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Передмова. 

»Перехресні стеЖRИ« - це образ того страшного 

болота, яке витворювало гнилу атмосферу, що від 

неї .1Ішвit:i ;JЮДІІНЇ або дуріти приходило ся або топи

тись, якщо в неї не було якоїсь яснїщої мети, та не 

бу ло відповідної енеРІії, щоб могти до тої мети 

прямувати. І в такій атмосфері ДQВОДИЛО ся души

тись гаЛIIЦЬІ~іfi провінції не так то дуже ще давно, 

бо оповідання йде всього Двацять лїт після заве

дення конституції в Австрії, і ще живі люде, що 

брали участь у польському повстаннї 1863. р. - це 
вісїмдесяті роки ХІХ. столїтт я. А се саме час 

першого ПрОКlIДУ зі сну україНСЬКОl'О селянина 

в Галичннї, час, ходи він пробував ставити перші 

кроки в політичному ЖІІТ'ГЮ, і »Перехресні стсжн.и« 

малюють ті страшні труднощі, які треба було пере

борювати всїм, що забіраm сл до цеї ве.JШItOЇ из,. 

РОДНЬОї праці. 

Над цїлим краєм нависала гнїтюча сітка тої 

страшної систеАШ, що давить, придушує кожну оди

ННЦЮ Й не дає їй вирвати ся 8 тоі задушл.ивої атмо

сфери. Та ще як у кого тільки свої особисті цїли, 

ІЮЛИ він своєю роботою не роздирав сїток систеии, 
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коли nін, сам не добачаючи, погрузне враз із усї:ма 

в болоті і кисне в ньому, то скрізь йому й рада 

й допомога. Але ж як У кого такий погляд, що 

він »не має права вдоволяти своїх забаганок, коли 

міліони його народу не мають чим уДQВОЛИТИ 

ваііконечнїщих потреб ж.иттн« (стор. 208), коли 
в кого така думка, що »)'Всї балачки про права 

і ндивідуаJThНОСТИ, про право на вжива:н:ня життя 

та його раДОЩІВ - ее софізми, брехня, облудна 

маска са:молюбства й безхарактервости« (стор. 207) 
- коJШ :хто »вихований і ВИГОДОваний хліБОм, 

працею й потом свойого народу« схоче йому від

платити ся СВО6Ю працею для нього - то його 

зпочаТRУ нїби то не розуміють, далі йдуть бать

КІвські повчання старих ЖИТГ6ВИХ практиків, по

тім - перестороги, а далі вже обсновують його 

сіткою незримих шпигів, і починаєть ся боротьба 

при помочі топтання законів і 8 допомогою roro 
страшного випробуваного галицького шляхецько

польського апарату, від ЯКОГО тільки незломною 

силою енерr'ії можна оборонити ся. Це одна 8 тих 
»перехресних стежок«, що стрічають ся в життю 

таких людей, та ще в багато иньчих: і загальної 

породи, :fi особистого характеру, і в громадській 

роботї такої людини прийдеть ся насамперед і8-

рівнювати ті стеЖRИ, заки вона до самої роботи 

добереть св. Тут же важно, щоб нічим не 8ражу

вати ся, бути »невлїч.имим опТимісто:м« (стор. 112), 
'нї на що не дивитись, навіть на те, що ті, що ДЛЯ 

них працюєш - зраджують тебе перед своїми та:ки 

ворогами, »ранять свіже й сильне деревце твоєї 

громадської дїяльности, святу віру в народ, у не-
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пропащу моральну с.илу рідної нацП, в її кращу 

БУДУЧЧIІНУ« (стор. 178). 
І ось ііі того боку носильник тих ідей, адвокат 

Рафалович, вихованець »Т<Jгo европеїзму, якому 

в Галичинї впборов roрожанство Драroманов« 

(стор. 103)~ являєть ся синтезою не тільки думок 

Франка про те, яким шляхом можна бу ло повести 

працю над відродженням галицького селянина, але 

й с.интезою тої великанської боротьби, що до неї 

дало почин молоде свідоме українське гр'омадян

ство Галичини, яке й виросло під блаroдатним УПJШ

вом Драгоманова. Через те »Перехресні сrежки« 

являють ся немов історичним документом працї 

над економічним і національним усамостійпенннм 

галицького сел.н~ина. :Молоде поколїння відразу 

виступило проти тих вічних балачок української 

ін те.'lїr'енції в Галичинї - про потребу просві

ти народу, і замісць балачок виставило посту лят 

»ш'Ко.лu :JlСummєвоі освіmи«, HRa могла вивести 

ііого з того йоro становища »диких людей у пра

лїсах, що поза межами свойого віr':м:апу вважають 

усе ворожим« (стор. 143). Воно ясно підносило, 
що тільки економічна незалежність дасть змогу 

нашому селянинові повести систематичну боротьбу 

з визиском, і що вміру зросту економічної СИJlИ 

в .народї »всї ми здобувати мемо права й повагу 

для своєї національности« (стор. 87). Роботу свою 

почало воно здолини, :й відразу на всїх д·{лянках 
життя проводило орr'анїзацію, бо ж для україн

ського села все бу ло Т<JДЇ однаково важне: і школа" 

і читальнл, і крамниця, і кa.ca~ і зсип збіжжл, 

і громадська ра'Дщ і сейм, і державна рада ... 
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Маючи на увазї о б ста вин и та TaRY тяжку 
атмосферу, се поколїння визнавало, що громад

ський робітник може повести успішно роботу тоді, 

КОJШ в нього »відважне серце, сильний характер, 

завзяття« (стор. 342), широка освіта, і теоретична 

Ї, передусім, життєва, та найважнїще: коли - він 
в е з а л е жни й. Бо ж тільки незалежна ЛЮДИЮL 

могла нарушити ТОЙ спокій всевладного старосПl 

»in politicis«, пана, що не терпить »жадних віч, збо
рів, читалень, агітацій, товариств» (стор. 40), тільки 
вона могла виступити проти ТИХ, в КОГО »3З.кон -
це брама, й від волї і зручности адміністратора 

залежить, чи і д;ля кого сю браму відчинитл, а кому 

її замкнути (стор. 351), тільки незалежний міг як 
слід стежити за тим, щоб ся брама для вСЇх одна

ІtoВО віДЧlІняла ся, щоб у законах не роблено »роз

галужень, закарлюк« (стор. 348), щоб »параграфи 
законів не прю{рива.'Іи самоволї суддїв, щоб нїхто 

ННМИ не ГОРОДІІВ собі плота, юшй забезпечував ба 

безкарність кривдження й визискування народу« 

(стор. 254), тільки незалежний міг із успіхом по

борювати ЗЛОЧIIНЦЇВ, що тїшили ся опікою правін

ціональних сатра:пів. А все докупи давало змогу 

JПOДИнї вдержати ся серед тої страшної заДУХИ, 

:х,е »кожний брпзьь:ає жовчею на свойого ближ

нього 3 вед.ик,ої любови, обкидає його болотом 8 

наfiчистїfiшої ПРПХИЛЬНОСТlI, підрізує його добру 

славу зі ЩИРОЇ гуманности й заповняє твої вуха 

поганню з наfiчемнїщими перепроспнами« (стор. 

45). Псс разом пособляло їіі працювати серед тої 

зграї донощиків, піДЛИ3Нl1ків, Хё:ібаРНl1кін і деФtJ1J.В

дантів, серед пуб~ШRП, де ВСJlКЛЙ думає тіЛЬКИ 
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»прпmПIJЛИТИ лаrnу« другому, в тому акустичному 

осередку, що як у одному кінцї чхнеш, то в дру

ГО)іУ тебе чути (стор. 38), де докладно знають, 

чи багато людей приходить, чи дома ночуєш, »чи 

пізно приходиш уночі, ЧИ бувають у тебе які дїв

чата« (стор. 193) і Т. д. 

Та того всього малО. Тут нераз треба бу ло 

вміТІІ »ь відповідній хвилї закусити зуби (стор. 329), 
і все треба було оглядати ся на задні колеса, щоб 

і Нal1мсньчою особистою догодою (купіВ.1Я лїса 

В БУРІ\ОТИНЇ, н. пр.) не скомпромітувати себе не 

так ув очах матадорів, .як перед еел.янами·. Бо й 

так особисті відносини все ще сильно заважують 

у громаДСЬІ\:ій роботї, й кожний крок ті »вгорі« 

використують, щоб СRомпромітувати нелюбого су

пеРНІІка, »революціонера й РУСIlна«, що заколочує 

i~l святий їх спокій. І ще треба бу ло ЛЇЧИТИ ся 

З тим~ ЩО В тій роботі можеш нераз лишити с.я 

саМо один, як палець - тільки з тими самими без

порадними, вивченими в галицькій нужді, ще мало 

свідомпми селлнами. 

Якоісь окремої програми в роботї длн того 

обідраного села »з головатими вербами при до

розі, з обламаними садка~ІИ, болотн.яними виго

гонами, сірими стріхами, пообвалюваниии тут і 

там плотами~ з коршмою, що, мов пащека,' готова 

проковтнути всі здобутки цїлорічної праці, з дво

ром, ЩО мов зуби якогось величезного звіря все 

готові гризти, калїчити і смоктати кров« (стор. 

1 ~2), 3 народом, що гне спину перед кожним »па

ном«, ЩО, навчений ДОВГОЛїтнїм досвідом, віКО:М;У 

не вірить - для села без правної, лікарськоІ під-
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помоги, без чита ль нї, без кас.и ... дЛЯ того села 
окремої якоїсь про гра ми не б у ло. 

Те, що робить Рафалович, JIВЛЯЄТЬ ся про

грамою і тахіmит і rninimurn, а бу ло програмою 
minimum того громадівства, за яким таж гаряче 

промовляв Франко n »3ахарі БеРІ~УТЇ«, виставляю
чи :його ЯК одинокий порятунок для української 

народности в Галичинї. Але як у »3ахарі« ще 

тільки загально, і то на зразку з давноминулих 

днів вистаnляєть ся громадівство цїлющим ЛЇІЮМ 

па наші народнї рани - то в »Перехресних стеж

ках« бачимо вже п·очин практичного переводжу

вання в життя цїєї програми гро маді В ства. Ма

ючи на увазї низький полїтичний рівень галицької 

суспільности загалом, а селянства зокрема, Рафа'

лович не розводить дале:к,ої перспективи, не зачі

пає нї словечком соціЯЛЇЗ}IУ, про який між селя

нами ходять дивовижні чутки (стор. 240), хоч ви
ховане на Драгоманові покоління звало себе со

ціялїстам.и й роботу свою називало соціялїстич

пою. Це цїкаве для особи самого авТ'Ора, який 

саме під той час (1899 р.) покинув був ряди ра

дикальної партії і пробував було зійти· ся з від

сталими елєментами українського суспільства в 

національно-полїтичній роботі. Це, зрештою, пі

знати, і зі становища Франка до духовенства. Не 

замикаючи очей на йедостаТlW цього стану (3 по
гляду на громадську роботу), він усе-тахи нахо

дить деяке виправдання їх поступовання - да'в

ніще (гл. Основи суспільности) того У Франка не 

бувало. Ми вже не бачимо тоі різькости, як дав

ві,ще: видно, в тому часї вже її Франко не п 0-
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тре б у в а в, бо ж тоді духовенство перестало вже 

бути оди нок и м и провідникамц галицького на

роду, а їх місце заСТУПИJLИ ті, з якими так довго 

воюва.1ІJ наші пан-отцї, керма в народній ПОЛїтицї 

дістала ся в руки світській інтеліr'енції. 

»Перехресні CТ€ЖКИ« друкуваJШ- ся частинами 

в »Лїтературно-Науковому Віснику« на протягу 

цїлого 1900. року, ЗDїдкіля й переписано повість 

для цього видання. Вона- вийшла ще й окремою 

відБИТІШЮ з журнала, але ми не мали змоги нею 

користувати ся. llишучи повість розділами для 

»Лїт.-Наук. Віснина«, від книжки дО книжки, Фран

ко часто забував назви, які давав с.воїм персо

нажам [бурмістр зветь ся з початком повісти Ре

сел ь бер r' (стор. 48), на кінці староста зве його 
3 і л ь бер r' л я н Ц О М (стор. 377), служницю Сталь
с.ькиft кличе на початку Ори ее Ю (стор. 75), далі 
вже Франко зве її й Ган у с ь R О Ю (стор. 386), 
і навіть місцевостям (село, де попує о. Зварич 

назване раз Б о б к і в Ц і (стор. 100), а далї Б а

би н ц ї (стор. 200) 1)] - а то й не ДОДИВJlЯВ сл до 
цїлости. Через те, здаєть ся, тамм страшне тра

r'ічним вийшло закінчення повісти. Хоч пс.ихо

льоr'ічпо автор старав ся вмотивувати вчинок Ре

rіни, але ж усе-таки JШшаєть ся вражіння, що 

поет застеJШВ поле свойого оповідання трупами-, 

1) Не маючи під рукою відбитии, я не можу сиазати, 
чи в ній Франко проредаитував та посправляв ці дрібницї, 
та чи загалом поробив які зміни. У цьому виданню заведено 
одну назву снрізь, і саме ту, яна стрічаєть ся перша в 
поrзїсти. Загалом аа тенет я не дуже ручу, бо відпи:сував ея 
він серед дуже в а ж ких О б ста вин, тай у переписувачів, 
зде6і"lЬШОГО, було більш доброї волі, ніж розуміння свойого 
запдання. 
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бо .ж кінчив ся рік видання жур над'а" і 9 )(ванаця

тою книжкою треба бу ло закінчити цїлу повість ... 
Зосередившись па героєві повісти, РафаЛОDИ

чеві, Франко тільІШ цей тип провів від початку 

до кінця послїдовно, і йому в жертву попали такі 

пасивні типи, як РеІ'іна й Баран. Загалом Фран

кові, НК активній людині загалом куди краще вда· 

ю~ь ся активні люде, нїж ті, що страждають -
цїлпом усупереч, н. пр., Достоєвському, що яв

ляєть ся майстром у мальованню скорблящих, по

нижених і кривджених. За те деяку схожість вид

но між Франком і цим найбільшим повістяро}[ 

світа у тому, ЩО оба залюбки виставляють ж о р -
сто к і типи. Жорстокий Стальський - це у 

Франка не новина (пор. Торський У »Основах« су

спільности«, Коструб ув оповіданню »Гриць і па

нич«, Мій злочин), тільки Стальський доходить 

уже до топкостей у своїй жорстокости. Муки, які 

під цїєї звірюки з людською подобою дістають ся 

кодпшнїй коханій Рафаловича, цї муки проведені 

систематично, з вирахуванням, засолоджені єзуїць

кою Нї6И-ТО-ПРИХШІьністю - можуть приду~ати 

тільки ЗВlIРО,J;жені, кримінальні ТИПИ, МОЖЛlIві хиба 

серед тих обставин, ТІІПIl, що їх впкидали на верх 

.ЖИТТЯ віДО11а галицька господарка або колишнїй 

царський режім у Росії. 

Дуже цїкавий у поnісти, на той час, :може, 

ще не дуже реальний, але ж у теперішнї часи 

уже дїйсний (пор. стор. 373) представник ноnої 

течії серед га.1ІИЦЬКОГО жидівства, що тягне до по· 

розуміння з Українцями й гостро осуджує жидів

ську ас.иміляцію. ВаІ'ман робить це, правда, у 
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Франка з особистих мотивів, але ж арrументи 

його, ідеольогія його така, що її може взяти за 

свою кожний »фаховий« полїтик. Що правда, і 

таlсі типи у Франка не нові (пор. В л я й бер r' У 

пов їсти »Петрії й Добущукю<, Х аї м Шт е н r' ель у 

поемі »По-людськи«) - їх устами Франко від 1875 р. 
проповідував українсько-жидівс.ьке порозуміння, 

яке що-тільки кілька лїт перед війною почало ви

ливати ся у конкретні форми, а в теперішнїх ча

сах чим раз більше стає фактом. Во ж як узяти по 

правді, 'ГО ее бу ла ведика аномалїя, що від віків 

жид о побіч себе два угне1'ених народи, кожний 

жив своїм власним життям, не знаючи (пор. 

Сурка), не цїкавлячись глибше долею сусїда, а 

тіл.ьки піддягаючи аРІументації, збудованій на ра

совій ненависти й давнїх пережитках ... 
Ма.;:rюнком непрошених »підпор громаДНнства«, 

тих »шпичок«, як їх називає Стальсь:к;ий (стор_ 40), та 
батьків повіта доповнює Франко той образок галиць

кої господарки полїтичного безправетва, економіч

пого визиску, національного гнету, образ, для якого 

.накинув він чудові контури в »Основах суспіль

НОСТИ<<. Тільки за плечима таких батьків мож

ЛІШИЙ таЮ'ІЙ фізик, що безкарно вбиває людські 

ДЇТИ, тіль:к.и під їх покровом може безкарно во

JІОЧІІТИ ся шайн,а ВLlЗllскуnачів, такі зло~шнцї, ик 

Шн адельський і Шварц, тільки в іия їхнього 

розуміння спокою може використувати церкву ТОЙ 

Єа)'їт, що робить із Рафа.'Іовича Антихрпста, та на 

їх послугах урядовцї можуть кожну й найновіщу 

хату зробити небезпечною ДЛЯ людського життя, і 

такий злочинний тип, як Сталь ський, може заllмати 
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урядову посаду, напів-ідїот Страхоцький може 

поводити СЯ З селянами, як зі звірятами, і може 

пройти безкарно патримонїяльний »ви:мір справед

лпвости« З боку ріжних великих панів, що не :мо

жуть ізжити ся З думкою, що панщпни немає. Річ 

у тім, що воно потрібно, щоб тільки наверх усе 

сходило ся - се сполука відомого польсь:ко-шля

хецького фалшу з давньою австрifiською девізою: 

man soll gedeckt sein І Лиш У такім осередовищі 

можливі цьоцї 3юзї зі своїми сальонам.и, в яких 

вироблюють ся по са}J,И , в яких виковуєть ся про
текція для усіх її прихильників, та постійних го

стей - у вСЇх тих президентів, маршалків, радників 

і иньчих »шпичок«. Уповісти всї цї »шпички« про

ходять немов у калєйдоскопі, і неначе в :калєйдо

скопі зміняють вони і свою вдачу, і CБQЮ шкуру, 

якщо тільки це потрібне для їх інтересів І 

3а те просто зворушливо - без ЯКОЇСЬ окре

мої ідеалїзації - ВИХОДJIТь ті безправні, пообди
рані, T~MHi, беззахисні селяни, що про:к.идають· св 

до світла й виявляють такі таланти, що ними 

можна б здивувати цїлу Европу, як можна зро

бити »ефект у Европі галицькою нуждою, як би 

тільки вона була там більш відома« (стор. 460). 
Яка велика ріжнпцн між обома світз.:ми, і як ви

ходить вона на користь - і це без тенденції, бо 

на хиби селян Франко очей не зами.к.ає - бід

ного селянства І 

Попри те порушено в повісти ще й багато 

иньчих питань (н. пр., залежність галицької жінки), 

так що вона дає майже всебічний образ жи'ГГя 

rалицькоro суспільства 80. років ХІХ. столїттн. 
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RоJIИ JIЇЧИТИ відБИТltу з »Лїтературно-Науко

вого Вісника« - першим виданням »Перехрес.RИiX 

стежок«, то це видання треба вважати другим. 

Через те, що його способлено і ДJIя надднїпрян

ськИХ читачів, необзнайомлених із обставинами 

в Галичині - то необхідно бу ло вод;ностайниm 

мову, та подати річеві пояснення під текстом: 

Думаємо, що від того самому творові нїшtOї mxодп 

бути не може. 

Вacu.л,'Ь ВерuuвОАЯ. 





І. 

-. А, пан меценас 11) rратулюю, r'ратулюю 12) 
Може тїшити св: наше місто, що дістало такого 

блискучого оборонця. О, такої оборони наш три

бунал 3) давно не чув І 
ее було на вулИЦї, перед будинком карного 

суду в однім із більших провінціональних міст. 

Власне вибила перша, карна розправа св:інчила СЯ, 

і з суду виходили купами свідки - селяни, Жиди, 

якісь ремесники, ПОЛІцlИШ стражники. Адвокат 

др. Євген Рафалович вийшоn також, вирвапши СЯ 

зп омі ж своїх КЛієнтів, цілої купи селян, що бу ли 

оскаржені за аr'рарний бунт і тепер, дякуючи його 

блискучій і вмілій оборонї не тільки бу ли увільнені 

трибуналом, але надто мали надїю в дорозї цивіль

ного процесу виграти те фатальне пасовисько, аза 

В,отрого знялась бу ла буча. Пони зі слїзьми в очах 

днкували д-рові Рафаловичеві, та сей збув їх ко

ротко, навчив, що мають робити далі й вийшов іа 

темнуватого судового коридора, де, що правда, було 

1) У Галичині ))меценасами« BFYТЬ адвоиаnв. 
') (ратулювати - бажати, витати, латинсьие слово. 

що вперто держить СЯ між укр. інтеЛїrенцією Галичини. 
З) СУД, звичайно - напnищий суд. 
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холоднійше, ніж У салі розправ, але проте стояла 

курява від давно неметеної долівки, було брудно 

й тїсно. Він пішов на вулицю, глибоко відітхнув 

розігрітим, але хоч трохи свіжійшим повітрвм і, не 

зупиняючи СЯ, йшов наперед, байду же ку ДИ, щоб 

тільки вийти зпосеред тої купи людей, у котрій -
він внав і чув се - всї звертали на нього очі, всї 

шептали про нього. ее ж нинї був його перший 

аJtВокатський виступ У сьому містї, ку ди він отсе 

тільки-що переніс ся. Від нинішньої обороШІ мало 

залежати його дальше поводженнв на новому (рунтї, 

і він чув ее, що нинїшній виступ У дав с..н: йому ду же 

добре. Він був дуже задоволений, але, держачи 

ся старого правила "ooquam servare mentem ", :мав 

вид не то баЙДУЖНО-СПОRійний, не то занятий чи

мось, і .йшов, не озираючись, не спішачись і не ввер

таючи уваги ні на що посторонив. 

Оклик, що залунав із другого краю ~УJIИці, 
вивів його з тої рівноваги. Він озирнув ся й поба

чив, mt півперек вулиці, кланяючись :капелюхом 

і весело балакаючи, наближав ся до нього серед

нього росту, підстаркуватий панок із коротко остри

женим ріденьким волоссвм, рудими, СИDавими ву

сами, одягнений у чорний витертий сурдут. Др. Ра

фалович :мав бистре око й добру память, але не :міг 

пригадати собі, щоб денебудь знав сього панка. 

Пан ох, видно, й сам догадав ся сього. 

- Що, не пізнають мене пан меценас? 1) -

1) Звичка балакати в 3. особі множ., в додатнами: про
шу і т. д. це надмірна чемність (в-польська), яку принладають 
у Галичині, н. пр., учні до вчителїв, селяни до пан-отців, 
визчі ранrою урядовці до ВИЩИХ, незнайомі молодчі до стар
ших і т. д. 
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говорив він радісно й дуже :голосно, немов бажав, 

щоб і ,n рохожі чу ли його слова. - А не диво, не 

диво І Давні часи, як ми бачились. Ще й як бачи
лись І А ну, прошу придивити ся менї добре, про

шу пригадати собі, га, га, га І ... 
Він стояn на тротоарі, всміхнений, спотілий, із 

капелюхом, зсуненим на потилицю, простягши до 

меценаса обі руки, немов готов був на перший даний 

знак :кинути ся йому в обійми. 

Меценас MOBQaB добру хвилю, заложивmи цві

кер 1) на ніс, придивляв ся панкові, всміхав ся, 

покаш.пював, а далі сказав: 

- Даруйте, пане, не можу пригадати. 

- Валєріян Стальський І - а тріумфом скрих-

нув панок і знов зробив рух руками, мов би хотїв 

кинути ся В обійми д-ра Рафаловича. Але сей усе 

ще стояв непорушно, з поважним JIИцем, на ко

трому видно бу ло напруженнє й надаремне шуканнє 

в закамарках споминів. 

- СтальськиИ... Стальський, - повторя:в він 

механічно. - Даруйте, пане І . .. Будьте ласкаві, 

допоможіть моїй памнти І Ій-Ногу, стидно .менї, 

але нїнк. не можу 

Та нараз він ударив себе долонею в чоло. 

- Ах І Ото, з мене забудько І Пан Стальський, 

мій домашній інструктор І) у третій... ні, pardon, 
у др} гій rіиназіальній клясі І 

- Так, так, так І - притакував Стальськ:ий 

руками, і головою, всїм тілом. - Вццно, пан 

І) пенсне 
І) домашній учитель, іще аветь СЯ инакше: корепе

титор 

,"о'.!"] В 11 а 
i~~Ii...· rt"\~t n 

бібліотека Украіни 

2 
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меценас не забули. А якже, а якже, домаmнїй ін· 

структор. .. неправильні латинські verba, памя

таєте? 

- Га, га, га 1 Партиціпіяльні конструкції, аыl-
tivus absolutus J Ну, якже ж вам поводить ся, пане 

Стальський. ? 
Меценас узяв подавані йому віддавна обі руки 

Стальського і, стиснувши їх у своїх пухких доло

нях, випу стив. Стальський урадуваний, балакучий, 

ішов обік нього. 

- Дякую, дякую 1 От жию, аби жити. 
- Маєте тут яку посаду? 

- А вже ж, а вже ж І Я в судї. Пан меценас 

іще тут незнайомі. .. я тут офіціял 1) при помічнім 
урядї, маю під собою per'iCTpaTYPY. О, JI служу вже 

пятьнацять лїт! 

- Але ж ви, вдається, бу ли в війську? 

- Так. Власне тодї, як JI пана меценаса вчив, 

мене з шестої к.nяси відібрали до війська. Ду рний 

чоловік був. Було шанувати ся, стати офіцером, ... 
Ну, .в: там зразу трохи шарпав ся... Знаєте, в вій

ську мусить бути субординація. Так JI й став на 

фельфеБJIЮ. А, вислуживши десять лїт, чоловік 

авансував 2) - ось вам і вся моя карієра. 

Вони йшли довгою, простою вулицею, що вела 

на двірець залїзницї. Липневе сонце стояло майже 

над головами й пекло не.м:илосерно, а довкола ву

.ІІИцї бу ли самі мури істїни, нїде анї садка, анї 

дерева. Духота. Меценас ізняв капешох і мов 

1) низчий, иаицелярійиий урядовець; ними стають зви
чайно вислужені (зверхсрочні) фе.'1ьдфеблj 

І) дістав повищення у службі j аванс - повищення 
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nахлярем 1) холодив ним спітнїле лице, обтерти пе
редтим краплистий піт із чола хустиною. 

- Але ж то пражить І - промовив він. 

- Пан :меценас, певно, на двірець ідуть? 

запитав Стальський. 

- Ні. 

- А чого ж пан меценас ідуть сею ву JIИ.Цею ? 
Маєте тут діло до кого ,? 

- Борони, Боже І Я властиво хотів іти на обід. 

- На обід? Тут пан меценас у когось обі-

дають? 

- Ні. Хочу пошукати якоїсь реставраЦll. 

Вчора и позавчора, поки була розправа, н не мав 

часу шукати й: обідав у готелю. 

- Так, то пан меценас до готелю заїхали? 

- Так. »Під Чорного Орла.« Знаєте, н тут 

чужий. Маю кількох знайомих урядників 2) і про

фесорів r'імназіяльних, але всї вони на урльопах 3), 
на вакаціях, пор-оз'їздили ся. То н ЗЗJїхав JIP готелю 
й там сиджу, поки знайду собі помеш:каннє. Але 

їда там не смакує :менї. 

- Ну, певно І Прошу, я пану меценасові по

кажу дуже добру реставрацію. Прошу отсюди І 

І СтаJIЬСЬКИЙ зігнув у бокову ву личку і йшов 

обік Рафаловича, не перестаючи говорити. 

- Ах, так І То пан меценас у готеJIЮ І Ще 

не маєте помешкання І Ну, в такім разї, надїюсь, 

не відкинете моєї послуги. Дозволите, щоб н до-

1) ПDльсьне слово (3 нїмецьиого F!cher), вживаве івте
JIіІ'евцією аамісць народнього - віяльце 

І) урядовцїв, тих, що служать по урядах, чивовииків 
З) на відп)"сиах (вім. U rlaub) 
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поміг вам винайти помешканнє. Я ж тут усюди 

знайомий І 

- Але ж навпаки, пане Стальський І Дуже 

вам буду вдячний. Тим більше, що в мене Й лиса

нини ще купа, нема коли бігати по містї, шукаючи 

хати. 

- О, я вам се зроблю живо І Будете вдоволені. 

А де ж ваша фамілїя? 1) ТаІЮЖ у готелю? 
- Фамілїя? У мене жадної фамілії нема. Я 

cam-самісїнькиЙ. 

- Як то? Пан меценас нежонаті? 

- Нї, пане. 

- А, так І На кавалєрській 2) стопі І Ну, так, 

то що иньmе І Так же мені й кажіть І Але ось 

ми вже й пр.иЙШJnІ. Чи ВОJlИТЄ обідати у спіль

ній столовій, чи, може, окремо? 

- Та мені байдуже, - мовив адвокат. - от 

хиба як би ви бу ли такі добрі обідати 30 мною, 

то можна б замовити окремий ПОКОЇR. 

- Я такий рад, що здибав пана меценаса ... 
~ Ну, як так, то добре, обідаємо разом І За· 

мовляйте покої:к.1 - иовцв меценас,. і ю.ба ввїЙШ.ІШ 
до реставрації. 

П. 

Поки Сталь ський бігав та балакав із кельнером, 

потім із старшим кельнером, далї зі самим шефом 

реставрації, др. Рафалович CTOJIВ на вузенькій ве· 

рандї перед реставрацією, віддїленій від ву лиці за-

1) Сімя, родина 
І) Кавалвр = вежонатий, паруБОR 
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лізнпми штахетами й обставленій великими олєан

драми в деревлJШИХ шапликах. На верандї сто

я.іІО кілька деревляних столиків, круг лих і обтягне

них цератою 1) так, що здалека могли виглядати 

яЕ мармурові. Веранда виходила на південь і пекла 

ся на сонці, то при столш"ах не бу ло нїкого, тай 

із нутра реставрації не чути було такого шуму, який 

свідчив би про велику купу гостей. Місто жило ще 

переважно патрінрхальним жИ'ГГєм; найбільша ча

стина людей, із тих, ЩО :МОГЛИ дозволити собі на 

порядний обід, столували ся дома, в сімях. До того 

ж ее бу ло літо, пора вакацій; заможнїйші, що бу

вали тут звичайними гістьми, повибирали ся на 

село, на купелї, або й так у гори, і в реставрації 

бу ло ДОCJIть пусто. 

Та др. Рафаловичеві байдуже бу ло до сього. 

Походжаючи по верандї, поки там для нього гото

вили окремий покій, і поки СтаЛЬСЬRИЙ третій раз 

розповідав, .якого то незвичайного гостя має рестав

рація, і JIR близько він із ним знайомий, меценас 

силкував ся відсвіжити у своїй памяти обра,з сього 

свойого- колишнього вчителя. Правда, його незви

чайна память допомогла йому по кількох хви.nинах 

напруженого шукання віднайти його назву, розпі
знати фізіономію Стальського, хоча від часу, як вони 

видали ся, минуло з:виш двацять і пять лїт. Але 

РафаЛОВJlЧ чув, що за тим п~рmим образом у його 

тямці тягнеть сл ще щось, .якесь неясне, але болюче, 

неприємне чутгє, і тільки ненастанне балаканнє 

СтаЛЬСЬRОГО не дає тим споминам ВИllлисти наверх 

1) ВощаВRа, те, що в рос. мові 8веться Rлейовною 
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і дійти до повної свідомости. Та тепер, коли Сталь· 

ський віддадив ся на хвилину, Рафалович напру· 

жив іще раа свою память, і давні спомини звільна 

почаЛIІ виринати в душі. 

Ах, такІ Стельський J був поганим інструк· 

тором. Рафалович, малий, слабовитий хлопчина, 

дуже баяв ся 'його, вусатого і зовсїм уже дорослого 

парубка. І мав причину бояти ся. Знаючи, що 

хлопчина сирота й мав тілько опікуна, сїд::ьського 

священика, Стальський держав хлопчика гостро, 

не стільки вчив, скільки бив, штовхав і всякими 

способами карав Його. Облесний супроти його опі

куна, він був брутальний супроти нього, нїколи не 

заговорив щиро, а все або 3 гнївом або з кпинами. 

Рафалович іще й тепер аж стрепенувCJl мов від 

наглого подуву холодного вітру, кол.и пригадав собі 

той настрій вічного страху, суму :fi отупіння, в 

.якому находила ся його дитяча душа цїлого пів

тора року, поки СтальсьБ,ИЙ був його інструкто

ром. йому живо стала в памяти та дика, без

тямна радість, із якою він повитав відомість про 

те, що' його інструктора відібраJIИ до війська, і 
що він уже не буде під ним. 

І ще одно пригадало CJI д-рові Рафаловичеві, одна 

дріБІШЦЯ, що не мала звязку 3 його шкільною нау
кою, але характеризувала Стальськаго, найсиль
вїйте вбила ся в його дитячу память і довгі .1Іїта 

мулила його, мучила й болїла, мов тернина, вбита 

в живе мяса. Факт бу в такиИ. СтаЛЬСЬRИЙ ЖИВ 

на одній кватирі з малим Рафаловичем. Опікун 

привозив :ма.'ІО)lУ харчі з ce.Ja і одного разу перед 

сnятками привіз добрий шмат ковбаси також Д.'ІЯ 
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СТс1.1ЬСЬ1\ОГО. Сей подї.1ПВ собі ту козбасу на рівні 

пuрції таК,щоб пистаЧlIла ЇIO~IY на дпа тпжнї, а, 

боячи ся, щоб хто не вкрав йому сього добра -
Ю.L К13<lтирі жило ще Б,Їлuка ШІ~О.lП[Jіп, - схопап її 

десь у СКРІІТОК, знаний ті.IЬКИ ЙОllУ самому. :Мудро 

ппміркупап пін той с}\риток: жаден школяр не міг 

найти його. Кілька день усе бу ~IO добре, та одного 

разу Ста.'1ЬСЬКИЙ влетїв до кімнати ввесь червоний, 

ЛЮТИЙ, і накинув ся на пеРШОГО-J!ЇПШОГО школяра, 

що попав йому під руку: 

- Де моя ковбаса? 

- А хиба н сторож від твоєї ковбаси? - від-

повів сей на-пів зі страхом, і на-пів ві сміхом. 

- Ти мусиш знати І А-во, смієш ся І - кричав 

Ста.'1ЬСЬКИЙ, попадаючи що раз у більшу лють. На 

щастє, школяр, дО ЯКОГО він причепив ся, був із 

одної кляси з ним і, хоч молодший, та проте силь

ний і ;вjдважнИЙ. На меньшого був би Сталь ський 

зараз :кинув ся з ку лаками, на нього не смів. 

- Смію ся, бо менї смішно, - відповів сей. 

- Чого смішно? 

- Того, що ховаєш С.ІІ в тою смердячою :ковба-

СОЮ, мов би ми веї тут тільки ·й чигали на неї, а 

проте таБ.и наскочив на нкогось злодїя. 

- Певно, кіт занЮХав І - докинув :иов ізнехотя 

ИНЬШИЙ школяр, що сидїв при столї Й робив задачу. 

Стальський став раптом мов облитий водою. 

Справдї І Він і не подумав про ее І Не що, 

тільки кіт І Бо RОДИ: б людина, то бу лз; б узяла всю 

Rовбасу; а то щось розірвало бібулу 1), ЯКОЮ вона 

1) Промочний папір 
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була обвинена й витягло тільки о~ин кусник. Він 
постановив собі допильнувати, зловити злодія! Пів 
дня ходив він У гдибокій задумі, вимірковуючи, як 

би ее зробити. Врешті видумав хитре сильце, на

ставив .його у своїй КРИЇВЦЇ 1) Й пізно вночі лїг 
спати. Десь коло півночі всїх У хатї збудив стра

шенний МЯDкіт на стриху 2). Стальський зіскочив 

зі своєї постелї, немов і досї не спав, і тільки й 

ждав сього. 

- Ага, маю злодія І :Маю злодїя І - шептав 

він, затираючи руки. Засвітив свічку і ВСТРОМПВ 

її В лїхтарню, а noriM, узявши мішок, подав CJI 

на стр их. За. хвилю вернув ся з закрівавленими ру

ками. Кіт, видно розуміючи, що йому грозить, хоч 

у СИЛЬЦЇ, боронив ся завзнто. Але Сталь ський :мав 

його в мішку, потрясав ним, бив до одвірків, копав 

ногами, а потім, завязавши добре, замкнув до своєї 

скриньки й лїг спати. 

Те, що бу ЛО потім, чотирі чи пять день, Рафа

лович згадує, як якийсь страшний, обридливий сон. 

Стальськиfi мучив кота найріжнїйшими способами: 

бив його в мішку наослїп, вішав за ШИЮ, прище

пивши хвіст розколеним із одного кінця полїном, 

виривав пазу рі, випікав о чі, колов пшлом, напихав 

у ніс товченого перцю і скла. Мнвкіт, жалібний 

писк нещасного кота чути бу ло здалека, хоча Сталь

ський робив свої катівські операції в садівнllцыIійй 

будці, що стояла серед широкого саду, далеко ві.ц 
людських хат. Р~фалович іще раз здрігнув ся, при

гадавши собі, як пін усї ті ночі, чуючи далеко той 

1) Сховапка 
І) Горище 
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мявкіт, не міг заснути, і як одного вечора зі сльо

вами цїлував руки СтаЛЬСЬRОГО, просячи, щоб да

рував життє котові. Але його просьба була да

ремна. По пнтьох днях кіт таки здох; здаєть ся, 

ЙОГО доконав CJIльни.й мороз. Але малому r еневі 1) 

ще довгий час що-ночі причува.ro ся жалібне мяв
ItaHHf: й котячий писк, мов плач малої дитини; він 

:кидав ся крізь сон, кричав і плакав, а рано вста

вав змучений, з болем голови й закислими очима. 

Все ее згадав тепер др. Рафалович, ходячи по 
верандї. Колишній страх перед сим чоловіком амі

нив ся на обридженнє і глибоку антипатію. 

- Чого ее він п ризнаєть ся до мене? - думав 

Рафалович. - Чого тїшить с.н і заскакує, мов би 

ми бу ли Бог-зна якими приятелями? 

На сі питання він не знаходив відповіди. Він 

не був забобонний і не вірив у стрічі, але ЙОГО 

думка зі старої традиційної привички склала ще 

одно питаннє: »Що воно значить, ЩО на вступі 

в нове ЖlЛ'ТЄ :мені перебігав дорогу ОТCJI скотина 

в людській подобі?« ... 

ІІІ. 

- Перепрошую пана меценаса, що трошки за

барив ся, - скрикнув Стальськиit, вибігаючи на 

веранду. - Але прошу, прошу 1 Пан меценас пев
но вже десь голодні. Адже ж то швидко друга 

1) ЗдріБНіле імя Євгена в ГаличинІ, Жепьо 
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година буде 1 Ну, дякую, від снїдання ДО тепер 

бути натще 1 ... 
- О, нї, Я підчас павзи ходив на перекуску, 

- спокійно промовив РафаЛОВІІЧ, ідучи обік Сталь-

сь:кого тїсними і брудними сходами на перший по

верх. Тут було »Б.асино«, тепер зовсїм порожнє, 

здожене з трьох покоїв і салї для танцїв. У бі.'ІВ:РД

НОИУ стояв уже заставлений на дві особи стоJIИК, 

а при нїм кельнер із реєстром страв і серветою під 
пахою. 

- Прошу, ЧИМ можу служити пану меценасові? 

- промовив він, кланяючи ся Рафаловичеві. 

Сей замовив обід на дві особи. Перед обідом 

випили по чарцї старки 1) »на відновленнє старої 

знаfiомости«, як мовив Стальський. РафаJIОВИЧ 

справді, був голоден, а відновлені перед хвилиною 

спомини не дуже заохочували його до РОЗМОВИ 3 

паном офіціяло:м. За те Стальський, і ПЮЧИ, і їднчи, 

балакав, :мов рад був, що знайшов когось охочого 

слухати його. 

- Го, го І Я то знав, що з пана Євгена Рафа

лови ча будуть люде. Ще як се був малий Тенцьо, 
то вже бу ло видно, ЩО то голова не-аби-яка. Я 

то нїби строгий був, свою повагу показував, аде 

я так любив :малого r енця, як свою дитину 1 Прошу 
не гнівати ся ... я вже тодї був парубок під вусом. 
Що правда, то правда. Тай потім я не перестав 

інтересуваТ1И ся... О, яка то була радість, коли я 

прочитав у »Народівцї« 2), що мій елєв, пан Євген 

1) Рід польськоt горіmш (starka Iitewska) 
2) Скорочене: Gazeta Karodowa, - .OJьвівськиЙ консер

вативний польський часопис 
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Рафалович, одержав на львівськім унїверситетї сту
пінь ДOI~Topa прав. Прошу вірити 1. .. Ну що, адже 
пан а.нї брат менї, анї сват.... а вже таке дурне 

серце в чоловіка, тішить ся чужим щастєм-, сумує 

чужим смутком так, як своїм власним~ 

Євгенові, не знати чому, в тій хвилинї при

чу ло ся жалібне мявкотаннє катованого кота. Він 

поклав ложку і, з виразом не то здивовання, не 

то трівоги, видивИБ ся на Стальського. 

- Що пан :меценас побачил.и на менї? - за

питав сей, перериваючи балаканнє й озираючись 

по собі. 

- Нїчого, - відповів Євген. - Прошу, пан.е, 

їджте! 

- Ах, .я: таюий рад, що бачу пана :меценаса, 

що буду мати те щастє бачити вас частїйmе - дозво

лять пан :меценас говорити собі »ви«? 

- Прошу, прошу І 

- Се краще І Якось більше від серця розмова 

йде. Не люблю того передавання через третю особу 1). 
Перепрошую, правда, що пан меценас практикували 

в Тернополї? 

- Так, я був там три роки в адвоката Добриць

кого. 

- О, знаю, знаю І .я: докладно слїдив за кождим 

кроком пана меценаса на публичній, так сказати, 

арені. Особливо, відколи ви стали оборонцем у 

карних справах. Знаєте, пане, скажу вам без КОМ

плїментів ... н чув тільки одну, нинішню вашу обо
рону, але читав справозданнн з кількох процесів, 

І} ПО:Jьсьна конструкція: передавання третьою особою, 
віДЗlІвати ся, баланати третьою особою 
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де ви борони.тш... Такого оборонця наша адвока

тура давно не мала. 

- Прошу, пане СтаЛЬСЬRИЙ, будьте ласкаві, обі

дайте І Бачите, н їм за двох і не думаю бути сит.им 

ваnшми ласкавими комплїментами. 

- О, щО те, то нїl Борони, Боже І Жадні 
комnлїменти, - живо заговорив Сталь ський, маха

ючи руками, озброєними: одна в ніж, друга в виJIR.И. 

- Се навіть не моя думка. Се загальна думка 

в тутешнім судї. Сам пан президент - ви за:вважи

ли, як пильно він прислухував ся вашій оборонї, 

як ішов за вашими слїдами у своїм резіме? - отже 

сам президент по розправі, виходячи зі суду, ска

зав ДО'прокуратора: »3 та1tим оборонцем - то ПР!И
ємно вести розправу«. А прокуратор йому на се: 

»0, так, се одна з наинснїйmих голів у галицькій 

адвокатурі. Шкода, що не пішов на су МІО, міг би 

був зробити карієру.« О, так, пан меценас при

носять із собою до нас найлїпшу славу. 

Щоби звернути розмову на иньmу тему, Рафа

лович попросив Стальського оповісти йому дещо 

про відносини в тутешнїм судї, що, може, могло б 

бути йому придатне в дальшій дїяльности. Сталь

ський і овшім 11). І з уст, що тільJt'И-що так і 

бризькали симпатією та комплїментами, полили ся 

потоки неймовірного бруду, сплїток і поганї. 

Президент був колись здібний сумя, але тепер 

стуманів, дома ним командує кухарка, проста, по

гана баба, а в су дї його канцелїст, хитрий Жид і 

страшенний хабарник. У суді правило, що s Жидом 

1) Ще й як (поль. OWBzem) 
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нІхто не виграє справи. Дехто не хоче вірити, щоби 
президент брав половину хабарів, які одержує його 

канцелїст, але він, Стальський, певний у тому, бо 

хоча президент удовець і бездїтний, але мав цїлу 
купу свояків по братові, неробів та марнотратників, 

що ссуть його, мов пнвки. А радник Н. і з роду був 

вісїмнацятий туман 1). ее той сам, що, ще бувши 

ад'юнктом 2) У Печенїж.инї 8), засудив сам якогось 

хлопа 4) на смерть і зараз же написав до Оломуца Б) 

по хата; аж коJIИ кат зателвr'рафував до надпро

куратора у Львові, чи мав їхати до Печенїжина, 

довідали сл вищі власти про сей незвичайний за· 

суд і взнли його відтам. Про-око його зробили 

хорим па умі, якийсь час продержали в Кульпар

:кові 8), а потім вернули знов на посаду. Кажуть, 

що в нього сильні плечі, протекція. Иньmого бу JIИ 

б спепсіонували, :йому дозволяють дослугува-m ДQ 

повної пенсії, але самостійно він нї.яких справ не 

веде, тільки все сидить у трибуналі, заробляв на 

пенсію, як кажуть, не головою, а - гм, гм... За 

те радник М. картяр. До канцелярії прийде на 

годину. Справи за нього провадить практикант, 

він тільки перегляне, попідnисує, що треба, тай 

далі до кавнрнї. Там уже жде його партія, в кождій 

порі дня иньmа. Жінку має яаю - не дай, Господи І 

Проста, ординарна Мазурка, ростом r'ренадир, обє-

1) Звичайна назва дуже дурноf"'людини 
І) Перша судова paвra після праитиианта, тепер зветь ся 

просто: суддею 

а) Містечио недалеио Ноломи! 
4) Селянина, мужииа 
5) Оломуц - місто в Чехословаиіі 
8) Відомий заилад длл божевільних піді Львовом 
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мом - бодня, язик - десять перекупок. То вона 

вже зпає, де його шукати. Пан радник сь:оро пере

чув, що вона пошукує за ним, зараз дає драпака, 

бо як :маrнїфіка 1) здовить, то не питає, що то пан 
радник, і що народ збігаєть ся, а бере пана радцю 2) 
за боже пошиттє й тягне дедому, та ще приговорює 

по дорозї, та так приговорює, що аж на третю ву

JIИцю чути. О, то страшна бабаl Можу сказати, 

що в нашім су дї її найгірше боять ся всї. Навіть 

пан президент трепеще перед н;ею. Знаєте, раз 

бу ла історія ... 
Снінчили обід, позакурювали цит'ара. Євген ве

лїв принести чорну каву. Стальсьь:ий усе ще опові

дав міські сплїтк.и й судові скандали: про третього 

радника, про ад'юнктів, далї перейшов на ПОдїтичну 

владу, перемив кістки панові старостї 3), панї ста
ростинї, панам комісар ям і лагодив ся перескочити 

Ао податкового інспектора, коли Євген, випивши 

каву, :шрнув на годинник. 

- Ну, пане Ста.льський, - мовив він, устаючи, 

-- дуже менї приємно в вашім ТОЕаристві, але пора 

менї до мойого І'отеJIЮ. 

- Ай, ай І - мовив Стальський, зирнувши та· 

кож на годинник. - Ото я забалакав ся, а то вже 

далї третя. У :мене в канцелярії також трохи ре

станцій'). Не буду заходити додоМу, а піду просто. 

Євген подзвонив, заплатив і вийшов. Йому хо-

1) тінна 
2) 3ичайна назnа раднина (поль.) 
3) Начальнин ПОЛїтично·аДмїНістраціЙної влади в по-

вітї 
.) Технічний вислів на те, лн ХТО ве позалагоджував 

справ - залишка непозалагоджуваних справ 
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тїло ся спекати СЯ Стальського, баJIаханнє котрого 

псувадо йому пообіднїй гумор, але Стальського не 

так легко бу ло спекати ся. 

- Пане меценас І - мовив він зворушеним го

';ІОсом, - дозвольте менї віддячити ся вам за ~ашу 

добрість і за нинїшнє вгощеннє І 

- Але ж, пане, нема ва що. Менї самому 

все-таки краще удвох, нїж самому обідати. 

Вони були на вулиці перед реставрацією, відки 

їх провеJШ кельне ри _ З низькими уклонами. 

- Ви куди тепер? - спитав Євген. 

- О, я ще проведу пана меценаса до готеJIЮ. 

До канцелярії ще маю пару мінут вільного часу. 

- JI не хотів би забирати вам час. 
- Але ж прошу І Що менї з ним робити І До-

дому не хочеть св: ЙТИ, а .канцелярія не втече. 

- Значить, і ви кавалєр, коли вас не тягне 

до дому? - з усміхом промовив Євген. 

- О, не вrада.зm І - мовив СтаЛЬСЬRИЙ. - JI 
жонатий, уже десять літ. Але моя жінка - ге-ге-ге 

- уцивілїзована настілько, що не скаже нічого. 

- Нічого не скаже? Кот ви не приfiшли на 

обід? 

- Так, пане, не скаже нічого. 

- То, певно, ії тут нема, виїхала кудись на 

село? 

- Нї, пане, сидить дома. 

- Ну, то, може, нїма, - вибачайте, що так 

кажу. 

- Ні, не нїма. 
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- Ну, в такім випадку се якась ідеальна жін

ка. Перший раз чую про жінку, котра може нічого 

не сказати чоловікові, коли не прийде впору на 

ОО1Д. 

- Видите, пане меценас, се все залежить, як 

би то сказати - від цивілізації... від дресури. 

Котрий мужчина не вміє ПОВОДИТИ ся з жінками, 

той ліпше зробить, коли не буде женити ся. А, 

вміючи, можна вее зробити. 

І знов Євгенові, не знати чому й відки, причув 

ся РОЗПУЧJШвий :м:явкіт катованого кота. Він із

дрігнув СЯ, попрощав ся зі Ста.nьсьШІМ і пішов до 

свойого готелю. 

ІУ. 

Другого дня була неділя. В суді не було вї

ккого дїла, тож др. Рафалович спав трохи довше, 

спочиваючи по труді. Бу ла вже осьма. Звішені 

стори готе.nевого вікна пропускали· лагідне, черво

вясте світло. Євген тіJTh:к.и-що ПРОК.ІІнув СЛ, про

стягнув СЯ, позїхнув і смакував роскіш безжурного 

спокою. Попід ЙОГО вікнами гуркотїли вози, зда

лека чути бу'ло гомін народу, гук дзвонів, свист і 
гу ркіт раннього залізничого поїзду, що саме в тій 

годинї виходив до Львова. Але все ее не докучало 

молодому адвокатові, здавна привичному до міського 

шуму. Навпаки, вся ся музика многолюдного, рухли

вого міста, особливо в деякому віддаленню, настро

ІОвам ЙОГО на НRYCь добродушність, розвивала в 
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його дУші чуттє якоїсь повноти буття, якоїсь JIЮбої 

Домаmности, подібне до чуття ТОГО чоловіка, що 

3 лісової самоти вернув сл додому на JЮно мвого

людної та говіркої сімї. 

Та нараз до дверей його покою застукано і, 

заки ще він успів відізвати сн, двері відчинили ся, 

і в них показала ся ру да голова Стальського. 

- Добрий день І - промовив він весело. - О, 

пан иеценас іще спочивають. Перепрошую, пере

прошую. .. я: думав ... 
- Але, прошу І Н не сплю. Власне хотів уста

вати. 

- Ну, то я зажду. .. Піду пройти ся, поки пан 
иеценас ... 

- Але ж нї І Ввійдїть І Л не панночка, мене 

не заженуєте 1). 
Ста.п.ьсьюиЙ увійшов і запер двері за собою. 

- Прошу, сідайте І .н зараз устаю. Так чоло

вік намучив ся в останпїх днях ... 
- Але ж то зовсім розумно, що спочиваєте. 

Треба шанувати СИJШ, - мовив СтаJlЬCЬКИЙ, по

клавши на одному кріслі капелюх і ліску 2) й 

сідаючи на друге. В лагіднім полусвітлї бу ЛО вид

но, що він сьогодні був одягнений чистїйше, краще, 

ніж учора, підголений і підстрижени.й; очевидно, 

він ішов сюди просто від фризі єра З), бо від нього 

пахло ще RОЛЬОНСЬКОЮ водою, Й вуса бу JШ свіжо 

нафіксовані. 

- я: гадав, - говорив він, похи Євген мив СЛ, 

1) Їптелї(енське СЛОВО - не засоромите 
і) цїпок, паличку (поль. laska) 
8) голяр, парикмахер 

з 
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брав чисту сорочку й одягав ся, - я думав, що 

пан меценас :мають сьогоднї трохи біJIЬше часу, та 

підемо разом оглянути помешканнє. 

- Яке помешканнє? 

- Як то? Пан МЕ'ценас уже забули, що вчора 

говорили менї, чи не міг би я знайти ... 

- Ага, ага І Ну, так що ж? 

- Я вже знайшов. Гарне помешканнє, по-

верховий дім, фронт на вулицю, довкола сад, а 

затильні вікна виходять на міський парк. Чудесне 

положеннє, при головній вулицї, недалеко ринку й 

недалеко руської 1) церкви. Немов сотворене на кан
целярію для популярного адвоката. 

- О, пане СтаJIЬСЬКИЙ, дуже вам вдячний І 

- І надїюсь, що будете мати за що дякувати. 

Я знайомий із власником. Як на ваше щастє, від 

першого 2) ОПОРОЖЮЮТЬ ся внизу два покої з перед
покоєм - то бу JIa б гарна канцелярія, і на поверсі 

також два покої з кухнею, то бу ло б помешв:аннє 

ди пана меценаса. Здаєть ся, вам обширнїЙШОГО 

помешкання не треба? 

- О, нї, не треба І Дуже мене зацїкавив ваш 

опис. Надїюсь, що менї сподобаєть ся те помешкан

нє. А яка ж цїна? 

- Жид дорожить ся трохи. Прийдеть ся ще 

1) себто: уніятсьноі всупереч до римонатолицьної, 
яну звуть у Га.:ІИЧИНЇ )ностелом«( або польсьною цернвСІЮ; 
автор уживав снрізь історичних назв: Рус ь (Україна), 
Русин (УкраІнець), русьний (український), які жили 
скрізь ва заходї Унраїни до війни 

І) від першого (числа) вайб.іІИ3ЧОГО місяця 
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поторгувати ся. Хоче за обі партії по 25 РШlських 1) 
місячно. 

- Значить, разом 50 місячно або 600 річно? 
І кажете, що в доброму місцї? 

- Можуть пан меценас бути певні J Я б на 

лихе навіть не ДИВИВ СЯ. 

- І се, на вашу думку, дорого? 

- Ну, як на Львів, то не було б дорого, але 

як на наше місто, то трохи солоно. Треба буде 

поторгувати ся. Думаю, що коли пану меценасові 

сподобаєть ся хата, і схочуть наймити на рік, то 

він дасть за 500 ринських. 
- Ну, се було б дуже гарно J 

- чи вже пан меценас готові? Можемо зараз 

піти оглянути. 

Меценас був готов до виходу. Але, вийшовши, 

він пригадав собі, що ще не снїдав. Зараз :коло го

телю бу ла цукорня, де він звичайно пив каву, то 

й тепер він звернув ся туди. 

- я ще не снідав, - мовив він до Стальського. 

- Прошу, зайдіть зо мною на снїданнє І 

- Дякую, я вже по сніданню. 

- Ну, то випєте келїшок 2) коняку. Прошу, 

не робіть це ремонїї. 

Сидячи при круглому мармуровому столику й 

попиваючи гарячу каву, др. Рафалович придивляв ся 

Стальському, що не переставав балакати й оповідав 

йому притиmеним голосом ріжні міські новинки. 

На .пиці Стальського видно ще бу ло білі ПЛJlМКИ з 

пудру, яким обсипав його фризїєр; зрештою, на 

1) 50 норов, ривсьний (rульдев) - 2 НОРОБИ 
2) чарочка 
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ньому малювало ся щире вдоволеннє. Не знати, чи 

з того вдоволення, чи, може, після випитих двох 

келїшків коняку, кінець його носа трохи зачервонїв 

ся і в очах грав вогники. Меценас ДИВИВ ся на 

нього тепер далеко ласкавійпшми очима, нїж учора, 

може, під вп.швом доброї новини, яку принїс йому 

СТ1LЛЬСЬКИЙ, а, може, і для того, що сей оповідав 

сьогоднї веселїйmі річі, нїж учора. Сьогоднї в мі
сті маJШ відбути ся збори робітників, що хочуть 

домагати ся загального голосования, але пан ста

роста заборонив, га, га... »Доки я тут старостою«

сказав комітетові, - »доти ніякого віча, ані збору 

в :моїм повітї не буде«, Вчора до старости привезли 
величезного сома, зловленого в сусї,д;нїй ріцї, і c.1tI.
роста дав за нього рибакам два ринські. Жид, у 

хотрого меценас мав винаймити помешканнє, се пер

nшй міський багач і лихвар; він будує тепер три 

нові доми; от би пан меценас добре зробив, як 

би відкупив від нього ту каменицю, в котрій те

пер має оселити ся І ... 
Зі слів Стальського пілла сьогоднї щирість; 

не чути бу ло тоі злобноі ноти, яка так немило 

до,:!,оркала Євгена вчора. Rинувши оком на ра

нішні :Газети, меценас заплатив, і вони оба вийшли 

з кавярнї. Ринох і вудиця, що вела до церкви, 

буJIIИ повні СВJlТочно поприбираних міщан і перед

МІЩан. Дзвов::и: гу ли і грали в повітрі. Сонце си

пало золотим, ще не дyнre n:aл:к.им: проміннєм із 

безхмарного неба. Від ріки, що широким луком 

ООт.ІІНала місто з двох боків, тягло вогким: холодом. 

Було чудово, гарно, весело, привітно довкола, і 

иеценас ішов звільна, роздивляючи ся приязно на 
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всї боки, немов знайомлячи ся з цїлим окруженнєм. 

ее перший раз сьогоднї він почував себе в сьому 

містї, як дома. 

Нараз щось немов шпигну ло його; він стрепе

нув ся, мов би несподївано діткнув ся проводу елєк
тричної батерії. Озирнув ся направо, . не зупипJlЮ
чись на ходу. Напроти нього йшла висока, струнка 

жіноча постать у скромній чорній сукні, в чорнім 

капелюшку з простеньким білим пером, з лицем, 

заслоненим чорнии, досить густим вельоном 1). Зда
лека він не міг розпізнати її ЛИЦЯ; те, що так 

торкнуло його, було якесь неясне загальне вра

жіннє, вражіннє її постави, росту, рухів, ходу -
рівного, повільного і плавного. В тім усім бу ло 

щось таке, ЩО відразу порушиJЮ в його душі якісь 
давні спомини і прошибло його наскрізь. Вона йшла 

напроти нього, й його очі силкували ся пізнати її 

лице під BeJ[ЬOHOM. Але не доходячи НlШХ десвть 

кроків, вона .звернула направо, вмішала ся в густу 

купу міщан, що суну ли до костела, і щезла. Євген 

був бu радо пішов за нею, але не міг сього зробити, 

маючи обік себе Стальського й направивши· ся з 

ним разом оглядати помешканнє. Стальськ,ий, за

нятий оповіданнєм якоїсь новини, а потім хвилевою 

шептаною розмовою з НRИМось стрічним міщанином, 

не бачив чорної дами. 

В Євгена сильно забило ся серце, в голові 

затуманило ся, і він зупинив св: та оглянув CJI ва 

Стальським. 

- Що се таке? - думалось йому. - Бона, чи 

1) Вуаля. серпанОR (поль.) 
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не вона? Ледви, щоб вона І Бідки б вона взяла с8 

тут? Але постава її, хід ЇЇ, той хід, котрий .s:, 
здаєть ся, пізнав би між тисячами І Та нї, не може 

бути, се не вона І Тихо ти там І Тихо І 

І він долонею натиснув на гру ди в тому місці, 

де сильно било ся його серце. 

Стальський, переговоривши з міщанином, над· 

біг. Бачучи, що Євген держить ея за груди, він зир

нув на нього вважно. 

- Ов, а ее що? Пану меценасові щось не-

добре? 

- Мені? Борони, Боже І Або що? 

- Що пан меценас І 

- ес нїчого І - мовив Євген, nyс:каючись іти 

далІ. - Се в мене часом бував ... такі ltlаленькі 

атаки. Давнїйше то було гірше, а.ІІе тепер, Богу 

дякувати, вже рідко. 

- Але то, може, бути небезпечне. Може, яка 

серцева хиба? 

- Щось там таке, але, властиво, нема про що 

й говорити. 

-- А.ІІе все-таки треба 

- О, я. вже JIЇЧИВ СЛ. 

коіJШ мене. Ходімо, пане! 

мешкання? 

б зар~ c.s: лікарн. 

І, власне, лікарі вспо

Далеко ще до того по-

- Ні, вже БJIlИзенько.. У нас тут загалом нема 

великих ві.ддалень. Передмістя як ковбас.и·, пороз

тягали ся кожде на пів милї і ще дальше, а серед

містє все пр.икynі, мов на тарелі. ее мав свої ви

годи, але має й невигоди. Занадто акустичне місто. 

- Акустичне? 

-- Так І У однім :кінцї чхнеш, у другім чути. 
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Нї з чим найменьшим не сховаєш ся перед цїкавими 

очима. А що цїкаві очі побачуть, те цїкаві язики 

розмолотять, роздують, розбовтають YlJ)JOG, вдеся

теро. Се вже у нас так. Усї від того терплять, бо 

кождому можна ПРИШIlИлити латку, але при тім 

усї займають ся тимже ремеслом. Усякий думав: 

пришпи.!ПОють м:енї латки, давай буду й .я при

шпилювати иньшим І І так живемо. Не один зра

зу лютить СН, обу рювть ся, почувши дещо на себе, 

а потім перестане, втнгнеть ся, а головно: переко

навть ся, що кождий У такій самій кваші, як і він. 

Ну, та ось ми дійшли. Прошу сюди у хвіртку. Та 

дай, Боже, щасливо І 

У. 

Др. Рафалович швидко мав нагоду перекона· 

ти ся, що Стальський не пересолив, говорячи, що 

місто збудоване дуже акустично. Відповідно до при· 

нятого звичаю, йому прийшло ся зробити візити у 

всїх гонораціорів 1) міста. Він був у президента 

суду, потім у старости, потім у бурмістра 2); далі 

пішов до віцепрезидента суду, до податкового ін

спектора й до директора rіШІазії; потім прийшлось 

обійти всїх судових радників по старшинї, бути 

у латинського й Руськоro пароха, в юомісарн від 

1) Бидатиїщі JIЮД~, почесиіщї, представнини. владlf~ 
урядів, лїнар, пан - отець, нотар і т. д. 

2) Городсьний голова 
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староства, в декюг0 8 ЛЇJtaрів і декого [j riм:на.зЇЛЛЬ" 

НИХ учителів, і, вкінці, в колєrів-ад:вокаriв, у но

'J'аря і у виднїйших :міських купцїв та багачів. І 

він :міг завважити, що наскілько жіноча часть 

товариства дуже зацїкавлена ним і приймав його 

надзвичайно чемно, як кавалєра й дуже добру пар

тію, настільхо »урядові шпички« (так перекладав 

Стальський нїмецький термін Spitzen der Веhбrdеп) 
виявляли супроти нього певну добродушну протех

ційвість, а денкі в чотирі очі даваJШ йому дружні 
поради й науки. Староста мовив: 

- Тїшу ся дyJКe, що наш повіт дістав такого 

здібного адвоката, але... Пан меценас не візь

муть менї того за зле, коли скажу по щирости... .н 

старий чоловік і хотїв би :мати в повітї спокій in 
politicis. Жадних там віч, зборів, читалень, ari
тацНі:, товарlИСТВ. Я чув, що пан меценас :мають 

трохи де:магоrічні амбіції. Прошу не гнївати ся, ка

жу, що думаю. .н просив би дуже й дуже, щоб 

менї не теє... л мусїв б!и виступити проти того 

як найгострійше, і в такім випадку не сумнїваю ся, 

що й ханцеmrpія пана меценаса :мусїла б потер

піти. А користи з того й так не буде нїякої. А я, 

обіймаючи власть у повітї, присяг собі, що дОКИ 

ШИЮ, то піддержу авторитет влади без ущербу й 

отсе, Богу дякувати, двацять лїт стою, ях той жу

равель на своїй сторожі. Прошу, пане меценасе, 

до побачення, і нехай се буде між нами, але па

мятайте, не робіть мені неприємности І 

Пан президент суду :мовив: 

- Дуже мені приємно ... Щиро рад ... Справді, 
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по вашій першій розправі в сказав до прокуратора : 
)Ну, 3 таким оборонцем - то приєм.н:о проВ3.ДіИТИ роз

праву, нїколи не дасть заснути«. їй-Богу І Тільки ... 
даруйте, пане меценасе... ви тут у містї чужі, не 

обзнайомлені з віднОС!ИНам.и, а те, що ви нанил.н 

помешканнє в домі ВаГмана ... Прошу дарувати І 
Не хочу, щоб ви підозрівали :мене в бажанню обра

зити вас, aJI'e по щирости мовл.ю вам, се може дати 
причину до ріжв.их поголосок. Не перечу, помеш

каннє для ва.е догідне, а..пе той Ват'ман - ви, може, 

сього не знаєте, - то найтвжша пявка в нашім 

повітї, лихвар, чоловік, що не цураєть CJI найбруд

нїйшого т'ешефту. Особ.mи:во він любить закидати 

сїти на урядників і a,u;вoк.aТЇB. Уже три много

надїйні ад'юнкти пропали череа нього: один залїз 

у довги й повісив ся, два другі посуну ли св до дефрав

дацій і фальшоваННJI документів, і бу ли прогнані зі 

суду. Прошу вас, остерігайте св того чоловіка І 

Податковий інспектор, старий кава.п:єр, чоловік 

жовчний і злий на Я3ИR, по перших привитанннх 

і байдужих фразах, відразу скочив на сю саму тему: 

- Ха, ха J Чув н, чув, що пан »преаус« осте

рігав вас перед ВаІманом. Не хочу боронити 

Вагмана - з рештою, думаю, що пізнаєте його 

близше, в усякім випадку варта, цїкавий чоловік, 

хоч і лихвар. Але пан )шреаус« має рацію, що осте

рігає перед ним, бо ті всї три :многонадїйні ад'юнкти 

- правда, він так називав їх? - то його кузени:' 

Ну, ад'юнктом не був із них жаден, се вже евфемізм 

пана »преауса«. Тіл.ьки один скінчив із бідою права 1) 

1) Правничий (юридичний) фаНУЛЬТЕТ університету 
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і був на судовій практицї, і той повісив ся, але не 

через Bar'MaHa, а більше з вини самого пана »пре

ауса«, що не хотів поплатити його фальшованих 

векслїв; а два иньші, то прості голодранцї, писар

чуки, нероби та злодюги, не варті тої гиляки, на 

котрій слід би їх повісити. Вони й тепер під про

теКторатом пана »презуса« r'расують 1) ПО повіті й 
ааймають ся покутним 2) писарством. Надїюсь, що 

у своїй практицї швидко наткнете ся на тих пташ

ків. Було б дуже добре, як би пи якнебудь повкру

чували їм голови, бо то небезпечні індивідуа, прав

диві опришки 13) 
Директор r'імназії, дім котрого JIR правдивий 

квітник красував ся чотирма дорослими паннами, 

захвалював Рафаловичеві приємности сїмєвого жит

тя й запрошував його приходити що-недїлї в вечір 

на чайок. 

За те руський парох, у котрого також бу ли 

три панни, остерігав його перед директорським чай

ком. Директор, r'енеральний шпіцель 4) у місті, на 
всїх пише доноси до намісництва 5), своіх учителїв 
переслїдує як своїх наіітяжших ворогів, особливо 

жонатих і тих, що не хочуть бупати в нього. Його 

доньки, хоч Русинки по батькові, завзяті польські 

шовіністки, зрештою, дівчата без освіти, кокетки 

і вже ославлені в місті численними романсовими 6) 

1) Увихають ся, вештають ся (зі ШІЮДОЮ для когось) 
І) Ті, що не мають дипльомів, десь »по кутах« укладають 

moДЯМ прохання, і з того живуть 
3) Гайдамака, розбійник 
4) Шпиг 
5) Намісництво - найвища політично-адміністраційна 

влада в Галичині, ВЇДПовіда6 рос. rубернаторству 
в) Любовними 
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пригодами. »Прошу вас«, - говорив о. парох з 

обуреннєм, - »се вже крайнїй скандал, ЯК вони 

деморалізують r'імназіяльну молодїж. Жаден стар

ший і пристойний 1) r'імназист не уйде їх кокетерії, 
а торік один, здібний хлопець і порядних батьків 

ca:JH, утопив СЯ, занедбавши СЯ через О/І1ІУ з вих у 

науках і не адавши матури 2)«. 
А латинський пробощ 8) окааав ся ще лїпше 

поінформованим. Він мовив: 

- Прошу не гнївати СЯ, пане меценасе, - ви 

давно знайомі з паном СтаЛЬСЬRИМ? 

Меценас витріщив очі . 
.::- Прошу не дивувати ся І Ви з ним часто схо

дите СЯ, він буває у вас, хвалить ся вашою знайо

містю. Не знаю, чи пи знаєте докладно сього пана, 

і навіть навпаки, хочу допускати, що він підли

зуєть ся"вам, хоче втерти CJI в вашу приязнь, щоб 

в:изискати вас для якоїсь своєї ціли. Отже вва

жаю потрібним остерегти вас перед ним. Се не

безпечний чоловік. Се поперед усього глибоко не· 

моральний чоловік. Поминаю вже те, що не хо

дить до костела, що від десятьох лїт не сповідав ся 

- ее може боліти мене, як тутешнього духовного 

пастиря, але може в ваших очах не мати доказової 

сили. Але прошу вас, пане меценасе, те, ЯК він 

повоДИть ся зі своєю жjнкою, то таке дике, тахе 

нелюдське, що я не розумію, як чесний чоловік 

може подати йому руку. 

Др_ Рафалов:ич ще дужmе витріщив очі. 

1) Гарний собою, поставний 
'І) Атестат арілости 
8) ПОЛЬ. СЛОВО - парОL 
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- я розумію, вам дивно, що я зачав говорити 

про такі річі, - поспіщив поправити ся КСЬОНДВ'

пробощ. - І, аправдї, на першій ві:штї слї,n; бу.ІЮ б 
говорити про щос..ь приємнїЙше. Ну, але то вже 

така :моя натура: що на ДУ МЦЇ, те й на я:шцї. А 

дoJI.В: тої бідної Стальської дуже лежмть :мені на 

серцї. 

- Але ж отче-каноніку 1), - промовив др. Ра

фалович, - я отсе тільки перед кілько:ма ДНЯМИ 

припадково довідав СЯ, щО СтаЛЬСЬRИЙ жонатий; а 

ЯК виглядає ЙОГО жіНRa, й .1lR він ж.rив 3 нею - їй

Богу, не :маю найменьшого ПОllНТТЯ І 

- Вірю, вірю, - мовив ксьондз-пробощ, - і 

дшrгoго не хочу р<>змазувати сеї неприємної теми. 

Може, ще холи буде нагода побалакати про ее. А 

тепер - як собі знаєте. Я остеріг вас, сповнив 

обов.а:зок свойого сумління, а ви вже міркуйте собі, 

mt знаєте. 

Оттакі остереження в найріжнїйшпх точках зби

рав Євген на кождій візитї, і, обійшовши всіх місь

ких гонораціорів, він мав таке почутгє, немов би 

відбув мандрівку по якійсь сlоаса mахіта. 

»Та:ка невеличка купка тих матадорів 2) ,« думав 
він собі, »а стільь:о В них на душі й на сумлїнню 

поганї, стілько злости і взаїмних ураз І І вони жи

вуть а:кось у тій затроєній атмосфері й не дуріють, 

не топлять СЯ І Та що найінтереснійше, що кожДИй 

1) Латинсьні НСЬОНД8И звичайно діставали в Галичині 
від своєі влади відзнаки благочинного (крилоmанина, ка
воніна), щоб мати повагу у своіх ПРИХОЖан і тим могти 
успішно суперничати а українськими пав-отцями. 

2) Визначвіщі JIюде-вншваєть ся в іронічному значінню 
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бризькає жовчею на свого ближнього 9 великої 

любови, обкидає Його болотом із найчистїйшої при
хмльности, підрізує його добру ~лаву зі щирої гуман
ности й наповнює твої вуха поганню 9 найчемнїй

пшми перепросинами. І ее все при першій візитї~ 

ІД0 Ж то буде Далї, ІЮJШ обж:ивемо сл і десь-ItIOJIИСЬ 

наступимо Од'ИН O~OMY на нагнїтки 1« 1) 

йому робило ся страшно на думку, що й ЙОГО, 

може, жде та сама ДОЛЯ: бовтнути CJI 9 головою В 

отсе каламутне озеро й потонути в ньому s душею 
fi т)"лом. Та в нього бу ли свої ПЛJШИ робом, що 

додава.Ш йому відваги. Він постановив собі .ик най

меньше стикати ся s сим товариством і витворити 

довкола себе иньший світ, ,иньmе товариство, хоч 

би ее мали бути прості передміщани та ООШlни. 

Він мав намір розпочати просвітну роботу, а далі 

й полїтичну орт'анїзацію в повітї, стНгати сюди по

малу добірні і нтелїr'ентні сили, витворити хоч не

величкий, та енерr'ічний центр національного життя, 

- і се додавало йому духа серед важкої канцелярій

ної праці й серед того струпішілого та запліснілого 

товариства. 

УІ. 

ТіJIЬR!И одна вшита бу ла неподібна до иньmих 

візита в бурмістра. Бурмістр був лїкар, Жид, 

але гарячий польський патріот, один із виднійmиx 

1) Мозіль І намулений ва паJI.ЬЦЯ:Х у ноги тїсним чере
ВИКОМ 
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Дїячів тав: званоro асиміляційного напрямку. Він 

був ОДІШИ із немногих галицьких Жидів, що брали 

участь у польськім повстанню 1863. року і то не 

з метою - зробити r'ешефт на повстанню. ее здо

було йому велику повагу серед Поляків. Як відомо, 
У во-их. і 70-их роках настала в Галичині така по

ра, коJШ факт участи в повстанню був для чоло

віка найбільшою рекомендацією для всяких автоно

мічних урядів, для дохідних посад і гонорів; бувші 

повстанцї скрізь поробили св: послами, директорами 

банків і кас »нароДовпх«, маршалками а, бодай, се

кретарями Рад Повітових 1), бурмістрами й головами 
найріжнїйших патріотичних орrанїзаціЙ. Дян них 

бу ли отворені всї доми, доступні всї інстанції, щедрі 

всї фінансові інституції, ласкаві всї у ряди. Іх слово 
було святе, їх дї.яльність безконтрольна, їх імн мов 

сталевим щитом окружене бу ло з усїх боків словом 

»poczciwy«. СкіЛЬRО лиха й деморалїзації внесли ті 
патріоти в наше пуб.n.ичне життє, се колись ви.а:с

нить історія; треба було довгих десятків лїт, щоб 

нааріJШ овочі їх дїяльности·, щоб винвили св: очам 

довго туманеної суспільности й довели до того, що 

авреоJШ їх героїзму звільна на наших очах починав 

I'flснути. 

Пан Ресельберr' також був кілька лїт послом і з 

титу лу своєї »боротьби аа вітчину«, належав у соймі 

ДО буджетової комісії, і хоч - не полишив по собі 

сл.їдів у історії нашої автономії, то проте, вернувши 

1) Повітова Рада - автономічний уряд у Галичині, а8-
лежний від Краєвого Виділу (щось як земство повітове). 
Наслїдком відомоl польської господарки й окремого вибор
чого вак она туди попадали всякі такі польські папки, яким 
ніде було дітись. 
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ДО домашнїх пенатів, тішив ся великою повагою. 
Хоч лікар із нього був неОСОБJШВИЙ, то проте він 
мап розум, оженивши ся багато, і як один із пер

ших багачів міста ввійшов до міськоі ради і швидко 

потім був вибраний бурмістром. 

Звільна, зручно він заінавrу рував 1) У :місті ту 

жидівську господарку, що з чаcuм зробила ся типо

вою для більших галицьк.их міст, ту господарку, 

щО DИТDОРЮЄ в :місті клїки всемогучих Жидів -
пропінаторів 2), ліверантів 3) і иньших пявок, при

крашує місто блиском зверхньоі культури, запро

ваджує тротоари, :Газ, омнібуси, закладає парки і 

владжує прогульки, але в заміну за ті добродїйства 

вемилосерно висисає міську людність, випорожнює 

каси, вимітає грошеві засоби, пустошить ліси й роз

продує комунальні 4) землі. Такі патріоти, як Ре

сеnберr', то найлїпша покришка для господарки 

таких клїк, особливо тоді, коли вони особисто не

заплн:м:лен і і, надто, мають і вміють піддержувати 
добрі зносини з усіма впливовими христіннами в 

місті і в околиці. 

Ресельберr', справді, тішив сл в усіх необмеженим 

довіррєм; НR урядники, так і дідичі 5) вважали ЙОГО 
чоловіком незвичайно розумним, здібним, заслуже

ним і безумовно чесним:. Правда, він не жалував 

кошту, щоб пімержати свою репутацію, любив прий

мати й добре приймати в себе гонораціорів, не ща-

1) Дав почин 
І) Монопольщиків 
8) ДоставЦїв 
') Громадські 
І) Поміщики 



48 

ДИВ їди., а ЙОГО пивниця 1) СJfавилaJ св на!іілїпшими 

винами. 

Реее.nьберt приннв Рафаловича дуже радо, пред

ставив його своїм дочкам, панвам 20 і 25 лїт, убра

ним досить попросту, але зараженим великопанськи

ип м:анїрами:, і швидко в сальонї2), обвішаному дзер

калами й обставленому квітами, почала ся досить 

оживлена розмова. Рафалович заюи::нув нкось при на

годї, ЩО веї ву лиЦі в містї поilазивані іменами поль

сыwx королІв, гетьманів та патріотів, котрі тут 

нїколя не бували й нічим із сею місцевістю не ЗВJI

зані, а ані однісінька назва, ані один напис не 

нагадує, що ее місто лежить на Руси й має якусь 

руську :минувшину. Ресельберt підняв голову, иов 

кінь, котрого заторгано вудилами. 

- Пане мецен.ас, н почуваю себе Полихом і 

працюю для польської ідеї. 

Рафалович завважив, що він шанує всяке щире 

чуттє, але, на його думку, се чуттє не повинно 

заслонювати очей пана бурмістра на існованнє й 

управненнє тако1К другої народности. 

- Я не знаю жадної Руси І - твердо niДnOBiB 
Ресельберt. - Не знаю й не хочу знати. Я чував, 

що є НRicь руські патріоти, але де ті повстання, які 

вони робили за свою національність? Де та кров, 

яку вони пролили за свій прапор? Де їх мученики? 

Де їх пророки? Де їх воєводи? 

- Ну, на наші повстання, пане бурмjстр, не 

дуже ЛaRомте СЯ, бо хто знає, чи вони смакували 

6 вам і ще декому. А ЩОДQ наших мучеників -

1) Льох 
2) ВітaJIЬJlЛ 
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мН:і Боже! Ріжнї бувають мученики. Одні розкри

вають груди перед карабінами, иньші впесь вік дви

гають ярмо недолї й тихо терплять за спій ідеал. 

- Виджу, що ви адпокат, - мовив, усміхаю

чись Ресельберt, - але, мій пане, мусите знати, 
що я в ТІМ пунктї твердший, нїж вам здаєть ся. 

