101\И rам t\аІІІ\І.НІ 

ся. Хоча неда11на даrа товарнсьr:11х в.з:~єщ111 rр~фа, його 
еІ\с11е.нтрнчне і ізо.1ьоване ст.шов11ще, ного дивне і майже 
І\'130·1\ІС боrацтво повинно бу.10 ЗВСТЗІІ\ІТІІ мУШІІН !І.)"МЗТІІ 
про noтroo~ осторожносп1, !І ;~..шок по1111щ10 б).10 заста· 
ІІОВІІТІІ 11а11 11ев.1аст11в1стю ІІХО!lЖСІІІІИ ДСJ ДОМ\', ..l( 11.: (~\'.ІІІ) 
жінок, щі моr.н16 їх прнfІяти, то .мущш111 і жінки nересту· 
па.111 гр.~ннu1 uі.kрежносп1 і ко11ве1щіо1Г.~;11.11осn1; uїкавість 
з і1 •1L>зд~рж11мою лрнн~·к11ю затр11юм.tІІ) ва.ч11 :тонад вс:їм. 
НаеіТІ• І{и11а.1~.І\З\ІТі ! }іо1·0 СІІН 0;11111 110.:ІІІІМО СВ0'1:1і ХО· 
.1од11осн1, .зр)1111і'1 110мн:мо своеї очайдушнuсти - дивували 

01 собі, що найш.111 ся в до"і ccro •10.1овіка, котрото цї
.1111\ н~ \!ОГ.~11 JрОJ}}ІіТИ, і в то1:1ар1tСІїІі 3 JЮ.!1І1МІІ, яких пер· 
шай р•н бnч11.111. 

! Іащ ДаІІl'дяр з11ріrну.1а ся, код11 ~В:є.форт на :-~ропозн· 

щю 1 р.нра .tод~в 1й свою р);..~, та11 ВtЕ:'форт ві.з1.1ув, що йоrо 
nоr.1яд за .зо.1оп1)ІИ оку.1яр2мн Сі) в 11еспокн11111й, ко.111 він 
110·1~ 11, ІІІ\ рук.І бар<>ІІОВ<'>Ї дітю1у.1і1 ся liuro r\ І\И. Все ТС' 

не ушuло ~ 1шr11 ~·рафа. Н єфорт ~1"в 110 свОІ\І правім боц1 
паню ,:1:11п.1яр, _, л1вото бок) Морс.1я r·риф CH.JtB ~1іж пn
нею Віtфорт ; Даю-.1яром. Дебрей сидів між двома Ка· 
~а.11,ка1п І!МІІ, <І 111:110-Ре~іО \ІЇЖ ІІІІНL'ІО в:єфорт і Море;~ем. 

lда б;. да зиаменита. Манrе l\ric 1·0 стn рав ~я ніпковито 
11ерN1~'р11~'ПІ 11арнжську симетрію і rодуват11 rадше цїка
вісrь, чнм <!'пет1п C!!QtX rост111і. Се був орієнташ.ний•) nир, 
ЯІ{ІІІЇ 11111 І~І Д<ІНИFІ, ОДІІ<ІКuіК оріt:ІІТі!Л~..tІІІіі IJ ТІКЇМ значі11ю 

я1< б\•11а1<1т1, 11111н1 11 арабсьннх ка•ках. Всяю1ї• с~ШЧftИЙ омч 
3 kOЖ..:t1>ro кр<~ю світа б~·в тут іІЗ сто.1: \ •з11Jх .з Китаю і 
збаиках з Я:шну. І-Іезвичайн. 11"!'11ц1, на яю1х '6удо за.:~ер

жанІ.' ї" 1:.i !І\раше •піrє; веаи:~езt1і риби, роз.1ожt'fіі на ма-

•І Ор1н r .11. щІ! •:tЇ.!!.НИА; такнП АК!ІІІ 6\·н~є ~ СІХЇ.!ІІІІІJ( краяr. 
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А отся, як не мu.110 ся, є .-1ям11рета" ). 
То"Іно таk. А reпtp п. Д..:нr.1111р, C'11ttafiтe п1х панів, 

.:ie п риби .101Jить ся. 
Стср.1яд1> nідттовів UJaтo-Pc110 ІІJХОдит~, ся т1;~ь;,,1 

у р 111 Во.1зі. 
А я .011аю - сказав І<ава:11.-ке1пі що ті.1ьки в озе-

р: Ф}\:іЗJЩ \І<)ЖfІJ наіітн дющрет11 тако~ вl'.111чшш. 

-· ТсJч110 тйІ< - 11отве)l;'J;lщ Мовте І<pkro одпа риба 
" no.1r11_ п друга з озера Фузаро. 

1 Іс МОіІ\С б)їlІ! - к1ч~кну.111 piBІli)'l:ll'llO fІ<=Ї І'ОСТЇ :-ii 
3.lІІІЮІІШІЄМ. 

Ете ск:1з"в .\1онте Крісто. - Отсе що .мене аіка-
є11 r1" Я. 11к І Іеj)оtІ, ,1106ую ся в тім, що є 11е)1ож.1111єе і :нее 
в~с ш1ні 0)1) 1111tав1пь. Ся риба, котра може не є .;rїnшз, 
ч11}1 та, котр) Т) т кож.Іоrо ..~ня можете дістатн. виг.1ядае 
BiJM 'І)'Дt.'СІІІ)Ю, бо ЗДJЕІЗ.10 ся. ЩО ІІ('~ІОЖ.1111\Q \1 д1ста ПІ, і) 

:JOJ.ІJfMO сего вона п·т є. 

- • А.1е Яk !'11 \ІОГ;JІІ ;пст.п11 СІО J1ІІІ"і)' :io Франніі? 
о. 110\<J 1іі,ЧіJГО .1eIOJ1oro. ]{ож:!\' l НІ1'( np11R~-І~tJ,j СЮ· 

!Ін В СіО•ЩЇ, ОдІ!Ц бу.1а ЗМОЕНеНд ri'lt-111'111 ЗЇ.1Я\111 і р"1~ТІІНЗ· 

'111. дІ''"' а roc 111н~~111 з О'зера. Бочки везсt10 возnмн, збу.до
в11нн'111 в 1 :ї1 ці.н1. 1 так стер.1я11.ь жила двnн1і!11ят1, д":/·111, ::i 

i11м•1per;1 вісІ11 Вони бу.111 обі ж111.1і, ко.1и мі11 І<\'Х:l[" 1rf)yв 
,х з Ііо,нш і вбня одн\' ;10.1око>1, др\ту вином. Вн не вірите 

- д ') 11сн:. п. a11r.111p. 
!-11.' \І'JЖ) н~ сущ!івати ся • ІJід!lовів Данr~яр, уо1і· 

Х~ЮЧІІ СІ! r.1yn(). 
• Ба rестен С!\ЗЗЗ В rр::ф 

r11f11 сТеJ'.1ЯдЬ і ЛІ.~Шрету, ЩО 11р!ІІЇ'lІ.lІІ В 
а.1е ще є )ІШ ві_ 

np1~uecn1 др) ri 
..'1РУ~ІІх бочках, 

Д:тr:1яр 01порнв 11•11ро;т 3,:i,i~o.saнi 01111, всі :rр~ті зa

n.1t·:;;n.111 в до.1оні. 

Чотнрох С.1\'Г анесдп дв: бо•1к~1, вкриті 8одними рос.111· 

І!о'\111 . .У ко:1ціІі .• НІІХ ві.:rдІ!Х:1.1В р11б11 no,iiбtJi до тих. що 
С•} .111 11n сто:~ і. 

д.1е с:а 11,0 б_\.'10 .:rвох roro сзмоrо согта? - спиrав 

Пе11r;111р. 

•1 :J '" е· С< •·• 'Щ(} іІІІf?'І.І r 61.'!І.ІІІС xrioб к~ ЧІ!:\! f з j°lll· 
(\ ІХ..11 ~г•:"нс ~ t."'Ji 1~ КJІ"rе'~ н .... 111• uoІJ..1 ~ At"JlikІІ"":'I "я t~'\ 1 • 1 1' г ·11· 

"' •е •і е·1 11111 , 1· шnає ~~же 11111111ю. 111укJ1<>•111 J , \б"~ею. Жн-
в1rть ся в ~пн·1·1н .sнi[tЯtJ<" )ttl. d 11г.і ... ь бі.11)U'!'"·ІІf p116~)tll, ,,: J tlti.11.'t 11рн" t 
' мов rt ii: n,tL·r.o~ них kpui:.; 
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бу.10 чу-r11. Зрuбд~но боrато заміток, які в11раз11.111 одно

д)'WН) д}мку, що кі:ината мзла відстрашаюч11й в11rдяд. 

- Чн-ж не тзк? - сn11тав Монте Крісто. - Г.nяньте ва 

ОТСС ве:ШНС НС.З)"ІГарне .lіЖКО, ОбВЇUІЗІІС ТЮІІІ ІІОtіурИМИ 33-

ІІ<ІВЇС3МІІ красю1 Іі\\01!11! А сі дв3 крсІідоваті nортрсп1, що 

страт11.111 крпску nід вохкост11, ч11 не внгпядає, немовби 
вонн rовор11.111 CDOJMll б.йдІІ~!И губащ1 і ВІfІ1Я.1СПИМИ очи

ма: "Ми бn11ю111 ''? 
В1ефорт зблід; nанї Да'Нrпяр y11a.1n на софу близько 

комина. 

--- О - ск11.зо;1а ус~1іхаюч11 ся 11:1нї Віефорт. - Ви на 

сті.1ьк11 відваі1-.1і, що сідаєте може на те с:нн: :и!сце, де був 

.аокона1.1rй ЗЛОЧШІ. 
П:ш11 Д:11-1r.1яр Естат:, як вко.1ен;.~ щпшшною. 

Та се ще не все - сказав Монте Кріс10. 
llloж rам ще може бути) с1111rав Дебре/!, який 

звсрн) в уваІ'у но занепокоєнє пані Дnнr.1яр. 

- Еге! LUo ще є? - ска.зав Да"rляр. - Бо доси, мо
жу сказати, що я не завваж11в ще 1І1чого надзвичайного. 

ІЦ0 в11 скаж<.'т~. нане Кавn.1ька11ті? 

- Л! - оі.~пові8 сей. - Mf1 мut'мо у Піеї вежу~ Уrопї
на, у Фсрз)lІі тюрму Тасса, у Рімінї кімнату Фрааческ~~ і 

Па от~. 
- . Т11к, з.1е не маєте таких малень!\НХ східців - сказав 

Мо111е Крісто, отвираючн ~вl'рuї, закрнті ткаюmою. -
Г.~яньте ш1 11их і скажіт1. \1енї, що 11ро них ду~~аtт~ 

- Сі східt!Ї виг.1ядають .1Їйс110 'Іловіщо сказав Ша-

Тf'-Рt'но усміхаюч11 ся. 

-- Не знаю, чи вино з Хіосу в11кл11кає мепяw.<о:Мю. 
U.l!'l'KOЖ мені ;~:їІісно впr.,~дає все чопюв1 у с~м домі -
сказав немов .10 сС'бе Дебрей. 

Bi:r ко.111 зг:цщю лри..1ане Вu.1є11т111111, Мор<'nь був сум

ний і мовчав. 

-- Пrс.~ста111І.' собі - сказ:~в Мn11н Крісто - якогось 
,_)тс1й. як в бур.шву, п~11ну ніч схо:r11:ь повп.111 тами схід

·1ями, HN') •111 похоронюm тяrаr. як11і! nін бажає укрити 
від .1юдс~.ких очиІі, ко.111 ї1 не ні..:~. Вожнх. 

Пані Даt1r.1нр, t1a 11о;10в1шу ум.~їла, crtt'p.1:1 ся на рамя 
Вієфорта. якнІі са~1 б)<В пр11неволе111JІ\ сперти ся об стіну. 

- О, пані! - крикнув д~брей. - lllo з вами є? Ви 
чого так зб:tід.1 н? 
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Кр1сто капн) в ,;1,рібочк} ч.:р11оного п.1ІІtt} на іі губн і вона 

верну.1а до прнtомности. 

- А! .:каза.1а . що J.i ._.,.р~1uш11і со11! 

Біефорт стне!!) в 'іі руну на зн11к, що то не був ::°'1. 
За,111.111 UІ) кат11 JJ Д.1нr.1ярои, .зде він не -був заінтере.:сза· 

нюі фзнтазінм11 1 отже пішов в город і 1'.JY. балака11 з ма· 

11оро~1 Кава;~ька1пн,м про заnроектовJ11> .1е;н1щщю "-І Лівор· 

на до Фл~,оре;щії .. '-Іонrе Krk-гo 1нн·.н1:1пв, 11с~1овб11 бj .в 11 
розпу1tі. Він взнв паню Даю·ляр попід руку і в11nрова.•п1в 

її на ropoJ, де заств.щ Д.;~нл1яр~1 11pr1 к~1ві •1іж Ка11J,1ькан· 
7 іІМІІ. 