Знаєте, я J{{ид, вихований у жидівській траДІІції. 

Багато треба бу ло труду, і праці, і муки, поки зі 

свого жидівства я виламав с.в: й набив себе на поль

ське Н:ОШІТо. Перебивати себе тепер іще раз на 

ИIlьше, на руське копито, - даруйте, пане- меценасе, 

- на се вже в мене нема анї сили, анї часу, ані 

охоти. 

Іх розмову перервало прибуттє нового гостя, 

пана маршалка повітового, Брикальського, що, бу

ваючи в місті, майже ніколи не пропускав нагоди, 

щоб не загостити до пана бурмістра. Почувши від 

бурмістра, який гість є в нього в сальонї, пан мар

шалок влетїв ТУДИ, як бомба, й кинув ся до Рафа

ловича. 

- А, дуже менї приємно, дуже приємно, - .мо

вив він, сильно стискаючи адвокатову руку, коJШ 

бурмістр представив їх одного одному. - Л мав 

уже те щаств пізнати пана меценаса. 

- ДаруюТь пан маршалок, але ЯRось - із дея
ким заклопотаннєм відповів Євген, почуваючи, як 

у його голові снувть ся ЯItось назва Брикальськоro, 

але не можучи пригадати собі, чи й де він бачив 

ся 3 ШІм. 

- О, так, маєте рацію~ - мовив із виразом 

веJШКОЇ сердеmности пан :маршалок" - ми не ба-

• 
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ЧИЛИ ся, але я мав ту приємність відчути вас на 

своїй шкурі. 

В голові д-ра Рафаловича мигну ла блискавка 
й вияснила все. 

- Ах, то пан маршалок власник Буркотина ? 
А, розумію. ЩО ж, дуже менї прикро, що перший 

мій крок у сьому повітї rJ;oBin мене до конфЛїкту з 
паном марш~лком: ... 

Євген пригадав собі, що ДЇДИЧ, проти котрого 

він виграв перший у сьому повіті спііі процес, нази

вав ся Брикальський, і се вияснило йому відразу 

незвичайне припитаннє пана маршалка. 

- О, не маєте чого звиняти ся, прошу дуже І 

- незвичайно добродушно мовив маршалок. - Ад-

вокат і лікар не вибирає собі клїєнтів, але йде там, 

де його кличуть і показує, що вміє. А я щасливий, 

що, хоч на власну шкоду, пізнав такого знаменитого 

аДВОІ\:ата. О, будьте певні, я далекий від того, щоб 

мати вам за зле ваше плєдоає, хоч ви там і під

малювали мене тропіки ... теє ... теє. .. Ну, та що 
там І Дасть Бог, при иньшій нагодї инакше буде. 

Одно тільки можу сказати; ваші клїєнти не варті 

бу.nи вашої оборони. 

- Як пан маршалок се розуміють? 

- Зовсїм попросту. Я знаю, ви молодий чо-

ловік, ідеалїст, Русин, наРОАолюбець і хлопоман. У 

вас х_лоп-то святий, а шляхтич - то тиран, плян

тат ор, кровопієць. Ну, ну, ну Наперед тїшу ся, 

що будете мати нагоду пізнати БЛИ3IlІе/ тих своїх 

ідеальних хлопів. Пізнаєте їх, пан очку, пізнаєте І 

А тодї, дасть Бог, зійдемо ся ще й поговоримо. 
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Євген думав було перечити ся, аде пан мар

шалок не дав йому прийти до сдова. 

- Але, але, пане :меценас, - мовив він, беручи 

його за П.1ече й відводячи до вікна. - Жарт на

бік І Але КО.JШ в мене бу де яка та:ка справа - зна

єте, я шаную всякі переконання, навіть і хлопо

:мавські, - отже коли в мене буде яка така справа, 

що не буде нарушувати ваших хлопоманських по

Г.'Іядів, то можна з нею зголос.ит.и ся до вас? 

- Прошу, - мовив, кланяючись, Рафалович. 

- Приймете мене в число своїх клїєнтів? 

- Сам пан маршалок сказали перед хвилею, 

що адвокат і лїкар не вибирають собі клїєнтів. 

Правда, не все й не всюди ее справджуєть ся, бо я 

справи проти хлопів нї.н:кої не прийму, але у вся

БJИХ иныliхx справах радо служу. 

Пан :маршалок ще раз гаряче стиснув його 

руку, а потім обернув ся до господаря дому й почав 

із ним розмову про вкісь поuітові справи. 

Рафалович пробував іще пару ХБИЛЬ розмовллти· 

з паннами, а потім устав, попрощав сл й вийшов. 

УІІ. 

Стальський якось довго не показував сл до 

нього, допомігши йому розташувати ся в новім по

мешканню. Др. Рафалович не дуже банував 1) за 

ним. То ось раз, виходячи досить пізно зі суду, 

пін здибав Стальського на ву лицї. Сей іще перед 

1) Тужив, жалнував 

4* 
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двома годинами ВИЙШОВ був зі своєї реrістратури 

і власне виходив із шинку, де встиг таки добре 

підохотити ся. Він зирнув на Рафаловича якимось 

непевним погдядом, 3УПІШИВ ся на тротоарі, ши

роко розставивши ноги й пере:крививши лице, і по

чав промов.~ іронїчно: 

- А, меценас.и І Моральні люде І Починають 

оминати безбожника! ЩО ж, треба послухати 

RCьондза-пробоща І Тай як не послухatr:и, КОЛИ про

мовить до сумлїння І А вже ж! 

Рафалович голосно розреготав ся. 

- Ну, справдї~ аКУС'rичне місто І Вже знаєте, 

що ГОВОРИВ менї ксьондз-пробощ І 

- Вогу дякувати, живемо не в пивниці, і вуха 

нам не позакладало, то й чує-мо, що нам скажуть 

добрі люде, - з перекором мовив Стальський. 

- Ну, ну, але се вже вам набрехали ті добрі 

люде, будїм то я оминаю вас. 

- Сього менї ніхто не ГОВОРИВ. Се я сам собі 

міркую. 

- І без причини. От і тепер бачите, я й 

не думав оминати· Вас. І IWJШ лаіСка, то навіть про

шу з собою. 

- Куди? 

~ Та до мене. Тут на ву лицї нїяково бала

кати. Рафалович бaJЧИВ, ЩО СтаJIЬCЬКИЙ трохи не .. 
тверезий і підносить голос,- і йому, справдї, ніяково 

бу.по балакати з ним на ву лицї і звертати 'на себе 

увагу прохожих. Але СтаЛЬСЬБИЙ: опер ся, lПt буйвіл. 

- Нї, ее мені не до шмиги 1) І Чого я піду до 

вас? Нудота в вас. Не люблю балакати насухо. 

1) Не подобаєть ся, не повутру 
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- 3найдеть CJI в мене дещо мокре. 

- Так? А то що иньmе. Ну, так allons, enf..ants 
de lа patrie І 

І він без церемонії -вхопив руку д-ра Рафало

вича і, зігнувши її так, як згинає кавалвр, ведучи 

даму, сам узяв своєю дужою долонеІр його рамя, 

і та·к пішли оба вулицею. РафаJЮВИЧ дy~ пера.д був 

тій стрі чі й: тому парадованню з на...;пїв-пяним чо

.10віком, але не мав способу позбути сл його. Добре, 

що його помешканнв бу ло недале.к:о" і що по дорозї 

їх не здибав нїхто з місыtиx матадорів. Стальський 

був дуже весеmий і раз-у-раз балакав. 

- Га, га, га, ксьондз-проООщ ШІШНИЙ собі 11) 
Чи бач, знайшов інстанцію, перед &им оскаржувати 

мене І Ну, скажіть, будьте ласкаві, пане MeцeH~, 

НЕ вам се в!Идало ся? 

- Дивно. 

- Що? чи чував хто таке? Чорнити мене 

перед старим приятелем І Окричувати тираном. ,н, 

я, ніби-то збиткую (!Н над своєю жінкою І Ах, Боже 

~lій І. Та я її не-то-що - пальцем не ткнув нїкол;и І 

Я десять літ, відколи ми п.обрали ся, навіть слова 

не сказав до неї. Живемо з собою не то, щоб ска

зати: як ангели в раю - нї ... 3наєте, і .між святими 

буває рай і пекло. Але ми жиємо ще краще так, ЯК 

коли б кодо себе лежали дві колоди. Ну, скажіть, 

чи то совісно, знаючи ее, балакати про якесь ти

ранство? 

Др. Рафалович силкував ся як мога швидm~ 

затягти Стальського до свого пок ою, бо він го

ворив чим раз голоснїйше, немов хотїв умисне звер-

1) знаменитиП 
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тати на себе загальну увагу. Євген отворив хвіртку, 

що вела на подвіррє ЙОГО помешкання й пустив 

Стальського наперед себе. Та заки здужав увійти 

сам і замкнути хвіртку, вже СтальсьR.ИЙ успів ви~ 

КJIикати авантуру . 
На подвіррю щось там робив сторож дому, ви

сокий, понурий і мовчазний чоловік, із блїдим ли

цем, з чорною стрипіхатою бородою й дико блиску

чими очима. Євген видав його що-дня, але нї

коли досї не чув від нього слова. йому здавало ся, 

що сторож якось ховаєть ся від людей, але досі він 

:не мав часу, анї натоди розвідати ся про нього де

що БШІзше. Стальськ.ий, побачивІІШ ЙОГО, з резо.іІют

ністю пнного, наблизив ся до нього Й, показуючи 

на нього пальцем, говорив голосно з пяним сміХШІ: 

- Ось хто правдивий тиран! Ха, ха, ха І Ось 

хто молодець! Ось хто розумна голрва, чистий 

опришок J Баране! Ну, РОЗПОDідж пану мецена

сові, як ти втопив свою жінку. Еге, сей не за

вагав СЯ. Терпів, терпів, а далї взяв за коси, звязав 

руки :й ноги, тай з моста в ріку І Іди раків году

вати! І що думаєте? Що йому за се бу ло? Адже 

бачите, не повісили. Ну, Баране, чого видивив ся 

на мене? Розповідж пану меценасові, як ти свою 

бабу топив І А гарна. баба бу ла І Ій-Богу, гарна! 

Євген задеревів на місцї, дивлячись при тих 

словах на сторожа. Тай сам Стальсь:к.иЙ, даР}Іа 

що ПННИИ, таки, мабуть, поміркував, що перебрав 

міру, бо замовк і поступив крок У зад. Але вже 

бу ло за пізно. Баранове лице посатанїло. Затиснені 

зуби заскреготали, очі до половини виперли ся з 

ямок, із закушених губ бризьнула кров) і він із не-
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свіЦЬБІІМ, горляним КРИКО~І, ЯК ошалїлий, кинув СЯ 

на Стальського. Мов свічку здмухнути, так бід

ний офіціял опинив ся на зем.'ІЇ; не здужав навіть 

НРИКНУТИ, коли Баранові залїзні руки здавили його 
горло. Він нагнув ся над Л1щем знесиленої своєї 

жертви, мабуть, ХОТЯЧИ кусати його зубами, але 

в тій хвилі його лице посинїло, очі стали на мірі, 

на устах виступила піна, і він, пустивши горло 

Стальського, повалив ся на зе~лю і страшенно по

чав бити собою в епілєптичних корчах. 

- Так тобі треба, діяволе І - воркотїв Сталь

ський, видобуваючи свої костомахи зпід стороже

вого одубілого тїла. - Чи бач, дїдько, ЯК розлю

тив ся! Був би міг віку збавити. Ну, ал'е захлиснув 

ся порядно І Хлипай, хлипай, гаспиде, ,скрегочи зу

бами, кілько хочеш І 

І він, обтріпуючи ся від пороху, копнув безтям

ного хорого кілька разів то під ребра, то у груди, 

а потім обернув ся до Євгена, що з перестрахом і 

обридженнєм дивив ся на сю сцену: 

- Ходїть, нема на що дивити ся. Нїчого йому, 

собаці, не буде. Потреплеть ся ота:к, послухає джме

лів і встане, мов нїчого Й не бувало. А найкраще 

те, що, вставши, не буде ТЯМИТИ нічогісінько, що 

бу ло безпосередно перед нападом. Щаслива бестія І 

Представте собі, отакий самий напад увільнив його 

від шибениці. То бу ла голосна справа~ Його жінку 

знайшли в ріцї, втоплену, зі знака~и душеннн на 

шиі, аі звнзаними руками. Слово по слові, слїд за 

СЛЇДОМ - мій Баран, нарештї, признав СЯ, ЩО гар

ненько спрятав 11 зо світа. За що? Він сюди

не - туди: пуста була, не давала йому жити-ну, 
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там уже плїв, як знав. А гарна молодцця бу ла, 

треба пам знати, гаряча, з темпераментом J Ну, при

йшло до розправи, все розібрали чистенько, свідки 

позізнаваJlИ, протоколи повіДЧИТУВ(lЛИ, прокуратор 

гремить, домагаєть ся найтяжшої кари; адвокат, ви

значений із уряду, промимрив щось-там собі під ніс, 

пан президент устругну В резіме таке, що й на двох 

прокураторів могло б вистати - присяглі по чверть

годинній нараді всіма голосами: на перше ·головне 

питаннє - винен. Прокуратор жадає шибениці, 

трибунал виходить, і за чверть години виносить при

суд: смерть через повішеннє. І що ж ви скажете: 

тільки-що дан президент проголосив ті слова, а мій 

Баран оттаксамо як тепер, як не завищить, як не 

кинеть сл наперед, як не гримне на земJПO, як не 

зачне тріпати ся J ••• Пополох 1) У судї. Що? .нк? 

Відколи? На розправі був якийсь лікар зі Львова, 

оглянув його й каже: епілєптик, часами доходить 

до божевілля. Тоді мій суд, як непишний, відсилає 

акти до апеляції, Барана шлють до шпиталю на об

сервацію, і по шістьох місяцях його без розправи 

випускають на волю, бо, мовл.н:в, забив уприступі 

епілєптичного божевілля. 

- І мало що і 3 ва:ми не повторив сеї операції, 

- мовив Євген, отямивши CJI після страшної сцени 

на подnіррю. 

Він виг линув вікном зі свого покою на :по

~ippє й побачив Барана, що хоч не кидав ся, але 

лежав насеред подвіррн без руху, :мов неживий. 

- Полежить іще з пів ГОДІІНИ і встане, немов 

нїчого не бу до, - мовив Стальський. 

1) Метушня (поль. poploch) 
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Щоб хоч трохи затерти страшне вражіНН6, 
Євген винив із шафи пляшку вишняку і два ке

.'lїш:к.и й поставив на стіл. 

- Отсе добре J - поцмокуючи, :мовив Сталь-

сьКИЙ. - Проклятий Баран як кинув ся на мене, 

так и моментально протверезив СЯ. Ну, але буду 

мати науку на другий раз, щоб не зачіпати тої 

бестії. Адже справді міг задушити, і навіть пес не 

гавкнув би J Бо що, епілєптичне божевіллє, що 

йому зробиш І пийте здорові І 

ВИПИЛИ по лямпочцї 1). Стальський сів на софі, 

простяг ноги наперед себе, заложивІІІИ руки на жи

воті. Євген усе ще почував дрож у нервах. 

- А все через .жінок І - мовив стальсыtий' 

помалень:к.и смакуючи другу лямпку вИІІІНЯХУ. -
То так легко сказати: чоловік тиранить жінку, -
то так гуманно, так :модерно добивати ся для жінки, 

Бог зна, Jlких широких прав.!... А коби то ті пани

еманципатори знали, JIКa \безоДня глупости, фальпш

вости, тупої злости, зрадливости таїть ся в тім жі

ночім серці, таїть сл під тим солодким виразом жі

ночих очей, сичить до нас із чарівного усміху жі

ночих уст І Rоби то ВОНИ знаJШ, скільJtO чоловік му

сить від них і через них натерпіти СJl, то покинули 

б свої гуманні фрази, а подумали б краще про 

способи поборювання. чу:чи. Адже ж. візьміть хоч 

би сього Барана! ЧИ йому треба бу ло бути вбий

ником? Чи треба було бути епілєптиком? Адже його 

батько не мав тоі слабости, мати не мала, він сам 
парубком був здоровісінь:к.иЙ, служив у війську, у 

1) Чарка, снляночна ва ВИНО, непlшок - ва горілку 
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моїй компанії 1) був - відтодї ще ми знайомі 3 
НИМ. Аж оженив сл: - і пропав хлописько. Пред

ставте собі: закохав ся, але то так без памяти, що 

я й не бачив. Попросту млів коло неї. Може, се 

й був початок його хороби, але тоді нїхто про се й 

не дy~aB. Побрали ся - мій Баран щас.1ІИВИЙ, як у 

раю І Думає, що Бога за ноги зловив. А, тимчасом, 

жіночка, то собі, зна.єте, міське зїллєчко, але то 

найгіршого І'атунку. Яі зміркувала, що він гине 

за нею, ну, тодї вона давай собі гу ЛJГГИ. Бувало 

всякого. .. я сам, грішний чоловік, хоч жонатий, 

нераз у Баранихи гостював. Тай чи я один І А 

він усе бачив, і нїколи ані слова. Зразу очам своім 

'не вірив, потім мовчав, мов остовпіл;ий, плакав по 

ночах, пальці свої гриз, а далі почав діставати на

пади тої слабости. Крив ся з тим, бїд'Олахщ не го

ворив HiKOMY~ а як чув, що зближаєть ся напад, то 

тікав від людей, ховав сл десь у кут і там розщи

бав ся досхочу. Та ее було ще гірше. І ось У його 

хорій голові зародила ся думка - вбити жінку. Він 

довго носив ся з еею думкою, аж раз, заставши її 

вп()чі пяною в хатї та ще й не саму, вхопив її на 

руки.як помело - силач страшенний І - обвинув хо

цом 1), щоб не змерзла, винїс за місто, там сонній 
звязав руки, здушив горло, потім кинув уводу. А 

сам із коцом вернув ся додому, накрив сл: тим са

мим коцом j заснув. 

І) Чета, рота 
І) Сукняне покривало, КИЛИМ 



59 

УІІІ. 

Євген знов почув нервову дрож при тім опо

віданню. Якось мимоволї він зирнув У вікно - Ба

рана вже не було на подвіррю. 
- Ну, скажіть, хиба не через жінку? Хиба не 

фаталїзм ? І яка тут можлива рада? Як запобігти 

таким випадкам? Адже ж і ЗО мною не лїпше, і моє 

житгє знищене, затроєне! Ви колись-то здивували 

ся, коли я обідав із вами, а ви дізнали ся, ЩО в 

мене є жінка. Та хиба ж мене що тягне до неї? 

Хиба менї :йде ложка страви в горло, коли JI ДИВЛЮ 

ся на неї і n каждій хвилї мушу думати ~ се мій 

поріг, мій найтяжший, смертельний воріг І Се лю

дина, котра про одно тільки думає, одного тільки 

просить У Бога, щоб я вмер, як найшвидше, хоч би 

зараз, ось тут на місцї І Людина, для котрої моя 

смерть бу ла б найбільшою радістю, найбільшим 

щастєм І Жити 3 сею людиною під одним дахом, СІІ

дїти при одному столї - се ж пекло, наитяжше, яке 

тільки даеть ся думкою здумати. І що ж може тягти 

чодовіка до такого пекла? Та вже краще до шинку, 

до рова, до тюрми, ніж до таlt{)Ї сїмєвої пристанї І 

Євген, сидячи при столї, В нїмім зачудованню 

,n;иіив ся на Стальського, майже з таким самим ви

разом, як недавно дивив ся на скаженого сторожа, 

що к.и:дав ся на сього самого Стальського. Сей ви

бух дикої ненависти АО жінок - він чув се добре -
був більше випливом власної жорстокости сього 

чоловіка, нїж .я:юихнебудь сумних досвідів :його з 

жінка~ш. В Євгена мороз пробігав поза плечима 

па саму душr.у про дошо нещасної жін:км, що дістала 
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СЯ В руки такого чоловіка. А Стальський, наливши 

собі третюля.мпку вишняку і смакуючи 3 великим 

апетитом, що дивно контрастував 3 ЙОГО патетич

ною, пристрасною розмовою, торочив дальше: 

- Вона жалкуєть сл, що я тираню ЇЇ, що знїве

чив її життє І А я, коли погадаю, що з нею. зав язав 

собі світ і був змушений довіку закувати ся в отсю 

ханцелярійну тачку, коли ПОГадаІО, що житгє з 

нею не дало менї анї ХВИдlІНИ вдоволення, ані ДНЯ 

радости, нїчого, що ро6ить цїнним наше життє, 

кощи погадаю те все і гляну на її пісну міну, на її 

скривлені уста, на її холодні, гаДЕ>чі очі - то здаєть 

ся, рвав би її на каnалкї[, микав би за коси, водочив 

би по зе1tIДЇ, топтав би ногами І Ніякої муки не 

ощадив би їй, нїякої ганьби, нїякого пониження, 

НЇЯБ.ого впідленняl Я не знаю, як я ще досі не oJI:!
рів, наповн.в:ючись день-у-день від десятьох лїт та

RОЮ ненавистю й таким огірченнєм: І 

- А є в вас діти? - запитав Євген, ледви 

переводячи дух. 

- Ну, ще чого не стало І Адже ж мати діти 

для неї бу ло б найбільшим добродїйством, найбіль

шим щастєм. Ну, а .в: хоч христіянШІ; але вже так 

далеко не можу посунути ся, щоб )'щасл.ивлювати 

свого найтяжшого ворога. Зрештою, КОД1{ їй- так 

дуже хочеть ся дїтей, я їй не бороню ... 
- Даруйте, - перебив його Євген, - одного 

я не розумію в :nашім опопіданню. Ви кажете, що 

не зазнали з нею анї хвилини вдоволення, що від 

самого, так сказати, шлюбу побачили в ній ворога. 

як се могло стати ся? І по що ви брали її? Чи ви 

числили на маєток, на протекцію, чи женили ся 3 
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любови й ошукали ся на НЇ:й? Як узагалї се могло 

вийти між вами, що ви відразу по шлюбі стали отак 

на ножі? 

- Гай, гай, МОЛО,JJ;ий чоловіче, - мовив Сталь

ський, хитаючи головою і в:р:ираючи в Євгена свої 

посоловілі очі. - Прошу, коли ласка, ДОШІfIте ще ось 

тут І Так І Дякую. Не люблю оповідати насухо. 

А ее справа така, що треба її оповісти докладно, 

бо инакше ваш адвокатський розум готов мене 

зрозуміти фальшиво. 

Він хотїв випити трохи вишняку, але, мабуть, 

із привички, перехил:ив чарку так, що випорожнип 

її відразу. Обтерши хусткою вуса й розсівши с,я ви

гідно на софі, він говорив далі: 

- Дозвольте поперед усього дати вам 0lfllY 

раду, раду грубо-досвідного чоловіка. КОJIИ будете 

женити с,я, борони вас, Боже, брати бльондинку І 
Се найнебезпечнїйший, найфальшивійший і найбілЬ
ше еrоїстичний гатунок жіночого звіря. Бльондинка 

в душі хододна, без теМп~раМ'еНТУ, без вогню, сама 

не гріє, аде хоче, щоб її гріти, склонна до мелян

холїї, :котра в дома.шнїм життю смакує таксам о, як 

с:в.исле молоко. Вона любить бавити с,я, але тільки 

бавити ся, а властиво, щоб ви бавили її. Сама ж 

пасивна, інертна, і коли думає про що, то тільки 

про те, ,як би допекти вам, зробити вам прикрість, а 

нїКО':ІіIl про те, ,як би зробити приємність вам і 

собі. Вона склонна більше до слїз, нїж до сміху, 

не тя~ить добра, яке ви зробили їй, але чудово 

тл:шпь усе зло й навіть плекає його у своїй душі, як 

огороднпк ярину 1): 3 маленького, ,як зерно, факту 
І} городовину 
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в неї виростає здоровий гарбуз, величезний бурнк, 

і вона нїкоти не втомить ся кидати вам ним на го

лову. Вона чекав тілько нагоД!И, коли ви в добрім 

настрою, щоб затроїти вам його; вона, як той воріг 

У засїдцї, вибирає для атаки хвилю, коди ви най

меньше того надїєте ся. Коли ви, голодні і втомлені, 

сїдаєте до обіду, вона своїми докорами вjдбере вам 

апетит; коли ви збираєтесь до якогось важного 

дїла, до працї, що вимагає скупденн.я: духа, вона 

нак.:инеть ся на вас за найпустїйшу дрібницю, своїми 

словами отуманить вашу голову, своїми сльоза~m 

переверне вашу душу і зро6m'ь вас lІа три днї не

здібним до працї. І J:le забувайте нїкоЛJИ: в неї тільки 
шкура тонка, мягка і прозірчаста, але нерви грубі 

й тупі. Вона тут пдаче і, мовляв, _розриваєть ся, 

а там піде до кухнї, преспокійно балакає 3 кухар

кою про міські новини, тимчасом коли ви обез

силені й розстроєні на цїлий день, і спомин того 

дня будете носити в душі довгі роки. 

Др. Рафалович, слухаючи сеї тиради, не міг 

здержати себе й розреготав СЯ. 

- Ну, пане Стальсьюий І 3 вас прокуратор І 

І, здається, не даром І Мусїла JlКacь бльондинка 
добре допекти вам І 

- У мене жінка бльондинка, - відповів сей 

коротко. 

- А з брунетками ви не зробиJIИ подібних до

свідів? 

- Ет, що там балакати І Брунетка зовсїм инь

ший І'а.тунок людей. Найгірша б рунетка все лїпша 

від найлїпшої бльондинки. 

- Ага, на чужій ниві все лїпша пшениця. 
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- Ну, не менї се кажіть І Уже я напробував 
ся у своїм життю СЯRих-таки..'"{. 

- Якже ж се стало ся, щО ви, маючи такі 

багаті індуктивні відомости, та оженили ся з бльон

динкою? 
- Фаталїзм І Судженої конем не об'їдеш. Ска-

зати вам по правдї, менї навіть зовсїм не треба 

бу ло женити м. Знаєте, свою сантимента.nьну добу 

я перебув іще в гімназії і, КО$ 3 шестої КЛЯСИ мене 

В3ЯЛМ дО війська, я мав уже дуже багатий засіб 

досвідів у любовних і ПОЛОВИХ справах. Військови~ 
мундур має на жіночі серця дивний, ма(нетичний 

ВПЛИВ. Попросту, Битолкувати собі того не можу. 

Та сама жінка, - однаково: замужна, чи незамуж

на - котра не поглане на вас, коJIИ ви йдете по

при неї в цивільному, напевно, всміхнеть ся або, 

бодай, зробить солодкі очі, к.оли ви йдете в мундурі 

і з достаточною безсоромністю глянете їй у очі. Су

проти серіозної атаки з вашого боку майже нї одна 

не встоїть. Зрозумієте, що я не з тих був, щоб 

не використати оті чари військового мундуру до 

границь МОЖJIИвости. ДесяТь раз н міг оженити ся; 

багаті і ВПJПlВові жінmи., паннm і вдови - ПОПРОСТУ 

вішалися менї на шиї, були б щасливі, ЯК би .я 

був узяв їх. А чоловік дурний був І Усе думав: 

підожду, трапить св: ще щось .Jlїпше. Одним сло

вом - фаталїзм. 

Він пох.итав головою, помовчав хвилю, а по

тім говорив далї. 

- Нараз показало ся, що того війська мені за 

багато. Я подякував за службу, дістав місце манї

ПУllЯНта при судї, СКИНУВ мундур і тоді тіJIЬRИ по-
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бачив, що моя чарівна сила супроти жіноцтва мов 

і не бу ла нїколи. Я затягнув ся, так сказати, у 

своїй канцелярійвій упряжі, у ладив своє життє ТЇС

ненько, реr'улярно, мов у годиннику Й, махнувши 

рукою на всякі маТРИМОНїяльні пляни, рішив СЯ ЖИ

ти кавалєрськ.им життєм. У мене була кухарочка 

- гарна бестійка, брунетка, очі, мов дпа ВУГЛПШ, 

сама, н!\ вивіроч:ка, весела, співуча, вертка, вогнпста. 

Я ЖIИD З нею - не скажу, як брат із сестрою, але, 

взагалї, дуже гарно. Правда, по якімось часї вона 

ПОl{ИНУ ла мене, але замісць неї н знайшов другу,

підміна навіть побільnшла моє ВДОВО,,1еНlIЄ, розвер

ну ла переді мною широку перспе~ти:nу дальших, 

будущих відмін. Ну, скажіть, яка мені неволя бу

ла визати СН? А отже приfiшло до того І Фаталїзм, 

тай годї. 

- Ну, але все ж таки мусїв еє::й фаталїзм мати 

нкісь конкретні форми? - запитав Рафалович, коли 

Стальський знову зупинив ся на хвилю і звісиn го

лову, мов лагодячись пірнути в холодну купіль. 

- А вже .Ж, щО мав J Ви думаєте, що л.ихе 

колинебудь у клопотї за формою? Коли хоче обпу

тати вас, то прийме таку форму, що ви й не на

дїєте СЯ. Явить ея вам у формі знайдених на дорозї 

грошей, впmвового приятеля або службового авансу 

- так, як ось менї грішному. Проелуживши десять 
.nїт, н авансував на офіціяла, і ее був початок мойого 

нещастя. Вручаючи мені номінаційний декрет, пан 

президент суду - ее було не тут, а у ЛьВ'ові -
сказав менї чут .. 'ІІИву промову про мої нові обовнзк'И, 
про важність мойого' уряду й так далї, і, нарештї, 

випалив; »lще ОДНО, пане Ста.'lЬСЬКИЙ; ви мусите 
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змінити свій спосіб ж.итrя. Тут бу JIИ на вас скарги 

за немора льве .жJ1lТГє. .я: не звертав на се уваг.и, 

але тепер - то неможливо. .я: радив би вам, в інте

ресах служби, ДЛЯ вашого власного добра, ожени

тн СЯ. « Ну, що я мав :йому сказати? 3alм.алював 

:менї рота тими скаргами так, ЩО я тіль:к.и поклонив 
ся тай піш·ов. А мій безпосереднїй зверхник, пан 

радця, виднчи мене посоловіл:им, смієть сл тай. 
каже; »Оn, пане стальсыwй' видно, вам пан пре

зидент розтряс сумлїннє, коли ви так попісніли?« 

Я розповів йому вое ІЮ правді. »Мусите оже

нити с.я,« мовив радця, похитавши ГОЛО,DOЮ. »3на

єте пана през.и.щента: не послухЗ:єте :його в на:И:

дрібнійшій річі, то вже нагніваєть св, немов би ви 

вБИJIlI йому рідну тещу. І не то що нагнїваєть СЯ, 

а будьте певні, що у кваліфікації втешощить вам 

таке ,unzuverНissig' 1), що аж закурlИТЬ сн.« 
- Я знав се. І ВСЇ в суді знаЛ1И пана прези

дента 3 того боку. Про нього оповідали багато 

анекдот, за які рі чі він писав своїм підвладним 

»unzuverНissig« у кваліфікаційнім листі. Коли він 

іще був у Станїславові, то бувало таке. Бере хтось 

із судовиків урльоп на день до Львова, до свояків ; 
пан президент дає УІ?JIЬОП і додає: »А, прошу пана, 

не забудьте там купити мені пачку тютюну specia. 
lite.« Той поїде, вертаєть СЛ, а про тютюн забув. Ого, 
вже президент пів року не говорить до нього, а 

потім у квалїфікаційнім листі випиmе йому всї добрі 

прикмети: добрий правник, у службі точний, пиль-

1) себто, не можна покласти ся 3 jIОЛЇТИЧНОЮ боку; сього 
одного слова було досить;- щоб урядовцеві відмовити в його 
проханню, не повищити у службі і т. д. 

5 
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ний і так далї, - але при кінцї таки додасть: 

"unzuverНissig 14 • Ну, то ще ад'юнктові, нї сумї ее 
багато не завадить, але для бідного маНЇПУJl'И така 

нота - то засуд смерти, запечатанн6' всеї службової 

каріври. 

»Що Ж менї робити?« кажу я до свойого рад

ника. »'л{еНІІТИ ся з якоюнебу,дь СЛУЖ1Шцею?« 

»,Боже вас борони' ее добило б вас ЦЇJI'Кo

вито'.« 

»Ну, то й сам не знаю. В мене нема знайо~ІО

стей У вищих сферах.« 

»,Дурн.иця "« мовив радник. »,Нинї нема, зав

тра можуть бутn. Досї ви не були нїчим, а від

нинї ви пан офіціял, то вже нїякі двері не зап руть 

ся пер-ед вами. Коли хочете, я введу- вас у дім 
мовї своячки, там що-суботи бував невеJIИчIte то
вариство, бувають паННОЧRИ, ану ж вам кот ра спо

добавть ся'.« 

»0, пан радник дуже ласкаві J Буду безконечно 

вдячниЙ.« 

- Радникова своячка, то бу ла одна львівська 

.міщанка, каменична панї. В судї знади li дуже добре 
й не звали инакше, ак тільки »цьоця 1) 3юзя«. Го

ворили, що колись ее бу ла осібка досить легкого 

І'атунку, поIW один багатий міщанин не взяв її 

з вуляцї Й не оженИіВ сл з нею. Вона віддячила ся 

йому звичаєм таких осіб, своїм поводженнвм довела 

його до божевілля, що з часом змінило СЯ в ТИХИЙ 

ідіотизм. Як нешкідливого й невлїчимого хорого 

1) Тїтма 
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його віддати в її руки, і вона помістила його в офі
цинї 1) його власної каменицї в вузенькій, холодній 
комірчині на пімашmу, держала його там не 

лїпше худобиlШ и доглядала так, що він по кіль

БОХ л'ітах умер у страшнім запущенню, мало що не 

з голоду. Тепер се була »статечна« панї, показної 

туші 2), гостинна й добродушна, і мала непереможну 

пасію 3) сватати моло~ паничів і панночок. У її 

садьонах бували і пан президент, і мій радник, і 

мало що не всї урндн:ики-кавалєри з суду, в дирекції 

скарбу, з почти, кандидати адвокатури і т. Д. Цьоця 

3юзн потребувала тільки раз зирнути на кавалєра, 

і в тій хвилї відгадувала його смак і вміла підшу

кати йому партію. Вона раз-у-раз держаJIа при собі 

по кілька паННОЧОR, що їх стягала з ріжних закут

ків провінції, звичайно сиріт, незаможних і безза

хисних, і покл'адала свою амбіцію в тім, щоб вида

lJати їх заміж. Говор-и_ш навіть, що сама справляла 

Д.1Я них шлюбні виправи, а що наЙважнї.fiше, їх 

будущим мужам вироблювала своїми впливами ріжні 

невеличкі посади, допомагала до авансу, рятувала 

у клопотах, у ДИсциплїнарках 4) і т. и. 

- От тут то, у сальонї цьоцї 3юзї я й пізнав 

свою будущу жінку. JI танцював із нею мазура, 

панночка подобала ся менї, ми балакали про бай

дужні речі й розійшл!И СЯ. В часї другої візити 

ми розговорили ся трохи докладнїЙше. Вона бу ла 

сирота, мала по матері маленький капіталець, СКІН-

1) Побічний, задній будиночок, фЛїr'ель 
2) Опасиста, тоnстуха 
З) Навична, нахил, пристрасть 

') ДИСЦIfплїварне слідство 
5* 
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чижа видїлову 1) школу й думала йти ще до вчи

теЛ:ЬСЬR.ої сеиинарії. Ще того CaJd1OГO веч{)ра я го

ворив з цьоцею, пиявив їй, що бажав би старати ся 

о руку панночки 2). Цьоця заявила, що панночка 

має посагу півтора тисячі, і ;ЩО вонЗJ не MaJ!a проти 

мене нїчого, але мусить побалакати з паном пре

ЗlИдентом. Третя візита, то бу ли рівночасно мої 

заручини, й :місяць потім я йшов уже до шлюбу, одер

жавши того самого дня номінацію на посаду пот

сьому місті. По шлюбі бу ла маленька забава з 

танцями в цьоцї, а в ОД:Инацнтій . уночі ми 060є си
дїЛіИ вже в BaroHЇ другої кляси - білєти вільної 

їзди вручила нам цьоця по шлюбі - і гнали силою 

пари на своє нове ж.иттє. 

ІХ. 

- Ну, все ее, здаєть ся, ДОСИТЬ звичайна iCT~ 

рія, - промовив Євген, коли Стальський на хвилю 

перервав своє оповіданнє. - .н й перше чув про 

такі саль они і про таких »цьоць«, і сам мало що 

не вдостоїв ся бути гостем у одної з них. Татільк.и 

все се ще не винсняє вашої. .. як би то сказати ... 
антиnаТll до вашої жінки. Адже самі кажете, що 

вона сподобал.а ся вам. Хиба потому стало ся щось 

таке ... 

1) Щось наче ГОРОДСЬКУ; туди приймають ~a покінченою 
почаТКОВОIQ, Т. 89. народньою або нормальною шнолою; снін
чивши »ВИДЇЛОDУ«( mнолу, можна було йти до вчительсьноі 
семиварії - одинокої донедавна школи для дївчат у Гали
чині, де дївчата могли набрати ся хоч середньої освіти. 

І) Засватати (поль.) 
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- А вже ж, щО стало ся І Зараз першого ДНЯ 

нашого спільного ЖlIТТЛ .я пізнав, що кепсько тра· 

фив 1). І то не тому, що :моя жінка не любила мене. 

Знаєте, Я НЇІ'Ол.и не був у претенсінх 2) і не дурив 

себе тим, щО якась жінка може, справдї, щиро по
любити мене. Менї байдуЖе було ДО того. Навіть 

навпаки. Велика любов, то так, JIR. високе шля· 

хецтво -: noblesse obligee. А Я все полїв бути свобід
ний від усяк:их з'обовязань. Я знав із д()свіду, 

що, не збуджуючи зовсї:м любови, можна з ж.енщи

ною дуже добре бавити ся, й веселити ся, й навіть 

,ЖЛТИ. 

- Правда, так жити, щоб забавляти її слугою, 

паяцом, неВОДЬНИКО~1 і бан:кером, ее не був мій смак. 

у СЯІ(Ї балакання про ал.ьтруїз:ми, про абнеtації й 

такі иньші дурницї JI все вважав дурницями. При· 

знаюсь вам, я хвилину дурив себе, міркуючи': беру 

бідну, беззахисну, то чен же вона, бачучи, що я 

вдержую її своєю працею, даю їй становище й по

вагу у світї, схоче бути :менї вдячна, буде йти менї 

під лад. І ось від першої хвилІ нашого подружнього 

життя я переконав ся, що моя жіНБ.а навіть по

няття не мав про ее. Не то поняття - навіть 

Фізичної здібности. В неї ~eMa темпераменту. Во

на холодна,. як риба, понура все, задумана, нї

коли нічого не виду:має, без інїцінтиви, і при тім 

уперта й завзята там, де можна мені зробити якусь 

ПРlШрість. Одним словом, усї ті хиби, які я досї 

бачив уроздріб уріжних бльoн.,u;инoк, у неї я знай

шов прикупі в наЙВJLЩіfi мірі. Наш сїиєвий віз 

1) Так ка~уть"ЯК хтось вибрав собі дружину не ян слїд. 
~ ЗаРОЗУМІЛИЙ на красу 



70 

зачав скрипіти від першої хвилї. Rілька день и 

ще пробував дійти з нею до ладу, але стрічав холод 

і апатію 3 її боку. По кількох ДННХ прийшда 

катастрофа, певно, що неприємна, але не ДЛЯ неї 

самої. 

Стальський устав і пройшов сл по кімнаті. Бу

л.о вже досить темно, то Рафалович засвітив ляипу 

й поставІШ на столї. 

- У мене була слу~нпц,я. Чудова молодичка, 

весела, палка, така, иR.ИХ я любив. Увечір, коли 

повечеряємо, жінка мовчить, ДІІВИТЬ СЯ В вікно й 

зітхає; я сщжу при столї, читаю :r'азету, пробую 

заговорити до неї, вона мов і не чує. Ну, я попро

бую раз і другий, а далі поДУмаю собі: мара тебе 

бери, тай іду до кухнї. Тут моя Орися пряче по

суду, чистить чоботи і співає собі тихенько. Прийду, 

сщу, балакаємо, жартуємо ... Жінка постоїть при 
вікнї, потуманїє таи ІДе спати, а мені й байдуже. 

Мені весело з Орисею. Так бу ло раз, другий раз. 

Далі чую, мо,я жінка вночі встає з ліжкaJ й тихе

сенько крадеть ся до дверей, що ведуть до кухні. 

»Ага,« думаю собі, »заздрісна І Підгдядає. Ну-ну, 

може, хоч заздрість розігріє її рибячу кров.« І 

жартую собі далі з Орисею, щипаю ЇЇ... знаєте ... 
Жінка послухала, послухала з пів ГОДШlИ, а по

тім чап-чап-чап, на своє ліжко. Н десь так по 

півночі йду також на своє ліжко, чую: вона Х.7JИпав. 

})Овва, небого,« думаю собі, »тим мені не заімпо

нуєш, я на таке оружжє твердиЙ.« Удаю, що не чую, 

лягаю на 'діжко і сплю собі спокійно. На другий 
день вона дуєть СЯ, не говорить. А мені байдуже. 

Не говориш - JIR собі хочеш. При обідї насуплена, 
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при вечері мовчить. ТО Я, СБОРО по вечерІ - ДО 

Ityxнї і знов з ОРИсею пробараШRував до півночі. 

Йду спати - вона знов хлипає. Менї байдуже. Так 

бу ло l{іЛЬІ{а день. Вона, певно, думала, що переможе 

:мене своїм ХJIИnаннєм і своїм сумованнєм, а мене 

се ще дужше ДраЗШі.10, ще ГІрше затвердж.увало 

проти неї. Вперта ти, небого, але я ще впертїйший І 

Він оповідав ее байдужно, майже жарт ливо, на

віть не почуваючи, яке ОГИДШІве вражіннє ВИКJIи

кав тим у свойого слухача. Євген сидїв при .столї, 

підперти голову д()лонею й зажмуривши очі; нї за 

що у світі він не був би глянув тепер у лице Сталь· 

ському. 

- Вкінцї моя панї таки заГОВОРЮlа, і, розу:мієть 

ся, підняла річ із таl\'ОГО боку, що, замісць попра

вити, погіршила справу. RO.ilIl одного разу я прий

шов із канцелярії й тільк.и-що сїв до обіду, вона 

випалила: 

»С.nухай, Валєріяне, се не може так далі бути.« 

»,Що таке 11« 
»Ти знаєш, що. Або я твоя жінка, або нї.« 

»,Ну, і що ж 8 того ?'« 
»Мусиш відправити Орисю.« 

»,]\fушу?'« 

»Так, :м:усиш.« 

»,Не бачу ТОГО МУСУ.'« 

»Н не можу з нею ЖИТИ в одному помеш

канню.« 

», Та й не Шиєш. Ти жиєш у покою, а вона в 

кухні'« 

»Я не можу стерпіти, щоб вона довше була 

в КУХИЇ.« 
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»,3ле варить 1'« 
»Не жартуй, Валєріяне J Ти дуже добре розу

мієш, про що и говорю.« 

»,А коли знаєш, що розумію, то знов я не розу

мію, по що ти се Г9ВОРИШ. О рися добра служниця, 
менї вона подобаєть с.щ, і я не бачу причини BiдnpaB

вляти ЇЇ.'« 

»3наЧІІТЬ, хочеш, щоб я забрала ся ві,]; тебе 1« 
»,Також не бачу до сього нїякої причини. Не

догода тобі 1'« 
»Валєріяне J Невже ти можеш так питати 1« 

»,Бачиш, що можу, коли питаю. Та нІ, не буду 

питати, а скажу тобі попросту, що не бачу причини, 

чого тобі злостити с.я. Ти заздрісна на Орисю?'« 

»3аздрісна 1 На Орисю 1« - СКl?икнула вона, 

вмішуючи в тих словах стїдько погорди, СКІЛЬКО 

лише в неї знайшло ся на складї. 

»,А коли не заздрісна, то чого тобі треба ?'« 

»Того, щоб ти вважав за жінку мене, а не ЇЇ.« 

»,Се від тебе залежить. Як би я при тобі зна-

ходив більше приємности, то я не шукав би її в 

товаристві Орисі.'« 

- Вона замовкла. Я думав, що, виговорившись, 

вона В(;ПОlOOїть CJI. Але де там J Я піщов до :канце

лярії, а вона покликала побл.ичного послугача й 

велїла йому забрати Орисин куфеРОR 1), а самій 

Орисї заплатила за місяць і відправила її геть. Ори

CJI зі слїзьми прибігла до мене до канцелярії й роз

повіла менї, що стало ся. 

1) Скриню з речами. чамаRдан (нім.) 



73 

»Ов«, подумав я собі, »моя молода панї за

чинає показувати характер. Се грізний знак. Ro
JШ Я уступлю ЇЙ тепер на першому кроЦї, то вона 

швидко побє мене на другім, на третім, зробить зо

всім своім невольником. Е, нї, моя панї, ее в нас 

так не йде І Я не на те взJIВ тебе, щоб підлягати 

твоїм капризам. 

»,:Моя пані,'« сказав я ЇЙ увечір, вернувшд ся 

з канцелярії. »,Дозвольте спитати вас, яким пра

вом ви позволиJIИ собі віддалити Орисю зі служби ?'« 
»Бо так мені хотіло ся.« 

», Се дуже важна ПРИЧІШа'«, :мовив я солодень
ко. »,Але дозвольте спитати вас, чи моя воля має 

тут у домі НЕе значіннє ?'« 

»Rухня і служниця - то м,оя річ.« 

»,Але як би я просив вас, щоб ви принали 

Орисю назад ?'« 

»Хочеш її приfiмати, то собі приймай, але я 

в сїй хвилі забираю ся геть.« 

»,А .як би я просив вас дуже, щоб ви приняли 

Орисю й не робили скандалу 1'« 
»Ха, ха, ха І Що за дика претенсі..я.« 

»,Нї, моя пані, нема чого смі.яти ся. Я сю 

справу беру зовсїм поважно, дуже поважно і ще 

раз прошу вас подумати про ее.'« 

»Думай ти сам! Я стою на своїм. Або я тут, 

або вона.« 

»,Моя ласкава пані І 3вертаю вашу увагу на 

те, що робите мені сим BeJDIКY прикрість.'« 

»А ТИ, то мені робиш велику приємність 1« 
»,3ро6ите ви менї малу приємніс.ть, я вам зроблю 
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більшу, а зробите ви мені велику прикрість, я вам 

зроблю ще більшу.'« 

- Вона лусну ла дверми й замкну ла ся у своїй 

спальнї. Другого дня рано не показала св:. Л 

пішов із дому без снїдання й мусїв снїдати в хавярнї. 

Обід зварила сама - і, розумієть ся, погано, а 
ввечір знайшла собі СЛУЖRИцю, якусь погану, стару 

бабу. Я ще раз пробував усовістити її. 

»,Слухаи, жінко(<< - мовив я вже без іронїї, -
»,поговорімо поважно. По що ти впираєш ся проти 

мене? Тобі 3 того не було HЇJIКOЇ шкоди, що Я роз

мовляв та жартував 3 Орисею, а, відправивши її, 

ти зробила мені велику прикрість. По що тобі 

задля примхи .затроювати наше спільне життє? Ти 

кажеш, що покинеш мене, КОДИ я назад прийму 

н. По що говорити дитинства? Адже знаєш, ЩО 

се немож,lШВО. Пом,нет мене, - пу, й куди дїнеш 

ся? Знаєш добре, що тітка не прийме тебе, бо ж 

вона тідьки на те держала тебе, щоб випхати за

між, а тепер не схоче бачити· тебе на очі. Знаєш 

добре, що коJШ б ти ПОІtШІула мене, се був би. скан

дал і для :мене, ее пошкодило б менї в опінїї :моїх 

звеРХНJШів, і я вжив би всїх правних способів, щоби 

привести тебе назад до дому, а надто був би зму

шени:й розголосити, що ти ПОБ.пну ла мене на те, 

щоб віма'ГИ св: неморальному ЖИ'ГГЮ - і т.обі бу ла ·б 
загороджена дорога до всякого заняття, тебе не 

приняли б У .жаден чесний дім. Подумай про ее все І 

Адже ти, серденько, в моїх руках, тим більше, що 

й посаг твій тїтка віма.ТІа в мої руки, і н, як твій 

:муж, заразом також і твій опікун, що-нз.йМеньше 
ДОТИ, доки ти неповнолїтня. 
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Вона розплакалася страшенно, сидї.тrа мов 

зломана, але не говорила анї слова. 

- »,Бачиш,'« мовив я далї до неї, »,се вже від

разу видно нам обом! що ми не дібрали ся, що 

щаслшюго подру.i.ItЖ.Я з нас не бу де, щО ТИ не мо

жеш задовольнити :мене, анї я тебе. Але хто знає, 

може, як привикне:мо, ТО воно якось і піде. Я чо

ловіR старший, мене ти не переробиш, аде ти моло

да, повинна підладити ся до мене. Повинна робити 

все, що можна, щоб мене привернути до себе, щоб 

мене тягло до дому, а не відпихало від нього. На 

разї 1) таким Mar'HeТOM була б Орися, з часOlИ 

могла б -бути ти. 

- Вона зірвала ея мов опарена, - бачите, не 

ПРИВИRла дО ТОГО, щоб з нею говорено по правдї і 

по щирости. 

»Нї, нї, НЇ! Не хочу! ОДНОЇ хвилї не стерплю, 

щоб ()бік мене ж.Ила в домі на.ЛО\ЖН.ИЦJl1 мойого МУЖ3,) 1« 
»,Ну, ну І Наложниця І По що зараз таке по

гане слово? Хиба вона налоЖНІИЦЯ? С .. 1У жниця, 
тай годї. Еому яке дїло до того, яку службу сповняє 

вона ?'« 
»Не хочу І Не хочу І Краще з моста в воду,« 

повторила вона. 

»,Ну, не хочеш, то не хочеш,'« .мовив я. »,Я 
також не хочу, щоб ти тїв:ада від мене або то

пила ся. Уступлю тобі сей раз, а, властиво, зажду, 

аж поки схочеш.' « 
»Нїколи, нїколи 1« 
»,Ну, не зарікай сл. Ти ще не знаєш мене. Мо· 

жеш канти ся того, що змусила мене вступити.' « 

1) поки - що (поль.) 
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Вона вид.и:вила ся на мене, широко витрі

щивmи ОЧі_ В неї очі великі, і зразу подооали ся 

менї, але тодї, коли в них :малював сл яКИЙСЬ ди

кий страх, менї ,видали ся телнчими. 

»Що .ж ти. .. бити мене будеш, чи що?« 
»,Ха, ха, ха 1'«, за.смінв ся н. »,Бити) Нї, ри

бонько. Пальцем тебе не ткну. Але проте осте

рігаю тебе! Дорого окуrnшr мою уступку И, може, 

сама будеш ПРОСJГГИ мене, щоб JI краще побив тебе. 

Подумай про се.'« 

- Вона ще дужче в.итріщила очі, поблі'дла вс.н, 

а потім нараз затрясла ся, мов у лихорадцї, 1 зари

дала: 

»Матїнко' моя, рідна моя! Рятуй мене І .якому 

звіреві, JIЮДОЇДQві я попа,..1Jа ся в руки 1« 
- І ,побігла, і з.амкнула ся у своїй спальні. ес 

бу ла остання наша розмова. 

Євген сидів, мов У туманї. Йому здавало ся, 
що заг лядає в пивницю, повну гнилї й поганого 

xp~aЦТBa. Його думка жахада ся дальшої перспек

тиви подружнього ЖИ'ГІ'Н, щО могло розпочати ся 

такими сценами. Останні слопа СтаЛЬСЬRОГО .цирк

нули в його душі, ЯR диркає віз, наткнувши ся 

серед бігу на ведикий камінь серед ШЛІІХУ. 

- Як то останин? - спитав він. - Вона 

покину ла пас? 

-Нї. 

-- Вмерла? 

- Нї. 

Євген глядів на нього очима, повними здиво

вання и нервової трівоги. 

- Нічого не стало ся, - говорив байдужно 
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СтаЛЬСЬШІЙ, - тільки н від того вечера перестав 

говорити :3 нею. Перестав знати її, бачити її, дбати 

про неї. Живу з нею так, немов би вона не існу

вала на світї. 

Євген усміхнув ся тим силуваним сміхом, у 

JПСШlУ проблиску Є несмілий скептицизм. 
- Не вірите? Думаєте, що ее неможливе. По

трох.и маєте рацію. .н вдаю повну байду жність, 
удаю при нї.Й, що не бачу її, ал'е на дїлї я не 
тільки бачу, але навіТь пильно обсервую її. .н 
систематик. 3наєтеJ як мовляв той Чех: »Ne boj 
se, Mafiska, ja te budu pomalenku fizat.« Я роблю 
своє дїло помалу, спокійно, холодно, але їй від 

сь·ого не лекше. 

Євген не. видержав. Він СПJПOну'В і зірвав СЯ 

3 місця. 

- Пане І - мовив він. - Не знаю вашої жінки, 

але хоч би вона бу ла собакою, нї, гієною, - то 

ще гріх бу ,11"0 б так поводити CJI 3 нею. 

Ста.іThСЬКІШ алї на хвилю не змішаn CJI від 

сих слів. На його устах показав с.н: ЦІШїчний усміх. 

- Ага, вам іще ідеалїстичне молоко таки не 

обсохло на губах_ От ви пож/или б 3 нею, то fi 
побачили б, чи можна пнакше. 

- Ну, ну, кажіть, ЯК ви живете 3 He~? 

- А як живемо? СпокіЙнїсенько. Я до неї 

нїчого, і вона до мене нїчого. На першого н їй 

передаю стілько грошей, скіЛЬRО треба на життє 

на Mic~ць - анї цента 1) більше; до решти моєї 

пенсії вона не має права. За хату, дрова, услугу, 

плачу я сам. За те одежу собі :OOHaJ справЛЯЄ сама 

1) СОТИИ AOCJ1ЇBHO. а , власне, крейцар (2 сотини) 
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із процентів свойого посагу 1). Щ() Ж тут за ти

ранство? Що їй за :кривда? 

- Ну, а як проводите день? 

- 3вичайно, по божому. СПИМО окремо. Я 
замихаю ся на ніч у своїй спальні, а вона у своїй. 

Виходячи рано до канцелярії, я звичайно не бачу 

П. Обідаємо разом, але не говоримо нїчого. Коли 

хочу що сказати, то обертаю ся до сду жницї. Дав
нїйте в :мене була сучка фідолька, чудова, розумна 

звірина, то я розмовляв з нею. Скажу бу ло : 
»Фідолька, як би ти знала, яка в нас сьогодні 

в суді цікава розправа розпочала ся 1« 
- А Фідолька, :мов, справді, цікава знати, скаче 

мені на колїна, лиже руки, дивить ся В очі, і SI 

зачинаю оповідати. Або иньтим разом: 

»Фідолька, до нашого :міста приїхав театр. Сьо

годнї дуже смішну комедію виставлmoть~ А що, і 
ти хотїла б побачити? ~, нї, Я піду сам, а завтра 

розповім тобі.« 

- Коли що бу ло не так зварене, як я люблю, 

звертаю ся з докорами до Фідольки; коли жінка 

вийде з завязаною головою, я в Фідольки розпитую, 

що БРаІ~УЄ її пані. Жінка заговорить, - я мов і 

не чую, тільки розмовЛJIЮ З Фідолькою. Вкінці

подумайте собі І - жінка десь запроторила мою 

Фідодьку, певно, отруїла її або вroдилз:, і відтоді 

я не маю з ким розмовляти. 

- А чим же ввесь день займаєть ся ваша 

жінка? 

- А що мене се обходить? Нехай робить, що 

хоче І Я тільки одного пильную, щоб не заводила 

1) приданого 
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романсів 1) із .якими мужчинами. До сього не до

пущу. Задля сього я справив собі другий ключ 

до її покою Й можу- ввійти там, коли менї сподо
баєть сл. А поза те я лишаю їй повну свободу. 

_ І що ж пона, зносить усе те спокійно? 

_ Тепер привикла. Зразу цїлими ночами пла

Бала у своїй спальнї. Під її хлипаннє я засипляв 

так любо і спокійно, як у осени під монотонне 

гранив дощу У бляшаних ринвах. ltілька разів на
віть приходила під мої двері, плакала, просила про

щення, ТОВlсла головою до одвірка, але мене та

кою комедією не проймеш І .я: вдавав, що не чую, 

а вона, попла.каВmи, вертала ся назад ДО свойого 

ПОІСОЮ, а другого ДНЯ являла с.н: знову з тою лісною 

міною, з тим виразом мальованої Mater dolorosa, 
що противний менї до ГJIИбини душі. 

- І невже вам не жаль Гі? 

- НЇ. Знаєте, буває двоякий вираз терпіння 

в людей і у звірів; один такий, що будить спів

чуттє, а другий такий, що будить іще дужшу злість, 

ще жорстокіЙІПе зав ЗJIТГ є. Ії терпіннє - коли тіль
ки вона терпить - в того другого рода. Зрештою, 

вона тепер ударила сл в побожність. Якийсь час 

унадила ся бу ла до одного молодого Єзуїта спові

дати СЛ, ~ле я старий лис, знаю, чим то пахне, зро

бив Єзуїтові сцену; він відіслав гі до старого про

боща, а сьому не хочеть сл сповідати її день-у-день; 

тільки в-ряди-годи він навідуєть ся до нас до дому, 

тай то вона не сміє приймати його в :моїй непри

сутности. 

1) Любощів. 
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І ДОВГО Ж ви живете з нею в отаких від

нос.ипах? 

Богу ДЯItувати, вже незабаром бу де десять 
лїт. 

- Ну, папе Стальський, то л СІ{ажу вам от

верто, що ви найmoтїйIILИЙ звір із усіх, JlRИХ знає 

ЗООJIЬоr'Ї.н. Бо ніякий звір не потрапить так ДОВГО 

й так завзято мучити свою жертву. 

- Ха, ха, ха І - зареготав ся Сталь ський. -
Однако ж вам слїд би побачити ту жертву. Не вва

жаючи на десятилїтню муку, вона виглядає ще 

ДОСИТЬ апеТlIТНО. Ще поки жила :моя ФідоЛЬ:&а, 

л нераз говорив їй: »Слухай, фіДQлька, десь инь

ших о жінок вШ\.радають... Як ее так, ЩО досї 

не нaJiшов CJI такий лицар, щоб викрав би в :мене 

твою паню? 3 неї був би досить гарний мебель і 

в кращих сальонах, нїж наші.« А фідолька при 

тих словах обертала ся до неї та: дзяв-дзнв-д3JIВ І 

Не любила її, :мабуть, прочуваючи в нїй ворога. 

В Євгена крутило ся в годові . Він здержува.:в 

себе, щоб не плюнути в очі сьому безсоромному й 

жорстокому чоловікові, щоб не вхопити його за 

горло й не задушити або не вик.и.нути через вікно. 

Його лице горіло стидом. 

- Боже мій І І отак живуть люде І - ледви 

промовив він. 

- 3 жінками треба круто держатися, - нав

чав його Стальськ.и:й. - Треба ПРОJlВляти харак

тер, треба брати їх під ноги, а то вони візьмуть 

вас. Не обурюйте сл так дуже, пане меценас. Вид

но, ви мало знаєте секретів подружнього життя. Є 
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талі, що живуть іще ГІрше. А головно, живуть 
брутально, бють СЯ, гризуть сл день-у-день. А ми 

що? Раз сказавши собі, що з ~ac непара, живемо 
собі нїби разом про людське око, а на ДЇДІ зовсїм 

окремо о.дно від другого. 

_ ІІане, не брешіть І - роздразненим голосом 

бур~нув Євген. - Ви живете собі по своїй ВОДЇ, 
ее тап, але її держите в повній неволї під до-

глядом. 

- Бо жінку треба держати' під ДОГЛЯДОМ. У 

неї курнчий мозок. Ій аби-що-небуДЬ, і готова на· 
робити таких дурниць, що десять розумних чолові
ІОв не висьорбають того скандалу. 

Євген махнув рукою на сю .1botiKY. 
- Ну, та пора нам на спочинок. Ніч коротка, 

а в мене завтра робота. 

Стальськиfi глянув на годинник і потім, не 

встаючи зі софи, промовив: 

- Дозвольте, пане :м:еценас, що я покладу ся 

ось тут і передрімаю CJl в вас. Мені додому досить 

далеr;:о, а тепер у нас по ву лицнх: не ду же й без

печно. Я вам не заваджу, постеД1 менїне треба. 

- ЩО Ж, ночуйте: Подушка й ковдра в :мене 

найдеть СЛ. 

- АЛ'е ж ДЯКУЮ, дякую! Я й так можу. 

Євген приніс ЙО~ІУ подушку й: ковдру. 

- О, спаспбі J - мовив Стальськ.и..й. - І зна-

ЄW, зробите христіянське дїло. Моє власне бада

каннє сьогоднї і пригода з тим божевільним Ба

{:аном трохи Fоздразнили мене. Як би н тепер прий

шов додому, то прийшов би дУже злий. А в таких 

6 
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випадках я буваю зовсїм ungemiitlich 1). Знаєте, 

коШІ отак пізно прийду додому, а маю ТРОXJи в го

лові або злий чого, то не МОЖУ оперти ся покусї, 

щоб не СКШlути черевиків і в самих панчохах не 

піти тихесенько до її спальнї. Тихенько відімкну 

двері, ввійду досередини, ()ГЛJlну, чи нема д~ в 
шафі або під ліжком якого страха - з жінками 

треба все бути обережним І А коли вона досї не 

збудила СЯ - часом спить твердо, то наближу ся до 

ліжка, вхоплю за ковдру й одним енерr'ічним рух")].! 

стягну її З .niжв:а наземлю. Вона схопить с.н зі 

сну, мов _укинена нагло в воду, зриваєть ся на Hom, 
в першій ХDилі не знає, що стало ся, потім поба

ЧИТь :мене, як стою край ліжка зі свічкою в руці, 

і на її лице виступає вираз дикого страху, зеленого 

переляку. Вона стоїть, мов задеревіла, мабуть, боїть 

ся, що я колись отак заріжу або задушу її. І стоїть 

отак, жде мойого рух.у і вбирає дух у груди, щоби 

КРИБНУТИ. А .я:постою, постою, полюбую ся її жа

хом, а потім відвертаю ся і йду спати. А коли, бу

ває, застану її двері защіплені зі середини, то сту

каю, поки не збудить ся й не відчинить; тоді ввійду, 

ОГJIJШу все В покою, мов у тюремній казнї, і вийду, 

не мовивши анї СЛОDа. І знаєте, отсі мої відвідини, 

мабудь, дуже немилі їй; на них вона найдужше 

жалувала с.я: ксьонДзові-пробощеві, а сей почав 

доказувати мені, ЩQ ее нехри.стіянське поступо

ваннє. Ну, йому про ее ліпше знати, ніж мені. я: 

нераз доказував :йому, що воно не підпадає під 

юридичні параr'рафи. Але він тільки очі підносив 

1) Недобродушний, неприпїтливий 
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до неба, охав та все своє товк: »Пане Стальський І 

у вас нема христіннської душі.« От nIМ то .и й 
кажу, що, даючи менї сьогоднї нічлїг, ви захоро· 
HIJТe мене від одного такого нехристіянського вчин
ка, бо я Cboro;VIЇ D такім настрою, ЩО мав би до 

нього охоту 

Євген, не дослухавmи сього оповідання, вий-

шов до сnоєї спальнї й замкнув ся в нІй, немов 

бояв ся, щоб сей неJIlOД не хотів і супротИ нього 
вночі сповнити' СВОЙQГО нехристіннсьR.OГО ВЧИН&а. 
Він не міг заснути сеї ночі ані на волос. 

ХІ. 

Мину ло кілька місяцїв. 

Канцелярія д-ра Рафаловича розвивала ся не

настанно. Слава його .ІІК одного З найліпших а,ц

вокатів швидко облетіла веї повіти. Селяни гор

нули CJI до нього зі своїми кривдами й жалями, 

дуже часто зі справами, вже давно програними чи 

то через недбад:ьство, чи через злу во.іІю давнїйши:х: 

адвокатів, і часто бувало так, що він, вирозумівши 

річ, мусїв відправляти таких людей нї з чим, хоч 

і як добре розумів і живо відчував їх кривду. Він 

поклав собі головним правилом говорити кождому 

щиру правду, не дурити нїкого марними надіями, і 

се зразу не сподобал.о ся багатьом селянам, що 

звичайними, осоБJШВО жидівськими адвокатами бу.пи 

привчені до того, ЩО зпочатк.у ЇМ у всякім рааі 

б* 
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обіцювано скоре й легке Dиграннє справи, потім 

видоєно їх добре, і вкінцї Jliоводжено до руїни, або 

в найлїпшім разї відправлювано з канцелярії- нї з 

чим. Др. Рафалович, очевидячки, не рвав ся до 

надто шв.и.дкої й дешевої популярности, але спо

кіЙНQ й витревa.tТО ТЯГ свою ':ІЇнїю, заступав тільки 

реальні справи, де бачив можність вигра;ги; :міські 

головачі, що вже від першої хвилї склали бу ди 

про нього фор»улу: »се буде демаrоr« - ШВИДКО 

бу ли змушені взнти її назад. 

Аяе в иньшій справі др. Рафалович в,иступив 

відразу HOBaT~pOM, lOOнсєквентним і впертим: він 

відразу зробив свою канцелярію русько.ю й поклав 

собі правило, що нї один »кавалок«l) із неї не сміє 

вийти IИньшою мовою, ЯІС тілько руською. ее бу ла 

правдива революція. Хоча вповнї законне, таке 

поступуваннє СТЯГЛО на нього тисячі неприємностей, 

квасів, нарікань, приятельськ.их докорів із боку ріж

них урядників, що, :мовляв, на старість бу ли при

мушені вчити ся руської мови й руського письма. 
Кілька разів ЙОМУ відн.идувано подання 2), але він 

~остоював свойого права, не пода;вав ся нї на які 
підмови ані жалї, але· навпаки, своїм звичайним 

способом, зводив їх на жарти, обезсилював сміхом, 

добродушністю, за котрою, мов оружні полки, СТОЯЛИ 

·непереможні юриди:u:ні арrументи. І ЇІого впертість 
по якімось часї почала одержувати побіду. Про

вчені раз і другий судові, скарбові й автономічні 

урядники ПО1Jали без перепон, і' навіть без ворко

тавня, приймати руські письма, мусїли закинути зви-

1) Популярна наана на ант, ДЇ:10, письмо. 
2) Прохання, письма 



85 

чайну бюрократичну методу ховання немил.их ЇМ 

»кавал:ків« під сукно і квашення їх аж до »жидів

ського пущання«. Самі селяни, що зразу нераз про

с.llЛИ його, щоб писав Ї~ подання ПО-ПОЛЬСЬRИ, бо 
S руськими мають КЛОПІТ в уряДах, поча.тzи впев

няти ся у своїм праві і, на тій формаль'н~сти, по
ча.'llf домага.ти ся пошановання для своєї народ

ности і ДЛЯ своєї особи, чуючи, що в разї покрив

дження мають запевнену поміч з.Qбного й невтом
ного адвоката. А серед міських головачів, гнилий 
спокій котрих був збентежений сиии новаторствами, 

зараз знайшла ся друга готова форму ла на оана

ченнЄ властивого характеру д-ра Рафаловича: »Се 
Москаль!« Иньшої :можливости не :МОГJШ зрозуміти 

їх тупі :мізки. Р} син, що не КJ'IОНИТЬ ся під польське 
ярмо, не лижеть CJI до польської єрархії, се або 

деиагоr' і соціялїст, або Москаль. Tertium non datur. 
Що найбільше - хиба: одно і друге ра30М. 

Євген не дбав про те і спокійно тяг свою ЛЇ

нїю. Вже по місяці він побачив, що сам не здо

лає всеї роботи, яка напливала до нього, і приняв 

собі конципієнта 1) і ~X ШІсарів. Без реклSIМИ, без 
вербовання клієнтів, без' факторів 2), CtИЛОЮ своєї 
праці і знання, nін завойовував собі r'PYHT у містї, 

в повітї, в цілім окрузї вищого cYfJ;y. І рівночасно 

при веденню судо:rш:х, адвокатських справ він зна

ЙОМИВ ся з людьми, їх відносинами й інтересами. Він 

пізнавав, :котрі села n повітї заможні', котрі бід
lIїйші, де дїдичі порядні, а де лайдаки, пізнавав 

повітових павуків по іх сїтях і повітових сатрапів 

1) ГЛ. стор. 103. 
11) ПосереДИИR, бариmiВВИR 
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по тих СЛЇJl;ах їх пазурів, пі стрічав на своіх клі

єнтах. Ще не говоривm.и ні з ким ані слова про 

ПОЛЇТИІtу, пін помаленьку, в тиші своєї спальнї, 

упоравши ся з :канцеллрійною роботою, складав у 

ОДНУ цілість свої спостереження над ЛЮДЬМИ й об
ставинами, :міряв і важив суспіл:ьні сили й суспільні 

пр отивенств а, збирав дані дл.я. оцїнки характерів 
поодиноких селян, священиків, міщан, учителїв у 

повітї fi обмірковував, чи й яку роботу можна б 

розпочати з ними. Але, видаючи ся з JПOДЬМИ, осо

бливо зі священиками на гостинах ~ і при ріжних 

празничних нагодах,. він не любив гов.орити про 

ПОЛЇТИКУ, до якої вони були аж надто дуже охочі, 
звертав звичайно таку розмову на жарти, а тільки 

декому з тих, котрих був певпі.й:ший, десь-коJШСЬ 

закидав: »Побачимо«. »Се занадто важна справа, 

щоби про неї говорити при чарцї.« »Прийде час, то 

поговоримо.« 

За те він усїм і hри всякій нагодї не переста

вав товкти про конечність місцевої праці над еко

номічним піднесеннєм народа. »Наш селянин жеб

рак 1), слуга папський, жидівський, чий хочете. Що 
тут балакати про політику? Яку ПОЛїтику ВИ мо

жете зробити з жебраками? Які вибори ви пере

ведете з людьми, ДЛН котрих шматок ковбаси або 

миска Дриглїв 2) лакома річ і при тім більше зрозу-

1) Старець 
2) Студенець, драглї; це натни на те, що польсьиі нанди

дати, вийшовши па послів. дянуючи голосам темних унраін
сьних селян, угощували їх після вибору новбасою або 
драглями; тзних людей звали й іще й досі ЗDУТЬ і <<хру
нямНІ) від згуна хрунь-хрунь, янпй видав аі себе свиня (що 
8 неі новбаса, драглї). Тепер уже звуть ножного араднина 
tхруиеИf. 
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мЇла вЇд усїх ваших Соймів 1) і Державних Рад 1) ? 
Пробуйте орr'авїзувати його до економічної бороть

би, закладайте по громадах позичкові каси, зсиnи 

збіжжя, храмницї, привчайте людей адмінїструвати, 

купчити, дбати про завтра; потім розширимо сю 

організацію на цїлі повіти, поведемо систематичну 
боротьбу з лшварями, з .IЩИНItaрями, з жидівськими 

банками- Будете видїм, що в :міру. того, як буде 

рости наша економічна сила, :ми будемо здобувати 

собі іі національні права й повагу для своєї народ· 

пости.« 

Охочі ДО д~бат пан-отцї й інтелїr'енти, у ЯRm( 

патріотизм звичайно й кінчить СЯ на дебатах, то 

npИПJlескували його словам,. то підносили проти них 
свій голос, остерігаючи перед надмірним перецїню· 

ваннєм )>економічного матеріЯЛ13МУ« та »жолу дко

вих ідеЙ«. Але Євген із такими людьми нїколи не 

сперечав ся й шппав їм дешеву побіду, та за те 

ніколи потім не заходив із ними в поважну роз· 

;\ІОву. Він шукав шодей, у яких слова ЙШЛИ в парі 

3 дїлами; тільки з таЮПІИ він говорив інтимнїйmе, 

із них робив невеличкий, але трівкий завязок »своєі 

громади«. 

Хоча все се діяло ся помалу, незамітпо, без шу

му й без полїтичної заRраски, то все-таки в повіті, 

досі глухім і забутім, іПОЧУЛО ся якесь жпттє. Попи 

на собоРЧИRах 2), хоч не зa1tИдаJШ своїх у люблених 

11 Сойм - наРОДП6 представництво одного н раю (Гали
чина, БУНОDина И. т. д.), Державна Рада - представництво 
з цїлої·Австрії. 

2) 3їад духовенства а якоїсь адміНістраційsої одиницї 
(деканату - денан= благочинний); ва вих оБГОВОРЮР~J1JJ св 



88 

карт, усе-таки заговорювали ЧИМ раз частїйmе про 

справи зпоза обсягу звичайної »хлопістИRИ«, про те, 

як би то допомогти селянам виарендувати в пана 

сїножать, перевести вибір чесної ради громадеької 1), 
заснувати читальню. СеЛ.ЯІІIИ почали Шlльнїйше при

ДИВЛJlТИ ся господарці громадських рад; до ста

роства й до виділу повітового ПОШІИЛJl скарги на 

над'ужитгя й касові непоря.дки; кілька разів селян

ські депутації їздили до Видїлу Краєвого, а два чи 

три випадки скінчили ся в кримінальнім суді й ва

вели дуже )}porz~dnych« вітів та писарів до Іва

нової хати. Bc€ те виглядало ще зовсїм невинн~. 

llIемов дїяло сл само собою, все те не :мало нї-які

сїнької політичної барви, але всюди видно бу ло 

одну руку, одну роботу. 

- Пане :м:еценасе І - мовив раз староста, зди

бавши ся з д-ром Рафалович€м у ЯКІМОСЬ товаристві 
і жарт ливо грозячи йому пальцем, "'- здаєть св, що 

будемо бити СВ. 

- Тільки в такім випадку, коли пан староста 

виповідять менї війну, - також жартливо відповів 

Євген. 

- Але ж ви робите потаємні піДRОПИ під мої 

позиції І 

справи духовенства, але ж ціла їх вага була в забаві, череа 
те на соборчиии зїжджало ся побіч пан-отців багато молодежі. 

1) Лк l3ідомо, громади (общества) були в Га.:Іичиві авто
номні, вибіра,'":и собі »Раду(с (громадську), »віта<с (стар
шину, - але ж і до ТИХ виборів устрявала польська влада 
і, при лихій органї:?аціі селянства, uереводила вибори 
ПО-СВОЙ ОМУ, так, що віти були довгий час слїпим знаряддям 
у руках старостіlt. Таких вітів так і звали свідомі Українці 
з іронією: ')porz~dnym«( - и (пор. pOl'Zlldny Rusin - себто, 
»хрунь.(с) 
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- Борони, Боже І - з жартливим обуреннєм 

мовив Євген. - Нїяких потаємних підкопів не роб
.'ІІО. А щодо лихварів і ПЯВОR людських, ТО 3 ТИМИ 
D мене явна й безпощадна війна. ее так. Але ж 

не смію думати, щоб се бу ли позиції пана старости. 
- Ас"Ь, junger Mann, junger Мапп І - мовив ста

роста, звичаєм старих бюрокрarгiв закидаючи по-нї
мецьки і плещучи Євгена по плечі. - Sie verstehen 
nichts уоп PQlitik. А КОllИ ваша війна звернена 

проти тІхварів, то чому не берете ся до ВаІ'мана? 

ее ж найгірший, найнебезпечнїilший лихnар у на

шім ПОВІТІ. Чому не воюєте з н.и:м., а навіть на

nпаки, підпираєте його? 

- Я? Його? 

- А так І Бачите, пк я зловив вас І Підпи-

раєте ЛІхваря, найгіршу пнвку І Підnираєre тим, 

щО живете в його домі. 

- Жлву, бо мені там вигідно, il ЖИВ би, вк би 
сей дім належав до пана старости, і пан староста 

винаі1мади його. А з лихварськпми справками Ва!'
мана н досї не стрічав ся. 

- Не стрічаm ся? Але ж він розкинув свої 

сїти ПО всїх селах. 

- Не знаю про ее. Як наскочу на який слїд, 

ТО можуть пан староста бути певні, ЩО без наймень

шого огляду на те, що він мій господар, а я його 

льокатор 1), цупну його так, як тільки 'зможу. 
- Ну, RО.Ш се ваша серіозна воля, то я ду

маю, що на нагоду не довго будете ждати. 

1) Пожилець 
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ХІІ. 

Д-рові Рафаловичеві, справдї, не довго прийшло 

сл ждати нагоди. Одного вечера, коли він Уже 
був сам і мав замикати канцелярію, у дверях явив 

ся високий Жид У довгім жупані, ху ДИЙ, з чор

ною бородою й довгими пейсам;и Ї, поклонивши СЛ, 

ЗУІІИНив ся мовчки коло дверей. 

- Чим МОЖУ вам служити? - промовив Євген, 

підходя:чи до нього близmе. 

- .я: Вагман, - промовив Жид, роБJIJlЧИ крок 

наперед. 

- Власник сього дому? 

Так. 

-- Дуже менї ПРИЄШІо. 

Євген подав йому руку. Він досї не бачив його 

нїколи, бо тодї, колл наймав пометканнє, його не 

бу ло дома, і пін умовив ся і платив піврічний чинш Ч 

його жінцї, що завідувала всїма домами, жидівським 

звичаєм, записаними на її імя. 

- Ще не \ знати, чи буде вам приємно, - мовив 

ВаГман, злегка всміхаючись. 

- Або що? Приносите мені пу неприємну 

новину? Хочете виповісти мені помеmканнє? 

- Е, нї І Ал:е я: знаю, що вам там ріжні пани 

натурка.ш вуха, що я: лихвар, пя:вка, небезпечний 

чоловік. 

Ну, тО подвійно приємно бу де менї, кол.и 

дізнаю ся від вас, що ее неправда. 

1) Гроші аа навм (давнє уНр. слово а нїм.) 
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- А .пк дізнаєте ся, що правда? 

- Ну, - мовив Євген, сміючись, - то ви 

БУJlJf 6 uерший лихвар, що признаєть св ~o сього 
отверто, і в такім випадку все-таки цїкаво пізнати 

такого білого крука. Але поперед усього - пере
прошую, що так ГОБОрЮ 3 вами коло дверей. Ма

єте, може, до мене яке канцелнрійне діло? 
- НЇ. Я думав, що пан меценас мають нинї 

ТРОХИ вільного часу. Давно збирав ся . .. хотїв по

говорити де про що ... 
- Дуже радо служу, хоч надто багато віль

ного часу й не маю. Але як так, то дозвольте, 

що замкну канцелярію й попрошу вас до себе на

гору. 

Еоли бу ли в Євгеновім: помешкапню, сей по

просив Ва:Г:м:ана сідати й потрактував 1) його циrа
ром, але BarMaH не ВЗЯ::В, звиняючи ся ТИМ, щО не 

курить. 

- Мушу вам сказати, пане меценас, - гово

рив він, якось скоса позираючи на Євгена, - що 

н заки прийшов до вас, добре ВИБідував ся про 

пас: ів якого ви роду, де вчили ся, де практику

пали. ее в нас звичайно робить св, коли хто хоче 

мати 3 КИМ діло. 

- Ов І Значить, ви хочете мати зі мною якесь 

дїло? 

- Так. Не біЙ'Ге с.н:,. зовсім не лихварське й не 

таке, про яке вам говорили ті панове, що вас осте

рігз:д.и переді мною. 

- Дуже цікавий дізнати ся! 

1) ВГОСТИD 
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- Ну, та поки почнемо говорити про се дїло, 

я мушу сказати вам дещо про себе. Бо не досить 

того, ЩО н знаю вас; треба, щоб ви знали мене й 

не йшли наелїпо. 

- Дуже добре. 

- Так отже я скажу вам, що я, справдї, лих-

вар. По що таїти ея 3 правдою? То значить, шt

нові старостї, анї панові президентові я в сьому 

не прпзнаю СЛ, але' :вам мушу. Скажу ще більше: 

_мої товариші-лихварі- уважають мене найгіршим, 

найнеб~зпечнїйшим лихварем тому, що я знаю за

ь:они й тисячні кручR.И, знаю людей і людську вда

чу і вмію так зручно обмотати ЇХ.!,. ЩQ вони тільки 

зїпають у МОЇХ cїТRax, але нїкоди не можуть видо

бут:ц: сл з них. 

- О, то ви небезпечний чоловік, - сміяв ся 

ЄвГен, усе ще вважаючи ті Bar'MaHoBi признання 

.якимось жартом. 

- Се вже вам иньші сказали, то я не потре

бую повторяти, - спокійно й поважно МОВИВ Bar'
ман. - Тільки бачите, пане, межи ~rnою й иньшими 

J1Ихварями є одна ріжниця. Знаєте, ~ііж лихварями 
бувають спеціялїсти: одні зичать гроші, иньші ве

дуть л.ихву збіжжєм, ху добою, поживою ДЛЯ селян; 

одні обмежовують ся на селян, иньші на офіцерів, 

одні дають під застав, иньші на векслї. Я випро

бував усякі способи ї зробив ся ... як бп то вам 
сказати - добродїєм добродїїв. 

Євген голосно засуїяв ся. 

- Не жартую, - МОВlШ поважно Ваr'маи. -
Aднre знаєте, що лихварів називають добродї.ями 

людств~. Ну, а я добродїй тільки одної частини. 
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- Якої ж то частини? 

Bar'Maн ПОХЛ.'lив набік голову, мов би надум:у

пав СЯ, ЯЕ би ТО висловити свою думку. 

_ То так є. Я ділю людей на дві части: 

одні такі, що працюють, порпають ся в землї, 

гиблюють 1) дошки, ріжуть, шиють, бу дують. То 

прості люде. А є иньші, що тим простим людям 

роблять дооро, і більше нічого. Пан-дїдич-ну, що 

він робить? r ляДить, щоб наfiШІТИ та роб~ТНИRИ не 
гаялИ часу, щоб робиm порядно, сдужиди вірно. 

чи сам він потрапив би зробити порядно якунебудь 

роботу, чи З'умів би СЛ'УЖИТИ вірно, - про се ніхто 
не питає. Він жиє тідько на те, щоби для нього 

иньші роби.ш добре, щоб йому служили вірно. Він 

привчає IffiЬШИХ працьовитости, точности, вірности, 

_ одним словом, він робить ЇМ добро - і з того 

ж.иє. Розумієте тепер, чому я називаю його доБРQ

дїєм. 

- Розумію, розумію ... 

- Ну, або в нас у містІ пан староста, пан пре-. 

зидент, пан інспектор, панове судді - ~овони 

роблять? Добро иньшим і більше нїчого. Вони під

держують порядок, хоронять справедл.иnість, при

вчають людей любити батьківщиНу й поважати за

кони. Чого ж вам треба більше? 

- Та хиба я жалую ся? 

-- ~ довго придивл.я:в ся ТИМ поряд:кам і зна-

ЄТС, пане меценас, - мене 06руши.тrа велика не

вірність. Тому брудному хлопові,. тому ре}Іісникові, 

l} Гибель=струг, рубанои; гибпювати=стругатu 
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тому бідному згінникові 1), гандллреві 2) RОЖ,ций ро
бить дорро, кождий дбає за нього, за його тіло й 

душу, кождий із усеї сили привчає його ~O працьо

витости, до точнос'ГИ, до справедливости, до JIЮбови 

батьківщини, а :мої товаршпі-лихварі привчають їх 

навіть жити без полл, без хати й без хліба_ А 

тим добродіям, учителям ніхто не квапить ся ро

бити добра, іх нїхто нїчого не вчить. Вони, мовляв, 

усього навчиди ся по школах. Ну, пане, я відчув 

їх кривду, кинув ся робити ім добро, опікувати ся 

ними, проходити з ни·ми свою школу, і скажу вам, 

що можу похвалити ся значними успіхами. 

3ацїкавленнє, з ЯЕим Євген зразу слухав Вагма

нових слів, звільна перемін'яЛО ся на обридженнє. 

Те, що він зразу вважав жартом, почало виглядати 

на цин:їзм. 

- Не розумію, пане Вагман, по що властиво ... 
- Перепрошую, - перебив його Вагман зовсїм 

поважно, й його очі почали набирати якогось див

НОГО бл:иску. - Я прийшов представити ся вам і 

хочу представити СЯ не Л1Пmим і не гіршим, ЯК я є. 

Я сказав вам: Я лихвар. Тепер скажу вам більше: 

я розкинув сіти по всї:м ПОВІТІ. Не знайдете тут 

дїдича, не знайдете посесораЗ), не знайдете уряд

ника, що не сидїв би більше або меньше- в моїй 
кишенї. А треба вам знати, що, хто раз попадеть СЯ 

в мої руки, той хиба чудом божим може виплу-

1) Людина, що служить у торговця свиньми; він згонюв 
свинї на базар, посередuичить у IiУDівлї і. т. д. - заняття 
це непочесне, і слово «згіннию> буває нераз лайливе 

11) Торговець, звичайно: дрібний 
3) Той, що В поміщика взяв ув аренду (В посесію, в 

посідання начеб-то) цїле його хазяйство 
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тати ся 3 них. У мене є спосоБИ,' є тихі спільники, 

й дорадвИRИ, й помічники... я: веду свої rешефти 

порядно І І не думайте, пане, ЩО хочу сто ргуват,и 

вас, щоб ВИ були моїм оборонцем, щоб заступали 

мої інтереси по судах. Слава Богу, н знаю закони 
настільно, скілько мені треба. І хоч як наші па

нове стискають на мене кулакИ :й закушують зуби, 

але законами нїчого мені не ВДЇЮТЬ. Ха, ха, ха І 
Вони знають один закон, а я знаю десять способів, 

щоб обійти той закон. Вони знають переrраф 1) -
ну, що таке той переrраф? Але н знаю далеко 

більше! я: знаю їх слабі сторони, їх прпв.ички, їх 

непракТ'ичність, непорадність, негосподарність, лї

нивство і все те - мої помічники. Ні, пане 

меценас, я досі не мав у су дї ані одної справи й 

надїю СН, щО Й не швидко буду мати. То ви не 

пarребуєте бонти ся, ЩО я схочу компромітувати 

вас своєю клїєнтелею. \ О, так, T~ наші панове дуже 
буш б раді, коли б я ее зр,сІОив. Вони мали б 

оружжє проти вас. 

На що ЇМ opy~ проти мене? - здиву, 

вав ся Євген. 

- На що? Пане, як ви можете так питати? 

Адже вони бачуть у вас IЮрога, бонть ся ваС, раді б 

С-НК або так СRомпром:ітувати вас. 

- Не знаю, по що б ім се придало ся. 

- Ви не з їх кола. Би Русин, хлопський ад-

ВОЕат. Боять ся, щоб ви не збунтували хлопів, не 

повикр.ивалп їх брудів та поганї - ДЇДЬЕО знає, 

1) Зіпсоване: параrраф - статті закона 
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чого ще вони боять СЯ. Знаєте, в кого смалець на 

голові, той боїть СЯ сонця. 

- Але все-таки я не розумію, чим я можу слу

жити вам... або ви менї, - мовив Євген. 

- Ви менї нїчим. А, властиво, дечим таки мо

жете, але про се потім. Але, може, я вам чим 

поміг би? Знаєте, я тут у цілім повітї знаю, як 

хто сидить і НК стоїть. 

- До чого мені се знати? 

--Ну, КОЛИ ви хочете тут вести свою політику, 
мати свій ВПдИв, то се вам може придати СЛ. Я 

знаю, ви хочете дещо робити межи ХJIlCша:м:и. Ну, 

то тут зараз проти вас подіЙi\lУТЬ ся всї - поба

чите. Прошу памятати, що тих ваших противників 

н маю в кишенї і готов допо:могги вам. 

Євген мовчки стиснув Ваtмапову руку. 

- Та ее ще RОЛ:ИСЬ буде, - мовив BatMaH далі. 
А тепер я хотів ва:м сказати одну річ. Наш 

пан маршалок повітовий, той, ЩО недавно мав бунт 

у своїм селї і oo.naRYBaLВ був двацять селян ДО кри

міналу, - знаєте, що ви боронИJШ їх ... Чую, що 
ви процесуєте його за паСОВИСЬRО? 

- Так. 

- Даруйте, що смію дати вам одну раду. А, 

властиво, се бу ла б рада ДЛЯ селян із того села. 

Пасовисько, що ви за нього процесуєтесь, має всьо

го Двацять MOpr'iB 1). Що воно варта? Пятьсот 

РИНСЬRИХ. А продес за нього :юоштує, певно, до 

500, а підчас бунту й військової екзеІ{У ції' понесли 
сешmи страти з на других 5 ОО, а що по гарештах 

1) МорІ' - більш-меньш 1/. десятини 
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насиділи сл, а скідько було поранених ... Ну, ка

жіть, чи то r'еmефт? 
- ЩО Ж, дїяти, коли вони чують себе у праві, 

а пан, очевидно, шукає собі зачіпки? 
- Шукає зачіпки, бо мусить. Во біда тисне. 

Знаєте, пане, треба мене спитати, як тому панові 

зітхаєть ся. І ЩО ви від нього 1Jипроцесуєте? Ті

кай голий, бо тебе обідру І Пан задовжений, :має

ток задовжений, а плечі має в суді. Виграти з ним 

нелегко, а виграєте, то користи нїЯ1tOі. Н пора~в 

би ліпше: нехай хлопи підуть до нього, але з вами І 

І загодіть сл. Але то не так треба ГОДИТИ ся, JШ 

дnсї ХЛОПИ пробувал.и. Він і говорити з вами не 

схоче. Але .я вам дам його векслї і траТRИ, ви собі 
зробіть малеиьrJlЙ витяг із його табулї!) і прити

снїть його до стіни: або пана зараз злїцитуєио 2), 

або згодить ся 'продати нам увесь :маєток. 

Євген mиp{)ІОО витріщив очі. 

- Н не зовсім розумію вас, пане Bar'Mall. 
- Ну, ви не привикЛ'И мати діло з такими 

лихварями, як н, - злегка вс:міхаючись, мовив 

Ваr'.маи. - Ал.е н хочу помалу повикурювати тих 

паНRів із сїи. ДJIНTOГO я так заскакую холо НИХ. 

А 3 хлопами сам я не хочу мати дї.ла, - то менї 

не кл.mryв 3). То Н прошу вашої помочі. Бачите, 

тут у повітї скрізь піШЛ'а слава, що ви маючий С) 

чоловік, дуяre :маючий. Вір;ки взяла c.s: та слава? 

1) Спис, сніЛЬRО В ного І'рунту, де він і. т. Д.; від того 
й той уряд, що переховув й веде ті списи, вветь ся табуля. 

2) Спродамо на авціонї 
8) Досліпно: сходиться (НЇМ.), а там - не підходить до 

моїх. поглядів, думок, інтересів 
4) Заможний, що багато має 

j 
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Хто знає І Може, я й сам розпустив ЇЇ, а, може, 

й нї. Досить, що менї пона на руку. Я хочу ві

рити вам, дам вам до рук ті векслї й довжні л.исти 

пана Бршtал:ьського, які в мене Є, - а їх гарна 

купка, майже, половина вартости ЙОГО маєтку. Дру

га половина втоплена в банках. Значить, ви, ма

ючи ті папери в руцї, можете відразу того панка 

пустити з торбами. Він зразу буде фукати ся, по

тім змн:кне, потім пршпле жінку, щоби плакала пе

ред вами, але ви знайте, що то все комедія, бо та 

жінка - то головна причина ЙОГО руїни. 

- Але що ж менї з того, .що він піде з торбам а ? 
Маєток треба КУІІИТи. 

- Нехай хлопи купують. 

- Хлопи, певно, купили б, але в них купИла 

нема. 

- Якого там купйла треба? Те, що в банку 

назичено, л.ищить с..я: на гіпотецї 1), а те що в мене, 
- ку, з тим якось погодимо ся. 

Євген усе ще не міг з'орієнтувати ся. Йому 
попросту не хотїло ся вірити, тим меньше, що вся 

Вагманова подоба ведїла догадувати ся в ньому 

всього иньшого, тільки не ХЛОПQ.1Іюба. Але Вагман 

з.амісць дальшої розмови видобув пач~у векслїв і 

довжних записів, розклав їх, пр()сив Євгена, щоб 

огл.янув кожДий і переконав ся про його правосиль

ність, а потім узяв ся оповідати історію кождого 

з тих паперів, що, взяті разом, значили повну руїну 

одного шляхетського дому. Ввесь панський має

ток оцїнено на 120,000. На це в нь()го є 50,000 

1) На землю. гіпотечний бан}( - земельний бани. 
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гіпотечних довгів, а в руках у ВаІ'мана векслїв і 
записів на 55,000. Господарство запущене, а по

треби ведичезНl, бо в папства дві панни вже виві
новані, а одна ще на відданню, тай сама пані (ма
чуха панночок) дуже любить забави. Панство ви

дають річно десять тисяч, а маЄТОБ несе ледви пять, 

а як добрий рік, то шість. 
Євген, розг линувши ті папе ри й вислухавши 

всю історію, похитав головою. 

- Сумнїваю СЯ, щоб селяни могли купити сей 

маєтОК. То за веJI.ИКа річ на їх сиJШ. Де ім узяти 

такого капіталу, щоб покрити хоч ваші векслї? 

- Е, пане, - мовив Вагман, нахиляючись до 

нього і знижуючи голос. - Треба вам знати, що 

то моєї фабрИltи векслї. То не значить, щоб буJШ 

фальшовані, борони, Боже І Пан Брикальський не 

відопреть ся ані одного з них, ані не може за 

жаден заскаржити мене за дИхву. Бачите, що тут 

майже кождий вексель виставлений на иньmого 

акцептанта. То все мої гроші, але ріжні Жиди 

зичили їх панові, й він досі певний, що жаден із 

Т1ІХ вірителів не знає про иньшого. І:Ще о,щно. Ос.ь 

бачте, отсей BeKCeJfЬ на 8 тисяч. Як ви думаєте, 

скіЛЬRО було, властиво, позичено на нього? Всього 

три тисячі, але з умовою, що по трьох місяця:х 

пан віддасть із процентом по 12 від ста. А як не 

вімасть, то за кождий дальший :місяць платить 

по 20 від ста. Розумієть ся, що не віддав, а за рік 

уже старий веІ~сель пішоn у вогонь, а той сам 

довг фіrурував на новому векелі в сумі 4000. Ще рік 
:минув, пан ДОІІО3ИЧИВ двісті ринських і ІІереписав 

вексель на 5 тисяч, а тепер, по пятьох лїтах, ее 
7· 
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вже пнтий вексель, і ДОВГ наріс ДО 8 тисяч. І так 

майже 3 усїма. О, МІІ вміємо таких панків лоско

тати. Але JlК прийде до того, що хлопи захочуть 

купити м:аєток, то я їм: дарую всї ті проценти -
розумієте, пане? Звернуть менї тільки капітаJI', тай 

то не конче відразу. 3 50 тисяч зробить СН, може, 
18 або 20 Т,исяч. 

Євген не :міг BIl~ 3 д.ІШУ, чую1Щ сю мову. 
- Чим раз м:енше розумію вас, пане Ba:r'MaH, 

м:овив він. - Прошу, заберіть свої папери І 

- Ну, що, не хочете робити, НIt вам раджу? 

- мовив Ba:r'MaH, складаючи векслї. 
- Попробую. Не смію відкинути вашої ради, 

бо се не :мій інтерес, а :моїх КЛіЄНтів. Тільки не 

розумію, нк.и::й інтерес ви м:аєте в тім. 

- Інтерес? Чи.н :мушу мати інтерес? 

- Ну, купець... ЯК DИ кажете, лихвар ... 
- я: вже сказав вам, для кого я JIИXвар. 

- А хлопам хотіли б помагати? 

- Хотїв б.и? Мм... Що я вам буду говорити 

так або ні? Маєте право не вірити :менї. А от ви 

при нагоді спитайте про :мене отця Зварича - зна

єте отця Зварича тут із Бабинець? 

- Знаю. 

- Ну, так спитайте його про в a:r'MaH а, а я 

біJlЬше не скажу нїчого. 

- Добре. А, тимчасом, н завізву селян із маєтку 

пана Брикальського й пораджу їм брати ся до купо

вання села. 

- Але про мене не згадуйте нїчого, прошу 

вас І Скажіть, що можете їм допоиоМ'и, Jпt при

стануть. 



101 

- А .их не пристануть? 

- То я радив би вам самим купити той має-

ток. 

- Менї? На які гроші? І по що? 

- Пане, - мовив ВаІ'ман, прихилнючи уста 

до його вуха, - скажу вам секрет: у тому маєтку 

є триста м:орІ'ів мішаного лїса зі старими гарними 

дубами. Один знайомий пише :менї з Га:мбурrа, що 

та:м швидко будуть потребувати 500,000 дубів на 

кораблі. Аrенти поїдуть по всіх кра.нх, будуть добре 

платити. Розумієте ви, що ее значить? Rупите 

сьогоднї, переждете рік і продасьте самі дуби, -
а в: знаю ті дуби І Поїдьте колись нїби ненароком, 

огляньте й самі зайдіть до лїсничого, спитайте, 

ЮJThКО там тих дубів. Я певний, що буде з 10 ти
св:ч таких, що придадуть св: на кораблї. І нехай 

вам за дуба lосо дадуть тільки 10 ринських, то 

маєте чистих 100 тисяч. ее значить, що ввесь 

маєток дістав ся вам за 20 тисяч, а ХОJlИ хочете, 
то може все поле, фільварки 1), стирти 2), сїнокоси 
подаруват.и хлопам і нічого не втратите. 

- Ну, пане Ваrмаи, се все фантазії. 

- Нї, не фантазії, можете вірити менї. Зреш-

тою, нї, не вірте, а вперед переконайте ся, чи я 

брешу. 

- Але чому ж ви не берете CJI до сього І'е

mефту? 

- То не :мій І'ешефТ. І по що менї? JI дітей 
не маю, - він важко зітхнув, - нас. двоє з жінкою, 

а при тому маємо в руках стілько иньших rешефтів. 

1) Ферми 
2) Скирти 
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На що нам того? Я l13же хотїв би, щоб ви, пане 

меценас, узяли сю справу в руки. Я знаю вас, 
вірю вам, що ви ее зробите добре й на користь 

тих людей. А холи ви не схочете, ну, то я знайду 

собі Жида, такого, що ще й у руки :мене поцїлує. 

Але не знаю, чи на тому скористають ваші люде. 
Євген обіцяв ..заняти ся сею справою й попро

щав ся з Bar'MaHoM. Потім він довго, майже до 

півночі ходив по покою Й обмірковував слова сього 

незвичайного лихваря. Не все в них бу ло :йому 

нсне, і він постановив собі при найблизшій нагоді 

розвідати ся про нього в иньших людей. 

ХІІІ. 

Др. Рафалович майже ЗОDСЇМ забув про хвилеву 

стрічу з чорною дамою тої недїлї, коли зі Сталь

ським ішов наймати помешканнє. Від тоі недїлі 

МИНУ.тІО вже пару місяцїв, і він ніколи більше не 

стрічав її. Зрештою, канцеляріfIна праця, вічні тер· 

міни 1) і тисячі ненастанних турбот, що переходили 

через Пого голову, не давал.и йому часу дум:ати ані 

про ту ПОНБу, анї про ту даму, СПОМШІИ НRoi вона 

викликала була в його серці. Та ось другого дня 

ПО візитї Bar'MaHa одна маленька пригода знов ТОРК

ну ла в його душі ту, здавало ся, порвану СТРУНУ. 

Того днн він ВИЇМКОВО не мав рано терміну в 

суді і длятого міг трохи відпочити. Вставши в 

1) Судові розправи (термів=реченець, визначений ДЛЯ 
судової розправи день) 
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осьмій, він поснїдав дома, потім понаписував деякі 

листи до знайомих у Львові й також до Буркотина 

до тих селнн, що звичайно бували в нього у справі 

процесу з паном і видавались йому інтелїгентнїй

тИМИ та впливовійшими від иньших, і, віднїсши ли

сти до канцелярії 3 порученнєм вислати іх на почту 

й давши деякі диспозиції конципівнтові 1), пішов 

знов нагору до свойого покою, щоби. прочитати 

дещо з новоповидаваних книжок, які одержав зі 

Львова. В ту пору нова руська книжка була рід

ким гостем на провінції, і Євген ПИJIЬНО слїдив не 

тільки за політичними й економічними справами, 

але також за красною лїтер атур ою, іі то не лише 

руською. Він належав до того покоління, що вихо

вало ся вже під впливом европеїзму, якому в Га

лицьв:ій Руси виборов горожанство Драгоманов, і 

цїкавив ся багато дечим таким, ЧИМ не цїкавили ся 

зовсїм його польські та жидівські товариші, адво

кати та судовики. 

Прочитавши кільв:адеснть сторінок книжки, 

Євген відіклав її на бік і ·BCтatв. RнижкaJ зворушила 

його, він чув потребу руху і встав, щоби прохо

дити ся по кімнатї й роздумати, розібрати прочи

тане. Перейшовши кілька разів здовж покою, він . -
зупинив ся при вікнї, що виходило до міського пар-

ку, й відразу мов ПРИRиnів до місця. його очі звер

нули св: на одно місце і не могли відірвати сл Bi~ 

нього. 

Просто його вікна, на віддаленню .mtИX дваця-

1) Адвокатський новциПЇ611Т=ПОМЇчвии адвоната, засту
пав його в судах, веде часто ~oгo ~авцеЛJl'рію 14· т· д. 
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тьох метрів, за Живоплотом 1), що НИМ був обведений 
парк, ішла широка с~жка, і, зробивши тут за· 

крут, niдіймала ся трохи вгору і щезала в гущавині 

високих смерік 2). В тому місці, де стежка тонула 

в тїнї, спускаючи сл вдолину 3 горбка, стояла під 

смерекою лавочка, здалека майже незамітна й за· 

слонена для дальmиx. 'частей парку, але добре видна 

8 вікна. На тій лавочці в тій хвилі сидїла дама 

в чорному, сим. разом не завельонована, 3 лицем, 

оберненим просто до Єnгенового вікна. Зирнувши 

тур;и припаДRОВО, Євген не міг відірвати ся від того 

J1Ицн. Йому відразу пригадало ся знайоме оБЛИЧЧ6. 

Правда, і с.им разом він не видїв його виразно, бо 

соннпше проміннє, скісно падучи зпоза смереки, 

добре освіт.шовало стежку, що ВИГЛJIДала :мов вели· 

чезна карта білого паперу, простерта серед темної 

зеленї, освічувало лавку, але панї, що сидїла ва 

нїй, потопала в тїнї так, що тільки їі подовгасте 

лице неніло :матовим блиском, ледви обрисовуючи 

свої тонкі контури. Але Євген почув при видї 

того лиця той давно знаний йому товчок 3) У гру.щи:, 
цого не почував на вид жадного иньmого ДИЦJl. 

- Невже ее вона? - питав він сам себе й на

пружав свій зір, щоб НА найлїпше побачити, пізнат.и 

ЇЇ. Він CTOJIВ при вікнї, що бу ло замкнене, й боJIВ 

сн відчинити його, бояв ск навіть ворухнути ся, 

щоб не сполошити привида, CTOJIВ дО половини захо

ваний за фрамугою вікна так, щоб вона не :мусїла 

його побачити, коли, справді, як йому здавало ся, 

пасе очима його вікно. 

1) загорожа а живих дерев, чи кущів 
І) пшилькове дерево, те, що по·московськи вветься:-пїхта 
3) штовханець, стусав (моск.) 
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- ЗажДУ, аж устане, - думав він далї. - По 

ходї пізнаю її зараз. 

Але дама не вставала. Не відвертаючи лица, 

вона сидїла непорушно, мов камнна фіr'ура. В ·од

пій руцї держала парасольку, другу поклала сво

бідно на поруччю лавочки, немов відпочивала післв: 

надто довгого ПРОХОДУ. 

Євген стояв також, не сміючи ворухнутись. У 

його душі з RОЖДОЮ хвилею змагав ся неспокій. 

його мучила непевність. 

- Вона, чи не вона? - :міркував він. Силх.у

вав ся відкинути думку, щоб се бу ла вона. Що 

робила б вона тут? Чого їй глндїт.И В мов вікно? 

A.тre непереможний ;нутрішнїй голос рівночасно шед

тав йому ЩОСЬ таке чарівне, солодке, відкопував у 

ЙОГО душі такі клеЙнот.и щирого, глибокого чуттн, 

що його серце било ся чим раз ж.иЕіЙШе, перед очима 

зачали бігати темні, рожеві й золоті точки, по тїлї 

проходила дрож, приJШВ чуттл почав затоплювати 

розум, почав навертати думки на свій лад. Він 

хопив кanеJ1ЮХ і побіг униз. 

- Забіжу зпоза вугла, ввійду до парку, пройду 

сл поуз неї, то й переконаю сл відразу, чи с.е вона, 

чи ві. 

Думка, що ее :може бути вона, що він отсе за

раз, за хвилину побачить те дороге лице, нкого не 

бачив уже десять лїт, та Я1ОО, проте, ані на! хвиJПO 

не загасло в його душі, світило CJI в нїй як сонце і 

боЛЇJЮ SIR незговна ранаІ, - с.а: думка, радісна і 

стращна, заХОПJIЮваіла йому дух, робила йОГО IIIЯ

НИМ, безтя:м.ним. Він біг, не бачучи нїк-оl'O, але, прой

шовши.крізь турнїкет до парку й опинивmи ся на 
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стежці, що вела до знаної лавки, він :мусїв ЗУПИ· 

кити СН. Він почував, що впг лядав смішно, що на 

:його лицї видно змітаннє, трівогу та непритомність, 
і дл.ятогQ. хотїв трохи прийти до себе, надати собі 

вид чоловіка, ЩО свобідно прохоДжуєть ся й зовсім 

несподївано стрічав знайому. Аж коли з тяжкою 

бідою .йому вдало сл надати собі такий вид, він пі· 

тов стежкою до закрута. Ішов звільна, озираючи 

с..я на всї боки та махаючи лїскою 1) в руці. Пробу· 
вав навіть тихенько свистати якусь арію, але його 

уста тремтіли й бу ли сухі, і зі свистання не вий

шло нїчого. 

Ось він доходить до закрута. Rолїна трясуть 

ся під ним, рука перестав :махати ліскою, очі трі· 

важно біжуть по стежцї до лавки - лавка по· 

рожня. Його немов облив хто зимною водою, але 

рівночасно він чує, що на душі в нього лекше, сво

біднїЙше. Він прпспіmyє кроку. Коли вона пішла, 

то можна ще дігнати н. За пару секунд він був 

на горбку, збіг униз, :минув густий смереКОDИЙ 

Rльо:мб, зирнув сюди й туди по парку - нїякої чор· 

ної дами не видно. Побіг далї, пару разів оббіг 

увесь парк, зазирнув у RОЖДИЙ закуток - чорної 

дами ані слїду. 

Євген вернув до свойого покою н::в:ийсь при· 

битий, сам не свій. Йому бу ло соромно, ЩО вид 

якоїсь, правдоподібно зовсїм незнайомої, дами так 

відразу вивів його з духової рівноваги; соромно 

й того, що спомини про ТУ, КОТРУ нагадав йому 

сей вид, досї ще М3lOть таку силу над його душею. 

1) ГЛ. стор. 33. 
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Кількасот разів він зарікав с.н забути її, не думати 
про неї, вирвати її зі серця як хопту 1), покрити за
буттєм, як прикидають сухими ги,nяками місце, де 

закопано самовбийника І І від кількох лїт йому зда

вало ся, що осягнув сю мету. Від кількох лїт він 
не почував анї тої дрожі, анї того moбовного оду ру, 

анї тої трівоги, яку вперед вик.шкав у його душі 

і-і образ, сам спомин пр{) неї. А тепер на тобі І 

Якась, Бог зна, яка собі чорна дама отсе вже др)тгий 

раз мов заяць перебігав йому дорогу І Соромно! 

Соромно піддавати ся таким в ражінням І 

І він засїв знов холо бюрка і В:ШВ дО рук 

книжку. Він силкував ся сконцентрувати свою во

лю, зібрати докупи свої думки, щоби слїдити за тим, 

щО написано у книжцї. Але дарма І Мов роз6у рхане 

море довго ще гойдавть сл і хвилює, навіть тоді, 

ХО.1J.И вже давно втишила ся буря, так і його душа 

не зараз приЙшл.а до рівноваги. Очі бігали по лї

терах, минали коми й точки, але душа; не прий

мала в себе нїчого 3 тих літер. Мов той скупар, 

що любить розкладати перед собою свої скарби й 

любувати ся ними, та'К і :Вона шугнула в гущавину 

мрій, розверну ла перед собою образ тої драми, нку 

пережив Євген перед десятьма роками. 

ХІУ. 

Драма була дуже проста, одна з тих, про ЯІ·а 

безсмертне слово сказав Гайне: 

1) Бурян, непотрібна трава 
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Ев ist єіnє аие Geschicht.e, 
,Doch bleibt віе еюіи nеu, 
Und wem віе just passieret, 
пет Ьricht das Herz entzwei 1). 

Хто бачив д-ра Рафаловича, все спокійного, 

легко всміхненого, ТРОХИ скептичного, але наскрізь 

практичного й, бачидось, досить таки еrоїстичноro 

чоловіка, - хто чув його балаканнє, розумне, й 

холодне, й далеке від yCНRoгo сантименталїзму, той 

був би ніколи не подумав, що той чоловік носить 

у СВОЇХ грудях глибоку, ледви загоєну любовну ра

ну, що по його серці пройшла не скажена бурн, 

а тиха, вбийча змора, пройшла така дитиняча, глупа 

історія, яка в иньшої, меньше глибокої натури ми

ну ла б мов легкий весн.я:нІІЙ дощик, не лишивши 

по собї нїmюго слїду або навіть освіжмвши душу 

до нового розмаху чуття. 

Бувши на третїм році прав 2) у Львові, Рафало· 
вич на однім академічнім балю побачив панночку, 

що відразу впала йому в ОКО. Він та!в:цю:вав із 

нею кілька тур, обміняв ся кількома банальним.и 

фразами, не пр.ида.ючи свойому першому вражінню 

надто великого значІННЯ. Він навіть не запитав 

.іі, хто вона, ве запитав про ее нїкого з товаришів 

Rомітетових, і так вопи розійшли ся. RiJlЬKa день 

минуло. Євген згадував нераз панноч:ку, але без 

особливогозворуmення. Він був занятий лєкцінми 3) 

1) Це стара історія, але ж вона вічно новою лиmаєть ся, 
і як власне вона кому лучить ся, тому серце ва двов розри· 
вавть ся. 

2) На третьому курсї правничого (юридичного) факуль· 
тету 

3) Вченням других 
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іі не хотїв думати про любощі, то й с.илкував ся 

поборювати свої »JlЮбовні примхи«, .як він нази

іШВ подібні епізоди, що трапляли ся йому вже не 

раз. 

- Він вмовляв у себе, що, властиво, панночка не 
представляла зі себе нїчого особливого, що в неї 
ніс за довгий, уста ва великі, оваль ЛИЦЯ не ВОВСЇм 

правильний, одним словом - вона зовсїм не краса

виця й навіть не »в його густї« 1). Та ось одного 

ДНЯ, спішачи до університету, він здибав її на ву

дицї. Вона бу ла ОДJlгнева по бу денному, n довгому 
плащі, мала ва голові СКРО:М:НИЙ капешох із про

сТИМ білим пером, у руцї дешевеньку, чорну баран

кову муфту, другу руку держала свобідно, а під 
пахою весла шtусь книжку. Він зараз пізнав її 

й зараз зробив увагу, що пізнав її по ходї; її хід 

:мав у собі щось незвичайне, щось таке, чого він 

досі не завважив у жадної женщин:и, щось таке 

плавне, свобідне, гармонїйне, ЩО він відразу ска

зав сам ДО себе: 

- Отсей хід я пізнав би між тисячами І 

Він із ЯRимось не то подивом, не то переля

ком глннув У її лице> і йому відразу зробило ся так, 

немов би хто ледовою шпилькою прошпигнув його 

серце. Вщ затремтів, уклонив СЯ їй, вона в ледви 

замітни:м: усміхом кивну ла йому головою, і він, 

увесь тремтнчи, в нкшсь HeTJIМi, не озираючись, по

біг наперед, немов би крив не знати JIItИЙ дороги:й 

скарб. Тільки по кількох мінутах він догадав СЛ, 

щО варто б о;гшmУТіИ ся, куди вона niшлaJ. Він озир-

1) Не до його еману, не до вподоби йому 
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-вув СЯ і, JЮзумієть C.JI, не побачив її. Побіг на.за;д 
на те місце, де зустрів ся був із нею, - розу
мієть ся, її там не було. Побіг вулицею туди, куди 

вона :могла піти, БЛУltав очима серед юрби прохо

жих - її не було. Яких СТО кроків далї пере

хрещували CJI дві вулицї. Він 3УШfНИВ ся, мов оду

рілий. Куди вона могла піти? Прохожі СУНУЛИ 

сюди Й туди, у нього в голові мішало CJI, поки, 

вкінцї, він не надумав ся, що тепер даремно шу

кати її. З важким серцем, сам не свій, він пустив 

ся назад у своїм первіснім напрямі, на у нїверситет. 

- Здиблю її друг.ИМ разом і вже хоч би що, 

а мушу пристежити, де вона живе, - з такою по

становою він увійшов У браму унїверситету. 

Але дарю.;,но він, бігаючи на лєкції з одного 

кінця міста на другий, роздивлнв по ву лицях усїх 

прохожих панночок, даремно веї хвилї, вільні від 

працї, те тільки й робив, що снував по вулицях, 

»my:КаІОчи другої голови«, JIE еміюш ся з нього то

вариші, - JІанночка більше не стрічала с.а: йому. 

Цїкаве бу ло й те, що з товаришів, нкі бу.nи на па

мнтнїм ба.'lЮ й яких він із дріжжю в серцї почав 

розпитувати про незнайому панночку, жаден не знав 

Гї, не пригадував собі її; кождий звичайно був за

нятии своєю і близькими до себе; пона, бачилось, 

нїкому не впала в очі, нікого не зацікавила, нї з 

ким не бу да знайома. 

З нетерплячкою ждав Рафадович найблизшого 

балю.- Масницї того року бу ли довгі, балїв запо

відало ек багато, і він потішав себе надїєю, що 

коли не на однім, то на другім таки здибле її, а тоді 

вже не залшпить зібра'ГД всі потрібні інформації. 
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Але ДОДН зажартувала собі з нього: наскілько він, 
із ущербом для свойого скупого буджету, зробив 

ся неминучим учасником усїх балїв, вечерків 1), 
маскарадів та редут, які бу ли в тім сезонї, настіЛЬRО 
панНОЧІ\:а мов завзяла СЯ, не показала ся ні на од

нім. У Євгена горіло серце, щось займало ся в 

душі мов невгасний вогонь; панночка все стонла! 

в нього перед очима то в рожевій балевій сукнї, 
то В простому плащику і 3 легесенькою усмішкою, 

як ішла своїм маєстатичним ходом по ву лиці. Не 

бачучи її, він не то ЩО не забував, а:ле, наJша.хи, 

закріплював у своїй памити кождий її рух, кожде 

слово, кож);ий відтїнок П голосу, RОЖДУ рисочку 

її лиця. Він уже перестав критикувати правиль

ність тих рисі в, він чув, що вона перестає бути длн 

нього предметом естетичного вподобаннн, а ПОЧИНflЄ 

робити ся чимось таким необхідним до життя, як 

сонце, JПt тепло, ак повітрв. Він не згадував про 

неї нї:кому в розмові 3 товаришами, заховував її 

образ у найскрИТїйmій глибинї своєї душі, боячись, 

щоб анї хтось иньшии, ані він сам не доторкнув 

ся її не то цинїчним жартом, грубою фразою, але 

навіть жадним нечистим по:мислом. І він дивував 

ся собі: давнїйше, коли йому трапила сл часом »лю-. 

бовна халепа«, він бентежив-ея,- тратив охоту до 

працї, зітхав і ходив блудом; тепер сього не було 

нїчого; він, що правда, бажав конче здибати її, 

але, проход.ивши по вулицях, вертав ся lf.Oдоку 1 '3 

подвоєною енерrією брав ся до роботи. В ньому 

виросла і з кождим днем кріпшала надїя, ЩО колись 

1) 3абавових вечерниць 
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rаки nін зустрінеть CJI з нею, і, ще не знаючи, хто 

вона й нка, він почав у своїй голові укладати мож

ність оженити ся з нею. Він почував, що з такою 

жінкою він міг би буги щасЛИВИЙ; що таRaj любов, 
JlК та, що зароджувала ся в його душі, коди б 

знайшла собі взаїмність, могла б бути підвалиною 

до щасливого подружжя. 

ХУ. 

Євген був оптиміст, »невлїчимий оптиміст«, нк 

називали його товариші. Все, що трапляло ся йому 

в ЖЦТТЮ, він вияснював собі на добро. Його опі

кунові при смерти вкрадено всї гроші, що мали у 

спадку лишити ся Євгенові. »Що Ж,« - потїшав 

себе парубок, що був тоДї на другім роцї прав і 

нараз опинив ся без нїнкого вдержаннн, - »виДНо, 

що ДOJtв: хоче :мене загартувати, хоче виробити мої 

духові сили. Значить, н їй, мабуть, на щось добре 

придав ся.« Умерла панночка, котру він &Кийсь 

час JIЮбив. »Жаль, жаль,« - мовив Євген, - »але 

ВИДНО, не бу ла менї суджена, а, може, ии бу ли б 

нещасmші обов.« І як у всьому вмів Євген від

найти добру сторону, так і сим разом, стративши 

слїд незнаної паННОЧRИ, ЩQ запалила його серце, 

він помалу вспокоїв ся, перестав шукат;и її по ВУ

л:ицнх і здав ся на долю, що сама - він вір;ив 

сьому - наведе його на найлїпшу стежку. 

Так минув лїтнїй семестр. Він виїхав зі Льво-
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ва на село також на лекцію, а в осени вернув св. 
Він наняв' собі маленьке кавадєрське помешканнє, 
дешеве, з вікном на подвіррє, на другому поверсї, 
невигідне ще й тим, що на першому поверсї БУJIа 

ШБола гри на фортешшї; значить, удень міг там 

витримати тільки чол:овік із дуже грубими нервaшr, 

або глухий. Євгенові було байдуже; він удень 
lIJ'же рідко бував у себе в хатї; унїверс.итеr і лєк
ції заповнюваJШ його день, і тіJIыtи ніччю він пра

цюваD ДЛЯ себе, вчив ся до екзаменів, а ніччю на 

першому поверсї бу ло тихо. 

Так він ПРОЖИВ спокійно з місяць. Аж одного 

ДНЯ він JlRОСЬ JШШИВ ся дома - чи нездужав, ,ЧИ 

CBJlТO Jffiecb бу ло. Старашенне брязьканнє на чо

тирох фортепннах розбило ЙОГО нерви так, що 

він не міг витрима'М й вибіг із свого ПОRОЮ В 

дванацнтш у полу~е, думаючи ИТИ на обід. Пер'е

ходячи перщим поверхом, він побачив, що р;вері 
mкоJШ відчинили ся, і з середини вИЙШ.n::и чотирі пав

ПОЧКИ з нотами піД пахами; оо бу ли уче.ницї, ЩО, 

по СRінченню лєкції~ йшли ~:мiB. Євnш відразу 
зупинив ся, .як вритий: одна з тих учениць була та 

сама панночка, що торік на баJIЮ й на вул:и:цї зро

била на нього- таке СіИJIЬне вражіннє. Тепер вра· 

тінне було ще сильнїЙше. Панночка була вс.в:-В 

чорному і, вИЙlIЮВШИ З кімяати, заслонила своє л:ице 

довгим, чорним, густим BeJIЬOHOM, - очевидно, но

сила по кімось жалобу. Євген тільки на ХВИJllO 

за.здрів незакрите гі лице, й йому здало сл, мов би 

бmСНУ.:10 сонце й освітило його. Він стояв мов 

остовпілий, забувши, де він і що з ним дїеть св:. 

Панночки проЙшл.и поуз нього на І'анок, а І'анltOИ 

8 



на СХОДИ, щоб вийти на ву лицю; Євген не зібрав 

CJI духом навіть пастіJIЬКО, щоб поклонити ся пан

ночцї в жалобі, КОJIИ проходила попри нього. Зда.

валось, що .й вона не дивилась на НЬОГО, не пізнала 

його; ЙШ.'Іа рівно, плавно, поважно. Євген слідив 

за нею очима, далї щось немов пхну ло його. Вів 

пустив св бігти вниз сходами в офіцинї, перебіг 

подвіррв, але так, щоб із чільних сіней не бу ло 

його видно. Він бо.в:в ся чогось, стидав ся чогось; 

йому здавало ся, ЩО коли б панночка в жалобі 

запримітила, що він слїдить за нею, то він від од

ного її ПОГЛЯДУ впав би, згорів би на місцї. ROJШ 

ввійшов у сіни, в сїнях не бу ло нікого; вибіг на 

вуJIИЦЮ - на вулиці не було видно жадної пан

ночки з нотами. Але недалеко бу ла невеличка пла

ща, відки розходиJIИ с.в: ву лиці на пять боків. Пев

но, КОТРОlOCь із ПНТЬОХ ву личок пішла панночка 

в жалобі. Але котрою? Євгена знов неначе клї

щами за серце стисло. Але він швидко от.я:мив ся. 

Тепер він мав oJI)Тy вказівку. Вона ходить на лєк

ції фортеп.в:на до тоі панї, що живе понизше нього. 

Він трохи познайомив CJI вже з сею панею, тепер 

познайомить ся ще ліпше й розвідає все, що йому 

треба. І, вспокоївmи ся на тім, він пішов на обід. 

І, справді, зараз по обідї він узв:в на себе чор

ний анt.nвз і пішов униз до вчительки гри. Панї 

була сама, учениці ще не поприходили. Панї при

няла Євгена дуже чемно і здивувала ся дуже, коли 

він заявив їй, що хотїв би взяти в неї кількадеснть 
J1ЄRЦій гри на фортепннї. 

- Я вже початки знаю, - мовив він, - і 

xo~a не чую в собі :нїJШого ос.об.n.ивого таланту, 
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але охота є. Ну,. а хто знає, щО КОЛИ чоловікові 

може придати с.н в жмтгю. 

_ О, так, - мовила панї, - то дуже красно. 

Адже ж добре старі люде говорили: чого замоJЮДУ 
навчиш сн, те потім кк. найдеш. Тільки не знаю, 

пане Євгене, JIК би ми ее владили. У мене тепер 

чотирі панночки беруть лєкції що-день від ос.ьмої 
до дванацятої й від третьої до питої. 

- О, JI не міг би посвJIТИТ,И так багато часу. 

Що-найбільше годину денно. 

- Так. А коли ж маєте вільний: час? 

- Коли панї не мають нїчого проти ТОГО, ТО 

менї бу ло б наіЩогїднї!йше від ОДИіНацнтої до два

нацнтої. 
- Та н. не :мала б нїчого проти того. І тах 

іще один фортешm у мене вільний. Як би тіЛЬRИ 

мої ученицї не були противні. 

- .я: спокійний чоловік і не буду перешкоджати 

їм, - з усміхом мовив Євген. 
- Ну, ЩОДО ТОГО Н певна, - мовила панї, 

тим більше, що ви вчились би в окремім покою. 

Та проте - ну, зрештою, побачимо. Ось вони за

раз поприходять. Найлїпше буде спитати їх самих. 

Євгенові не -дуже понутру було те, що сказала 

панї про вченнє в окремім пок ою. Він, правду мо

влячи, не почував нїякої охоти вчити св: ГрИ на 

фортешшї fi навіть не потребував сього, бо й без 
того вмів грати, і то навіть зовсїм непогано .. Ну, 
та що там, - думав він, - байдуже, НR воно буде, 

а все-таки ее найnростїйша дорога познайомити 

с.а: з панночкою. От тим то він пристав на всї 

умови панї вчительки, згодив CJI 3 нею за ціну і 

8· 
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ждав тіл:ьки, аж поприходять ученицї, що·о почути 
від них, чи схочуть мати його товаришем науки. 

На ратуші вдарила тр~тя, й ученицї почали схо· 

дити ся. Насамперед приЙШ.nи дві сестри, підлїтки, 

гарненькі бруне'ГКИ, потім прийшла третя, старша 

панна, худа й негарна, що, мабуть, училас,н на те, 

щоб самій зробити ся вчителькою десь на провінції. 
Панї дому представила їм Євгена, сповістила їх 

про його намір брати лєкції й запитала, чи не бу· 

дуть мати чого проти того. Молоденькі брунетх.и 

обілляJШ ся густим рум.я::нцем, старша бльондинка 

кивнуЛ'а головою. Нї, вони не мали нїчого проти 

тОго, тим більше, коли пані заявила відразу, що 

пан Євген буде вправляти ся тільки годину денно, 

і то окремо від них. 

Але де ж панна Per'iHa? - запитала вчи· 

тель:ка в. обох брунеток. 

- ~ не заходили 11;0 неї, але вона, певІ('О, 

зараз прийде. 

l,справдї, за хвилю отворили ся двері, і ввійшла 

та, :котру пані назвала Реr'іною. В Євгена; серце 

'забило ся страшенно, світ йому закрутив ся, очі 

застеlШЛО .н:кимось туманом, і він сам навіть не 

т.и::ми:в, як і :к.оJ!И встав 3 місця, поклонив св пан· 

ночці й вислухав, JIК пані представляла їх одно ОД ... 

ному: »Пан Євген РафЮІОВИЧ - ІІа!в:на Реr'іпа Твар

Довська.« Він не ТЯМИВ, як. сїв потому, як пані 

вияснЯJI'а Регінї його намір. Він не мав відваги 

ані разу зирнути на неї, бояв ся ·ЇЇ, мов злодїй, при
лапавий у чужій коморі, тремтів і сидїв, мов на 

ІІІІІИ.ЛЬ;КаХ, чуючи ТІЛЬКІИ одно - що вона тут, 

б.зш.зЬRО нього, що від неї виходить ик.ась таємна, 
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непереможна сила і проймає, пронизує, обезСіИШОЄ 

:його. Вона промовила - він майже не розумів, 
що вона сказала, але сам тон ЇЇ голосу був ДЛЯ 

НЬОГО тaRОЮ музикою, JШої він, бачилось, не чув 

іще нїко.'Ш. Обі брунетк.и заговорили щось до неї, 

почаJlИ смі,яти с.в:, - і вона засміяла ея, і той сміх 

дихнУв на нього такою рос:кішшю, про нк.у йому 

досі і 'в сні не СНИЛО CJI. Тільки тепер він почув, 

як сильно він полюбив сю дївчину, шtа магічна 

сила вяже його з нею. Вчителька вивела його з 

того моментального остовпіння. 
- Ну, так, значить, добре, - МОВИJlа вона, 

встаючи іі подаючи йому руку. - Мої панночки 

не мають нїчого проти того. І ко.л.и в:и стоїте при 

своїм похвальнім намірі, то прошу сказати, коли 

вас надїяти СЯ на першу лєкцію. 

- Завтра, - машинально промовив Євген. -
Завтра в оди:нац,ятіЙ. 

І, вклонивши СЯ панночкам, він вийшов. У же 

за дверима він почув за собою голосний вибух смі

ху. СМЇяли ся, очевидно, обі бруветки. 

Регіниного сміху він не міг дочути М. 

ХУІ. 

»Доле МОЯ, доле І ЧОМ ти не такан, ЯК дОП чу

·жан 1«- бренї.п:о в вухах Євгена, ПОКИ ііого т.нм:ка 

перебирала ті спомини. Важка ТЇНЬ пізнїйmих по

дїй упаЛа на ті безмежно щасливі ХВИЛШІИ, .які 

переживав він відтепер oтraM, у тім пустім пох.оїку 



118 

при 'Розбитім фортешшї, але в тій певности, що тіль

ки одна стїна ділить його від неї, що вона тут 

бл;изько, що зпід її рожевих пальцїв пл.'ИБУТЬ оті 

нестрііШі І'а.м.и, мішаючи сл зі срібними тонами її 

голосу, з рідкими вибухами її сміху. 

Зрештою, :його лєкц'ії вийшли не зовсїм такі, 
.ах надїнла CJI вчителька. Вона почала вчити :його 

початків, але швидко показало ся, що він уміє трохи 

чи не більше від неї самої. Правда, mtийсь час 

він силував сл при вїй грати погано, клапати меха

нічно ті самі обридливі та монотонні етюди, нкі 

-»дJI.JI вправи пальцїв« цілими годинами мучили пан

почки. Але коли вчитеJThка, повислухувавши за 

чергою гру всїх, поробивши ЇМ свої уваги й поза

дававmи ЇМ даJThші завдання, виходила порати ся со

бі в КУХНЇ, тодї Євген кидав набік прокляту »шRO

лу« й починав із памяти вигравати те, що знав 

найкраще. Він moбив музику BeceJty і SlIШlв на-па

м:нть багато танців і народнїх пісень, чим тяжше 

бу ло йому на серці, чим с.ильнїЙше клекотіло в 

ньому чуттє, якого він не смів в.иявити~ тим вправ

вїйше бігали його пальці по клявішах і тим краще 

виходили в пього вивчені колись майже від нехочу 

каваJШИ 1). Любов робила його артистом, виливала 

ся в кождім тоні, в кождім акордї, JIRИИ він умів 

видобути 3 сього старого, розіграного фортепяна. 

Почувши його гру, панночки в сусіднїх ПОRОЯХ 

відразу, мов на команду, вмовкали. Такої гри вони 

не чувади в сих стінах. Ті нервово прискорені 

польки, коломийки та козачки бу JШ ДЛН них мов 

1) песи. 



119 

остроги ДJLЯ :коней. ОсоБJIИВО обі брунетк.и не могли 

веидїти. ее були живі, веселі дївчата, правдиві 
ШКОЛЯРКИ; їх гарні голівки, здаєть ся, повні бу.mи. 

жартів, веселощів і сміху. Вони, спиваючись на 

пальчиках, підкрадали ся ДО дверей покою, в КО

ТРОМУ грав Євген, слухали його МУЗИКУ, а :коли він 
переставав грати, »били йому браво l )« і втїкали на 

свої місця. Се ПРИВОДИJIО ЙОГО знов до себе; щоб 

не випадати зі своєї ролї, він починав знов клепати 

гами та етюди. 

Одного разу, коли він отак переграв ЯКОГОСЬ 

СRОЧНОГО вал:ьса .іі урвав, до його дверей заст)'кал.и. 

- Прошу J - озвав ся він, а його серце мшло 

3 непевности : ану ж, се вона? Але· ее бу ла старша 
'пalНна, а зза її плечей виsирали, зanаленївmи СЛ, 

обі брунетки. 

- Вільно ввійти? 

- Прошу. 

Старша панна г л:нну ла на нього з якимось до

кором. 

- Але ж ви, пане, граєте ДУ1ІОО добре. Чого 

вам іще треба вчити CJI? 
- ДНltую за коипїмент, - з усміхом мовив 

Євген. - Але те, що н граю, то самі танцї. А .и, 

проIПJ' панї, хотїв би навчити ся поважної МУЗИКИ. 

- А, такІ 

- О, прошу, прошу, - вирва.IrИ ся нараз обі 

бр)'нетки, - заграйте нам іще отого вальчика, що 

ви грали тільки-що. Ми потанцюєио В сальонї. 

---' І, навпаки, раІд; служити ла.ннм, - мо.вив 

1) плескати в ДОЛОНЇ, апльоДУвати 
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Євген і обернув ся до фортешmа. Старша панна 

сїла недалеко нього і 3 завистю дивила ся на ЙОГО 

пальцї, ЩО, мов боЖe1lільні, біга.JШ по клквішalx. 

Боже, як би вона вміла так грати, вона анї хвилї 

не сидїла б у тому поганому Львові, в тій осто

гидлій школї І А молоді панночки, тимчасом, вер

тїJIИ СЯ по са.льонї, обнявши ся, мов два джмелї І), 

рівночасно пущені в рух. 
- PeriнKo І PeriHKO! - обізвалась одна 3 них. 

- Та покинь брязькати І Ходи сюди! 

Але Periнa не йшла, бренькала дал:ї завзято, 

немов боронила св: тим бреньканнєм від НR.oїCь BO~ 
рожої сили. Коди ж панночки не переставали 
ХJlИКаТ1І, то й Бона прийшла. 

- Ходи, потанцюємо обі І - мовила одна бру

нетка., скочила до неї Й, пестя.чись, як кіточка, по

виска на її шиї. 

- Не можу, Манюсю, - бачшп, я ще Б жа-

лобі. 

- Ах, так, бідна Реrіпко, - мовила панночка, 

- ти стратила маму І - і, вхопmшІИ 'сестру, пу-

стила ся знов у танець. PeriHa стояла у дверях 
свойого покою й дивила СЯ на їх підско:ки .якось 

тужливо-добродупшо. Рафалович не звоJIjИВ ів неї 

ока. 

ВІН. 

Коли скінчив грати, вона підійшла до нього. 

- Але ви гарно граєте, - мовила спокійно. 

- Дуже слабенько... механічно, - віДП'овів 

- І ви думаєте, що тут навчите ся лїпше? 

При сих словах вона вдивила ся своїми вели-

1) Даиrа, Дос.'lівниЙ переилад польського <cb~b - джміль 
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БИ МИ ясними очима в його лице. І він осмілив ся 
піднести очі на неї. Іх ПОГЛJl,ЦИ зустріли ся. Одну 
хвилину t;BгeH напружив усю свою волю, всю ду

шу, щоб тим погл.н.дом сказати ЇЙ усе, чого не могJIИ 

вимовити уста. І йому здавало сл, щО в її очах 

прочитав якийсь дивний рух. Зразу світила ся в 

нИХ якась тиха задума, спокійна цїкавість. По

тім г дибока крmшця тих очей немов закаламутила 

ся, немов на днї ворухну ло СЯ щось, нкесь ДИБне, 

несподїване зрозу:иіннв. І в тій хвилї ії очі при

Слонили ся р;ов:гш.ш віями, на JLИЦЇ показав ся легень

кий PYMJJНeць, і, 'не дожидаючи його відповіди, вона 
відверну ла с.н й пішла до свого покою, відки ще 

негармонїйнїще, ніж звичайно, почув св: брязьх 

якихось І'ам. 

В Євгеновій душі сей один момент викликав 

правдиву реводюцію. Він почував якусь невідому 
досі роскіш, сполучену з переляком, як чоловік, 

що заглянув у безодню, де на днї було щось неци

мовно принадне, невимовно гарне й чудове. Сей 

роскішний перестрах знесилив ЙОГО, спаралїжував 

усі думки, всю волю, всї' бажання. Він сидів, не 

бачучи, не чуючи, не хотячи нічого. Перед ним не 

було анї часу, ані простору; фізичні вражінна не 

доходи.1lИ до ЙОГО свідомости. Рука механічно бі

гала по клнвішах, але він не чУІІ дотику, не чув 

брязь~оту, не знав, чи і що грав. СтaJpша пa1mа 

встала й пішла, він не бачив її. Зд~єть СЯ, вкло
нив СЯ їй, здаєть ся, сказав щось, але зовсї:м авто

мапrчно. Вкінці, з безмежної темряви в його душі 

мигнуло щось раз, удруге. Се кумка: геть відси, геть, 

на вільне повітрє, в саМОТУ - далеко від людей! 
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І він, усе ще машинально, зірвав ся з крісла, 

вхопив кanеmoх і, не поnpощавши ся нї З ЮИМ, вибіг 

із покою. Того дня вів пропустив усї лєкції, не 

доторкнув ся анї до :книжки, анї до страви, але 

ходив, ходив ву лицями, то звільна, то майже під

бігцем, немов шукав чогось. І, справдї, він шукав 

свого бідного »Я«, ·що готово було втонути В ясних 

безоднях сих чарівних очей. 

Кілька день по тім він не ба ч.ив Регіни. Фор

мально уникав її, боJlВ ся глянути на неї, немов 

би обікрав її. Він чув за стїною ЇЇ брнзьканнє, і 

його серце МЛІЛО. Приходячи на лєкцію, він не 

видав Гї, - вона звичайно с.идїла вже у своїм по

кою й не виходила витати ся з ним, і він був рад. 

Тільки обі брунетки вибігали, сильно термосили його 

руки на привитаннє так, як школярі-товариші, смі

яли ся й підморгували йому, а коJIИ »стара« пішла 

собі до кухнї, npибігали до нього і прос.или грати 

ЇМ до танцю. Він грав, але нї за що у світї не був 

би гЛянув на ті двері, що зі саль ону вели до по

кою, де грала Регіна. Він бонв ся, щоб вона знов 

не показала ся у дверях. Вона не показувала с..в:. 

»1 лїпше так. Дуже добре 1« - говорив у його нутрі 

якийсь голос_ 

»Дуже добре 1« Але чому влас'ГИВ'О »дуже р.обре?« 
ДЛІІ чого вона не покажеТ'Ь ся нїюоли? Пев н-) , 
вона в жалобі, танцювати не буде. Ну, але так, 

подивити сн, послухати? Овва, нема що так ба

гато і слухати. Не великий маестро І А погля

нути на нього? Ні, Євген бояв ся сам собі при

знати сн, що ЇЙ мозке ,бути цїкаво поглянути на 

нього. його д;ївоче~стидливе чуттє бояло ся на-
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віть допускати в неї якесь подібне до його влас

ного чуттє. 

Та все-таки по кількох ДНЯХ він завважив, 

що не тільки він уникає її, але й вона його. Йому 
зробило сл дУже прикро. Відразу, без НЇJШого мо

тивованНJI настрій його змінив ся: з р{)жево-ПЇвсон

ного він упав у чорно-:мел:я:нхолїЙНИЙ. У ее на світї 

видалась йому пустим, глупим, безцїльним, усе стра

тило свою принаду, само життє не варте зломаного 

гроша. Йому остогидла наука, він ПРОКJIИНав пра
ЦЮ, униь:ав товаришів і студенських розривок 1), а 

найменьший натлк на любов обу рюва.в його, :мов 

Брівава зневага. Він готов уже був покинути осто

гидлі лєкції фортеПJШової гри, не добувши :місяця, 

але постановив собі піти ще кілька разів. У нього 

не бу ло притім ніякого пляну, НЇJШої надІї, але 

він знав, що инакше не :міг би постановити, що 

в ЙОГО нутрі тягне його ту ди щось с.ильнїЙШе від 

усїх аргументів, від усїх постанов. 

І ось одного разу випало так, ЩО до вчительки 

прийшли якісь несподївані гостї, і вона, перепро

;СіИвши своїх учениць, пустила їх д'одоку в два

нацнтій замісць у першій. Вийшли всї разом із Євге

ном, і тут він побачив впов Репну. Бу да спокійна 

як звичайно, тільки Євгенові видалось, що трохи 

бllїдїЙша. Подала йому руку; і"і рука бу ла гаряча. 

Вийшла разом на вулицю. Євген, мов причаро

вании, ішов ·обік Регіни. Старша панна зараз попро

щала сл й пішла на.1.!ЇВО; обі брупетк;и, як кізочки, 

побігли наперед. Євreн із Реrіною йшли звільна. 

1} розвага, забава 
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- По зв OJШте , панї 1), що вас проведу трохи? 
- мовив Євген, добуваючи всїх сил своєї душі, щоб 

пімержати розмову. 

- Прошу, - промовила вона ледви чутно. 

Хвилева мовчанка. 
- Панї, гнїваєте CJ[ на мене? - тремтючим 

голооо,М запитав Євген. 

- Я? На вас? По чому міркуєте? 

- Може, н помилJIЮ СН, але менї здаєть CJI, щО 

ви, панї, ввесь час унихаєте мене. Разом учимо с.н, 

а отсе вже кілько день ми не бачили ся. 

- Вам хиба цї:каво бачиТ1И :мене? - з легким 

усміхом мовила PeriHa . 
. Євген чув, що б л Їдн е, що уста його тремтять. 
- Як ... папї ... можуть так ... питати? 
Мовчанка. Євген робить страшенні зусил~н, 

щоб опанувати своє зворymен;нє. Він чув, що сей 

момент мусить рішити його 6удущину, що, що те

пер ,утратить, того не спіймав до смерти. 

- Я чую св: винуватим супроти пані. 

-- Ви проти мене? 

- Тах, панї. Я тільки задJIЛ вас записав с.н 

на ті JI'єкції, щоб могти бачити вас, чути ваш го

лос, говорити 3 вами, пізнати вас трохи близше. 

-- Не розумію, на що вам се може придати с.в:, 

-- мовила PerїНa. 

-- Я й сам не розумію, - відповів трохи с.м:і· 

лїйше Євген. - Та я й не застановляю ся 2) над 

1) Звичайний спосіб розмовляти з панночками. чи панями 
в інтелїІ'ентних KO!J3X Галичини. Ще частїще буває. що 
вживають третьої ос. множ .• головно. як іще хто добре 
незнайомий, ГЛ. дальшу ровмову. 

') ПРlІвадумую ся 
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тим. Щ6 менї бу дуще? Щ6 менї мину ле? Я знаю 

тідьки теперішнє, знаю тільки, що бачу вас, чую 

ваш голос. 

- Я не співачка, - з нас:міхом відповіла Ре

(іна, - нема над чим тав: дуже уносити елІ). 

'- Ах, панї 1 Всї співачки світа для мене не 
варті того, що одно слово З ваших ·уст. 

- Ви, SR бачу, поет? 

- Нї, панї, SI юрист. 

- То, може, не випадає юристові говорити так 

поетично? 

- A.tte Й юрист :має серце, а серце в певних 
хви.шнах не дбає про параrрафи і знаходить свою 

властиву мову. 

В часї тої розмови Євген ішов, похиливши лице 

і вдивляючись у тротоар. На лице ДЇJJЧИНИ, ЩО 

йшла обік нього, не був би г.n:янув нї за шti скарби 

у світї. Він не знав, .llRe вражіннє зроби.n;и: на неї 

його слова, й бонв ся навіть думати про ее. Він 

дивував ся своїй сміло сти, що міг так говорити в 

нею" і прокинув ел тільки тодї, коли :вона, по,цаючи 

йому руку, промовила: 

- ДН.ltУЮ за супровід і прошу не йти зо мною 

далІ. Отут за закрутом ву JIИЦЇ моє помешканнє. 

До побачення І 
Він зуПИН!ИВ сл. Вона щезла, а він звільна пі

шов у пр<УЛИ,вний бік, довго блур;ив по ріж.них пJro

щах і заву ЛRaX, поки вийшов на ринок, і потім нїп 

не мію прШ'адати собі, де ее бу ло, де вона покину ла 

1) Захоплювати ся (пол.) 



126 

ЙОГО, і де її оомешканнє. Але йому лишило ся одно 

її слово »До побаченнн!« Він ту лив У своїй душі 

ті слова мов найдорожший скарб, і вони, справдї, 

в одву мить перемінили ввесь його дотеперішнї:й 

настрій. Вони додалn: БJШсків сонцю, блакитї небу, 

обіл'ляJШ золотом сїрі ШСЬRі мури, перлами вимо

стиJШ вибоїсту ву лицю, пахощаШІ освіжили затхле 

міське повітрє, РО3'нсниЛіИ радощами людські лиця, 

наповниЛ1! світ ynесь Рlоскішшю, любовю й нечу

ваною силою. В Євгена ШИРОIOO дихаІди гру,щи, бли

щаJlИ очі, в голові фуркотїJIИ дикі, смілі та енер

(ічні думки; він мав те почутгє, що віднїс 1) якусь 
вел.mtу побіду, здобув щось безмірно цїнне, був хви

лину в раю й винїс відтам такий скарб, якого .йому 

вистане на озодоченнє цїлого, хоч би й нк нещас

JIИв ого , ЖИ'М'Н. 

:ХУІІ. 

Тепер пішли один за одним такі чудові, золоті 

днї, що Євген і досї згаду є їх як одиноку щасли

ву ХВИЛЮ свойого .жлтг.в:, одиноку свою весну з 

усїма весняними чарами й па:хощами. Тепер, на 
віддa.JIeННЮ десятьох лїт, відгороджені безоднею му

хи .й безнадїйности, ті днї видають ся йому одною 

хвилиною, блискучим островом, ЩО пишаєть с.н над 

самим гирлом водопаду . І йому здаєть CJi, що він 

1) Одерж~ (поль.) 
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плив побіля того острова з шаленою б.ист рот ою, 

хоч і в ту пору мав ілюзію, що стоїть на місцї; він 
так сильно, всею душею, всїма змислами був за

топлений У {:ноїй любови, що час і місце не існуваJШ 
для нього, і він npок.инув ся тільки то,цї, RОJШ бу
ЛО ПО всьому, і щасливий острів пропав для нього 

lІ<lвїRИ. 
І чим власт.иво він був такий щасливий у ту 

пору? Він і досї чує ПОДИХ того щастя, але JIIt 

воно прийшло, В чому ПРОJIВЛЯJIО себе, він не міг 

би сказати ... Він не говорив їй любовних признань, 
не чув від неї ані найменьшого натнку на лю6orв, 

не цїлував її уст, не доторкав CJI її пахучого во

лосся, ледви що при кождім баченню й розставанню 

стискав дегенько її руку. Але він чув, що стїна 

відчуження не існувала між ними, силою своєї JIЮ

бови чув, здавалось йому, RОЖДИЙ рух її душі, чув 

тиху гармонію тої душі, любував-сн RОЖДИМ поривом 

її волі. RОJIИ приходив на лєкЦЇЮ, заставав її в 

са.1ЬОНЇ; він знав, щО як за:всі~, перед його прихо

дом, вона встане від фортепнна й вийде йому на зу

стріч до сальону - часом із RОТРОЮСЬ із паІШОЧO!R, 

а часом сама. Вона тихо, лагі~о всміхала с.н:, по

давал'а йому руку, часом промови.::rа кілька слів, 

повних тихої щирости, але далеR!ИХ від УCJПtого 

сентиментал'Їзму або іронП, привітно, спокійно, на

турально, як КОJШ б говорила до любого брата. 

І ся гармонійність РО3JШВала ся довкола неї, мов 

npоміннє довкола ЛЯМПИ, і під її ВПJШВом він робив 

CJI також спокійним, чистим і щирим. Дикі при

страсти щезали з душі, а натомісць розливала ся 

в ній така певність і ясність, немов отсе й щасди-
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вий стан був вічний, незмінний, одиноко нормаль

ний для людського духа. Він сідав за фортепян і 

починав грати зразу обовязкові вправи, потім свої 

у люблені народнї піснї в композиції Лисенка. Він 

знав, що перші згуки тих чудових акордів відРазу 
змінять фізіономію шкоди і приваблнть до його по

кою всїх його товаришок. Регіна приходила остав
ня. Вона сідала оподалїк, але так, що могла бачити 

Євгенове лице. Євген, граючи на-память, не зво

див із неї очей. СтріЧаІОlIИ: с.я: З нею поглядом, він 

у же не бентежив ся, не мішав ся; так.с.аМО й вова 

спокійно вццержувала його пог.nя.ц. Він почував, 

що вона знає про його шобов і не стидав ся свойого 

чуття, а в її погл.цці читав, ЩО й вона почуває 

до нього щось біл:ьше за просту цїкавість. А, по

прощавши с.я: з нею на вул;ицї, він виносив із ТОГО 

короткого товариmyва.ння з .шобою дівчиною стіль
ко енергії, душевної твердости й чистого піД'вму 

чуття, ЩО цїлоденна праця бу ла йому легка. 3 
подвоєною силою він уч:и:в сл до екзаменів, не дба

ючи нї про що більше. Він не укладав собі пшmів 

будущого, бо на що? Адже вона, його найкраща 

будущина, тут, бдnзько нього. Ар;же завтра він 

зможе знов заглянути в її очі, стиснути її руку, 

дихати тим самим повітрє:м, ЩО й вона. Тільки 

оДна постанова й бу.tt.a в нього: зробивши докто
рат 1), він поговорить із нею про їх спільну буду

щину. До того часу вже не далеко, - знаЧИТЬJ 
нїчого забігати наперед. Так минаJIИ йому lV1Ї за 

днями, тижнї за тижнями. Надійшли Різдвяні СВЯ-

1) Вчений ступінь. щось наче магістерський у колишній 
Росії 
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та. У фортеШlНовій mколї зроблено ферії І') - аж 

до посту. Поостаннїй лєкції Євген ішов із Реr'іною 

ву лицею в напрямі її помешкання. 

В лютому сїдаю до риrорозів 2), - МОВИВ 

Євген. 
Думаю, що вже тепер можна r'paTY лювати 

вам, - мовила PeriHa. 
- Ну, се ще не таке певне. l{ождий -еRзамен, 

то свойого рода льотерін: або вliГраю, або про

граю. 

- Ну, але я певна, що ви виграєте, - мовила 

вона, всміхаючись. 

- Ваша певність.- се :в:омплїмент для мене. Я 

рад бп заслулппи собі його. 

- 3авіДШlіть мене про результат вашого екза

мену. Менї цїкаво буде знати се. 

І вона з Rишенї свойого пальта виняла малень

ку віЗІГТОВУ карточку, де під друкованою назвою 

була РУRОЮ дописана її адреса, й подала йому. 

- Ну, а підчас карнавалу поGа~~мось? - пи

тав Євген. 

- Можливо. Я надїюеь бути на балї академі

ків З ). 

Ішли ще хвилину, розмовляючи свобідно, на

віть не прочуваючи, що ее їх остання розмова. 

Нараз PeriHa затремтїла й поблїдла. 
- Що панї таке? Панї так поБЛЇДJlИ І - мо· 

вив Євген, перелнкаЮІЙ до глибини душі. 

І} Перерва вчення, вакації, канїнули 
2) Строгі . испити задля одержання вченого ступня 

&доитора« 

3) Студентів унїверситету 

9 
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- Нічого, нічого І - :мовила вона, ледви пере

водячи дух. Потім подала йому руку. 

- Бувайте здорові І До побачення 1 
- Ні, х пані не покину так І Пані щось не-

здорові.. Позвольте вашу руку. Я проведу вас. 

А, може, взяти фякра? І) . 
- Нї, ні, ні І Дроту вас, ідіть. Менї нічого. 

Я не можу 
~ Але, пані... Ви тремтите, ви нездорові ... 
- Нї, пане І ее тільки так ... хвплина. Про

шу вас... пане Євгене, лишіть мене 1 Я вам по

ТІМ колись скажу. 

- Ні, пані І Я не відступлю вас, поки не вспо

коїте мене, що ви, направду, не хорі. 

- Але ж НЇ, ні J Я здоровісінька . 
. - Ну, а чого ж ви так поБJlїДJШ? 

- Ах, нічого .. _ Бачите, отсе мол цьоця у 

фякрі поНс:ала й бачила мене з вами. Ну, але се 

нічого. Прощавайте J 

Вони розстали ся. Євген перший раз почув про 

ту цьоцю, й його щось мов шпигну.'ІО В серце. 

Що ее за цьоця, що сам вид її так змішав, стурбував, 

'перелякав сю, здавалось, так спокійну й певну себе 

дівчину? Чи Реііна боїть сх її? Залежна від неї? 

А коли залежна, то чи, справ,J;Ї, ЇЙ грозить від тоі 

цьоцї яке л.ихо? Все те бу ли длв нього загадки, 

й він постановив собі, ЯК тільки побачить ся з Регі

ною, поговорити з нею про все, про все. А, тимчасом, 

він біг-спішив до своєі кваТИрlf; адже ж у нього 
в Кllшенї бу ла дорога памнтка ві,); неї, її білєт! 2) І3ін 

1) Ві:ШИRа 
2) Візнтова нарточна, вїзитівка 
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не міг діждати с.я: тої ХВИЛИНИ, КОlIИ опинить ся на 

другоиу поверсї, відіМltне свій ПОКОЇR, переведе дух І 

А потім він виняв той білет, довго гаряче цїлу

вав його, і тільки тоді прочитав, що бу ло на нїм 
написано: »PeriHa Твардовська, ву лиця Зелена, чис
до 8, перший поверх, у панї Армашевської.« 

А потім бу ли Різдвяні Свята, які Євген провів 

над :книжками. А потім був баль академіків, на 

котрім був Євген, але не будо Реrіни. А поrім 

він зробив докторський екзамен suпunа CUIn laude 
й того самого ДНН, тремтячою зі зворушення ру

кою, написав на своїм візитовї:м біЛ6ТЇ кількома 

словами повідо.мленнє про сей факт і, зав.леївши бі
Л6Т у маленьку коверту, вислав його експресом 1) Ре
[інї на вказану адресу. І ще того самого дня той 

сам експрес принїс йому до його помешкання і 
вкинув У листову скринку иньший візитовий білет, 

на якім було написано: 

»Ви трошечки спізнили М. МОЯ сестрінниця 2) 
PeriHa TBapДOnC~Ka власне вчора вийшла замуж і 

сеї ночі виїхала зі своїм мужем на постійний ло

бут на провінцію, то й не могла особисто відібрати 

вашого писання. При нагодї я перешлю їй його. 

3 попажаннєм, Анєля Армашевсь:ка.« 
Євген тяжко відхорував сю _ маленьку візитову 

l:арточку fi тільки помалу, по довгих місяцях, прий
шов до себе. І хоча тіло верну ло до давнього ЗДО

ров.тн, душа не переставала болїти. Спомини про 

PeriHY не покидали ЙОГО, він рвав ся до неї дум

ками, мріями, шукав її в кождім ноnім містечку, 

1) побігущий 
І) .небога, довьиа сестри; братавиця - довьиа брата 

9* 
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в Rождім селї, куди кидала його доля, але все на

дармо. 3 часом гострий бідь уступив із душі, він 

зжив ся 8 думкою, що вона пропала для нього, 

втягнув ся в щоденну ЖИТТЄВУ боротьбу, відзискав 

свою певність і духову рівновагу, а.'Іе все-таки 

в-ряди-годи в душі воскреса.1И давнї спо)шни:, давнї 

болї щеміли й мучиди, як давно загоєна рана, з 

якої сплило багато кропи. Пид якогобудь жіночого 

лиця, подібного до її лиця, міг викликати ті споми

НИ й захитати його спокоєм, як ось тепер вид якоїсь 

чорної дами. Та диво, ОДИНОlt(l памятка, пку він 

мав із рук Регіни, її візитова карточка, ЩО він хо

ронив як найбільші святощі, вона в такпх хвилях 

бувала йому лїком, заспокоювала його душу. Він 

виймав її зі шкатулки, цїлував і довго вдивляв ся 

В почерк 11 письма, і перед ним звільна воскресала 

її люба рука, її фігу ра, її лице, і ЙОМУ бачило сп, 

що знов ди:nить ся в її очі і пє з них дивну гар

монїю й наповняєть ся lІОЧУТТЄМ надлюдського спо

кою і щастя, того щастя, що для своєї повнО'ЩІ 

не потребує нїякого фізичного ДОТІП\.У, нїякої БШ:lЗЬ

кости, бо само воно - найтїснїйше споду ченнє, 

збратаннє душ, волї і всїх помислів 1). 
- Не судилось менї подїляти з тобою проз"}! 

життя, - промовляв він до фігури, що жила в 

його У яві, - та, може, ее й лїпше. Нїякий шлюб, 

нїяка розлука не заборонить, щоб ти бу ла п()езією 

мойого життя. І, заСПОКОЇDШИ ся сею »ОІІтимістич

ною« думкою, Євген мов після гострої, але цїлющої 

хупелї вертав ся до своєї щоденної працї. 

1) задумів 
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ХУІІІ. 

Два, чи три дні пїзнїйше прийшли до нього ьа

мовлені дИстом селяни з Буркотина у справі про

цесу 3 паном маршаJШ.ОМ. Се була недїля, і вони 

вибрали собі той день, щоб не тратити робочої днини. 

Бу ло їх три - кремезні, плечисті постатї, в довгих 

гунях 1), переперезаних широкими чересами, 8 хоше
.IUlМИ через плечі, з костурами в руках. Вони му. 

сїли з пів години ждати в переДnОКОЮ, поки Євген 

упорав ся 3 иньшими клїєнтами й попросив їх ДО 

своєї :канцелярії. 
- Слухайте, панове господарі, мовив він, 

- я попросив вас, щоб ви потрудили CJI до :мене 

у спрanі вашого процесу. 

- Та спасибі вам, ланочку, - мовив один із 

сеЛЯIl. - Та ми от прийшли. Певно, термін буде? 

- Ні, про термін ще не чути нїчого. .н хотїв 

про щось иньше поговорити з вами. Прошу, сї

дайтеl 

Люде посідали на плетену канапу, аж сей сухо

реб рий мебель затріщав під їх тягаром. Тодї один 

із нпх устав, недовірливо зирнув на те місце, де 

сидїв, й пересїв ся на :крісло. 

- Те пасовис:ко, що ви за нього процесуєте 

ся, ВИНОСИТЬ двацять моргів, правда? 

- Так, пан очку. 

- А кілько так nоно варто, як би купити? 

- Та щО, НІ( дЛЯ ного. Для кого чужого, може, 

й нїчого не варта, а нам воно дороге. 

1) Нааверхвл одежа а сумна, звичайно - біла 
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- Наше, пра.дідівсь:ке І - потвердпв другий го

сподар. 

- Ну, але JПt би так у пана хотіти відкупити? 

- Що? - скрИRНУ ЛИ всї три нараз. - Своє 
власне ми мали б відкуповувати від нього? Швидше 

головами наложимо, всї на жебри 1) підемо, а своєї 
дїдівщини в дармоїда купувати не будемо. 

- Я не кажу про вас І БОfЮНИ, Боже І Ви ж 

знаєте, що я вам признав, що ваша правда, що 

процес мусите виграти. 

- Дай, Боже, панови здоровлє, - МОВИВ знов 

перший сеJIJIНИН. - Але на що ж тепер пан адукат 

з:а.кидають у инь ЧИЙ бік? 

- Я не закидаю в жаден бік, а тільки питаю 

вас попросту . Адже і для процесу треба :шати, 

XiJlЬKO ви собі ціну єте те пасовисько? 

- Та дп нас воно варто міліони. Нам без 

него жити не можна. Бачите - під самим но

сом. Нї курку де випустити, нї гуску, ні теля 

вигнати. А пан спер, польопйх 2) посилає, грабить, 
заганяє, хоч із села тїкаЙ. 

- Розумію, розумію. Про те ані слова, що воно 

вам дуже потрібне. Але я гадаю: двацять Mopr'iB 
пасовиська; то ще не такі великі скарби. По чому 

в вас морІ' вірного 8) поля? 
- Е, що там вірне поле І Вірного поля доброго 

у нас морІ" кушггь за сто, зaJ стодвацнть ринських. 

- Ну, а морІ' города? 

1) Старцями підемо, старцювати 
') 'Панс.ьниЙ вартовий на полях 
8) Пахатина 1 поле під оранку 



135 

- За морг города, між хатами, треба дати три

ста, mтириста ринськпх. 

- Ну, то пасовисько, певно, стіль:к.о не буде 

коштувати, як вірне поле. Але візьмімо навіть і 

так. То щО ж, двацять моргів по сто ринсьR.ИХ, 

ТО бу.1lИ би дві тисячі. 

- Е, пан хотів ШЛЬОМRОВИ продати :його за 
тисячу, але нк ми на Шльомка похрупостіли, то 

він відпустив. 

- Що то за Шльомко? 

- Та jl{ид, арендар. 

- Ну, бачите, то сам пап цінить се пасови-

сько лише по пятьдесять ринсыtиx за MOP.r'. А 

кілько вас досї коштує процес? 

Селянам, очевидно, немила бу ла ся розмова. 