11ащ rоs()рІІв .\\оrпе І<рісrо до пані Данr.1яр -
чи я с;1равді та!\ ва:: на.1яІ\ав? 

- О, ю, пине - ві;tпові.1n вонз т1JІь1m знаєтt-, р1чн 
вражають нас не о.зн~ново. з за.1еж1rо від rrашого н.н:т;>Сю 

Вієфорт 11р11нево.шв себе до усміху. 

- - Л часом, знаЄїе, внсrарчає cn"4a Д) мка. 

- Н) -- сказав Монте Крісто - ви можете вірит11, 
.а{)о не вір1н11, ик хочете, олна:кож я вірю, що 8 сім домі 
.10K0ti3110 ЗJІОЧНН}'. 

- Вважа~'ІтеІ - перестеріге1;1,1 нnн.І Вієфорт - тут е 
корол,ївськнй nронуратор. 

- О, ко.111 1ак - відповів Монте Крісето - 1"L' я скор1<· 
стаю з Ііого nрисутност11. що•би злож11т11 з&яву. 

- Заяву? - спитав Вієфорт. 
- Так, перед сві.з:кам11. 

- О, се дуже інтересне - сказав Дебрей. -· Кози тут 
дІнсно був злочин. то бу:~.емо lioro розс.тіджувати. 

- Тут був з.1очин - сказав Монте Крісто. - Пійдіть 
сюди. r1а11ове; ход1іть, natte Віефорт, бо заява, абн бу11а 

важною, мусить б}'ТИ :~,роблена перед компе-rентним'и уря,д· 
НИ'КЗМИ. 

І взявши Rієфортз .nопід pyi;y, а рівночасно не вклу· 
екаючи руки 11аНJТ Дангдяр, 11отяп1ув іх під дерево, де тінь 
б~·да най,густїйша. Всі иfІІші гості niumи за ними. 

- Ось тут - сказав Монте Крісто - ~rкраз на отсім 
місuи (і він тупнув" ногою) я казав розкопати землю, що
би під,1ож11п1 rt1oю піз сі L-rap-i дерева. МіІі робіrnнк, ко· 
nаючн зеи.1ю, нзffшов скрІfНю, чи р:tдше зе.1ізе зі ·.:кржі, 
серед якого був кістя1< новонаrоджеиого 11емов.11ятн. 
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Та пони пан, Вієфорт ~1оrда до неі д1;іти, нрJК) ратор 

t~айшов вже час шепнути до уха пан. Да111·;1яр: 
М) шу J ВЗ)t11 поговорити. 

- Ко.111? 

ЗJнтра. 

Де? 

- U \ІО!ЇІ KJflЦl'.'.IЯ[lU. С~ ~аіі,беЗІПеЧ'І:Jіще ~ІЇСІt~. 

- Пр11ііду. 

В сю х-nнто надійшла па«і Віефорт з флящечкою. 

- - Н>ІІ') ю, дорога прня;е.lько • с 1<11з.1.1 1 п.знї Дант.1яр, 
проб) ючи у<"міхнутн ся. - Вже все промнну.10 і я чую 

ся багато .тіпше . 

РОЗДІЛ LXIV. 

Жебрак. 

Ве•1ір м1111;1в. Пані В.!єфорl' вираз11:~а бажане вер!!ути 
до Пщ111ж.1, •~ого не чала відва111 сказзт11 пані Давrдяр, 

.~оч wк сего бажа.1а. На прос~..бу своє! жінки, п. Вієфорт 

був nерш11ч, що дав сиrна.1 до в1дходу. Він запроповував 

~анї Дn11r.1яр іхат11 8 iloro нар1п1, щоби могла бути ЗJl'ШІе 
під .:хоr.~11.з.ом його ж:нк11. Шо·ж до Даю·.1яра, то він заrо
вориош11 ся .1)-ме пн;~ьно з n. Кава.1ьканті, ue звертав н.ай-
11еш.uоі ув:rrн на те, що дія.'Іо ся кр)'ГО)І неrо. 

Просячи ф.111щиюш у пані Віефорт. Монте Крісто зав
в:~ж1111, нк Вієфорт і павї Дан1.111r r1~pcщi11r~·11a тн .:я і 11га

.11,ав, шо воин со,15і шептали, хоч вЬ11и говори.111 до себе 

та·к тихо, що па1ії ДafliГ»irp май1же ІіtЧО'ГО 11е •1y:ra. BJo не 

переu1ка.'І'жав гостям відіхати. як їм було мило, і 5ачJfв, 

як Море.1ь. Шато-Рено і Де6реfі відіхuтs верхи кіньми, а 

nllfli карнrою Віефорта. Данr.тяр щораз більше вдоволе

ний товариство\1 майора Кзва.1ька11т1, ЗJІnропоиува8 йому 
місце в своїй кариті. 

Андрііі Кава111.канті найшов сві1і візок на 1В<>х к'J,1ес1х 

ГОТОВІІІі КО.10 двериfі. Візн11к, rтіА КОЖJІН\І 3Г.1Я.10~ кари

катура акr.sіііської мо.:rп, стояв на 11ат.цях:, ·При.:tержуючи 
ве.1нкоrо сивого коня. 
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;~.овко.1а. хотячи впеВtІити ся, що шхто не може його бачи
п1 ІІІ Ч) ТІІ, J ТО.11 СПІІНПВ КОНSІ і, .1.1ож11вши пере!.: • 11 )ІМ 

товаришем ру0к11 на вхрест, с:nитав: , 
-- Ter1ep скажи ~1ені, чого т11 тут зявив ся, аби зако

.1оч) naпt міі1 спокій. 
1\ Ttl, мій х.1опче. "'' що МСІіС OQ\il1H)'B? 

-- А я як тебе 06,fа~ув? 
5Jr,? Т11 ще лнтаеш? І<о.г~11 м11 розій111ли ся у По11 

ni rap, лr казан мені. що маєs11 подорожувати через Піє· 
\!Онт ;10 Тоск:~нїї, а за,1ісць того тн удов ся до Парижа. 

- ІНо-ж се тобі шкодить? 
- Воно мені не шкоз.~пь. Навnа1ш, я думаю, що се 

ьідпо~ідае ~1оїм ui:iя~1. 

- Отже - сказав . .1,н.1рій - ти хочеш опекуюоватУ 

н~:. ~1еш? 
Я1шх гарних с.11в в'о уж11ває! 
П~рес1 t:piraю тебе, Кадерусе, що ти мил11ш ся. 

Гов, гов, не сердь ся, міІ\ хлопче. Тн дуже добре 
зна~·ш, що то знз111пь бу111 в 11ещас1 ю, а иещастє робить 
ti.ac заздрісними. Я думаб. що п1 заробляєш иа житє в То
сканїї, або ПіЛ:мо~rг), як nровідн11к, і я щ11ро жалів над то
бою, нr~1ов t1зд рі~ною днтнною. Ти зш1~111. що ІТ все на

зивав тебе своєю диттmою. 

Добре, добре, і що ~ тоrо? 

Будь "ерпе.11ший! 
я терnе.,ІІВІІЙ. a:ie ГОВОРІ! СІ\Ор!ІІ~. 
Нараз бачу, я~.; тн лереізджаеш чере.1 бра}f)' з віG· 

ннком у гарні" візку, гарно уnран11іі. Т11 мусів від.крип~ ~.;n
rНІ.11.ню 10.юта, або став rрошев~1м 11пссред1111ко:1.1. 

-- І через те, як кажеш, т11 зnз.:~.rісний? 
Нї, я ті.1ьки втіпrnніі, таюііІ в1·ї111н11іі, що хотів тобі 

11оrrату.1юв~ти, але що fl не є ві.а:nовідt-10 убранні\, то я че
кnв на нnго.ду, шо·Gи тебе не зав.стидати. 

Еге, Зtіаменнту нагоду ти внбрав! - нр11кнув АІІ· 
п.рі!!. - Г0Еор11т11 до мене перед м()Їм с.туrо10. 

- Uloж я ~rіг Ііа те nорзднt11, :.~ій х.1оnче? Я говорю 
л.о тебе толі. кО.1И 'tожу тебе зловитн. Тн ма-єш снороrо 
нояя, .1rrк11й візок. ти з ~риродн такиі1 стизький. як пи.:
кур; як611 я Gув нr .зістав тебе 11ш1і. то можr був 611 не мав 
'lр)ТОЇ нагоди. 









- JUЗ 

Ссрt>д:Іt'м1юго ,\\1)рн. Відтак я ст•щ /}11 r1ш.ю1 ч11с.1ом !Об І 

прJщайте 8.:1 ~юс мріі про )давn11є пенсіонованоrо пекаря. 

! 11, н1. мііі х.1011чt, t' nо.11ю оставап1 1 честю } сто,111111. 
Atl.J.pirt .~акуснв зуби. С.111ветн111і с1111 )1аі1ора Ка11а.1ь· 

ї•ан-rі Ч) в ся rорд1в1 з таrо, що в.н не бояв ся ніякого ри· 
знковноrо кроку. Він хв11.1ьку по;~.умав, відт:~к скоро оrдя· 

ну11 сн д0Lко.1а, всунув с~еuш1110 ру1<у до кишені і вова 1а· 
ч11;н1 бn1тт11 ~·11 .з курко,1 рево,11,1\~рп. Однакож рівночзсіІО 
l\J;1ep\ с ко 1 рнії 11е снускав 01<а зі свого товариша, с:~rщ·в 
рукою нозад сеІіе і дуже уваж110 отеор11в есnанськпй ніж. 
якніі 1авсї1·111 111с11в при собі ш1 с.1)4і1іі всякої потреби. 
Оба пр11 тt' бvпн однаково гід11 і роз\·мі.111 О.111" oдFtoro 
Р\ ko.i .-\11дрін /Щ 11•1а ~ ЮІШС/11 . " СІІ\1U ІІСL\11 \flO, ю І? І i.; 

~ 1110 і пі 111er-a ся .JO червоного в\·снкз, з ЯКІІ\t 5аеи.1а ся 

пзр) ХВІІ.1Ь. 

Добре, І\uлер\ ~е - ск.нав ДндріА. - Я думJю, ІЦ\І 

ти 6\де111 щnсливпй. 

Я Сі).ЗУ rтаrзт11 ся в11кор11с-rз1н обстав11ни нк наі\· 
кр.н1tе ві1н1nвіа ко.11шнй11 в.1аститещ, Поfі .ti Гар, :'<•1вг.· 

JО'ІІІ ніж в рукаві. 
Оrжс 11ої1емо до Парнжа. А.1е 111< ти переїдеш п•1· 

пrн рога·~ку, не виюнrкаючи п.ідозрі11я? Merti з:~.аєть ся, що 
пr є n 6ілt.ш!r1 ІІ!.'безпе.в.і. ко.111 і:1еш, •111м тоді, ко;шб йшов 
11і111н11. 

Чекай ,кззав І\~зеrу..: м11 1ара1 побачимо 
Скао1.1в~н11 re. В3ЯВ ве ІІІН\ св1rту 1 11111роки~1 ковШрО)І, 

ЯК\ ВІ '11/ІІі 11111 118 11<1 В<НІ. ' вбрав (.Я 11 ІІЮ, від·пк JН\І[І ·~ П•> 
.11ux з 1\ввал1\знті'Я і поста:єив на свою голову та прибрав 
недбалу )tіну с.1}т11, котрого пан сам поганяє коня. 

- Алеж слухзй - сказав А11дрuІі - я маю іхати з не
нn1їrн1тою rолоuою? 

- Гм - віJ.казав Кадерус. - - ТАкнй вітер, що зовс1м 

не ;tнRнО, якби він забрав твій каnел~ох. 
ДаІі cno1<ii1 - сказав АндріІі - скінчім се. 
Хтож тобі лереmкаджає? - відповів Кадерус. 

Я ні. 
Попrн роrатк~· 11ерf:Їха,1и /)el ніякого внnадку. На пер

ші~~ перехр~.:тю в\·.11111ь Аtорій с'111.111в коня і Ka.:iepyc зі· 
СКОЧ/!!! З ВЇЗІ\З. 

;\ СВІПЗ ~І'JГО С.1)ТН мііІ каrН."юх! - 11риrадав 

Андрій. • 
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uин, т1.1ь~.:н тому, що через сей с11окіfІ і чемність ВИдНО 
бу,10 11сзв11чuйну р.шу•11сть робин1 ce.ro вечера на перекір 
мінuІ. І>аронова так сауо здпвува.,а ся і покзза.1а свое 

1.:щвова11є, r.1янувши 11а своrо м,ужа в такиіі спосіб, що він 
•1ов~1не11 611 був nooшpнinr, однз.кож ві11 r;rяд;в уважно на 

'ІиСОПІІС, д.е 6) ,11! ЛОДЗНЇ ц:Юt J біржі і ІІОГ.1ЯЛ. паtй бар1-
НОВОІ був ЗОВСІМ з~1арпованиіі. 