Вонп підозрено ДІШИЛИ ся то на адвоката, то один 

на одного, далї ТОЙ, що. досі голqвно про!ювлнв, 

відповів нерадо: 

- Та що пан будуть пас допитувати, кілько 

нас :коштує процес-? Коштує, що коштує, але ми 

мусимо дійти свого. 

- Я вважав своїм обовязком із самого почат

ку звернути вашу увагу на те, що справа буде ще 

:коштуваТJI немало гроша і клопотів. Та хто знає, 

чи оплатить ся вам сею дорогою .цохоДити ·до свого. 

Селяни, мов на команду, встали зі своїх місць. 

- Та коди пан аДУІtат, - мовив їх бесїдник, 

кланяючись - КОJШ пан адукат чогось на нас за

гпїваШІ ся (знов поклін) і не хоqуть далї провадити 

нашої справи (r'ремія.іІЬНИЙ пок.лін усїх трох) -
ТО ми просимо пі,J,Дати нам наші папери, і :1ІІИ підемо, 

шукати собі ипьmого аду ката. 
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- Але ,ж, люде, - мовив Євген, підходячи ДО 

НИХ і насилу усаджуючи знов там, де . сидїли, -
що вам таке? Хто вам сказав, що я на вас гнї

ваю ся? І за що б я мав гнївати СЯ на вас? Хо

чете відібрати від мене свою справу - я. вам не 

бороню, а не відберете, то буду провадити її далї; 

в тім ваша воля. Л хотїв поговорити З вами про 

иньшу справу. 

- Про яку? 

- Ваше село досить ве.1IИRе, правда? 

- Та досить. 

- Кілько нумерів ? 1) 
- Та буде більше, як двісті. 

- Ну, і нарід не такии дуже бідний. 

- Оіі, говоріть, не бідний J Та же не багатий. 

- А все-тани, r'PYHТY маєте досить, худібка 
f;, хлїб родить ся. 

- Е, що 3 того! От маємо стілько, щоб З 

голоду не пухнути. 

- Ну, а пан добре стоїть? 2) 
- А Бог його святий знає. 

- Має гроші? Чи, може, в довгах? 

- А хто його знає? Ми там у його касу не 

заглядали. 

- Отже Іtаж.ете, що хотїв пасовисько прода

вати .іКидові. 

- Та то нам ha-зБIlТКИ. 

- Ага. Ну, але JI чув, що ІОн би й цїді свої 

добра готов п рода ти. 

1) Домів; ІЮ ЖДИ Й дім має свої чис;rrо - нумер 
~) Добре живе, добре йому ПОПОДIIТЬ ся? 
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- Та що нам із того? Він продасть, иньший 

пан купить, а ии НR бу ли хлопами, так бу демо. 

- Ну, а JIR би ви самі купили? 

- Що таке? Пасовисько? 

- Ні, всї панські (рунта з двором і s лісами. 
- І 3 лісами? Гм, гм... Пан жартують себі 

s нас. Хиба хлопам вільно купувати панські ~обра? 

- А чому ж би не вільно? Як вільно Жидам, 
то вільно й хлопам. 

- JI{иди мають гроші, а хлопи віД1tИ візьмуть? 

- J-Еиди потраплять і без грошей купити, то 

чому ж би й хлопи не мог JШ ? 
- Не нашої голови на ее треба, - мовили се

ЛЯНИ, хитаючи головами. 

- Ну, але прецї 1) варто б на!д СИМ подумати, 

- моВІШ Євген, присуваючи ся близше до стола. 

- Сдухаііте, люде. Я б вам повів 2) щось, але 

:мусите мені дати слово, що нікому про ее не ска

жете. 

- О J та кому б ми мали говорити? 

- Дайте руку, що будете мовчати І 

СеЛflНИ зацукали ся. Жаден не протягнув руки. 

- Та можуть пан говорити, ми не скажемо 

НЇІ\ОМУ. 

Євген зміркував, що вони наструнчені проти 

нього, і постановив собі не відкривати перед ними 

ВСЇх карт. 

- Як собі знаєте. Се ж не моя річ, ТІЛЬКИ 

1) Але таю!; прецінь (поль. przecie) - адже, отже, а 
отже. 

2) Сказав 
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ваша. Огже знайте, що пан маршалок готов би 

був продати свій маєток. 

- Та що нам з того? 

- Те вам із того, що можете дістати на пана 

якого Жида, або ще гіршого пана. 

- Ой, гіршого вже не дістанемо. А Жида во-

лимо, нїж сего. 

- А не лїпше б то бу ло не дістати нїкого? 

- Ба, ЧИ ж щеl 

- І закупити самим той маєток? 

Селяни пошкробаJiИ ся в голови. 

- Нї, пан нас щось дурить. Де то хто таке 

видав, аби хлопи купували панські маєтки? 

- Ну, купіть ВИ, то й иньші побача~ь. 

- Та бійте ся Бога, паночку, де ми ТІJIЬКl 

гроші візьмемо? 

- А які ж по вашому гроші на се потрібні? 

- А хиба ми знаємо? Та там, певно, з :міJlїОН 

треба буде. 

- Смійте ся, люде І Маєток оцінений усього 

на сто двацять тисяч, а на те сїмдеся:ть тис.ач по

зичено в банку. 

- Ну, то нас банк 3ЛЇЦRТY.Є. 
- Вас? За що? Ви ще й не вислухали, що 

я вам хочу сказати, а вже боїте ся, що вас банк 

злїцитує. Фе, не будьте Дїтьми! Адже видите, що 

пана не ЛЇЦИТУЄ, хоч він позичив і не вімає. Ви 

переfiмете банковий Довг на себе. 

- Не хочемо І - в один голос СІСРИRНУ ли се

лнни. - Що з того, що банк пана не лїцитує, а 

вас, певно, по роЦї пустить з торбами. 

- Але ж не бійте ся І Чекайте. Л вам іще 
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не доповів усього. Л ж вам не кажу брати банку 

на себе зараз, а тільки тоді, як би-сьте купували 1) 
маєток. 

- Ні, не хочемо. То не наш аптерес І 2) Ми 
люде прості, нас ледахто 3) обдурить. Що нам за

лазити в таке велике діло? Нам аби на своїм ВіИ

жити ... 
- Ей, люде І Будете КО1ІИсь плакати на свій 

нерозум, ви й ваші діти. То на дурний кз::валоIt па

совиська вам не жаль викидати тисячі, а коли н 

раю Ba~[ такий інтерес, що може вам і вашим по
томкам дати хліб у руки, ТО ви навіть вислухати 

мене не хочете. 

- Та пап нам рають то, що панови випадає, 

але ми на те не -пристаєм:о. 
- Чому? 

- Бо то не наш антерес. 

- Але н готов вам допомогти, перепровадити 

справу-

- Біг заплатить панови, але ми на те не при

стаємо. 

- Волите бути жебраками й попихачами, нїж 

панами у своїм сел:ї, - гірко промовив Євген. 

Селяни вклонили сн. 

-- Т-та І Пан своє знають, а ми своє. 

- Яке ж тут моє? Чи гадаєте, що пан підку-

пив мене, щоб я помагав зсадити ііого 8 маєтку? 

чи думаєте, що хочу обдурити вас? Маєток на 

І) Ноли б ви купували 
І) Не наш інтерес. ве ваша справа 
І) Хтовебудь (lada kto, поль.). аби-хто 



140 

вас зробити? Я тільки бажав би, щоб вам ~обре 

БУJlО. 

- Най пан бу дуть вибачні, - мовив із лука

вою покорою один селянин, - але ~и люде прості, 

ми на тих антересах не РОЗУ)lіємо ся Й не можемо 

в те вдавати ся. 

Вони встали і взяли шапки в ру:к.и. 

- Га, як собі знаєте. Спімнете кол.ись :мов 

слово, що я радив вам на добре, але тоді буде за 

ПІЗНО. 

Селяни ПОКЛ:ОНІІ.'Ш ся і СТОЯЛИ, мнучи шапки 

в руках. 

- Та ми би просили, аби пан були ласкаві 

таки віддати нам наші папери. 

Євгенові мов би хто води холодної бухнув У 

шще. Не І\ажучи нїчог'О, він зібрав, які мав, папери, 

що відносили ся до їх пр·оцесу, і віддав ЇМ. 

- В ласці божій І Бувайте здорові, паночку І 

- мовили селяни, виходячи. 

- Дай, Боже, зДоровля І - мовив Євген, силу-

ючи ся ГОВОРИТИ спокійно і свобідно. - А як вас 

який жидок виссе з грошей, або ЯК знову зі рвете 

ся до бійки 3 панськими гайдуками, й вас кілька

нацять засадять до І{риміпалу, то прошу знов ДО 

мене! 

Селяни ВИЙШЛИ, але ще в дверях почади го-

лосно говорити між собою. 

- А що, куме, не правду Ш.1ЬО:\ІКО казав? 

- Ба 11! Та то видно. Пан усе за паном. 

- А БожДпіі, абн лише 3 Х.lопа 3,J;срти! А ви-

кришило б вас ДQ-НОГИ! 
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ХІХ. 

Сл розмова попсувала Євгенові всю недїлю. Хо

ча при людях він завсїди видавав сл СПOl~ійним, пев

НП!!l себе, несс.'ш:м і жартівливим, та бували в нього 

час.и сумнївів і зневіри. В такі часи' він, коди не 
мав ПП.'Іьної роботи, замикав ся у своїм покою, 

читав, думав або писав дещо, щоб розбити чорну 

хмару на душі. 

Таке бу ло й- СЬОГО,1,нї. Недїдя. Гарний осіннїй 

день. По ВСЇХ церквах дзвони грають, аж повітрє 

гуде і тремТlПЬ. Вудицюш ТОІШЛЛТЬ сл люде, КО .. 10 

цеРІШП іі костела цї.1і базари, KO~10 шиночків МОВ 

бджіл У гарячу Дннну, С:\IЇхи, ШУ~I, гуркіт фякрів. 

У ее мішавть ся, заповнює душу ЯІ{ОІОСЬ повінню 

життя. 

Євген замкнув канцелярію й думав піти до мі

ста. Але зараз ЙО1lУ відх()Тїло сл. Іі,уди піду? До 
кого? По що? Він не мав у містї нїякого щирого 

приятедя. Зрештою, тепер обідня пора близька; 

поприходять із церкви або з проходу тай за стіл 

- не пора на відвідИІШ. І він завернув до свого 

покою, замкнув двері і пробував заняти ся чим, 

щоб розігнати непрпємне чутгє. Але нерви йоl"'O 

були розстроєні. Нїчого свіжого до читаннн не 

бу ло, на писаннє не бу ло СМJШ, і він почав ХОДИТИ 

по пок~ю, переміняючи своє неприємне ПОЧУТТЄ на 

слова й СИЛЬОr'ізми. 

- ЩО ж, від селян годї й надїJJТИ ся чогось 

иньшого. Так довго всї ду рили та туманили їх, 
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що вони й розуміти не можуть су рДутовцн 1) такого, 
котрий де хотїв би дурити їх. Жида розуміють, 

бо Жид відразу каже: даЛ. І знають, що зідре їх, 
і йдуть до нього, бо його поступуваннє простїЙпїе, 

відповідне до їх способу думання. 

Йому пригадали ся звичайні ради; які дають 
на ее наші інтелїгенти. »Освїта.« Він усміхнув с.а: 

гірко. Що таке освіта? Чи вмілість читати й пи

сати, се освіта? Чи, прочитавши всї книжечки 

»Просвіти« 2) Й »Общества Rачковського« 8) чоло

вік зробить ся освіченим? Що більше, чи, скінчив

ши YHЇBepc~eT і одержавши дипльом:, чоловік ро

бить СЯ освіченим? Так освіченим, щоб у кождій 

життєвій пригоді могти собі дати раду? Щоб не 

робити дурниць у найблизших йому, найпрактич

нїйших справах? Адже ж Вагман закидає свої лих

варські сїти на панів, посесорів, урядників, значить: 

на саму сметанку інтелігенції в повіті. І що ж? 

У сі вони треплють ся в йоro сїтях, а вимотати с.а: 

не можуть. Я певний, що він не одному Брикаль

ському може в сїй х.вИЛ1ІНЇ прикласти ніж до горла. 

І що ж поможе тим панам їх освіт-а? На що вона 

їм, коли ЇЙ не сила видерти їх із рук такого. простого 

халатника?" ) 

1) Людина, що носить сурдут (сюртун), пан, інтелїгент. 
2) Тут мова про львівську )Просвіту«, засновану в18б8р.; 

вона Dидаяа.ТJа, як піДО\10, що-місяця ПОПУ.'lярні книж~чки. 
3) Москвофільське освітне товариство, засноване відомим 

моснвофілом Іваном Наумовичем (18;4), для конкуренції 8 

)Просвітою«; і воно вид,шало книжечки, писані страшним 
&язичівм« 

4) Звичайно звуть халатпимами простих Жидів, які 
:ходять у жидівсьних довгих халатах - усупереч до тих іКи:
ДЇп, що попереQирали ся по-европейському, по-німецькому. 
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Він ходив по покою Й перепертав думи мов 

важке камїНІІЄ. Чого ж тут потрібно? Який ви

хід? йому пригадала ся ПрИІІовідка: »ТИМ чорт 

ЛяхЇв бере, що оДинцем ходять«. І зараз же він 

пригадав собі Bar'MaHoBi слова про пана Брикаль

СІ>І{ОГО, щО сей пан ЗИЧІІТЬ гроші уріжних .лtидів 

і потїшає себе тою думкою, буцїм то вони, RОЖДИЙ 

ДЛЯ себе деРЖIlТЬ сс- в еекреrї, ДОКИ може, то-б-то, 

ДОКИ його чорт не візьме. І се має бути освічений 

чоловік? Ні, КНИЖІ~ова освіта ще не дає життєвої 

освіти. Неписьменний торговець може бути в жит

ТЄВИХ справах освіченїйши:м ЧО.10віком від доктора 

фіДЬОСОфії 1). Жит'Тєва освіта, ось у ЧІМ річ! Щоб 
чоловік ЩНIВІlкав жити 3 людьми, порозумівати СЯ 

з ними, СО.ilїдаризувати ся. Почуттє солїдарности між 

людьми - ее мета тоУ шкоди. »Адже наші селяни 
ЖПЮТЬ досї на становищі Д:ІІІООХ у пралїсах: ЩО 

поза межа~[И мойого Вlгману, те все вороже :менї, 
чига6 на мене, бажає :мене знівечити. Відси во

рожнеча Mi]R сусїдами за дрібницї, загальне недо

віррв, облесливість і брехливість. Адже JI певний, 

що пони, вийшовши від мене, просто підуть ДО свого 

Шльомка й: розповідять йому, що JI _радив їм купити 
панські добра. Ще й при брешуть дещо, бо слухали 

нерадо й відійшли, не вирозу:мівши добре, чого .в: 

хочу.« 

1) Донтор фільософії може мало що, а то й НІЧОГО, не 
тямити в фільософії. Річ У тому, що фільософією 8веть СЯ на 
3аходї, отже й Аnстрії й Галичині - той фанультет, яниА 
обіймас веї науни, що їх винпадасть ся поза теольоrі6Ю (бого
слопієм), медициною і праnами, отже: філь( софію, педаrоrіку, 
мовн, історію, rеоrрафію, математину , фізину, природоз
навстпо Подавши дисертацію на ЯНУСЬ тему а тих пред-
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Він почав ходити живійше. Прикре почутгє 

в його душі дійшло· до вершка й перебуло кризу. 

йому відкрили ся веселїllші горизонти. 
»А коли н знаю ее, КОДИ розумію причини 

сього, 'го нічого и гризти ся 1). Треба провести їх 

через школу життєвої освіти, збудити в них громад· 

ського духа, а там побачимо. При першій нагоді 

поїду до Буркотина, розюшлю ся все на місцї, по

балакаю ще з иньшими людьми. Побачимо, може, 

воно не так лихо бу де, як здаєть снд 

Він зупинив ся коло вікна fi зирнув на міський 
сад- Його очі все падали на те місце, де RОдИСЬ
то бачив чорну дa~IY, але її не будо та}l. Стеж

кою супу ла ріжнобарвна хвиля панів, ч:анночок, 

дїтей, а коло лавки, де СlIдїда КО,,1ИСЬ чорна дама, 

стояв непорушно прецляр 2) із кошем прсцДїв та ме

дяників Н,а руці. 

Євгенів зір перебіг на тїсне подвіррє його дому. 

3 сього боку подвіррє було вузеньке, заТїснеіІе муро
ваним парканом, майже темне й вогке .. Попід пар
кано}{ ішов сторож Баран. Євген зразу не звернув 

на нього уваги; бачучи, як він іде зДовж муру, він 

подумав, що йде до комірки по RО~ОВКИ або по мітлу. 

Але по хвилинї, зирнувши удруге, він побачив, 

що Баран тою самою стеЖІШКОЮ попід мур, у най

густїйшій тїні, йде назад, голїруч, рівним, ВИl\Iір-е

ним кроком. Дійшовши до місця, де подвіррє розши-

метів і видержавши строгий испит (регороаа) та ще а філь 0-
софії (історії фільософЩ - можна стати доктором фільо
софії. 

1) журити ся 
t} бублейник, прецель - рід бублика, часто притру

шений маком та сіллю 
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рюєть ся, і зпоза вугла дому вихапується ясна смуга 

соняшного сьвітла, Баран вертаєть ся назад у тїнь 

і знов іде попід мур своєю ДaIJНЬОЮ стежкою. ее 
зацїкавило Євгена. Він почав придивляти ся Ба
ранові, але не міг відкрити нїчого. Сторож ходив, 

мов вартовий на чатї. Піднявши голову вгору, 
в військовій поставі, не змигаючи оком нї В сей 

бік, ні в той - він ходив, ходив і ХОДИВ. Євгенові 

здавало ся, що бачить якісь рухи його уст, немов 

Баран говорив щось до себе, а.п.е голосу не бу ло 

чути. Се тнгло св: досить довго. 

Аж ось на ратуші вдарила перша година. Ва

ран мов прок.и:нув ся зо сну, зупИнив с.в:, зітхнув, 

ОГJIЯВув ся довкола, зняв капешох, обтер собі ру

кавом піт із чола і втоменим кроком пішов, еим 

разом уже не бокуючи від світла. Євген слїдив за 

ним очима: він пішов до свого покою В сутеренї 1) 
певно ляже спати. 

»Мабуть, його епілєптичні напади ПОDТОрНЮТЬ 

ся в иньшій формі« - подумав собі Євген. Пла

тячи за кватиру, він недавно згадував Ваr'мановій 

про хоробливий стан сторожа. 

- Що ж робит.и? - відповіла Жидівка. -
Він свої оБОВJlЗКИ сповняє добре. А що хорий, то 

вже викидати його? Він нешltідливий нїкому, до

ки його не роздразнять. Зрештою, я не стою за 

ним, але Bar'MaR хоче його мати в себе. 
Євген, сказавши по правдї, також не мав при

чини жалувати ся на Барана; він дбав про порядок 

у домі, держав чистоту, був усе на місці, коJШ його 

1) ПідniлJIЯ, підвал 
10 
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треба бу ло післати за ЧЮІ, і що наііважнїfiше, був 

мовчазливий. Дуже рідко з його уст чути було 

яке слово. Ходив, мов у глибокій задумі. І всї 

ДОВІюла, знаючи його хоробливий стан, не займали 

його і старали ся говорпти 3 ним лагідно - і JIR 

найменьше. На його дивацтва 1) такі, як отсе ходжен
нє на вартї, не звертали уваги. Бсї знали, що на 

нього »нападає часом«, але знали також, що про се 

найліпше не згадувати йому. Тепер, видно, на нього 

напав привид - подумав собі Євген. йому прийшли 

на гадку слова ВаІ'манової, що вона радо відпра

Вllла б Барана, але Ва(ман упер ся при тім, щоб 

держати його. Що воно значить ея? Чи він мав 

в тім якийсь свій рахунок, чи держить його з доб

рого серця? Адже, справ;(і, не-аби-яке положеннє 

Баранове І Хорий чоловік, що »на нього нападає«, 

значить, хорий на таку сдабість, якої всї боять ся, 

а на яку лїку нема, до того відо~IИЙ ЯК убиfiник своєї 

жінки - ну, коди б тепер Вагман відправив його, 

то що його жде? Нїхто його не прийме, HЇKY~ 

йому дївати ся, хиба перепісити торбу через плечі 

та йти на випроси. Нї, видно Вагман не такий -злий 

ЧО.'lОвін:, бо fi вирахунку 3 Бараном не мав, мабуть, 

НЇЯКОГО. Держить його, дає ха ту, ще й платить 

дещо, а що Баран заl-юбить від партій, то окремо 

- і жиє бідний чолопік. 

Ідучи на обід, Євген побачив Барана на по~ 

дnіррю, як порав ся щось коло криницї. Він поздо

ровив його. Баран уклонип сл йому, не мовлячи 

нічого, але Євген замітпв, ЩО, пеРШІІЙ раз від часу 

1) Чудасії 
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їх знайомства, Баран упер у нього свої БJШСКУч:і 
очі, динив ся на нього довго і вперто, не змигаючи. 

В тих очах, так здавало ся Євгенові, бу ло щось моп 
важкий сум, змішано.Й s якоюсь болючою цікавістю. 
Здавалось, що він хотїв щось промовити, запитати 
про щось у Євгена, й молодии адвокат :мов прико

ваний тим ПОГJlЯдом зупинив ся, ждав. Але Баран 

по хвилині спустив очі й заняв ся своїм дїлом, не 

мовлячи нїчого - і Євген пішов своєю дорогою. 

хх. 

Увечір тоі самої нед'tлї Євген с.идїв у своїм 

ПОRОЮ, занятий вироблюваннєм якогось рекурсу 1), 

коли нараз застукано до дверей, і ввійшов Сталь

ський. Після тої пам.н:тної стрічі, коли Стальський 

ночував у нього, Євген рідко здибав ся з ним, не 

заходив у розмову й оказував сл супроти нього хо

лодним і байдужним. Він почув, що його стара 

антипатія до сього чоловіка збільшила ся, й не завда

вав собі праці скривати ее. Але Стальський мов 

і не вавпажував нічого, кланнв ся Євгенові ни

зенько, стрічав і прощав його облесливим усмі

хом і навіть - що всї:м бу до дивно - поза очі 

відзивав ся про нього з великими похвалами. А се 

була майже нечувана річ, щоби Стальський поXDa

JlИВ кого поза очі. 

1) Касаційна скарга 



148 -

- Добрий вечір, пану меценасові І - мовив він, 

ВТИRаючи насамперед свою голову до покою. 

Можна ввійти? 

- Прошу І Добрий вечір І - мовив Євген не 

дуже то приязно, не встаючи з місця. 

- Дуже перепрошую, що перерив аю пану ме

ценасові роботу. Надїюсь, вона не дуже приємна? 

Євген ус!Ііхнув сл. 

- Е, НЕ би то ми тільки приємної роботи шу

кали, то ріжні меценаси й офіціяли могли б і з го

лоду повмирати. 

- Га, га, га І Правда, правда І Значить, не 

потребую робити собі закидів, що перерву на хви

линку. 

- Е, ее иньша річ, - мовив Євген. - Робота 

досить ІШльна, треба з робити ЇЇ. 

- Надїюсь, що не конче сьогоднї. 

- Ну, н 8 таких, що завсїди волїю сьогодні, 

ніж завтра. Але прошу сїдати. Що вас приводить 

до мене в таку півну годину, пане Стальськ.ий ? 
- Пізпу? - аж скрикнув Ста.nьськ.ий. - Що 

пан меценас МОВ.JI'я:ть І Ще тільки осьма. А и до 

пана меценаса, справДї, в одною маленькою прось

бою. 

- Прошу, чим можу служити? 

- Не знаю, JIR і казати. Може, ее буде за-

на,цто ведика претензія: в мого боку ... 
- Ну, пане Ста.nьськиi:t, без інтродукцій І Зна

єте, ви бу ли такі ласкаві помогти менї при інста;

Jlяції 1). 

1) При ваводинах (меmкавия). при владжеввю (меш
навм) 
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- Ах, пане меценас І Прошу не згадувати про 

ее І Я робив ДЛЯ власної приємности й не хотїв 

би, щоб ви за те почуваJnl ся до JIКoгocь обовязку 

супроти мене. 

- Ну, та говоріть бо вже, чого вам треба, а 

то ми ще на самих церемонїнх посварим:о СЯ, -

жартуючи, мовив Євген. 
- Бачите, пане меценас, - мовив СтаJIЬCЬКи.й, 

опираючись головою на долонї, а ліктем на розї 

Євгєнового бюрка, - тодї, коли .в: ночував у вас ... 
ви бути такі добрі і втрактували 1 ) :мене тою чу

довою валивкою ... 
- І вона не дає вам спати, домагаєть с.н RQмпа

нГі, - сміючись, :мовив Євген. 

- Ні, не те І Зовсім не те І - мовив Сталь

ський. - .Бачите, тоді я 'наговорив вам про свою 

жінку всякої ВCJlЧИНИ. Пригадуєте собі? 

В Євгена подерло морозом поза плечі. 

- Так, от і вийшло. Відтоді я передумав 

дещо, придивив ся дечому й дійшов до того, що 

я також недобре роблю. 

В очах Стальського, на кінцях його уст, у 

цїлім виразї лици було щось мов насшх вад тими 

словами; щирости, яка б давала їм властиву ціну, 

не бу ло в йоrо голосі анї сліду. 

- ЩО ж, се похвально пізнати свою похибку, 

- мовив Євген, не знаючи, що йому сказати й по 

що Стальсьн..ий виволїкає перед ним свої домашні 

справи. 

- Пізнати І Не в тому річ. Знаєте, н такий 

1) Вчастувапи 
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чоловік: або пан, або пропав. .як робити що, то 

робити до шпунту 1), а як нї, то Й не зачинати. Як 
пізнав свою похибку, то зараз направити П. 

- Значить, жпnете тепер зі своєю жінкою 

як слїд? 

- От у тім то й річ J - мовив Стальський. -
Знаєте, десять лїт жили ми З собою, н:к чужі, яв. 

вороги, робили одно одному ріжні пакости і при

крости - то так якось, повернути оглоблї у про

тивний бік ... як би вам сказати, не а propos. Рука 
не підіймаєть ся. Слово не вимовляєть ся. Так 

от я задумав зробити ее якось принаднїЙше. Со

лєннїйше 2). Коли будемо самі обоє в хатї, то воно 

не вийде, - погань вийде, знаю наперед. Скін

чить с-я новими докорами, новим гнівом. Дай, ду

маю, справлю перепрос.ини, як Бог приказав. За

прошу чужого чоловіка, любого менї, перед яким 

не маю секрету й не потребую нї з чим ховати ся 

- вас. Щоб ви, так сказати, бу д.и за свідка. 

- Але ж пане люби~... - мовив Євген, та 

Сталь ський не дав йому докінчити. 

- Прошу, пане меценас, не відмовте менї сього. 

Дуже вас прошу. Знаєте, від сього залежить спо

кій і щастє двоїх людей. А при тім дозво~ собі 

пригадати вам, що ви таки винні ще менї візиту. 

Прошу не сперечати ся, не вступлю ся відси, доки 

-не пристанете. 

- Га, коли така ваша воля, то нехай і так, 

хоча, признаю ся, як кавалєр, я не чую себе по-

1) До два, до нівця. (нім.) 
І) СВlІТочвіще, врочистІще 
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I.ЛИЮI.НІІМ до інтервенції птаких делїкаТШIХ подруж

нїх сп ра пах. 

- Але ж то не буде нїяка інтервенція. 3ви

чайна візита. Ви вдаєте, що не знаєте нїчогісїНько, 

а ми обоє балакаєм.о собі, забавдяємо гостя, - і 

при тій нагодї наші диференції вирівнюють Ся. Тихо, 

мирно, незамітно. 
- Дай, Боже І Ну, а коли ж би ви думали се 

зробити? 

- Сьогоднї. 3араз. У ее вже готове. Що 

треба - накуплено, фякер чекає на вулицї, Прошу 

перебрати ся - и їдемо І 

- Га, ІШЛИ так, то служу. 

Євген перебрав ся в візитовий стрій, вони оба 

зі СтаЛЬСЬКlIМ сїли на фякра й поїхали. Іхали до

сить довго, бо СтаЛЬСЬКlIИ жив на одній із найдов

ших ВУдИЦЬ, досить далеко на передмістю. Коли 

доїхади, Стальський задзвонив у хві ртцї. Вийшла 

служниця. Він велів їй забрати з фнкра пакунки, 

а сам із Євгеном пішов на Ганок. 

у покою, що виходив до ганку, крізь скляні 
двері видно було світло. Се був саЛЬQН. Таксамо сві

тило CJI в однім боковім покою направо. Сталь ський 

видобув ключ, відімкнув двері, і вони ввійшли. Стук 

їх кроків і гомін розмови залунав у тихому домі. 

По хвилині вітворили ся бокові двері, і в них появи

ла ся висока постать у чорній сукнї. 

- Се моя жінка. Пан доктор Євген Рафалович. 

Євген зирнув і остовпів ... 
Се бу ла РеГіна. 
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ХХІ. 

Rрізь спущену стору невеличкої спальнї про

дираєть CJI вже червоняве раннє світло, а Євген 
спить іще. Його JI!ице тоне в півсумерку. Десь

КОJIИсь він порушить ся, мов віДІ'ОНЮЮЧИ від себе 

докучJl'ИIlУ муху, потім перевернеть ся на другий 

бік, проговорить щось крізь С,ОН, швидко й урив

часто, а там вирветь ся з його грудей важке стог

напнє. Видно, що його :мучать неспокійні CRИ, ті 

сни, що налягають на стурбовану душу найчастїйше 

вранцї і в нр:к.их фантастичних картинах, адєго

ричним стилем, малюють їй її власпу турботу. 

Йому спить ся nшрочезна площа - не то ласо
DИСЬКО, не то кшпоча стерня. Свіжої зеленї, цві

тів, дерев анї стду. Довкола сіро, БУР0, непри

вітно, безлюдно. Він іде й іде якоюсь безконеч

ною стежкою, перескакує через якісь рівчаIt.И, спо

'l"'Икаєть ся на якісь груди, стрягне в якихось 

мокрявинах, і йде, йде, Бог зна, куди й за чим. 

Він -утомлений, знесилений, пригноблеШlЙ сеЮ ве

.п.ичезн.ою пустинею, але проте, не перестаючи, йде, 

йде, йде чим раз далї. Глухо. Ні голосу пташини, 
ні шуму вітру, нї цвіркоту сверщка, навіть стук 

його кроків проковтує глуха пустиня. В безше

лесній тиші він суне наперед., як дух, тільки втома 

й невимовна вагота прШ'адує йому, що він чоловік 

із тїла й кости. 

Та ось поперек його дороги простягаєть CJI 

чорна стрічка, закривлена по обох краях обрів:, мов 
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вел.ике, плазом покладене S. Ся стрічка грубшав 

в міру того, як він набл:и:жаєть CJ[ до неї, 3 одного 
краю набирає сріблястого блиску, мигоче і граєть 

ся проти сонця, робить ся в одному :місцї ширшою, 

у другому ву зшою. Рівночасно до Євгенового слуху 

долітав нк.ийсь вогки.й, ХОЛОДНИЙ ПОДИХ. Він пізнає: 

ее велика ріка перерізала йому дорогу. Здалека 

він видить тіJIЬКИ її супротилежнпи беріг - стрім
КИЙ, високий, мов викроєшШ У чорній скелї; тіль

КИ де-де внизу просвічує до сонця водяне плесо. 

Та ось він стоїть над рікою. Широка просто

рінь каламутної ВОДИ, о.брямована в формі великої 

елїпСи чорними, стрімкими скелями. Думав би, ее 

озеро, але тріски, жмутки піни або сте бе линки, що 

пливуть швидко по тому водяному дзеркалі, пока

зують, що се, справдї, ріка, показують, відки .вона 

випливає й худи пливе. Он там на захо.дї зза висо

кого камнного щовба ВИПШJвав вона, а там на сходї 

щезає за таким же щовбом, ЩО заслонює перед очи

:ма дальші закрути ве.'Іичезної водяної ЗМИЮRИ. 

Євген стоїть над рікою і ВДИВJIНЄТЬ СЯ В її кала

мутну воду. Та ось далеко на заходї заторохтїв бу

бон, загу дїв бас, затнгла тонесеньк-о скрипка. eBreH 
зирнув у ТОЙ бік і побачив, як ізза чорного камя

ного щовба вирну ка велика дараба 1). На сїро-ста

левому тлї ріки вона вjдразу визначила ся мов 

ярка зелена пляма, так рясно бу ла обмаєна см:еріч

ками, по краях обвита хвоїновим:и вінцями, всте

лена пахучим: JШстєм, шуваром 2) та ситником. А 

коли надплила близше, Євген міг розпізнати те то-

1) ПЛllТ, сплав 
І) лепеха 
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вариство, яке плило на дарабі. При передній кермі 1) 
працював, зігнувши<:ь удугу, старший Гуцул у ли

сячій клапанї 2) на ГО.10ві і з люлькою в зубах; 

його лиця Євген не міг розпізнати. За нии на 

лавочці сиділи чотирі музиканти, а далї на таких 

же лавочках, уставлених простокутникои, сидїло 

досить численне товариство. Паничі й паННОчка 

в балевих строях, порозсаджувані параШІ. У пан

ночок у руках пишні букети, на їх сукнях фурко

чуть широкі барвисті стьожки; паничі держать у 

pYltax кришталеві чарки, иньші відкорковують 

пляшки з вином, чути окрики, срібні сміхи, цокання 

чарок. По середині ЧОТІІрокутника стоїть найвища 

лавочка, коротка, тільки на дві особи. На ній си

дить молода пара, що творить осередок сього пиш

ного поїзду. ДО Hl:IX оберта.ють сл веселі промови, 

сердечні бажаня, голосні вівати 8). А взаду при 

другій кермі стоїть МОЛО;J;ИЙ Іtерманич, уродливий 

Гуду л із чорним, довгим волоссє:м, у білій, рясно 

виmитій сорочці, стоїть і не ворухнеть ся. В руці 

спокійно і твердо держить керму, на лицї його тиха 

радість; свої чорні очі впер він у Євгена, немов 

би хотів щось пригадати йому. 

»Хто СЯ молода пара 1 Хто ся пара 1« запи

тує сам себе Євген. Напружує зір, як тільки може, 

і вдпвляєть ся В пана молодого. Щось таке знайоме 
,І 

йому, а при тім якесь чуже І »Х то се такий? Де й 

коли я знав його 1« Довго мучить ся його уява, аж 
нараз йому мигнуло несподівано: »Адже ж се н сам І 

1) стерно 
') гуцульська шапка 8 &клапами« ва вуха 
8) мвоголітства 
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у тому самому фраку, в якому сідав до докторського 

екзамену, в тій самій краватці, з тою самою шпиль

кою. І ЯК же я міг не пізнати себе самого? Правда 
- відтодї десять лїт мину ло. Невже я за той час 

так відмінив ся? Постарів, обносив СН?« 

Але гов І XTO.2lt се панна молода? Хто та, що 

сидить обік нього на лавочці :й похитує головою 

і з СОНJIШним ycrrIixoM приймає rратуляції? 1) Євген, 

ТОЙ, що сидить на березї, якось не відразу звернув 

на неї увагу. Все немоп хтось заступав її перед 

його очима. А, тимчасом, да.раба пливе, пливе тихо, 

але швидко, швидше, чим раз швидше. Ось іще 

ВИДНО її білу руку, як підняла вгору чарку. Хто 

вона? Яке її лице? Нї, дармо нату жує очі Євген. 

Дараба вж~ минула, вімаляєть с..в:, немов зісковзу

єть СЯ по гладкій площі десь у бездонну глибінь. 

Музика тихне. Тільки заднїй Іtерманич стоїть спо

кійний, величниіі, уродливий, мов :мальований, стоїть 

Ї, не змагаючи, ДИВИТЬ ся на Євгена. Євгенові вда

єть ся тепер, що в очах керманича видно якийСЬ ти

xи:fi докір. Він своїм зором чіп.іІЯЄТЬ ся ще того 

керманича, немов хоче випитати його про ЩОСЬ, 

та ось У тій хвилї дараба щезає за чорною скелею, 
за закрутом. Євген стоїть ХВИЛИНУ, мов остовпі

лий. Хоче крикнути, але його горло здавлене, й 

він не вщобуде нїяк голосу. Хоче бігти наздогін 

дарабі, але йОГО НОГИ мов приковані до землї. Він 

стоїть на місці і ЗНОВ дИВИТЬ СЯ в каламутну ВОДУ, 

що пливе, котить ся й раз-у-раз проносить тріски, 

клубки піни і стебла соломи. 

1) Баж8JПIJI, вїтавИІІ 
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Але ось серед каламутних: хвиль мигну ло щось 

біле, мов колода дерева, свіжо обдерта 3 :к.ори. Пливе~ 

наближаєть СЯ. Євген забув уже про дарабу і вди
в.пнєть ся в новий предмет. Ось він уже недалеко 

берега ... Се не деревляна колода, се біле ~ЇJll(} жіноче. 
Випру чали CJI :мармурові груди з рожево-вишневими 

Iryпінками. Розкидані по водї руки, виринає, то знов 

тоне в водї голова з JШцем, піднятим до неба. Хви

JIJI гойдає, те ТЇЛО, розчісує довге, золотисте ВОJIОССЄ. 

ОСЬ лице до ПОЛОВUНИ підня.то ся з води. Очі 

відчинені, й: на них примерз навіки вираз несlt3.

заного страху, нестерпної муки. Уста на-пів-отво

рені, лице блїде, тільки на чолї царює надземний 

спокій. 

І Євгенові здаєть СН, щО ві н пізнав сю втоплену 

нещасmmу .жіНRУ. Він скрикнув страшенно іі, не 

вадумуючись, кинув CJI в воду. Він почував у своїй 

сонній свідомости певність, що вона вже неЖИЕа, 

що її ніякою жертвою не верне до життя, але 

проте він чув, що :мусить кинути сл в воду й ви

тягти ее тїЛО з тоі вод.а:ної могили. Зашуміла хви

ля, заклекотіла безодня, вода обхопида його зо всїх 

боків - і він прокинув сн. 

Він, справдї, був мокрий - від ПОТУ. Його гру
ДИ дихали важко; затуманена голова довго не :могла 

прийти ДО повної свідомости. Тай навіть ТОДЇ, КОJI!И 

отряс із себе ваготу сонної змори, КОJШ розтулив 

очі і принлв сл пізнавати докладно, де він і що 

з НИМ, - навіть тоді важке пригнобленнє з його 

душі не уступало. Бо воно не бу ло наслідком сну, 

але навпаки, було джерелом, із .икого виплила ка

ламутна ріка ЙОГО сонного привиду. Що бі.nьmе, 
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чим ясвїfiшою робила ся його свідомість, чим вираз

нїЙ'ше почали виривати в душі спомини про те, що 

було вчора, тим тяжша вагота налягала на душу, 

тим прикрійший біль він почував десь - здавало ся 

_ на самому дНЇ серця, там, де криєть ся найделї

катнїitший нерв, осередок усякої ЧУТJШВОСТИ. Він 

сїв на ліж.ку, ЙОГО лице поблідло, уста розкр:ИЛИ 

ся МОВ до трівожного окрику, а очі, витріщені ши
рокО, впяJШJIИ СЯ В найтемнїйшиit кут його спальні. 

ХХІІ. 

І йому почаm пригадувати ся всї дрібниці вчо

рашнього вечора, одна за одною, виразно, иевмо· 

ЛИМО так, JПt хвиля за хвилею вбиваJIИ св в його 

душу, мов заржавілі цвнхи. Ось пін СТОЇТЬ, мов 

остовпіл:иіі, пізнавши в тій жінці, (ездоину недоJIЮ 

якої знав із оповідань її чоловіка, - її, свій ідеал, 

свою Реrіиу, своє вимріяне щастє, що на ХВИЛ:И:НХУ 

всміхну лось йому й зараз загасло. Він стоїть і р;І

вить ся на неі з виразом дикого перестраху. Ди. 

вить СЯ й не бачить нічого, не тямить НЇЧОГО, тіль

ки в :мізку чує JПtусь ваготу, мов від наглого удару 

оБУХОМ. Чи вона пізнаJТа ЙОГО в першій ХВИJIИНЇ? 

Чи на її лиці виявило ся щонебудь? Він не міг 

пригадати нічого. В його вухах мов ножем по CXJIЇ 

ріже, лунав СОЛОДRO-Oгидливий: голос стальсыtro:: 

- Реriшtо, то пан :ме цен ас РафаJIОВИЧ. То 

:моя жінка ... 
Вона сltJ!онила голову, не МОВЛЯЧИ ані CJIOBa. 
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Ії очі звільна піднесли ся на лице Євгена, посто
яди на ньому хвилинку і з таким самим виразом 

тихого здивовання перейшли на лице Стальського. 

- Прошу, пане меценас, розгостіть ся І - го

ворив Стальський, не завважуючи його остовпіння 

й беручи сз здіймати з нього пальто. Тим привів 

його до отямлення. Євген роздяг ся і знов упер очі 

D високу жіночу постать у простій чорній сукні 
без нїяких оздоб, що все ще непорушно стонм 

перед нии. 

- Слухай, PetiHKo, - мовив Стальський зо

всім натуральним голосом, мов би продовжав перер

вану перед хвилею щиру розмову, - а я й забув 

тобі сказати... А, властиво, не забув, а навмисно 

не хо-тів, щоб зробити тобі несподіванку, .х.а, ха, 

ха І У нас нині сімєве свято. 3абу ла, яке? Але ж, 

серденько, подумай І Десяті роковини нашого пер

шого зближення. lIамятаєш? Ну, ну І От я й по

думав: дай, відсвяткуємо сей пам:ятний вечір І Ро

ковини такого важного звороту в нашім життю. Про

шу, жіночко, не хмур ся І Я про все подумав. Будь 

ласкава, піди до кухНі, там знайдеш усе, чого по

трібно для нинїшнього маленького празника 1). 
PetiHa все ще стояла непорушно на місцї. Євген 

настілько отямив СЯ, щО міг спокійно придивити CJI 

їй. чи постаріла? Чи змінила ся за ті десять лїт 

страшної моральної тортури, нкі прожила в пазу

рах отсього нелюда? 

1) Празник, це більш ніж звичайне свято; праЗllИками 
8ВУТЬ звичайно храми, ва які з'їжджають ся гостї зі сусїднїх 
сїл - У переносному значіннї мав це спово 8начіНRJI беuь
кету. 
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Євген був трохи розчарований. Жінка, що пе

реживала таке, повинна б була виглядати більше 
нещаслива, більше пригноблсна. PeriHa не дуже 

постаріла, навіть поповнїла трохи, щоки цвіли не

велиЧКИМИ румннцями, уста бу ли досить свіжі, на 

.mиці нї на чолї ані мор щид..оч ки , анї слїl1Y бо

розни, проведеної внутрішнї:м горем. Виглядала як 

багато иньших жінок, а її спокій надавав їй навіть 

виразу якоїсь тупости Й баitдужности. ее стра

шенно боляче вразило Євгена; ее бу ло так, немов 

би хтось із вівтаря, виставленого в його душі, зди

рав найкращі окраси. 

»Так ее вона? Вона, моя PeriHa, мій ідеал, 

моє божество?« - повторяв він У свої.й душі сотні 

разів. - »Ну, вона, видно, не дуже нервова, не 

дуже чут.шва. Живе собі сяк, чи так. Не дарма 

кажуть: жінка як верба, де її посади, там і прий

меть ся. Над чистою водою, - то над вод,ою, а на 

поганому смітнику, - то на смітнику. Вона тут і 

там буде собі рости, найде собі якесь уподобаннє.« 

Тимчасом Стальський крутив ся ПО покою, при

ставив до стола пару крісел, добув із комоди гар

виti обрус і засте .. ШВ стjд, а потому, обертаючи ся 
до Реrіни, ГОВОРИВ далї тим самим свобідним, соло

;J;СНЬRИМ тоном, ще СО.;10ДШИМ, ніж уперед: 

- Мон люба жіночка Дивуєть ся, ЩО я: на таке 

сімєве свято запросив стороннього гостя. Адже 

так? Ну, пан меценас Рафадопич для :мене зовсім 

нестороннїй чоловік. Адже я розповідав тобі, Ре

(інко, що се мій елєв, ще з rімназілльних часів. 

О, стара знайомість, стара приязнь. .. Правда, пане 

:м.еценас? Він гаряче стиснув своїми долонн.м..и Й 
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потермосив Євгенову руку. - О, прошу, прошу сі

дати І Надїюсь, Реr'іночко, що КОДlІ пізнаєш БЛизще 

пана меценаса, то й сама призюівш менї рацію, 

що Jl10бійшого гостя я не міг привести на сьогод

нїшнїй празник. 

Вона все ще стояла на місцї й не зводила s 
нього на-пів-зач:удованого, на-пів-тупого погляду. 

СТaJIЬський підійшов до неї, лагідно всміхаючись, 

і шепнув їй до ву ха : 
- Не ду рій, ТИ, комедіантко І Не вдавай ідіотку І 

Іди до кухнї і припильнуй, щоб Онуфрова пряла

дила нам вечерю. Повечеряєм усї троє. А не роби 

мені комедії, розумівш? Не доводи мене до того, 

щоб .в: при чужім чоловіцї наробив тобі скандалу. 

І він легесенько взнн її за плечі і, вдаючи, 

немов проводить гі до дверей, формально випхав її 

з покою. Євген, у котрого слух був надзвичайно 

сильно розвинений, чув серед тиші :котде слово, 

яке -Стальськи:й прошептав .жінцї. Він аж здиву

вав ся сам собі, :коли, чуючи ті брутальні слова, 

зазнав у душі JIКoїCЬ пільги. Вони, мов жбух холод

ної ВОД'И, верну ли ЙОГО н-азад до дїйсности, пока!за.л.и 

йому в відповідному світлї ту огидливу комедію, 

ЯКУ грав перед ним Стальськи1і. А вона 1 Певна 

річ, ЙОМУ бу ло жаль ЇЇ, але на днї душі вставала 

JlRесь погане, еr'оїстичне, вороже чуттє, немов ка

зало до неї: »Вачшп, бачиш, ось яке ти вибрала І 

Не мала H~тiJIЬ1to оо·ли волї, щоб піти за ГOJIl()CO)[ 

серця, щоб оперти CJI тїтцї, так ось яке запопала 1« 
Тепер, коп згадує сю вчорашню сцену і свої 

вчорашнї почуття, Євген .щи::вувть СЯ, .як йому серце 

не трісло при такім пониженню й потоnтанню у JIЮб· 
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леної жінБ'.И. Ще вчора рано він не був би допустив, 

щоб иїг бути свідком такого зневажання свого іде
алу. Він був би розірвав, зубами загриз чоловіка, 

що посмів би навіть думкою зневажити його іде

альпу Per'iHY· А ввечір він чув той ОГИДНИЙ шепіт, 
СтальсьКОГО - і не РУІІШВ ея з місця, і рука його 
не затиснула ся в nЯСТУК і не розтовкла йому фізіо· 

номії, не здупш·ла горла І Як се могло стarrи ся? 

чи йому загородив дорогу шлюб, що лучив тих 

обоє людей докупи на нерозриnну долю, на нероз

ривну муку? Здасть ся, нї. Щось иньше спинило 

його, паралїжувало його волю ... 
Ся Fеr'іиа - то не була його Per'iHa;. То була 

якась виблїдла, невдатна копія його ідеалу. В неї 

не було того чарівного блиску, що колись так рап

тово, безвідпорно запо.тІОНИВ .його душу. Від неї -
Євген чув се - не виходила та маtічна сила, що 

тягла ЙОГО й віддавала їй на власність ТОДЇ, у щас

ливі днї їх спільних nідвідШl у школї гри на форте

пянї- Йому здавало ся часом, що оте довголітнє 
життв в такій поневірцї скалїчило, обезсилило її 

душу, а ИНЬШI1М разом він з почуттвм глибокої гір· 

кости вявив собі, що се його власне терпіннє по 

розлуцї З нею, його власна туга, і скорбота, і жа

лоба по нїй став му ром між ним і між нею, мов 

обтернений пліт 1), через котрий не можна пере· 

брати ся, не зранивши ся діткJШВО 2). 
А Стальський, тимчасом, сїв насупроти нього й 

спокійнїсенько, мов нїчого Й не бувало, почав за

бавляти його розмовою. Полились потоки звичай-

1) ТИН, загорода 
2) Дошнульно (поль.) 

11 
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них СПЛЇТОlt. Чи чу ЛІІ пан мецепас? HaficTapma 
дочка пана директора втекда з ЯКll~lОСЬ пенсіоно

ваним підпоручником ? А суддю Страхоцького, то

го ідіота, назначено на повітового суддю в Гумни

ськах 1 ) у нашім окрУЗЇ ВИЩОГО суду. А панопе 

Шварц і Шнадедьськнй - Т2ПІЛЯТЬ пан меценас? 

- ті »многонадїпні« паничі, що їх за крадіжки про

гнано зі судової служби, їздять по се.:Іах, нїби то 

МаЮть аr'енцію 2) краківської асекурації 3), а на дїлі 
ваймаютьси - Господи lШJlОСТИnИЙ, ти один знаєш, 

ЧИМ вони займають ся І Пан прокуратор КОЛlJСЬ-ТО 

аж волосев на собі микав, ЧlJтаючи рапорти жан

дармів про іх справки·). Та що, пан Шнадедь

ський - кузен пана президента суду, а пан Шварц 

б)'н колись канцел.їстом 5) у пана президента, і при 

тім він протеже пані СУДДІІХИ Могульської - зна

ють пан меценас, тої ОРДl1нарної Мазурки? Вона б 

очі видерла кождому, хто смів би на її улюб.1еного 

Шварца сказати лихе слово, не то що. І подумаііте 

собі, ті паничі можуть гудити собі безкарно по 

повітї, ані волос не спаде ЇМ із годови. Чую, що 

й :коло пана маршалка заскакують, пані маршал

ковій компліменти правлять, на домашнїх балн.х 

панпів підтанцьовують і все жалують ся на те, що 

1) Містечко в золочівському повітї на галицькому По
діллї 

2} AreHTYPY 
3) Відоме в Галичині асенураціnпе (страховочне) топа-

риство, в якому обеапечуоали ся (застраХОllуuались) від 
вогню й українські сеЛЯНIl до аасновання ,)Днїстра«( у Львові. 

f) Те, на що 8вичайно К<lЖУТЬ )ЗДt>ЛКИ« (сд'tЛЮІ) 

Іі} Канцелярійнпй урядовець - начальник канцелярії 



163 

їм у судї заподїяно страшенну кривду, кинено на 

них калюмнїю 1), не дано ЇМ змоги ОЧИСТІІТП ся. 

- Але, але І - перебив сам себе СтальськиЙ:. 

- Я тут балакаю, тай забу в ся. А моя панї якось 

не приходить. Перепрошую пана меценаса. Я за 

хвилиночку вернусь. 

І не ждучи на Євгенову відповідь, Стальський 

схопив сл з .місця й вибіг до кухнї. Вернув ся по 

ХВИЛЇ, а за НИМ служниця на тацї несла таріЛІ{И, на

кроєну платочками шинку, булки, пару пляшок ви

на, пляшку коняку й кїдька чарок. Вона поста

вила все се на стіл і приняла ся розставляти. 

- Йди, йди, приnильнуіі самовара, - мовив 

до неї Стальський, - ми вже тут дамо собі раду. 

Служниця вийшла. 

- Моя панї за.раз прийде. Не надїяла ся гостей. 

Пішла перебрати ся. 

- Але ж, п'ане, - мовив до нього Євген, -
:менї здаєть ся, що ви замісць дїйсного празних.а 

нароБІІте собі і своїй пані сьогоднї більше гризоти 

і клопоту. 

- Не бійте ся І - весело мовив Стальський, 

відкорковуючи пляшку З коняком. - Ось випиймо 

лшпе І Зараз воно инакше буде І 

- Ну, але без пані... без властивої солєнї

заПТRИ 2) ••• - з ЯКИМОСЬ болючим заклопотаннєи 

мовив Євген. 

- Га, га, га І Се ви гарно сказали І - бру

тально регочучись, МОВПВ СтаЛЬСЬRИЙ. - Властива 

солєнїзантка І Га, га І Ну, аде так, unter uns ge-

1) Наклеп 
1') Та, що в її честь справляють СВЯТО 

11· 
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sagt 1), як вона вам подобаєть ся? Дуже подібна 

до бідної жертви домашньої тиранії? 

В Євгена серце стисло ся й рука засвербіла, 

але в тій хвилї ввійшла Регіна, і увага обох мужчин 

звернула ся на неї. 

ХХІІІ. 

Боже І Що вона зробиа зі себе І чи збоже

волїла, чи на якусь дивовижу, чи на жарт одягла сл 

у свою злежану, помяту шлюбну су:кню? Біла ШОВ

кова спідниця, такий же, штучними перлами зпе

реду вишитий і білою коронкою 2) на грудях оБJtн
:мований стапик 3), волоссє розпущене, на руках тї
листої барви рукавички аж по ліктї, на ногах білі 

атласові ') черевички - оттак увійшла Регіпа до 

сальону_ Ішла звільна, lІОВ на-пів-сонна, зі спуще

ними вниз очима, мов, справдї, панна :молода до 

шлюбу. Тільки її незаС.іІОнене лице супроти сього 

білого одягу впг лядало пожовкле, на шиї під вухами 

видно бу .'10 зморшки, під очима залягли сипюваті 

тіни. 3рештою, л.ице її було поважне, задумане_ 

- Бій ся Вога, Регінко І Що ти зі себе зробила? 

- скрикнув Стальський, побачивши її в такім КО-

стю:ш. 

1) Сказавши між нами 
~) Мереживо 
3) l\охточка 
4} Оксамитні 
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- Сьогодні мій ювілей, - промовила Реrіпа, 

- десятилїтніЙ ювілей мого замужнього життя. Отся 

СУБ.ня - мовила вона, звертаючи ся лицем до Євге

на, - бу ла символом мого найбідьшого нещастя. Ії 

перед десятьма роками вднгла на мене цьоця, що 

бу ла відмалку моїм злим демоном. В неї, в отсю 

сукню, вона закляла всїх злих демонів, що мат 

мучити мене. Вони зробили своє. Десять років 

минуло (вона при сих словах обернула ся знов до 

мужа), ~ мої злі демони або покинули сю сукню, 

ПОЕИНУ ди мене, і в такім випадку нинїшнїй день 

бу де новим зворотом у моїм життю й варт того, щоб 

зустрінути його празнично. Або вони все ще чигають 

на мене, і, в такім випадку, надягаючи отсю сукню, 

н визвала їх. ЩО Ж, коли вони тут, КОJI.И чигають, 

та.к нехай підіймають ся, нехай мучать мене до

решти І я: пере6ула стілько, що крихта більше, 

чи крихта менше - не ЧШlИТЬ для мене ріжницї. 

- Але ж, Per'iHKo, - мовив Стальський, міня

чись на JШЦЇ, - що се ти говориш? Не компро

мітуй: мене й себе перед гостем, перед чужим чоло

віком І 

- Пан Євген не чужий чоловік, анї для тебе, 

анї для мене, - спокійно відповіла вона. 

- як то, ти хиба знаєш пана Євгена? 

Так. 

Ще з давнїйmих, передшлюбних часів? 

-- :Ми познайомились були на спільних л-єк

ціях му зики, - поспішив пояснити Євген. 

- І ти від того часу не забула пана Євгена.? 

допитував її Стальський, не звертаючи 'уваги 

на Євгенові слова. 
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- ІІі, не забу.nа. 

- А, то тп, певно, крихіточку любила його? 

У вас, жінок, таБ:а знайомість, то звичаііно рівно
значна з романсиком. 

- Крuхіточку ... НЇ, - З ПРИТІІСБ:ОМ відповіла 
РеІ'іна. 

- Ах, браво І - радісно скрикнув СтаЛЬСЬКIІЙ. 
- Дорогufi Mifi] Дозво .. lьте ПОШІТаТIІ вас як ідеал 
моєї жінки І От несподїванка І От праВДІШИЙ праз

НИК Д.ТІЯ мене І 

І він КИНУВ ся обifiмати Євгена, що стояв, мов 

оглушенпfi сею несподїваною сценою. 

- А н, ідіот, і не знав, що я розлучив колись 

два закохані серця І Ну, ПРИDlпаfiте ся хоч тепер 

як слїд І PeriHKO] Прошу не женупати ся! Пане 

меценас І Я чоловік ліберальний. Борони мене, 

Госпо,1;И, щоб я хотів стояти вам на заваді. Але ж 

прошу] ... 
І пін узяв Євгена за руку, щоб повести його 

до своєї жінки. В Євгена заклекотіло щось у серці. 

- Пане, - прохрипів він, - не маєте права 

брати мене на глум І Випрошую собі дуже таке 

поводженнє І Добраніч І 

І, відіпхнувши від себе Стальського так, що 

сей покотив ся на софу 1), він ухопив свій капе

люх і пальто, вибіг на r'aHoK, відтак 2) на ву ЛИЦЮ. 

Тут усе ще стояв фякер, якому Стальський забув 

яаплатити, й який справедливо розміркував собі, що 

другий пан, котрого пін віз сюди, швидше чи піз

нїйше, вийде іі, певно, заплатить йому. Євген сів 

1) канапа І) опіСJlJI 
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'На фЯІ\ра й вернув ся додому. Довго потія він хо

дип по CnOЇ~1 покою, безтшшиfi, моп одуріЛllit від 

ТОГО. щО бачив і чув ТОГО вечера. Потім маши
нальпо роздпг ся й заснув. 

А тепер, коли JlеРВІІ його, потрохи вспокоїли СЯ, 

пін сп.'шупап ся діfiти до ла~у з ТІІМІІ спомпна:uи. 

»Так от де ТП, Регіно моп 1« - думалось йому. 

»Ось яка твоя доля І .нк то ТИ ЗНОС'ІШ її? Де 

твої чари, де гармонія твоєї душі, ЯRОIO ти колись 

так відразу заПО.'10НІlла мою душу? ЧОМУ Я вчора 

не почувап її ані КРllхітки? ЧОМУ твоє лице ви~а
ло ся менї ТУШІМ, а твій концепт 1) із ТИМ шлюбним 

убраннєм впдав ся мені ГЛУПИМ, уразив мене, мов 

погана Іtомедія? І ЧОМУ У твоїх словах бренїло 

щось нещире, ВІІвчене, не-своє, ко:меділнське? Ре

(іно, Реrіио! Чи ржа великого страждання сто

чила тебе, чи тільки каламутна хвиля бу денного 

життя СПО.'lоскала 3 тебе ту чарівну краску, яка 
:КОЛІІСЬ МСІІЇ ВІlдавала ся вогнем твоєї душі? Вімай 

менї мііі ідеал, що ще вчора до вечера яснїв 

у МОЇ}І серцї, окружениfi аврео.'1ем не:uорочної чи· 

стоти, святости Й вічної ЮНОСТІ) І Віддай :менї мою 

любов, предмет моєї ТУГИ І Віддай менї найкращу 

частину моііого »Я«, згубдену там У тому ПРОКJlЯ

ТОМУ покою 1« 
Пін схопив СЯ з ліжка й почав одягати CJI. 

Якась трівога обхопила його. Попітрє сеї кімнати 

давило його, він потребував свіжого повітря, mи

РОБОГО простору, щоб не задушити ся. Але, одягши 

ся, він почув себе таким беЗСИДЬНИll, таким нещас-

1) виДУмиа, жарт 
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ним, що мусів сїсти на кріслї коло столика. І на· 

раз у його голові забу лькотїли нові думи, понесла 

ся ЇХ течія зовсім у противному напрямі, нїж досі. 

»Варвар н f Погань І Нелюд. Адже вона боже· 

воліє з терпіння, сама не знає, що з нею дїєть 

с.я І Адже, побачивши мене, вона мов остовпіла, 

нездібна була слова промовити. Адже він зну· 

щаєть с.я над нею, кождим словом шпигає, кождим 

позирком ранить, кождим PYXO~I топче її. А я див· 

ЛЮСЬ, як вона треплеть ся й мечеть ся з болю і 

смію критикувати її рухи І Я, ПРОlt.іІЛТИЙ естетик, 

роздобендюю 1) : сей рух смішний, сей вираз тупий, 
сі слова недоладні І Боже J Та невже ж у мене 

нема ані крихітки серця? Невже разом із любовю 

JI стратив здібність до простого людського спів

чутrя?« 

Дрож пройшла по його тілї. Пропасниця забі

гала по нервах. Зуби сцїпили ся, і він, УХОШlвmи 

в обі долонї розпалене чоло, ПОХИЛIIВ сл над столом. 

ДОБГО він сидїв отан: і с.ам не чу в того, коли з 

його очей :gо.шли ся пекучі сльози. йому зроби

ло ся лекше від них, і в мі ру, .як лекшаЛ0 на душі, 

- сльози лили ся, капади на стіл, РОЗ.'Іивали ся ка

люжками, текли рі чхою, ПОКИ не дотеклл до краю 

стола. Тут вони сперJШ сл на якийсь час на гострім 

канті 2). Але з очей набігали все нові й нові краплі 
й дшшва."ІИ річечку, і ось вона перемогла кант і 

рясним градом крапель бризьнула на підлогу. Євген 

не чув TOГ~. В нього В серці робило ся якось хо

лодно, тихо, мов там Зilлягала педдка порожнеча. 

1) Роамірновую, не вдаючи ся в почування 
2) rpaJU(a 
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Думки зупинили ся, течія образів у фантазії зупи

нила ся, воШІ лежала зомдїла. 

Голосне стуканнє до дверей сальону розбуркало 

ЙОГО з того душевного зомлїння, примусило встати 

3 місцв: й отямити СН.. Машинально він обтер очі 

рушником, вийшов зі спальнї, замкнув її за собою 

і, промовивши »прошу ввіИти«, наблизив ся до две

рей сальону й відімкнув іх. 

Двері широко відчинили ся, і в НИХ стояв пан 

маршалок Брикальський, вистроєний, пахучий, 

усміхнений, щасливий. 

- Чи можу ввійти? - запитав, кланяючись. 

Але ж прошу, прошу, - відповів Євген і 

також легенько вклонив ся. 

ХХІУ. 

Пан маршалок стояв ХВПJIПну у двер.в:х. Його 
лице ясніло якимось незвичайним блиском, очі го

ріли, на у стах тремтїв щасливий усміх, готовий, 

бачилось, в одпій секундї зірвати ся бурею й ви

бухнути веселим, сердешним реготом. Потім він 

широко простер руки й кинув ся на Євгена. 

- Ха, ха, ха І :Коханий меценасе І Дозволь, 

нехай обійму тебе І Ха, ха, ха ІПочтива 1) душе! 
Ну, дай же поцілувати себе І 

І він стискав, майже душив Євгена у своїх 

обіймах, не зважаючи, що сеЙ 3 зачудованнєм зро-

1) В розумінню польс. poczciwy, себто, чесний, не унр. 
уштивий, себто, чемний 
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бив прок узад, хоронячись перед вибухом його 

щнростп, ЩО відкрив уста ДЛЯ протесту й навіть 

рукаМІІ СIl.1купав ся легенько відсторонпти пана 

маршаЛІШ, від якого зовсїм не надїяв ся такої ін

тпмноеТІІ. 

- Але ж нї, нї, не пручай ся І Не можу здер

жати ся І Таку радість, таку ПрІншність, таку 

роскіш, яку ТН спрашlВ менї - зо.:ІОта душе І - и 

мушу, мушу І ... 
І він іще раз обняв, ще раз прптпснув Євгена 

до CBOGЇ ГРУДІІ, ще раз прпхидпв йому ДО ЛИЦЯ 

свою наПОllадовану ріденьку чуприну. 

Євген пересилував себе й-почав усміхати ся. 

- Нан маршалок, як бачу, ПРИХОАJIТЬ до мене 

в подвійно проступному намірі. 

- В подвїІЇно проступному? Ха, ха, ха І За

раз видно юриста 1 Прошу, прошу І В подвійно 

ПрОСТУПНО~ІУ ? Як ее маю РОЗУ~lіти? 
- Проста річ. Пан :маршаJЮlt Б-идають ся на 

меле ДЇЙСТВОМ - ее один проступок, і в додатку 

хочуть ВМОвити в :мене, що я сам тому причпна, 

щО Я, так сказати, моральнпіі справник того про

СТУПІ{а. 

- Чудово І Чудово І Ха, ха, ха І Ну, але жарт 

набік. Добрий день, пане меценас І Вашу руку І 

Так. Здорові, дужі, веселі, еперr'ічні - надїюсь, 

надїюсь . .. Світ перевертаєте, суспільність рефор

муєте - так і сдїд, так і слід. У вас сила -
Platz fiir die J ungen 11) Нас, що перелшли своє -
набік І Під ноги старе порохно! Нехай не за

ваджаєl ... 
1) Місця д.пя МОЛОДИХ І 
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Поки-що - ПРQШУ сїдати, - промовив 

Євген, якому пан БРІІкальський не давав прийти 

до С.l0ва. 

- ДЯІ\ую, дякую. Отже так r ее ваша робітня, 

:мовив він, переводячи дух і роззираЮЧIlСЬ дов· 

І\О.'Ш. - Даруйте, що вас тут нападаю, таВ іще 

в тю{іfi вчасній 1) ГОДІШї. Був У вашій канцелярії 

- там замкнено. Сторш-к сказав менї, що ви ще 

нагорі. Дай, - думаю собі, - відвідаю того льва 

в ііого леговищі. 

- Дуже вдячний за честь. 

- Але ж навпаКІІ, навпаКІJ 1 Я дуже рад. Здав-
на бажав відвідати вас у вашім sапсtіssішum, у 

тій кузнї, де вдасТlШО впковують ся ті плпни ... 
- Пан маршалок іронїзують. Я собі ПРОСТІІЙ 

адвокаПІНа. RУДІІ мені до якихось плянів? .як 

бачите, жпву попросту, заробляю на хлїб, удержую 

ся снк-так при теперішнім порядку .fi зовсїм не 

почуваю в собі анї сили, ані охоти на суспільного 

реформатора. 

- Га, га, га r Говоріть, паноч~у, говоріть се 

кому иньmому, не мені І Я також дещо трохи знаю. 

ГО, ГО, і очі маю, і вмію НИШІ бачити І А В нас, 

що стоїмо на ВИЩОМУ щебдї, дуже тонке чу'П'є 

на RОЖДПЙ найменший рух, який проявляєть СЯ 

внизу. 

- Чи тільки часом вашої власної дрожі не 

npIlfiMaGTe за якийсь страшний і ворожий вам рух? 

промовив тр{)хи терпко Євген. 

- Ого, пан меценас починають підпускати 

1) Ранній 
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шпильки І Ну, НЇ, мене тим не вкодете І Л чоло

вік загартований. Але скажіть, зробіть ласку, ЩО, 

властиво, за цїль має той ваш дотепний - мушу ее 

признати, що дуже дотепний - жарт із тими хло

пами? 

- Жарт із хлопами? Не розумію, про що 

пан маршалок кажуть. 

- Ха, ха, ха! - знов розреготав СЯ пап :мар

шалок. - Отсе правдивий гуморист. »Пустить ві

ца« 1), а сам ані не :моргне, ще й удає, буцім то ні
чого й не знає. 

- Пан маршалок ставлять мене у кд:опіт.л.иве 

положеннє. .н признаю сл, що дуже люблю »віци« 

fi рад бп також пос:міяти CJI, але, їй-Богу, не знаю, 

про що йде мова. 

- Але ж, коханий пане меценасе! - кричав 

маршалок, знов простираЮЧIf до Євгена спаї обійми. 

- Перед вами власник Бу РRотина й говорить вам 

про дотеп, ЯКИЙ. ВИ зроБЮІИ З його хлопами, а ви 

ще вдаєте, що не розумієте І 

- А, так 1 ее про ва.ших хлопів І 

- Так, так І Ха, ха, ха І Знаєте, ми з .жін-

кою вчора реготали ея так 1 - - Треба вам було 

чути, з .нким обуреннєм оповідали нам ті люде - -
знаєте, по1Ш в нас із-давен-данна привикли - -
скоро щ-онебудь, з усїм іти до двора. І 3 тим ... 
.нк тільки вернули ся з міста, зараз до мене. ~)Проси

мо лаСІ\И панської, :МИ хотїли би спитати ся, що то за 

аду кат такий. Ми ЙО:\ІУ nімади свою справу за 

1) Жарrонова іптеЛїr'ентсьна фраза, лної вживає уКр. і 
ПОЛЬ. івтеЛїr'енція в ГаЛИЧИНі, оаначає стілько, що: )сказати 
жарт« 
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ту ro:юку, а він нам каЖе: »,Ви- дУрнї'«. Так нам 

казав, їй-Богу! Ви дурнї І Що вам, каже, праву

вати ся з паном за якусь толоку? Що толока 

варта? Тьфу І я: вам не те скажу. Дайте :менї 

ТИСЯЧУ ринських, а я вам виправую ввесь панськ~й 

маєток, з будинками, фільварками й лїсами«. Ха, 

ха, ха J 

Пан маршалок дуже добре наслїдував голос, 

і вимову, і жести селян, але при останньому слові 

таки не виде ржав й роз реготав ся. 

Євгенове лице поте:мнїло. Відблиск усміху щез 

із нього, але очі сильно й гостро вперли ся в лице 

маршалка. 

- Пане маршалку, - ПРОМОВИВ Bi:ti спокійним, 

але твердим тоном. 

- Але ж чеюіЙ1'Є, чекайте, коханий меценасе 1 
- перервав ЙО11У Брика.'ІЬСЬКИЙ, клеплючи його 

по колїнї. - Не потребу єте хмурити ся І Адже я 

дуже добре знаю, ку ди стежка в горох. Але я 

хочу скінчити вам їх ПрОМОВJ, - ее чудова штука І 

Ха, ха, ха І »Ая, прошу ласки пансыIої,' так нам 

казав той а'дукат. Але ми йому сказали: »,Паве 

D;дукате, ми бідні люде, але на чуже не лакомі. 

Нам панські добра непотрібні, ми свого пана мар

шалка любимо й шануємо, а панські добра, то пан

ські, а не наші. А ми 3 паном маршалком не хо

чемо правувати ся, і ми 3 ним погодимо ся, і про

симо вас, аби ви нас не бунтували проти нашого 

пана маршалка. І аби ви нам ві)JДали наші папери 

й те, що ми видади вам на mтемплї 1) Й на писа-

l} Гербові марни 
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НИНУ, бо ми не хочемо вдапати СЯ в процеси, бо 

ми люде спокіtіні, а наш пан маршалок добрий пан, 

дай йому, Боже, ЗДОРОВ.'Іє і многа лїта 1'« А що, 

правда, що добре вирецитували? Так, як ви на

вчили їх, n рu.вда ? 
- Пане маршалку, - мовив поважно Єпген, 

- дуже перепрошую, але мені здаєть СЯ, щО з сим 

останнім питаннєм пан маршадок удаJШ ся на не

властиву адресу. 

- Як то? Як то? 

- Прошу приняти до відомости, що Я не вчив 

нїкого Й нїколи брехати, а про се, що мені тут 

вирецитували пан .маршалок, нічогїсїнько не знаю. 

- Як то? Не знаєте? Так ее не ви навчили 

їх сього? 

- Надїюсь, що пан маршалок не мають наміру 

ображати мене такими ... 
- Але ж, коханий меценасе І Ображати І Вас! 

Rленусь вам, ми вчора обоє з жінкою, почувши сю 

вістку під хлопіп, зразу реготали ся, а далі заду

мали ся. А що, чи не лїпше б, справді, зробити 

так, як нам піддає меценас? (Ми не сумнівали св, 

що хлопи говорять із вашої інструкції). 3амісць 

прапупати ся за те дурне пасовисько - вімати ЇМ 

його задармо? 

Пан маршалок говорив ті слова так собі, нїби 

знехотя, 3 виразом щирости в голосі, але його очі 

ВПlIЛll ся прп тому в Євгенове лице і слїдпли КОЖДИЙ 

наtiменьшиfi рух, кожду ледви за~Іітну зміну пиразу. 

- Мене ся спрапа не оБХОДІІТЬ зовсім, - холодно 

МОDlШ Єпген, - бо БУРІШТІIНЦї відучора перестали 

бути моїми клїєнтами. Можу запевнити пана мар-
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mа!пш ще раз словом чести, що таКІІХ сдів, як 

тут мені передавали пан маршаДОІ\~, анї подібних 

слів У такім сенсї, я селянам не говорив. Наша 

розмова йшла зовсїм на иньшу тему. 

- А вільно спитати, на ику? - підхопив пан 

маршалок. 

- Дарують пан мартадок, сього я не можу 

СRазати. Коли селяни схочуть, то можуть сказати, 

я їх до секрету не з'обовнзував, але я сам не можу 

сього сказати. Але коли б мю-ІЇ вільно було пора

ДИТИ панові маршалкові так, по щирости ... 
- Прошу, прошу І 

- То я також порадив би відступити сю то-

локу селянам. 

- Так? 

- Справа спірна, нема сумніву, але наскілько 

я П знаю, селяни можуть виграти. 

- Чи справді? 

- Се моє переконаннє, якого я набрав, просту-

діювавши ДОКЛёl,J,НО акти. 

- І ви радите менї уступити добровільно. 

- ее моя рада. Розумієть ся, коли ... 
- Коли що? 

- І~о.1И се для пана марша.1lка мождиво, 

відповів спокійно Євген. 

- А ТО ЯК ви розумієте? Чому б мало бути 

неможливо? 

- На се пптаннв пан маршалок борше МОГЛИ 

б мені відповісти, нїж я пану. Ріжні бупають 

ПРИЧIlНИ. 

Пан lIapma.'JoK устав. Розмова зачинала йому 
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не подобатись. Він ішов сюди зовСЇм із иньпш:м 

наміром. Він бажав відразу розбити, здемаску~ 

вати Євгена, любувати ся його ЗaRлопотавввм, коли 

побачить, що його бунтівницька аr'ітація серед ce~ 

лян відкрита, зраджена тими, КОМУ мала вийти на 

користь. Для більшого ефеІ(ТУ він навіть прибрехав 

добру пайку у, справді, наївнім та лукаво-підхлїбнім 

оповіданню селнн. А, тимчасом, він побачив, ЩО 
Євгена не так meгко збити З[lантелику, побачив 

надто, що його шrасна брехня відібрала йому значну 

часть тої певности і с:мі JrOCТИ , НЕа бу ЛaJ б потрібна 

для повалення такого зручного противника. Він 

чув якусь оскомину в душі і ДЛJlТОГО встав, попро~ 

щав ся як найчемнїйше з ЄBreнO}l~ і пішов. 

Євген провів його на сходи й вернув ся Ао 

свого покою. 

ХХУ. 

Євген ходив ПО покою Й думав. 

»Го, го, пане маршалку І Тах легко ви не 

заведете :мене в горох. Я знаю вас л'іпше, ніж ви 

мене. Я знаю дуже добре, що вам учора не до 

сміху було, коли вам селяни передавали мою раду. 

І сьогоднї ви силували ся на гумор, але не дoдep~ 

жали до кінця. О, знаю, вам хотіло ся вшпигнути 

мене в саме серце, показати менї, що ті мужики, 

добра котрих н бажаю, самі перші зраджують мов 

довіррв, готові видати :&Іене криміналові. Так, ее 

бу ла б ДЛЯ вас найбільша радість; ся думка блиско-
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тіла в ваших очах, коли ви входили до сього по

RОЮ.« 

Він живійше почав ходити по покою. 

»Дивне те людське серце І Найбільше своє 

щастє, найбільшу рос:кіш бачить у тім, щоб завдати 

другому болючий удар, зробити його нещасливим, 

відібрати йому віру в людей і надїю на лїпше І Адже 

тільки се побожне бажаннє надавало панові мар

шалкові при вхоДї сюди такий щасшший, тріумфу

ючий вид. Він ІПШУВ ся навіть цїлувати мене І 

Видно, що »цілоnаннє Юдино«, се якась типова 
CR.r.OHHicTb таких серць. Певного рода чоловіко

любє - подати другому ПрlІцукровану отруту, серед 

танцю ввіпхнути йому штилєт 1) У еерце.« 
Піп не переставав ходити по покою, і його 

ДУМКИ не переставаШІ розвивати ся в песимістичнім 

напрямі, немов розмотували клубок чорних ниток. 

»А мої селяни І Чи, бач, які полїтики І Дай, 

мовляв, підчорнимо аду:ката, оплюємо ЙОГО й тим 

купимо собі панську ласку І Чудова перспектива 

для дальшої праці І Варто для них мучитись і тер

піти І Приємно вести іх до бою 3 тою темн~ю 00-

лою, що тільки й чигає на те, щоб нас поодинці 

схрупати І І то вже в початку таке, при дрібниці, 

де в мене нема нїякісїнького вла~ного інтересу. 

Що ж подумати про такі випадки, де від захоlJання 

секрету могла б залежати моя доля, моє житrє І 
Адже ж вони, не надумуючи ся, з усміхом і без до

кору совісти пожертву ють мене, ще й кепкувати 

1) кинджал 

12 
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муть: »Що, мовл.'яв, за такий адукат, що звірюєть 

ся нам з такими річами І Дурневі дурна дорога !« 
у нього кипіло в нутрі. Він жбурнув геть від 

себе книжку законів, яку держав у руцї. Груди 

дихали важко, від зворушення й болю дух захоплю

вало, і він зупинив ся біля вікна. Зразу не ба

чив нічого: розбу рхане чуттє заслонювало все перед 

ним. Але потім його зір прояснїв, і він побачив, 

що просто перед ним, у ПУСТОМУ міському саду на 

знаній затїненій лавочці сидїла чорна дама з ли

цем, зверненим до його ВІкна. 

Регіна? 

Він у першій хвилі здивував ся, побачивши ЇЇ. 

Чого вона? По що? Свіжий удар, нанесений йому 

маршалком, хоч, бачилось, у першій хвилї не бодів, 

11Іоказав ся глибшим, більше болючим, ніж він l{y.. 

мав зразу. Сей удар зранив не його особисте по

чуттє, не ту переболїлу й потрохи загоєну рану, 

з якою він носив ся цілих десять лїт, але молоде, 

свіже й сильне деревце :його громадської дїяль

ности, його святу віру в народ, у непропащу мо

ральну силу рідної нації, в її кращу будущину. 

Тільки помалу, ходлчи по покою, він починав від

чувати всю жорстокість і болючість сього удару, 

і В його голові .почали клубити ся погані думки, 

почали виривати ся з уст прокляття. Побачивши 

В тій хвилі чорну даму на лавочці В саду, 'він зразу 
дивип СЯ на неї з якимось за.чу дуваннє:м:, мов на 

щось незнайоме, що завадою стає йому в дорозі. 

Недавня хвиля, коли він над долею сеї жінки про

лив невисохлу ще річку сліз - якже ж далека 

була вона тепер :від нього? Що вона йому? Примха, 
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слабість волї, сантиментальний порив, соромний се

ред тих обставин, у нких він жиє тепер) І чим 

вона бу ла для нього в життю 1 Нїчим, дрібнень

КИМ епізодом, що заважить хиба за питну супроти 

тоЇ широкої, поважної праці, якій він хоче - по

Dинен - .мусить вімати своє житrє. Тепер .якоюсь 
примхою долі їх стежки ще раз зустріли СЯ - і 

що ж із того 1« Стрічають ся перехресні стежки на 

широкому степу тай знов розбігаю'Гь ся І Таке буде 

й наше. Що вона мені тепер, і що я ій 1 Нічо

ГІСІНЬКО. Перелетні тіни, що :мигнуть понад доли

ною й не лишать по собі нїчого-нїчогісїнько ... « 
І він відвернув ся. 

Та в тій хвилі почув, як його серце стисло сл, 

заболїло страшенно, неначе рвало сн в його грудях. 

Наглим рухом голови він іще раз зирнув на чорну 

даму, і йому пригадала ся вона у вчорашньому 

помнroму і влежаному шлюбному строю, і її на-пів

божевільні СЛОБа, і признаннє, що лЮбила його, і її 
розпущене волоссє, і цинїчні слова її мужа - і, 

не тямлячи сам себе, не застановляючись, що і по 

що, він ухопив капелюх, замкнув за соБОЮ покій 

і впбіг надвір ... 

ХХУІ. 

Він біг знаною ДОРОГОЮ, навіть у думці собі 

не покладаючи, щоб вона й с.им разом могла щез

нути, яIt колись-то. І, справді, вона сиділа ва ла

вочці, все вдивлена в його вікно, немов ждала його. 

12· 
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Rоли набл:изив СЯ, вона не здивувала сл й не збен

Teжилacь' немов ждала його. RоJIИ він тремтячим 
голосом поздоровив ЇЇ, вона мовчки подала йому 

руку, обтягнену чорною нитяною рукавичкою. Він 

стиснув сю руку - не мав відваги піднести її 

до уст. Потім станув перед нею й мовчки дивив 

ся на неї. 

- Прошу, сядьте коло мене, -'- промовила 

вона. 

Він сїв. 

- Так от як ми зустрічаємось r - промовив 

ледви чутно. 

- Як вам поводило ся? 

- ХОРИЙ був. 

- Що ж вам було? 

- Вас не міг забути. 

Вона зупинила ся на ньому довгим поглядом. 

- Невже се так дуже болїдо вас? 

Усе наболїле прорвало ся в його душі. 

- Панї, .я тисячу разів на день ПРОКJШнав і 

благослов.ив вас. Я блукав, мов безумний, шукаючи 

вас. Я пересилював себе, а проте не міг вирвати 
вас зі своєї душі. Я доходив ДО того, ЩО починав 

вірити в чари, в УРОItlИ, які ви мусїли кинути на 

мене. Я осуджував вас у душі як злочинницю, що 

зруйнувала моє ЖИТТЄ, змарнувала найкращий скарб 

мойого чутrя, - а рівночасно кланяв сл вам як 

найвищій святощі мойого життя. 

- Ваші благословенства лишили ся при вас, 

- мовила сумовито РеІ'іна, - а ваші прокляТ'Гя: 

ДОСJlГJI.И мене. 

В Євгена похололо на серцї при тих СJIОВах. 
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- Мої благословенства! Панї, звіСТІtу про ваше 

зауУЖЖ6 я ТJlЖRО відхорував. Тай потім - кіль

Бо разів я нарікав на долю." що дала мені видужати 
3 тої хороби І Rілько разів моя рука простнгала 

ся до револьвера, щоб одним вистрілом зробити кі

нець усьому тому. Я ОІІИнив ся, мов морJПt серед 

:моря без компаса. У :мене не стало мети життя, 

не стало тоі остроги, що додає енергії. 

- А таки ви найшли собі :мету, викресали в 

душі енергію, - перебила вона йому спокійно, але 

рішучо. 

- ЖИТТЕ:; бере своє. Чоловік утягнеть ся 

в ту роботу, а потреба мов погонич із батогом під

гонює. Се так. Але ж се невольницьке, під'яремне 

життє І Се -не людське життє І Чи таке то було б 

наше життє, як би ми були разом І Як би кожда 

трудність под:еоювала наші СШІИ, кожда супротивц:а 

хвиля зближувала нас, як би мені підчас праці 

не капала кров із серця! 

- А проте тягнете. І, скажіть по правдї, чи 

сама та праця чим далі не робилась вам дорож

тою, не набирала ідеальнїйшої подоби, не робила 

ся вам метою життя - вищою, свнтїйшою, нїж усе 

те, ЩО вп могли б були найти оо мною? 

- Панї, звіДЮІ таке поріnнаннє? Як я :можу 

порівнювати щось із тим, чого не знаю? 

- Ну, то :киньте набік порівнаннє, а скажіть 

просто! Адже ж у своїй праці ви наЙш.'LИ собі 

мету ЖИТТЯ. .я: чу ла дещо про вашу роботу, а 

дечого догадую ся. Ви Русин, а Русини вперті на 

свойому. Ви чоловік із чуттєм, значить - ідеалїст. 

я: певна, що ви маєте вищі ціли перед собою, 
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еи..nкуєтесь іти вгору і вести lIНЬmих за собою. 

Адже так, правда? 

- Тах. 

- Значить, я не помилялась у свойому чуттю. 

Значить, мої мол.'Итви і сльози не пропали марно. 

- Ваші мол.итви і сльози? 

- Так. Мої моJlИТВП і сльози. Слухайте, 

lевю І Дозвольте, що буду говорити до вас так, 
як говорю ЩО-ДНЯ і що-вечера у своїх самоТІШХ 

думах отсе вже десять літ. Тепер ... після вчо

рашнього. .. .а: чую ся свобідною супроти вас. Би 

бачили моє життє - і я можу сказати вам усе. 
Тямите нашу останню розмову там, у Львові, на 

вулиці? Тодї, коли ви перелякали ся, чи я не 

хора. Знаєте, мені тоді пройшло по душі дійсне 
прочутгє моєі будущоі долі. Коли· я побачила, як 

цьоця змірила вас своїм ~нірдним погляД'Ои... Ні, 

не згірдним, а було в тім поглядї щось таке погане 

й ненависне... тямите, я вся похолола й мало не 

впала. ее все від того погляр;у. І тоді вперше по 

моїм сеРЦі проіішло щось таке, що я зрозуміла єван

гельські слова про меч, що мав пройти серце Ма

тері .Божої. .я:: вирвала ся від вас майже силою, а 

коли покину да вас, то аж тоді почу ла, як гаряче, 

их невимовно .я: люблю вас. Бачите, говорю се 

спокійно. Адже ж я небіжка для вас. .. нас ділить 
могила, могила - Tq спокій. 

- Панї І - скрикнув Євген, в котрого серце 
рвало ся при тих словах. 

Та вона рухом руки заставила його :мовчати 

й говорила p;uї: 
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- І тоді ж я зрозуміла, що не- побачу вас 

більше, так, що сцена, нку зробила мені потім цьо
ця, не бу да ДЛJI мене несподіванкою. Може бути, 

що я занадто скоро пімала CJI цьоциному нака

зові, - ну, та за се терплю тепер. ее своєю до

рогою, та що ее вас обходить І Але вночі, заМ

кнувши сл у своім покоїку, н кину ла CJI на долівку 

перед образом Пречистоі - можете мені вірити, 

rеню, не :маю ніякого інтересу грати перед вами 

:комедію ... небіщики загалом кепські комедіянти І ... 
я: кину ла ся на долівку й довго молила ся, плачучи 

гарячими слїзьми. »Мати Божа«, - :молилась н, -
»дай, щоб я була для нього найвищим, найкращим, 

чим тільки може бути жінка для мужа! Щоб.и 

fюму бу ла поміччю у пригодї, потіхою в горю, за

охотою до всього доброго І Щоб н вела його до 

всього, що високе й чесне. І коли н сама нездала 

на се, занадто низька, занадто буденна, занадто 

нездібна, то знївеч мене, відкинь як нездаJШЙ зна

ряд, а вложи йому в серце мій образ і надай йому 

силу, і блиск~ і чарИ[, і нехай він веде його й під

носить туди, куди я сама не СНГНУ«. Бачите, r еню, 
і Пречиста вислухала мене. 3 ваших слів н пере
БаНУЮ ся, що я не дармо молила СЯ і плакал'а. Ви 

жалуєтесь, що не могли забути мене. А.в: певна, 

що се власне бу ла та .провідна звізда, що не да

вала вам заснути спокійно, не давала заблукати 

ся в темряві егоїзму, вела вас усе вище та 

вище ... 
В Євгена бризьнули сльози з очей. Він ухопив 

її за руку. 

- Пані, дое.ить того І Ви рвете :мов серце. 
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Itожде ваше. слово наново показує мені, як ба

гато я стратив, тратячи вас. 

Ну, що там про се говорити І - мовила Ре

[іна, всміхаючись сумовито. - Бачите, я стара ба

ба, а перед вами ще світ широкий. Вам життє 

всміхаєть ся. 

- О, чудово всміхаєть ся І - гірко скрикнув 

він. - Ні, панї, дозвольте й менї сказати вам 

пра,ВДУ сказати те, з чим я прийшов сюди, поба

чивши вас. 

Вона вважно погллнула на його лице. 

- Догадую ся, що ви хочете сказати, - :мо-

вила, блїднучи на лиці. 

- Ви бліднете, панї? 

- Ну, говоріть, - мовила вона ледви чутно. 

- Про ваше жи'ГГє знав я не відучора. То 

значить, про житгє пані Стальської. Бо се менї 

ані у сні не ввижало ся, щоб панї Стальська, '1'0 

були ви. Але проте, ЯЕ жиєть ся панї Стальсь:tt,іfi 

із мужем, знав я давно з уст самого пана Сталь

ського. І коли вчора побачив, що пані Стальська 

- ее моі святощі, наіідорожший скарб моєї душі, 

моя P~riHa, се ви, панї, коли я переконав ся, що 

пан Стадьеький не переборщив у своїм цинічнім 

оповіданню, коли сьогоднї отямив СЯ трохи від 

того страшного у дару й коли при тім добрі люде 

поквапили ся зараз же посолити мою свіжу рану 

Пані, ви відвертаєте ея? 

- Говоріть, ГOBopiT~, - МОВ У сні прошептала 

PeriHa. 
Слухайте, панї... Слухай, Регіно І Хто ее 

сказав тобі, що ти небіжка для мене? Хто сказав 
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тобі, що нас дїлить могила? Нас дїлить фікція, 
а не могила. Лише крихітка доброї волї, крихітка 

s'усилля - і тої фікції нема між нами. Лїта ми

нули - щО Ж, минули однаково для тебе, як і для 

мене. Обоє ми постаріли ся. Але проте ми не 

старі. А любов творить чуда. Вона віДМОJIОДИТЬ 

нас. Вона загоїть наші довголітнї рани, покрив 

муравою забуття МОГИJIEИ наших молодих бажань, 

ОБрасить їх новим, хоч пізним, але запахущим цві

тоу. Слухай, Регіно І Нїщо ще не страчене для 

нас І Любиш мене? Віриш у мене? 
Він держав обі її руки, стискав їх у своїх га

рячих долонях. Бона сидїла блїда, сумна й не гля

дїла па нього. 

- Регіно, серце моє І Незабутня моя І Невже 

горе зламало тебе так, що ти перестала вірити 

сама в себе? Невже всяке бажаннв і вснка наДЇJ;r 

щастя замерли у твоїй душі? Озови с.в: І Скажи 

слово! Зірви ті огидливі пута, нк.ими сковано тебе. 

А)І;же ж я не вірю, щоб ти вважала святим і ша

новним те, що було для тебе десятилїтньою нелюд

ською торту рою І Подай мені руку! Я все Biд.zr,aM 

тобі. Покипемо сей г6род, сей край... Світ ши

рокий І Подамо ся геть, хоч би за море. Л здоров, 

с~льний, повний віри, а при тобі моя сила й віра 

зросте вдесятеро. Не згинемо І Заробимо собі на 

ЖIІТТ6. Биборемо в нього все можливе. Бидремо 

в НЬОГО, щО тільки дасть сн, з того скарбу люДсько'ГО 

щастя, який був призначений для нас ... 
При останнїх словах Регіна З<lтремтїла й під

вела лице, мов нараз прокинул:а ся зо сну. 

- Призначений ддя нас J Ти читав у книвї при-
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значення? Ти знаєш, чи, справді, було для нас 

призначено щось иньmе, ніж те, що маємо? 

- Реrі;но, се не відповідь на моє питаннє І 

скрикнув він уражений. 

- Слухай, rеню, - оповідж мені про своі про
цеси. Я чу ла, НIt тебе хвалять, що ти один із най

ліпших адвокатів у краю. А дехто жалу є: ЩО ва 

шкода) такий" добрий адвокат, а пустив ся на ХЛОП

ського оборонця І Знаєш, коли JI чую такі похвали 

й такі нарікання, то в мені аж серце росте. 

- Регіно! До чого се все веде? Остогидло 

мені адвокатство 1 Остогидли ."мені і хлопи, і па

ни, і су ди І Скажи слово, Регіно, - одно слово, і 

ще сьогодні покинемо се прокляте гніздо, будемо 

вільні, будемо щасливі. 

- Краденим щастєм, так? 

- DЦo там! Слово, пусте слово! 

- r еню, r еню І Не говори того І Адже ж тут 
подвійна крадіж. Ти вкрав би мене від мужа, а н 

тебе від твойого діла, від тих нещасних, віками 

кривджених ЛJOдеи, що потребують тебе, що - не

хай і так - не вміють оцінити тебе, але мають 

право до твоєї працї й помочі. Не бій сл, воjНИ пізна

ють тебе, і підуть за тобою, і віДДЯЧУТЬ ся тобі. А 

я - ЩО я? Тепер у хвилі розворушення ти бачиш 

у мені не те, що дійсно сидить перед тобою, а свій 

ідеал, той образ, який ти вилелїffВ у своїй душі. А 

за день, за два прийде розчарованнє, запал остигне, 

око загострить ся на мої хиби, і наше крадене щастє 

перемінить сл на нову тюрму, нові кайдани. 

- Регіно І Не говори так І ~ СltрИкнув Євген. 

- .нвже не дїтвак. Давно відвик вімавати ся 
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jлюзіям і йти за хвилевими поривам::и. Те, що го

ворю - виплив мовї незломної постанови, мого 

щирого чутгя. Скажи слово~ одно СЛОВО І Адже 
н знаю, що ти шобиш мене. Твої очі говорять менї, 

що бажаннє щастя й любови не вигасло у твоїй 

душі. Так чого ж отягати ся? Що нас вяже до 
сього гнїзда? Люд? Хиба ж і за морем я не ~найду 

люду, свойого люду, для якого зможу працювати, 

і ЯКИИ таксамо потребує моєї підмоги? Голубочко 

моя І Бідна мученице r Не .муч і себе, й мене r 
Адже ж я й так не зможу жити тут, знаючи, що 

ти близько мене і в такім положенню, 3 такИм 

чоловіком r Що кождий день твого ЖИТТЯ, ТО му
ка, то терпіннє, пониженнє, зневага І Адже ж JI 

або втечу відси сам, або вду рію, або допущу ея 
якогось злочину І PeriHO, Perїнo І 3милуй ся наді 

мною й пад собою І 

Лице Реrіни при тих словах поблїдло ще дужше, 

було блїде мов полотно. В губах не було анї ;кро

винки, і вони тремтїли мов два блїді рожеві листки 

від вітру. Ії груди дихали важко. 
Нараз вона встала 8 лавки, наморrцила чоло 

Й, обертаючи ся· до Євгена, промовила: 
- Пане, JI m любна жінка ... чесна жінка. Менї 

не випадає слухати таких промов. Бувайте здорові І 

І, не подавши йому руки, вона пішла геть, 

не озираючись. 
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ХХУІІ. 

- Завтра маємо аж три терміни в гумниськім: 

су ді, - мовив до Євгена концишєнт, подаючи йому 

Ао перегляду цілу пачку ріжних актів. 

- Які терміни? 

- Два ДОСІІТЬ важні, у rpy НТОВИХ справах. Тре-
тїй - крадїж, але може мати певне значіннє, бо 

справа потрохи на полїтичнім підкладї. Одна пар-. 

тіл в селї хоче позбути ся немилого їй члена 

громадської ради й заденунціювала ЙОГО за .dкусь 

крадїж. Найгірше те, що судить Страхоць:к.иЙ. 
Євген- кивнув годовою, переглядаючи акти. 

- Надто треба б там пабрати денкі інфор
мації, виписи з rрунтових книг і з реrістратури. 

Як пан меценас думають, чи маю їхати сьогодні 

й підночувати в о. Зварича, чи аж завтра досвіта ? 
- Я сам поїду, - промовив Євген. 

- Пан меценас поїдуть? - не без за чудуваннн 

запитав :конципієнт, що привик був досї саь,: їздити 

на такі »дрібні« терміни. 

- Поїду. Менї треба поговорити з о. Зва

ричем:; а з поворотом заїду до Буркот,ина. 

Він задзвонив. За хвиmo ввійшов Баран і мов

чки став коло дверей канце.lярії. 

- Слухайте, пане Баране, будьте ласкаві за

мовити мені фяв:ра. Так на пяту годину вечера 

щоб був готовий. Скажіть, що поїдемо до Гумниськ. 

Ночувати будемо в Бабинцях. Розумієте ? 
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Баран кивнув головою, всміхнув СЯ і стояв на 

місці. 
- Ну, що? Маєте ще що сказати? 

- Пан меценас самі їдуть? 

- Сам. 
- То, може, треба чотирі КОНІ? 

- Чотирі конї? А вам ЩО таке? По що чотирі 

конї? 
_. ,Ну, я думав ... 
- Прошу вас, не думайте нічого, але йдіть. 

Баран похитав головою, мов щось не хотіло 

помістити сл йому в голові. 

- То вистачать два? 

- Бистачать, вистачать. 

- А ле конче мусять бути чорні, правда? 

Євген зірвав сл з місця й наблизив ся до Ба

рана - не з гнїву, але з зачудування, бажаючи 

заглянути йому в ОЧІ. Rонцппієнт голосно заре

готав ся. 

- Що вам, пане Баране? Длячого вам здаєть 

ся, що мус.ять бути чорні? 

- Ну, я так думав. 

- Але відки приходите до такої думки? 

- Ну, чую, що пан меценас самі їдуть ... 
- Так що з того? 

Баран вибалушив на нього свої очі з виразом 

тупого нерозуміння. Євген лагідно поплескав йо,ГО 

по плечу. 

- Нї, ні, пане Баране, менї про те байдуже, 

чи конї чорні, чи білі, щоб тіль:к.и добре бігли й 

щоби бричка була добра. Прошу вас, iДЇT~ і за

мовте, і зробіть усе, як треба. 
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Баран вийшов, усе ще похитуючи головою, мов 

сам собі не вірячи. 

- Що се з ним? - питав Євген конциnієнта. 

- Не розумію. 

- Видно, в його голові щось засїло. ,Він на-

ТЯItає на щось, а не хоче сказати. 

- JI заходlЩ до нього пару разів до його хати, 
- все RЛЯЧИТЬ перед образом і МОJШть с.в:. І очі 

в нього мов заплаканІ. 

- Чи не ходить він на ту єзуїтську, місію? 1) 
- запитав Євген. 

- Розумієть ся, що ходить. Здаєrь ся, минулої 

суботи сповідав ся перед Єзуїтом. А підчас одного 

каза~нн дістав нападу епілєпсії - на фя:крі його 

привезJШ. 

- Доведуть ХJ!опа до божевіЛЛJl, от що І І TaR 

доводять баб ДО гістерії, до галюцинацій, до того, 

що їдять зем)]Ю та морять сл голодом. А сьому бідо

ласі не багато треба, щоб зовсїм збити йоrо зпан

теJlИКу. Припускаю, що Єзуїт наговорив йому ВCJI

кої всячини і ще й покуту завдав за те, що CJГj

жить у Жида. 

На тім розмова вві рвала ся. Євген засїв ДО своєї 

роботи. Він :вибирав ся на кілька день із дому; 

треба бу ло дещо зреферувати, дати диспозиції КОН

циniєнтові Й писарям. 

В питій на подВіррє заїхав фнкер. Євген був 

у своїм покою й кінчив пакувати ся: Застукано 
у двері, і ввійшов Баран. 

1) Місії або відпусти владжують ся часто в католицькій 
церкві: тоді вірних сповідають, і сповідь така мав більше 
значіння, нїж звичайна (це щось наші прощі) 
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Прошу пана меценаса, фяв:ер заїхав. 

- Хто їде? 

- Берка ... рудий Берко, той, що з паном кон· 
циnієнтом усе їздить. 

- Добре, добре. Ну, а коні чорні? 

Євген, усміхаючись, зирнув на нього, але Ба

ран дипив ея на нього поважно, якось суворо й 

мовчав. 

- Слухайте, пане Баране, - мовив Євген. -
Ну, скажіть по щирости, по що ви nИТaJШ мене 

про чвірку і про чорних коней? 

Баран уперто вдивлнв с.я в його лице, немов 

би хотів там RИЧитати щqсь таємне, а потім, озир

нувши ся поза себе, промопив майже пошепки, зо 

страхом: 

- То ще не настав час? 

- Який час? 

- Що ви маєте їздити по краю чвіркою чор-

них коней. 

- Я? ЩО ж я :маrпат яв:.ий? 

- Е, що там 'иаr'нат І - згірдно мовив Баран. 

Чвіркою чорних коней... Іздити по краю і зби

рати народ... І накладати свою печать на тих, 

хто ввірить У вас ... 
Він говорив ті слова звільна, з ПРИТИСRОМ, не

}ЮВ повторив вивчене ва-память. 

- Що ее ви гаво рите? - дивував ся Євген. 

- Пан л.1пше знають, що я говорю, - мовив 

'Баран, не зводячи 3 нього очей. 

- Та по що б я мав те все робити? 

- Пан ліпше знають. 

- Але за кого ж ви вважаєте мене, Баране? 
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- За того, ким пан є направду. 

~ А хто ж н такий? 

Бара~ перехрестив ся і, видимо збираючи сл 

3 усею силою свого духа, сказав твердо: 

- Антихрист. 

В Євгена похололо на серці - П~ від сього 

слова, а від того виразу божевільної певности, який 

бу ЛО видно на Баранопому лиці. 

- Але ж, Баране, бійте ся Бога, що вам присни

ло сн І - мовив він лагідно. - Я хрещений чо

ловік, такий, як і ви. Бідки мені до Антихриста? 

- І Антихрист має бути хрещений, ті.'lЬКИ фаль· 

чивим хрестом. 

- Але відки ж ви се знаєте, що ее власне я? 

- Знаю, відки знаю. 

- Нї, не .може бути, щоб ви се самі виссали 

в пальця. 

- Певно, що НЇ. 

- Значить, вам наговорив хтось. 

- Наговорив, чи не наГОDОРИВ... А сказав 

такий, що мусить се знати. 

- Ну, хто такий? Скажіть, не бійте сн. Я 

не скажу нікому. 

- Не скажете? Ану, закленїть ся Божим імнм. 

- Ій-Богу, не скажу. 

- Ну, так знайте... Отець·м:ісінп мені сказав, 

проmептав Баран із виразом великого страху 

на лиці ... 
Євгенові досить бу ло не до с:иіху, але, почувши 

сей Баранів секрет, він не міг зупинити себе, щоб 

не зареготати ся. 
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ХХУІІІ. 

Увечїр того самого ДНЯ Баран стояв БJ1ИЗЬКО 

дверей Ваrманової спальні, держачи капелюх у ру

цї. BarMaH сидів на простому' деревляному кріслі 

край старого бюрка, купленого десь на JlЇцитаціР) і 

пооковуваного заJlїЗНИМИ' штаба~ІИ. RождиИ: сторож 

його :камениць був обовязаний що-найменше раз 

на тиждень здавати йояу редяцію 2) З усього, що 

дїяло СК в домі, що чув і бачив. Се була його 

полїція. 
- То, кажете, з БУРКОТlIна хлопи? - допиту

вав BarMaH у Барана. - Напевно, з Буркотина? 

- Та напевно. Я говорив з ними, як вийшли 

від адвоката. 

- Ну, і що ж казали? 

- Еля.'!и нашог'О аДВОЕата. Казали: ВІЩИО, пан 

підкупив його, бо хоче запропастити іх справу. Ка

зади, що відібради свою справу від нього. 

- Овва І Овва І - цмокнув Ваfмап. - Ну, і 

що далї? 

- А нинї рано сам маршалок був. 

- Що? 

- Сам марша.'lОК. Чвіркою заїхав. До адво-

ката ходив нагору. 

- Овва І - скрикнув Ваfмап, чудуючись. 

- Балакали щось, але не дуже довго. 

- Ну, нуl 

1) гл. стор. 97. 
2) Звідомлення, давати доклад 

13 
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- Маршалок вийшов, а по якімось часі адво

кат вибіг що-духу й довго ба:шкав щось у міськім 

саду з ЯІШЮСЬ панею. Я дивив ся крізь шпару 1) 

в парканї, але розмови не міг ЧУТИ. 

- ІЦо то за панї? 

- .якось не міг пізнати. Так щось на Сталь-

ського жіНRУ подібна. 

- Стадьського жінка? Плакала перед ним? 

- Ні, не ВИДНО бу ЛО. ГОВОРИЛИ ЖИВО, далї 

вона встала нїби загнївана й пішла, не прощаючи ся 

9 НИМ. 

- Гм І Гм І Ну, і він поїхав? 

- ПОїхав у пятій на термін до Гумниськ. У 

канцелярії казав, що буде ночувати в отця Зва

рича, а s поворотом буде· в БУРКОТlIНї. 
- Ага І Ну, ну. А що ще чувати? 

- Та нічого. 
- Не був ніхто у вас? 

- Був пан Шварц. 

-- Хто? Пан - -
- Пан Шварц. Той, що 3 суду нагнали. 

- А вів чого ХОТЇв? 

- Питав за вами. 

- За :мною? 

- Так. Питав, ЧИ буваєте часом у нашого 

адвоката. 

-- А ВИ щО сказа.'ПI? 

Я СІ~азап, що ні. 

- А на що йому треба ее знати? 

- Не знаю. 

1) Щілину 



195 

- А про адвоката не питав нїчого? 

- Та питав. Чи багато людей до нього при-

ХОДІІТЬ? Чи він ночує дома, ЧИ пізно приходить 

уночі? Чи буваІ;ОТЬ у нього які дївчата? Чи ПРИЙ

мав гостей? 

- Треба пильнувати ся того панича. Як буде 

вас іще що розпитувати, на все кажіть: не знаю, 

не бачп~ не чув. 

- Він ка-зав, що розвідує' все се не для себе, 

а Д~Я пана старости. 

- Що? - аж СКРИI\НУВ BatMaH, схопив ся 
3 :кріС.іІа іі почав ходити по тїснім покою. Потім, 

зупиняючись перед бюрком, мовив немов сам до 

себе: 

- То байки. НайлЇпше не бояти СЯ іх. 

І, обертаючи ся до Барана, він дав йому КlЛЬ

канацять центів і мовив: 

- Не бійте ся нічого. Він тільки страшить 

вас. Анї староста, анї Шварц не зробить вам нї

чого. Rажіть: не знаю, не моя річ - тай по всьому. 

3 тим і вийшов Баран від Bar'MaHa. Він так 

привик говорити сво.йОМУ господареві всю правду, 

ще тепер почував правдиву грижу сумління, за

таївши перед ним найважнїйшу подію минулого 

ТІІЖНЯ, свою сповідь У отця-місіонаря й одержану 

від нього звістку, що адвокат, який живе під оДRИМ 

дaXO~1 із ним - се Антихрист у власній особі, що він 

незабаром почне збирати народ і печатати всіх 

своєю печаткою, і BCЇ~ попечатані пропадуть на

віки. Ся звістк.а страшенно мучила його. Він майже 

що-ночі в часі МО.1ИТВИ діставав нападів епілєпсії, 

а в полудне від дванаЦЯТОї до першої »мусїв« в ід-

lЗ* 
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бути варту перед адвокатовими вікнами. В його 

хорій голові чим раз більш утверджувала ся думка, 

що він мусить пильнувати сього ворога ХР'истової 

віри, мусить у-пору остерегти перед ним людей. 

Але про все те .говорити Bar'MaHOBi він не важив 

ся - адже Ва:r'мая невірний Жид, готов висміяти, 

а, може~ навіть нагнати йОГО зі служби. Нинїшнє 

поводженнє адвоката, коЛІ він виппив йому своє 

підозріннє, не ,розвіЯ.10 ЙОГО певности, а сміх адво

ката на згадку про отця-»місінна« видав с,н Баранові 

якимось страШНІІМ, пекельним сміхом і пронив його 

морозом. 

- Так і є І ее несамовитий чоловік І Не да

ром мене при нїм так щось за серце стискає. І 

запах ЯІшйсь від нього йде - зовсїм, як сірка. І 

очі в нього ... Треба 'ПIl.:lьнувати його І Баране, не 

дай ся! 

І; чуючи в кишенї кільканацять центів, він 

зайшов до ШИНКУ, щоб випити на відвагу. Горілка 

прогонює погані думки. 

В шинку було кілька гостей - міщан і мі

щанок, що СИДЇЛl1 за стодом, пючи пиво з гадьб 1) 

і голосно розмовляючи. Баран підійшов до шин

квасу Й велїв дати собі чарку горілки. Поки він 

пив ЇЇ, зі сусїдньої кімнати nиг лянув Стальський. 

- А, Баране 1 - гукнув nін. - Добрий вечір І 

- Дай, Боже, панови здоровля 1 - відповів Ба· 

ран, обтираючи вуса від горілки. 

- Ходи, но сюди, я щось маю тобі сказати І 

1) Склянка па пів літри (НїМ. halb - пів 
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Е, що там казати. Найлїпше, ЯК би пан 

казали от шинкареви дати ще одну шнапатиркуl) , 
- Ну, а ти що думаєш, не скажу? Ходи сюди І 

Баран увійшов до сусіднього тїсного закамарка, 

де був тільки один стід і два ліжка. Стальський 

сидів тут сам один, пючи пиво. 

- Сідай. Що будеш пити? ПИВО, чи горіл1tу? 

- Е, або то я пан, щоби пити ШІВО? ПО чім 

:мені ПИТИ пиво? Я простий чоловік, випю горіЛRИ. 

- Пане Елькуню, прошу дати кватирку, але 

доброї, чистої житної, З анижеи 2). 
Баран сидів, понуривши голову. 

Чого зажурив ся? - питав його Сталь· 

ський. 

Ет, пане, кожДИй має- свойого червака, що 

ііого гризе. 

- Залий бестіяльного! - мовив Сталь ський, 

ставлячи перед ним горілку й наливаючи чарку. 

Баран випив. 

- Ось солений ріжок 3), . закуси. 
Баран розламав ріжок і почав звільна хрупати 

його. 

- Ти гніваєш ся на мене, Баране? 

- Я на пана? А за що? 

- Ну, то добре, що не гніваєш ся. А що ваш 

пан адвокат? 

- Виїхав сьогодні. ДО ГУМНІІСЬК на терміни. 

1) Від слова шнапс - горілка 
2) Ганус, анис 
3) 3 пmенишного тїста, в формі палочки або рога, вви

чайно посипане сіллю 
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- Так? А то що таке? Досї:це їздив, а 

тепер нараз ... 
- І мене ее здивувало. Знають пан... Пан 

говориди, що знають його змаль:у. Як пан думають, 

самовптий він чоловік, чи нї? 

- А ТО ЯК ти думаєш? 

- Та я ходив до сповіди до ксьондза-Єзуїта. 

А ксьондз-Єзуїт питають мене, де я служу. А JI 

кажу, що в Ваr'мапа за сторожа. А ксьондз далї: 

а хто там живе. в тім домі? А яповідаю : ті й ті. 

Отже як ксьондз-Єзуїт не всяде на мене! То не 

досить, що служу в такого Жида, що гірший від 

Юди Скаріоцького, ще й услугую такому адво
катови, що в правдивий АНТІІХРИСТ, що хоче пере

вернути ввесь порядок на світї. То Я подумав собі: 

спитаю пана офіцінла, може, пан знають. 

- ЩО ж, небоже Баране, - ксьондз-Єзуїт, пев

но, на тім лїпше знаєть ся, НЇЖ н. ее так. Ще 

перед кількома днями н, може, був би смінв сн 3 

того. Але тепер ... 
- Що, ви також переконали сл? - спішно, 

пошепки спитав Баран. 

- Переконав ся-не переконав СН, але хотїв 

би переконати ся, і на се потребую твоєї помочі. 

- Ну, що, що? 

- Бачиш, запросив JI його вчора ввечір, на 

·свою біду, до себе до дому. І що ж ти скажеш, 

прийшов і відразу збаламутив менї жінку. 

- Як то збаламутив? 

- Та так, що н сам не розумію. І слова до 

неї не мовив, тільки подивив ся - і жінка здуріла. 

Всю віч не спала, а вее ходить по локою Й гово-
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рпть, ніби сама до себе. Тільки й чути: »Слухай, 

r еНIQ«, та »Слухай, r енюс<. Що вже я вговорю
вав, щоб ішла спати - де там І Ходить, як одуріла. 

- Господи J - з переляком крикнув Баран. -
Адже ж, очевидно, нечиста сила. 

- Та бою ся, чи не очарував він її так, .ак то 

знаєш, буває, що жінка тікає від чоловіка, біжить 

за ним, забуває сором і все. 

- Очарував J Очарував J - шептав Баран, ки-

ваючи ГО.10ВОЮ. 

- Кажеш: очарував? Хиба ти знаєш що? 

- А вже ж знаю. Адже сьогоднї перед по-

ду днем розмовляли обоє отут, У саду. 

- В саду? Прилюдно? 

- Ну, в саду було майже пусто. .н дпвив с.я 

крізь шпару II парканї. Поговорпли й розійшли ся. 

- А вона до нього ДО покою не ходила? 

- Ні. 

-- Слухай, Баране І Ось тобі від мене малень, 

КИИ завдаток (і Стальськ-ий втиенув йому в долоню 

срібного ринеького), ДОПОМОЖlt менї n тій справі. 

Як ще раз зійдуть ся - чи вдень, чи вночі, в 

себе, чи де - дай менї знати. .я: тобі віддячу ся. 

- Та добре, - мовив Баран, ховаючи гроші. 

- Але НіКОМу не кажи, ЩО л просив тебе І 

-- Розумію, розумію. 

-- А нк ЩО до ЧОГО, ТО скоч до мене до канце-

лярії, а як мене там нема, то до дому, ПО дорозї 

заглянь сюди. Я lюнче бажав би захопити їх разом. 

- О, захопите, захопите І Вже як він стар

ший над чортами, то над жінками тим більшу має 

:міць. Адже жінка - чортівське насїннє, то й сама 
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липне до такого. О, будьте певні, я вам допоможу 

зазнати того смаку, якого я й сам зазнав. Ваше 

здоровлє, пане І 

ХХІХ. 

Ходить осїнь по ДОJfИні і снує свої сіти. ·Обсну

.вала димами гори, заповнила мрякою ярп, потягла 

ся сірою курявою за течією рік і потоків, вішаєть 

ся по ги.тяка~ дерев, суне туманами по шляхах, 

облягає цілими колюмнами се.lа, досягає бовдурями 

до неба. Під її ДОТИІ~ОМ тихнуть голоси, співи та 

викрики, жовкне листє, стулюєть ся З болю й жа

лю за :минулим. Вона закриває перспективи, під

бирає ясність, оживлює сумнїви та знеохоту: 
Євгенові здаєть ся, що її головне джерело в 

його серцї. Так добре відпопідає ввесь сей сїрий, 

мокрий, тїсний та холодний кругозір настроєві його 

душі. 

Звільна хотить сл бричка по осдизлій дорозї. 

Мірно киваєть ся РУДИЙ Берко на козлі. Він не 

дуже то поганяє споїх коненят, бо вже недалеко 

до Бабинець, а в Бабинцях ніг.1ЇГ. Звільна похи

туєть СЯ у бричці Євген, накинувши на себе до

рожну бунду 1) 3 капузою. Перед ним і допкола 

нього все засте.'Ієне мрякою, 'Тільки де-де просу

нуть СЯ пауз нього придорожні верби, що у мряці 

1) Зверхня суиняна довга одежа; звичайно ще й иапуза 
буває на нїй, рід мішиа, яиий звисає поза плечима й нани
даеть ся ва голову, яи надворі _ зимво або дощ (иобевнк) 
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і в вечірнїй сутіні виглядають .ак великі стоги сіна; 

дистє ще не пообпадало з них, але висить непо

рушно і мов облїплене густою мрякою. А далі поза 

вербами нічого не видно. Поле пусте, далекі ліси 

щезли. Думка не хоче летіти в далечінь і верта-

6ТЬ ся, наче ВТО1t[лена пташка до гнїзда. 

А в тому гнізді пусто, холодно І Вилетіла з ньо

го золота пташка, вилетіла й не вернеть ся ніколи. 

Тільки т~пер серед безлюдного поля, серед сього 

сумовитого краєвиду Євген почуває, що повна сві

домість і З3.GТанова вертавть ся йому. Тільки тепер 

nін пізнає, що все те, що він робив перед від'їздом, 

J:обив механічно, :майже безтямно. Він ходив і обі

дав, роюювляв і писав, CMiffВ ся :мов сам не свій, 

половиною своєї душі, коли тимчасом друга лежала 

мов оглушена важким ударом. Тільки тепер вона 

починає прок.идати ся. 

І Євген починає розуміти, що він отсе сьогодні 

перебув якийсь nажний, рішучий момент, перейшов 

кризу nажкоі хороби, в якій по довгих болях на

ступив пароксизм, потім глухе знесиленнє, а по

тім - не знати, ЧИ піде виздоровленнє, ЧИ смерть. 

Але Євген чує себе поки-що досить далеким 

під смерти і, в міру, як над вечір небо насуnаєть 

ся чим раз ТЯЖШИ~ІИ хмарами, і вся країна чим 

раз більше затемнюєть ся, в його душі робить ся 

чим раз яснійте, думка чим раз свобіднїйше роз

виває крила. 

ЯКИЙ широкий круг чуття перебув він сьо

годні і 3 якою ша.1еною скорістю J Адже ж тепер 

він чув себе таксамо далекия від тоі хвилї, коли 

прол.ивав сльози над долею РегіНІІ, як і від тої, 
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коли під впливом розмови s маршалком, зневірений 
у своє дї .. 10 і В свій народ, готов був кинути все, 

віддати все для неї. Тепер йому майже не хочеть 

ся вірити, щоб се все було правда, щоб досить 

бу ЛО одного її слова, і він У сїй хвилі був би, :може, 

лагодив ся в далеку дорогу, кудись на край ·світа. 

йому робить ся страшно, як чоловікові, що у сні 

ходив по r'зимсї 1) височенної вежі, а потім на-яві з 
жахом глядить на той r'зимс, Ї, на сам його вид, із 
безпечного нпзу, почуває заворот голови. 

Він у отсїй хвилині почуває вдячність для Ре· 

І'іни, що не використала сю хвилю його слабощів, 

ЯК бу ла б зробила всяка иньша на її місці. Для 

чого вона се зроби.1а? .які ЛЬОІ'ічні, чи чуттєві 

причини доведи її до такого наглого, різького роз

риву З ним, сього він не береть ся вияснювати, ее 

якось навіть не підпадає під його увагу. Перед 

ним тільки мелькає їі бліде лице, її досить негарно 

отворені уста, з яких вилітають останнї слова, П 

ГОРДИЙ рух, що не дуже то припадав до її зламаної 

постати. І все те хоч не переста.є болїти Євгена, 

але болить не тим гострим болем, що в першій 

хвилї, а нкось тихо, одностайно, ЯК затулена рана, 

що починав гоїти ся. Євген пйльно вдивляєть ся 

В придорожню березу, покриту жовтим, декуди пур· 

пурово-червоним листєм, що, обтяжене краплинами 

мряки, облітав звільна, ненастанно. Rоли ся береза 

почуває який біль при обпаданню сього листя, то 

се, мабуть, буде біль, подібний до того, який він 

почуває тепер. І в його душі вяне щось, обпадає, 

1) карниз, примурок 
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відрпnасть ся ft гине, щось таке, що було красою, 
fi пишнотою, й раДощами, але тепер пережило свої 
днї. L:e вяне його молодість із її ілюзіяуи, й пори

вами, й (jезумним коханнєм. Те, що прийде тепер, 
не БУJI.е вже ні таке блискуче, ні таке ніжне, 'ні 

таІ{е радісне. Що воно буде - не знати, а.nе в 

усякім разі .буде щось ИНЬШ8. 

Перед його очима потягли ся села, бідні, СІрІ, 

3 головатими вербами при дорозі, з обломаНІІМИ сад
ками, БО.10ТННИМИ вигонами, обскубаними сірими стрі

хаМІІ, пообвадюваними тут і там плотами. З-давен

данна він привик, що його серце стискаєть ся ·при 

вїзді в руське село, навіть у пору, RОJIИ воно пи

шаєть СЯ в весняному цвіті вишневих та яблуневих 
садків або лежить тихо, вигріваючись у лїтньому 

сонцї. Так немов якась важка мелянхолїя сидить 

під воротями кождого села сірою жебрачкою й не

зримо чіПЛЯGТЬ ся за його поду. А тепер, у осїн

ній слотавий вечі р, ся мелянхолія ще важче наля

гає на fiого душу. Пусто і глухо по селах. Де-де 

зі стодоли чути ритмічний клекіт цїпів; де-де скри

пить надкриничний .журавель, тнгнеть ся, бродячи 

в густім болотї, космата худібка до ВОДОПОЮ, їде 

парубчак на маленьких кониках ОХЛЯІІ і ,nїниво НО

ганяє худобу, 3 подвірря чути запізнене тріскотаннє 

терлицї. Навіть обороги високі, повні сїна і снопів, 

не розвеселяють душі Ось посеред села мурована 

коршма з широкою заїздовою брамою, отвореною 

наростїж, мов темна, вічно-голодна пащека, го

това ІІРОКОПТНУТИ всї ті здобутки важкої Цілорічної 
праці. 3 її вікна визирає бородате, здорове ЛІЩе 

арендаря, й Євгенові пригадуєть ся завтрішній тер-
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мін, де арендар став за свідка проти одного 9 най
чеснї:tiших селян, помовленого 1) за крадїж - один 

із тисячних епізодів вікової боротьби між отсею 

темною пащекою й селом. А ось і двір на горбі, 

окружений вінком високих ясенїв, що ледви мрі

ють, огорнені мрякою, мов велитнї в сїрих широ

ких плащах. Але двір бідїєть CJI крізь мряку, мов 

білі зуби якогось величезного звіря, все готові гриз

ти, калїчити і смоктати кров. А он під брамою 

купка селян - ще обпалених сонцем від лїтаJ але 
вже скулених, обдертих, присїлих порохом, виголод

нїлих. Стоять із шапками в руках, видно, ждуть 

пана »жонци« 2), чи прийме завтра на роботу до 

моло~ення або до горальнї 3 ) - хоч по пятнацять 

крейцарів денно. Боли Євген переїздив попри них, 

вони всї, мов на команду, низенько поклонили ск 

йому, хоч, певно, НЇХТО з них не знав його. »Пан« 

- а вони з-віку-правіку привикли низько клани

ти ся всякому панові; ее одинока »наука«, одинока 

»цивілїзація«, яку передав їм двір. Євгенові при

гадав ся віршик Боровиковського »Цар природи«, і 

в його голові мов джміль почали ненастанн() бре

ніти його кінцеві строфи: 

»Грицю, МОЙ, ти цар природиl 
Де лиш ОН ом глянеш - все: 
Поле, Щl.ша лїс, худоба, 
Звір і риба, все твоє.« 

Шапну зняв. . »Мабуть, lіомісар.« 
Бідний снулений стоїть 
Чоловін, нраса всіх творів, 
Цар землї, ПРИРОДИ цвіт. 

1) 3апідо:зрілnго (поль.) 
2) Жонца - варядчик у павсьному маєтну, управитель 

(rz~dca) 
3) Винонурня 
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Ах, так r ВИДНО, що ся жебрачка-мелянхолїЯ 

при в'j"здї в ворота руського села чатгує не лише 

на нього одного, ~іпля:вть сJl за ПОJlИ й за серце 
багатьом людям, усякого, в кого є серце І Вона не 

кричить, і не стогне, і не просить, а тільки )шома

деньку ріже« душу важкими контрастами ненастан

ної працї і Ебожества, боротьби й безплодности, зма

гань до світла - і темноти та безрадности. Кон

трасти тим важкі, що видають сп вічними, неми

нучими, незмінними, мов закони ПРИРОДИ. А всяке 

змаганнв до іх зміни, злагодження їх різькости вва

жаєть ся чимось ДИКИМ, фантастичним, стрічав 

пасміхи, недовірство, ворожнечу й то не Л1Іше з 

боку ТИХ, кому добре при тих контрастах, але не

раз і 3 боку тих, що НИДЇЮТЬ У пічній тїні. 

Євген НЇКОЛИ не зажуу рював очей на ті не

принадні боки сільського життя, НЇКОJШ не ідеа-· 

лїзував собі народа, а сьогоднї, під впливом останніх 

подій, усього меньше мав охоту і здібність чинити 

се. Навпаки, бачилось, що тепер його зір заго

стрив ся власне на темні й непринадні боки сіль

ського життя, збільшив ся його скеПТИЦlІЗМ ЩО

до сел.янсыIогоo характеру. Але сам ВИД тих бід

них сіл, якими вела його дорога, тих куп хворосту 

й соломи, тих подертих лахів, брудних полотнянок, 

сїрих і бурих лиць, косматих корів, СRрIlПУЧИХ жу

равлів, роззявлених коршем і гордих, ненажерливих 

дворів - будив У душі рівночасно якесь супроти

лежне чуттє. Показувало ся, проблискуваЛ0 щось 

мов зеренце щирого золота в купі сірого піску, і 

те щось помалу кристалізувало ся й виавляло себе 

в однім коротенькім не то реченню, не то зітханню: 
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- Ах, пк багато працї потрібно І 

Се не була нїяка програма, f!.e було нічого 

ясного й конкретного. Се був немов механічний 

відрух чуття, несвідома реакція характеру, при· 

викл ого до діяльности. В ПРИ.10женню до того се

ла й до того народа се була, коли хочете, пуста, 

або майже пуста фраза. Євген у тій хвилі не 

знав і, певно, не був би зумів сказати докладно, 

якої саме праці треба, щоб усунути всї ті злидні. 

Але його хора душа чіпляла ся сеі фрази, мов пота

паючий стебеJIИНКИ, а його енерr'ічна уява почала з 

тої стебелинки будуваТJ;I міцну кладку, а з кладки 

трівкий міст. >illK багато праці потрібно!« Досить 

бу ло сього одного загального поклику, щоби збу

ДИТИ в його душі цілі ряди думок, давно переду

маних, плянів, по сто разів стро·єних і перестрою

ваних, відкиданих і зн.ов підійманих із молодечим 

запалом, цїлі рої мрій, бажань і поривань, зверне

них у один бік. Тут були й конкретні випадки 

правної та лікарської підмоги се.lянам, і пляни ор

І'анїзації читалень, кас та спілок і фантастичні мрії 

про викуп панських дібр, про нове, національне й 

І=азом із тим практично просвітне вихованнє мало

ДИХ поколїнь, бу.іІО величезне, необмежене поле 

діяльности не тільки для нього одного, але для 

тисячів, для всеї інтелїгенції. Тут потрібні і прав· 

ники, і лїкарі, і вчителї, і газетярі, і письменники, 

і декдяматори, і актори, і купцї, і ПРО:Шlс.10ВЦЇ. Все 

тут потрібне, що належить до культурного життя 

й витnорюєть ся ним. І не треба чекати, аж хтось 

дасть почин, аж усе те буде готове, мов машина, 

яку аж у повній зброї :можна пустити в рух. ~'ожда 



207 

хпиля, кожде місце добре для почину; кождий не

хай починаG сам від себе, у свойому колї, В межах 

своєї здібности й компетенції. ROJШ б тільки думка 
була одна, ба~аннє -однолите ~), бажаннє служити 

народові, а цїлість, певно, зложить ся сама собою. 

І в тій хвидї Євген почув у душі Г.lибокиИ 

сором Йому пригадала ся недавня розмова з Per'i
ною й його безумний намір - покинути все те, 

вимріяне, виледїяне, підготоване ЗУСИЛ.'Іями: його 

душі й бажаннями його серця, покинути fi зане· 

хати задля жіночих очей, sадля бдїдих, БО.іІJlче 

стиснених уст І Боже, невже ее був він? Невже 

в його душі на одну хвилину могла повстати й ви,:, 

прямити ся така постанова? Невже нерви могли 

здобути таку перевагу над розумом і над ліпшою, 

чи(;ТЇЇІшою частиною :його чуття? Так, він чув, 

що ~a частина його чуття, що тягне його до пра

цї для рідного народа, до тої важкої, ненастан

ноУ праці, повної прикростей, абнеr'ації, розчаро· 

вань, терпінь і - хто знає, може, десь там колись 

пізних цвіті в і плодів, - що та частина його чуття 
- краща, чистїйmа частина. Адже се його перший, 

безпосередній, святии обовязок. Вихований, вигоду· 

ваний хлібом, працею й потом сього народа, він 

повинен своєю працею, своєю інтеЛЇr'енцією від

платити ся йому. ее перший заповіт, такий, від 

якого ніЩо й ніяким способом не може увільнити 

його. Все, що говорить ся про права індівідуаль

ности, про права чуття, про право на вживаннв 

життя й його ра,J;ощів - се софізми, брехня, облудна 

1) одностайне (поль. jednolity) 
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маска самолюбства й безхарактерности. Яке ти. 

маєш право бути вільним, коли твій народ у не· 

волї? Яке ти маєш право вдоволяти спої примхи 

й любовні бажання, коли мілїони твоііого народа 

не мають чим вдоволити найконечнїйших потреб 

життя? А коли в тебе НЮlа сиди волї настілько, 

щоб зректи ся всїх своїх приємностей і роскошів, 

зробити ся аскетом і слугою тих бідних та нещас· 

НИХ, коли ти на кождому кроцї робиш концесії 

СВОІЇо:иу дорогому »Я«, то, бодай, не бреши й не де· 

клямуй про якісь віковічні права того »п«! Бу~ 
щирий і скажи виразно: »Во грісїх роди мя мати 

1tIОЯ«, живу у свинстві й роблю що-хвилини конце

сн свинству. ее буде щиро і правдиво, і коли те 

свинство не затопилО ще в тобі живої душі, то 

вона таки колись 0зветь ся, стрепенеть ся, збун

туєть ся проти того всевладного СDинства. А де· 

клямаціями про права свого »я«, про бажаннє »вn· 

жити СЯ й нажити ся« ти дійдеш ті.'ІЬКИ до санкціоно, 

вання того свинства як твого нормального стану, 

до заТОП.lення й повного затрачення всього того, 

щО МОГ:ІО б дати твоїй душі хоча на крихітку ЛЮД

ську подобу. 

В таких думках, іцо від аналїзи вл:асного чуття 

звільна перейшли до злобних нападів на якогось 

незримого противника, Євген смерко]{ уже заїхав 

до Бабинець, де в о. Зварича надїяв ся найти нічлїг. 
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ххх. 

Він здибав о. Зварича ще за селом. Священик, 
низенький, худенький чоловік лїт коло сорока, ОКРУ
жений купою селян і селянок, чалапав болотистим 
гостинцем, ідучи до села; ряд свіжих могилок на 
кладовищі, що темним чотирокутником розстелило 

ся оподалїк від села й манячіло своїми деревляними 

хрестами та капличкою на серединї, показував, що 

о. Зварич власне вертав від похорону. Порівнявши 

ся 3 І{УПОЮ людей, Євген привитав ся, велїв жи

дові їxaT~ наперед і заїздити на попівство, а сам 

злїз із брички й пішов пішки разом із пан-отцем 

з селянами. 

- Що в вас, похорон був? - запитав він. 

- О, так, похорон, - якось, мов нерадо, бурк~ 

нув о. Зварич .. 
- Тай не один, - додав хтось із селян. 

- Мруть хиба в селї? 

- н)", та... померли. 

- Слабість яка? Пошесть? 

- Ще гірше. 

- Як то? 

- Пошесть ц. к., патентована 1). 
- Що се ви, отче? Загадками говорите. 

- Ба нї, що правда. Адже отсе вертаємо s 
такого похорону, якого ви ще, певно, не бачили. 

Семеро дїтей нараз. 

1) ц. Н. - ЦїсаРСЬНО-НОРОЛівська, себто урядова, ав
стрійська 

14 
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Дифтерія? - не без легкого страху про-

мовив Євген. 

- Нї. ЗдоровіСїнькі були. 

- Ну, через що ж померли? 

- А, бачите, ведлуt пшипїсу 1). Фізик 2) при-

їхав віспу щепити й защепив усї дїти зопсованою 

коровянкою. Замісць віспи прищеІІИВ гангрену -
і отсе сьогоднї семеро ми їх поховаJIИ. А пятеро 

ще мучить ся. 

- Боже І - скрикнув Євген. 

Селянки, що йшли позаду, всї голосно захли

пали :й піднесли хварту хи до очей. Чоловіки йшли 

понуро, :мовчки. 

- Слухайте, пане, - промовив згодом один 

селянин. - Адже я старий чоловік. Сей ХЛОПЧИR 

був :мій одинак ... три роки мав ... як чіЧRа 3), пане, 
як золото хлопчик ... 

Перервав. Сльози душили його. Жінки позаду 

заридали наголос. 

- Адже я не ручу за себе. Ану ж менї туск 4) 

прийде до голови, і я ще сеї ночі вівьму сокиру 

за пояс, і піду до міста, і зайду до пана фізика, і 

вгороджу її по сам обух йому в голову. Як га

даєте, пане, ви адукат - як міркуєте, що :менї за 

се б)?де? 

- Андрію, гей, Андрію І - з притиском, нер

вово обізвав ся священик. - Що ви говорите? 

.~ 1) По припису (поль.) 
,.~,' 11) Повітовий (ои:ружний) лїнар, на урядовій службі, 
~аввя назва (Kreisphysikus) 

8) В дїточій мові все, що найнраще - все чічка, а тан: 
дуже гарна квітка 

') жура, смуток, туга 
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Tpjx таке говорити. Моліть ся Богу, щоб відвернув 
від вас лихі думки І 

- Єгомость 11) - З болющим: докором скрикнув 

селянин. - Адже знаєте мене не Bi~HЇ. Скажіть 

самі, чи я забіяка, лиходїй, душегуб ? Чи н завинив 
що пану фізикови? Чи я йому в погану годину 

дорогу перейш~в? За що ж nін мене всирот.ив? 
За що nін менї душу скалїчив? 

- Хиба ж він того хотів? 

- Хотїв, чи не хотїв, а чому не подбав~ щоб 

чисту матерію щепити? - вмішаn СЯ Євген. -
ее ж очепидна його провина. 

- Е, для хлопських дїтей усе добре І - гірко 

говорили селяни. - Трута замісць :матерії - овва І 

Чи то їх шкода? У мре їх з десятеро, то й що з: 

того? Більше місця буде для паничів та жидиків. 

- Слухайте, люде, - :мовив Євген, - ХОJIИ 

се стало ся? 

- Якраз нинї тиждень тому: 

- І ви давали про ее знати кому? 

- Зразу не впали, що стало ся, - :мовив о. 

Зварич. - Дїти пищать із болю, рани на рученя

тах почервонїли, почали гнити. Тільки тодї один 

чоловік :кинув ся до міста по лїкаря. Лїкар приїхав 

і тільки в долоні сплеснув. Отсих. семеро вже БУтІ 
прп смерти. Тамтим иньшим щось там робив, за

писував, але й на них слаба надїя. 

- То вже він сказав, що донесе про ее, де 

т~еба, - додав один селянин. 

1) Так звуть по більшій части в Галичині селяни пав· 
отців; це польонїам ~jegomos6 - його милість) 

14* 
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- Ну, поки там він c~ зробить, ми зробимо 

від себе донесеннв до суду,. - мовив Євген. -
Адже ее нечувана річ І 

- Ой, пане, - мовив ізнов один: селянин. -
чи раз то вже таке трапляло ся, що дїти від щеплен
ня вмирати. Адже наші баби боять ся пана фізика 

гірше зарази. 

- Звичаііно пяний щепить, - ЛJШонїчно до

дав о. Зварич. 

- Ну, і так ііому се уходить?l) HЇ~TO про ее 

не знав? 

- Знають, чому би нї? І в Радї Повітовій зна

ють, і в старостві знають, та що з того? 

- Хто йому що зробить І - додаваш селяни. 

у нього плечі. 

- Ну, люде добрі, то так не може бути, -
мовив Євген. - Сього ми не повинні пустити пла

вом І 2) Такий чоловік анї одного ДНЯ більше не по
винен бути фізиком. 

- Иньшому, певно, не дарували б, - мовив 

о. Зварич, - але панові Пшепюрському, жонатому 

8 бувmою :гувернанткою пана маршаJlКа, ну, сьому 

не легко можна що зробити. 

'- Попробувмо, - мовив спокійно Євген із 

тою рішучістю, що виявляла цїле обуреннв, яким 

тремтїла в тій хвилї його душа. І, оберта:ючись ДО 

JlЮдей, він додав: 

І} проходить, минаєть ся без кари (поль. uchodzi) 
') плазом пустити = подарувати, без кари лишити. пор. 

вдарити когось вістрям (ножа), вдарити плазом 
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- Ходіть зараз на пробоствоІ). Зробимо до

несеннє, а завтра я сам подам прокураторові. 
Селяни сумно хитали голови . 
.........- т -та, робіть, що знаєте, але ии одно 

знаємо. Йому за се пічого не буде. А втім, хоч 

би .його й повісили, то наших діточок се не ожи

вить ... 
ЖіНRИ, ридаючи, розходили ся по хатах, а чо

ловіRИ разом із Євгеном і о. Зваричем пішли на 

пробоство. 

ХХХІ. 

По вечері Євген із о. Зваричем сидів іще н:кийсь 

час, розмовляючи про ВCJlкі справи. Правда, о. 

Зварич був не дуже вели.кИЙ майстер у веденню 
розмови. В tімназії він був знаний як »тупа го

лова«; ледви пере.лїзши через матуру, він записав 

сл на теОЛЬОr'ію 2") і скінчив її якось так, що нїхто 

нїкол.и не чув його голосу. Він у політику Пїнку 

ніколи не мішав ся, ні з чим наперед не виривав 

ся, у студіях був останній і перелазив з року на 

рік із тяжкою біДі()Ю, та bce-таltИ акось перелїз. 

у нього не бу ло ні приятелів, ні ворогів; він не 

втискав сл нікому у знайомість; про його домашні, 

сїмєві відносини ніхто не знав нічого понад те, 

1) Попівщива, попівськє хазяйство (поль. probostwo, 
proboszcz = парох) 

2) Богословський факультет університету; студенти тє
ольоrії жили (й жувуть) В т. зв. духовній семинар ії і звідтіля 
ходили ва виилади (леиції) ва університет 
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що стояло в його nationale 1): що він с.ии убогого 

дрогобицького передміщанина, зрештою, від малої 

дитини сирота. Скінчивши теольоrію, він оженив ся, 

висвятив ся, дістав якесь сотрудництво 2 ) в горах 

і зараз першого року повдовів. І знов потягло сл 

одиноке життє. 

Його переносили з сотрудництва на сотруд
НИЦТВО, поки, вкінцї, по десятьох літах йому не 

даш маленької парафії а) в Бабинцях. 

ОІІИнивши CJI на селї священиком, - зразу 

сотруДником, а потім парохом - о. Зварич вия

вив деякі нові боки своєї вдачі. Повільний, тупий 

до книжки, тяжкий на думаннє, він мав веJШКУ 

охоту до ріжних механїчних праць, до токарства, 

стельмаства, до пасїшництва й садівництва, і всім 

сим умів ставати у пригодї селянам. Удовець, оди

нон.и:й, змалку привиклий до простого життя, він 

не потребував дерти селян за нїякі треби, ЖИВ 

майже нарівнї з НИМИ, читав не много більше" 

JIR освіченїйші його парафіяни, переймав ся їх 

справами, помагав, де :й ЯК :міг. Сам про те не зна

ючи :й не думаючи, витичуючи собі дорогу від заспо

коєння одної селянської потреби до заспокоєння 

другої, він робив своїм ТИХИМ способом і у свойому 

невеликому колї велике дїло двигання народнього 

1) Вписова карточка, де вписуеть ся, коли хто (ученик, 
чи студент) родив СЯ, хто його батьки, рідна мова і т. Д.і 
ще инакще це nationale аветь ся родоводом (РОДОС.'10вна) 

І) .Пан-отець - поміmник, що парохії не має, а помагає 
парохові (звичайно ва пароха все робить і дістає ~a те тре
тину доходів із парохї); щоб стати парохом, треба сотрудни
нові робити т. зв. нониурс, яиий усе поновляеть ся, яищо не 
вдало СЯ одержати парохії. 

3) Прихід, парохія, »місце пароха - самостійного попа 
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життя на вищий ступінь. У колї завзятих полї

ТИІсjв та балакучих теоретиків-панотцїв о. Зварич 

не любиn показувати ся, а коли мусїв там бути, при

міром, на якімось празнику або соборчику, то сидів 

звичаііно, пикаючи люльку, :мовчав, як на турець

I~iM Базанню, й від'їжджав, нераз не обмінявши с.н НЇ 

s КИМ анї одним словом, крім звичайного повитанвя. 
Євген пізнав о. Зварича також при якійсь та

кій оказії 1) і зразу не звернув на нього нїякої 

уваги. Поки йшли шумні диспути про етимольогію 2) 
й фонетику, про Еу лїша і Драгоманова, російську 
:мобілїзацію й шанси війни між Росією й Анr'лїєю 

в Індії, о. Зварич мовчав, пикаючи люльку й не

мов дрімаючи в кутї старої софи. Далі перейшла 

розмова на б.n:изші справи, на вибори до сойму, 

на конечність якогось »порозуміння«, о. Зварич і 

тут мовчав таксамо, як мовчки прислухував ся :й 

Євген. Далї Євген заКlLНУВ про найблизше: про 

стан селянства по с.елах, про читальнї, каси позич

кові. Тут більша часть попередніх голосних бе

сїдпиків значно ПРИТИХJIа; пробували викручувати 

ся загальними фразами про недозрілість народа до 

автономнОго життя, про глупоту й невдячність хло-

1) Нагоді 
') Правописні спори виповняли ціле деСЯТИЛЇ'l"l'R ЖИТТЯ 

уираїнсьиої інтелігенції в Галичині - в одного боку були 
прихильники етимольогії, цебто, правопису в '1;, ЬІ, 'Ь, це 
москвофіли, з другого прихильники фопетиии, кулішівки -
це нароДовцї або українофіли; на праитицї, і в поглядах ва 
роботу між народом власне ріжницї не було, однаково обі 
партії стояли далеио від народа й розуміння його потреб, 
а роfiили т. ав. )вищу« полїтику без народа. Як у 90_ р. 
появи.:ш ся радикали, ПРИХИЛЬНИКИ Драгоманова й соція
ЛЇJМУ, тодї одна і друга партія почала накидати ся на ЦИХ 
останнїх, і »політичнї« спори ще бї.'1ьше sагострили _ся. 
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па. І тут перший раз о. Зварич промовив. Ви

нявши люльку З рота, він виждав хвилину загаль

ної тиші, і пробовкнув мов від нехотя: 

- А по правдї скажіть: за що нам той хлоп 

мав бути вдячний? Що ми ДЛЯ нього зробили? 

- Як то? Як то? - загукали з усіх боків го

лоси й пішли вичислювати тисячні випад.к.и та спра

ви, де руська інтеліr'енція »стояла за хлопом«. 

Євген пробував знов затамувати сей потік і 

піднїс думку взяти СЯ всім до економічної санації 

селянства в ПОВІТІ. Він звернув увагу на те, що 

багато селян позатв:гало позички в рустикальнім 1) 
банку, платять лихварські проценти або занедбу

ють сплату і попадають на ліцитацію. Чи не мож

па б як сьому зарадити? Оратори ПQзвіmували 

голови. Що ми на се порадимо? Найпростїйша 

рада бу ла б: винити 3 власної кишені гроші й по

платити хлопські довги. Але :ми не Крези. А 

в додатку непорадність, глупота й негосподарність 

наших хлопів швидко вичерпала б і Ротшільдову 

касу. Євreн зачав доказувати можність рятунку, 

радив подумати про конверсію селянських довгів 

на низше опроцентопані, притягнути до акції гро

мадсьн.і каси, Повітову Раду, - але все се були 

тоді такі нові та нечува:ні річі, ЩО палкі полі

тики попросту закричали його. ее неможливо J Де 

нам до того брати ся? Хто позичив у банку, той 

:мусить заплатити, і т. д. 

Євген пробував звернути увагу беСідників 2) на 

1) Або селянсьиий (wloscianski) банк, але ж це був 
банк - не для селяв 

t) ПРОМОВЦіВ 
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те, що при близшім оглядї детайлїв справа може 

показати ся не такою немоЖJIИВОЮ... »Ну, візь

мім ваше село - :кілько в вас довжників у банку 1« 
Показало ся, що нїхто З завзятих полїтиків сього 

не ЗJIав. 

- Ну, ее вже сором І - мовив Євген. 

- Хлопи криють св: 3 тим, - пробував викру-

чувати ся один", але всї чули в душі, що сей викрут 

нещасливИЙ. Усїм було нїяново. Євген пропону

вав усїм присутним: порозвідувати, кождий у своїм 

селі, хто, де, й на кілько, й на які проценти ва

довженИЙ. Будемо мати такий вихаз, то попр~ 

бувмо подумати про способи санації. Оратори раді 

були такому виходові, що переносив справу в бу

ду ще, шумно обіцяли зробити все й роз'їхались. Ро

зумієть ся, ЩО про виконаннє нїхто й не подумав. 

Тільки один о. Зварич по кількох тижнях зголосив 

СЯ дО Євгена з детаіі:льни:м виказом усїх довжників 

у своїм селї. Показало ся, що там у рустикальнім: 

банку задовжених бу ло мало, але найбільше сидїло 

по кишенях приватних лихварів-жидів, а то й своїх 

братів, багатших селян. Почали радитись оба над 

способами рятунку. Євген мав перевести переписку 

з крилошанським 1) банком у Львові, чи сей не 

захотїв би взяти на себе конверсії сих довгів ; 
о. Зварич мав шукати деяких місцевих способів. Че

рез тиждень він знов явив CJI в Євгеновій канце

лярії і сказав йому, що знайшов спосіб конверсії, 

і переПIfска з крилошанським .банком уже непо

трібна. Євген був того дня дуже занятий і не 

1) Rрилоmанин - консисторський радник 
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кав часу розпита,ти його, який ее спосіб, а о. Зва

рич, очевидячки, не мав охоти розводити ся Ши

роко, що ее за спосіб, і так вони розстали ся. ее 

бу.nо досить швидко по оселенню Євгена в міСТі. 

Аж пізніlшс, по розмові з Вагманом, Євген почав 

догадувати ся, що ее Вагман став йому тут у при

годі. Він бажав сьогодні розвідатись про се до

кладнїЙmе. 

- Слухайте, отче, - мовив він, закурюючи ци

гаро, - я, властиво, так і не довідав ся від вас, 

як ви зробиJШ 3 тими вашими довжниками ? 
- Так, як ви радили, - мовив о. Зварич, пи-

RЗ1ОЧИ свою невідступну люльку. 

- як то? 

- Конверсію. 

- Яким способом? 

-- На пять процент. 

- у якім банку? 

- У жаднім. 

- Ну, а якже? Бідки взяли грошей? Адже 

ТlIX ваших довжник їв бу ло більше, вк па шість 

тисяч? 

- ПЇвсема тисячі. 

- ее ж веJIИRі гроші. 

- Ми позичили десять тисяч на пять процент, 

j ее нам меньше докучає, як ті півсема на лихвар

ські проценти. Знаєте, там деякі платили по крей

цару від РИНСЬКОГО що тижня! 

- Хто ж вам дав десять тисяч? На яку гіпо

теку? 

о. Зварич бухав клубами синнвого диму і вем:і

хав ся. 
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- На яку гіпотеку? На :мою бороду. 

- Але ж у вас і бороди нема І і) 

- А, бачите. А проте гроші.цістав. І без 

ніяких формальностей. 

- Але від кого ж? 

- Od dobroczyil.cy, nie pragn1}cego wymienienia 
jego nazwївka 2,). 

- Ха, ха, ха І засміяв СJl J Євген. - Od 
dobroczyncy І . .. Значить, від BarMaHa? 

Лице о. Зварича протягло СЯ. 

- Ви відки знаєте? 

- Значить, угадав 1 - смінв c~ далї Євген. -
Знаєте, він був раз у :мене it зарекомендував ся 

мені н:к добродїй добродїїв. Ви сказаJIИ »dobro
czynca«, і мені зараз п:ригадал'И ся його слова. 

- Він вам говорив про мою ~позичку ? 

- Нї, але згадував про вас. 

- А чого він у вас хотів? 

- Е, там ... інтерес... Зрештою, поговоримо 

про се... Але скажіть M~HЇ, НК ее стало сн, щО 

ВІН дав вам такі великі гроші? 

- Він просив мене не говорити про се нїкому. 

- А :мене відіслав до вас, щоб ви даJIИ мені 

ІІОНЯТТЄ, щО він за чоловік. 

- Гм ... то диво І Та, зрештою ... Ну, певно, 

ВІН боїть ся, щоб иньші жиди-лихварі не. дізнали 

1) Лн відомо, уніятсьні пан-отці на натолицьний лад 
голять бороду й вуса. 

2) Звичайна tазетна фраза: від добродїя, що не хоче, 
щоб назвали його прізвище J у нас звичайно - від невідомого 
добродїя 
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ся, ЩО він помагає виривати ХЛОПlВ 13 іх пазурів. 

А то ззїли б ЙОГО І 

- А .s: думаю, що вони знають ся зі собою, .ІШ. 

лисі хонї. Не біЙ're ся, ЖИДИ не зроблять йому 
нічого. 

- А з т.и.м:и грішми, то аж менї самому дивно 

бу .по. Знаєте, я знав BarMaHa ще здавна. То бу ла 

хлопська пявка - не дай, Господи І Rілько лю· 

дей той чоловік з торбами пустив І . .. А від кіль· 
кох лїт якось щез, ХJIопам не зичить, відпродує 

обійстя 1), закуплені на лїцитаціях, назад ХJIОПам. 

Rажуть, що тепер на панів КШlув ся., 

- Що за причина такої зміни? 

- А хто його знає. То страх мудра бестія. 

Може, занюхав там ліпший зиск. А на наших по

вітових панів він л:ихий за сина. 

- Хиба він мав с.ина? 

- Мав. Парубчак був так собі, гусяче повітрє. 

Але староста за щось хотїв допекти ВаХманові й 

постарав СЯ, щО його сина взя.ILИ до війська. Ну, 

розщибав ся BarMaH, пла.тив на веї боки, мало до 

криміналу не дістав ся, їздив до Львова, ніщо не 

ПОМОГЛО. Ще гірше розлютив наших матадорів, бо 

там десь повиво.тІЇкав ріжні іх справ:к:и, шахрай

ства та підкупства. Ну, і пі:метиJШ ся на нім; син 

як пішоп до війська, то вже більше не вернув. 

- Як то? 

- Нездара була, слабовите. Ну, а там - зна-

єте .. _ Жид, не здар а, ще, може, мали на нього око, 
ну, тай замучи.:ш. Не МИНУJ1И три місяцї, а BarMa· 

1) Хазяйства, себто, хата 3 RЛУНЛМИ та :хлІвами, з тоном 
- садиба 
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нового сина ВИІІУСТJIJIИ з касарні - але на око

ППСЬRО 1). То відтоді ВаІ'ман зробив с.н, як кажете, 
добродїєм добродїїв. 

- ее він сам так говорив вам? 

- Ні. ее я догадую ся. 

- Але по що ж би в такім випадку він брав 

СЯ воювати з лихварями-жидами й помагати хло

пам? 

- Або Я знаю? 

- Що йому за інтерес зичити гроші на не-

певне) от, наприклад, вам? Адже ж J{ певний, що 

в вас маєтку нема настілько, щоб міг на вас 

пошукати десять тис.в:ч. 

- За :мене цілого ніхто й пів тисячі не дасть, 

мовив о. Зварич, махнувши рукою. 

- Ну, то на яке -ж він дав вам гроші? 
- А на яке? Я йому розповів, яка справа. 

»Добре«, - каже, - »рятуйте ся. Я вас, отче, знаю, 

ви чесний чоловік. Дайте мені скрипт 2), з'обовя

жіть СВ: самі вести сю справу і сплачувати :менї 

довг із процентами, то я вау гроші дам. А з хло

пами я не хочу мати ніякого діла. І щоб ніхто не 

знав про се, ані в селї, анї в сусїдстві, прошу вас. 

Нікому не кажіть 1« Тай по всій параді. Я зараз 

підписав скрипт і гроші в руку. І до тижна всї 

хлопські довги в цїлім селї сплачені, викуплено сто 

}юргів, а я зробив ся громадським банкир ом, і касіє

ром, і екзекутором 8). 
- І сплачують .цовжнИЕИ? 

1) Жидівське кладовище 
11) Запис довжний 
3) ЗДИРЩИК (податків), виконавець (нари) 
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- Точнісінько. Правда, треба лазити, пильну

вати, радити, ВПОМlШати, - ну, але в мене влас

ного дїла небагато, то й: лажу по селї. 

Ну, а нк би так, не дай, Боже, вас не 

стало? Що тоді? 

- .н ее говорив ВаГманові. А він смієть ся. 

»Що то вас обходить? .н ризикую, а не ви.« 

- Дивно 1 Дивно 1 
- Стрілило щось до голови жидові. Ну, а 

пам чому не користати? Ех, ЯК би то наші конде

канальні 1) хотїли трохи менше полїтикувати, а 

більше попрацювати 1 Адже Вагман міг би зробити 
таку вигоду не мені одному. Знаєте, його числять 

на пів мілїона оборотових грошей. Се менї иньmі 

ж.иди казали. Адже тими грішми можна би при 

добрім порядку за десять літ цїлий наш 'повіт ви

рвати з лихварських рук. 

Довго ще вночі розмовляли Євген і о. З:варич, 
перебираючи сільські болячки та можливі й не

можливі способи рятунку. Правда, о. Зварич, за

ННВШИ ся справою вИ1tупна селян із довгів, мало 

звертав уваги на иньші справи. Про заснованнє 

читальні в селі .не думав, а такі випадки, як за· 

троєннє дітей при щепленню віспи, ЯК вибори до 

Ради Повітової і громадської - заставали його зовсім 

неприготованим. Він знав тільки своїх довmників 

у селї, але навіть і не пробував витворити з них 

якусь свою партію і навіть стояв на тім, що вся

ка така партійна робота - непотрібна і шкідлива. 

Євген надармо силкувan ся переконати його, що 

1) пап-отці 8 того самого деиапату 
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се помилка. о. Зварич, ЛR і всі чесні люде з об
межеНllМ кругозором і тісною головою, вперто 

стонв на своїм, і вони пішли спати, не догово

ривши СЛ до нїчого -путнього. 

ХХХІІ. 

Термін у Гумниськах був назначений на де

влту рано, то ж Євгенові треба було виїхати з 

БаБИНЦІВ дуже вчасно, щоб поспіти на сю годину. 

І, справдї, він виїхав, не баЧІffiШИ ся рано з о. Зва

ричем, і велІв Беркові поганяти, не гаючись. Але 

насеред села мусїв зупинити ся. Коло криниці жда

ла його купка селян. Вони здалека поклонились 

йому і, держачи щапки в руках, наблизили СJl до 

брички. 

- Здорові були І - привитав їх Євген. - А 

ЩО, панове? 

- Та ми хотїжи би з паном побалакати, - мо· 

ВИВ од.ин із селян. 

- :Коли ж бо в мене часу мало. Спішу ся на 

термін до Гумниськ. 

- Ще пан стануть на час. А м.ц би дуже 

прос.или ... 
Євген велів Веркові зупинити коней. Селяни 

обступили бричку. 

- Поперед усього прошу шапки на голови І 

- Та вже най пан Dибачуть,. - мовиJШ се-

ляни, беручи шапки під пахи. - Ми й так по

CTOЇMq. 
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- Ні, так. я з вами й говорити не хочу. 

Вони нерадо понадівали шапки. 

- Ну, що ж там у вас? 

- Та ми би хотіли порадитись ... 
- Перепрошую... Ви, бачить ся, були вчора 

в о. Зварича разом із тими, - :мовив Євген до од

ного з селян, пізнавши його. Иньші всі бу ли йому 

незнайомі. 

- А так, - мовив той. 

- Чому' ж ви вчора не говорили те, про ЩО 
хочете говорити тепер? 

- Та при єr'омостеви НЇЯR()ВQ. Єrомость не 

люблять ... гнівають ся, коли хто говорить не ДО 

річі. 

Ну, що ж таке не до річі ви хочете сказати 

мені? 

Та ми би хотіли питати... Пан, певно, чи

тають казети... Чи то правда, що на весну має 

бути веJШка війна? 

- Війна? А відки .ж мені се знати? Може, 

бу де, а, може, й нї. 

- Ага, чуєте, куме, - моргали селяни один 

на одного, - може, й буде ... Чуєте, що пан ка

жуть? 

- Але чим же се таке цікаве для вас? 

- .нк то? Для нас? Адже для нас цїкапійmе, 

ніж ДЛJI кого. Rоли війна, то кого женуть най

більше на війну? Хлопських дітей. 

- Ну, то правда, - мовив ЄвгеН. - Але ее 

ще не таlOO певне, чи буде війна. Певнійше те, 

що не буде. 
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- Е, пан так тільки кажуть, аби нас не ля-

кати - недопіРЛИDО мовив один селянин. , 
Єпген усміхнув ся. 

- Виджу, що вже без мене хтось порядно на

лянав пас. 

- То пан кажуть, що в казетах іще нема 

пепности про війну? 
- Але ж у газетах зовсїм нїчого нї про яку 

віІ'іНУ не говорять. 

- А, може, пан не читали тих найстарших 

казстів ... тих цїсарських ... , ЩО від самого цїсаря 
до всіх губернаторів і до всіх старостів ідуть? 

закинув один се.зянин. 

Євген ЧИМ раз ширше :витріщував очі. 

- Що вам, люде? Про які се газети ви гово

рите? Таких газет зовсїм нема. Від цісаря до 

старостів жадні газети H~ йдуть. 

- Е, пан жартують. Нам казаJШ', що йдуть, 

і що в них написано виразно, що на землї буде 

велика війна між нашим цїсарем і Москалем. Але 

між нарід сеї відомости не пускають, щоби нарід 

не полошив ся. 

- Не слухайте сього, JПOде 1 Хто ее вам на

говорив ? 
Та вже хто наговорив, то наговорив. ми 

тіJlЬКИ хотїли 9нати ... 
- Якже ж ви будете знати, коли не вірите І 

- мовив Євген з досадою в rOJIOCЇ. 

- Ей, пане І - гірко промовив селянин. -
Вам то дурницї, а нам... Нашим дітям ... Адже 
то війна, то не жарти. 

- Але ж ні про нху війну нічого не відомо. 

15 
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- Не відомо, кажете. А отже бранка буде. 

- Бранка? Ну, певно, бранка буде, як кождого 

року. Та хиба се таі\.а страшна річ? 

- Як кождого РОКУ? Е, нї, пане. То не та· 

ка бранка. То перед війною бранка, така, що JШШе 

·кривого та сліпого пустить. 

- Та хто се наговорив вам? Люде, хрестіть 

сяl 

- Та ми, власне, про оо хотїли пана списат.и. 

- Про що? 

- Та про ТОТУ бранку. 

- Кажу вам: бранка буде така, як кождого 

року. 

- А рекрутів зараз поженуть до вогню? 

- До якого вогню? 

- Ну, пане. Видно, що вд тоі річі не знаєте, 

мовив один селянин. 

- А я виджу, ЩО З вами нема що говорити, 

мовив Євген. - Гоніть, Берку І 

Але поки Берко рупщв із місця, ОДИН селянин 

скочив у бричку. 

- Вибачайте, пане, - мовив він. - lдьтє, 

Берку І Я потому за селом злїзу. 

Бричка рушила. Селянин сів обік Євгена. 

- Ну, скажіть мені, будьте ласкаві, - обер· 

нув ся до нього Євген, - ЩО се за дурниці на· 

туркав вам хтось у голову? 

- Та я би панови сказав, але бачите, - і він 

моргнув очима на Берка, що, обернений до них 

плечима, поганяв коні. 