- f1at11: Jl) к!япе - сказа.1а баронов:~ - я впевнЯlо вас, 

що зо11сі\1 не хо•1у с11ати і я маю оповіст11 ва~1 сего вечера 
1нся'Іу 1}i•111r1, rзІ\, що маєте неребути тут цїду піч, слу

хаючн \:l'~Іе, хочб11 й ма.111 с11ат11 на сrончи. 
S1 ..І.О 11 ІІН Х ) ~.І) Г, ПuІіІ ІІІ..111О:;і,-. JI) !.;~ЩІ ТІІХО. 

:>\1Іі д1 por1rli н~н~ Де-брсіі - (11\:,JJB 11;1 п: б&-;кнр 
не вбіІ . .:11те ~єбе с.І) хс.; ~.\І ЧЦ<="і 111.) н.ч н се~ 1тщ1:.;ь тш1 
,1анr ІЯГ, Со МО1!>ет<: Т k самЬ добре ПОЧ\ ТІІ іх ззвтра, а Я 

мадаю -t1 ;ю• і д1я ссб_ і я~-. по,во"ите МLІІ • то тт JСВЯЧ\ 
іі ІІй ()Ul OBOJ1Cllf Д{ЯІ\ІІХ 'lYЖt: 1Jз;м111х { 11p.~u і ~ІОЄЮ жі11-

КОК) 

СІІ\1 раао~1 ) 1.1р б_1 в таІі .:хоІ'ір.: в11м1р~ш1й 1 вдаr11в т9і' 
~11.11,но. 1110 Лук.r:11 І б:.~ро11овз б~.111 3()1111 з 1111·. ванн JНІТЗ
.щ ОДІІО др)'І«)1·0 ОЧІІМЗ, !1KUH ОЖІЦfl.'111 д;ш ceGe ІJЗЗlМІІfІ 

р11Т}їІІ(\' о lllJl\0)1( rОС'ПСІ.1:1р дому бу11 ІІСїJ\ІО:111м11і\. 
• Не д) ~1~-ir1e, uto я ХОЧ) вJ~ вш11.н11, мії1 ;тороr111ї 

!Ietreю rовор11в ,'laнr.-rяr д11..н.ш·~ о, 11і, ~ 1ьс1,. ні! 

НІ'СП"'l· ·"1шР ~нщ,с;1ок пrнневс.1ює мене ·11).JtJ()~,1~11 иою 

nодруІ\. :~бн дещо 11оговори.1а зі мною. Тану nросьбу я 

~1з10 '10 11ц т ~І< рі1ко ко 1н, що г пев JUli. що не 5, :хете че
НР за се суднтн 

дебrеіі В•)f'ІКН\ в що.:ь, ВАдСНІ'В ся і в111ішов, як П;JІІГІ)
;10ЩІІеІшіі, бо ще 1і зачіт18 Ji:J одвіра1\. 

- Се незвичайна рі 11 ci..a шв до c"Gt:, 1-.ом1 двері за 
и11м 3;1м1т) щі ся як .1егко с1 мужі, 1<0 грнх ш1 в11сміваt-
''°· віднnс>tтt. над 11ами побіду. • 

1<0:111 JlyнJ11r1 енйшов, Л.ан1·,1н!) зп11нв місце на софJ, 
замкнув отворену 1mижку і зачзв б.н:11r11 tн 11t~спком, одна

ко;~, пес1щ 11е .11uG11в і\01·0 та~.:, iJJK ДС'брен, і хотів iioro RКj
с1ни. To:ii Данr.,яр ВХОІІПВ Aoro з~ ІІІІІІО І КІ\11)'3 ІІП\І ва 

софу 11а др) r·ім боці кімнат11. Песик. оrо.~омшею11і таким 

!-Іезвича{!~шм лринятn1, схоронив ся за подушку і не ру

хав ся 1 )!kця. 
Чи знаєте, пане - спитала б~рС'Н'>Аа 1110 ВІ! ПО-

































ЛІТ Ви ша~ r~. ЩО я д} Ж( ПИШJВ ся свош гербом, хоч я НЇ· 
ко.~н не Jаб\ оао свого походженя. 

- - Д~жаз ве.111коj покорн, вбо ве.1икоі гордости - ска
зn Ман е Крісто. 

Оrже, коди я був ск.1епарем, тоді Морсерф був 

11ро~ти" р11бопово~1. 

І ro ii він нnз1111ав ся ... 
Ф1· рнан:1. 

Ті.11.ки Фсrнанд? 

Фер:·а•1д .'v\011дrro. 

811 11ев~1і ccro? 
Пов1тсч 611 6\тн r~евниіІ! Я-ж К\'nував в него риб,· 

сті.чьк11 ра.~' 9, що повинен би зх1ап1 А ого імя. 

-- Тзн чсщ,·-ж в11 д\:І!З.111 дати свою дочкv ча Аого cllfla? 
-- Б" Фсnна11д і Да•1r.1яр обn доробкrв11чі, оба ста.111 

'll.,ях-:ичnмн обз мають майже однакове иаІіно, поза т11м, 

що "РО 11rro говорять '!еяк: річ11, котрих 11е rоворятu про 

i1etie 

- А 1110 такr говорять 7 
- О, ні•ю такого. 

Ч0;rаіітt'. мені 11риrада10 ся щось, що я чув в з.1уц1 

з 1111t11см Фе~1а11.1а Мондеrо. Я 'І\'В те і'.!я в Гре11іі. 
В з.1\'tU зі e>!lpa1101a А.1ї Паті? 

- ТО·ТО·ТО! 

- Се є зага.nочне сказав Дзнr;~яр. fІрнзнаю ся. ш:> я 

д.зв би ш' '311ат11 що, аби про се довідат11 ся 

Се б\ ,,о 611 ~овс1м деrко, як бн 011 д\'Жt' ln'І:отілн. 
- А то .як?' 
- Ви мабуть маєте якихсь коресnон.з.свтів в Греuіі'? 

Розуміє ся, що мзю. 

А в Яніні? 
С1,rіз1 •. 
От;нс 11аrт11111пь до сего коресnош1.е11тз в ЯІrінї і спи· 

Т<ІІіте іІо1·0, ЯН\ [\О.1Ю відіграв Т3~1 ОДНІІ Фr~ІЩ\l 11'1 імя 

Фернан;~ Мондеrо в катастрофі Алі ТебеJІі11з. 

--~ Пра!!Д\І кажете с:рИКІІУа Да11r.1яр, ВСТІІЮЧИ ШВИJ,· 

ко -- Я 1·аn11ш) ше пині. 

Зробіть се. 
- Я се зроб.1110. 

І ян бн 011 11очу.'Іи про щось справді снан;~альнс ... 
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Д;шr.1яр - що ~t1<бн 11ров1111а будJ 11,1ні~1. т!.1ьк11 :11щ1, rn н 

МИІ!)ВШОЇ 11очи відиес.1а ~а fiIO строгу кару. 
- Бід11а жінка! - с-кнав Вієфорт, стнскаюч11 ї1 р)'К). 

- - Се бу.1з к.1р.1 за строга на ваші с11л11 1 бо вІІ два рази 
,":1мї.111, а пrc11itt1 •... 

-- Що? 
-- Н\·, \І\':ІІ\ ІJJ~І ска1зп1. Збt>ріrь всю свою ві 'lВЗГJ", бо 

се ще не конець. 

Госпоп.11 Gоже! - скр11кну.1а пзні Д~оr.111р пере.н1-
1<а110 -- то щ~: щось остає? 

- Rи г.1я;111те тілr.ю1 11~з2д с~бе се вже є дос11•1, 110-

ra110. Л тепер тр~бз r.1янутн Н:! б_\ дучнkть, яка е ще біль· 
ше х~1арна. пря:110 стрг.шна, ~1оже кровав~! 

Барон о ва 01Jn.1a. якн \І хо.чО.1'!1Окровню{ Вієфоrт був з 

11р11ро;ш і те11ег;111ве l\ого схнюн.ов~11.~; на:1яка.10 її 1'ЛІ>, що 
ОТНt)р11.та ус~. аби І\рІІКІІ.\1'11, О!І.Н0КО>І\ ГО.'ІОС завмер її в 

rор.1Ї. 

Як пр11rJ.за:1з с.я та страшна МІІІІ\ 111шш '? 11N1до· 

І!ЖЗв Вієфорr. - Як l!ЇІЇШ.10 до того, ЩО ВО!'З ВТЇІ\.1!1 3 т.1у· 
tі11ші гробу ! J •земних kО\1ірок 11uш11х сердеш" де вона 
була поховзна, і верт2 • .: ІГСnер до нас, як nрнаид, nиклFrкаЕ 
б.1їд;сть на нз1uі11 мши і паленнть Ііого соромо~1? 

- Ах! переба:rа Гер\Ііна - се бе1 t)'\ІНЇВі' ті.11,к11 і!ВІІ· 
'12ІЇННЙ ІТрИП:JЛОК. 

- Приш1дtщІ - .відrюr1ів ВіЕфорт. І Гі, нї, 11,1111. H~MJ 
r .1 кої річ11, 111.: rt рш1 a:io к ! 

- lJO)І) •r1·~ Ч11 не б\ в <."е 'ІDІІП:~док, що в~<' так з.10· 

пщ.10 ся? Чн не через пр1111.;до1< І<\ nвв rраф .\1011те Крістn 

сеї! .зім? Чи 11с 'ГІfННІЗдКО·ВІ) Кі1зав він ко11ат11 зем.110? Чи не 
був се пrmпадоІ\, що в111.:t)1н1110 там під деревами сю мою 

11св11с111у д11ти11\·, котrоі >1 11Іко.1и 11пвіт1, 11е поцілувала, але 

за котрою я nроля.1а ст'лькв гірких сліз! А, як моє серце 

rва.10 ся бу.10 до графа, кnли він зr·адав 11ро доро1·і остан
ки, які найдена під муравою. 

- Ні, ні, щші! Отсе " стrаш"На 11r1винка, яку маю ва:11 
rкa:inтr1 - прО.\ІОвив Вfефорт прнзушеннм годо·сом. - Ні. 
нічого не наІідсно під муравою. Ніякої д11т11н11 т •. \І н.: n!л. 

коn:шо. Ні. не nлJчте, ~н.• С'тnrнїтп. а ~а ~е дрожіт1,, 

!Но в11 ,'(О•1етІ:' ск11·~,1ти? . - cnttтaлa панї Ланrляр, 

lJЇf~Cf!O .!!J10·Ж:JLffl. 

Xo•r\ ск:~затн, 1110 коли rr~Ф Монте Кrісто копав 

' 
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с1ю в пй окол1щ1 1 діс1ав 1•. Звідси i!oro ее.~11ка11ське )f8'Й· 

tІО. яке no д~ мцї .~орда Вн;вюра )ІОЖt' пр1111ос11тн 01111п або 
;iea міJ ош1 рі'ІНО, д'же 11ffіев1111й дохід. що ~1оже не· 
сnо.'1їва1ю прспаст11. ян(•ІІ ~;оnа.1ьня 11едо1111са.111. 

Л.1е с111нзв rість - - ч11 "Не зн:1ете, чоrо він 11ри-

іхав до Фра1шїі? 
- Ні11 с11е1<\\1ює ;е.тїзшшями від11овів :10µ.д В1т:мор 

- а 6)11у•111 :ip\ 1 11111м хсміком і 11е мсщ11е n11з11а 1 11111м фізн-
кои. аін вІд1<р11н но1111й 1ї~.~єrrаф, котrнй 0111 стаrае: ся .ао· 

вес 111 до уж11ваня. 

- Л 1<і.1ь1.;о він пропуска~ pi•mo? стпав внс.1ане11ь 

префект8. 
- Не 6і.~1 ІН'. ~к пятьсот. або шіr:rьсот тисяч дірів -

сказав .1op;i В11.1~юр - о, ::і11 с1<н11ра. 
А.11г;t"ень говорив. внл;о, 1 ненавнст11, 60 не знаючи. 

'ІІНІ .зокпр11т11 rrафов11. оскаrж\ нав rioгo о с1•упіст1" 
Ч11 ш єтс i<Qro 1і\1 в Оте11.11 .., 
Певно. 
tllo !ІІПІ'"'С' npo 11его? 
Хочете RІІ~ТІ', •1о~н ні'1 Ііоrо І<\ niш? 