Та говоріть, говоріть І Бричка туркоче, то 

він не розуміє. 



227 

Селянин, присунувши ся до нього близmе, по

чав оповідати. 
- Та то так. Знають пан пана Шнадель-

ського? 

- З л.иця не знаю, а так, ~що чував. 

- То правда, що то великий пан? 

- Не знаю, чи веJIИКИЙ на зріст. 

- Нї, я не про зріст. Але так, учений пан, 

вел.икиЙ адукат. 

~ Здаєть ся, що не дуже. 

- Не дуже? Ой, дуже. Rажуть, що був у 

судї, а ЛК пізнав там усї порядки, то поїхав до Від

нн до самого цїсарн і сказав так: »Наияснїйший 

монархо 1 В r іілїції 1) суди дуже несправедливі, про
стому народови велика кривда дїєть сн«. То найяс

НЇЙПІІІЙ монарха позволив йому виступити з суду, 

і зробити ся аду като:м, і боронити простий нарід. 

- Хто вам се сказав? - 3 зачудув~ннєм спи

тав Євген. 

- Та так скрізь по селах говорять. 

- Бо я инакше чув, - мовив Євген. - Я 

чув, що пан Шнадельськи:и був у су ДЇ, покрав там 

щось, і .його нагнали. А адвокатом він не є й не 

MaG права бути. 

Селянин похитав головою при тій мові, -оче
ВИДНО, не вірив їй. 

- Е, то може пан не про сего Шнадельського 

ЧУ.ІІИ. Бо сей, то дуже веJlИкиіі пан і вчений аду

кат. 

- я чув тільки про одного ІІІнадельського, 

1) Народ часто 8-польська вве ГаJIИЧИНУ - rаJIіцією. 

15* 



- МОВИВ Євген. - Ну, але ІtОЛИ конче хочете, 

щоб то був не той, то нехай вам буде й не той. 

Ну і що ж він? 

- Та був у нас у селї, у громадській канцелярії, 
й оголос.ив: на веснї буде вел.ика війна, а в зимі 

незадовго буде велика бранка. Ву дуть брати ВСїх, 

хиба кривих та слІпих нї, а кого візьмуть, то за

раз у мундур, до обрихтунку 1), а потЬr зараз до 

вогню. А хто би хотїв реклїмувати ея 2) або й тах 
увільнити .ся, то нехай удасть СЯ дО He~. Він один 

може то зробити. Правда, щО то бу де троха кошту

вати, але иньшої ради нема. 

- А пита.ш ви його, кілько би то коштувало? 

- Казав, ЩО найменьше пять соток. 

- Видно, на багачів полює. Ну, і щО ж, зго-

лосили ся деякі до нього? 

- Та в нашім сет нас вісїм. У мене син оди· 

HaIt, власне має йти до першої КЛЯСИ 3), а в кума 

Степана старший жонатий на боцї, вийшов із клнс, 

а :молодший при батькови на господарстві, а в Дем

ка пятеро дїтий дрібних, тілько старший здатний 

до працї. І так у кождого коли не ее, то те. То 

вже гадаємо собі: лІпше :мені пів господарства стра

тити, нїж свою дитину на явну загибіль пускати. 

Адже господарство - річ набутна, а своєї Кро1Щ 

жаль. 

1) Волцька виправка (Abrichtung) 
2) Рекллмувати сл - відкликувати сл, щоб одержати 

вільготу щодо служенил в війську, лк хто одинак у сіні, 
удержує родину і т. д. 

3) В Австрії брали до війська тричі - це звало ся 
»иллси«; коли кого не взяли і в третїй раз (ва два місяцї, до 
резерви, в запас), то це звало сл: »вийти З КЛЯС«. 



229 

_ Ну, і подавал.и ВИ йому деякі завдатки? 

- Та, певно. Без того й говорити з нами не 

хотУв. Низше деснтки 1) Й не дивив ся. »Не Думайте«, 
- говорив - »що то легка річ 1« Л дав пнтна
ЦНТЬ ринських, а денкі й по двацять подаваш. 

- І кажете, що в урядї громадськім 2) се го-

.'1ОСІІВ ? 
- А так. 

- І багато людей се чуло? 

- Та щось нас пять, чи шість. 

- Війт чув? 

- Нї, війт вийшов. А нас він просив не роз-

голошувати сього. Бо, каже, наказ вийшов із Від

ня робити все в тихости, аби нарід не перепудив 

ся З). 
-. І JIR гадаєте, чи тільки в вашім селї він 

був У тій справі? 

- Ей, де. Був по иньших. Дев:уди люди не 

хочуть признати ся, а деякі гоnорнть. Та він і 

и:ньші аду кацькі справи провадить. Бере ся r'PYH
ти виходжувати, ЛІвентарі 3) виробляти. 

- І за все каже собі тав: платити? 

- Ну, та певно. Без того не можна. 

А по хвилевій мовчанцї селянин запитав: 

- Ну, і що ж нам пан ~адлть робити? Ви

хuджувати тото увільненє, чи нї? 

....:- Що Ж я вам бу ду радити? - мовив Євген, 

1) Двацять морон 
2) Громадсьний уряд - громадсьна ианцелярія, щось 

наче волосне правлїння. 
З) Перелямав ся, перестраmив ся 
4) Попсоване слово - інтентар 
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в серці якого брала СЯ розпука при тім оповіда:нню. 

- Знаєте, господарю. Аби Я вам і найлїпше по

радив, то знаю наперед, що мене не поелухаєте 

і зробите так, нк вам скаже той пройдисвіт. А а.к. 

так, то шкода моїх едів. 

- Та най пан не гнівають с.н І - мовив ее ля

нин, трохи ображениЙ Євгеновими словами. - Ми 
панови ду рно не схочемо. 

Євген сItИпів. 

- Стійте, Берку І - скрикнув він. 

Бричка зупинила ся. 

- Прошу вас, пане господарю, зшзайте й не 

доводіть мене до злости І 

Сел.янин ізлїз. Він, очевидно, не надїяв ея сього. 

Опинивmи с..я на землі, він іще раз обернув ся до 

Євгена. 

- І нїчого нам пан не порадять? 

Євген ужив усїх сил своєї душі, щоб пере

могти своє зворушеннє і свій біль над темнотою 

та поганими привичками ТИХ людей. 

- Слухайте, чоловіче. Говорю вам по щи

рости й нїчого під вас не хочу за сю раду. Не 

дайте себе обдурювати І Нїякої війни, ані великої 

бранки не буде. НїяR.ИЙ пан, ,ані адукат не :має 

права увільнити ваших дітей від війська, окрім тих, 

щО мають право до рен.лямаціі. Хто вам инакше 

говорить, той дурить і туманить вас. Розумієте? 

Т-та розумію, - якось нерадо мовив се-

ЛИНИН. 

Ті гроші, що ви йому даJ.[И, то так, як би 

в болото викину ЛJI. Rоли маєте свідків, то скаржте 

:його до суду за вщуреннє, розумієте? То його 
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замкнуть до кри:мінаду, і побач.иТе, що він за а1ІУ

кат. А не маєте свідків, то пmoньте в те місце, 

де бу .'ІН гроші. А більше :йому не давайте й инь

ших остерігайте. 3розуміл.1І? 
- Та зрозумів. 

- І вірите мені? 

Селянин почухав сл в потилицю. 

Ну, то йдїть і робіть, ЯК знаєте. Гонїть, 

Беркуl 

ХХХІІІ. 

Гумниеька - мале, брудне, жидівське містеч

ко. Ву .rnцї повні вибоїв, тільки в головнім осе

редку вимощені річними кругляками, по яких ее

:'ІЯнські вози ДИркочуть, мов кепський грач по КЛЯ

вішах розстроєного фортепяна. Передмістя мають 

хараБ.тер села; осередок вигдядає мов збірка муро

ваних коршем. Тільки коло так званого РИНКУ 

стоїть кільканацять одноповерхових камяниць. У 

одній із таких камяниць, розумієть СЯ, жидівській, 

містить сл ц. К. повітовий еу Д ;J,) - містив ся в ту 

пору, в якій іде наше оповіданнє. Суд У тім містеч

ку заведено недавно, то й дому власного для нього 

ще не було. 

Ринок, при якому містив ся суд, се бу Ла широка 

квадратова площа, 8 ка.'UOЖЄЮ на середині, з КУ-

1) Через те, що австріЙСЬRИЙ цїсар' був і Rоролем Угор
ЩИНИ, то всї державні установи ввали ся в Австрії цїсарсьно
RОРОЛЇВСЬRИМИ. 
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пами сміТ1'Я тут і там, 3 теребовеЛЬСЬКИШI 1) тро

тоарами, з двох боків до ринку виходили жидівські 

склепи, в сінях домів сидїли при своїх столах там 

булочницї, там крамарки зі стьожками, иглами, ши

лами, камін ями до гострення кіс, ременями й шап

КЮtlИ, там шевці з угнівськиии 2) чобітьми або олїнр

ницї 3 олїєм, ЩО ширив на сто кроків довкола душ

ний, неприємний сопух. Бруд, занедбаннє - отсе 
бу ло головне, що кидало ся в очі і у всї змисли В 

тому містечку і в ті}1 ринку. Щось спирало груди, 

очі втомляли СЛ, блукаючи по самих непринадних 

предметах, думки робил.и ся понурі. В торгові днї 

на тім ринку й на тїсних ву личках та торговицн:х. 

ішла пекельна гармонїя: квичали поросята, ревли 

вол.и, скрепі.ш немазані колеса, кричали, гейкали 

та сварили ся селяни, шваркотали Жиди, викрику

вали свої товари перекупнї, протиекаючи ся поміж 

вози, а на возах то плакали, то проразливо свистали 

дїти, взяті до міста на те тільки, аби бу ло кого 

лишити при конях, поки старі поорудують на під

сїннях, по склепах та по шиночках, що їм треба 

й не треба. Bep~CK і гармідер, пяпі співи й зав

зяті »торги« рвали слух; щоб тут міг хто весело, 

щиро сміяти сл, чути себе свобідним і вдоволепим, 

- се видавало ся чимось диким і невідповідним до 

сього місця, не до лиця його загальній фізіономії. 

І гумниський: суд своїм виглядом достроював 

св до тої фізіономії. Rамениця не стара ще, але 

1) Теребовля - місто на галицьиім Поділлю, славить ся 
дуже гарним і добрим иаменем. 

2) Угнів - мїстеЧJ\О на північний захід віді Львова, 
славить ся й досі добрими шевцями. 
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обдряпана, оббита дощами і сполоскана згори до

долу потоками дощівки, що текла з дірявих ринвів. 
СІни широкі вели на вузьке, темне і брудне по

двіррє, завалене якимись стаРИ~ІИ бочками та поло

маними возами. 3 сіней направо й наліво йшли 

сходи на перший поверх, де находили с.н :канце

лярії й сал я розправ; і сходи, і стіни, і коридор на 

першому поверсі, і саля - все було брудне, запоро

шене, заболочене, занед~ане. Деревляна підлога на 

коридорі була попротирана ногами так, що в ба

гатьох місцях крізь дошки видно було голу цеглу; 

поруччє на сходах бу ло слизьке від бруду; повітрє 

всюди було сперте, затхле й нездорове, хоча в оди

нокім вікні, що з коридора визирало на JПtийсь 

поганий завулок, бу ли -вибиті дві, чи три шиби. 

Євген прибув до суду пів до девлтої й застав 

коридор повний селян, міщан, Жидів, жінок і муж

чин. Деякі сиділи на сходах, иньші стояли на кори

дорі, держачи капелюхи в руках; Жиди шварко

тали щось, жінки зітхали важко, хрестили ся та 

шептали молитви. Всіх очі від-часу-до-часу пози

раяи на двері салі розправ, відки мав появити CJI 

»пан сехретар«, щоб викликати справи, які сьогодні 

на деннім порядку. 

Євген ів клїєнт, громадський радвий із одного 

з поблизьких сіл, гарний, чорновусий мужчина яких 

35 літ, побачивши свойого адвоката, протовпив св: 

ДО нього, привитав св: .'3 ним і, відводячи його на 

бік, шепнув: 

- Усе добре, прошу пана адуката. 

-- Що добре? 
-- Та з :моєю справою. 
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- А ЩО, відступив ЖИД від оскарження? 

- Е, нїl 

----. Свідків маєте? 
- Свідків? Яких свідків? Жид має свідків. 

- Але ж ви мали мати своїх. 

- На що? 

- Ну, щоб посвідчили вашу невинність. 

- Мою невинність? Але ж я не потребу.ю гі 

посвідчувати. Я таки набив жида. 

- І признаєте ся? 

- А, певно. 

- Ну, то ЩО ж доброго вам трапило с.я? 

- Най лише пан адукат питають жидових свід-

ків, за ЩО я :його набив. 

- Ну, розумієть ся, що буду питати. Сам суми 

буде питати. 

- Нї, прошу пана, сума не буде питати. 

- А ви відки знаєте, що не буде? 

- Побачуть пан. 

- Ну, ну, не бі:йте ся, я своє зробmo. 

В тій хвилї двері від салї отворили ся, в НИ::Х: 

появив СЯ возний 1), прочищуючи дорогу, а за ним 

молодий панич, протоколянт пана сумі Страхоць

кого, 3 аркушем паперу- в руках. Увесь народ 

лавою повалив до нього. Протоколянт серед за

rального гуркоту й шуму почав відчитувати лїсту 

розправ. 

- Абіхт Хаскель - нема. Анштелєр ФРОїм 

нема. Бабій l\'Іитро - нема. 

1) Щось наче судовий пристав 
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Є, є, ПРОШУ пана І - запищав мал.uЙ чоло

віІ\ із юрби. 

- Добре, добре. Бабій :МИТР0 є. 

І, зачерКНУВШlI олівцем назву присутного, чи

тав далІ. Хто не відізвав ся в тій хвилї, не був 

МО~Іентально присутний, не дочув своєї назви се

ред шуму, того справа спадала з порядку денного. 

- Але я тут І Ось де я, Абіхт Хаскель І -
к-ричав пейсатий ЖИД, вбігаючи задиханий зі сходів. 

- Пропало. Бу ло обізвати CJI ТОДЇ, коли вас 

читано. Дістанете другий термін. 

Се »філїзованнє« тягло CJI з пів години. Пом:и

нені зголошували ся, просили, сперечали ся, деякі 

починали лаятись; протоколннт грозив, що велить 

арештувати непокірних. Роззяви - селяни, що 

не обізвали ся в першій хвилинї, чухали ся в по

тилицю й зітхали важко, але не відходили, :мнучи 

в руках »фор лядунки« 1 ) і ждучи таки ще якоїсь 

ласки божої. Зі стопятьдесятьох справ, покладених 

на ПОРЯДКУ деннім, скинено таким робом цїл:пх вісїм

десять. Еоли вибила девята, викликуваннє скінчило 

ся, протоколянт вернув ся до салї, возний станув 

при дверях, і почали ся так звані »nисItовї« 2) роз

прави. 

Євген зараз при початку ВИRликування ввійшов 

до сал}, де вже СИДЇJIИ СУМЯ Страхоцький і заступ

ник прокуратора, ще МОЛОДІІЙ урядник, ЩО З дуже 

неособливим успіхом силкував ся надати свойому 

дитяче-наївному і смішкуватому ЛИЦЮ вираз урядо· 

вої поваги істрогости. Сумя СтраХОЦЬRИЙ - то був 

1) Судові повістни (Vorladung) 
2) За легне побиття, аа образу чести й т. Д. 
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маленький, худенький чоловік із надзвичайно :ма

лою головою й ріденькою бородою. Хоча мав уже 

близько шістьдесн~ь лїт, то проте виглядав Мов 

щось недозріле, неустатковане. його голос був 
пискливий, вираз лиця заляканий, очі вогкі, мов 

ось-ось йому збиравть ся на плач; рухи нерівні, 

неріmучі, немов він ніколи не знав, що робити. В 

суді його знали всі як зовсім невжиточного 1) суl1дЮ. 
Надзвичайно тупий о у науках, він переходив (імна

зію з кляси до кляси то просьбаии, то протекцінм:и, 

і одиноке, чого добре навчив сл підчас універси

тетських студіЙJ ее бу ла гра в білнрд. За те, коли 

прийшло до держапних екзаменів, він був змушений 

перший раз у своїм життю напружити свій мозок. 

З тяжкою бідою він зробив судовий екзамен, але 

заплатив за нього дорого, бо по екзамені зій:шов 

з ума. його вилїчИJШ, але його духові здібности 

від того часу зробили ся, коли можна, ще меньші, 

нїж були. Проте він вступив до суду, відбув при

писану практику, авансував, замикав і судив .ІІЮ

дей, не тямлячи анї законів, анї суджених справ, 

і маючи собі тільки одно дуже просте правило: 

робити відповідно до вказівок прокуратора. Але 

раз трапила ся йому неприє?t[на прШ'ода: чи то про

~paTOp хотїв з ажартувamo собі з HЬQГO, чи, .як 

запалений мисливець, справдї, був розлючений на 

селянина, що ніччю застрелив у своїй бараболї 2) 
диха й не віддав його панові, азе сам іззїв, - до

сить, коJШ прийшло ся судити селянина за лїсову 

крадіж, прокуратор приватно сказав Страхоцькому: 

1) Негодящого, що ПіНуди не можна його вжити 
2} Нартоплї 
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»Я б такого злодія засудив на смерть, нехай би 

ііого повіСИJШ 1« І Страхоць:кий нї-сїло-нї-впало за

суджує хлописька на смерть і зараз пише до ката 
в Uломуцї, щоб приїжджав вішати. Справа наро

би.1а скандалу, і Страхоцького взяли знов ДО шпи
талю. Але там сконстатували в нього органїчну 

хибу й випустили його по кількох тижнях. У нього 

бу ли широкі сїмєві звязки, і .йому виєднано те, 

що ЙОГО знов узяли до суду, навіть авансували на 

радника, але не давали йому НЇякої справи nести 

самостійно. Він укупі ще з кількома подібними 

інвадїдами належав до постійних меблїв при всяких 

розпраnах; се бу ли так звані »неперемінні вотан

ти« 1). Страхоцький звичайно дрімав підчас роз

прави, або, обернувши ся плечима до публики, пи

сав падьцем по скл:ї, ІІИсав усе одно-однїСїньке сло 

во »dobrze«, а коли прийшло ся голосувати, то за
всіди вімавав голос у дусї внесків прокуратора. 

ее, на його думку, була найлїпша мірка для виміру 

справедливости. Так він прослужив довгі літа, й 

йому лишало ся вже небагато до вислуження пов

ної пенсії. Але в судівнпцтві повіяло трохи инь

тим духом, від радників зажадали справжньої ро

боти, а не самого кивання головою на прокуратор

ські внески й, хоча інституція »неперемінних во

тантів« не перевела CJI зовсім, 1'0 проте етарmиx 

повисилано на пенсію, а Страхоцькому вімано упра

ву повітового cylI3 В Гумниськах. Бідний чоловік 

мало не плакав, одержавши такий несподїваний 

аванс, але президент потїшив його. »Дам пану 

І) Неперемїваї члени суду 
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радникові поки-що Д) же інтелі:r'ентного прак'ГИItан

та то він буде пану допомагати, а пан радник бу

дуть ласкаві де ржати ся у всьому ЙОГО вказівок. Сей 

практикант - дуже здібний правник і не схоче 

робити собі жартів із пана радни:ка, то вже Н'а 

нього можна СПУСТИТИ ся.« 

OтraK підготовлений, пан СУдАя Страхоцький 

рушив до Гумниськ -і взяв ся робити справедливість 

у ПОВІТІ. Практикант, справді, показав ся дуже 

здібним так, що людність ані в тоні ведення роз .. 
прав, ані в іх скорости, ані в самих вироках 1) не 
бачила ніякої зміни. СУМІ! був »гострий«, се так, 

аде такий самий був і його попередник, і так, ма

буть, і Бог при:казав, щоб усї суддї бут гострі, 

щоб лаяли обвинуваченого, велїли приставляти щав

дармами, грозили тюрмою й шибеницею . .які були 

їх вироки, наскілько відповідали законові, про се 

селяни з-давен-давна не знали й не думали: вони 

знали ОДНО, що судового вироку нїколи не можна 

зміркувати наперед так, як тяжко вгадати нумери, 

які вийдуть на льотерії. 

ХХХІУ. 

Євген знав СтаРОХОЦЬЕОГО ще з часів, як ВІН 

був »неперемінним вотантом«, але, знаючи, що в 

пана сумі память :коротка, представив ся йому й 

заявив J що заступає справу Ілька Марусяка. 

1) Приеудах 
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-- А, пан меценас, пан меценас, - замету

шив ся сумя. - Прошу, прошу І Ось ваше місце. 
А якже, а якже, Ілька Марусяха. Будемо його 

судпти нинї. Добре, добре І 

(:;вген представив ся заступникові прокуратора 

it заннв своє ..місце. Суми, тимчасом, приступив до 

вікна й почав своїм звичаєаl писати пащцем по 

спітнїлій шибі. Та ось увійшов практикант, що 
поводив ся тут зовсїм як господар дому. Він у:кло

пив ся Євгенові, наблизив ся до нього і спитав: 

- Пан меценас заступають IJI.ЬKa Марусяка ? 
- Так. 

- Будемо старати ся, щоб як найшвидше прий-

шов на чергу. Прошу пана радника І 

Пан Страхоцький, почувши сей голос, покинув 

свОЮ кадіграфію й подріботїв на своє місце. 

- Ага-га, зачинаємо, заЧІШаємо І - nищав він, 

сідаючи. 

- Возний, закличте - хто там перший? -
ага, :МИ1.'ро Бабій і Олекса Чапля, - мовив прак

тикант. 

Возний отворив двері салі і крикнув до сїней: 

- МИТР0 Бабій і Олекса Чапля І 

В сїнях залопОО'їJШ важкі чоботи, йпо хвилі 

ввійшли два селани в латаних :кожухах, поклони

ли ся низько і станули при двернх. На іх вид лице 

суддї Страхоцького з добродушно-заЛНКаІІОГО зро

било ся ЯКИМОСЬ тупо-жорстоким. 

- Близше сюди f - запищав він. 

Селяни зробили два :кроки і знов зупив:или СЯ. 

- БШlзше сюди І - знов запищав суми й 

почервонїв на дицї. 
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Селяни знов рушили несміло наперед, аж воз

ний узяв іх за плечі й, попихаючи, поставив перед 

судовим столом. 

- Чого вам треба? - запищав до них Стра

хоцький. 

Селяни поклонили ся. 

- Та проше ласки наtiнснїfiшого трибуналу, 

нічого І 

- Як то нічого? Адже маєте нинї термін І 

- Так, так. 

- За образу чести, - докинув практикант. 

- Ага, за образу чести, - мовив СУМН. 

- Та то проте наЙнснї.Йшого трибуналу - яка 

то образа бу ла ? Він мене назвав злодієм, я ЙОГО 

назвав злодїєм, - ну, ТО вирівннло СЯ. Він менї, 

вибачайте, матїр спаплюжив, я йому спаплюжив 

матір, ну, то жадній кривди нема І 

- А за що ж ти його заскаржив? 

- Та бо, прошу пана, він мене назвав соціН-

лістом, а я того не міг стерпіти. 

- То така ТНЖRа образа? 

- А так. Скавзував 1) мене на ціле село. 
- А що ж то значить? 

- Та то ніби, що я десь церкву обікрав. 

- Та не брешіть бо, куме І - перервав йому 

другий селянин. - ТО лиш вам так наговорили І То 

зовсім так не значить. 

- А що ж то значить? - запитав сумн. 

- Та то, прошу пана, значить, як хто в ве-

JIИкий піст скоромне їсть ... 

1) Осоромив 
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Прокуратор, Євген і праКТИRa'НТ засміялиCJt. 

СУДДЯ СтрахоцьБ.ИЙ дуже не любив сміху. Йому 

все здавало ся, що то 3 нього сміють сл, тож, зир

нувши гнївно ПО присутних, піднесеним голосом за

пищав до селян: 

- І ви, драби, задля такоі дурниці смієте 

ТРУДИТИ суд? 

- Та ми вже перепросили ся, прошу пана 

судії. 

- Перепросили ся? Коли ? 
- А от тепер у сінях. 

- Тепер? А не могли ви перепросити ся вчо-

ра й не тратити ДНЯ на термін? Ну, коли вже 

тут прийшли,. то мушу вам дати памятку. Посидите 

оба по добі в арешті, щоби знали на другий раз, 

як докучати судові. 

Євген аж ахнув при такім несподїванім обо

роті справи, ~им більше, що ореченнв 1) сумі не 
БУJ10 ніяким вироком, бо ж справа була залагоджена 

перед судом. Практикант таксамо всміхнув сл Й 

до Євгена; видно було, що ВОНИ привикли ДО таких 

концептів пана сумі. 

- Возний І - крикнув пан Страхоцьн.иЙ. 

Поклич ординанса 2), нехай візьме отсих двох і за

веде до гарвшту І 

Селяни столли НR ОСТОDпілі, далї почаJIИ про

сити ея. 

- Возний, виведїть їх І - мовив практикант 

значучо моргнув возному. Сей приступив до ее-

1) Постанона. виснаа 
11) ПРИCJIуйСнина 

16 
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лян, шепнув ЇМ щось, і вони зараз заспокоїли ся

й пішJШ - розумієть ся, не до apen!тy, а на ву

лицю. 

Викликано другу справу - двох Жпдів-конку

рентів. Румянець гнїву відразу уступив 3 лиця 

сумї. Жидівські справи бу ШІ звичайно замотані, 

і він полишав ведениє розправи прокураторові і 

практикантові, що люБИШI розмовляти З JI{идами 
жарrоном 1), для нього майже зовсїм незрозумілим. 
Бідний сумя нуди!3 ея, і нараз, коли практикант 

випитував Жидів про справу, Страхоцький із плач

ливим видом обернув ся до нього: 

- Пане, але ж я не урядую І 

Практикант перервав індаrацію 2), глянув. на 

сумю. 

- Дайте ж :менї хоч який акт, який папір, 

щоб я знав, що урядую. 

Практик ант схопив ся з місця, виняв із шафи 

перший-лїпІІШЙ ПЛЇк 3) актів і тицьнув його під ніс 

сумі, що зараз УГJШБІІВ ся в читаннє якихось зовсїм 

незрозумілих ДЛЯ нього зізнань, рекурсів і реплїК, 

і був зовсї:м заспокоєний_ Проходячи попри Євгена, 

практикант сказав йому пів-голосом, коли має ще 

залагодити які справи, то може йти, бо перед Ільком 

МарусЯRОМ на порядку ще десять иньших справ, і 

в тім ЧИС.;rї три жидівські, а се потріває на всякий 

випадок 30 дві години, Євген пригадав собі, що, 

справд)', має поробити деякі виписки в реІ'істратурі, 

1) Жидівською мовою, яку звичайно чомусь 8B~-TЬ жар
І'оиои 

2) Випитування 
8) Склад актів, багаЦЬRО антів, що стоять одні на других 
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й: вийшов, наказавши Маруся:кові, щоб ШІльнував 

черги й не відходив нїкуди. Через півтора ГОДИНИ, 
поробивши ВИПИСКИ Й поснїдавши в поблизькім заїз

ДЇ, він вернув ся. Марусяк СЦЦЇВ на коридорі під 

стїною. 

- Ну, що? - запитав йоro Євген. - Ще ва,с 

не кликали? 

- Нї. Ще там нкісь JКцци шваркочуть. 

Маруспків противник, високий, сивобородий 

ЖИД, ходив по коридорі і зпід лоба позирав то на 

Марусяка, то на адвоката. Присутність адвоката 

впДИмо .непокоїла його. 

- От Юда І - гнївно шептав Марусяк до 

Євгена, затискаючи ку лаки. - Г лядїть, як нас пасе 

очима. Ззїв би, як би міг. Адже Шдuлат.ив судію, 

щоб мене :конче засудив, щоб я не міг бути вибра~ 

НИЙ до ради громадської. 

- Як то підпл.атив? Хиба суддя бере? 

- Не судія, а судіїха. Адже його Рухля ще 

вчора голосила: »Ну, ну, піде MapycJIК завтра на 

термін, а верне за місяць. Скажіть йому, щоб на

брав досить футрашу 1), бо бу де годувати не тілько 
себе, але й арештанські воші. А в радї громад

ській тодї буде, як на моїй долонї волосє виросте.« 

Марусях іще щось ХОТЇв говорити, кшш Жид 

підійшов до Євгена Й, торкнувши його за плече, 

мовив, підіймаючи НрМурКу на голові. 

- Bitte Sie, Herr, auf ein W ort І 2) 
- Чого вам треба? - запитав його Євген. 

1) Харчів. _ 
Z) Прошу вас, пане, на слово 

16* 
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- я би хотів просити... я би мав панови 

щось сказа ти ... 
- Говоріть. 

- Але я би хотів У чотири очи. 

- Говоріть і в шість. Я з вами ніяких секре-

тів не маю. 

- То пан адукат ? І пан хочуть боронити от-

сего-о? 

- Так. 

- А пан знаюТЬ7 що то за чоловік? 
- Знаю. 

- Та-а-ак? - протягнув Жид. - Ну, ну І 

І він відвернув ся, силкуючи ся надати свойоиу 

ЛИЦЮ згірдний і байдужний вигляд. Євген знав сей 

жидівський :маневр. Він знав, що Жид не має нї

чого особливого сказати йому, але рад би своїм 

секретним говореннєм із адвокатом наполохати се

лянина, посіяти в його душі недовіррє до адвоката, 

а ее в услкім разі можна бу де потім використати. 

Сього власне не хотїлось Євгенові, і для ТОГО він 

ніколи не пі;r.n;авав ся: на такі маневри. 

Та, ОСЬ, нарешті, ВИRJIИкано справу Лейби Ха

маЙдес.а проти Ілька Марусяка. Євген, і за нии 

обі СТОРQНИ ввіЙш.Jl'И до салї. В ній бу ло вже душ

но, чути бу ло запах цибу лї, хлопських кожухів і 

JПOдського поту. Страхоцький сидів на свойоиу 

кріслі, блідий, змучений і майже сонний. Проку

ратор сидів також задуманий; у нього бу ла молода 

й гарна жінка, яку він дуже любив, але не :меньше 

підозрівав, що вона ошукує його з _капітаном від 

уланів. Була власне одинаця:та - пора, коли його 

МіЛJl одягаєть СЯ, й КОЛИ - говорено йому - кanі-
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тан заходив до неї пілька разів. Прокуратор кляв 
V душі отсе й ПРОКЛЯТИЙ уряд і веї ті справи, що 

заставляють :ЙОГО сидїти тут і не дозволяють хоч 

на хвилину скочити додому, пог ляну ти, що там 

робить ся. І ще той дїдь чий адвокат І Як би не 

BjH, можна 6 було спокійно тепер зробити перерву 
хоч на пів години; а так Страхоцький упер сл 
Rонче перевесrи ще сю розправу й позбути ся Євгена 

й аж тоДї зробити перерву. А тоді ДЛЯ нього біганнє 

додому може бути зовсїм безпредметове. Тільки 

одиН практикант держав ся бадьоро і свобідно, і 

був, бачилось, дутею сеї салї. Він випитав обі 

сторони quo a'd generalia і, ткнувши Страхоць

кому якийсь папір у ~уки, взав св: за перо, щоби 

протоколувати розправу. 

- Ну, ТИ, Ілько - як там тебе? - Маруснк ; 
признаєт себе винним? - запитав сумя. 

- Ні, - відповів Ілько. 

- НЇ? Як ТО нї? Адже ж ти бив Лейбу. 

- Та бив. 

- А знаєш, що бити не вільно? 

- Та знаю. 

- І як .же ти смів його бити? 

- ,Бо мусів. 

- Як то :мусїв? 

- Бо він би був :мене набив. 

- Був би тебе набив? А ТИ як знаєш, що був 

би тебе набив? 

- Во кинув ся на мене з колом. 

- То хай би був бив, а ти б його був заскар-

ЖИВ. 
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- Нї, дякую кр·асненько. ВОJ!ИТЬ він мене скар

жити. 

- Ну, то тепер будеш сидіти за бійку. Пане 

Лейбо, правда то, ЩО ви хотїіи його бити? 

- Неправда, прошу високого трибуналу, -
мовив Лейба, підіймаючи ярмурку на голові. - Від

:к.и він знає, що Jl хотїв? 

- А видиш І - мовив Страхоцький до Ілька. 

- Лейба каже, що то неправда. То він перший 

кинув ся на вас? - обернув ся він знов до Лейби. 

- Він перmий ударив мене. 

- А ви його вдариш? 

- Нї, ані разу І То ще не все, прошу висо-

кого трибуналу. Він обікрав мене. 

- Брешеш, Жиде І - крикнув Ілько. 

- Я маю свідки. Він обікрав мене, а коли я 

впімну В ся за СВО6, він іще й набив мене. Я три 

неділі лежав хорий. 

- Ти міг лежати і три рОКИ, бо и так нічого 

не робиш, тільки кров ссеш із людей, - буркнув 

Ілько. 

- Мовчи, хлопе І - завищав сумя. - Ах, ти 

поганине І Чи бач його, Обікрав, ще й набив, і 

ще й лаєть ся перед судом І Кличте свідків І 

- Перепрошую пана радника, - відізвав ся 

Євген, - Jl хотів би запитати дещо в пана Лейби 

ХамаЙдеса. 

- А, прошу, прошу! - поквапив ся сумя. 

- Пане Лейбо, - мовив Євген, обертаючись 

до Лейби, ви ще досї не сказали нам, де то бу ла 

та бійка? 

-- Де бу ла? Де бу ла, а бити не вільно. 
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_ Ну, ее вже побачимо, а .я проеив би відпо· 

BjCTIf менї на моє питаннє. 

- Що я бу ду панови відповідати І - бу ркнув 

Jlі,ид і відвернув ся лицем до сумі. 

-- Прошу занотуваrn у протоколі, що пан Лей

ба не хоче Dідповісти на моє питаннє. Ну, ТО, може, 

ви, Ільку, скажете нам, де се бу ло? 

- В моій хаті. 

- А що ж робив пан Лейба в вашій хаті? 

- Видумав собі якусь крадіж і прийшов робити 

ревізію .. 
- Ну, то, певно, прийшов з віто:м? 

- Ні. 

- 3 приснжни~? 1) 
- Нї. 

- 3 польовим або з кимбудь із грома.ди? 
- Нї. 

- Як то, сам? 

- Ні, не сам. Узяв собі до помочи двох Жидів 
. . . -' . 
1 ще ТрОХ ПІЯКІВ, таких, що в него днюють 1 

ночують. Влетїли нападом до моєї хати, перестра

шили жінку й Дїтиit, а коли я запитав їХ, ИКИМ 

правом нападають мене, Лейба казав :мене визати, 

а потому кинув ся на :мене з буком. Ну, JI :мусів 

боронити ся. 

~ Правда се, пане Лейбо? - запитав Євген. 

- Неправда І 

- Ага, прецї маємо відповідь. 

- Нехай свідки скажуть, - мовив IJIЬXO. 

1) виборним 
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- Прошу високого трибуналу, я противmo сл 

його свідкам. 

- Але ж ее ваші власні свідки, ті, яких ви 

привели, - :мовив прОТОRОДННТ. 

Жид не знав, що' на се сказати. ПОКJШка.ли 
П,ершого свідка, Лейбового зятя Гершка. 

- Скажіть нам, Гершку, ЩО ви знаете про 

сю справу? - запитав сумя. 

- .я те знаю про сю справу, - забалакав 

Гершко швидко, мов говорив вивчене на-па:мить, 

- що отсей Ілько вкрав у мойого тести вночи ... 
- Перепрошую пана радника, - перервав його 

бесїду Євген, - н просив би заприcягrи сього 

свідка. 

- Що? 3априсягrи? - скрикнув Гершко й 

зирнув на адвоката ненависним оком. 

- Ага, ага, заприсягти, - похопив ся СУМЯ 

й нараз зупинив сн. - Але бо. _. А пан проку

ратор мають який внесок? 

- Згоджую СЯ з внеском пана оборонця. 

- Ну, Гершку 1 Будеш присягати, - обернув 

сл сумя до свідка. 

- .я:? Присягати? На таку дурницю? 

- То не дурниця. Ви sачал:и говорити про 

крадїж, - замітив Євген. 

- Про крадїж? Що то за 'крадіж? Дїлетка 1) 
кукурудзи хиба то крадїж? - змагав сл Жид. 

- Принесїть тору 1 - мовив суми ДО возного. 

Жид поблїд, затремтїв. 

1) Чверть кірця, 25 кіль 
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- Прошу високого трибуналу, я не буду при

сягати. 

- Мусиш, лайдаку 1- озвіркв СЯ на нього сумн. 

- Я не можу. Я не знаю сеї справи докладно. 

Я нїчого не бачив. Л бачив, але не все. Л ... 
Н... я Лейбин СВОЯК. Л зрікаю ся свідоцтва. 

- Прошу записати заяву свідка до ПРОТОКОЛУ, 
- спокійно мовив Євген. 

ГеРШRа пустили. Він сів на боцї й почав хуст

кою обтирати піт із чода; був - увось мокрий, мов 
із лазнї вихопив ся. Все тіло на ньому дрожало. 

Другий Жид таки мусів приснгати, але був тах 

змішаний, що з Його зізнань нїхто не міг бути 
мудрий. Про крадїж він чув від Лейби, бійку ба

чив - се бу ло в Ільковій хаті, але чого він там 

зайшов, і НК' прийшло до бійки, сього він не :міг собі 

пригадати. Покликано хлопів. Ті присягали бай

дужно, але з їх зізнань стверджено зовсїм не те, 

чого хотїло ся ЛеЙбі. Виходило, що про крадіж 

кукурудзи Лейба почав говорити аж того дня, коли 

зчинила ся пригода, що того дня мали бути вибори 

до ради громадської, що Лейба перед тим радив св: 

3 деким із громадян, JIR би не допустити Ілька до 

ради, й ухвалено кинути на Ілька ni~ріНнє за кра
діЖ, наробити йому еорому ревізією в його хаті 

й так знеславити його у громаді. Лейба казав ві

тові йти на ревізію, але віт не ХОТіВ, то Лейба 

пішов сам, і так зчинила ся бійка. 

- Чи в вае Лейба така веJIИка влада в селї, 

що може розказувати вітові ? - запитав Євген. 

- О, так, у нас що Лейба екаже в селї, то му

СИТL бути. 
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Переслухи СІ\інчили ся. Встав прокуратор. 

- Справа про :крадїж досї нев.и.яснена, і що
до неї ведеть ся слідство; в усякім разї на оскар. 

женім тяжить підозріннє. А справа побиття Лейби 

очевидна, оскаржений сам прпзнав сл. Всї зізнання 

свідків у тім факті нїчого не можуть змінити, бо 

про конечну оборону тут не може бути мови. От· 

ТИМ то л пімсржую ось:арженнв і прошу засудит.И 

оскарженого. 

Євген почав вияснювати справу, але бачив, що 

С)'МН немов дрімає й майже не слухає ЙОГО промо

ви. Він говорив коротко, зводячи докупи зізнаННJI 

свідків і виказуючи нестійність оБВlІнувачення. Суд

дя, очевидно, почав нетерпеюfВИТИ ся. Протокол.ннт 

~льно писав щось на карточці. 

- Розправа скінчена. Слухайте вироку І -
пискнув суддя. 

Всі повставали. 

- в імени Його Величества цісаря, - зачав він, 

ДИDлячись на вікно, та потім нараз глипнув на 

Ілька, й його хопила за серце злість на сього му

жика, що так багато часу мусів із ним згаяти, і 

він, хапаючи ся жменею за живіт і корчачись, пи

щав далі: - Ти злодію, розбишако, суд признає 

тебе винним і засу джув на чотирі тижні арешту. 

Він зупинив ся, щоб перевести дух. В тій хвилі 

протоколянт всунув йому В руки записану ~apТRY 

паперу. Сумя перебіг її очима, і на його лиці 

виступив плачливий вираз. 

- Але пан прокуратор піддержув оскарженнє І 

- мовив він майже крізь сдьози, мов дитина не-

винно висічена, нахиляючи ся до протоколлнта. 
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Сей устав і щось живо почав толкувати ЙОМУ. 

На лицї сумї, мов на JIИЦЇ ДИТИНИ, малювали ся 

за чергою зачудуваннє, перестрах і тупа резиІ'на

цін. ПРОТОКО.1fНнт сїв на своє місце, а суми взяв 
картку до рук і почав читати: 

- Однако ж із огляду, що крадїж не доказана, 

і що бійка бу л·а наслїдком безправного нападу Лей

би на дім Ілька, і в тім випадку зовсїм оправданим 

супротивленнєм, то суд увільнюв оскарженого Ілька 

Маруснка від вини й кари. 

- Ай вай І - зойкнув Лейба. 

Прокуратор поклонив ся Й сїв, переглядаючи 

даЛ"ьшу справу. Євген і Ma.r:YCHK, поклонивши ся 
судові, ВИЙШJlИ з салї. 

- Я знав, що так буде, - радісно мовив Мару

сяк, перериваючи важкі Євгенові думи при виходї 

З сього захисту справедливости. 

- Ви знали? А то відки? 

- О, пан практикант у нас добрий паI:tич. І 

IlСДОРОГИЙ, Тут давнїііше пан ад'юнкт був, о, то 

до того з чимбудь не можна було показати св: ... 

ХХХУ. 

Відбувши ще два терміни й залагодивши все, 

ЩО мав залагодити в Гумниськах та пообідавши 

в жидівськім заїздї, Євген таки Т9ГО самого ДНЯ 

рушин із поворотом, але иньшою дорогою, на Вур

котин. Хоча с.и дорога була дальша, то проте 

Євген не хоnв ночувати в Гумниськах, надїючи СЯ 
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таки бути коло півночі дома. Загорнувши ся добре 

в подорожпю бунду, він велів Веркові поганнти 

I~OHЇ і, оперти ся плечима об зад каритки, від

дав сп своїм невеселим думкам. Він був загалом не 

високої думки про наше су дівництво, але те, що 

бачив у Гумниськах, могло б було меньше загарто

вану душу довести до розпуки. Той мертвий mаб

льон, та ремісницька буденність ви.м:іРЮJJаннн спра

ведливости, повна зневага до провідних ідей зако

нодавства й панованнє мертвої букви, та ще у спо

Jlученню з повною безцеремонністю lliOдей, отупіJIИX 

або й зовїм хорих духом - тут доведені бу ли до 

справжньої карикатури ва всяке судівництво. До 

якої байдужности на закон і па людську кривду 

треба бу ло дійти, щоб не тільки видавати подібні 

вироки, як їх видає Страхоцький, але толєрувати 

їх І Ну, та Страхоцький - на-пів ідіот, йому й не 

АИВО. Але що ж ті, ЩО, знаючи його, вислали його 

сюди »на вислугу«? Навіть хоч би прокуратор і 

практикант паралїжували його ідіотичні присуди, то 

й тоді ще його спосіб ведення розправ мусить під

копувати повагу того »найвищого царського атри

бута«, тої порфіри, ВJ10женої на блазня. Та чи па

ралїжують же вони все? Пр актик ант, як бачимо, 

бере, Страхоць:к.Шt, хоч ідіот, а також свою користь 

нюхом чує, а прокуратор, молодий чоловік, обтяже

ний Сїмєю, дбає про аванс і, певно, не схоче длк 

якоїсь там хлопської кривди заводити історій і ро· 
бити скандалу, значить, псувати собі кондуїту 1) в 
вищих сферах. Певна річ, Страхоцький - виїмок, 

1) ДУМНУ, ПОГПНД, опінІю, ЯН хто ааписаиий, квалі
фікацію 
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але, на нещастє, образ »малого суду«, який бачив 

Євген у Гумниськах - не виїмок, а тип. На се 

СRладаєть ся багато причин: і само збюрократизо

вапнв су діnпицтва, що заставляє людей із найм ень

тою дрібницею волочити ся по судах, _" і величезне 
ч.исло справ, .в:н.і мусить залагоджувати один суддя 

й нкі навіть найздібнїйmого й найсумлїНнїЙшого чо

ловіка з часом доводять до байдужности й отупіння; 

і саме життє в малих містечках, далеких від уся

кого духового й товариського життя, де урядникові 

поза кругом своєї сї:м:ї лишаєть ся тільки шинок і 

карти; і дуже невеJШка пенсія, що в JПOдей, обтяже

них сїмєю, просто відlШНЯЄ двері перекупству; і, 

вкінцї, сама тїсна та невисока ос.віта наших суДДїв, 

прокураторів та адвокатів, оте нещасне "Brotstu
diuт" 1), що не дає такому функціонарові нічогkїнь
ко, крім знання параірафів, не торкаючись анї пси

хольоrії, анї суспільних відносин, анї історії, а'вї 

етики, присиплнючи ще в унїверситетї його душу 

й серце, і ВШІускаючп його у світ машиною, яка й 

працює так, як гі заведуть переможні обставини. 

Якою ж іронїєю супроти сього бренїли в Євге

нових вухах пишні фрази про незалежність су дів

ництва, про непідкупність сумїв, про строгу ЛЄ

Га.1ЬНЇсть іх поступу:вання і про високе почутгв 

справедливости ріжних пресвітлих трибуналів, до 

якого так часто у своїх промовах люблять відкли

:кати ся адвокати. Адже ж оте інстипктове у Стра

хоцького пильнованпє, що скаже прокуратор, -
се не одинцевий феномен, воно має свою довгу й 

1) Наука ДЛЯ хліба 



254 -

міцну традицію І Адже важнїйші слїдства роблять 

СЯ скрізь по ГаJШчині за вказівками прокуратора, 

а через нього звnчз'йно за вказівками ПОЛїтичної 

влади. Адже ж кожДИЙ трибунал у Галичині мав 

сумїв, - вони' нераз становлять більшість, - що

таксамо нк Стр ахоць:к.ий , ховають сумлїннє у жме
ню, а за то нагострюють вухо як-найпильнїише на 

те, що говорить прокураroр. Розділ між судівництвом 

і адмінїстрацією - перша основа справді-незалеж

ного судівництва - у пас існує тільки на папері, 

а на дїл'і це ідеал, до якого нам дуже далеко. 

А коли Євгенова думка від тих »вищих. сфер« 

перейшла вниз, до народньої маси, до селянства, 

йому зроб.ило ся страшно. Адже ж те, що він бачив 

сьогоднї - і чи тільки сьогодні І - ті погляди 

селян на суди й судівництво, ті їх почуття, з JIltИ

ми вони входять до судового будинка, се ж усе око-в

око те саме, ЩО бу ло перед 1848. роком. 3міниди 
с.в: форми, але дух, суть патримонїяльного судів

ництва живе й досі. Той сам, хто гнав хлопа на 

панщину, брав у рекрути, стягав із нього податки, 

виганяв його з ха ТИ за »лїнивство« і при кождій 

З тих нагод :міг ТИСЯЧНИМИ способами кривдити його, 

той сам був і його сумею, :мав судити ЙОГО 

кривди. Закони, патенти та інти:мати були надру

ковані n веJШКИХ книгах мовою чужою й незрозу
мілою ДЛЯ народа; але й суддям вони бу ди здалі 

тільки на те, щоб їх параr'рафами прикривати свою 

самоволю, городити собі -з них. П.1іт, ЩО за~зпечу

вав би ЇМ безкарність кривдження й визискування 

народа. »Завдати ІШГОСЬ дО суду«, ее в народньому 

поняттю була страшна погроза, більша, юt КОКИ би 
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ХТО похвалив ся: »Ось я розібю тобі каменем голову « 
»Хорони мене, Боже, від панськоі карности й люд

ськоІ ненависти« - ввійшло в наро,цню поговір ку. 

Хто йшов до суду, хоч би правда сто раз була по 

ііого боцї, тремтїв і вважав себе нещасливим, бо 

»панськОГО суду нїхто не пеnен«. Виграти справу 

в судї значило таке саме щастє, нк трафити на 

льотерію; чи справеДJIИВО, чи несправедлив() вигра

на справа, про се питати нїкому і В голову не 

приходило. І чи ж ті селнни, НІй нинї суддю Стра

хоцького вважають гострим, а його практиканта 

добрим за те, що »дешево бере«, чи ж ті селяни 

не стоять уповнї на становищі патримоніяльного 

суду? І так роблять не тільки зовсім темні, загу

кані селнни, але й такі, як отсей Ілько Марусяк, 

що у своїм селї ведуть боротьбу 3 ріжними темними 

елєментам:и і стонть на чолі поступовійшого моло

дого ПQКQЛЇННН. Роблять так, бо мусить ... 
Ті самі непереможні обставини, що накручують 

сумів на лад патримонїяльної машини, пруть і їх, 

селян, мов безопірне зерно, в горло тої машини. 

Євгенові зробило ся страшно й душно в пудлї 1) 
брички. Він велїв відс.іІОНИТИ її й визирнув на світ. 

Дорога йшла простою, нк струна, лїнїєю, по мягкім 

піСБУ. Довкола рівними, темно-зеленими стїнами 

тяг ся сосновий молодник, засаджений перед кіль

кома роками коштом почасти краю і правитель

ства, почасти Бількох ДОВКОЛїшнїх дїдичів при дар

мовій працї селян. Давнїйше тут стонв великий со

сновий ліс, але ті пани вирубали його так чисто 

1) понрива воза 
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й раціопа.1fЬНО, що зруб висох, і зпід здертого дерна 

виступив рідкий пісок. Цїлій околицї ГРОЗIIЛО запе· 

ceHв(~ родючих піль тим піском, і ось почали сл 

заходи для виєднання: субвенцій на залїсеннє сеї 

пустелі. Піскові поля зпершу засївано нкимось 

коренастим та твердим зїллєм, що росло на піску 

і по кількох роках утворило на піску густу дер

нину, де можна було садити молоді сосни. Рівно

часно уряд заборонив панам тої околиці на кілька 

лїт вирубувати решти великого старого ліса - і 

сїй заборонї завдвчила своє в рятованнє також гар

на діброва в Буркотинї, яку, зрештою, пан марша· 

.JOK усти!'; ТilМчасом, гарно обтяжити гinотечними 

позичками. 

Євген оглядав молодий .п.їсок. Темно-зелені со

сонки стояш густими, рівними лавами по оба боки 

дороги. Вони бу ли посаджені рядами так, ЩО, їдучи 

дорогою, око раз-за-разом вбігало поперек головної 

.пави і продирало ея значний шмат у глиб лїса, але 

за хв.и.лю віз рушав далї, око зісковзувалось із од

ної лїнїї, вбігало на другу, щоб із неї знов зісковз

нутись за хвилину. Євген зирнув наперед себе: 

сосни, сосни, сосни рівним рядом потягли ся аж 

геть-геть далеко, де обі їх лїнїї по обох боках до

роги немов зливаJIИ ся зі собою. Г липнув позад 

себе - те саме. Кінця .пїса ніде не видно; оди

нока каритка :котила ся тихо, мов загублена серед 

того темно-зеленого шпилькового моря. І скрізь 

воно рівне, мов пристрижене якоюсь величезною 

машинОЮ; нїде ані вищого дерева, анї лїсничівки 1), 

1) Хати лїсв.ичоro 
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анї яру, ані закруту дороги. Тільки тут і там край 

ІП~lНХУ бовванїють бі.l0-СИНЇ басаманисті 1) милеві 

стОВПІ! з понаПllсуваНIІМИ на них числами. 

Євген знов зирнув наперед себе. його зір зу

ппнив СЯ на одному стовпі, що CTOJlВ, як йому зда

ва.10 СН, не Б такому місцї, де його, міркуючи по 

:еімаленню, слїд бу ло надїяти ся. У сїрій мряцї, 

що здегка налягала на лїс і закривада небо, сей 

СТОВП видавав ся зовсїм чорним. Зрештою, :й його 

форма була якась не зовсїм звичайна; скорше по

добав на старий, обгорілий пень, ніж на правильно 

обтесаний і »в краєві фарби« 2) помальований стовп. 

- Слухайте, Берку, - запитав, нарештї, Євген, 

- що се там стоїть коло дороги? То якийсь 

стовп, не правда? 

- Нї, прошу пана, то хлоп. 

Наближали ся потрохи; Євген побачив, ЩО той 

нїби-то-стовп, справді, рухаєть ся й поступає на

проти них. А К'ОJШ над'їхали ще близше, Євген 

пізнав, що се був дїйсно селянин високого росту, 

старий, СllВОВУСИЙ дїд У чорній, довгій, понизше КО

.'Іїн суконній гуні і в чорнім повстянім капеJlЮСЇ. 

Він здалека кланяв ся ім і, кот позріввяли ся В 

ним, простягнув обі руки і крикнув: 

- Прошу пана І 

Євген думав, що старий просить милостинї, але 

Берко, ВИДНО, л:їпше зрозумів сей поклик, бо зу-

1) Басаман = смуга, полоса, басаманистий = смужко
вий; мидеві стовпи були вимальовані звичайно синьою й 
червоною фарбою, смужками, одна по другій. 

2) Синьо-червовий колір - краєва відзнака Галичини. 

17 
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ПИИНВ конї. Євген пильно оглядав чоловіка, що, 

кланяючи СЯ, наближав ся до нього. 

- Прошу ласки панської, - мовив старий, -
перепрошаю за питанє: відки пан їдуть? 

- Із Гумниськ. 

- А :куди пан їдуть? 

- До БУРКОТІШа. 
- А, Господи, тобі слава І - мовив чоловік 

і перехрестив СЯ. - Так ее ось туди до Буркотина? 

Так, - мовив Берко. - А на що вам того 

треба? 

йой, таже, говоріть, маю біду І - мовив 

старий. - Адїть 1), отсе вже від самісїнького рана 
блуджу в тім лісї. Десь нам ялівчина втекла в 

ліс ще вчора, то шукали хлопцї цїлу ніч, а н 

вийшов рано тай заблудuв у поганий час. А то 

такий проклятий хащ, що нї стежки, нї прикмети 

жадної. Ходжу й ходжу, всюди однаково, а кінця 

нема. Вже й ніг собі не чую. Ледво-не-ледво ВИ

плентав ся на гостинець 1), а ту знов та сама біда. 
Сюди гляну - рівно й кінця не видно; туд;І ГЛЯНУ 

- знов рівно й :кінця не ВИДНО. :Куди йти? Про

бував навгад іти отсюди - і він показав у про

тивний бік від Буркотина - йшов, ішов, усе одно, 

а кінця нема. І почало менї до голови таке ЙТИ, 

що ее я не в той бік іду. Сїв, спочиваю, та бо хо

лодно. А тут як на те анї душі живої. Вже чо

ловік не знав, що з собою робити, та ось, Богу 

дякувати, що ви над'їхаJШ. 

- А ви ж відки? 

1) Снорочеве: адивіть 
2) Битий шлях 
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- Та з Буркотина. 

- Ну, то сїдайте КОЛ'О мене, підвеземо вас, -
МОDИВ Євген. 

Щира радість маJПOвала ся на лицї старого. 

- А Бог би вам, паночку, радість дав, що ви 

мене старого не JШШаєте в тім лїсї І Бігм:е, и вже 

так ослаб, що не знаю, чи здужав би до вечера 

доволоктись до дому. Ну, чи не прислівє - тілький 

час блудити? Тай ще кому, менї старому, що тут 

замолоду знав RОЖДИЙ КОрЧИR, в: о жде дерево? 

Старий, балакаючи, звільна влїз у каритку і 

сїв на низенькім сидженню напроти Євгена. Сей 

просив його сїдати поруч себе, але старий не за

хотїв. 

- НІ, нї, буде з мене й тут І І за се вам вел:и:ке 
спасибі І - мовив він, ставлячи свою палицю між 

колїна, опираючи свої жиласті, спрацьовані долоні 

на її костурі, а бороду на долонях. Його сїрі, ро

зумні очі почали пильно вдивляти с..в: В Євгена. Бер

ко рушив. 

Євген на разї 1) мовчав. У його голові шибну ло 
дивне порівнанпв. Отееи старий, що заблудив у 

близькім сусїдстві рідного села, що стоїть насе

ред гладкого, рівного шляху й не знає, в який бік 

йому ДОJI;Oму, - чи ж се не символ усього нашого 

народа? Змучений важкою долею, він блукає, не 

МОЖУЧИ втрапити на свій шлях, і стоїть мов отсей 

заблуканий селянин серед шляху між :минулим і 

будущим, між широким, свобідним розвоєм і нещас-

1) Поки-що (поль.) 
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ним Б ІІДЇННЄМ, і не знає, куди йому йти, ве має 

СИДИ анї наДll діити до цїли. 

»Х то то вкаже тобі до рогу, хто підведе тебе, мін 

бідний народе?« - зітхнув Євген. 

ХХХУІ. 

Лице старого селя:ни:на прояснило с.а::. 

- А Я пана знаю, - мовив він. 

- Яким чином? 

- Адже ви нас боронили там у судї. Ви пан 

адукат Рафалович, правда? 

Євген придивив ся близше старому й пізнав 

свойого бувшого клїєнта. 

- А ви Демко ГоріrnниЙ. 

- Бодай пан здорові бу ли І як пан собі за· 

ТЯМИJШ І А куди пан їдуть? 

Був У Гум:ниськах на термінї, а тепер, вер· 

таю чи, поїхав на Буркотин, хотїв побачити ваше 

село. 

Ой, Є що бачити І - сумовито відповів Дем

ко. - Біда нас присїдає, паночку, ЧИМ раз дужmе 

тай дужше. 

- А ви знаєте, на що Пан Біг біду сотворив? 

запитав Євген. 

- Та на що? 

- Аби люде били СЯ з нею. 

- Та то. воно так. Але як той казав: bijmy 
sie, chlopie, moja szabla, а twбj kij 1). 

1) Биймо сл, мужику: мол шабля, а твоя ломака. 
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Певно, що то нерівно, але то ще не рація, 

щоб і КИЙ із рук кидати, і йти голїруч. Ну, а

нк .же ваша справа з паном за пасовисько? 

- Та не знаю. Щось наші прелїпотенти 1) на 
пана відказують. 

- Ніби то на мене? 

- А так. Кажуть - вибачайте, паночку, -
що ви не хочете вести нашої справи, що ви радили 

ім відкупити в пана дідича те пасовисько. 

- То неnpавда І Ну, та як собі хочуть. Не 

вірять менї, то JI ЇМ папери вімав. Нехай собі шу

кають иньшого адвоката. 

- Та вже знайшли, - пошепки, иахИ.шпочи c.s: 
АО Євгена мовив Демка. 

- А кого? 

- Та пана Шнадельського . 
. -Що? 

- Пан Шна.дельськиЙ - пан, певно, ~нають 

ЙОГО, - він сам ДО нас згодосив ся, каже, що н 

вам усе зроб.nю, не давайте ся на підмогу тамтому 

панови в :місті, бо він підкуплений і запропастить 

вашу справ)". 

- І давно то бу ло? 

- О, вже пару тижнів тому. Пан Шнадель-

ський часто буває в нас у сел} - він їздить по 

селах і геть бере хлопські справи. Наші люде дуже 

до него горнуть сн, кажуть, що він дуже великий 

адукат і має доступ до самого цісаря. 

- Війте ся Вага, людеl - скрикнув Євген. 

І} Плввіпоте!ІТИ - уповвоважеаі 



262 -

Але ж ее ошуканець І ее не жаден адвокат І Він 

не має права ніяких справ провадити. 

- Що пан говорять І - з переляком скрикнув 

Демко. 

- Можете менї вірити. Кажу вам як чесний 

чоловік, а не для того, що він риє піді мною. 

- Ой, Господи І А наші люде до него як до 

Бога молять ся І Та бо він уміє говорИ1'И. з ЛЮДЬМИ І 

Так уміє придобрити ся, що думав би чоловік: отсе 

святий з неба зійшов. 

- Я вам кажу по правдї. Зрештою, можете 

піти чи до старости, чи до кого хочете, й запитати 

його, чи пан ІІІнадельський - адвокат, чи нї? 

- Та то правда. 

- А тепер скажіть менї, ви знаєте, в вашого 

пана десь є дубовий лїс? 

- А є. 

- І красний? 

- О, чу до, а не лїс. Там дуби отакі грубі, а 

рівні як еві ЧRИ. 

- І багато їх? 

- О, то великий шмат лїса, буде 30 двісті 

MoptiB. 
- А будемо ми їхати попри нього? 

- Нї, 3 сего боку села нї. Аж ЯК переїдете 

за село, та потім під гору, то там будете їхати 

через діброву. А на що пан про се питають? 

- Та так. Мені цікаво, чи пап не думає П 

рубати. 

- Е, вже би давно був вирубав, але заказали 

3 намісництва. А иньmі кажуть, що банк не по

зволяв рубати. Бо наш пан задовжений у банках, 
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а. на той лїс, то взяв більше, ЯК десять тисяч. І 

без бапку не сміє рушити. 

Тимчасом бричка мину ла лїс й: заїхала в село, 

що лежало в долинї над рікою. Посеред села між 

високими JIИпами й ясенями стояв двір пана мар

шалка Брикальського. 

- у пава маршаЛRа сьогоднї полюванпє, -
мовив Демко, показуючи очима на двір. - У діброві 

дики стадами ходять, шкоду страшенну роблять по 

полю. На самій бульбі 1) люде тисячні шкоди понес· 
ЛІ1 2). А панови бу ло байдуже. Аж як йому само

му дики цїлий копець 3) з бульбою розбили, то спро
СИ1J полюваннє. Чуєте, як там трублять та гукають? 

І, справдї, з nШРОRИХ сугорбів, покритих ви

соким дуБОВІІМ лїсом, що тепер під пожовклим ли

стєм впг лядав мов лан велитенського спілого збіж

жя, чути було гомін стрілецьких труб, крики та 

вересRИ нагінки й де-де цюканнє рушниць. 

Вїхали в село_ Проїхавши крутою ВУЛIJЧКОЮ 

між гор6дами, вибрали ся на широкий майдан, що 

розкинув ся перед коршмою. Вел.ика мурована 

коршма з заїздом, своїми обдряпаними стїнами і 

своїм нехарним виглядом дрбре достроювала ся до 

болотистого майдану. Перед коршмою стояла до

сить ве.JШка купа селян; ще більше число їх тисло 

ся до сіней, а з шинку чути було глухий гамір, 

і видно бу ло крізь повідчинюва.ні вікна густяй 

стиск голів. 

1) Нартоплі 
11) Потерпіли 
3) Могилку'- картоплю закопують у землю й насипують 

»копець«, 
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Ов, а се що за ярмарок? - }ІОВІШ здиво

ваний Демко. - :Може, пан тут стануть трохи спо

чити? 

- Треба буде конї попасти, - обізвав ся з 

ItОЗJ1а Верко. - Відси аж до міста не буде вже 
заїзду. 

- Добре. Попасемо й поглянемо, що тут таке. 

Бричка завернула до коршми. Селяни пр()сту

пили ся у дві лави і, побачивши якогось пана у 

бричцї, поздіймали капелюхи. 

З гуркотом бричка вкотила ся в коршемні дильо

вані сіни. 

ХХХУІІ. 

в коршмі було цїле віче. За столом сидїв па

нок ~:ких трицяти лїт, високий, статний, зі здоро

вими вусами і гладко виголеним, трохи заПIIТИМ JIИ

цем, а довкола нього з УСЇХ боків сиділи і стояли, 

тиснучись докупи голопами, селяни. Перед паном 

стояла гальба пова; між селянами кружили дві квар

тові пляшки горілки; чарки і пляшки йшли з рук 

до рук. У коршмі СТОЯ.'lа духота, запах горілки, 
мокрих кожухів, людського поту Й міцного тютю

ну мішали св: докупи. Пан за столом, внур~вmи 

очі в гальбу пива, ГОВОРІІВ ГOJl0CHO: 

- Остерігаю вас, братrя-х.'lОПИ, не вірте нїБ,О

му І Не вірте панам, не вірте попаl\l, не вірте уряд

никам, не вірте aд.noKaTaм:, не вірте професорам 1), 

1) народнім учителям 
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бо всї брешуть. У сї до одного. Беї тільки на те 

дйбають, аби хлопським добром поживити ся, з хло

па сім шкір іздерти, а потім см:іяти сл з нього як 

із дурня. 

- Ой, правда, правда І - зітхa.mи, селяни. -
Пють нашу кров, ще й сміють ся з нас. 

- Нї на :кого не надійте са І - говорив далі 

пан. - Ані в пана, ані в попа, ані у старости, ані 

в суді нема вашої правди. Там усюди купована прав

да, всюди фальшивство, всюди :кривда. Тільки один 

цїсар наш тато, від нього одноГо можна надїнти 

ся справедливости. Тільки він один дбав за нас, 

бо ми всї його діти. 

- Так, так І - потвер,циJIИ ті, що сидїли ва 

столом. 

- Шукайте собі чоловіка, щоб був щира хлоп

ська душа, хлопська кістка, і такого чоловіка 

шліть до цїсаря, щоб він переказав йому всю вашу 

біду і всю вашу кривду. Тільки він один може 

вам ДОПОМОГТИ, може вкоротити руки й панам, і по

пам, і Жидам. 

- Ой, то, тоІ Аби Жидам уltOротив. Жиди 

світ з'уЙм.ил.и, Жиди вам ЖИТИ не дають І - зітхали 

селяни. 

- Не вірте Жидам, не вірте нікому, бо всї 

вас дурять І Rождийаби J1І1ше своє горло залити, 

аби свого мацька 1) наповнити, а як хлоп бідує та 
гарує, про те йому байдуже. 

- Ой, бідує І Ой, гарує, що і світа божого ве 

1) Черево (поль.) 
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бачить І - залунав у один голос стогін по всїй 

коршмі. 

- А такий адукат що? Сидить собі в місті 

в препишних палацах, вигідно, ясно, тепло й чи

сто, поmкрнбає в канцелярії пером, помеле в судї 

язиком, а ти, хлопе, плати йому, СО.10НО плати І 

- Тай коби то хоч поміг І - обізвав ся хтось 

із купи. - А то JI три роки правував сн за свою 

дїдизну, тай що з того? Пропало моє поле, ще 

й КОШТИ мусів платити. 

- А видите. І то не одному таке дїєть ся І 

Адже в кождій справі, яка є в суді, все, бодай 

од.ин, мусить програти. А хто програє звичайно? 

Хто слабший, хто не вміє боронити сл, хто не має 

чим мастити. Ну, а хто ж у нас найслабший, найбід

нїйший? Хлоп. Тому хлоп усе мусить програти. 

І тому кажу: не вірте панам, не вірте попам, не 

вірте адукатам - ніКому не вірте. 

- А особл::иво не вірте отсьому панові, що ви

дав себе за вашого приятеля, а дбає тілько про 

те, щоб обдурити, обдерти й викпити вас, - залу

нав різький, смілий голос від дверей кортми. 

Пан за столом підняв голову і встав із иіСЦfl 

при тих словах. 

- Що там за дурень рило рознимає? - крик

нув він. 

"'---- Люде, - говорив Євген, виступаючи на се

редину коршми, де йому зроблено місце, - знаєте 

мене, хоч не всї. Я адвокат Рафалович, той, що 

боронив вас у судї. Остерігаю вас, що сей пан 

ШнадельсьЕИЙ не є жаден адвокат, анї жаден обо

ронець, не має права провадити нїяких справ, а 
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хто йому повірить яке дїло, може бути певний, що 

пропаде його дїло й ті гроші, нкі дасть йому. Му
шу вам іще сказати, що пан Шнадельсьн,ий служив 

у судї й відтам його прогнали за крадїжки і за 

фальшиві ве:кслї. 

- Брешеш, драбе І - ревнув Шнадельський, 

підс:кочивши за CTO:rOM. 

- І мушу вам іще додати, - говорив Євген, 

не звертаючи уваги на Шнадельського, - що сей 

пан повинен би ще нині дістати ся до криміналу 

за ті ошуканства, ЯКИХ допустив сл на JIЮДЯХ і 

які, надУюсь, не уйдуть йому сухо. 

- Безличнику І Падлюко J - :казив ся Шна-

дельський, але Євген стояв, обернений до нього 

плечима й говорив далі: 

- Остерігаю вас, люде, не давайте йому жад

них справ, ані жадних грошей, бо будете жалу

вати, .як буде за пізно. 

- Бийте його І Бийте на мою відповідь! -
репетував Шнадельський і, вхоnивІПИ гаJIьбу, ки

нув нею що-сили на Євгена. Але замісць Євгена 

гальба вдарила в голову старого Демка, що стояв 

обік адвоката. 

- Пане І Що робиш? За що бєш? - крик

нув Дем ко, випростовуючись і піДНОСJlЧИ свою окрі

вавлену голову. 

- Гов І Стійте J Що тут таке І - гукал:и ·одні, 

чуючи брязьк скла. 

- Бийте його І Бийте пявку людську І - ре

вів ШнадельськИЙ. - Я відповім за все І 

- Rоби міг за себе відповісти, ошуканче І -
крикнув Євген. 
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- Як смієш бити ся? - ревів Демко й сунув 

ся до стола. 

Зчинив ся страшенний гармїдер і заколот. Одні 

стояли за ШнадеЛЬСЬЕОГО, другі за Євгена. Але за.

кріnавлена Демкова голова пуджала 1) прихильників 
Шнадельського, а ЙОFО нагла команда »биhе 1« та.

кож зробила зовсім не таке вражівнє, якого він 

бажав собі. В коршмі зняв ся крп. Одні тисш с.н 

до стола, другі від стола. Євгена попихали у стиску 

сюди й: туди, поки, вкінці, якась сильна рука не 

взяла ЙОГО за плечі й не випхала до сіней. 

- Пане, бійте ся Бога, їдьте геть І - шептав 

йому Демко. - Тут готово' бути нещастє. Ідьте, 

поки час. Спасибі вам, що остерегJШ нас. Се про

тверезить людей, але не зараз. lдьте, їдьте І 

Євген сїв на бричку й поїхав. 

А в :корш:м:і довго ще йшов гариідер, і cepe~ 

нього розлигав ся пяний вереск ІПнадельсьхоro. 

ХХХУІІІ. 

Євген вернув сл зі своєї поїзд1tи ДО Гумниськ У 

несподївано бадьорім і войовничім настрою. Він на

лежав до тих нату р, які не легко виходять зі спо

кійного, зрівноваженого настрою, та за те, виве

дені з нього, не попадають у сантименталїзм, не 

тонуть у розл.иві почу'М'л, але набирають натури 

1) страшила, лякала 
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60ЄВОГl> :к.OHJI~ за:к.ушують вудила і йдуть назустріч 

s:ебезпеці. 

Зразу він біг утертою адвокатеькою дорогою. 

Подав жарне донесеннє проти повітового лікаря за 

недбале щеП.1Іеннє дітей, а D справі ІПнадельського 

пішо:в насамперед розмовити сл З прокуратором. 

- П()дайте донесеннє, - сказав прокуратор, 

КО.1П Євген: оповів йому про шахрайства сього пана. 

Євген послухав йоro pa;t)l й був би, може, вснокоїв 
СЯ" пкби: lїого донесення не бу ли мали зовсїм не· 

сподїва.впЙ Д:.ІК нього, хоч досить природний се· 

ред наших ві.дносин, наслідок. Донесеннє проти ДЇ· 

ка.рк звернено йому 3 тим, що влада, розслїдивши 

подзниfi впм фант, дисциплїнарним способом нола

годила справу" але ДЛЯ карного переслїдування не 

·наіі:Шllа. НЇПОЇ підстави. А донесеннє проти Шна· 

~е.пьського повеJIО за собою справжній скандад: 

ПРОІіУРё3:Іорік занила ся справою, вступне слїдство 

поручено перевести Страхоцькому, а сей, ідучи 

за. проь)'раторськими вказівками, почав від того, 

що під осьортою жандармів велів спроваджувати до 

Гуив.иеЬЕ одного за другим із тих селнн, які бу ли 

поп.:иеНОЕаві в донесенню; жандарми для більшого 

ефеБ.Т-У за.ковували селян, самих найбагатших і вай

поваж.нїJiШllХ господарів, у кайдани і гнали їх до 

суду ак ЗJIОЧlIНЦЇВ, Страхоцький індаtував 1) їх сво· 

ЇМ СПОСОООМ і Е пересланих вищому судові прото

IСО.Іах Іх І!ереслухів стояло чорне на білім, у всїх 

згі~о" що вони нї про що не знають, ніяких гро

шей Шнаде.льському не давали, ні про яку бранitу 

~) ВИ:[lІгтувати тан, щоб виходили тіЛЬНlI тані відповіди , 
я.к:и.х Т]lеба тоиу, що питав 
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від нього не чу ли й навіть якби чу ди, то не ду

мали б увільняти незаконними способами своїх ді

тей від обовязку цїсарської служби. На основі сих 

протоколів Євгенові переслано з суду резолюцію, 

що його донесеннє бу ло основане на фальшивих 

інформаціях і пустих хлопських поговірках і, ЯК 

таке, не заслугує на поважне трактованнв 1). 
- Он JIR І - аж скрикнув Євген, прочитавши 

сей незвичайний документ. - Е, нї, панове, ся шту

Іса не піде так гладко. 

І він рушив знов до Гумниськ і, розвідавши 

докладно, як вело ся вступне доходженнє, описав 

усе й подав до президії краєвого СУТІУ У Львові. 

Переждав кілька тижнїв, та, не МОЖУЧИ дождати 

ся нїяких наслїдків, описав усе в формі хоресрон

денції й вислав до редакції одної з львівських часо

писеЙ. Редакція надрукувала кореспонденцію, алє 

прокураторія сконфіскувала .!Ї від першого радка 

до останнього »за ширеннє ноторично неправдивих 

фактів і побуджуваннє до ненависти проти судів

ницького стану«. Євген не задовольнив ся сим. Він 

переробив свою допись і вислав її в один опози

ційний дневник у Віднї, де тоді про Галичину па

нували ще неподільно такі погляди, нкі подобаJІОСЬ 

пі,nдержувати всемогучій у краю Ш.·:ІНхетсько-поль

ській компанїї. Допись віденська прокураторія про

nyстиJIIЗ., і вона зробила в ГаJШЧИНЇ сензацію. Вся 

польська преса запалала патріотичним обуреннє:м 

на «нужденного пасквілянта», що, :мовляв, пmoга

вить рідне гнїздо. Урядово спростовано наведені 

1) Щоб поважно його брати, розбирати 
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в дописи факти - на основі протоколів Страхоць

кого, але про те від мінїстерства справедливости 

прийшдо телєrрафічне візваннв 1) до президії львів
ського суду - здати справозданнв про все пору

шене :в дописі й: починити відповідні зарядження, 

щоб подібні справи не виринали на прилюдний вид 

і не утруднювали становища правительства. 

ПочаlIИ CJI переслухи, президент окружного су

ду поїхав до Львова, давши перед тим Шнадель

ськоиу д,о пізнаннн 1), щоб «присїв фалди»; в цїлім 
повіто:віи: судівництві кілька MjCaцїв було повно кле

ЕОТУ й: таємних mептів. Скінчило ся перенесеннєм 

у иньші ловіти - .жандармів, що, буцім-то, сам 0-

Bi.llЬHO, не порозумівши свої інструкції, заковували 

в кай~ани селнн, візваних до суду в характері свід

ЕІВ. 

- Значить, нема винуватихІ - дж скрикнув 

Євген, довідавши ся про ее, й під таким титу лом 2) : 
({Нема винуватих}) написав другу допись до віден

ської І'азети:. Подавши вислїдок доходження 3) у 

справі Шнад,еДЬСЬRОГО й зазначивши, що сього пана 

за ввесь час навіть не КЛИБано до суду для пере

слуху, :він із поля су дівництва перейшов на lIньші 

поли публичного життя в Галичинї, всюди пока

зуючи ПрОЛВlI гнилизни Й. занепаду. Та СП!!! разом 

ефект бу в зовсім не такий, якого надїяв ся автор 

дописи. Навіть віденським опозиціонїстам краски 

видались занадто чорними, й редакція надрукувала 

1) Зазнв (поль.: wezwanie) 
І) ПіЗRати (поль.) 

3) Заголовком 
Ч Слідство (поль.) 
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допись із увагою, що не має причини не вірити 

фактам, наведеним у ДОПИСЇ, але загальні висновки 

автора щодо стану публичного ЖПТїЯ в Галичині 

видают~ ся їй занадто песимістичним:и. Галицькі 

мамелюки підняли праВДІІВИЙ вереск радости з при~ 

воду сеї уваги. «Отсе вже навіть віденські Тевтони 

починають відрікати ся гаЛИЦЬRОГО пасквілянта, 

що, пересолюючи сам свої клевети, сам себе звів 

ad absurduffi. Розумні люде в Галичинї від першої 

хвилини аж надто добре знали вартість тих без

совісних клевет. Тепер чей уже й слїпі бу дуть ба

чити, наскідько можна няти віри подібним фадь

шиви}! оборонцям невинности. Найменше вдячні бу

дуть йому, певно, селяни, в ЯRИХ оборонї, буцїм-то, 

виступає сей пан_ Вони своїм здоровим ХДОПСЬКИМ 

розумом дуже добре знають, хто ЇХ правдивий при

ятель, уміють оцїнити по заслузї свойого непроше· 

ного опікуна, вигадкам ROTPOrO з повною свідомістю 
й рішучістю завдали брехню перед лицем суду». 

ее цинічне потоптаннє правди обурювало Єв

гена до' 'дна душі. 

- ЧеRайте лишень І Ось вони заговорять своїм 

язиком, ті селяни, і тодї почуєте, ЩО вони думають 

про вас І - мовив він сам до себе. 

ДУМRа про конечність розбуджувати селин до 

полїтичного життя, органїзувати іх дли політичної 

боротьби за свої права виступила в його душі не 

як далекий теоретичний посту лят, а як справа не

відхильно потрібна, без якої навіть найбільшому 

народолюбцеві не можна і кроку зробити наперед. 

Зараз по Новім Році він скликав тих свище

ии:п.ЇВ і селян із повіту, до яких мав найбільше до-
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віррє, і, порадивши СЯ, вони рішили скликати в пер

ший тиждень великого посту перше в сьому по

вітї й загалом у Галичинї народнє віче у своїм 

місті. До того часу бу ли в Галичині тільки два 

народні віча - оба у Львові. Вони бу ли голосні 

в цїлім' :краю, будили всюди щирий запал, аде на 

провінції нїхто ще не думав скликати подібні на

родні збори. Євгенові прийшлось довго толкувати 

навіть своїм довіреним про потребу віча, навіть про 

можність ЙОГО скликання, бо закон про збори, не 

:вважаючи на своє більше як десятилїтнє існуваннє, 

був досї ДЛ.ІІ загалу галицьких Русинів terra incog
,nita, та.к.с ам: о , ЯR і иньші полїтичні закони, крім 

одного хиба § 19 основних законів, що давав Ру

синам а:зихо:ву рівноправність - на папері. Кінець

хінцїв зібрані приватно в Євгеновім домі повітові 

патріоти згодили ся на те, ще трем скликати віче. 

Євген обняв реферат про стан повіту й потребу по

лїтичної орr'анїзації, один священик мав говорити 

про справи просвітні, а о. Зварич про справи еко

номічні. Всї мали відтепер розвинути по селах 

аr'ітацію за вічем, освоювати селян із думкою про 

потребу ПО.ІІїтичної роботи і дбати про як найчис

ленвїйшу участь на вічу. Бсі три референти укон

ституували ся як вічевий комітет і мали зі своїми 

ПЇДJI.Ilсаж:и :внести до староства поданнє про скли

нанив :віча в законнім термінї. Євген мав таке 

почуттє, що підсаджує свої плечі під високу й важ

ну иамяну гору 3 наміром - зрушити її з місця. 

Він знав~ що се праця страшенна, довга й важка, 

але сказав собі в душj: 

- Все-одно І Мушу двигнути І 

18 
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ХХХІХ. 

Пан марша.i.lОІ( Брпкальський ходив дуже за

клопотаний. Його вірителї тнели, ТИС.1И ЙОГО за 

довгш і оороцеНТIІ, тай перестали тиснути. Пін знав, 

ЩО ее не була добродушність із їх боку, що ся 

мовчанка гірша погрози. Деякі Жиди виразно за

повіли йому, що відпродадуть свої претенсії у третї 

руки, а панові маршалкові сього дуже не хотіло 

СЯ - не зад."'ІЯ фаJ"'Іьшивоі аУ5іції, щоS треті осоБІІ 

не знали про иого грошезі клопоти, a~le тому, бо 

від тих третїх осіб він не міг надїлги СЯ нїякої 

терпідпвости, нїякого МИ."'Іосердя так, лк від ()КО

літнїх жидів, що всї більше або меньче стояли 

о його ла.ску 1). JЗін просив СЯ у своїх мучителїв, 

заклинав СЛ, щО по жнивах посплачує все, але 

жиди знали добре, що далекі ті жнива, по яких 

пан маршалок зможе платити, бо поки-що в нього 

збіЖЖG продане ще на пні, за став аренда побрана 

на дпа четперодїттл наперед, ліса дрібного ще не 

можна рубати, а на дубовий нема КУПЦЯ. І, справді, 

настала осінь, а пан маршалок як був не при гро

шах, так і лишив сл, а віритедям приходило ся 

СОТИЙ раз почути під нього відоме панське >шо-

1) Запобігали ласии (поль.) 
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чекafi«, прицукроване ДЛЯ відміЮ'1 такими словами, 

JIR »:коханиЙ Мошку«, »любий пане r отгес..маю< і Т. д. 

І в дo~aT:КY новий реJlенець: »холо Нового Року 

напевно заплачу, але то напевно, шляхецьке слово 

ГОНОРУ«· 

Не можна сказати, щоб пан маршалок говорив 

ее на вітер, щоб кидав Ш.:ІлхеЦЬRИМ словом гонору, 

моп п.О.ІОВОЮ. Нї, він мав уложений дуже гарний, 

r'енїяльний плян, як підрятувати своі злидні. В 

повітї, бачите, бу ли дві каси: кредитове земське 

това риство, що давало гроші на гіпотеку, що-най

менше по 500 ринських; ее була так звана »панська 
н:аса«, УТЕорена перед двацятьма роками з десяти

тисячного капіталу, записаного одним дідичем-па

тріотом на заснопаннє шпиталю в "містї, а до пори 

здїЙ:сненн.я сеї ЦЇ.l:І1 (коли то вона. здНіснить ся!) вжи

того на вреДІІтопі цїли. Сей основний капітал збіль· 

шено ще ]\і1Jькораз~)Вою дотацією 1) З повїтових гро
шей і рі:жнпмп' иньшими зривками так, що тепер 
Ааса об{!ртзда номіна.1ЬНО мадо не 50-тисячним фон· 

дом. Обік неї була »повітова каса задаткова«, про

звана таIlОЖ »хлопською касою« через те, бо перед 

десятьма РОБами її отворено з громадських кас по

зичкових, _ стягнених із сїл і взятих в,иділом no
BiTOJlnM 2) у свій заряд. Ся каса виносила 80 тисяч 
і . удїлю:вала дрібні позички від 10 3р. на короткий 
реченець і за порукою відповідної громадської 

Dлади. Розумієть СЯ, панська каса була завсіди по

рожни, гол'()вним її довжником був пан маршалок; 

1) допомога (постійна) 
І) вар,Яд ради повітовоі - щось наче повітового aeMC'J'sa 

18* 
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він те й знав, що коли приходило ся платити рати 3), 
велїв дописувати їх далї, при чому анї процентів про

волоки, анї складаної провізії йому не числено. За 

те в господарцї хлопською касою видїл повітовий 

держав ся с.истеми як найбільшої оглядности в удї

moванню й .як найбільшої безоглядности у стяганню 

позичок, так, що селяни чим раз менше мали охоти 

шукати.в нїй рятунку У своїх грошевих клопотах. 

Гроші n касї дармували, опроцентовували ся дуже 
низько, і ее спричинило немало гризоти батьківсько

му серцю пана :маршалка. Він дивував cs, .ах ее 

селяни у своїй глупотї йдуть за позичRa.!Ш' до жл

ДЇВ-JIИ.Xварів або до иньпшх банків, а оминають свою 

власну касу. І в його голові дозріла r'енїяльна 

думка: ліквідувати обі повітові каси, ЗДИТИ їХ у 

0lfllY, а на дїлї повернути готові гроші хлопської 

кас.и на латаннє дїр вічно голодної »веJШКОЇ влас

ности«, в першій лїнії своєї власної. На ее треба 

бу ло ухвали повної ради повітової. ее був би ДЛЯ 

пана маршалка найменьший клопіт. Селян і селян

ських заступників, що піднесли б голос проти сього 

грабіжницького замаху, в раді повітовій не було. 

Правда, сидїло там кілька вітів і два, чи ТР,И ев,н

щенИRИ, але ее бу ли люде смирні, ЩО дбали про 

ласку пана маршалка й до ведення опозиції в такій 

кардинальній справі були зовсїм нездібні. 

Але несподївано для пана маршаJ1I{а опозиці.я 

вийшла з такого боку, ,звідки її меньше всього 

слїд було надїнти ся. В радї повітовій засїдав також 

близький сусїд пана маршалка й його давній су-

1) Реченцї сплат 
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пірlillИ, граф Rmивоту льськиfi, знаний у ЦІЛІМ по· 

вітї зі СБОГО саркастичного гумору і своєї беЗОГЛJIД

ної правдом:овности. Отже коли на радї повітовіfi: 

одна 3 ь.реатур пана маршалка виступила з вне

ском реформи кас повітових і злиття їх ув 0JIll.Y, 
граф Rmивоту ЛЬСЬRИИ виступив проти сеї думки, 

яка, по його словам, у повітї може наробити ба

гато КБасу. »Се буде значити, що ми з хлопів об

дерJll{ ходаки, щоб полатати панські черевики«, гу

мористично висловив ся пан (раф, знаючи дуже 

добре, що своєю опозицією проти сього проєкту 

затяга.в пет JIЮ ва шию па'на марmалIta. 

Виступ r'рафа Rmивоту льського додав духу й 

реnpeзен:таlГГам селя:нства в раді повітовій, а декому 

3 них попросту отворив очі на значіннє сеї ре

форМ.ІІ. Отже й вони, про сам сором, мусїли ви

ступити проти проєкту, але, своїм звичаєм, пере

СОЛИЛИ справу, до.магаючи ся відкиненн.я проєкту 

а lіmіпе 1). Сей внесок упав, і справу передано окре

мій, вибраній для сього комісії, яка мала роздивити 

предложений плян ліквідації й: нарис нового ста

тута й пі,n.цати спої внески на увагу радї. 

Отже ж тепер пан маршалок крутив ся й аті

тУБав між членами ради повітової, щоб приспати, 

тав сказати, в колисцї, опозицію проти своєї по

жаданої реформи. Він розвинув незвичайний запас 

добро~ушности й людяности в розмовах 3 вітами, 

:ВИСЛОВJlював незвичайно лїберальні погляди на 

руську справу в розмовах зі священиками, підій

маЕ ся на виеохість далек:огля.дного патріота, тол-

1} Відразу 1 зовсім 
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куючи про добродїйні наслїдки реформи, заїздив на

віть на засїдання рад громадських у селах, зара

жених, на його думку, духом опозиції і вдавав CJI 

в розмови з селянами, але, на свою превелику ра

дість, почував від .них за:місць опозиційних ар:гу

ментів тільки звичайне: »так, так, так«, »та, розу

:мієть СЯ«, »1'0 ми всї за паном маршалком« і вже 

наперед готовив СН тріумфувати над опозицією. 

Тільки один Ешивоту льсь к.и й наповня:в ЙОГО стра

хом. До сього вовка в кармазині він не важив ся 

приступати зі своїм звичайним підлещуваннєм. Він 

довго турбував СН, як його вговкати. й: не знаходив 

способу. Виру чив його 3 сього клопоту Шнадель

ський. 

XL. 

Невесело заповідала ся зима ДЛЯ Шнадель

ського. Не то, щоб він робив собі щонебудь із 

напучувань П3.1lа президента, з його ради »при

сїсти фаJIД.И«. Але стріча його з Євгеном мала 

иньші неприємні для нього наслїдки. Зерно СУМ

'Нїву, кинене Євгеном у селянські душі, почало, хоч 

помалу, та сходити. СелЯІІИ, н:к.их понатяга'Б Шна

дельський, хоч не зневірили CJI відразу в його адво

катській здїбности, зробили ся однакож значно СБ.У

пійші на гроші, почали зразу чемно, а де далї, 

чим раз гострійше допоиинати сл залагодженнн 

своїх спрап. Шнадельський мусів брехати, викру

чувати ся, але ті брехні робили чим раз меньше 

вражіннє. Дійшло дО того, щО деJШі селяни почали 
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лазити по судах, допитуючи ся, що зробив »ПalН аду

хат Шна,цельеьхий« з їх справами, і тут довідал.и 

сл, ЩО НЇ.ІІкого адуката Шнадельського в судї не 

знають, і ЩО, КОЛИ вони панові ПІнадельсь:кому 

подаваз:п лкі гроші за веденнє своїх справ, то це 

пропащі гроші, і треба ЇМ домагатися від нього ЇХ 

звороту або позивати його до суду. 

І, справді, на Шнадельського посипали ся »ба

tате.ІЬк.и« 1) від оциганених ним селян, але він сміяв 
ся 3 НИХ. »Тїкай голий, 60 тебе обідру (<< - ее був 

зміст тої фідьософії, ЯКОЇ він держав ся в таких 

справа.х. Але дїдо почало, де далї, робити CJI ще 

неприєинїfiшии. Особливо ті оеЛЯRИ, що подавали 

:йому значнї:fiші суми грошей на увільненнє своїх 

синів :від; ве.шкої бранки й потім за се потерпіШІ 

судове С,jJЇДСТ1Ю, почали присїкувати ся до нього. 

ее обу ли переважно люде маючі, впливові по се

лах; вови тепер бу.1И певні, що ЦІнадельський мав 

їх за ДУрнїв, і що їх гроші пропали. До суду жа

лувати ся ЕОНИ не йшли, але зріжних сїл почали 

до llIна~е.ІЬСЬБОГО доходити погрози, що6 не ва

ж.nв ся показувати ока в тім і тім седї. Шнадель

ський іще смін:в ся, поки В однім селї його не спіт

Бала неИR."rа приroда. Він сидїв у КОРШМl за сто

лом і власне :велїв, своїм ЗDичаєм, дати другу квар

ТУ' горілки ДШІ купи селян, ЩО, 05ступивши його, 

пили, ТОNонї.1И і слухали :його балакання. Шна

де.тЬСЬRиti гопорив про »хлопську кістку«, про ко

нечність не вірити HЇI~OMY крім- цїсаря, про здир

ства па.нів і адвокатів, коди нараз до нього на-

1) Дрібв:вчиова правна справа 
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близив ся якийсь здоровенний і, очевидячки, силь· 

во ШlНий парубік.а і промовив 3 пяним усміхом: 

- А потрактував 1) би-сь, пане, і мене пор

ційкою, Бог би тобі здоровля дав І 

- І, овшім, побратиме, і овшім 12) - мовив 

Шнадельський: і, взявши пляшку, налив чарку й 

подав її парубкові. 

- Ваше здоровлє! - мовив сей, вихплив чарку 

одним духом і наставив іще раз. Шнадельський 

налив, приговорюючи: 

- Люблю таких лицарів. Схоче чого, то не 

ховаєть ся поза піч, як відданиця від парубка, але 

скаже просто в очі. 

- Га, га, га І - зареготав ся парубок, випивши 

другу чарку. - Ваша правда, пане І Я такий. Що 

на серці, те й Ііа язиці. 

Так і роби І - заохочував ного ПJнадель-

ський. 

І роблю так. Ось і з вами. За те, щО БИ 

добрий пан і не пожадували для мене - га, га, 

га - двох порційш~, велике вам спасибі І А за те, 

що ви в мойого стрика 1) видурили трицять срібла 
за тоту бранку - а він корову продав від малих 

дїтей, і вам гроші д.з.В, а ви з нього наС11іяли ся 

і ще потім його як злодїя в ланцюгах ДО міста во

ДИЛИ, по судах тягали, за те, ланочку, ось вам раз! 

А ось і два І І ще раз! 

І паруБОR, замахнувши ся, ВЦЇДИВ своєю доло

нищею Шнаде.і1ЬСЬКОГО в ЛIlце раз, і другий, і тp~ 

1) Почастував би-ти 
І) Чому Ж би ні, павпани (поль.) 
8) Дядька, брат батьна 
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тій. Шнадельського облиЛ'а :кров, він мов сніп по

валив сл пі,1, шинковий стіл, і парубок із пяв:им 

НРИRОМ кинув CJl на нього. Ледви-не-lІедви ипьmі 

присутні здужали оборонити Шнадельського й від

даТlI в руки шинкареві, що, протверезивши ЙОГО, 

сховав у своїм ваньк.ирі 1), а ніччю своєю фірою від
віз ДО ГУМНИСЬR. 

Ся пригода й погрози селян значно остудиJШ 

запал Шнаде.1ьеького до «хлопської кістки». Він 

мусїв за~ишити свої грабіжницькі поїздки по селах 

і почував із жахом, що його чекає непочесна буду· 

щина покутного писаря, того, що то по шиночк:ах 

за кварту горілки, три гальби пива, пачку тютюну 

або за Бі.ть:ка шісток грішми пише людям скарги, 

рекурси~ подання та суплїки, зносить піяцькі пе

стощі fi наруги .й залежить від ласки кождого суддї 

і RОЖДОГО ад'юнкта 2), що може відкидати всї :його 
вироби збо навіть покарати його за покутне пи

сарство. Він був :молодий іще, амбітний, бажав 

життя :fi його радощів, але давно відвик добивати 
ся їх простою, чесною ДОрОІ'ОЮ. Тепер почало йому 

робити с.в: тісно на світї, ЯК рибі, зловленій у сїть, 

і він чим раз частїйmе роздумував над способами, 

.як вийти зі сього прикрого положення. 

Здавна., ще коли ЙОГО прогнали зі суду, він но

сив ся з думкою виїхати до Америки, і СЯ думка 

не ПОRидала ЙОГО й досї. Але як виїхати? Вез 

ше:Л.нrа при душі не рушиш із місця, а їхaJrи на 

те, щоб, ставши на місцї, опинитпсь без шеляга 

1) Бічна невеличка німната, де звичайно ДЇти сплять 
2) Властиво, ад'ЮННТ теж СУДДЯ, але ж не НОЖДИЙ ад'юнкт 

мав ІІраво вида:вати й оголошувати самостійпо судові присуди. 



282 

при душі - ее ж значило: їхати ще на гіршу бі

ду, на важку працю, якої Шнадельському стра

шенно не хотїло ся. Нї, вже як їхати, то з добре 

наладованою мошонкою 1), щоб там, у краю долярів, 
було за що руи.И зачепити. Бідки:й як У3JIТИ гроші 

на сю цїль, ее йому бу ло байду же. Зразу він думав, 

що йому удасть ся натуманити потрібну суму в се

лян, але ся надїя ошукала його. Що ж тепер? 

Був час, коди він думав запомогти ся повіто

вими грішми, і 3 тою метою заскакував RQЛО пана 

маршалка, маючи надїю через нього одержати :міс

це касі єра при Rотрійбудь повітовій касї. Але 

президент суду осгеріг маршалка, щоб не допускав 

до скандалу, і Шнадельсько:му даJШ зрозуміти, що 

на разї всї посади при касах повітових обсаджені, 

а маршалок додав від себе, що про якесь місце 

для нього можна буде подумати аж по доконаній 

реформі кас. Таким робом і Шнадельський був за· 

інт~ресованиfi у тому, щоб реформа доконала ся як 

найшвидше" і щоб опозиція проти неї затихла. Че

рез те граф l{шпвоту льський, що так собі, для кон, 

цепту 2), взяв ся вести опозицію, був ДЛЯ Шнадель

СЬКОГО ворогом, і він пильно мишкував у йо,ГО ма· 

єтности, поки не ВІІнайшов полїно, ЯRе можна б 

бу ло в саму пору КИНУТИ графові під ноги. 

1) Гаманець 
9) На играшну, на жарт 
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XLI. 

Справа бу ла ось яка. Траф Rшивоту .JIЬСЬRИЙ, 
ХОЧ .1JюQlDJ опозицію і промовляв попул.ярно, ПРИ

ЧИСЛИВ -оебе до Rонсерватистів і неr'ативно ДИВИВ ся 

на всикі реформи, починаючи від знесення панщи

ни. Він усе ще СТОНВ на тому, що знесеннє пан

ЩllНИ ЗР~ТЙRувало панів матеріяльно, а хлопа мо· 

рально, що хлоп без панської опіки мусить зги

нути, ЩО пан - ОДШЮRа натурадьна дли хлопа 

інстанція і в господарських, і в громадських, і в 

СУДОDИХ справах. Траф І{шивотудьський не при
знавав ані НОВИ:Х: судів, анї нової процедури, анї 

нового карного порядку. «Одинокий параr'раф, при

гідний ддя хлопа - бук», говорив він, доказуючи, 

що анї гарешт, анї грошеві кари не відповідні для 

се'лянина. Він жив і досі У традиціях давнього 

па ТРIІ:МОНЇ.lllIЬНОГО порндку й дуже., любив, коли з 

села люде прпход.или до нього, просячи розсудити 

їх справи; таlй «вірні пімані» були в нього добре 

заШІсані й мали жа.ску у дворі: чи зайву купу дров 

із ліса, ЧlI шматок об.іІога ПІД пасовисько, чи яку
небудь ІІНЬШУ llо,неБШУ вони діставали - перші. Та 

DИХОДИЛО:Й навпаки: r'раф .'ІюбllВ відразу виконувати 

свої ПРlІСУД.ІІ, а npи~уд на винного звичайно ви

паДQВ: и:нчуl\.П. Отже трапляло ся, що покараний 

почував себе покривдженим і :йшов до суду жалу

вати СП не тідьБ.И на .свого Су'Пірника, але й на 

r'рафа-суддю. Правда., в судї звичайно приймали такі 

скарги сміхом, з уданим співпочуваннєм випиту

вали се,нянинз, чи дуже болїли його r'рафські ка.ІІ-
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чуки, чи r'раф бив власною рукою, чи він не 8ГО

латував рекурсу проти засуду й виміру кари й чи 

добровільно йтов до r'рафа судити ся. На тім спра

ва й кінчила с.я:, і для r'рафа не мала нїJIItИх не

приємних наслїдків. 

Та ось стала с.я: справа трохи .ина:кша. Двох 

селян у r'рафовім селі посварили ся. Один, по'

кривджеffИЙ, пішов до !'рафа на ск.аргу й попрова

див свідків. r раф вислухав справу й піелав по 
ПРОТИВНИка, та сей занвив, що r'рафського суду 

не признає й до двора не піде. ее страшенно обу

рило графа. Він у супроводї своїх гайдуків сам 

пішов до оскарженого й, заСТаБm.и: його на по

двіррю, велїв простJIГГИ його і власноручно влїпив 

йому двацять і пять канчуків. М~же, й ее бу ло б 

уйшло І'рафові на-сухо 1), бо сел.я:ни в його селї 

бу JIlI загу:каШ і знеохочені до судової правди', та; 

трапило ся так, що в ту саму пору находив ся в 

селі ШнадельськиЙ. Сей )3ідразу зрозумів, що 3 тої 

справи «можна ЩОСЬ зробити», написав іменем по

битого донесеннв до прокураторії за пубдичне на

сильство, зневагу .й тяжке ушкодженнє тїла, велїв 

селянинові засвідчити через лїкаря одержані побої 

й долучити те свідоцтво до подання, а сам скочив 

із сею новиною до пана марша.:rка. І маршалок зро

зумів важність факту Й, не гаючись довго, поїхав 

до міста й подав сл просто то президента суду. Пре

зидент знав уже про справу r'рафа Кmпвоту льськ~ 

го і, ко.ш, маршало& у часї розмови натякнув злег

Ra на неї, не скрив СВ,ойого неВД<>ВОjl,€ННЯ. 

1) минулось без наслідків 
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- Дуже прикра справа І Дуже прикра справаl 

- повторнв він, морщачи чоло. 

- Тим прикрійша, що не можна її затушу· 

вати 1), - докинув маршалок. 

- Не можна? - живо кинув ся президент. 

- Не :можна, пане президенте. Нар'ОД дуже 

обурений, усюди ні про що не говорять, як тільки 

про самоволю І'рафа. А вдодатку маємо в повіті 

лїтерата: готов підхопити сю справу і знов осма ... 
рувати 2) нас у Віднї. 

- Ах; так! - мовив пезидент і задумав ся. 

ее було криз по другій Євгеновій юореспон

денції, і пан президент мав іще у свіжій памяти 

всї ті кл:опоти, яких наробила йому перша. Та 

з другого бону думка - тягати до суду і кримі

нально карати пана r'рафа Rmивотульського видала 

ся ЙОНУ чимось таким ДИКИМ та нечуваним, що він 
по хвилині зі зачудуваннєм і з острахом видивив 

ся на дана :маршалка. 

- Але чого ж хочете? Чи маю Б,арати пана 

І'рафа як простого злочинця? 

Марmа.п..а забавляло заR'ЛОПОТаннє пана пре

зидента. 

- Ну, думаю, пав преаидент лїпше від мене 

будуть звати, що з ним зробити. Я думав би тіль

ни Oд;1l0: перевести слїдство й нагнати панові r'pa· 
фові трохи- страху. А там - буде вже діло прак

тичного розуму і світлої ПРОБ,ураторії, як повер· 

пуrn справу. Але затушовувати справу перед слід

ством .я в:важа.в би непораднии. 

1) 3амняти 
2) Обшмарувати (поль.) 
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Президєнт зго,щи,в СЯ на сс. Почало ся с.ЛЇДСТВО, 

вельможний (раф Rшивоту льський мусїв раз, 

і другий, і третїй їздити до міста і ставити ся за

для переслухів у слїдчого сумї, вислухувати дo~

генькі виклади про ПРИПИСИ обовязкового тепер за

кона, що бу ли для нього чимось нечувано новим 

і незрозумілим, і, вкінцї, ЗУПИНИТИ ся перед загро

зою: засїсти публично на лаві оскаржених і від

покутувати за свої патрінрхальні погляди· кількома 

місяцями вязницї. Все ее бу ла для нього страшно 

неприємна справа, тим неприємнї,йша, що, дякуючи 

заходам маршалка і Шнадельськоl'O, вона в усїх 

дрібницях була голосна в повіті і :всюди збуджувала 

живі розмови, спочування з одного, насміхи, ра

дість і Rllи.ни З другого боку. 

Rоли таким робом каша БУ.1а заварена, і :мар

mаЛl\:ові здавало ся, що його ПРОТИВНИК скрушів 

цостаточно, він приступив до виконання свойого 

пляну. Одного дня (раф Rшивоту льськиіі, що під 

часу нещасного слїдства нїку ди не впїжджав і нї

кого чужого не бачив у себе, був .дуже 3ачуду Ba~ 

виfi, бачучи, як на його подвіррє заїжджає знана 

йому чвірка пана маршалка, а з харити висїдає 

вдягнений у шубу сам пан маршалок. r раф пови
тав свойого противника чемно, але холодно, а мар

шадок, не гаючись довго, виявив ЦЇ.lІЬ свойого при

їзду. 

.н вважав ко~еЧНIІМ заявити коханому І'ра

фові свою пошану й симпатію, - мовив він соло

денько. - Безглузді Я3JU\И СИЛRУЮТЬ ся розroро~ 

дити нас тернами всяRих поговорів, але ми оба сто

їмо занадто високо, щоб та піна мог да досягти нас. 
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А щоб :вї,1.разу прийти lf.o цїли моєї визити, - дарує 

Rохани:fi rраф, ЩО .н тільки на хвилиночку, стра

шенно занНТIlЙ, - тах ось вонзJ! Буде коханий 

rраф лаСБ:ав 1) відвідати мене 4. грудня в моїм домі. 
Святої Варвар.л, іменини моєї панї ... падїюсь неве
личкого, але дібраного товариства... Правда, .мо

жу числити ва коханого r'рафа? 

- Аде ж, пане маршалку 

- Ніяких «але», IWха.киЙ сусїдо І Нїяких «але» І 

Ся просьба не стілько від мене, скілько від моєї 

маr'нїфік.n, а їй коханий r'раф чей же не nід:м:о
ВИТЬ. 

- Га, коли так ... ' - нерадо згодив ся r'раф. 
- Тах, Ta1t~ коха~ий r'рафе. Прошу, дуже про-

шу. І від себ€. Обоїм: нам· ду же залеЖlIТЬ на твоїй 

присутности. 

- Га, лис І - міркував собі r'раф по від'їздї 

пана иаршаJIRа. - ЯКИЙ інтерес може він :мати в 

тім, що15 тав ластити ся коло мене? І то власне 

тепер? І ВІІдум.ав мене загачити своєю Варnарою І 

Досі :в TaltIIX нагодах завідомлював білєтиком, а те

пер бух І Ч:віркою парадує. «Обоїм нам дуже за

лежить ... )} Гм ... ,.я чую в тім якусь спеку лпцію, 
але ика вона, не можу зміркувати. Ну, та вже 

снк ЧІІ так, дав слово, то мушу додержати. 

1) Це з:вичайний польський спосіб розмови У 3. ос. о"п. 
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XLII. 

Іменини панї марmа:лв.ової .мали бути сїмєвим 

празником незвичайної важности. Щоб гідно Бід~ 

святкувати ЙОГО, пан .маршaJI'OК зважив CJI зро

бити невеличку фінансову операцію: позичити в 

O,l(ROГO З r oтreCMaHiB пару тисяч, обігнати ними 
кошти празника, а з решти, яка лишила с.и б, ви~ 

КУПИТИ кілька дрібних «паршивих» векслїв і СlIжа

тити проценти залягаючих довгів, бодай, ті, задав

неннє яких грозило найбільшими ПРИКРОСТJIМИ. Пер

ШУ частину сього пляну він виконав без великої 

трудности: по кількаденнім роздумі жид гроші iJP.B. 
Але КОЛИ ПРИЙШЛО ся сплачувати век.сШ і проценти 

та виробляти деякі прольонrд.ти 2), показало ся, ЩО, 

крім двох, чи трьох зовсїм дрібних вексдїв, усі инь

ті були вже перепродані. Пан маршалок аж за

деревів, але лаяти жидів, докоряти їм, грозити - не 

придалось ні нд. що: кождиі жид заслонював ся 

т.в:жкиии часами, браком гроша, неможливістю дов

ше чекати. _. ROMY продано вексель - навіть сьо

го не міг довідати СЯ пан ма рmалок. Сей продав 

у конторі, другий якомусь areHToBi, иньший якому ~Ь 
незнаному панові. Се в1ДІ\.РИТТЄ бу ЛО для пана мар

шалка мало чим приємнїйше від чуття делїнквента, 

якому закладають петлю на шию. Він догадував 

ся, що жиди брешуть, що знають ~обре, в чиїх ру

:ках находять ся його векселї й довжні записи, a..ne 
видуmити від них назву сього таємного свойого 

ворога не :міг. 

1) Продовження, одстрОllка 
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Небезпека задля своєї таємничости видавалась 

йому ще грізнїйшою, нїж була на ДЇ"1Ї, й його ки

дало то в жар, то в холод при самій думцї, що 

першого-лїпmого гарного ДНЯ, от хоч би в сам день 

праЗНIІЧНПХ іменин його маr'нїфіки, до ЙОГО двора 

може заїхати секвестратор і опечатати та взяти 

під свій заряд усї його добра й достатки. Він не 

говорив нїкому про ті свої побоювання, але того 

ДНЯ не важив ся видати анї цента на вина, матерії 

й ласощі, потрібні для сїмввого празник.а. Пози

чені в жида гроші пекли його, видавались неначе 

:коротенькою проволоltою, ,якою продовжено рече

нець виконання смертного присуду_ 3 грішми в 

портфе.1Ї він вернув с,я додому, сам мов отровний і, 

не rоворнчи нїчого, вімав гроші жінцї, нехай сама 

робить із ними, що знав. 

Панї :маршалкова не дуже допитувала сл про 

психічний стан свойого мужа; ее бу ла дама прак

тична, не заражена нїяким чутливим романтизмом. 

Одержавши гроші, вона енерr'ічно заняла ся при

готованнями до своїх іменин і лишила пана :мар

шалка жертвою його гризоти та трівоги. 

Бувши в містї :на засїданню ради повітової, 

він здибав Шварца, що, знаючи про приготован

ня ДО фамілїйного празника, предложив вельмож

ному панству свої услуги при всяких покупках і 

ивьmи:х: справах. Пан маршалок приняв його пред

ложеННЕ з байдужним, сквашеним видом, немов сей 

праЗІШR був ДЛЯ нього гіркий, яН: хрін. 

- Пан маршалок мають якусь гризоту? - ва

Itинув налазJШВИЙ був ший канцелїст. 

19 
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Навіть велику, зітхнув пан маршалок 

звірив ся Шварцові зі своїм клопотом. 

- О, коли лит стіль~о, - СБРПКНУВ сей, - то 

можу зараз служити панові маршалкові своєю ін

формацією. Панські 1) веRСЛЇ находять ся в руках 
Ваrмапа. 

- ВаІ'мана! Тої пявки! - скрикнув марша

лок. - А відки Ж ви се зна єте ? 
- О, .я вімавна MaJO його на оОцї. Сей ч'ол()вік 

- причина мойого нещастя, а н не прявик дару-

вати CBO~Ї кривди. 3 одним львівським ж.иДО~І він 
трактував2) про перепроданнє всього панського 1) 

довгу, а сей знов звернув ся до мене за дею\.иии: 

інформаціями. Відти я 11 довідав ся про те, що той 
вовк нагострив свої зуби на пана маршалка. О, 

від нього можна надіяти ся всього найгіршого. 

Пан марш~лок знав ее й сам і без Шварцового 

впевнюванн.н, але не знав наЙва.ж:ніЙшого: JПt за

хоронити себе від зубів сього вовка. То .їJt, віді

славши Шварца з його услугами до панї :марmаЛ'

RО:іЮї, юtій просив не говорити нічого про сї прикрі 

довгові справи, сам він, ходячи по гарній маршал

ківській салї, в будинку ради повітової, почав мір

кувати, що йому робити далі. Та нараз ЗУПИНИn 

ся, на його лицї заяснїв усміх, і він навіть уда

рив себе долонею по чолі. »Гай, гай! Що за дивне 

сотворіннв чоловік! НаЙб.llИзші, найнатурадьнїйші 

думки приходять йому в ГОЛОВУ найпізнїише! До 

найб.Т[Изшої мети мусить доходити крутими, дале

кими манівцями J Адже ж що може бути простїitmе, 
т-

І) Ваші, вашого (поль.) 
11) Пересправллв 
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як Еонверсі.к :всїх отс.их :веRслевих довгів на o~y 

позичку в будущій зреформованій повітовій касї? 

Йому, маршаЛRові, ц:озич:к.и, хоч і як високої, каса 

не пос:nї6 відмовити. Значить, к06и тіЛЬКИ як най

швидше ДОБонати рефорШІ! А й СЛ справа бу ла 

майже запевнена, опозиція н.ШИВОТУ льського вже 

тепер дуже с~аба, а по i~IeHIIHax пані маршалкової, 

на,1,іяти ся, й ЗОВСЇМ перестане існувати. Лїквідація 

обох іСНУЮЧІІХ кас - проста формальність, і перед 

І3елико~е:м, у веЛИRИ:П піст м:ожна буде позбутп ся 

отсього опари, що морив його дуту. Треба тіЛЬЮf 

ще OД1l0ro: випросити в ВюJм:ан:а ПРОВОДQКИ до того 

часу~ І, розду:маВШJI ее, пан маршалок переждав, 

ДО:Б.Іі поча.ТJО смерн.ати Й, одягши свою легку за

ГОРТНУ, піШКІІ, :крадучись :вулицями іі пильнуючи 

uтл тав, щоб його(} ніхто не пізна:вalв, поспішив до 

Ваt.мапо:вого помешкання. 

Ва(ман приняв пана :маршалка покірно, просив 

ііого сідати, а сам, стоячи перед ним, запитав, чим 

може служити? Пан маршалок УС:\Ііхнуn ся на кутні 

зуби. 

- Чую, що в :вас мої векслї. 

-- Дещо 6. 

- Ви завдали собі працї скупити їх. 

- ПРО;J;.авали, то .к купував. 

- Яку цІль мали ви, скуповуючи мої ДОВГИ? 

- Інтерос, прошу вельможного пана маршалка. 

Пан :марша.ІО:К добра фірма, то чому ж менї не КУ

пити? 

- І що ж думаєте робити з ними? 

-- Що :маю робити? Надїю ся, що пан мар-

шаДОR СDлата:ть. Адже папери добрі. 
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- Не бійте ся, пане Ваr'мап, свого підпису 

я нїколи не заперечу. 

- Може, вельможндй пан маршалок хочуть 

зараз сплатити дещо? 

- Бачите, пане Bar'MaH, дещо я міг би, але 

думаю, що лїпше бу де все відразу. У вас там ба

гато тих паперцїв? 

- Буде на пятьдеснть тисяч, а, може, й трох.и 

більше. 

- Отже бачите, в мене накльована фінансова 

операція, що ПОЗВОJШТь менї сплатити все те під

разу. 

- Але коли? 

- До Великодня наЙдалї. Можете до того часу 

переждати? 

- ЩО ж, пан маршалок знають, іп Geldsachen 
hбгt die Gemtitlichkeit auf 1). Я пана маршалка не 

хочу руfiнувати, бо то для мене не є нїякий інте

рес. Але все-таки лїпше бу ло би сплатити все як 

найшвидше. Знають пан маршалок, гроші гроші 

р,оДять, проценти ростуть. 

- ее вже моя втрата. Що маю робити І Прийде 

час, то заплачу все. Тільки прошу підо ждати, най

далї до Великодня. 

- ЩО ЖJ пан маршалок знають, такі папери, 
то перелетні птахи. Сьогодня пони в моїх руках, 

завтра трапить ся купець, і н продам їх, а тодї :не 

можу ручити нї за ЩО. 

- Розумієть ся, пане ВаІ'ман, розуиієть СЛ. 

1) У грошевих справах nсяна доБРQдушність }(їнчаеть СЯ. 
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н ПрОТIІ того нічого не говорю. Але ДВІ чемности 

~Іо.жеl'е меНІ зробити. 

- ЛЕЇ? 

- Одну ту: ДОКИ папери в ваших руках, не 

робіть ніяких кроків до Великодня. До того часу 

надїюсь усе сп:лаТlIТИ. 

- ее можна. А друге? 

- Друге те, як продасьте кому мої папери, 

дайте мепі знати, БОМУ. 

- Гм... Часом такий купець не бажає собі 

Toro. 
Пап :маршалок глянув підзорmво на Ваrмапа. 

- 1tlаєте ка примітї такого RУПЦЯ? 

- Та ... на-раізї не :маю. Але, :може, трапить и. 
- Га, робіть як знаєте, - кинув недбало :м~p. 

шадо:к., - але ее перше обіцяєте мені? 

- Нехай буде й так. 

- І ее прецї :можете обіцяти менї, що дасьте 

знати, ЕСЛИ продавати мете мої папери. 

- Нехай і так буде. 

- Сло:во чести! 

- На xafi:peM 1). 
Пан маршалох подав BarMaнoBi ласкаво руку 

й вийшов ге'Гь. 

nПІ. 

І.мениви пані иаршалкової відбули ся гучно-буч

НО Й гідно підцержували традицію »старопольської 

ГОСТИНВОСТJI« дому БрикальсьRИ.X. З'їхала ся мало 

1) ЖІ[дівсьна Itлятьба (хто провивив СЯ було ЧИІ( супроти 
ЖИД. ГРОМадп:. -roro винлинаJIВ) 
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що не вся шляхта з повіту, розушєть ся, З виїмком 

шляхтичів "mojzeszowego wyznania" 1), ДО .яких панї 

маршаЛRова почуваша сердешну антипатію. При

Їхав пан президент окружного суду, також спе

ціяльно »доконче« запрошений паном маршалком. 

Вже над вечером прибув r'раф Кпшвоту льськ.ий 

БРвчк.ою, запряme.ною парою огнистих шпахів!) j ХОЧ 

r'раф, він, із ОПОЗІІції иньши.м неутитулованим шJIНX

тичам у повітї, нїколи не їздив чвіркою. 

Швидко ПО його приїзді розпочав ся обід. Го

сподар і господиня заскакували кодо нього, даючи 

йому до пізнання, ЩО властиво на його ПРИЇЗД ждали 

всї. До обіду покликано при ударі шеСТQЇ. rрафа 
Rmивоту ЛЬСЬКОГО посаджено на чільному місцї, пра

воруч панї солєнізантки 3). Лїворуч неї СЇв пан 

президент, а праворуч (рафа засів господар дому. Да

лі позасїда.llа решта товаРіИства - р()зумієть ся, самі 

»СВОї«, гербові, nati et possessionati 4). Другий стіл, 

для панСЬКИХ офіціялїстів і менше ВИДНИХ гостей, 

був ззставлеRИЙ у офіцинах, а третій для віз'ників 

і двірнї - В челядній. Пані марmал:кова строго 

перестерігала ЗВIlчаю й етикети. П~рший стіл мав, 

по старому звичаю, матги дванацнть »р;ань« 5), другий 
шість, а третїй три. 

Траф Rшивоту льський і загалом с.ими часами 
був не в добрім гуморі 6), а, побачивши президента 

1) Мойсеєвої віри, Жидів 
2) Темносивих 
3) Іменипницї, взагалї особи, в честь лноїсь уладжуеть С'я 

щось· 

") 3 роду й по маєтну 
1і).Страв 

6) Був не по собі 
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між гістьми, СЕВаон.їв ДQрешти. Він сидів між 

госпо~нею й господарем НЕ сам не свій, піддер

.жував розмову слабо, ЇВ і пив мало, і ііа с.ердешне 

припроmуваннє панї маршаЛRОВОї відповідав чемно, 

але без того дотепу, якиЙ робив його звичайно ду

шею товариства. Він почуваD, що його зваблено 

D лаПRУ 1), і що йому, мабуть, не втекти 3 неї. 
ТИ'Мчасом роююва за СТО ЛО)! йшла оживлена, 

розумієть ся, зовсї:м неполїтична, про пси, конї Й 

мисливські пригоди. Між пятим і шестим: даннєм 

пан маршалок !з нa:tiIJевиннїЙШИМ у світї лицем за

питаli Rшивоту льського, ЧИ він перечитав уже на

рпс статуту нової, реформованої І{аси, розісланий 

УСЇ:М члепа~І ради повітової ? 
- Одержав і я сей елнборат, а .. 1е подумав со

бі: шкода часу і атласу 2), - ві,щповів rраф. 

- О;1,Нако я ПРОСИВ би конче коханого rрафа 

прочитаТІІ його, - чемненько мов,ПВ пан марша

:ІОК. - І надїюсь, що прочитаннє розсїє ті упе

ред:женн, які пан rраф має до. сеї реформи. 

- .пк то? Хиба сей новий статут лишає річ 

по старому? 

- Ні, навпаки, він поступовий, можна с.казати, 

І=еводюційнии, - з усміхом МОВИВ маршалок. 

- 3нз;єш, коханий маршалку, що ~ воріг УСН

кої реВОlIЮції. 

- А таl\.И надію ся, що тебе, коханий rрафе, 

наверну на сю, спецілльно на сю революцію. 

- l\fусїла б бути якась незвичайна. 

- І є. Подумай собі, ми реформуємо властиво 

1) В сїльце 
11) Польсьна поговіРI,а: шкода часу і грошей (шовну) 
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нашу, панську касу. То значить, переводимо бу

дущу, спі.'ІЬНУ касу на статут теперішньої хлоп

ської. Робимо її спіJlЬНОЮ д.:ІН всїх У повітї, хто 

потребує Бредиту. 

- Хто найбільше потребує, той найбільше візь

ме, - байдужно ВТРУТИВ 1) r'раф. 

- Розумієть ся, - потвердив маршалок, yJI:i1'
ючи, що не зрозумів особистої а.'Іюзії. - А спеціяль

ними параr'рафами означено mахіmа, до яких може 

доходити кредит для великої, а до яких для дрібної 

ПОСЇ.'Іости. 

- Нова :кістка незгоди, - знов байдужно втру

тив r'раф, делїкатно оббираючи удо печеної :качки. 

- Зовсїм нї. Вони обчислені на основі доте
перішнїх білянсів. Зрештою, прп. спеціяльній дис
кусії можна цифри змінити. ХОДІІТЬ тілько про 

принцип. Адже дві повітові каси, се подвійна ад

мінїстраці.п, подвїЙІШit кошт. 

- Се так. 

- В усякім разї 2) дуже прошу любого іра-

фа--

- Але ж розумієть ся І - перервав живо іраф. 

- ее ж мій обовязок переглянути статут. 

- ми 'ке зрікаємось твоєї цїнної опозиції, -
з солодким усміхам мовив маршалок. - Навпаки, 

вона нам дуже пожадана, але почуваємо, що В ос

новному питанню по нашім боцї правда. 

- Ну, маршалку, - мовив трохи вражеІШЙ 

1) Вкинув, вставив 
І) На всякий випадом 
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І'раф, - за ного ж ти мене маєш, думаючи, що .а: 

можу бути в опозиції проти справедливого проєкту? 

- А в такім разї ии погодимо ся! - радісно 

мовив :маршалок і npотягнув l'рафові обі руки. Сей 

обтер пальцї правої руки серветою й подав її мар

шалкові. 

Обід помалу доходив до кінця. Ro.m подали 
инДИка, ГОСТ им поналивано шампана, і r'раф Еши

воту ЛЬСЬRИИ піднїс тост на зДоровлє солєнїзантки, 

оздоби польського жіноцтва, ГОСПОДинї повіту, панї 

MapmaJIROBoї. ТОСТ принято з ентузіяз:мом, І'раф 

поцїдував PYRY госпоДИнї, а ва ЙОГО прикладом ро
биJШ се по черзї всї иньmі гостї. Потім пішло мо

рожене, цухри і фру.кти, і тут маршалок у довгій 

цвітистій промові подакував усїм гостям за честь 

і, обертаючи С.ІІ спеціально до І'рафа, гаряче славив 

згоду й єдність усїх найбдагороднїйmих і наЙIlО

важнїйnrn:х людей у повітї, остерігав перед розлад

дєм. у їх рндах перед лицем ворога, що встає знизу 

й підіЙма.є до бою проти, сього острова ладу, тра

д.иції 'й цивілїзацїУ, веї темні сили. І сей тост іІІРИ

нато з веJIИКИИ одушевленнєм:, а :маршалок і І'раф 

І\.пну lШСЬ собі в обіЙ:м.и. 

Вже reть по девятій гості повставали зза стола. 

Дами разом із панею :маршалиовою пішли до її по

БОЇВ, а мужчив:и: перейшли до кабінету пана мар· 

тa.ТfKa на чорну :каву й ци:r'ара. пан марша~оIt ішОВ 
передо:и попід РУКУ з І'рафом. 

- А ЩО, коханий r'рафе, твоя справа в судУ? -
запитав мов знехотя. 

- А, - вс:міхнув ся Йові.а:льно r'раф, - ОСЬ :мій 

нинішнїй vis-a-vis, - і він обернувши ся лицем, 



298 

говорив так, щоб чув ЙОГО і презІЦеіІЛ', ЩО -йшов 

зараз за ними, - ось пан през.иде'НТ ла.СR.aвиЙ хоче 

конче мене на старі лїта впак.увати до криміналу. 

- Вільні жарти, пане І'рафе, вільні жарти, -
трохи заклопотаний мовив президент. 

- Ну, але скажіть, тах по Щирости: ее бу ла б 

велика сатисфакція ДЛЯ вас судовпкїв посадити ме

не так з на :місячок, на два, а? 

Президент переборов своє 3alWlJOпотаНН6 і Пр'и

няв поважний вид. 

- Пане І'рафе, - мовив він, - тільки Бог знає, 

скілько клопоту наробила :менї досї ся справа. За

для неї досї, - скажу ее sub rosa, хоч ее урядова 
тайна, - н був два рази у президента краввого еуду 

й раз у намісника. 

- О, а я й не знав, що Гриць Галабурда (так 
називав ся побитий r'рафо:м сеЛ.янин) така ведика 

фіr'ура, що його відворотною стороною цїкавллть 

ея аж такі велmtі достоЙв;и-ки. чи не жада\ли фото

r'рафії? 

- Отак пан r'раф завсїди J - сумно хитаючи 

головою, промовив президент. :..- СкіЛЬRО разів мож
на бу ло вбити сю нещасну справу, як б.и пан (раф 

буш JIИше хотїли яа-серіо! 

- .я:? Хиба я зачинав її? 

-- Ну, до певної ~Ііри так, несМІЛО l\10ВИD 

президент. 

- Paidon, коханий президенте. Х.іІОП прих:о
дять до мене зі скаргою, н впс/лухую його Й бачу, 

що справа я СНа! , як сонце ... 
- Дарують шановний r'раф, - перервав преЗІІ-
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ДеЕГ. - Справа не зовсїм тах.а. ясна, а головно, пан 
rраф не мали ніякого права судити п. 

- Е, ЩО там менї ваші писані права! - ОФУБ

пув CJI 1) І'раф і tIIусТіИ:В ве.lJ.ИчезlШЙ клуб ІІРМУ про

СТО в лице презид€нтові. 

- Переll'pОШУЮ, панове, - ВМlшав ся ПаіН мар

шалю\:, - але менї здаєть ся, що дискусія зійшла 

на невластиву дорогу. Шановний пан президент 

СRазав перед хвилею, що справа могла б бути за

:Іаго~жена. Даруйте, що я вміmаю ся в ее дїдо, 

але менї, JП'. і sагало:м уеьому обивательству 2) без

мірно залежить на тім, аби ся справа була зала

годжена без скандалу. ее :конче потрібне дли по

ваги нашого стану, цїлого повіту. 

- І я нічого біJIЬше не бажаю, - додав пре

зи~ент. 

- Так ві.1ЬНО спитати, JlR пан президент пред

ставJLЯIOТЬ собі ії залагодженнє? 

- СхO'l'ЇТЬ па;нове зрозуміти, - мовив, немов 

ВlIправдовуюч.ись, презлдент, - що н не можу по

ПРОСТУ В3ЯТn:Й кинути справу під сукно. Вона 

занадто голосна, а в додатку маємо тут у повітї 

короспондента .. 
- Їдовиту гадюку І - додав маршалок. 

- При тому справа не в моїх руках. Слїд-

ство покінчене, акти має в руках прокуратор ... 
- Ну, хто хоче в горох, той усе найде стеж-

ку, - бурІШУВ (раф. 

И резидент закусив губи й замовк. 

- Коханий президенте, - задобрював його мар-

І) Обрушив ся (поль.) 
11) Дідичам, власникам великої посїлости 
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щаЛОR, бачучи, що r'рафова; увага боляче діткнула 

його, - прошу не переривати собі. Ми цїкаві знати, 

нкий можливий вихід зі сеї справи. Я не сумнї

ваю св, що наш любий r'раф зробить усе, що змо

же, щоб задовольнити вимоги права. 

- Вихід тут ду же простий, - MOBIlВ успохо

вниА президент. - Панове, знаєте стару правну 

аксіому: Wo kein KНiger, da kein Richter 1). Хоча 

в сьому випадку скаргу nеде прокураторія, але н 

пе сумнїваю ся й готов зі свого боку зробити все, 

що зможу в тім напрямі, щоб вона віДСТУПИJIа під 

оскарження, коли тілько первісний покривджений 

зажадає того. 

- Грицько Галабурда І - скрикнув :Граф. - А. 

що, чи не казав н, що він тут головна особа. 

- Беру на себе Грицька Галабурду, - мовив 

маршалок, - і надїю ся ще зав:гра доставити йоro 

з такою заJlВОЮ до' прокураторії. 

r раф Кшивоту льський витріщив очі. 
- Добре будо б, - :мовив далї президент, 

як би з громади. покривдженого ввила ся депу

тація у прокуратора і в мене, і зложила свідоц

тво ... 

- І се беру 'На себе І - поспіщно мовив мар

шалок. 

- Ну, а нам нїчого більше й не треба. Але 

якусь опору, якесь ПОКР:ИТТ6 мус.им:о мати. 

- Коли лиш сього вам треба І ее ж, при тій 

попу лярности, яку мав наш коханий r'раф, найлекша 

1) Де нема ПОЗ0внина, там немає суддї. 
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річ У світі Що, любий Графе, не маєш НЇчого проти· 

ТОГО, щоб я взяв сю справу у свої руки? 

Граф мовчки подав руку йому, а потім прези
дентові. 

Беї три панове поєднадись. ее поєднаннє за

печатало справу реформи повітових кас і справу 

Трпця Та.:rабурди. ХЛОПСЬКИХ 60.000 золотих рин

ських мали без опозиції піти па латаннє дїр у ки

meHJlX па.на марша:лк.а, Гриць Галабурда мав, за

~icць ПОЕарання свого кривдника задовольнити ся 

Rілыlанацять~з3 РИПСЬRИШІ «басарунку» 1), а в по

Еіті мала відтепер папувати примірна єдність :між 

»наfiБД.агороднїlmими й. на:йповаж.нїіішими ЛЮДЬМИ«, 

реПFезєюантаии БJl.ИСКУЧОЇ традиції й цивілізації. 

ХLІV. 

БарЗ1Н сидїв У своїй комірцї і грів CJL 

КоиіРБа, перероблена з колишньої дривітнї на 

помешнаннв сторожа, бу ла маленька, збита з до

щок і 06JIшлена ГЛШfою, з ОДRИМ віконцем на по

двіррв. Невеличка залізна піч давала більше диму 

й чаду, :в.їж тепла, а ПЩЛ,Борі був ЗДОрОБДЙ мороз. 

ВіRонце б)7ЛО цїле покрите ледом і инеєм, що не 

хотів таН:УТИ навіть тодї, коли Б печі горів вогон!», 

і :вона внизу була :майже червона. Баран мерз по 

1) llопсо:ваве вімецьне Besserung - поправи, відшно
доваllllЯ 
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ночах, спав покритий усїма лахами, які тільии 

бу ли в НЬОГО в хатї, і нагрівав CJI тіЛЬRИ надворі, 

при роботї. В його хатчинї, баЧІІ.JIОСЬ, :мороз звив 

собі -тріВl):е гнїздо, кидав CJI йому на шию при са
:мo~y вхоДї, і чим да,;:rї в ніч, тим ті~нїйше ту

лив CJI до нього, проймав його до кости. Навіть 

поблизу розпаленої пе~і сей упертий мороз відчіп
лнв СЯ від нього лише з одного боку,,не перестаючи 

грозити другому. Нїколи ще зима так не докучала 

Баранові. Він І{рав дрова, тріски, і навіть стару 

деревлнну посуду від усїх партій" увесь день тіЛЬRИ 

за тим і :mипав 1), щоб роз~обути дрівець, і топив 

у своїй аенас.итніЙ печі, топив до пізllЬОЇ HOQi і грів 

ся, проганяв упертий холод, що своїм дотиком бу

див У його тїлї непереможну дрож. 

І сьогодні він СІІДИТЬ і гріеть ся. В печі дога

{:яють :якісь ОПИЛКІІ 2), лати з сусїДського паркана 

і скалки з якоїсь розбитої коновки - худа справа 

Д~1Я ненаситної залїзної почвари-, що, розпеч~пЗі 

внизу, нагорі леДВIІ тепла і грозить швидко ви

стигнути та лишити його над раном на поталу тріс

кучому морозові. Пізно вже, на міськім ратуші 

вибила десята. Та проте на ву ЛlЩнх іще рух і га

мір. Сьогоднї святий Сильвестер 3), кінець року, 

а міська людн;ість, особливо середнїй стан, обхо~ 

дить сей день празнично. Не так день, В:К вечір. 

Стрічають Новий Рік. У кого сїмя, той У :кlOлї сї:мї; 

д:ехто у З'наЙом:их. А в ЕОГО СІМІ нема, той шукає 

кавалерського товариства і стріча6 Новий Рік У 

1) Нинав 
') Стружни 
З) 31. грудня, щось, ян у нас Маланна 
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пиварнї" в каварні або в иньших веселих місцнх. 

А що в УРЯДНJІЧОИУ світї' таких бурлак багато, і 
HeO~H і жонатий водить забавити ся в кавалєр
ській KoмnaHЇЇ, ніж при, домашнїх ляра.х і пенатз.х, 

то й не диво, Щ() по міських ву лицях сеї ночі шод

но й шумно" тут і там ПрОХО,J;ять RУПЮІ панів у 

футрах та теПШІХ заГОРТRах, ГО.:Іосно розмовляючи, 

ще ГО.1оснї.й:шс регочучись, деколи навіть затя

гаючи пісень, що по кількох нотах уривають ся, 

та СБРИПЛЯЧИ чобітьми по твердому, заморожеНОllУ 

снігу, що за ДlIЯ встиг покрити землю ДQСИТ'Ь гру

бою пуховою uерпною. 

Баран тулить ея, як може, на1йближше до печі 
fi ловить вухом ті вривалі гуки, які доходять із 

ву .тцї в ііого коуір:ку. Ті хвилї далекого, чу

жого й :майже незр<>зумілого йому жмrrтя не цї

KaB.1J!ТЬ ЙОГО. Він відмахуєть ся від них, мов від 

н а.1азливих мух,. 3ЗJ{нтий своїМіИ власнидш турБО

тами. 

- О, ІІЇ, нене не здуриш І - говорить він із 

дивним YC:u:iXOM манїяка, обертаючись не ТО дО печі, 
\Ное то до нк.оroсь незримого роз МО В llJfЮl. - Нї, JI 

вже що бачу, то бачу. Хоч ти прпга:ів ся, вдаєш 

дуже занитого, чиниш ся святим та божим, але я 

()ачу_~, бачу й розумію. Rожде твоє слово розу

мію. Тн думаєш, ЩО н не знаю, про ЩО ти роз

:мовляєш із тиип х.!ошL..чи, а ТИМИ попами й .лtJlдами, 

замкнувШlIСЬ там у своїм покою! О, ПЗ.JIичу, зaJ.

МJІБ.аЙ СЛ хоч на сто RОЛОДОК, - мене не здуриш. 

Навпаки, небоже, на.впа:І~IІI! ее якраз свід'Ч.И'Гь 

проти тебе. ее ти сам себе зраджуєш. Я чую, 

час TBOro пад()ВaJННJi нaJдxо.цить, і ти готуєш с.я ви-



304 

ступити. Смій ся, смій ся І А сам твій сміх зраджує 

тебе. Сам твій сміх говорить менї ВIfразнїйше, ніж 

би могло сказати сто нзиків. 

Він озирнув ся, замовк і пильно прислухував 

ся до веееJIИX вихриків, пяних пісень і голосних 

кроків там, на вулицї. його чоло зморщило ся, 

на ньому нависла хмара. 

- А вони байдуже собі. Пють, регочуть CJI, 

співають. У канцеляріях сидять, судять ся, гроші 

зичать, балї справJIJ1ЮТЬ. :Мов і ніде нїчого. Мов 

і не догадують ся, І що кінець надходить, ЩО за 

день, за два все перемінить ся. Все, все І Сонце 

зійде зsаходу, води потечуть догори, поря:док світа 

зах.итаєть ся. А він на BOГRннiM возї виїде на ви

соку гору А його голос залунає, мов грім. А 

його слуги розбіжать ся на всї кінцї світа при

водити ВСЇХ до присяги. Всїх до присяги йому, 

ворогові, Антихристові. А перед присягою кожДий 

мусить зламати хрест, потоптати причастє, виректи 

ся Бога... А по присязі кождому випалять на 

чолі знак Антихристів. А ХТО не захоче присяrги, 

того на муки ... на катованнє ... на смерть ... 
Баран говорив звільна, вперши очі в темний 

КУТ. Маленька лоєва свічка, що стояла край по

стелї на баНJIRУ 1), оберненім ДQроги ,цном, і була 

прилїплена до нього власним лоєм, коптіла, наго

рівmи; її світ ло тремтіло, й Баранова т1нь на су

протилежній стїнї також тремтїла. А Баран ГЛН

дїв у кут і говорив голосно, звільна, і сам почу

вав чим раз більший страх від своїх слів. Його 

1) Горщон із металю, Ііааан 



305 

очі робили СЯ непорушні, в них загоряли ся ИСК'рИ 

якОГОСЬ непевного, дикого вогню, а руки, простяг

нені ДОВБола печі, стискаJШ CJI в кулаки, то знов 

випручували ся, мов силкуючись ухопити щось не

вловиме. Він дихо зареготав CJI. 

- Га, га, га І Що їм то значить І Хиба вони 

fiбез того не служать йому? Хиба вони всї не є з 

чортом у змові? Ім не страшно приходу Антихриста. 

Вони, певно, не СПРQТИВЛЯТЬ CJI його покликові, пі

дуть за ним, аби лише кивнув, ПОЦїлують його і 

приймуть його печать і будуть служити йому, JПt 

СЛУЖИJШ досї- Тим то вони тепер такі вееелі. Еа

чугь знаки на. небі й на землї, а весею. llють, 

регочуть CJI, співають. А деякі, може, і знаків 

не бачуть. ПОСJIЇПЛИ, родились і живуть зі зажму

реними очима. 3даєть ся, що ДИDЛЯТЬ СЯ, ходять, 

гроші лїчать, читають, а того, ЩО найважнїйше, 

що найстрашнїtfше, того не бачyт:J>. Від чого душа 

тремтить, і :кров у жилах стигне, і волоссє вгору 

встає, - страшних божих знаків не бачуть. А, може, 

й бачуть, але тах, ах теля нові ворота: Dитріщать 

ся, вибалуша'l'Ь очі, постоять тай підуть далї, не 

зрозумівши, щО воно й до чого. 

Бара.:а: опустив голову й засумував ся. його 
idee ііхе, недадекий прихід Антихриста, бушувала 

в його душі.. приймаючи найріжнїйші форми й на

прями. 3разу він що-дня в полудне ходив як вар

товп:it попід Євгенові вікна. Потім ПОIWнув ее -
не надум:уючись, але так JIКOCЬ забувши, і взяв СЯ 

що-ночі оббігати веї стежки й корчі міського саду, 

шукаючи там похованих помічників та прислуж

ників Автихри:стових. І ее занвrгє він покинув 

20 
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по двох-трьох тижнях, а за те знайшов собі иньше 

- бігати що-ранку на рогачку 1) Й визирати з ви

сокою берега за мостом, чи не надходять Анти

христові полки, які, здавалось йому, якраз сим тлн· 

хом повинні надійти одного ранку й завоювати 

:місто. Він. бігав так досить довго; анї слота, 
ані перші морози не спиняд.и його. РозумїE:rЬ ся, 

що під часу тих пошукувань за Антихрис1'ОЖ і його 

помічниками він що раз більше занедбував обовнзки 

своєї служби, але ее йому бу ло байдуже. Страшні 

образи Антихриста і близької катастрофи анї на 

хвилю не покидали його, а кожда стріча з Євгеном 

наповняла його переляком, кидала у дрож. Він ро

бив сп ввесь JКовтий, кулив ся Й мовчав уперто; 

та загалом сил:кував ся як-найрідше стрічати Євгена, 

тільки псугаємно, здалека слїдив ненЗrCтанно за RОЖ

дИМ його кроком. 

Але тепер, отсе вже від :кількох тижнїв, Bi~ 

покинув бігати за рогачку. Недалека катастрофа 

в його улві приня.~а иньші форми і в IІньшім на· 
прямі попихала його хору вошо. Йому здавало СК, 

щО конче треба остерегти тих невидющих, безтур

ботних людей, що, може, й не раді б іти на службу 

Антихриста, але не готують св: дО боротьби з ним 

тілыtи з уродженої слїпоти або з недогад.швос'ГИ 
та недбадьства. В його голові чим раз СИJfЬнїйmе 

вкоріняла ся думка - отворити очі тим JIЮДJlМ, 

розбуркати їх із їх безжурности, ВRазати грізну 

1) Те, що иа Наднїпрянщииї ЗnУТЬ шлямбон із шляІ'
бавм (Schlagbaum) або царина; рогачки (рогатки) стаDЛRТЬ 
на те, щоб оплатити мощену дорогу, що її збудував чи край, 
чи повіт; кожний, _хто проїжджає рогатку І платить якийсь 
гріш І і тодї його далї пус~ають. 
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вебезпеli.У. Лк ее зробити - він про ·те не думав, 
але сама думка що-ночі вертала до його голови, 

стукала в НЇЙ :мов хробак у стіні й набирала ие

перепертої сили. 

- НУ, не :можна ее так лишити. Щоб пекельний 

цар та,Ж. і хаЬІнув їх УСіх, мов СОННИХ? НЇ, нї, гріх 

мені буде, КОllИ допущу до сього. Розбуджу Ухl 

Натуркаю ЇМ ДО вуха І Нехай знають, нехай го

тують св:! Нехай протруть очі, нехай бачуть, яка 

страшна пропасть перед їх ногами. Я знаю, йому 

се буде не в лад, але що :мені до того? Вел:ить: 

мене вхопити, мучити, дерти зі шкіри, палити на 

терновому Богні. Ну, і що ж? І нехай І Я го

тов! Але не позвоJПO йому таємно вскочити в :мі

сто, нь: вовкові в кошару. Гай же І Гай же І До 

дїла І Краинв: пораl Не знаємо ДНЯ, нї ГОДИНИ, 

к.о.ш прийде злодїй, то ж годі ОТJlГати СЯ? 

І, ввесь тре итн ч.и. з нутрішнього зворушення, 

Баран устав, над.lП' на себе, що мав найтеплїйшого, 

і вийшов зі CBO~Ї комірки, загасивши недогарок 

свічки. НаДІюрі було ясно, :місячно; сніг на по

двіррю искрив CJI СИНЯВИУ, фосфоричН1Dl БJlИСЮ(}М. 

Баран почав сквапно шукати. чоrocь очима. В куті 

хола його коиірх.и була шіпка 1), прибуд<>ва!На ДО 

стїни тої саиоі комірки. В тій шіпці стояла ве

JlИRa бaJIЇJl, обік кеї лежаJШ· два праниltИ. Баран 

узJIВ із бантини свій грубий шнур, яким носив де

рево з пивницР) )І;Н партій, почепив балію за вуха 

й завлзав собі на плечі, так ЩО її дно сторчало пе-

1) Повітна (адрібнїлий іменин від: шопа) 
2) Льох 

20* 
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ред ним, мов великий круглий тарабан і, взявши 

праники в обі руки, вийшов хвірткою на ву ЛИЦЮ. 

На годиннику вибила одинацята. 
І разом із останнім ударом понад сонним містом 

залунав дивний туркіт - І':духий та зичний, мов 

би по нерівній, камянистій дорозї їхав важкий віз, 

а на ньому бу ла величезна порожня скриня. Ту р

кіт ішов зразу повільний, міряний, два удари й 

пав за, два ударп й павза, мов важка їзда по грудї. 

Але ось Баран вийшов на ринок, виметений від 

снїгу, гладко утоптаний, і пішов скорійше, а рівно

часно його руки швидше замахали пранпкаМІІ, гу

стїfiше заторохтїЛИ удари, мов величезні градові 

зерна по новім дасі. Tpa-Ta-Ta~Ta, тра-та-та-та -
чим раз дужше, голоснїftше. rypKiT котив сл по 
гладкій ледовій площі, хвилював у чистім, морознім: 

повітрі, бив до замерзлих вікон, аж шиби дзелень

котїли, вбігав до домів, будив зо сну сонних, на
повннв трівогою серця веселих, що в товариствах 

дожидали Нового Року. Наглий гуркіт грому не 

був би дужше пере лякав їх. »Що ее таке? Що 

стало ся?« - виривa.nо ся з усіх уст. Дами блідли, 

мужчини тисли ся до вікон, вибігали ва балькони, 
хапали загортки й виходили па ву лицю. Цїле місто 

стрепенуло ся, затрівожило СЛ. Навіть пяні співи 

і крики по ШШІках та каварнях замовкли. На пе

редмістях тут і там пси обізвали ся глухим вит

тєм, відкликаючи ся на дивний туркіт, що лунав 

чим раз частїйше, дужше, страшнїйше серед ясної, 

розискреної ночі. 

»Що ее таке? Горить де? Напад яItий?« чути 

бу ло а ріжних боків голосні ПОItJlИRИ. По ву дИЦЯХ 
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зЧИНИВ СВ: рух. Одні біг ЛИ туди, другі сюди, бо одним 

здавало СН, щО ее тарабанять там, а иньші шукали 

джерела сього гурксугу в иньmому ООці. 

Два полїціянти з міської поліційної стражницІ 
перші побачили Барана з балїєю і праника.м:и і 

скочили до нього. 

- Ти що робиш? Стій І - закричали вони 

на нього з~ал:е:&а. 

Баран не оглядав ся. Ішов і тарабанив що

спли. В Й9ГО голові засіла думка, ЩО мусить, от

так тарабанячи, обійти три рази довкола ринох, 

потім обійти костел, пройти ЗДОВЖ головну вулицю, 

а потім боковою ВУJИJцею вернути СН додому. Чому 
якраз так треба бу ло зробити, сього він не знав, 

але, власне, ее м:а.:в ~обі за обов язок. 

:-- Стій І Хто ти? - кричали, доганJIЮЧИ його 

полїцїЯF1'И. 

Баран не втїкав, але й не ставав. Ті.п:ьх.п руки 

його забirаlШ швидше, удари по днї балії заторох

тіли з більшою силою. 

- ее Баран J - мовив один полїцінвт, дого-

пивши його. й заг JIЯНУВШИ йому В очі. 

- Ти ЩО робиш, Баране? - крикнув другий 

полїціннт. 

- Буджу, буджу, - глухо мовив Баран. 

- Кого будиш? 

- У сїх, у кого в вуха, в кого душа жива. 

- Та по що? 

- Щоб не спаJШ. Щоб стереглись. 

- Чого ЇМ стерегти сл? 

- Воріг БJlИЗЬКО. ВоР1г надходить. 
- Який воріг? 
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- Воріг на ВОГНИСТІМ возї. Буде ходити в по
вітрі. Його голос, як грім. його слуги будуть пе
чатати його печаттю всїх прихильних йому. Його

Дальші слова заглушило громове тор охтїнн Є 

праників. 

- Чи ти вдурів, Баране? - кричав ПОJ1їці.н:нт. 

- Дай спокій! Пана старосту збудиш. 

- Ви самі послїпп й поглух.llИ 1 - ревів у 

відповідь Баран, не перестаючи тарабанити. - А 

я свою службу роблю. Буджу всіх. Уставайте, не 

спіть, бо воріг БJШЗЬmo 1 
- Але ми арештуємо тебе. 

- Не смієте І Руки вір;нїме TO~, хто ДOТOPK~ 

иеть ся :мене. М,ене Бог послав. я: 3 божого роз

казу, а ви що? ROMY служите? Антихристові І 

Полїціннти, прості собі передміщан.и, при тих 

словах почули острах і почаЛIl хрестити СЯ. Гуркіт 

Баранових праників видав ся їм тепер чимось гріз

ним, віщим~ і вони стали мов стовпи, не сміючи анї 

арештувати·, анї спиняти. Барана. Сей, бубнячи що

сиШІ, пішов далї. 

На полїція:нтів наскочила :купа нічних бурлаR, 

що з шумом і голосними розмовами йшли в по

гоню за тарабанщиБ.ОМ. 

- Що се? Х то ее бубнить? - загомонїли вони. 

- Барa.1l, сторож Баран, - відnовіл:и полї-

ЦІНнти. 

- Та що він, здурів? 

- Здурів. 

- Та чому його не замкнете, не арещтуєте? 

- Та за П~О? 

-- Але ж він цїле місто 30 сну збудить. 
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- Ну, та що 3 того? 

Але між компанією знайшов ся комісар від ста
роства, і сей зараз підніс голос. 

- 3араз його арештуйте І Що ВИ тут балака

єте дурницї І 

ПО.Іїцілнтп, пізнавши його, засалютували 1). 
- Прошу пана RО~Іісар.лJ він, очевидно, має на· 

пад своєї слабости. 

- 3ВSIзати його І Нехай не робить галабурди 2) 
по містї. 

А пньші з компанГі вже пустились наздогін за 

Бараном, кричачи: 

- Лапайl Тримай! 

Сі окрики підняли ще більшу трівогу. 3 ріж
ник кутіn, з шинків, ву диць і баJThконів залунали 

окрики: «Лапай! ТРИJ\ra:fi! 3лодїї І» 3 ріжних сто
рін lІУТИ було голосні кроки по замерзлому снігу, 

лускіт д.nереИ, снрип хвірток, гаВltaННЄ і виттє псів 

- підняв ся такий гармідер, що майже гдушив со

бою невгавне торохтіннє Еаранового тарабана. До

того ще небо, перед хвидиною- ясне, почало на

суплювати с..л хмарами, а одна з них, сіра, вели

че5на, моментально закрила місяць. Не минуло кіль

ка хви;шн, а ціле місто потону ло В пітьмі, тіни 

пожерJШ контури вулиць і домів, тіЛЬRИ сніг під 

ногами блищав синьоватим, фосфоричним блиском. 

3давалось, немов розбурхане, розполохане місто на

раз прИКр.ИТО ЧОРНОЮ плахтою. А під тим чор

ним: покривалом ще дивогляднїйше лунали то пя-

1) Принлалп руки ДО ноаирка, віддали честь, дослівно: 
поздоровили (лат.) 

2) Бешмету 
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ні, то трівожні крпки, стук кроків, виттє псів і 

ГО.JIоснїЙше над усе - сухе та часте ТОРDхтїннв прar 

ників по балії. 

- Лапай І Тримай 1 - гомонїли голоси 8 усїх 

боків ринку. Та Баран раптом змінив свій плин 
і скрутив 8 ринку В одну з ТПХ тїсних бокових 

ВУ.JIИчок, які густо мотали ся поміж брудні та без 

пляну будовані жидівські камениці. Крики на РИН

ку, мабуть, переляка.ІШ й його, бо він, сам не зна

ючи чого й по що, пустив ся бігги, не пересmючи 

проте тарабанити. Лиш часом, КОЛИ духу в нього 

не ставало, а ру:к.и: млїли, він зупиняв сн десь у 

темнім кутї, спочивав на кілька ХВИЛИН, і потім 

біг далї. 

- 1'ут він І Тут він! Ось тут бу ЛО чути І Ні, 
он там на розї І Ні, тут десь І - лунали за НillI 

голоси noгoнl, й цїла купа сторожів, жидів; панів, 

полїціянтів увалила ся в тїсний 3a1Jy Jroк, стукаючи, 
кричачи, спотикаючись, кленучи, а тілько від-часу

до-часу видаючи дружні окрики: 

- Лапай І Тримай І 

Барan, увесь тремтячи, скочив за .ик:иЙсь пар

кан і сховав ея за невеличким прибудівком. Уся 

купа бігцем, мов стадо волів, ri:ровалила поу:з нього. 

Коли вже бу ли досить далеко, Баран вискочив зі 

своєї криївкм, Й пустив ся бігти иньшою вуличкою 

В иньшім напрямі і, пробігши 30 сто кроків, рап

том задріботів на своїм тарабанї, аж у вухах за
лящало. 

Лапай І Тримай І Онде він І А що, не ка

зав нІ - чути бу.ІЮ здалека крихи погонї, і за 
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кілька :~IlHYT застогнала земJLЯ під ногами шаленої 

купи, що з гомоном, реготом, оханпєм та прокляття

ми гнала тепер уже що-духу у слїд за Бараном. По що 

властиво ВОНИ бігли, чого хотїли від Барана, вони 

й самі не знади. ее був ЯRИИеь інсnшктовний рух, 

У якому тонула індивідуаJrЬна свідомість кождого. 
:Можливо, що коли б ВОНИ бу ли тепер догониJIИ 

Еарана, одна ЯRась гумористична увага бу ла б до

вела їх до вибуху сміху, але не менше можливе 

ft те, що в такім разї хтоеь ОДИН був би підня:в 

руку на Барана, і ва його прикладом усї бу JШ б 

ItlIНУ лясь на нього, мов звірі, і вбили б його на; 

місцї швидше, нїж би в їх гошшах засвитала за

станова, ЩО ВОКИ Р'ООJIЯть, і по що, й за що. 

А Баран, тимча~ом, біг, не спочиваючи. Тепер 

він: не тара6а.н.ИJI раз-у-раз, мовч:к.и: пробігав тісними 

ву личками, де-/І.е перескакував через плоти і про

бігав огородами 3 одної вулиці У другу, і тільки 

на роздоріжжях, у ,глухих і темних завулках, де 

було зовсім ПУСТО, він зупиняв ся й розсипав голос

ний ТУРЕіт свойого~ імпровізованого тарабана. Сей 

ТУРЕіт був немов знаком алярму 1) ДЛН юрби його 

пагінців. 3 поблизьких ву личок і з дальших площ 

лунали ЇХ окрики, тріщали плоти, чалапаJIИ важКІ 
кроки, і зі скаженим: заВЗJlТТЄМ: розJlJl.ГaЛИ ся крики: 

- Тримай І Лапай І 

Ся дика, ООЗТJlМ.На погон.а: трівала вже майже 

годину. Баран із десять разів змилював сліди, від
скакував на бік, пропускав своїх нагінцїв поуз себе, 

змінив напря:м: своєї втеки. Він бігав по вулицях 

1) Трівога. сполох 
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без пляну, тільки кермуючись криками та стука· 

ми, що лунали то поза ним, то 3 лївої руки, то з 

ГОДІІНУ. Він оббіг уже значну часть міста, всю.п;и 

сїЮЧll забобонний переполох, трівогу та неспокій. 

Увесь спотїлий, задиханий і перетомлепий, він ледви 

дихав, у його висках кров стукала мов молотами, 

перед очима крутили ся кріваві колеса', За' горло 

душило щось, і якась страшенна трівога здавJIЮ

вала серце. Він тїкав тепер що-сили, немов, спов

нивши якийсь страшенний злочин, бажав сховати 

ся десь, бажав бути дома. Та ось перед ним скін

чиш). ся вузька ву личка, і з її горла він виско

Ч:ИВ на пшроку площу. Якраз у тій ХВИЛИНЇ ви

глянув :місяць із хиари і показав його очам кон-

1'УРИ високого бу ДШІка з кінчастимп вежами й зо

лотими хрестами. ее був косте,}!. І в Барановій 

душі ШІгну ла думка, що він :муеить, мусить оббіrт.и 

сей костел, барабанячи що-сили, мусить се зробити, 

хоч би мала земля під ниМ запасти СЯ., І він ухопив 

праники в руки і задріботїв ними 110 балїї S остан· 

нїм напруженнв:м усїх своїх с.ил. 

- Лапай І Тримай! - ревла погоня, кількома 

ву личками надбігаючи до площі, серед ІІКОЇ стояв 

костел, окружений невеличким сквером. Але Ба

ран уже не слухав тих криків, він біг, тарабаначи, 

довк:олакостела в НalIIрямі велtиких вхоДових две

рей. 

- Ось він І Онде він І Онде І - кричали, на.

гінцї з ріжних боків, побачивши його. Площа за· 

повнила ся задиханими людьми, ООСИІІаними снїгом, 

уоруж.еними: хто в елвr'а:нтні л:ї-ски, ХТО в RіЛJIЄ, 

виламане s плота. Чути було їх важке сапаннє; 
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дехто хрипів, дехто душив ся :кашлем; багацько 

придержупало в бігу капелюхи на головах. 

Нараз гуркіт Баранового тарабана затих. його 

темна фіrура, що бу да таА добре видна Д.'ІЯ ~CЇX, щеала, 

:моп у землю провалила СЯ. Погонп замовкла, за

перла дух у собі, тільки стук кроків потрнсав 5еМ

лею. Добігли. 

- Де він? Що 3 ним? - гомоніли заднї, на

пираючи на переднїх, що 3УПlПlи.m ся мов остов

пілі. Перед ними на' снїгу лежав Баран, відкинув

ши набік праники й балїю, кидаючись і бючи ся 

по снїгу В епілєптпчних корчах. Міс.я:ць обливав 

блїди~{ світлом його посиніле лице. його горло хар

чало глухо, уста точили піну, змішану з кровю. 

Нarінцї стояли довгу хвИJПО німо. Дехто хре

стив сп, иньmі відвертали очі, не мажучи знес"l'И 

страшного виду. Вкінцї комісар велїв кільком сто

рожам узяти його й занести до поблизького шинку, 

щоб не замерз на снїгу, поки очуняє, а юрба, так 

несподївано старабанена докупи, звільна, в JПtі

мось прпгнобленню й засоромленню почала розхо

ДИТИ СЯ. 

XLV. 

:Майже останнї з тої купи відійшли Шварц і 

ШнадеJlЬСЬКИЙ. 

Вони проводили сю ніч у CTaJI'ЬCЬKoгo. Зди

бавши ся з ним ще десь коло восьмої, вони пару 

ГОДИН просидї.IІИ в шиночку, ПЮЧІІ ПИВО Й бала-
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хаючи. Стальський мав уже трохи в гоіові',; і холо 

десятої встав і мовив ДО обох товаришів: 

- Що нам тут сидіти? Ходіть до мене. Стрі

немо Новий Рік У родинному кружку. 

ІПнадельський почав вимовляти ся. 

- Може, вже пізно. Може, вашій пані наро

бимо клопоту? 

- Е, що там моя панї І Не турбуйтесь Про неї. 

Ходіть І Можемо зовсім не заЙма.ти п. 

І СтаJIЬСЬК:Ий., ·кабравши у склепику 1) ріж.ни.х. 

віl\туалів 2) та напйтків, гукнув на фнкра, і всї 

три поїхали до його дому. В гостинній було темно, 

але в Регіниній спальнї ще світило сн. Стальський 

почав стукати. Прийшлось чекати досить довго, 

ПОКИ зкух.нї не вийшла служниця зі свічкою й 

не відчинила. Регіна хоч не спала, але ЯК зви

чaйнo' так і тепер не виходила зі своєї спальні. 

- Па:нї, певно, спить уже, - мови;в пошепltИ. 

Шнадельський, роздягаючи ся зі свойого плаща. 

- Нї, не спить, - голосно сміючись, :мовив 

Стальський. - Прошу панове, зовсї.м без церемонїі. 

Вудьте, НR у себе дома. 

І він почав наказувати служницї, щоб нк най

швидше наС'FaJЗила само вар і принесла, .якої треба 

БУJIО, посуди·. За кідьК'а хви.Jшн усі три товариші 

с.ИДЇJШ' за столом, торкали сл СКЛЯНItaМИ, пили Й 

закушували. РозмовaJ, зразу ведена несмілими, при

тишеними голосами, робила CJI щораз голосвїЙшою. 

1) Rрамничка 
І) Харчів 
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Шнадельський оповідав масні 1) анекдоти, що збу

джували гучний регіт, а Шварц пробував Hanirь 

затягати пісень. 

у тій хвилї нечутно отворили ся двері від ПОRОЮ 

лїворуч, і В них стала Per'iHa, вел в чорно~у, блі· 

да, мов із воску вилїплена. Голосом, JIедви чутним 
зі зворушення, вона промовила: 

- ПереІГРОШУЮ панів, aJle н сьогодні нездорова. 
:Може, панове бу ли 6 лас:к.аві забавляти ся трохи 

тпхіti:ше. 

І1Іварц і ШнадеJIЬСЬВ:ИЙ машинально обернули 

ся на кріслах у той бік, відки почули голо~, і тіль

хо в слїдуючій хвилї догадали сл встати. Але Стадь

ський, очевидно, чекав уже чогось подібного з боку 

свовї жінки, бо, не кажучи анї слова, схопив CJI 

з місця, підбіг до неї й, обнявши її за стан, енер

r'ічнпм рухом BTJlТHYB її до гостинної. 