Так. 
rpnф е с11е1;у:~янт, якпіі ко.111с1. ше ~ру1"111уе ся своім11 

\то 1іf!ІІІІ\ІІt ен.:пеІЧ!Мі'ІТТП,!11. 1~1,.,i.1y '!дає • !11 ІJІСІ ~ C\'cI;tCT!I' 

.:~ом,-, -nю1і! nів К\ n11~. f мінерал•,не жеnсмо. FІін x()•ie обер 
Н\ТІІ .г~'і 1ЇVІ \ :t.i" ~1<1 к;•·ч~-т··. В'11 вже ~ко<Jав 11і111і1 rl:'
pn 1 .'lP.o або ~"11 р~"Іи, шо бл наі1т11 с:~авне же рм о, але не 

пощаст1110 rюм\ і він ІІ~'іnдовго ~а·ше СІі\ пов\ в~п1 с:-у

сt.дн' д1н111 О. як я !іого тте .11nб1ю. Я ті~ью1 чекаю 70• 
хв111ї, 1\(1.111 fіІ')ГСІ l~.1 ·111иця, iorn тt ~єrр<іф та пошукувзFІя 

-а мі11 ·r:1.1111им11 РО'ІSШІ зр\ йн\ють liorn, ~ се стан. ся 1-110. 
задоеrо. 

fНШJОЇ ROflO:ю1e 11i? - Якn 11r111111r1a 
Псреfі\'В~ ючн 

пrиятелів. 

в Ам1її ni~ :1вів жі11к\· одно1·0 з моїх 

-- Чомуж 11~ 111~ каєтс лімстн? 
Я \k8 ) ~;1:~1 rs>M:: Грі! ДВОUОІ ск.1:..п в Аьr.Jієць . 

nep11111.r 11і• т~"1нм •, .l;J) 1 тт.: м.-.~м, .1 rрет1111 обосТ 11111м ~1е 

чем. 

А якнf1 б)в Е11с.11д двобоїв? 
Перш1•11 pJ·1 віл пост:): 1щ1 )tОю р)1Ку, дрн11іі риз 

зрІ!НІІВ ~ІСІІ в Ір~ 'llt ;. rрепш p.i і lрОбІІв МСНі оrсю ран) 
, 
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Без С~ МШВ) - відnов1в rр"ф Оо НІХТО не Ч) Є, 

щоби я нар1кав. 

І ваше теперішнє щастє І<ІЮІ 11<.: іМІІКІІІИ.10 вашого 

серця. 

М()Є нщрішне Щ'1Сl'Є ВИрІВn~ t. КО 1НШІІЮ МОЮ ІіІ:• 
ДQ.'lIO. 

Ч11 1111 жонаті? 
Я? ж<111.1тніі? відповів Мщ1тс ){ріс10. 1.1ріrнув.1111 

я. - Хто м11· в;.1:11 т;.11,е ~:-1<аза111? 

Нїхто 1.нш ccro (Іе юuш1, але в:1 с часте. бJ•І) ть в 
оп •рі .! мо:юдою і rap110/() ЖСJІЩJІІІОЮ. 

Вані.І 11.-в11ьн1щя, котр) я Х} 111n в l{он:та11r11t1щ10,;ї, 

пан. до 1к. к ; я. Я приняв і 1 з, .::111 10 ,'lС>ЧІ\\, liu не :мJю 

ІіЇКОГО UЇ.~ьше .110611. 11 В CBl"tЇ. 
Отжо.: 11 жнєте с-Jмітно? 

Ж1tD) симітно. 

Не маt·тс 111 се-стр11. 1:1 с11;., 1· 'iJ ri ка' 
Не маю нікого. 

- Ян·же можете: т~к ж1п11, 11, м.1ю•111 н:ноrо, х1с• 11р11· 

вязув:~н би вас до nштя f 
le щ~ МUІ,І flf)Jl\IПta, 11:11.й. 11:; м .t~:r1 я .11\JU!IІJ МО.10· 

J.Y дївч1шу і мав nже з пею о;ю;1111п1 ~и, 11.1с 11рнй1111а війна 
1 забрала ~1енс. Я д) щ:1в, шо вон;1 .11or11111, м~не 1111 сті.1ь1ш, 
щоб nоч~1с тн ,ІJ мене, або t1·· si .ь о ТJТІ мс111 вірною до 
об). Ті! 1\0111 я веrнув. в HJ юм б\ І ' \,1М\ "ю1:1 От•е 

~ с ор я майже вс1' мущин, що nом11н\.11t дванцятай рік 
митя. Можливо, що моє сер·1с б~,1с ~.1, 'iui~. 11)1 ~ерця 

инших, і тертт1в б;.1ьше, чн:м вон11 /і\ 1116 т~rп л11 ш1 мої~1 
11ісц11 - отсе є в;;я ріж111щ11. 

Гр, ф1111я 11rч1стан~т1 на хв11.1ьн\. Н('МuІІ б11 11:· с1а о 111 

вЩиху. 

- Тан 

своїм 
іі ще 

сер1111 -
коли? 

НїнолнІ 
Ніко ~11? 

сназзла 

1юбнтн 

- і 011 ще 1;1хо~н1.111 .:10 110боз в 
можна ті:1ьк11 р<Із. Л 1111 б:1чнли вн 

Я ніно 111 11е вертав там, .1е вонn ж11є 

На Ма.1ь1)? 

- Так, на Мальту. 
- Отже вон; ще на Мальті? 

Так д~·.мnю. 
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ник спокоєм, побоюючись 3буднт11 ворога, який сrт:ш так 

довго, роздав .:я на по.::r.вірю сrук в'ізджаючоі кнритІL Bi.:r.· 
так в1н пОЧ) в х:д яко1сь старої особи по сходах і :~.1ач та 
ІіоіІканє с.1уг, яке .~авсїгди можна )ІІЖ ІJН\Нt зау11ажит~•. ко

.111 вони старають ся ПОКdJат11 jаінтере-сованє в с_,1\-ТК\' 

своіх панів. Аів ско•шв, аб11 від.р11r.11оnат11 двері і в· ::111~ 
Зііраз no1,:i.1:1.1a ся без оповішес1я стара пані, що нес.1а 1н 
одніП р1·н1 111;1.11,, а в друrііі свііі к.~11е,110'< . Бі.1е во.10-сє бу
.10 ззк1111с11с 1щ.1ад з жав ого чо.1а, .1 оч11, вже запалі зі 
cr.ipocт11, м.1І'rжс з1111кал11 під r10в~к1мн опухлими від nлз•1у. 

-- О, 31н10, знпо - сказа1с1. Яке Ііf'иtастє! Я' умр) 
ч~рс~ 11.:1·0, о, я п~щ10 у~~;ч чrре1 н~го! 

І _111;.1;11111 11а крісло н<мб.111 >.ше .'10 дuерті, внбух:rа с:~1-
,1м1нм П 13Чf:U. C,1yr11 СТОЯ lfl В .lВерЯХ, ІІС ~І.lЮЧІІ 01і.1ОСТІІ 
пі.~ і1111 fJ.111з·11<? 1 д111111;111 ся 11а старого с.:t\'Г~ Ног;пієра. 
як11іі r1оч) в11111 гамір .:1 к щ1а•11 свого пава внбіг також 1 
мучнn ся з .Зі!\ гнмн 

!Jієф·>рт ветав і пр11ст;. пив до .::воеі те аі. бо ес якра~ 

була вона. 
JH11 ~'Т:1.10 ся? спнпш. !Іtо в:~с Т:Іk нюруuш:ю? 

Чн п. Ссс~-Меран не е з вами? 
П.-rн Сен-Мерая \·мс;JІ від11овІ.1а маркіза без всrу· 

тту. без д)'.Х); вnr1;r внr.1яда.~а як пр11rолом111ена. 

В єфор·r вІ.:~ступнв назад і 1ало~111в11111 руІ(І1, крнкнув: 

• ~·мер! Так наr.10? 
Тнждень тому - опов1да;1а пані Сен-Мерзн \ІІІ 

11\ .:тн.111 ся обоt: в дорогу ка ритою по обіді. Пав Се11-Мерз11 
·1\ в ся 11едо(іr(' 'Іеrсз 1,і;rька 111ів. Та думка, що поба•шмо 
знов наш\ 1oror\ Ва:rє!ПНІІ). ,:101.~вала Ііому ві.!lвати, огме 
вс ~~nжаюч11 '.ІВ 11ед~ n, він хоr1в в111хат11. Код11 ш1 були 
шість м11.11. від Marrилfi він зів кі.~ьк1 цукоркLз, ;rкі зв11· 
чnіі110 ів і ~ап11в в r:1убо1шіі сnн, що 1111rпидав МС'НЇ наче нe
nr11pf\:11111їr. Я !ІІ\Гfі,'111 СЯ fіОГО (і\'ДІІТІІ, ХОЧ 3ЗПВ9.ЖІfЛЗ, ШО 
ііt1Г<1 .ІІІІ!t' 11<) 1 І<'РВОНЇ.10, <І 1!\;11.с fi1111 Іі•}І'ІІТО СІІ/U>ІіЇЙmе ЧІІМ 
з:н•1аПно. О;111n1<ож става.10 вже темно і н не )1or.10 богаrо 
б:~ч11т11 отже я с1с t'і\•дн.1а Нога. Нарзз Rі!І г,1ухо застогнав, 
як чоп.оні'· шо •r\'Є • 6L1ь чеrе1 С' ·~t, І юшvвшн ся rи.1ЬНО, 
•1і111яu •·n •ОВ\' r.n rо'1ІІ. Я С'ТТІІІІ'!Н тто•1т1·~їощ1 і зачnла rо
вор11•н А·1 тт. (('н-~ерана Я \ жнвапn своїх сот1r1 ::io ню· 
х; 1·я, т.• ш•·n н~ тт 1м<1га.~о, до r: ' ror1,1x •. 1. -з тру110~1 

І І· ( \ІХ) 
\Іаr 111іі 

ІЧ 
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11езнво, дороп111 до1по.ре Аре\rї. Та насамперед скажhь 11е

НІ, як мають ся ,'\\<1.дe...'tWfЗ 1 Анту:шета? 

.Мадел.ною r1а.:шва,1а ся дочка докrорз, а А~пуане·а 
б) .1а дочка l!oro брата. 

Доктор ЛріЩ уо1іхнув ся невосе.10. 

Авrуанета має ся дуже добре - сказав - з.11е Маде· 
л1на не так д) )ке. 0.:r.накож 'Ін 11іо.1а,1іІ 110 мене, дитннко. 

Чи не ,·ато, або ~1а111 Ві't'.фор~ ;roxori.111? ІН од о тебе, то ба
чу, що .хоч не може!.Іо позбу1ї1 сн С'ВО'іх 11срвів, то ІіІ! зле 

бу.~об, 11кби тн ІН' rюзво:1ялз своїї! уяві занадто буяти. 

В::~дЄJ1т1111J з~11::1.1енїла. Дoi-1or Арі11і м.1в здібн1сть вrа
.:І\'11.нн1, 11к,, ..t•>xoд11.1.i до 4Jрод1І1ств;;. В111 11.1ж~:n._.11 до тих 

.'tікарів, Щ•) ВПЛІІВJІОТЬ ІІЗ нерви 11р11 ПQМОЧІІ Д) MIOJ. 
Н• відпові.із вона. - Вас 11ок.111кано до моєї 

бабкв. Ви зн Т• про tЮШастє, яке в нас ста110 ся? 

НІ! 3Н ю ІfЇ ІОГО - відповів .'101\ТОр Аріні. 
В;~~Е..ІІ"!їІН · :1;~о\10в11.1а з плачем: 

.Min діз. умер. 

Л:~н Сен-Мерав? 
Так. 

І Іt'сnо:1ївзно? 

,\\1в \д:~р 11•1оn,1єксіі. ,, ""') 
,, 1 j) . РО І.'ІЕ'І<СІІ. 

Т..:к, а C';J f. бк 'Іре1ст.1в1я еобі, що і ~t)Ж. 

·oro , .r r ЇkО!ІІІ ca\•oro • е .11•ш ~ . к11•че 1 до себе 1 що 
в ШІ \І .:1. т •11 НІІ\І. О, п не ДОІ\rО ~ р f) тt ШО J н~ю 

1 '"'11 є? 
В с 011 1С:м:ш і, з 1JО1арем. 

А 71. н :°)ТЇt? 
Т ю1 1, 11к б\<. Псrс Д) мк 1 є о ·::1\1 ясч , о.1е тіло 

без ri)X). 
;\.1е ВС~ О~fІП'•ОсІО тебе .~ЮUІІТІ>, np.!Bдn? 
Так ск;~ 1а.1а Ва.:~еатина ІJ~ІІ м~не .1юб11т1" 

А хто тебе 11е JІюбнть? 
Вз.1є11т1rн с; мно ) СІЇХВ) :ia ся. 

Я1 і t .-нм11rо\ІІІ 11«.'1~r11 тnо1:.1 611G1ш' 
-· н, ІBHCUlt . ОJ17>а•н~нє 1.ервів і ДИR~!О 11еС"1Окійш1fі 

kіинат11 :i 11ав · r ь ч; лз, як , оіі правн.~ рvхав ск.11rn:1кою. 

СО!!. 8011 rrpeДL'T, ВШІЗ собі В СЯ.і НJ<НЇ pSHO, ШО l .'1) !UЗ ) НО
С\11. м n ·1 '1 т .o:u і шо вон:; се в11 і1з 80110 nредставн
.'Іа собі, 11rм•JВ (і11 бачи ~а яю1йсь 11р11111111, що ) ві йшов до іі 















В 'lj) 1" шж11в С'І. r •J.E о МІ! ", м \ )І1ХОl: 1 я·;б11 
ІІС' , 1 rJ .! 1 Шl'~JJ!K<J б.• .1k ь, '11)i!l·!a-fi U) ,!О Д) \ІЗТІJ, 1110 

;1ін В С (J;\1 Нf:'!~!І1ІІ1\І f\E.CC;fJ)I 1:.;:-::•1рою. 

l.: \ х"11, 1:·>11 д!\рогn, ~:оя :1 •• 1.доf>о ~·1. 13а:~ппнно 
І!'>О\Іu;,;1 в 11 1,.-;,001 м ... "о,.,.і1•11,111 , нr"....;1, 1.1\1 ro.~oco11. 

r1, 1;01;1, , 1111, нес м" и нї·,0111 д) м1ш, з..:1 я;С) nотрсб~В~о· 

.111 п".1~1;'1111 11.rLд с1": roiм. 11срс.1 с· он.1 jJ•1.111;1oю, 11c·1e;i. 
.рняте. '1\ІІІ, ,,-о Рrрс,ц f)orcм, моІІ,)ТІ• штлт11 одні в сер· 

1i х ..'і(') 1' '· .ix в "І rг'>р н1.1 1<11ш1,•1 Я н k0.111 не б) в ро· 

\\ Н'І'І<(\І, о •е є,,"_ І о.1:11·11м Гo.j)Qt:)I. я ІіС на=лі'1\ІО н! 

.М І І f' "'• f І }~ПGІ .!, •1,J :'.Ь:Оі11 І" С.1~В, бе І .:І"Яе, QСЗ 11r11-

IJ~ мnє ;1,1. r. cn:•c10 tЯ з твоі.\І, і11 .11н11пє111 мене і тн д І· 

"",. (l'''іІІ!ІІ. І(() .11 J'OUll!IІ Се, lf(Jll !І'JЯЮ, що добре роі111111, 
() І'ІІЮJІ, 1.0"1• я 'П··~~ rr ~·\, я тр ... .<І\ своє ЖІІТЄ з ХВИlС'Ю. 

н• .11 п1 \І<Н<' .1иш";u. В:;;:єн;1•1.с·, i: ос·.·ю '"21! на св1r1 

У'о. ссtт:'1 Е: 11r~,111ro nодГУ"•Є'Н:!, її :о.І)і!·. t:: ті.1ью1 мс:і'}І 
;111~агrюм, 1oli'11J чо,1011і1,r·м, котрогr1 прuвязуІ' до мене ri11,. 
к1• то~:~r;\ІІ'; '' іkІІ'fе 01 ;1,е uїх10 не нотре>u\ є м 1Г) бсзужн· 
т ~·шоrо ж11т • 

(.)( • •ЦО Я іf1(')б.1Ю Я б) д) _:}!,. ДU С3\Ю\ ХВШІі ТВОГІ) 

І\ 1uб\. •r, е ХОЧ') итр.: ІІГПІ ~1"в1н. 'іщ1 '01 И~СПОДЇЗ;:іlІОJ 

11~н:~дн, 11н:1 11 м •н '( t ,,, (''L т;~є Х 1 о ,наr;, Фра1111 ~1оже ,ще ,і 

''' Г''' 1 "~ед тю1 111<~ro1 Гrім '1o;i.e мщн1п1 1:: 'Престо,1, 
к~>.ш т11 (і, деш зб.111жат11 ся до цсrо Ніч о не в11г лядає на 

1, ~:01. 1 г.е д.~я тсrо, х1с З<r)л;н.•1111/і на смерть і чудо є 

юнсї", 11р11р<>д1юю рі•1с111, котr ход11ть о 11нр,1туванє iioro 
і 1 01<!р111. Отже я буду чекати ,10 ,nослїдноі хвш1ї і ко.111 

~І )Я "ед ).11! U\Д(' В)І, 1NJІЗ. Ttl\1 що радІІ ІІІ! бу.~с, ко.111 я 

не JMOih) \Іатн ніякої ІkІ.'Ш, я наr111шу довірочний .mст до 

roro І' нri-•. .i JJHГl'J, .1с п:iL·,Jieктa no.1iui1, щоби об·111J· 
1m\•11111 їх 1 ,.о-.·м нгмd•р-ам, і з i.-r:нo 11коrось .1і•а, над бef)e

rf')м m:оїс1 "rnnac'111. 1111 березї 11коісь рікн 1~)0&:1ю конеuь 
<'Пому іс·rtюн:.1100 т:1к 11ев1ю, як пен11е € те. що я є с11ном 

нзіічес1ііГr111оrо чолов"ка, ІfКИЙ ко.н1 ЖІ!іІ у Фрз.нціі. 

В; .~є11т11Р:~ конву.111сіі•110 заJІрожз:~а. Вон:~ n\·сп1ла пар· 
І\;ІІІ і nn)тт11.~а рук~1 попри себе 11 дві ве.111чс.зиі с:~ез11 no-
1. 01 l'.' H ('Я 1'0 ЇЇ М'НІ1Х М~k.'СІІ'1і.1ЇЯН СТОЯВ nere.:i, нею 33· 

,П!/}"'.І І''І, 11.1{' рЇUІ)ЧИІі 

-- О. 11J .1юбо11 Б1>r 1 екз :i 1d Ва.,є11т11на ти бузеш 
,..i,;t·.-r··, 11p:.f'"1a? 
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11ля ~1е11е на сті.1ькн добрни, Макс11иL1іяне, щоб11 застав11пt мене до 
.1і!ІІvтя G1a1·0 ~:;т;;у !зза юrо, що '11 .щшу ії в та:.Ш. стЩ npawдa ! 
~І .д• !!JIO, що вщ ;~іда Ноартіє деГ"..К:fТь е ой111, що клпракr и"є 
6 ~ ПІ n. UІИСЗІ!НіІ нmіі вечер. 

Море.1ь не був вдово.1ем11й інформаціями зід Ва;~єнти
ш1. Вt[І пішов до нотаря, а сей потвердив йо:.~у нов11'1!k)'. 
що 111ідп11санє контраG<"Ту має віз.бу-r11 ся о деsятjй годнні 

ве•rср. Тодї він пішо·в ~о l"'p<JJфa Монте Kpic-ro і ПОЧJ'З ще 
б і 11ьн11:. Франц за:ходн1в там, щоОи датн знати про важну 

новн~ну 1.1 панї Віsфорт <На1шса,1а, т:рсnраша~очи 1·рафа. що 

ііого 11с запрошують на цсре~tонїю, бо ~мерть .ма·ркіза Сен

Мерана і небезnечl!а недуга iroro вдовн юrдають сум на її 

.ll;'I· а n~ш Вієфорт не Х'ІТЇ.1аб, щобн rpa·p -~онте Крісто 
сумував. День перед т1·ч Франца 11ре;~стаа1~0 і1 н:і Сен

Мера~, яка лок11ну.1а бу.1г ліжко, аби rюго nриня:-.1, о'І.ІІ.!· 

кож мусі.н вернути до ліжка сейчас пі~11я принятя. 
І !~=1101,і'і Морел, коли ін "11,;.1уха; 17 новини. не ~1:

~·кr11i:11 ~ від, бистрого ока rрафа. ТDму .Монте Кріrто бу!! 
дас.кавії1ш11·й д.1и неrо, ЧІt:\І ко.111; в діі,сн-ости він був такий 

,1аска·~нй, шо Море.tь кіпька р13зі11 хо-гів вже о:nовісти йо

му 6С'С. Однакож вія л1рr·rгадав собі обіцmіку, я.ку да:в Балєн
нsнї, і \fODЧiJ'B. 

Ма1\<СІІ\1ЇJ1Ї:ян nроч11та·в .111cr В11.1єнп1н11 в nponrv .'ня 
:т:~ Ііц~нь разів. І кождо•о разу, ко;111 чнтав його, віднов
.~ю11ав свою нрнсяrу, що мус11ть nщасл~1внтт1 її. На яку ве-

11к\' /'OJ:: І\ !J 1Н)'Є .11.В' І'І, .. І 1 " '111 · ·1 f,1K\' ві 13,;)( И\ 

nо;:-гапов) ! С.:-кі:rь1ш noшJюr належнтr. ся ііі від веrо за те, 
що ВОІІ'І жертвує зад.'lя нtto усім Вона аrає не жінкою а 

царине10. Годі най-rн ,:~.,1я неr по1о:""а.,.к »1 в::~ячносrn і .lIO· 
боr11. Мор<>ч', дрожа. ;:i1 щ;ю•іІf ~:'о хвmІ'о, ко.~•1 Ва."'єwrн
на лр11т1'.111т" ся до него ; ск?ж,•: ,.Ось я є. ;\'\акси:11і.1Їю!е 
берн \1с-не". 

Ві11 nрнготовнв усе для іі уте•rі. Сховав .між 1щ11ю11ш-
11Ою :11Ji др:~бш·tї, приrотов11в бр11 111<\. я ~.:ою :1.1ав СЗ\1 fхата. 
бс~з с:1уг, б'::з світе,1, - світ1а 3асrі~~нь. аж як скрутять на 
11,erm1\' і\'МІІ!ІО. B';i uacy ДО '[ЗС\' ~д~і!"І'!В ся. 1~>mючн, як 
буде ·•то~1<rат11 Ва.1єатш1Т 1.1із rн 1 •.::рх~ v.vpy. '!!К б)·::~е дер· 
жап1 "Г 8 С.!!О-.х ')\'К..Х • .:rрожз І\' і t·e стая~я1оч\' 01ору. ту Ва
.н 11 1111\. ЦІ, ')І ті ЬІ<Н \'\\І\\' міг 'J.OCll C""llCk 111 і ЯК-V UЇІУ}"'В3В 
JІІЕІ•е в І\ЇН НЮІ пn.-ьuї;= 

Коп1 ст: 10 спо.:' .~ня ; 8і1 11('6, .,, ", •1•0 год.нез зТh.111-
жає с~. ві11 забЮкав са,1ітност11 По"о 1<роч 1шпі.1а. Звнчзrj-
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А.1еж мн11увш11на батька не cn:i;iaє на сНІІа. 
Се 11равда. 

Сr1раед1, не .б~ дьте вперті 
.:ег0 1одр)ЖU. Роз: м~,-е )Іене -
домі в11 стр1-тил11 сего мо:~одоrо 

но1норяю 11а.\І, я не знаю нїчого. 
A:i ~ я ~нn ю. 
В11 роби:~и доnнти? 

М1ся11ь rом} ви хоп.1.~ 

я в 110.myui Cf' в ити 
Ка11а.н.кn11ті, лро я:•оt о. 

1111 бу;1а ящ1 .11011реба ,-ого? Ч11 11~ мол;на на nерши•й 

llQJ .НІД 01\n ІІІЗНІНІІ, .3 КІ1 \1 МІіІ<•МО до дї.1а? ~Псредовоім ві11 
Е бо1·з111і!! 

Н не є 11евн1tй сего. 
Од11а1;оп, в11 є в1.:хв1ча.1ь.ні ~а него. 

І Іа ІТЯ7ьдесять 111сяч .1ірів се дріб111щя. 
В 11 М<* знамените виховане. 

Гм! сказав тепер з чє,рпt Moc!"!r І<rісто 
Він муз11ка.1ьJшіі чо.1011ік 

Вс: Іта.1їі'rцї муз11к<J:~ьні 

Л.1е-ж, rрафе, не rобіть нrсnра11І:'д.1ивости сему мо· 

.1 О..111 еви. 

- І !у, н 11f\1Іі\НЗЮ CR. що 

родm1ою .Морсе.рфів, то мс1-11ї 

8 дорогу. 
Данr,1яр ниб) х сміхом 

Яки.А з вас 1турИ7аю1н 1 

доrо д11я. 

ко.,11 я 111,,ю нmну звязь < 

1н•пр11~,мно, 1110 ві'Н в11аз11тF, 

Се д1є с11 ;: Jд,-

Л.1е !НІ Н(' ~1ожете Ct."1"0 ... ~k \ rв.~~н Моrсеrфи 113· 
діють ся t111 ес 11011руж.е. 

G11равд1? 

Без с; 1~н1в). 
В т111им р.в1 !іех.т се ~ия~11ять. Ви може-те .-.r,!.:1.зп1 

се O.irиKU'ї1 натяком. Вн так 6.111%1<0 жrн·•е з t"~IO родиною 

Slf А ntf JІІЇдІШ Таке ІМН.1И/ 

:і іх (JJ,1111. Tiiм .:r бvJ1<1 внд1tо д.1 ,t(C i1.U·бpr. Чuму 
1·раф1111н, гоrда Маркидв, rшш111.-1 І<атащ111ка, яка задедвн 

от11ор1111. у..:т" llQ своїх наіkт;1р1111tх зш1ком11х, взt1,1а вас за 

р)к). 11011ро· Jдн.1J в горо.:~ 11рнr>~11111ш1 с ежн:н111 і ос-rава· 
.1а там 11ів r o.1m111? Лр11й\1етс ~ , к" 1а r11 с.1011(• батьковн? 

Д~ же раде, Яk собі сего б.нкз~ '1:. 

Одн:~кож так, щоби tll\t ra.io~t справа б\.'іJ вже n<J· 
.1агоджt·н:1 .11~в110 рішj>чС' 1{0.111 він :m !J."t мое~ дочки. то 
1.exar1 •1:,311ач11ть день, скаже свої \'С.1іr1я, • одш1м c;rOEf"I 
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-· Се ПІЧО не ЗRЗЧІ!ТЬ, '11·1' д )е.ГО ВІ>tІН БО.1іють вас. 
- Однакож та~.; воно ие є, міі1 дороr11Іі графе. Навпа· 

1\Н, мене 'З обох сторін вLІштовху1о·ь. 
З об1>х стор:\J? 

Очевндно що так. Панна Евгенія за11едв1t ві11.Поаідає 
мооі а 1ї довірснннця, п::нша дr,1'_,ii, ~овсім до ~1ен~ не ro· 
вnр11т1 •. 

Овяакож батн;о ма~ ,ц.1я вас нс.1111;у nnUJЗ'fІY - ска 

зав Мо1111~ І<рісто, 

!'Н11.? О, нї. ni11 ебив ~ ~нч~ серне 111ся•1у н·ожів -
flOД<)CTnTKO'I д.1я тrare.:tiї, я П\ЧІ3Іtаю. О.1ЮІІ<ОЖ ВО!fИ за· 

'\!Ї'Снь ранити i.ieнe зnтуп.1юза.111 ся ще ~ своіJС похва.JС, та 
асе тairn бу1111 се ножі nр<1зз11ві і смертоносні 

З.ндр1:"!'ь ~ доказои .1юбое11 

Так, Jд~ я ш~ є заздр1с1111іі 

То RІН ~аз11рост11ть. 

Ко~І\·, ;Іебреєв11; 

Ні, вам. 

Меш? Я .~з.10:.hнв би ся. що 110101 промнне тимдень 
то двсrі Лаш'.~яrів б\'дуть замкнені перс.щі мною. 

1Мил11те ся. ,1ш J.ОрОПІ•Й fІіСІ<ОЮе 
Докажі 11, меві. 
Хо11е с. що•бн я ес ~!\'·)бив? 

Так 

Добре' Мені '1рИ'1Ор\ 'Н~но старат11 ся, аби rраф 
.'Аорсерф "3яв .:я о:о .:~~ф1ніп1вttоr() по11а ~.наrнr 1 ба.ро ном 

Хто Bil\1 се nричоруч11а) 

Cn\I барон 
О! сказзв Д;~ьберт 1і 3б11тоu1111в1 yc:.iixoiм ви 

Сt"ГО 11~ 1роб11тс, правда шо ні. naнr rрафе? 
Л11еж 11~в4ю, що зроб.1ю Я обі11яв се зробити. 
Га' сказав Лльбе.р~, ~іт~аю•111. - Як ба"Іу, то А 

ви з:~ азял11 ся мене оженwrи. 
~ Я ЗіІ•ВЗЯ'І!І ся жити ..'J;Oбpr з уоім11, от се є правда -· 

ві.д;11овів Монте Kpkro. - Говорячи однак()ж про Дебрея, 
шо се з11:r•1нть, що я tre бачу йоrо пос.~іднкмн чеками в до· 

"і бапона? 
Там булn суперечка 

Шо? З бароновою? 
• Ні, з бароно~ . 
. Ч11 він щось завважив? 
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nри~;ззую тобі не зроби'Іи ані одного кр<жу більше.• 

- ,,.НехаІі жщ су.;rтан - СJ<азаіІа та особа. - Вів АІЕ 
повне прощенЕ візіеро11и А.Ії .і не ті.11ьки дарує йому йоrо 
житє, а.1е А вертає Аоку його мвІ!но та nосї.,1ости. 

-· Моя м:п11 скг11кnу.1а ·з радосп1 і 11рнтис.нтла мене 

J.O сваіх ГІ1)дИ11. 
- "Чекn!і! - сказав Се:йм. бnчу•1и. що вона вже хо-

тііІа вихо.111ти 'ІІІ 'Не бач1fш, шо ві11 ще не дав ме\І'Ї пер· 

стеня." 

.• "Іlr3вд::~" сказала мо я ~1ат11. Нонз впала на ко-

.1іна і 11іднес;щ мен.: до гори, немов би бажа.~а, моляч11 ся 

до Бога за мене, щоби вів мене підніс близше до себе. 
Др;тнІ! rзз Гайде сm1ни.1а ся. Зворуше.ttє 111еремоr,10 

її так, що піт в11стуn11в іИ f1'1 ч o:io і го:~ос зат-л;·х, бо гор· 
ло і уста в неі висохли. Монте І<рісто вляв трошки хо-

1одноі ВО\.'ІІІ 'В 1Ш<.1'!Ін.к) і подав ій, говорячи з лзrі!І:ІІіспо. 
в якЇ'іі бу.1а т.11шж тінь рооказу: 

- Відваги! 
І"ай;Lс' ~111111.1<1 воду і зача.1а .~11011 rовор1п11. 

До cer·o 1 1асу наші 0•111 нже 11асті11~.к11 11р111ш1<.1.И б)· 
.'Ш до 11іт1,м11, 11LO MtJ 11ізна"1и післмщя rн1111і: се був наш чо-
1овік. Ci:.ti~1 1 зкоа; '1ізнав i'ioro, одІШКО'>Н 11і11 знав ті,1ькн 
"11.\Ш обов~вок: б\ ПІ ПОС;JVШНІJМ. 

"В •1111\\ і:ие1ш nриход11111?" - опитав піс11анця. 
,.В ме1<11 нзu·с ro '13Іш, Л.1; Тебе.1ш.: 
"Як r11 "'fнo:o.:шJJ ~LД C<J'IOro д.11 кр1111.'і) в Селі\! 

-- ro ·-·· .;•11, 

-- "T•lk . IOJ . В пi~,13F.fllL і я Т\ т пр:пt0111у Aoro 

•1 еrстен1 .. • 
"н ІН' r-.~•І\, що ТІІ М.іЄ'П " .1:oit1 рую" сказав Се-

~ім. 
"T•J r1p11ii111 G.11nшc- t'kХНІв nіс.1а11ещ, -·· або я1' 

во:1їе111, тn н 11р11і1:1у б:шзше до гебс." 
- "S1 щ ~1 о i;K\: ся uї на о,111п, 11і на друге . - аідn·овів 

Се.1•м l l11r1<1F те. що маєш, отт;~м 11<1 світ.чї і віщ:туп11, 

11ак11 я його оrляну." 
"ІІ~х •. й т~· к бу 1е" сюzзав ліс.1~щ·ш. і 11і.:~сту1111в, 

nостав11вш11 вперед пеr:;е,нь на \1k11e, яке вказав СеJІЬ1. 
(), 11к нг111і серця ба.ш ся, бо се дійсно внr.,ядз.10 

я:~ перстень re, шо там .1ежа.чо. Ч11 се перстень мого бать
ка? Се.1їм, дері!1.\·чн ше 11 р\•ю~х 1а1111~ену скнnку, пі..:Ш\шов 









. 251 -

Апьберт є-тр;;тив мову піс.1я всь<>rо тоrо, що чув і ба-
ЧІІВ. 

Досить' Скі11чі~1 свою каву - промов1~и Mo?.'fe Крі-
сто. Історія снінченз. 

РО3дїJJ LXXVIII. 

Відомосп1 з Я11їнн. 

Якби Вапєнт11на б;ла бачш12 дрожачі кронн і звору
!ІІене лнце Фрзнuз, коли в;у вні'ішов з кі~111атн Н::>:шrі€, ro 
навіть вонJ булаб nр1шсвопе<1а пожr.лу9;1т11 jj')r•J. t3і~;ф<;рт 

вимовив кі.%ка t1езрозу.мL1их сдів 1 сховав ся у своїй сту
.11іі, де Ja 11к11х дЕі rо.:~.инї діс-rзв с.1ідуючоrо .тнста: 

"ІІk111 1ot•1, щn 111111111нян11.,о ся, 11з11 Іf1щ11і~ ІІіефорr ,,.,·с11п. 
6.1 ч11111 ІІСJ.І•)іt1..1ІІІІіС'Т"h rio~·triYЖHЬOTO 3НЯ31\)' мі11< Cl"O~tll flOДJIHOJiO і 
1юд1111<110 Ф11а11ца Епі11ея. Фршщ Eni11ell є nopnжe1111n і 3д1шовш111ІІ 
11•м. ІІІ•"• 11. Вієфt)рт, пк тщr.qядае, зизu npo пnдїї, якІ 11ннІ щшn:ieнri 
~1 fl(' IHHIL'IІt:JIHH n<1r·1) :J 'tаКІОt ПОНfДОJ.і:ІеІІt'М." 

Нїхто, хтu бnчвu прокуратора в сю хвн.110, 11р11бит.:Jrо 
~даром, 11t бvв бн .:каз"в, ;по .і11 ruru c11u.J.1в"1:1 сн. В .аfй
сиосrи вitt н~о.111 i:e дsмав, що иоrо бать110 П•)С)'"t!УВ би 
сІJою смітсть, а радше жорстонkт1., таk далеко, шобн аж 
оповісти rJk) істор1ю. І ло справед.1111вост11 треб·і l3ієфср
тов11 П[Ш.іШІТІІ, ЩО Ноартіtо, ЯЮ\11 ІІ

0

ІІ\ІМІІ щ• дб<Ш про 011і1йю 

.:воrо с11на в я1<і!! не.будь справ~, 11іко.111 не стnрав ся вияСJ:UІ· 

тн йо~1у, я1' річ мз;~а ся, ,-ак що Вієфорт увесь час був тоі 
!Іумю1, що rc11epa.'I і\еснель, •rи барон Еnі11еї1, як iioro вІл
так зва.111, r1y11 жс:rнвою зам.ах). а ·не погиб в с11ра·вед,1ивім 
і.ВО бою. Сеіі острні't ю1ст від чо:1 оnіка, що був досн таю~іІІ 
чсмн11іі і ув:1,1;ю1іІ, був с'1еr1·е.11,•1111м ~·даrом для rо·рдости 

Віефорта. 

За.1сJІв11 в;єфс·r r вернув до cnoro кабінету, коди ув;
нш 1а 11oro ;ю11к11. Ге, що Фра;,ц r, к 1.коµо вr!Іііrшов 11ісл11 
roro. нк t\oapнt пок,n1кав ного до себе, 3.lІІВ)'ІІЗ.'10 каждо
го т.1к r11л1.1ю, що ста1юв11щІ.' пані Вієфорт, пот1шеноі з 
ІІ•>Т• рем і с11ідкам11, стаwмо що хвилі бі,1ьше амt\арасяе. 
Бач) ч11. що 11 · ~1оже б!.1ьше nере-нс.:т11, вана встала і ви-
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-- Мін ді.:~. О. Море.1ь! Люб11 rсого за lioro доброРу 
.1.1а кас! 

М~е.1ь пр11сяrн~ в, що б:.д(' люб11т11 11oro цrлою .:iy· 
111ею І 11е потребував "" те с11;'Іув11т11 (">І. В сю хв11:rю ;~..1я 
r1ero не ,11,оснть liy.1•J 1ю611т11 C"tapr>r•> Honpnє нк прияте.-~я і 
бата.ка, ві11 обожаа 1ioro як бога. 

Ллt• ск •• жн ~1енї, Ва:1єJі'J!ЧІ}, Rk ас(' rc ст:1.10 сн? 

~Ікоrо .11нn11or·o снособу він уж1111? 
1Ва11,~1п1ща хотїла 11.ме oпo11kr11 ~се, 1110 заіJш.•10, од11а· 

КGЖ •H/J,J",10 ГІрн1·ида.1а собі, ІІЮ \f,І'СІ.1аб IІJlllRllTH страшну 

rайн), ика ІJ()ход11л:~ 11е .1ише 11, а:1е 11 .1руп1.~. ог.м~ сказ:J:та: 
Скuж\ то61 npo ге 1кс кол11(ь r1m111ї1uie 

І\ол11н, се б}де? 

1\0.111 же б\д\ ·во.:ю "'нкою. 

Розм ова звериу.1а ся rene~1 н nре1мет т.~ю11і \ІИ•1НІІ 

\.\ореАевн, що ва1 був р<1д 1ro111t11 cr. на все Він вu•1ував 
l'ЗКОЖ, Щ() може ВДОВОJІЯТІІ ся ТІІМ, <НО ІІЖС JНЗЄ і u'to сього 
лосит~, Hd од1111 .:i.:oнto. 0."ІРакож ве хоrів від1й111, аж Ва.1ен

п1на 11р11обі11я.1а, що .зможуть 1t"ба•111л1 с11 др)ТUІ"> i$<i•1epa 
В<1.1.1;'1Н1111а 111-11юбщн.1а вrе, •1or1) .\.\орел~. хоrїв і 11евна рі•І, 

ЩО тЕ1ІН!(1 RЯ•l' НІ' та~.: [ЮКНО 61 ;1() д.111 І\l\І ІІІJВЇ/ШТІ!. ЩО аона 
ОАРУ'Ж"іЬ СІ\ .J М.11«11~1і.1їт11н1, 'ІІІ\! ІІ~Рl' І ГОJ.ІІ!ЮЮ 111рн
ІІ\'СКJТІІ. 1110 ИОІІJ •ІІС ОЩ)\';1\ІІ І[, СЯ ! Фр~ІЩО~І 

д ІІЇд'І"С 1 r.rl), Н1' DL!U\ ва.Іrt ся отся р·J~~щва. ІІЗНЇ Віє
фо-рт ВІАВ д.: НІ 11. Ноарт1є. С '{НІfі Г.ІЯН\ 11'1 ІІЮ ~ ТІІМ стро

І'ІІ М і 1абf}р )ІІЯІОЧІІ\І в11р.:·ю~1. >. Я"ІІ/d !ВІ\11;.,ЙІІ'> прнfІ~ав її. 
ТІ JНІ.' ,·ка за 1 l r ог . Меж 1.11-111rno rовор11тн вам, 

що tnt>JІp~жe '9 •. 1є1rтиш1 роlбн 1u .:я, бо р•нб11rе :аі!!.бул.о оя ". . ~ В С1Н КІ 1'1113ТІ 

Очн rrnri:iл1т11кJ ди111r.rt11 .:я 11ерр:о•10 

О;щакож я м·аю ска~атн вам одну рі'Ч, 11,ро яку, ду
маю, n11 не з~1ае-rе. Я з1111сїгди бу.1а 11р1>л1 cero пол.ружа і 
воно fiyJІ•1 11р111rотовзRе зовсїм бІ"З !111)61 зrnдн і одобреня 

Новrні€ 1-.1я11\'В tia свою неві,с-rІ\~'. ''" •11мові1<, що .Х"О'Че 
R ()RCllCl\11. 

А кn.111 re11~p се подруже, про 111,е я 1ш1ю, що бу110 
вам неп з аи:ш'. ро::~ііи.10 ся, я 11риіш1по еоюли з npochnOю, 
якої акі n fІієфорт, ооі Rа.1єнтн11а 11с сміют~, зробит11 

Оч11 HoJp іє сп1тт~1ю1 шо се ~а просьба 
Я прийшла пrос1гт11 вас, ~.те rовGр1м11 дал1.ше 

na11i В11:1фоr.,. як о.~инока щоt>.1. kPTpili 1Нuює се mоб11-



_ _._ 
'rІІ, тому що я не буд) ма-r11 з сего юяко1 корнети, я 11рн-

1ішла nрос11т11 вас, щоб ви верн;.111 не любов, бо сю вона 
ззи·1rд11 мз.та, тількн своє манко своіи вн; чцї. 

В очах НоарІіє появив ся сумн'ів. Він очевидно ста.рав 
ся нідкр11т11 причи.ву сеі прос~,бн і не міг її наlі'rи. 

-- Ч11 можу сттодшати ся, 11анс - сказала ПЗ!іЇ Вієфорт 
що uаші наміри є зп;u1і з .моєю просьбою? 

І fщзртіє д0в знак, що так. 

В такім разі, 11зне cю1:tu.~u 111111і Віефорт -- я ві· 

ді·і1дv вдя1 111а і ШЗСJtНВЗ. 

Uона в·к,1они.1а ся сrарцев11 і внїrшлз. 

С.1і.:~уючоrо д!ІЯ Ноартіє 11іс.1,1в no нотаря. Перше за
щщо~иє 110.1ерто 1 зроблено друге, котри~1 Ноартіє .н1шн~. 
vce своє м:~І!но в.шє-пияі під ) сл: вєм, що вона 11їко.1и не 
відіІіде від иеrо. To.JJ зачали загально говорити. що панна 
Віефорт, иасдїдииuя маркіз;; і маркізи Сен-Мерая і привер

Іt~на до .1nск11 c<.oro діда, 011ннвrь ся остатоЧІtо в nосіданю 
;LОХІ)ду триста тисяч .тірів tf2 рік. 

І 1.1 туж саму пор~, ко.111 відбува:10 ся розб1rтє nля.J:В 
11одрУжа в ..1ОМі Віефортів. rriaф Морсерф приймав у себе 

візнту Mmtrc І<рістз. Відп1к rраф Марсе.рф, шобн доказа· 

т11 свою повпrу д:~я Дан1.1яра, убрав на себе одно~трій 
пору 111111к.1-rснералз. пона:•1іnnв на него в~ї свої хрести. ка

-~;ш 11111р>ІГПt СІІОЇ ттаn.1учші І<ОНЇ і ІІОЇХJВ На ву.ТИЦІО IJIOCC 

:i' Антен .. 
Данr.1яr 1'1tрівнуво::.в .:воі \!'СЯЧІІЇ рахунки і се не б\.1з 

вайві11nо2іmіііша хвиля. щобн нзfіт~1 iioro в добрім гу)ІО· 
рі. Побачивши nereд собою свого старого nри.я~.~я. ІІ.ан

r .1qp 11p11firaв "аєстатнчrІ\ міtІ)' і nрО'Тяn1~"з ся \ своїм кpi

cJJi. 
,'.11>рссrф, іВІІІJа1шо 1іа1111е111111 і формз.1ь1шй, nрнстуnив 

.10 бз11к11 р11 'і 11р11яте:11.С1•1<1"1 усміхом і буд~"Чи певний, шо 

нступ, 11к111іі вробить. f'\\ДС добr~ Щ!ИНЯТІІЇІ. •JТО}!ИНУІІ &Сі 

.11111.1ьо\1а1 ичні форщ1льности 11 11р11с·rупив від разу до річи. 

Ну, бароне - сказа 11 ось я вже іі тут накоиеuь. 

І Іемало 11асу ми11уJІо вже. від колн nороб.1ені наші 11JІян11, 
а,1( 801111 Щ(' ЇІ доси не є 81\КОНЗІІJ . 

.Морсерф ('ПОДЇ!!аВ ся, шо .і!ІЩС баuкира ЗЗЯСІОЕ ПQ тих 
словах. та .нn своє изfіб;.1ьше ад11вован.є побачив. що вояо 

стІ!-'ІО ще бі.1Ь1Ше с1роге і неnр11віт11е 
·- Лро 1110 в11 натякnєте. ПІШІ.' !'рафе? ·- опитав Дан· 
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rля·р, якби даремно СИ•1}l!а.в ся від.rадатн значінє слів re· 
нера.~а. 

- А! - сказав Морсерф. - Як бачу, то ви бажаєте, 
аби придержувати ся формальностий, ь1ій дороrиJЇ пане. 

Ви .наrа.дуєтс мені, щоби не пропуС'Тити церемо.нїіі. Дуже 

11ереr1рашаю, апе я маю ті,тьки од11оrо сина і се є перший 
в11пз.док, 1110 мені приходить ся і101·0 ожсю1п1, отже я в 

1 ім дї.1ї с1ов1н<. Вибачте, я nо.прав,110 ся. 
1 з сиі1уВаt1им у·с>м1хом Морс8рф встав і вклонив.ши ся 

Дацrляро\Ін н11tЗ1>ко, ска.за.в: 

- Ла~1е бароне, маю ч.есть п0tnрос11ти вас о руку nав

ни Евrснїї Данr;~яр д:~я иоrо сина, вісконта :\льберта Мор

серфа. 
О.:~након, Данr:rяр. за:ІLісць nр111LЯт11 с·1 с.1ова в такнй 

пp1tx11:r1>1111ii спосіб, як а\\орсерф с110.:111вав ся, наеут11111 брQ· 

ви, і не rтросяч11 графа, який ще с: о яв, щоfі11 сїз, промо· 

ВІІВ: 

- - Пане r-р,1фе, ме~н.ї трсб.1 псреду.мат11, поки .:i.a" взм 

~чою ві.:~пов1дь. 
-- Пере:~; ма111! - скааав Морсерф, не віря•1:1 св:>Ї\І 

а.1аrю11о1 ):Хам 3! 3µ11вом1.111. - Ч11 вн 11е MJ,111 щ~: досить ча· 
су .:io и:~д) м11 11ерсз вісrм .~їт, яю 11ром1111у:щ ві.а того часу, 

коіІн и11 перш11ї1 раз обrоворн.111 се подруже? 
llJ11.: r·рафе - сказав бо[~к11р; -- кождоrо .'ІНЯ діють 

C'R річ11, які Jnст11в.1яють нас зм111>1т•1 свою думку про те, 

що здава.10 ся певюн1. 

- Не розумію вас, пане баро11е - сказав j\\орсерф. 
Я ХО"І~ ~казати, пане, . . . що в протягу пос.1:д!Ін:~.: 

двох т11жн1в ззїsшли наnре.:~.видж~і обста.вини .... 
. Виба•пс сказав .\\орсерф ч11 ес е якась rpa? 
Гра? 

~- Так воно в11г.1я.1а€. Про1111у, 11рии11.1м б1:rьше до річи 
стараІіімо ·cii себе ооа•Тжю зрозуміти. 
~ Таке ЯJ\рзз є моє бажа1tє. 

Ви 6n1ч11л11 ся з rpaфo:.i Монте Кріс1с>, чи ні? 
Я ба<І\' 1ioro д.рке qасто - с1<а'Іnв Дnпrляр, встаю· 

•111. -· Він мій д) же 11обрий прш~тсль. 
Оt'Же в О"І.;1ій не.1авній розмові з ІІН\І ви сказали, 

ш) я іабув;110 : не є певний себе в Qnp:in; сего подружа. 
Так 11 сказа<>. 

Отже я чере~ те пр11йшо11. Я ані не ~абvваю, анї н~ 
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r101 о ..з. 111:..'JO нема _no~1a ~кJ 1nr, Батсс-rе~1. 

Н м" 11<~в. rь д.1я ~1е11.? 
Я 3!.І ю, "к r~..i.o мШ 1 _н j t 1.•1r д•І вн т є вас, з.ск);;· 

те ска 1ав t1ат• і: re11 1 черt і п я шко.111 11t Вkлючнв 611 
BJC у u-. І'-'Н• ,1о<пор,1.з.ж~11t. 

Д\л t' r",н.с Я хо:1 611 Со; 111.11 1 ia·!JJ R ..1ужс в~ж
ніи спраn1 Ч11 д~ ~111єш, що дов1·0 11р111\деп,tя .mдu 111, пою~ 
ВІН [І('f'Щ'? 

ti1. щ• ·1~м~ю. бо К<ІJПВ, riб11 СІІЇДОІІt' бу.10 f!)TOBC ,:J..'ІЯ 

11e.ro н' д•с111.1 rоднну, 

То н , 11 1 •1ер~іі,:1.1· ся no J·:1ї.н.:'1с1.1,11х l Jo.1яx f вер
tІ} н Д( ІТТІІІ rод:111· J(n.п11i ТІІМ'1ПСОМ 11111 111a.J1 !Н1ДН'1шов, 
no•1po.1· І{}, (І шоб1: іІ~ ГНХОД!ІD, •;ОІ<і! я '\ 11ІІМ ІІС ~ioбn•a· 

ся. 

Moif,, с ч1 ~ 11п11 11~ }1ене, що чи6.11ю се - смазnв 

Ба1естt:н 
і\.111,бсрт пю1: 11n фіякра, 1<.отrшм пршха<~. при дверях 

.~ОМ\ 1 р"ф" а ra~1 п1 сп1в ся піш ки І<о 111 '1С~t"•:одив nопри 

.\Rею 'J.C Веа, побачив нещJв к~ні rрзфз Монте І<рісто пе· 
ред стрілсц1.1іОІО ra.:tp:t.ю їосстз . Пі1'11шов блнзше і 11.
знаn фірмана. 

- 11н І1<1ІІ r'1nф е7рі.111є на rа;1єрі1? спитав .'v1орсерф. 
Так, ·І1n11с ві:~.повів фіrмз1і. 

('('рСІJ. cN·o А1r.берт по·•1ув два-тr11 н11стrі.1и з пісто.111. 
Ні!1 ) ni ї1·шав до сере,1шш і 1:1<.1т ~,:11ув си на 11ос.1угача. 

В11·u<;ч;е, n~11e аіскопте - сі'« щв носдуrа"І - ч11 не 

б1•:t11б 011 1cckaui почекз!І! хвильку? 
Н11 що, П11л11пе? - "п11т1111 д.1ьбер r, як•~.1 був таи 

q,1'1'IOI го1.тс-:м і l (' роч-мів. ЧОМ) l\oro наr.10 СПІІАКІЮТЬ. 
Г10 особа. яка є тепер на rйлfріі, во.'11є вправля1'11 

ся сам' rно і ніко.'ІІІ не стрі.'І.Я!t в пrнсу тносп1 других. 
- . JІ. нітJ ІІt';>ед тообою т, П11тшс? Хто-ж н.~бнвзє йо-

м~ nіС'То.11.? 
r101 о c:iyra. 
І ІуUіещ1,? 

М\•рн11. 

Отже се він. 
Вн ·11::І?ТС' cero пана? 
Tak і 11 "'З !ІИ\І ШУК&ІО: він f м .)f~I пr111ятеле~1. . -
(1, то " такі\! разі се итurа річ. Я зара1 піл) і скзжv 

ііе>м1, шо ви тут е. 
І Пш1ю1, за0схочен11й ще й сnоею влаrnою цікm~ісn<І, вн-
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якого c1ti) по собі. Я 31,а.ю u добре. Я ст~діюваа усі її 
nр11кмст11 і t!· с.11;:1.к11, яю вооа в11к.1111«~е. Я СіІостеріr при

С)їІІість -.e·i u rp) І е ~") ч:ю бі;.11оrо Ьароа, як і в с.чучаю 
пані Сен·Меран. Є спосіб вв:д дат11 t1 nрнсуrщсть. Вона 

nринерта4:' кра~·~;) нтмов.:~м~ пJпер Еи, .і"че.рнов~ному н~1-

с.1отою. Во11а та~-.ож rоб11ть фі11.11.ко1111fі СЩJОІ1 J(','Іt:НИМ. Mtt 
не м.1~"МО ЛІТМОUОГО 11<.ІІІ~ру. a.at: •.• ОСІ• ІІf!І!ІІОСНТІ• ІІІ!М фі· 

ялкс>вніі снроп. 
Л1кnр 11с 11·0~111.111в сн. На корнтuрн да.1111 с11 •1ут11 кро

ни. Арін1 отноr11.в двері і взяв з рук11 11око·11ж11 горнятко. 

а котрім Gy 1rJ ;~.в1, ;~бо тrш дОЖІіІІ сиропу. Пін уважно зам· 

кнув двері за собо10. 
- ДІІ ВІН Ctl - СКJЗіІВ .:10 корОіІLВСІ>КО'f'О ПJ>O'K_V рзтора, 

котрого серце бшю так сильно, що мнnже бу.10 його 
чути ухом. Ос1. в сім горнятку є трохи фія.лt<ового си
ропу, з в сім з6'1ІІІ-.)' є решта дв1011ад11, котру n11J1и л. Но

а.ртіє і Бароа. Код11 JІємонада є чиста і нешкідлива, сей си
роп задержнт1, свою краску; кою1 наІІ'пnюt лємстада є за

троє.на, то c11pon ста11е зе.1еним. Г.111дїтьІ 
Jliкap ІТОВЇ!П1JІО ЮJІШУВ кі.1ька Кр!ІІІСJІІ• .'ІЄМОНади із 

~банка у rорня і ссіічас на сно11.і rорнятн зачnв творити ся 

яс:Шйш11!1, хмарковатиіі осад. Сей осад мав зразу красну 
сиt110, відтак з краски сафіру перейшов в краску оп3JІЮ, з 

опа.1ю u смер:~ль;.. Дійшовши до сеї посJІЇіllіО~ краски, яе 

міНЯ'а ся вже бі:~ьше. Вис:r'ід експернменту не л11шав місця 
RЗ С)"ИнЇВИ. 

- І Ісщас11ий І>ароа був отроє1111іі фалшивою <1вrу

стурою і фасомии Ігнатія - сказ:ut Арінї - і я буду твер
.1ит11 се nt>peд І>огои і лФЬм11. 

8іефорт не сказав 11Їчого. ті:1ьни заJІомив руки, оТВО>

рив свої ~ М\'ЧСІІі ОЧІ! і :шесн.1NІИЙ зворушrнєм ІІОваJІИВ ся 

иа крісJІо. 
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тр;. 1тельк11. ІГl:rне коро:LіБ""..ьк•1й прок;. раторе, я обвинувачую 
панну Вієфо~)т, н11ко11аііте св ііі обов11Jок 

- ДОkїОрс, 61 вже не CТ<.iBJrIO б;ль.шс ОПй-ру. я не )!ОЖУ 
бі.111шс бор.жити ся. Я з1рю вам, 01накож ІІJ .~асК\ Бо:1ку. 
ощадіть wою честь, моє житє! 

- Па11е В1є,\16рт - в:.~пов1в л1к11р з1 зроста10-.ою зав
зятіn-ю - є ВШІJДЮ!, КОЛІ\ я відКІі',).310 ва бік ВСІ дурні 

,1юд:::1;1<і згм1д11. Ко.1116 Баша ..:~очка 11оnов111та ті.'ІьКІІ од1111 

3,10<11!11 І 11 t10GJ.1111u, що ВОШІ ІІ1ІЯІН)"Є друпtіі, я сказав 611: 

,,Лерсстt!рсжіть її, но•карайте. ІЇ, нехаіі добуде решту свого 
жнтя десь в )tонастнрн на n.1a•1j 1 АІОд11rві". Ко.1116 во11а 

лоловн11:1а .п. J .",оч111111, я cкaJJB 611: "Ось, щше В1єфорт, 
є отр) я, з якою внновшщя ue -Е" обзнnкомоtа1а; м ню 11еві
.1омий аю1дот ! во11а ді.1аё скоро, як ..!1)011ка, як бл11скавиuа, 

~;.она смс:р""е.,ьн" як ;.дар rром). Даmе іі се1 отруї, nрипо
ручіть ti ду1:1у Богов11 1 спасіть свою чес, ь 1 св010 житє, бо 
вона 11::1 него ~а ~ує ' я .YOJh')' лредстоJв11тн собі, як n;>11б.:111· 
жаt ся до в"u о; no;t) щю1 31 .:в "},м .11щемір1ш11 усміхом та 
своімн со.10 1ю1м1! с.1о!нвш. ropc ва~1 na11e Вієфорт, як не 
задас1т~ Ні ~ді1р)" скорше!" Так сказuв 611 я вам, якбн вона 

убн:~n ті:1ьк11 дві особ11; о.з.накож вонн n11.:iiдa тр11 смерт11, 

в()(1а 1·л1Lйл:з на три отроєні особ11, е•о11а І\ля•1ала rтрт1 трох 
тру1nпх1 На ш11бс111щю з нею! І Із ш11бс«тшо! Вн говор11те 
про чест;,? Вн .~робіть те. що я ваи каЖ\, '1 безсмертність 
ОЖИД.1€ в.~с! 

В €. Іюрт \ 1 · 1н ко.тіна 
- (.1)Х.;1 ' - б.1ЗГ:!і> - Я 1•е 1!.!О ТІ>! ~11.Н\ !ІJ.1Ї, ЯК\ 

вн )!8'і.~. бо р"дше, ЯkСЇ !!И с }\J.1116, J<f)ЛH6 ІІJ .иісц11 :Іf/)Є~ 
:~очки Bf!JJ~ 11-шш бу.1z !18.J.І" д 1·11\8 М.-:...11.еліна 

Доюор ,з(i;i1.i. 

Док. Оf'І:, І\ОЖ,1111! СІІІІ ) м.1тер1 р•!!J.ІІТІ· ся ІІіі те, nбн 
терпіти і вмер тн Я в.1ово:~енн й т11 ч, що маю терпіти і о
жндатн смерт11 . 

• ВважаІітеІ -- <жаза·в Арі~ІЇ. - Uона може nрпходн
ТІІ ПОІІ<)]Ш Rtr &І'.ІЖС r~обuчнтс її Щ>ІІХІД 11Ж !"ОДІ, КОЛІ\ 3.1• 

бере зам І}.11·1.ка, жінку, а ~1оже і\ 1;11н.,. 
ІВієфорт, с1111раючи в собі від.11.11:<, С"І'ІІскав ра:ия докто-

ра 

- с.,vхайтеІ - !<рНКН)В. - Зм1мосср..1.іть CR НЗ.1і :иною. 
nо~1ожі-:-ь ·мет. Ні, )JОЯ дО'Чl<а !Іевиннn Коп11 потяrnете нас 
обох nеред ""DИО\"на.1, я скажу: "Ні, м.оя дочка невинна. 
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Кадерус задумав оя. 

-- Ч11 він часто ізднть до ОтеА.1ь? - спнтав. 
Як1tх даа-тр11 рази на т11ж;~.еt1ь. При мірО)І завтра siR 

:має намір перебv тн та}t день і ніч. 

- Тн певниіі сего? 
Він за:1роснв ~1е11е т:1;1r·уд11 до себе на обід. 
Orce менї жн 1 є ск:нJ11 !{адерус. 0.lBfl ді:м в 

111іст1, друп1іі на с<?.1і. 

Се тз 1111т1, бут11 бог.1тнм. 
І т11 б1·деш там на обіді? 

Мабуть. 
Як т11 rам обідаєш. Т·.) .11rш.з:rщ ся вже й 11а Е;іч? 

Ян н.>.111 за.хочу. Я -там як дома. 

Ка.деру.: г.1я11ув на Андрія, якби хотів доглянути правд~ 
на СВ)tім сп ) 11 1oro се;щн. О.:~.накож Андрій витяrн.уз з ки· 
ШtШ снr .: рННІtЮ взяв з 111.'Ї .:иr .1pt; Гk)', СІТОІіЇІІНО 1;mа,11ш 11 
і з ... ч аз курити. 

І(ол11 хочеш .:воіх п ятьсот .1ірів? -- сrштав по хвн· 

ли. 

Зараз, як :маєш їх. 

/\ндрііі щнmв .J юшнті двніінип, п1п1 •• 1ю1;1.ор1в. 
:жовтих·~ здпвува·в ofl t(адерус. - Ні, дякую зn 

них. 

lllo? не любиш їх? 
11 в 1 1<11, я не нз...11rв11в 611 .:я на 111rx, але бр::тн іх 

не хоц; 

- мо,1,~ш ІХ зм.нятн, д) rннй. Зо.1ото е UІ\!НЇІІШС. 
- Якриз те. А.~е той, що б,дс 1х м1юп11, ''' ;i.:e •верн\ 111 

· ) ваг; н<1 r&oro :ip; га KaJepyca, буде за 1111м с;й.з.ити і вхо
пить його Jil р) Н\ та .спнтае, ХїО се п.1атип, 11а:11у 3'),10· 
rом. Не rpJfi ся J; .м~ю. ~liit добриіt друже. Даіі м~нї звн· 
ча:йного cpiu н1, круг.11rх ~~он ет, нn як11х є rо.1ова якоrось 

од1юrо, :ilS·o дpyror0 монарха. В кого небудь ~1оже '1айтн 

ся п•ЯТІ. лірів вкут1і. 
Л;1е т11 не ду"ай, що я ношу .з собою пRтьс >т лїrі::; 

сrіб.10\1. ,\\енї Jроtбаб ,:ця сего noc.1yr:1чa. 
Г,> .1/ІШІІ ЇХ ) СВОГО ПОDТіЄрз; ЙО~tу МОЖІ:ІЗ ПОВ'рИТИ 

я 11(} ІІІІХ зго.,ОШ\' ся. 

- Нині? 
Ні. завтр .... Н11нї я не буду \1ат11 часу. 
Добре, я .l!HU\' іх заі1Тр3, KOllll б\'.1\' ВНЇЗДІІТІІ ;in 

Отеіtль 
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