- Але ж, PeгiHI~O, - мовив солоденьв:о та з 

ПРИТИСRОИ, -_ хто ж вигадав бути такою нечемною 

супроти гостей І Ходи СЮДИ І Дqзволь представити 

їх тобі. Пан Швадельський. Пан Шварц. Сер

дечні хлоп.ата. Готові ДО всякої услуги, - правД8і, 

панове? . 
- О, з цілого серця І 3 дорогої душі І - хором 

СRaзали Швa.lpЦ і--Шнадельський, кланяючись. 

- Просимо, не пускай вам тут комедії про 

ЯІС)'СЬ слабість І - rоворив далІ Ста.п:ьськиЙ. - .я: 

знаю, в тебе троШRИ головка боJШТЬ - З неви

спаннн, таЕ, тах, а трошки може зі злости ... то-б
то, ВЇА жовчі, від жовчі. Ось ии тобі зараз заорди-

1) Похабні 
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нуємо 1) лїк. На отсе, солоденького випий НК 

РУJtОЮ відійме. 
Він притнг PeriHY до стола, не зважаючи на 

її опір, посадив її на кріслі й, наливllШ чарку Л1-
керу, піднїс їй. Вона дегенько відтрутила його ру

ку. Та в тій хвилі та рука дрігну ла непропорціо

пально сильно й так штучно, що ввесь ЛїRер ви

ХЛЮПНУВ ся PeriHЇ в лице й на сукню. 

- Але ж, PeriHKO І Як.же ж можпа бути "та

кою необережною І - з незміненими солодощами 

в голосї мовив Стальський. - Чи бач, y~ роз

дило ся І 

І в тій хвилі він відвернув ся від неї і, 8 най

байдужнійшим видом, почав зі Шнадельським роз

мову про JШісь зовсїм дадекі річі. PerїНa встала 

й пустилась іт.И· Ге'Іь. 

- Але ж просимо тебе, посидь коло нас І 

мовив СтаЛЬСЬRИЙ, перериваючи свою розмову зі 

Шнадельським. 

Однак. PeriHa, затуливши хусткою лице, облите 
лікером і гарячими слізьми, виЙшла. 

- Вп образили паню, - мовив ШнадельськиЙ. 

- ее в педаrогії, - реготав ся СтаЛЬСЬRИЙ. 

- Як то так? 

_. А так. Вона в мене дуже амбітна. То я хо

чу трохи зігнути, надламати П амбіцію. 

- Але, може, пані справдї нездорові? - вак.и

нув Шварц. 

- Не вірте їй І Анї слова не вірте І Всї жінки 

І~омедіннтки. Нездорова! Не бійте ся, щоби зро-

1) Ординує (приписує) ліки лїкар, від того ординаційні 
години в лікарів - це години принять. 
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бити чоловікові .якусь пакість, якусь прикрість, па 

се в неї за:всї)І.П знайдеть СЛ і с.ила, і постанова, 

і концепт. Але зробити щось приємного - ОХ, 

нї, вона нездорова. 

- Ну l зд~єть ~Я, в.и З супру ЖОГО .iКJГ!'ТH ви
несли ДОСИТЬ нерожеву фільософію, - завважив 

ШнаДСЛЬСЬRИЙ. 

- Пане! - мовив стальсыtй,' розвалюючи ся 

на кріслї й занурююqи цигар0, - маю того житrя 

й тої фільософії от поти І І нк би хто нинї увіль

нив :мене від сеї-от окраси p-оДИнного вогн.ища, 

- він ки:впув головою в бік тих Дверей, якими 

вийшла Реtіпа, - то .я вважав би його найбіль

шим своїм: добродїєм. 

- Ну, жартуйте здорові І - МОВИВ Шварц. 

- Пане, менї не ДО жартів І - :мовив поважно 

СтаЗ:ЬСЬБИЙ. - Попробували б ВИ пожити з нею 

де.сЯТL дїТ так, ЯК Я, тоДї могли б говоритц В тій 

спр::ші. Знаєте, SI вже надїнв СJl, ЩО, нарештї, ДОЛJl 

увільнить мене ... 

в тій ХВИЛЇ його п(:омову перервав ДИВНИЙ шум 

і гармідер, ЩО доходив з-надвору. Вже від доброї 

чверти години здалеRа доносив ся глихий гуркіт, 

мов торо:rrїннє даJI.еRiOГО грому, але присутні, за'

н.яті тим, ЩО дїялось у покою, не звертали на ньоro 

уваги. Та ось гуркіт залунав десь поблизу, затрі

щав, немов валив ся якийсь деревЛJIНИЙ будинок, або 

сипалось каміннє 3 горища, і ріпночасно залупо

тїли кроки ПО вулиці, почули ся різькі кр~и: 

-- Тримай І Лапай І 

Усї с.хопили сл 3 місць. 
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- Що се? Що там ДЇЄl'ь ся? ВаJШГЬ с.в: що? 

Біжуть за КИМ? ЧИ злодїї? чи розбій який? 

Гармідер зближав с.н чим раз близше. Торох

тїннв замовкло, і за хвилю різьким гуркотом обі

звало СЯ ось тут десь недалеко, мов за стіною. 

ІІІварц і Шнадельський СRОЧИJlП до своїх загорток. 

- Пробі, що ее таке? Чи не горить де? 

- Тримай J Лапай J - залунали скажені :крики 

на ву лицї, і, МОВ буря, пролопотїла попід вікнами 

масова погоня. Шварц і ШнадеЛЬСЬRИЙ уже бу ли 

однгнені Й, попрощавши ся зі Стальським, виско

чили за браму і щезли в пітьмі. 

Гармідер вір.цалив ся таксамо швидко, JIIt над

біг. СтаJlЬСЬКИЙ добру хвилю наслухував іще KPa.tt 
вікна, потім вернув СВ дО стола, налив собі чарку 

горілки й ВИПИВ, наJШВ другу й випив, думав щось, 

усміхав сн сам до себе, а потім налив іще одну, 

чарку й випив. 

XLVI. 

А Шварц і Ш'надельський, тимчасом, поспішали 

за чорною купою людей, що біг.nа наздогін диво

вижного тарабанщика. Вони не біг ли і дляroго 

Л:ИШИJIИ ся ззаду. Цікаві були дїзнати ся, що 

стало сл властиво, але ніхто з тих, КОГО стрічали 

на вулицї, не вмів їм сказати нїчого певного. Се 

бу ли такі, що, втом.nені біганиною, ставали, щоб 

перевести дух або вертали ся додому, переконавши 

с.в:, що небезпеки нїнх.ої нема. Одні говориJIИ, ЩО 
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ее акийсь бо.жевільнИЙ відкись вирвав с.я, другі, 

щО ТО гонять JПЮГОСЬ убивця; один шпшй сторож, 

що серед бігу повалив ск у снїг і не міг порядно 

встати на ноги, говорив, охаючи, що то злий дух 

страшить по місті й заповідає кінець світа. Тільки 

на кінці погонї, КОЛИ Шварц і ШнадеJIЬСЬи.иЛ ді

йшли під костел і там sa.ста,;ш, всю купу, зібрашу 

довкола Барана, вони довідали ся все докладно від 

ПОЛїЦЇJШТїв. КОЛІІ Варана понєсJШ геть, вони: по

закурювали циrара й, обту люючи сл загортками, 

рушили й собі.ж.. Площа ще де-де лунала від кро

Еів JПOдей, ЩО спішили: хто до дому, а хто зно:а 

ДО шинку кінчити забаву, перервану несподїваною 

пригодою. Шварц і Шнадельський ішли звільна, 

простуючи до ринку. 

- Дивний собі той СтаЛЬСЬRИЙ, - мовив Шва

дельський, СDЛЬОВУЮЧИ. - Не розумію, чого він 

хоче, предстаВЛJlЮЧИ нам такі сцени. 

- Ха, ха, ха І - зареготав ся Шварц. - Вони, 

здавть СЛ, обо~ У змові. 

- Ях то у змові? Як ти думаєш? 

- Ну, проста річ І Ніби то між ними незгода; 

ніби то він ба.ж..ає, щоб хтонебудь присусїдив ся 

до його жінк.и, а там скубm, б його обоє. Я вже 

знаю таких. 

- Ну! але ж ми оба H~ з ТИХ золотих птахів, 

щоб їх можна скубати. Ми хиба з тих, щО й самі 

готові скубнути, де б у дало ся. 

- Ну, :може! ми маємо служити ТІЛЬКИ дЛЯ 

роблення реклями? 

- ее можливо, - мовив, подумавши Шнадель

еький. - Ну, та хоч би й так. Сю прислугу мож.е 

21 
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МО зробити їм. А за те, може, :можв;а б скористати 

дещо. 

- Від нього JIедви, - закШІУВ Шварц. 

- ДУРНИЙ ТИ І Хиба я про нього? 

Вони замовкли, мабуть, кождий укладаючи собі 

в голові пляни дальшої акції. Ішли ЯКИЙСЬ час 

мовчки, поки иньnшй предмет не звернув на себе 

іх уваги. 

Саме переходили попри :к.аменицю, де жив Паг

ман. Камениця була з двома фронтами: один, одно

поверховий, виходив на бокову ву лицю, якою йшли 

вони. Сей флїІ'ель був віддїлений від ву лицї вузень

КИМ огородцем і :парканом із хвірткою. В вікнах, 

де жив Bar'MaH, крізь замкнені дощані віконницї 

видно ще було світло. 

- Тут ВаІ'ман живе? - буркнув недбало Шна

деJIЬCЬКИЙ. 

- Тут, - відповів ІПварц, сверлячи очm.rа 

віконниці. 

- Видно, не СПИТЬ іще бестія. 

- Лїчить гроші. 

- Думаєш? 

- Напевно знаю. Баран говорив, що що-вечера 

застає ЙОГО над грішми й векслями. 

- От би нам тепер заглянути до нього І 

- Ми б йому допомогли в ЙОГО роботі. 

Оба дяоонтльмени замовкли й ЯКИЙСЬ час сто
али на ву лицї проти Ваr'маНОDИХ вікон і вдивляли 

ся пильно У світляні пасма, що вибігаJШ 3 нутра 

Rрізь шпари віконниць. Потім пішJШ lfI1ЛЇ. І S1IOB 
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розмова не клеїла сл. У каждого працюва.1Іа фан· 

тазія над впливом нового і:ипу льса, риючи темні 

ходи і прокопи В будущині 

- Слухай, Шпадельський, - мовив, нарештї, 

Шварц, - ти ще думаєш деколи про свій 1\авнїй 

ПJIЯ1l? 

- JIкий? 

- Махнути 1) до Америки. 
- Та нк його махнеш, коди нема з чим? 

- А Jffi би було з_ чим? 

- Ну, J[]t би було, то, може, лїпше було б JIИ-

шити ся так.и тут. 

- А, певно, нк би так виграти на льотерію 

або викопати золоту кобилу в МихалківЦJiX. Але 
я думаю инакmе: коли є воля й охота махнути до 

Америки, значить, повинна бути воля й охота роз

старати на ее засоби. А коли розстарати, то хоч 

би й таким способом, ямй би робив неможJlИВИМ 

дальше ве.І'етовапнє 2) тут на місці. 
- Думав н й про так-е, - сумно ковив Шна

дельський, - та що з ТоГО. Нема щастя. 
Він важко зітхнув, і його щоки засвербіли від 

надто ЖИВОГО спомину неприєШІОЇ стрічі з пвним 

парубком у кортм:і. 

- Нема щастя! - з фіЛЬОСОфічним спокоєм 

торочив Шварц. - Що се значить? Значить, що 

ти шухав щастя !Не на тій дорозї, не НaJ юму місцї, 

де воно є, де воно, може, чекає тебе. От що воно 

значить. Ну, скаж.и, будь ласка, ЩО ее за спеку-

1) Дременути 
І) mИВОТЇННЯ) проживання 8 ДНЯ на день 
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ляцін: видавати себе за хлопського адвоката? Ба

гато на тім заробиш? І на-довго вистачить? 

ее не така зла спеку .Інцін, як тобі здаєть 

СЯ, - розсудливо мовив ШнадельськиЙ. - Треба 

тіЛЬRИ підхопити й піддати їм відповідну справу. 

От що І Я 3 моєю великою бранкою міг би був 

порости в піррв, як би не був сей проклятий адво

кат переinкодив. 

- Міг би був порости В піррв І - 3 призир

ством мовив Шварц. - Н.у, с:к.з..жи, скіпка б ти 

міг був заробити? 

- До Нового Року н ·Оув би Man зо дві тисячі. 
- Дві ТИCJIчі І Ну, хиба ее гроші? І з такою 

нїкчемною сумою був би ти мусїв дралювати 1) за 

море 'на те тільки, щоб за місяць, за два там стати 

нкимнебудь кельнером або пастухом ЧУlКого стада. 

Ні, спас.ибі за ласку І .я б на таКіе не пішов. 

- Думав я і про иньше, та т.з.;кож юrocь ~ 

··витанцьовувть сн. Думав через маршалка дістати 

місце при повітовій касї, а там н.кнебудь добрати 

сл до неї ... 
- Ха, ха, ха І - зареготав ся на все горло 

Шварц. - Ну, брате, таким наївним я не був би 

вважав тебе. 

- Наївним І Як то? 

- Через маршалка до каси І Та хиба ти не 

sнавш, що JIIt би в н;асї бу ло щонебудь, 'го сах 

-маршалок перший загріб би з неї все до шеляга І 

- Маршалок? 

- Ну, розумівть ся, він легально, на веItCлї, 

1) Від c.;rona: драла, пор. дати драла 
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на ДОВЖНІ скрипти, ПІД заставу своїх дібр. Але 

підп ТИ, ПОІІаси ся в касі, коли в ній замісць гро

шеіі тані папери наКОШІченї І 

- Хиба маршалОІС такий задовжений? 

- По самі вуха. От сього б ти запитав t 
І Шварц показ.ав кивком голови в напрнмі Ваг

.манових вікон. 

- Bar'Maнa? Хиба ВІН зичить :маршалкові 

гроші? 

- Е, ще гірше. Має його векслї. 

- .як то :має? 

- Поскуповував у всїх жидів. 

- По що? 

- Видно, що хоче мати його в руках. МовШІВ: 

захочу, то помилую, а захочу, ТО сьогоднї голову 

скручу. О, KPYT1ITb ся Па:н маршалок у його. па

аурах. JIедви ВІІПРОСИВ мораторію до Великодня. 

Адже й цілу справ'у 3 реформою повітових кас на 

те тільки заварив, щоби грішми з хлопської каси 

викупити в ВагмаіІа свої векслї. 

- Он як І А іІ :й не догадував ся І Чи бач, 

як хитро І - скрикнув раз-по-раз ШнадельськИЙ. 

-, Ну, так значить, менї нема що на ее й вубн 

гострити. 

- Розумієть СН, ЩО ні І - потвердив Шварц. 

- Ш:н:ода й часу заходити CJI холо пана :мар-

шалка І - додав ІІІвадельськиЙ. 

- Ну, ее не Rонче. Я думаю, ее не страчений 

час, - завважив Шварц. 

- Чому так думаєш? 

- Знаєш, у мене є невеличкий пJI'JIН. Як би 
ти згодив с,я на нього... І пан маршалок МІГ би 
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в нього сkористати бі.nьш, нїж зі своєї касової ре

форми. 

- Ну, ну, ну І Сип сюди! 

- Адже нам коли де можна попасти с.н:, 'го 

тільки всього каштана 1), - МОВИВ шепотом Шварц, 

нахиляючи ся близше до Шнадельського. 

- Думаєш про ВаІ'иана? 

- Так. А марша!.лОR... AJI)IOO mt би· нинї ХТО 

викрав у ВаІ'мана Беї йоro векелї і вручив йому 

або вкинув у вогонь, ТО скажи с.аІм, ЩО б се зна

чило для пана Маіршалка? 

- Нове народженнє на світ, - поважно мо· 

вив Шнадельський, а по хвилї ДQдaв: - бодай, 

на пять літ, поки не залїз би в нові довги. 

- Ха, ха, ха І Вірна увага. Ну, та ее нам 

байдуже. Але н певн.иЙ, що коли б хто ...:..... ву, 

візьмім, ти сам - легесенько пімав йому таку 

думку, ТО він ухопив ся б за неї руками й но

гами. 

- Не розумію тебе, - мовив Шнадельський. -
ЩО ж, він може дотичним людцям ДопомоІТИ Й 

иньшими способами. 

- А може - нсяmими способа.ми І 

- Якими? 

- ДИВНИЙ ти чоловік, ШнадельськиЙ. Ще й 

питаєш. Так, Jm. би ·тКОЛИ не був у судї й не знав, 

mt У таких разах роблять ся' слІдства. Адже 

розумієш тепер І Жид прецї не буде мовчати, па' 

бить крику, порушить небо Й землю. Ну, слїдств", 

полїція, жандармерія, телєІ'рами на осї боки... Як 

1) Лайливе слово на Жидів (звичайно рудих Жидів) 



би ее все в нас трактовано 1) на-серіо, то нам на
віть із грішми У жменї тяжко б бу ло чкурнути за 

море. Але коли маршалок тут і там Rонфіденці

НJlЬНО шепне слово - зовсїм загально, не компро

мітуючи еебе ----..l quia Judaeus, знаєш, - то все 

може РОбити ся так, що нам і волос з голови не 

злетить. 

ШнадеЛЬСЬRИЙ слухав уважно, але всї ті комбі

нації не дy~ розігріли його. 

- Бачу, що ти уклав собі ПЛJlН, - мовив він 

до Шварца. 

- Тав. Н присвятив йому не мало часу й 

заходів. 

- Тут треба числити сл з ріжними можливо

стями. чи думаєш, що вхід до Bar'MaHoBoгo дому 

вночі такий дегкий? 

- Не дуже, ее певно. Але я маю надїю види

бати відпові~ хви'шо при помочі отсього божевіль

ного Барана. Знаєш, у нього така голова, що як 

натиснути на нього, то скаже все, що знає, і вро

бить усе, що йому велиш. 

- Непевна Аорога. 

- Ніщо нас не гонить. Будемо .щдати дОброї 
нагоди. 

- Ну, нехай і так. А друга річ. У сього 

вов:ка у ГНІЗДІ, певно, не все є готові гроші. Ну 

що, як :м:п прийдемо й застанемо, може, купу векслїв 

та ДОВЖНИХ заШІсів? Що нам із сього за ПОЖИТОК? 

- Не бій с.в:. Готівка в нього є тепер завсїди. 

1) Розбирано 
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Не знаю, як велика, але є. Зрештою, можна ще 

ПОНЮШБувати між жидівськими факторами. 

- Тм. І ти думаєш, що з сеї му:ки- може бути 

хлїб'? - заДУМЧIlВО питав ШнадельськиЙ. 

- Я сам уже хотїв пустити ся на сю експе

дицію, але потім розміркув3.1J, що у-двійку лїпше. 

Коли ти готов зо мною до спілки, то думаю, що 

справа може повести ся. 

- Що ж, зробити не зробиги, а подумати, під

готовити (рунт не завадить. Ану ж трапить ся, 

справдї, добра нагода ... 
- ЛЇПШОЇ можливости я йне можу Добачити. 

І при тім знаєш, сама думка - зробити пакість 

сьому собацї - наповняє мене радістю й охотою. 

- Се само собою. Се й у мене розпалює во

гонь у НYTpi~ Добре, брате І Будемо оба пасти очима 

сього вовка, а в відповідній хвилї далї на нього J 

- Тільки ти на всякий випадок не забудь на-

тикнути панові маршалкові. 

- Думаю, ЩО й се дасть ся зробити. 

І з тим оба джентльмени ввійшли до шинку, 

в лкі:м: іще світило ся, вгоmoючи перед собою :wpізь 

отворені двері величезний клу'б морозного повітря 
до душної, нагрітої кімнати, повної ще веселих го

стей, що тут стрічали Новий Рік. 

XLVII. 

Баранова прогулька по містї в-опівніч Нового 

Року .наробила вел.mtого розруху. В усїх холах 
міської людности на НовиЙ Рік нї про що не го-



ворили, як тільк() про сю незвичаину пригоду. Пан 

староста гнївав сл на полїцію, що допустила до 

такого скандалу. Полїційни~ комісар лалв полї

ціннтів, що не арештували Барана. Лїкарі спере

чали св: про те, як назвати рід його хороби й чи 

не слїд би заперти його в домі божевільних. А з 

прос.толю,пдн одні ворожили з сього пожежу, що 

буцїм -то грозить місту, иньші благали Бога, щоб 

відвернув холвру або иньшу якусь грізну пошесть, 

а бабусї та служниці коло криниць хрестили сл 

та оповідали собі шепотом про страшні привиди і 

про близький прихід Антихриста. Навіть RСЬОНДЗ

пробощ узнв сю нічну подїю темою для свовї про

повіди й видуш.ив із грудей своїх слухачів багато 

глибоких зітхань малюнками міського зіпсуття та 

ваilШИХ кар, які ждуть зіпсутих. Він витолкував 

Баранове тарабаненнв як поклик хорого, безтям

ного, але божим пальцем діткненого чоловіка, по

клик до всіх, щоб прокину ли сл з гріховного сну 

й пильнували своїх душ, що готові попасти в Itirrї 

пекельного ворога. 

Найгірше на тій історії вийшов Ваr'иан. Пан 

комісар, діставши носа 1) від старости, покликав його 
до себе і, скинувши на нього всю одвічальність за 

вчинок його сторожа, наганьбив його і в додатку 

наклав на нього 50 ·ринсыtиx кари. 3 отеею но
вивою Вatмaн і ррийm ов ДО Євгена, просячи в ньо

го поради, ЩО робити? 

- Перша річ - не платіть І - мовив Євген. 

- ROMicap грозив екзекуцівю. 

1) Набравши СЯ ганьби (нім.) 
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- Зробимо рекурс. ее за суд иїчим неоправ

даний. Він знає ее й не посміє екзєItвувати вас. 

Вай мір І Вай мір! - нарікав ВаІ'ман. -
ее мені за те, що я приняв бідного чоловіка вашої 

віри. Без мене він був би згиб із голоду, бо ніхто 

lІе хотїв приняти його. А тепер платй ще за нього 

кару. 

- Не біііте ся, пане ВаІ'ман І - усміхаючись, 

мовив Євген. - Маю надїю, що не будете платити 

нїчого. Ну, а з Бараном що зробите? 

- Що маю робити? Можу Його ще нині від

ступити панові комісарові або панові старостї. JI 
його не потребую. Овва, яка менї 3 нього робота І 

Не варт тоі комірки, що в ній жиє. 

- Ну, ІВу, не говоріть, пане ВаІ'Ман І Все-тах.и 

він хоч дещо робить. Хоч браму замкне й відімкне. 

Розмова ЙШJLa в Євгеновім кабінеті на поверсі, бо 

:канцелярія задля 1) свята була по полуднї замкнена. 
Обговоривпш справу рекурсу від комісарського при

суду, ВаІ'маи значуче моргнув на Євгена й почав 

3 иньшої бочки. 

-- Ну, чую, що пан меценас були в Буркотинї'? 

Був. 

- І оглянули пан той ліс, що н згадував? 

- Та так... бачив його, проїзднчи. 

-- - Ну, і .пк пан меценас Цїнують його? 

ЩО ж, дуби гарні. Але я так мало розумію 

ся на ТІМ. 

- Ах, пане меценас І А я панові говорю, прошу 

мені вірити, сам той лїс варт сто, півтораста тис.яч. 

- Може бути, хоч я сумнїваюСь. 

1) заа свята, череа свято 
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- Не вір.ить пан? 

- Кажу вам, пане ВаІ'ман, що не розумію ея 

на тім інтеросї. 

- Ну, а говорили пан із ХЛ'опами? 

- Хлопи анї слухати не хочуть про купівлю. 

- Ну, розумієть СЯ. Я то так і догадував ся. 

Де їм до того! Їм страшно навіть подумати про 
такі гроші, хоч самі по-дрібці ще більше тратять. 

Вони лиш тодї буJI;YТЬ цмокати та бідкатись, коли 

хтось иньший їм зперед носа загребе ГРОШІ лоца

тою. Ну, а пан меценас сам? 

- Щоб Jl купував Буркотин ? 
- А що ж І Чому ж би нї? Я панові меце-

HacOB~_ влекшу. 

- Ні, пане ВаІ'ман. Я роздумав сю справу. 

Не можу брати с.я до сього інтересу. 

- Чому? 

- Тодї б я: мусІв поR.И.НУТИ адвоЮіЦТВО й від-
дати СЯ господарству. Я мусїв би обчищувати має

ток із довгів, зробити ся невольниltОМ і покинути 

ту роботу, ДЛЯ якої способив ся. 

- По що покинути? Можна бути дїдичем і 

адвокатом. 

- Не мо.ж.на, пане ВаІ'ман. А, може, й можна, 

та я до 'Того нездалий. Той маєток став би як 

мур межи мною і оелн.нами. Як я міг би заступати 

їх інтере.си, коли н чув ся б паном? То значить, 

їх противником? 

- Дарують пан, але я пана не розумію, - .МО

ВІІВ Ваr:м:ап. - Чому пан, маючи маєток, мусїли б 

уважаТlІ себе паном, чш,rось ИНЬШИМ: від хлопів? 

Отже .я маю маєток, а-до мене прийде бідний ЖИД, 
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капцаlІ, а н знаю, що він бідний, а про те JI чую 

себе таким самим Жидом, як і він. А коли він 

потребує помочі або поради, то не питає, що я ба

га тий, а він бідний, але йде до .мене й до другого 

такого, як я. 

- Не .можу ва.м сказати, пане BatMaH, чому 

воно в нас так, а в вас снк. І не знаю, наскіЛЬRО 
в вас саме так, як ви кажете. А в нас ЧИ то вже 

натура така, чи такИЙ здавна звичай, досить, що 
XTQ розбагатіЄ, той відвертає лице й серце від того 

люду, 3 якого вийшов. 

- І ви боїте ся, щоб і ви не зробили так
само? - 3 усміхам мовив BatMaH. 

- ЩО Ж, чоловік НЇ за кого не може ручити, 

хиба за вовка з лїса. Та головне те: хочу бути 

вільни1t1 чоловіком, паном своєї волї. А, набуваючи 

маєток навіть на найюориснїйших умовах, я му

сів би зробити ся невольником тих умов. Ні, не 

хочу сього. 

- Але ж ви на тій спекул.:я:ції з лїСОМ зробил:и 

б за пару лїт добрий маєток. 

- ее ще не таюе певне, як вам здаєть ся, пане 

Ваr'.мап. А за тих пару лїт багато дечого може 

стати ся. 

- Га, як собі знаєте. Але я б щиро радив. 

- Дуже вам вдячний, - мовив Євген, - ал.е 

не можу скористати s вашої ради. 3 буркотин

ськи.ми селянами ще буду говорити. 

- Але спішіть с.я, бо в .мене наЕЛЬОВУЄ:ГЬ ся 

добрий купець на ті папери. 

- Ой, підождїть трохи 8 продажею. 

- Не можу довго ждати. Знаєте, .мені хотіло 



ся заховати в секретї те, що ті папери в мене. А, 

тпмчасо:м~ па.н :марmалок відкись про ее довідав ся. 

ее менї дуже неприємно. 

l\[ожете бути певні, що від мене не довідав 
ся, - гаряче кинув ся Єв!"ен. 

- О, JI :й не думав на пава меценаса. Я добрle 
знаю пана иеценаеа. Я вже догадую CJI... Тут 

трох.и мовї власної в,ИlЩ. Я трактував із одним 

львівським банх.иром про купно тих паперів,. а сей 

мусїв пустит,п, ее далї. Досить того, що тепер менї 

хотілось би ЯЕ найшвидше позбути ся тих паперів 

із дому. Знають пан меценас, пан :маршалок с.ам 

особисто заходив до мене в тій справі. Просив не 

продавати ЙОN? паперів і не робити йому екзекуції 

до пущаннн, а в великий піст він усе заплатить. 

- А відки гроші візьме? 

- Ха, ха, ха І - засміяв сл Ваrмаи. - Я зразу 

також заходив у голову, але потому довідав сл. 

3нають пан M~цeHac, тут при видїлї повітовім в 

каса. 

Дві каси, - поправив є Bres. 
- Ну, що там дві І Одна вічно порожня, на 

те й зветь ск панСЬRа. А друга хлопська. Отсю 

касу пан маршалок хоче взяти зовсім у свої руltИ!, 

перемінити па панську, взнти з неї веї гроші і 

сп ла тити мої папери. 

Євген чув досї про реформу хлопської nC:H, 

а.Іе не таБ. ДО~J1адно, ак тепер. Він чув, що справа 

ПрllГОТОВЛЯЄТЬ ся в радї повіroвій, і видїлом ПО

вітовим уже :майже ухвалена. Аж тепер йому стало 

нено, ЩО её за реформа, і він постан.овив собі, не 

тратячи часу, пеp€гороДпти прему,црий пляп пана 
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маршалка. Він устав, даючи BatMaHoBi знак, що 

їх розмова скінчена. BatMaH устав також. 

- То пан меценас стоять при своїм? Не хочуть 

купувати Буркотина? 

---:- Не можу, пане Ваtмап. Й" бідний чоловік. 
- То байка. 

- Ні, не байка. І хочу помагати бідним. 

- Маючи маєток, зможете лїпше їм помагати. 

- Не вел сила в маєтку. 

- І в фундаментї не вен сила дому, а проте 

без фундаменту дім не буде стояти. Пане меце

вас, вірте менї І По:к.и ви, Рус.и.ни, не маєre своїх 

дідичів і мілїонерів, поти ви не є жаден народ, а 

тільки купа жебраків та невольників .. 
- Ну, а ви Жиди, - відповів ЄвгеаІ. - У 

вас і мілїонерів, і Дідичів, Богу дякувати, досить, 

а скажіть, що ви в Гал:ичи:нї, народ, чи не народ? 

Ваtиан прикусив губи Й махнув рукою. 

- Ет, що то про ее говорити І Значить, не 

хочете робити інтересу зо мною? 

- Ні, пане Ваtмап. Для себе нї. 

- В такім разі кланяюсь. А як би .11 чим міг 

вам служити ... 
- Розумієть сл, роsумівть ся І Найду дорогу 

до вас такса1іО, ЯК ви найшJIИ до мене. 

"XLVIII. 

В нaitбл:изn:шй торговий день Євген, відбувши 

в суді кілька термінів, поспішав коло дванацнтої 

до своєї Kaнцe~piї. Він мав намір зараз же піти 
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на місто, заг.ІІННУТИ до заїздів, де ставали довко

лишні священики, приїздячи до міста на торг, і 

пошукати о. 3варича та о. Семеновича, що разом 

із ним :u:адп бути референтами на вічу, а поки-що 

були членами :вічевого комітету. Входячи до канце

лярії, він на велику свою радість застав у нїй обох 
сих пан-отцїв. 

- А, витaJtтe, гості! - мовив він радісно, 

стискаючи їх рукм. - Л, власне, хотїв бігги ДО 

міста шукати за :вами. ЧУДОВО, що так стрічаємо 

ел І Прошу ЗО мною, ПРОШУ нагору, зробимо »крат

ча:itшпй г .:1аголь«. 

- Та ми також з таким самим наміром при

бу ли до пана меценаса, - мовив о. Зварич із яки

мось закш:шотаннєм У го.nосї, але Євген не зважа:в 

на сей невесе.ТІПЙ відтїнок у його тонї і, давши 

'lL3.00рзї деякі вк.азівк.и: своиому конциnієнтові, ЩО 

ТОЛl{ував про ЩОСЬ із цїлою купою селян, вибіг 

за пан-отцями ДО сїней і попровадив їх на поверх

до свойого приватного помеnrкання. 

- Прошу сідати І - Може циr'арко, отЧе добро
дїю? Прошу J Ну, що ж там чувати з пригото

ваннєм до нашого віча? 

- Та що ж би? 3апо:відаєть CJI незле. Се

ляни всюди приймають вістку про віче з великою 

радістю. Можна надїнти ся ЧИС.1енної участи, -
мовив о. Семенович. 

- Прийдуть, прийдуть, - додав журливо 

о. Зварич. 

- Чудово І Чудо:во І Се наЙголовнїЙmе. 

- Не знаю, чи найголовнїйmе, - ще сумнїйше 

мовив о. Зварич. 
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- Хиба вам здаєть ся, що НЇ? - живо запитав 

ЄвгеН. 

- .я: думаю': лекше стягнути купи народа, а 
труднійmе їм сказати щось мудрого, повчити їх ... 

- Даруйте, отче добродїю, але ее потрохи, зда

єть ся менї, ваша помилка. Власне я бою ся, щО 

дехто з нас інтелїгентів буде мати претенсію й 

охоту занадто багато повчати, .моралізувати зібра

них. Чисте непорозуміннє. Віче, то не школа. А 

коли вже, справді, комусь на ньому треба вчити 

сл, то не тій зібраній масї, але нам, інтеЛї:r'ентам~ 

референтам. 

- Так І - трохи ображено скрикнули оба пан
отцї. - Ну, в такім разї я не розумію, по що нам 

завдавати собі працї 8 рефератами, - додав о. Семе

нович. 

- Прошу, отче добродїю, ПРQШУ 'де гнівати СК, 

а зрозуміти мій погляд. Віче повинно, справдї, бути 

шжолою взаїмного обучування ДЛЯ народа і ДЛЯ ін

Te~ї:r'eHцiї, аJЩ в якім розумінн]О? ее треба собі 

добре уяснити, щоб не робити помилок. Ми, ін

телігенти, повинні вказати народові за'Нонні форин, 
Fозвязати йому язик і старати ся пізнати його по

треби, його КРИВДИ й болячки, його спосіб думання. 

- Але ми все ее знаємо, дУже добре знаємо І -
СБ:РИКНУЛИ знов хором оба пан-отцї. - ее може 

бути цікаве для вас міщухів, але не для нас. 

Євген усміх.нув ся. Він мав у памяти немало 

доказів на те, як наші сільські проводирі вміJIИ не 

бачити й не розуміти маси фактів селянського жит

тя, що дїяли ся перед їх очима. Але пр<>те вів М'О

вип лагідно: 
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- А хоч би тільки і для нас - нехай і так І 

Та я певнпи,ЩО вже перше віче виявить і вам 

неодну несподіванку. А, може, й нї - ну, та не 

в тім річ. Але ж не думайте, щоб ви на такім вічу 

могли ВДЇJIТИ щось повчаннями та проповід.н::ми. 

Народ жде від віча й має право .ж.адати чогось зовсї:м 

ивьшого. Для народа се має бути школа полїТИItи, 

полїтичного ЖИТТЯ. 

- Ага, все-таки ш:кола І - радіс'но підхопив 

о. Семенович. 

- А ШКОJIа політичного життя, то так нк шко

ла плавании. Стоячи на березї і слуха!Очи теоре
тичних викладів і ynімнень, ще нїхто на світі пла

вати не навчив ся. тут першaJ річ - власна спроба, 

власна дїяльність, власне вмінне і :власна відвага. 

От чого МИ мусимо на вічах учити наших селнн. 

Нехай самі говорять, нехай учать сл самі висло

влювати CDOЇ потреби і кривди, стояти за своїми 

жаданн.ими і супроти панів, і супроти властей. 

- Ми ее знаємо, - буркнув о. Зварич. -
Во.н;и попере,ц усього стануть супроти нас, свяще

хиків. 

- Дуже сумно, коли ви сього надїєтесь, -
мовив Євген:. - :Менї здаєть СН, щО се не :мусить 

бути. Від розуму, такту й патріотизму свнщеників 

повинно б залежати., щоб селяни не ставу ли проти 

них. А, зрештою, навіть як би таке лихо мало 

скласти ся, то як думаєте, отці .цобродїі: чи лїпше 

підіймати нарід до політичної самодїнльности, бу

дити в ньому полїтичну свідомість і знаннв його 

справ, чи ліпше JIИШИТИ його нетямущою дитиною, 

22 
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JШУ можуть водити ПО своїй волї всякі політичні 

шарлятани? 

- То фрази, пане )leценас, - мовив о. Семе

нович. - Треба насамперед просвітити нарід, а тіль

ки тоді допускати до _ полїтики. 
- Жаль у такім разі, що наша 'Конституція 

допускав анальфабетів до голосовання:, значить, у 

останнїй інстанції віддав в їх руки керму ІІО.ilїТИКИ. 

Ся перспектива трохи зацука.ila обох пан-отцїв, 

та о. Семенович по хвилї додав: 

- Таки жаль. Л був би за цензом грамотности 

при голосованню. 

- Добре, - сиlючись мовив Євген, - будемо 

змінювати конституцію в вашім напрямі І Та все

так.и щоб і до сього довесr.и·, мус.имо потягнути В 

тім напрамі загал виборців, мусимо розширити, спо

пуляризувати сю думку на вічах. Хочете, рефе

руйте їїl 

- Вільно вам жартувати, пане меценас, -
пристида'ний трохи, мовив о. Семенович, -- але :ии 

8 о. Зваричем власне з чим иньтим ішли до вас. 

- А в чим таким? 

- 3 тим, щоб ви звільнили нас із обовв:зку 

референтів на вічу. 

- Як то, не хочете реферувати? 

- Не не хочемо, але не можемо. Що ми за 

бесїД'ЩПtИ? 1) Л отсе вже цїлий тиждень мучив ся, 
й ані рут винайти тему, про яку б міІ:' говорити. 

- 'Війте ся Бога, отче І Теми? Аде ж самі 

говорите, що житгв й потреби народа в повітї знані 

1) Промовець 
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вам дуже добре. Говоріть про нихl Розпічнїть 
тіЛЬБИ! Будете НИДЇТИ, що зараз за вами вета· 

нуть селани ОДІІН за одним і посиnлють ся про

мови. 

- Ну, пане, не знаєте ви наших селян І ее 

тумани (1) Анї ОДИН із них не вміє при людях рота 

слворити. Вони мали б ВИСТУПИТИ 3 промовамм? 

Не буде сього І Скандал буде тай годї І 

- Не бійте ся І За ее я вам ручу. Аби тільки 

ви сказали свою промову добре й цїкаво. 

- НЇ, пане, JI не скажу нїчого. Я загалом не 

:можу взяти участи в тім вічу і прошу звільнити 

мене 8 обовязків комітетового. 

- І :мене, - мовив О. Зварич. 

- І вас? - зачудував ся Євген. - AJI'e Ж, отцї 
до6РОАії, .я вас не 'Вибирав на ко:мітетових, ТО й 

не можу вас звіJ[ЬННТИ. Беї ТрИ :ми вибрані з'їздом. 

у СЇ три sвяза.ні своєю честю. .як же ж ее? 

- Пане меценаее, ad impossibile nemo tenetur, 
- мови:р о. Сейенович. - З наєте., JI досї на капе· 

лянїї 2). Стараю СЯ одержати парафію. А я певний, 

щО RОЛИ ВИоСтуплю из; вічу, то зараз мене окричать 

як небезпечного ar'iTaтopa, й мої saxo~ пропаJШ,. 

- . Чому ж ви іСе не сказали зараз на з'їздї? 
- Чому не сказав? Представте собі, отець де· 

кан, ЩО також тоДї був на з'їздї ось тут, у вас, по 

1) Дурні 
2) Не на самостійній парохії; щоб стати парохом, треба 

здати >>кониурс(/, себто, испит у КОRСИСТОРН, після того треба 
старатися про .)презенту«, себто, зєДнати собі ласку і згоду 
)нолятора«, звичайно ДЇДllча, який нїби-то опінуеть ся церн
ВОЮ, і аж поті~1 J>онсисторія, якщо гарно пропише денан, 
;1;ае парохію. 
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кільк'ох ДlIЯХ здибає мене, бере набік і каже: »Се 
все дуже гарно, що ви хочете промовляти на вічу, 

але 3 огляду 'ва ваше поданнє н б вам не радив 1« 
Ну, а не послухати його - пи знаєте, що ее зна

ЧИТЬ дЛЯ мене. 

- Розумію, розумію, - мовив Євген, НЕОГО 
при тих словах ЩОСЬ стисло за горло. - Ну, а ви, 

отче Зварич, - чи й вам дехто відрадив? 

- Ні, але я сам роздумав. Я не бесїр;щик., 

не потраплю нїчого сказати. 

- Адже ж проповіди говорите? 

- Читаю з Добрянського 2). 
- Ну, кк собі знаєте, - мовив знеохочений 

Євген. - А я, власне, хотїв сЬ()годнї шукати вас, 

щоб поговорити з вами про приспіmеннє реченця, 

RОJШ б скликати віче. 

--:- Приспіurеннє? А то чому? 

Євген коротк.ими словами розповів їм про мар

шалківський проєкт реформи кас. Оба отці чу ли 

про се дещо, але не знали докладно, до чого йде 

ся справа. Тепер, хоJlИ Євген ВИЯСІЩВ їм ЇЇ, вони 

аж руками об поли вдарИJШСЬ. 

- Тут в.ема що трат.ити часу, - мовив Євген. 

- Треба вдарити в великий дзвін, пустити сю спра-

ву в народ, наробити в повіті галасу. 

- Хиба то що поможе? - У зневіррю мовив 

о. Зварич. - Уже як пани зуби нагострили на 

ту :касу., то її ззїдять. 

- А, може, й не ззїдять. :Може, не посм:.іють. 

1) Відомий У Галичині автор (поганеньких) проповідей 
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Ім JIИше того треба) щоб усе перевести тихо, а ми 

перебиймо ім дорогу. 

- Буде содома в повіті. Підуть пересліду

вання, :rонення, пакостп, - задумчиво мовив о. Се

менович. 

- А вже ж J Де дрова рубають, там тріски 

летять. 

- Се правда. Тільки я не хочу бути тріскою, 

:мовив о. Семенович. 

- Ані в, - додав о. Зварич. 

- А .н вважав би собі гріхом покинути сю 

справу тепер, - :мовив рішучо Євген, устаючи з 

крісла. - Коли ви покидаєте ії, то н мушу її 

взяти сам на себе. 

- ее буде найліпше 1 - радісно мовили оба 

ПaR-<УГЦЇ. - МІІ ЩО можемо, будемо вам допомагarrи·, 

- але афішувати сн нам - ее признаєте самі -
их свнщен;икам: - і при тім залежн.и.м - не 

можна. 

Євген закусив зуби, щоб не СRaзати ЯRОГО при

крого слова. Він чув, що відтепер .йому прий

деть ся робити багато таких прикрих досвідів у 

практичній політиці, і що вмішсть - закусити зуби 

в відповідній :хвилї, ее в тій політиці одна з голов

них ЗallQРУК успіху. 

В тяжItім душ-евнім настрою вернув Євген ДО 

своєї КаБделярії, випровадивши обох пан-отців. Ось 

вони, провіднИЕИ й батьки Hapoдy~ інте.іІїrенти і 

п;росвітите.nї І Євген знав їх обох добре, знав іх 

щирість і прихильність до народньої справи, та з 

другого боку розумів також їх прикре положеннє. 

Політика, то не баJIаканнє на празника.х та собор-
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чиках І Вона вимагає не тільки вправного язика 

й міцних грудей, але також відважного серця, слль

ного характеру й завзSIТГЯ, і того духа незалеж

ности, якого в нас цілими віками вбивали і при

тлумлювали ріжні ЧИННИКИ. Нема його в тих щи

pиx людей, а коли є, ТО тільки в рідких виїмків. 

І ЩО робити далі? Невже знов відложити дїло, 

знов скликати з'їзд »отцїв повіту«, радити та де

батувати, вибирати новий комітет і 3 НИМ по кіль

кох тижнях опинити СЯ знов на тому самому місці? 

Чи ванти дїло зовсім на себе самого? 

3 ТИМИ ДУМками Євген увійшов до канцелярії, 
і тут його зjр відразу впав на високу в.ипросто

вану фігуру старого Демка 3 Буркотина. 

- А, здорові були, Демку J - скрикнув він і 

подав йому руку_ 

- Здорові, пане! - мовив Демко, обома своїми 

руками злегка стискаючи Євгенову руку. 

- 'А що вас приводить до нас? Маєте яку 
справу в судї? 

- Ні, Бог милував. Я ось із с.ими: JIIOДЬМИ, -

вІН показа~ ще трьох селян, що мовчки поклонили 

СЯ йому, - МП дО пана адуката прийшли подяку

вати, що нас пан остерегли перед тим паном Шна

деЛЬСhКИМ - тямлять пан, ,ЩО так на пана ки

нув ся? 

- Ну, щО Ж, переконали ся, що я правду го

ворив? - заn.итав Євген селян. 

- Оп, переконали ся, прошу пана, але так, 

ЯК той :мудрий Поляк, що замкнув стайню, як йому 

конї вкрали, - М9ВИВ один сеЛЯНИН. 
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- А, крім того, - говорив далі ДеиRJO, - ми 

прийшли ще спитати пана за -тота 1) ВІче. 

- За яке віче? 

- А нам схазa.i.JLИ наші є І'омосць , що пан a'lI3-
кат хочуть скликати нарід на віче СЮДИ ДО :міста. 

- Ну, так. А ви що на ее? 

- Та :м;и би ХОТЇJIИ з~ати, коп ro буде? 
- Або що? 

- Ми вам усї села з нашого кута приведемо. 

Тах нас уже HCJlKa нужда притисла, що годі стри

мати. Нарід як почув) що :мав бути віче, то аж 

B1ДlТXHYB. Rождий хоче свою біду виявити. Rож

дий рад би, щоб його кривду ввесь світ 'почув. 

У Євгена радісно затріпало ся серце при тих 
словах. Він запросив селян до себе нагору, поса

ДИВ їХ на тому самому місцї, де перед хвилею сиділи 

пан-отцї Й, обговоривши 3 ними справу терміну і 

дневного порядку віча, став на тім, щоби скли

кати його за тиждень ,на найблизчий торговий день. 

СКЛJ.,іче він сам, а реферати, :крім нього, обіймуть 

Демко і ще ОДИН селянин. По їх відході Євгеп, 

не гаючись, винайннв на слідуючий торговий день 

величезну возівню в однім заїзнім домі, а потому 

вніс до староства повідом:леннє, що на той і той 

день скликав народнє віче до міста. 

1) Подвоєна форма, вжпвана часто на західній Унр аїн! 
(ТОТ, тота, тота - сесь, сеся, сесе) 
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XLIX. 

Пан староста у своїй канцелярії занятий був 

якоюсь живою розмовою 3 r'рафом Rшивоту дьським, 

ltО.n:и комісар внУс одержане власне з почти· по

даннє й поклав його на столі перед старостою. 

- Се що таке? - .мовив пан староста, розгор

таючи пакет і зупиняючись очима на »рубрум-і« 1), 
написанім руським письмом. 

Комісар усм:іхнув ся значуче, але мовчав. Пан 

староста, очевидно, не мудрий з рубрум:а, розгор

нув аркуш канцелярійного паперу, де було напи

сане поданнє, і знов з виразом безпомічности почав 

блукат.и по письмі. Він не вмів читати по-руськи. 

- Що се таке? - запитав він комісар,н. 

Я не вмію розбирати сеї монгольщини. 

- Поданнє від aДEOltaTa Рафаловича. 

- Чого він хоче? 

- Повідомляє староство, що слїдуючого тижня 

D вівторок скликає віче до міста. 

- Що, що, що таке? 

- Віче, публичні збори. 

- Сюди? До нашого міста? 

- А так. І з ось яким дневним порядком. 

ROMicap, акцентуючи 2) ПО-ПОJrЬськи руські сло
ва, відчитав відповідний уступ із подання. 

1) Прохання складали ся нолись на половинї аркушевого 
паперу, при чому на останнїй півсторінцї містила ся адреса 
і коротиий зміст прохання. Це було й )рубрум« (лат.). 

ІІ) Значить: ставлячи наголоси (акценти) в українських 
словах на передостаннїй склад, н. пр.: в6да замісць вода 
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- ІЦо ее вони, подуріли, чи що? Чого ЇМ тре

ба? - мовив CTapQCTa, попадаюqи у гнїв. 

- У поданню не сказано нічого більше, -
пояснив комісар. 

- Дарують пан староста, що вмішаю ся в уря

дову розмову, - відізвав ся (раф l{шивоту льськиЙ. 

- Але там, здаєть ся, на другому місцї п~тавлені 

»епрапи повітові«. Догадую с.и: потрохи, про що 

там буде мова. 

- Про що ж таке? 

- Про реформу каси... По повіті скрізь про 

неі говорять, то :й не диво буде, коли наші до

машні демагоги візьмуть сю справу як привід до 

своєї агітації. Я остерігав нашого коханого мар

шалка, що воно готово наробити квасу. 

- Але коJfИ так, то я ніяк не можу дозволити 

на ее віче. Обговорюваннє сеї справи може викли

кати ще більше роздразненнє, довести до непорядків. 

- Розумієть сл, пану старостї се лїпше знати, 

мовив спокійно І{шивоту льськиЙ. - Але s б 

на місці пана старости поступив инакше. 

- А то нк? 

- Я дозволив би на віче. Нехай люде виго-

ворять св:, то їм JreRше бу~. Можва б і ВИЯСНИТИ 

їм справу 

- Не поможе винснюваннє, - 8 заклопотаннєм 

у голосі мовив староста. - Справа реформи тої 

І~аси дуже непопулярна. 

- Чи пану старостї так дуже залежить на 

тому, щоб каса була зреформована, справді, тах;, 

JIR того хоче пан маршалок? - З<1.кинув із лука

вою байдужністю (раф. 
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Па:па старосту ВRОJl'OJIИ чогось ті слова' так, 

немов би він ГОJI!ИИ тїлом сів на вязаюtу кропиви. 

Вів: витріщив заляка.ні очі на Кmивоту льського, 

боячи СК з' його боку НItOГOCь удару. А потім го

ворив сх.вап шво: 

-Менї? А, Боже мій, я в тій справі зовсїм не 

іитересов а.в:ий. Менї ті.nьк..и xoдw.гь про спокій у 

повіті. 

- Власне є рація дозволити ее віче. Во коли 

непопулярна реформа буде ухвалена, а ЛlQде не 

будуть· мати нагоди виговорити СЯ, то, може, прийти 

до гірших непорядків. А коли віче, порушуючи 

сю справу, викличе в повіті рух і протести проти 

реформи і сnmmть її переведеннє, то й ее не біда, 

бо, на мою думку, реформа непотрібна і Д~Я: інте

ресів селян шкідлива. 

- Так пан r'раф думають? - J1КИМОСЬ ПlСНИ:М 

голосом мовив староста. 

--=- Так. 

- Га, в такім разі ... 
Вій дипльоматично не докінчив речення й пере

кинув розмову на иньшу тему. 

Ще того самого дня в канцелярії п. старости 

явив ся й пан маршалок БрикальськиЙ. Він, НХ 

і веї виднійші шляхтичі в повітї, мав звичай ко.ж

дого разу, коли був У місті, зайти хоч на пару 

мінут до староства, щоб поінформувати ся про стан 

і напрям нутрішньої ПО.'Іїтики, або, як говорило ся 

в товариськім жарr'онї, понюхати, який вітер віє. 

Староста зустрів маршалка коло дверей канцелярії 

й живо простягнув йому обі руки. 

- А, витаю коханого маршалка І Що чувати 
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доброго? вс.е гаразд, неправда? А в мене новина, 

пікантна новина. 

- Пікантний, значить: :к.ОШОЧИЙ, - з усмі

хом мовив маршалок 

- Ну, JПt кому і ДJ1Я кого. Наші кохані дема-

(от скликають :народнє зібранвє ДО иіст& 

- Народ;кє зібраннє? Яхе ? 
- Хлопське. 

І пан староста ПОЯСНИВ, хто скликає і з яким 

дневним порл~кои. 

- Догадую ся І - мовив :маршалок. - Дога

дую ся, ЩО то за повітові справи будуть... Ну, 

а ЩО ж пан староста? Дозволи.n:и ее віче? 

- Думаю, що нема причини не дозволити, 

3 уданою простотою мовив староста. 

Пан маршалок аж підсltочив у фотеJDO. 

- Нема причини І - скрикнув. - Але ж ее 

бунт, ее початок розрухів J Але ж після того ми 

не :можемо бути певні життя, ані майНа/. 

- Ну, не думаю, - спокійно цїДИв староста. 

Пан марша.1ІОК споважнів. 

- Пане стаРОСТ0, прошу не забувати, що ви 

відповідаєте за споІсій і порядок У повітї. 

- ее так, а.іІе я не розумію, чим тут вони 

загрожені. 

- Ах, пан староста жартують r Не розумі

єте І.. Ну, 1'"jT не т~ба великої r'енїяльности, щоб 

зрозуміти. Вже з дописей ТОГО пана, що скликає 

ее віче, MO~:МO догадати СН, .яким духом будуть 

навів:ні ті його реферати_ Демаtоtічні юджеННJ{, 

підбурюванн.н:, чорненн.fI й підкопуванн.я ВСJШоі по· 

ваги і влади - все те, ЩО досї ширить ся в нас 
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тільки по крапл.ипї, по закутках, потаємно, тепер 

вилїз& на трибуну, зареве як дзвін, одержить, так 

сказати, санкцію законности. Пане стаРОСТ0, пане 

стаРОСТ0 І Я думаю, що ваш оБОВНЗ0К у першій 

лїнГі - рятувати повіт від сеї пошести. 

- Смію звернути увагу пана маршалка, що 

в нас є також закон про збори, який дозволяв 

скликувати зібрання з такою проrрамою, як подана 

ось ТУТ, і що, крім усяких иньших 050внзків, Я лаю 
також оБОВЯЗ0К респектувати закон. 

- Га, га, га, га І - зареготав ся маршалок. 

- ее чудово І Се справдї монументально І Пан 

староста пригадали собі існованнє закона - і то 

якраз у наИменьше відповідній хвилї. А, бодай 

же ви здоро~і бу ли, наш солодкий господарю І За

кон І Розумієть ся, і ми чували дещо про закон, 

але аж надто добре знаємо, що закон, се теорія, 

що у книжцї, на папері виглядає дуже гарно, а 

практика, жива дійсність - має свої спецінльпі 

закони, далеко не такі гладкі та заокруглені, а за 

те повні розгалужень, закаРЛЮR та ріжнародности. 

Тому паперовому законові я не уймаю 1) анї чести, 
ані поваги - борони, Боже І Нехай він еобі здоров 

жиє й сидить у ваших кодексах на многа лїта. Я 

тільки бажав звернути увагу пана старости на спе

ціяльні відносини нашого повіту, які, на мою думку 

й ПО мойому глибокому переконанню, нїян.~ сві

том не дозволяють нам тепер на такий люксус, ЯК 

заінавrурованнє полїтично-демаrоrічної геци 1). 
Пан староста слухав уважно Сих сліп, присївmи 

1) Відбираю (поль.) 
2) Цькування, забава (НїМ. Hetze) 
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ся в фотелю напроти пана маршал'Ка й підперши 

рУБОЮ гладко виголене іІідборіддє, згори обрямоване 

шпак.опатими 1) вже фаворитами 2). Його лице зро

било сл зовсім мертве, майже деревляне, стративши 

ту лукаву усмішку, з якою він уперед трібував 3) 
пана маршална, стараючись витн:гти ЙОГО на слово. 

А :к.ОJШ пан маршалок, задихавшись, перервав свій 

ВИRлад, пан староста промовив: 

- Не потрібно пан маршалок переконують мене 

про те, що л знаю й сам. На віче н досі не дав 

дозволу і в усякім разї маю ще кілька день часу. 

За той час н мушу доповнити всіх заRОННИХ фор

мальностей, а поки-що я хотів від павЗі :маршалка 

так конфіденцінльно почути, як задивл-.яєть ся оби

вательсТБО повіту на сю справу. 

- О, папе старост0, - аж скрикнув пан мар

шалок, - але ж тут не може бути двох думок І 

Ані найменьmого СУМНіВУ, що все обивательство 

думає так, як я. За се можу ручити головою. 

- В такім разї голова пана маршалка була 

б у:ж.е страчен:а., - знов із лукавим усміхам мовив 

староста. 

- як то страчена? 

- А так І Я вже говорив де з )(:ИМ із обивате-

лів і чув думку, що віче треба конче дозволити. 

- Невже се так І - СКрlIКНУВ ~rаРШ:lЛОК, зри· 

ваючщ СЛ з иіСЦJI, і тільки, тодї спохоnи,В CJI, щО сей 

викрих був нетактовний. 01' тим ТО він зараз сів 
І, :кланяючись старостї, мовив: 

~) Сїдавn:ми 
2) 3аличнам.и 
3} Перше випробовував 
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Дарують пан староста, се мені нехотя ви

рвало ся. Я дале:н.'ИЙ від ТO:t;'O, щоб подавати в сум

нів - мій Боже, але ж так, так І я: повинен був 

знати ~ відразу. У нас в один чоловік, що у 

всім і всюди має відмінну думку від цілого загалу 

об.ивательства. Не буду називати його, але я пев

ний, що пан староста власне на нього наскочили. 

Староста всміхнув ся весело. 

- Розумію дуже добре, що ся нова геца, ее 

вода на млин того пана. Але· надіюсь, що пан 

староста знають властиву цїну ііого опінїї 1) - -
- Впевняю коханого маршалка, що зроблю все, 

що зможу, аби спокій і гармонія в повіті не бу ли 

заколочені. 

ее запевненнє заспокоїло пана маршалка, але 

проте, вертаючись ДО свого Буркотина й чую.чи s 
ріжних боків розмови селян про близьке віче, він 

не дуже то спокійно ждав найблизmого торгового 

дня. 

Та ще більше неспокою й турботи мав СИМИ 

ДНЯМИ пан староста. Се був бюрократ старої школи, 

вихований у дусі абсолютистичноі системи, коли 

про волю й бажання народа не питав нїхто, а під 

фірмою цїсарськ.их патентів та інтимarriв панувала 

всевладно й необмежено бюрократія. І тепер, хоч 

від заведення конституції мину ло вже двацять лїт, 

пан староста жив і поводив СЯ в повіті зовсім 

JШ самостійний і самові.llЬНИі.і сатрап, без волї- й 

дозволу якого ніщо не повинно бу ло діяти ся. йому 

1) поглядів 
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лишало ся ще дослужити ХЇ!Іька лїт до пенсії 1), і 

він бажав дослужити їх у спокою й вийти на еме

ритуру 1) З атестами взірцевого урядника 2). і з ор

дером. Сама думка про те, ЩО в його повітї, під 

ЙОГО управою, має розпочати ся якийсь людовий 

рух, який - він був про ее свято переконаний -
має в далекій перспективі революційні цїли, ворожі 

теперішньому державному порядкові, - сама СЯ 

думка бу ла йому неприємна, душила йОГО ~IOB за

надто тїсн:ий комірчик. Як радо був би він ОДНИМ

однїсїньким грімким quos ego здушив у зародї, стер 
13 JIИЦН землі .всї заходи ItОЛО вин.лика:m-IЯ СЬОГО 

руху 1 Але щО ж, навіть те дуже поверхове й 

недокладне знаннв »НОВІІХ« законів, яким розпоря

джав ВІН, показувало йому, ЩО СЬОГО вЧинити не 

можна. Певно, довголїтня БЮРОБратична практика 

навчила ЙОГО тої великої правди, що RОЖДИЙ за

ков: - ее бр3.lta, і від ВО.іІЇ і зручности досвідного 

адмінїстратора валежить, чи r для кого сю браму 
відчинити, і кому й RОJШ її замкнути. Та проте 

сам факт, що Євген, :молодий адвокат, не вважаючи 

на батьківські остороги, таки поважив с.н зробити 

йому сю прицрість і скликати перше В СЬОМУ по

віті й загалом поза межами Львова народнє віче, 

- сам той факт HanOBHJIВ його серце жалем і пе

r:ecePAeM. Пан староста довго обдумував, нк йому 

паступити в сьому разї, вкінцї покликав комісари 

й вел'lв йому ·на завтра на.значИ1'И Євгенові віз

ваннв 3 ) до пана старости. 

1) До повної платlfї, вийшовши в відставку (емеритуру) 
2) Зі славою, з признакою зраЗКОВ9ГО урядовця 
3) Повістка; народ у Галичинї зве її в-нїмецьна ферляду

НОК (Vorladung); візванвя - польське слово (wezwanie) 
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RоJIИ другого дня Євген явив ся в назначеній 

годинї, пан староста принав його дуже чемно, .про

сив сїдати, потрактував цигаром, а к-о;ш Євген не 

менше чемно подякував і запитав, чим може слу

жити панові старостї, сей надягнув на своє лице 

звов маску стурбовавого батька й мовив доБРQдуmно

сумовито: 

- Пане меценасе І Недобрий 3 вас чоловік І 

.я: думав, що будемо ЖИТНі s собою по-приятель

ськи, а тимчасом - мій Боже, скілько клопоту 

маю я раз-у-раз через вас І Зперmу оті історії з тим 

фізиком, з ТИ-М lliвадельсьR.ИМ, оті дописи, оті д:ис

циплїнарки 1) - ну, скажіть, треба вам бу ло того? 

- Мені? - ЗДИВУЕав ся Євген. - Хиба н ро

бив ее дл.в: власної хористи? І, головно, хиба я зро

бив щось злого, несправедливого? 

- Пане, пане, - мовив ще сумнїйmе староста. 

- Збоку 'на вас ptиВИТИ сн, ВИ ГJIJJ.Дaєте, JШ' розум-

НИЙ чоловік, а говорите, як дитина. Знаєте, JI по 

щирости до вас, кк батько, то не беріть менї сього 

за зле. Але, їй-Богу, меш вас жаль. Самі собі 

підривавте r'pYHT під нога.ми. Дав вам Бог талант, 

енергію, канцелярія йде добре - оженились би, 

звили б собі сїмєве гнїздо, дбали б про сїию ... 
Та, нї, вам захочувть CJI пускатись на такі анан

тури ... 
- Дарують пан староста ... , - пробував про

тестувати Євген, але староста- не дав йому докін

чити. 

- Ну, ну, прошу не ображати ся І .я: ж не зі 

1) Дисциплінарне слідство 
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злого серця. А щирої думки старого бюрократа 

можете раз вислухати. Я давно бажав поговорити 

3 вами по щирости, то вже вибачайте, що скористаю 

з сеї нагоди. На чім то н став? Ага, авантури ... 
.я: навмисне вжив сього слова й не відступлю від 

нього. Бо прошу, як же инакше назвати всї оті 

ваші заходи у справах, що, властиво, могл.и б вас 

і зовсім не обходити? Справи, з яких ви не вине· 

сете ні користи, нї почести, ні слави, хиба лайку, 

компромітації, роздратованнє власних нервів, обу· 

реннє"" та ворожнету багатьох і впливових против
ників? Як же ее назвати, як не авантури, дон

кіхотство? І по що вам сього, питаю ще раз? 

ІІо що? 

- Даруют.ь пан староста, але мій фах такий, 

що :мушу уйм:ати е.я 1) за невинними і по:в:ривдже

ними. 

- Пане меценасе І - з виразом батьківської 

поваги в голосі скрикнув пан стар о ст:а, - не 1'0-

воріть до мене як ДО r'імназиста, якому імпонують 

гарні фрази І О, таю, і н колись був У r'імназії і з 

запалом читав Шекспіровоl'О »EopoJlН Лїра«, і пла

кав зї зворушення над словами »нема на світї вину

ватих«. Аоо пізнїйmе н зрозумів, що Шекспір де 

без причини вклав сі слова n уста божевільного. 
Так, сї слова нкраз антиподи правди. 3 нашого, 

урядового, адмінїстраційного становища нема на 

світї невинних, а говорити, що комусь від уряду 

Дїєть с.в: кривда - ее або злочин .або божевіллє . Я 
не жартую, пав',е, і не бавлю CJI в параАОRJCИj. І ДJIЯ-

1) Ставати за невинних (поль.) 

23 
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того я щиро жалую вас, щО ВИ отсе сходите на 

дорогу, 'на МОЮ ДУМку, абсолютно хибну і mн.ц

ливу, на дорогу, де Я :мушу й буду поборювати вас 

усею силою, вся:к..шm способами, чуєте? - всяКИми 

способами І 

- Впевняю пана старосту, - мовив, усміхаю

чись Євге'Н, - Я анї на хвилю не надінв СЯ найти 

В панові старостї союзника у СВОЇЙ роботї. 

Ну, ще чого не стало І - буркнув пан ста

роста. 

А ЩОДО поборюва1І'НЯ, то щО ж, воШ:"пана 
старости І я: можу ТЇ.іІ.ЬКJИ o~гo бажати, щоб се 

поборюваннє вело сл на строго законній дорозі, 

таксамо, ЯН: Я держа:в сл й буду держати ся строго 

приписів закона. 

- І ручите за те, що ввесь отой рух, ЯКИЙ ВИ 

хочете інсценувати, буде держати сл законної до

pom і в законних межах? 

- Щодо себе· ручу вповнї. Що до иньших -
тут багато залежати буде від того, чи самі власти 

незаконними поступками й навмисною провокацією 

не зi.nxв:уть ЛЮ~Й із заКОННОЇ дорог.и. 

- Пане, прошу не забувати, з ким говорите І 

- ,фукнув староста, помалу скидаючи з JШЦЯ бать-

ківську маску. 

- Говорю pro futuro, отже нїкому докору ані 
закиду не роблю. А ЩО незаEJонне поступуваіннє і 

провокації 3 боку властей - pardon, 3 боку IlООДИ

ноltИX optaнlB - дуноо можливі, сього, надїюсь, 
пан староста не схочуть перечити. 

Пан староста мовчав добру ХВИЛЮ, немов ПОТО-
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паюЧ.ІІ 'в важкій 8аіДУиі. А потім, простнгаючи Єв

генові руку J мовив із незвичайною сердешністю: 

Пане Рафалович, не будемо говорити про 

ее. Прошу, дайте руку. Будьмо приятелями І 

Рафалович глядїв на нього зачудуваними очима, 

але руки не подавав. 

- Прошу вашу PYRY! - мовив староста. -
Зробіть иetНЇ одну ма.reНЬRУ річ, нк.ої буду отсе 

прос.ити в вас. Добре, прирікаєте? 

- Не знаю, чи зможу зробити те, чого хочеть 

ся панові старості? 

- Але зможете, зможете] Чому нї? ее ж 

від вас одного залежить. 

- Що ж ее таке? 

- Але обіцяйте наперед І 

- Дарують пан староста, я хоч молодий чоло-

BiR, але на гру в піжмурки таки за старий. 

- А то впертий PyclLН І - м:овив староста, 

маскуючи свою злість добродушним усміхам. - НЇ
лким способом його не підіЙдеш. HYJ що дїяти, 

треба говорити просто-з-моста 1). Так ось слухайте, 
пане :меценасе, чого .я хотїв просити У вас. Зро

біть се A.UI мене, спеціяльно дла мене: ЮДJ10жіть 

ее своє віче на пізнїйше, ну, так на весну або на 

Петрівку. 

- Не можу, пане старост0 І - рішучо :мовив 

ЄвгеіН_ 

- Чому не можете? 

- Важні справи наспіли тепер у повітї, треба 

обговорити їх, пояснити народові. 

1) Народин галицьн. говірка - ПРОСТО, не обходами 

23* 
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- Думаєте про реформу каси? 

- Між иньшим, і про ее. 

- А ЯК би Я, власне, задля сього заборонив ее 

віче? 

- Задля сього? 

...,....- Так, щоб не викликати в повіті роздраз

нення. 

- Але ж ея справа вже тепер викликав роз

дразненнє, а коли віче буде задля сього заборонене, 

то ввесь народ готов сказати, що полїтичні власти 

покривають некоректне поступуваннє ради повіто

вої. Чи ее причи.нить ся ДО вспокоєння повіту, пан 

староста осудять самі наЙ·лїпше. 

- Прошу мене не вчити І -л знаю, ЩО роблю, 
і заявляю вам, що ваше віче не відбудеть ся. 

- Чи се формальна заборона? - запитав Євген, 

встаючи. 

Пан староста був невдоволений із себе, що так 

вихопив ся і, схиливши ся над своїм бюрком, по

чав перебирати JШісь папери, бурчачи щось під но

сом. Вкінцї переміг себе. 

- H-нЇ. Резолюцію дістанете на письмі. До 

побачення І 

- Моє пова.жавнв І 

Євген ухлоRИВ СЯ Й вийшов. А R'ОJlИ пролу

наш його кроКlИ', Й ва ним замкну ли ся двері стзr 

ростового перер;покою, пан староста написав кілька 

слів на урядовій півчвертцї паперу, подзвонив на 

возного Й, подаючи йому сей папір, :мов:ив гостро: 

- Зараз бігай ДО МОТЯ Парнаса І ее ДП нього 

ВlЗваннв. Нехай зараз прийде сюди І 
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Мотью Парнас був влз.с.нкк заїзду, в JlRОГО Євген 

нанав був шопу, де мало відбути сл віче. 

L. 

Другого ДНН по полуднї до Євгена прибіг МОТЬО 

Парнас і, кладучи перед ним на столї пятку, мо

вив ЯКОСЬ несміло: 

- Перепрошую паl;lа меценаса, ... 

- А вам що, пане Парнасе? 

- Звертаю панові завдаток. 

- Завдаток ... ? 

- Ну, адже пан иеценас дали менї зав,цаток 

на винз.й.м ... 
- Ну, так ЩО ж із того? 

- Звертаю панові завдаток. Не ножу панові 

nинаЙМИТи. 

- А то чому? Чи вам цїна за низька? 

- Е, ЩО цїна І Чи.в: 3 паном меценасом: тор-

гував с.в: за. цїну? Що пан дали, те н вз.в:~. 

- Ну, так чого ж не стало? 

- Знають пан ... бою СЯ ••• знають пан, то де-

ревлнна шопа. ... там буде багато народу ... з moль-
ками, цигарами ... не дай, Боже, нещастя .. . 

- Але ж, пане Парнаее! 3 люлькою анї з 

циr'аром: нїкого не пустимо. 

- А все-так.и а бою ся. Знають пан, то стара 

халабуда. Ану .ж зава.п.ить св: ... 
Євге.в: зареготав CJI. 
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- Ну, а, може, ще земля 'не витримає та затря

сеть ся, що? 

- Бодай пан здорові жартува.ш! Ну, ну І Але 

JI прошу взнти назад задаток. Бігме, не можу ви

найняти) 

- Не можете? Чому? 

- Що я 'панові буду говорити, - мовив жид, 
моргнувши хитро. - Пан і без того знають. 

- Староста заказав? 

- Я того не кажу. 

- Але не перечите. Ну, а як би ви не послу-

хали заказу? 

- Ах, пане меценасе! Як же я можу? Адже 

я бідниЙ чоловік. Пан староста й пан К'омісар мо
жуть мене знищити. Дуже менї жаль, що не можу 

панові меценасові служити, але, бігме, не можу 

- біг:ме, не можу І 

Євген: узяв свій завдаток і, попрощавши ся з 

Парнасом:, пішов у місто шукати ІІНЬШОГО ЛЬОRалю 

на відбуттє віча. Він мав таке чуттє, пк чоловік, 
що в пітьмі натрапить на стїну й не знає, де и як 

її перелїзти або обійти. 

Переходнчи попри ВаІ'м:ан1в дім, Євген поба

чив здаЛеІ\а, як перед знаною йо:му хвірткою сто

яла бричка, запряжена' парою пmак;в, а у хвіртцї 

стояв ВaI'MalН, раз-у-раз R-Ланнючн ся І'.рафові Rпrn:

вотульському, що про щось ласкаво ТОЛRував із 

н.им. Та поItiИ Євген наблизив ся, rраф щиро стиснув 

руку ВаІ'мапа, сїn на свою бричку й за хвилю щез, 

дишаючи за собою легеньку кур.нву змерзлого снїгу. 

- Здорові, пане Ваl'Ма.н.! - мовив Євген, порів-
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:н.авm.и ся з .8atмaHoM. - А н Й не знав, що пан 
r'раф також ваш хундсман 1). 

- Знають пан, лихвар і RCьондз знають най

лїпше J1Юдські душі. Обом люде говорять таке, 

чого не скажуть нїкому иньшому. 

- Але І'рафа Кmивоту JlЬCЬKOГO всї вважають 

гроmевитим. 

- ЩО Ж, вільно шодям уважати його, яким 

хочуть. Куди пан мецеиас ідуть? 

- Знавте, пане ВаІ'ман, клопіт маю. 

- Ну, ЯКИЙ клопіт? - зацїкавив ся ВаІ'ман. 

Євген розповів йому свою розмову з ІІарнаоом 

згадав про свій намір - шукати иньшого льо

калю на віче. 

- Гм, шкода вашої працї, пане, - мовив Ваг

ман. - Коди пан староста схоче, то кожДИЙ инь

ший Жи~ зробить вам те саме: завда~:к. візьме, а 

потім зверне. Навіть у останнїй ХВИ.1.Шнї зверне. 

- Що .ж його робити? Хиба йти на передмістє 

й замовити яку стодолу упередміщанина ? 
- Трудно буде. Ще стодоли повні соломи, не 

пооБМОJIОЧУВа.п:и. 

- Може, де 'Найду, - мовив Євген, не тратячи 

:надії, й пустив сл ПJ""Y.'IШТИ фякра, щоб їхаТи на перед

міств. ВаІ'ман ішов обік нього й мовчав ХВИЛЮ, 

очевидно, перебираючи щось у своїх думках. На

рештї, зупинив ся. 

- Нї, пане меценасе! Л вам щось пораджу. 

- Ну, що таке? 

1) Хтось, що постійно до ногось іа чимось приходить. 
постійний покупець, гість, нлївнт (НУМ. Kundsmann) 



360 

- Лишіть ви :мені сю справу. Я вам ще сьо

годні, а найдалі завтра, подам відомість. А властиво 

- ну, та вже побачимо. А коли би з :мойого пляну 

нїчого не вийшло, то ще завтра маєте час шукати 

шопи на переДМІСТЮ. 

- Завтра останнїй день. Адже про новий льо

:каль знову треба повідоШІТ'И' староство. Ну, а що ж 

ви думаєте зробити? 

- Що ее пана обходить? Я маю свій плян. 

Най пан :меценас ідуть AQAOМY Й чекають. Маю 
надїю, що все буде добре. 

Євген не допитував ся далі й пішов AO-,r.ouy, aJ 

ВаІ'ман подав ся до помешкання пана бурмістра 1). 
- А, пан Ваr'иан І Рідкий гість І Прошу, сї

дайте! - мовив бурмістр, приймаючи Bar'MaHa у 

СВОЇМ кабінетї. Вони бу ли товариші ще з дитинячих 

літ, але пізиїйше їх дорог.и розїйшли ся, і, хоч жи

ли в одному містї, вони здибаШf ся рідко, тим більше, 

що належали навіть, JШ Жиди, до ріжних. таборів: 

бурмістр - цивілїзований JКид, держав ся партії 

т. зв. нїмецьких Жидів, між якими ~уло декілька 
таких, що так, як і бурмістр, грали ролю поль

ських патріотів, - а Ваr'иан належав до Жидів

старовірів, хуситів. Та проте бурмістр занадто добре 

знав Bar'MaHa, а особливо його грошеву силу, щоб 
мав дивити ся на нього вороже або з призирством, 

а Bar'MaH зі свого боку був певний, що німецька 

одежа й польський патріотизм не вистудиJIИ в бур

містра жидівського серця. 

- Чим можу вам C1Гj жити, пане Ваr'мап, -

1) ГОРОДСІ.ниЙ голова (НїМ. Burgermeister), давній укра
їнський )бургомістер« по наших містах. 
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мовиг бурмістр, коли Вагман сів, а він заняв місце 

напроти нього. - Що вас приводить до мене? 

- l\fалень:кий r'ешефтик. 

- Дай, Боже, щоб він був добрий І - з усміхом 

мовив бурмістр, мимоволі якось попадаючи в тон 

жидівської розмови. 

- Знають пан бурмістр: AJUI багача нема злого 
геmефту, а ДЛЯ бідного нема доброго Гешефту. А 

JI приходжу З дуже бідним tеmефтом. 

- Ну, жартуйте І 

- То багато б говорити. То запутана історія. 

Тах 13 боку подивити ся, то дурниця - тьфу І А 

придивити св: близmе, то :ВОВО снгає JI:Yже глибок'О. 

То мозок чоловікові сохне, коли вдумати СЯ. Чу ли 

пан бурмістр, що там у Росії роб.ІІЯТЬ? як там на 

Жидів кидають ся? Ай, ай, страшно подумати І 

ее було НЕраз у часі перших антижидівськ.их 

розрухів на Внраїнї, розрухів, які серед га~ицьв.их 

Жидів зробили були величезне вражіннє. 

- Ай, ай J - ПОВТОРН:В Вar'MaiН', хапаючись за 

пеЙси. - Жінок, дїтей, старцїв, хорих: виltИдають 

на мороз, майже голих, голодних І А що маєтків 

понищено, пограбовано І 

- Що ж ми на ее порадимо, пане Вагмап, -
холодно мовив бурмістр. - Знаєте саиі: що :ми 

могли, те роБИJШ. Складки складали 1) ..• 
- Пане, н не про складки І Що там складки! 

Вони можуть надгородити хоч почасти понесену 

шкоду. Але того, що люде терплJIТЬ і терпіли, того 

страху, холоду, побоїв і :вевигід, того пїнкі складки 

не падгороДJIТЬ. 

1) СкидаJШ СЯ 
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- Людська річ терпіти, - мовив бурмістр і 

зачинав потрохи дивуватися, КУд;І властиво гне 

свою розмову ВаІ':мап. 

- Людська річ терпіти, - так, так, людська 

річ І - повторив БаІ'мап. - Але розумного чоло

віка річ - по ЗМ'D,зї у.в:икаТ,И терпіння, З3ll1обіга:ги 

терпінню, так робити, щоб JllOде не терпіJIИ. Поду
:майте, пане бурмістр, за що терплять ті люде? 

За те, що вони Жиди. Не за ЩО иньmе. Rажуть: 

Жиди ЮlВки, шахраї. Але ж між тими, ЩО потер

піли T~M У Росії, бу ла найбільша часть бі~их кап:

цанів 1), перекупнїв, шевців, .кравцїв і иньших дріб

них ремісників. За що ж вони потерпіли? чи ж 

не лише за те, що вони Жиди? 

- Найбагатші .щ,ИДИ, найбільші капіталїсти та 

промисловцї - ті не потерпі.lШ нїчого, бо ті СИДJIть 

собі В Rиіві, в Варшаві та Петербурзї, як у Бога 

за дверми, - 3 демократичним патосом мовив бур

містр. 

- Ой, то-то й є І - мовив ВаІ'мап. - А тепер 

подумайте, коли б так, не дай, Боже, і в нас при

ЙШЛО до чогось подібного. 

- У нас! - мов ужалений, скрикнув бур

містр. - Бідки ВІ{ приходите до сеї думки? Хиба 

ви що чу ли? Нагрожував сл хто? 

- Ах, пане бурмістре І Хиба ж то така не

можлива річ? Хиба ж нам треба чекати, аж ·по· 

чуємо погрози або, може, вже готовий вереск? 

- Ну, в 'нас иньmа річ, в ~ ДО того ИЇІООJШ 

не прийде, - ааспокоєний в одну мить, мовив бур· 

1) БіДО~Іаха. 
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містр. І там було б H~ дійшло, як би сам урнд 
потихо не дозволяв. Що.и кажу: потихо? Деякі 

урядники таки голосно заохочували І'оїв до нападів 

та розбоїв І А в нас се неможливе. 

- Неможливе І Ой, пане бурмістр, нїхто з нас 

не знає, що в Бога можливе, а що не:МОЖJIИве. А 

ві~осини в нас зовеїм не .-йпші, нїж у Росії. Нарід 

бідний, темний ... 
- Хиба ж одні Жиди тому винні? 

- Не скажу, що одні Жиди, але нарід нас 

уважає своїми найбільшими nявкаМl:I, а прийде що 

до чого - найменша искра, і вибухне вогонь, і 

Жиди - ми всї, винні й невинні - будуть відпо

відати за всї ті гріхи, ЯКИХ нераз анї вони не спов

нили, ані їх батьки, анї дїти. ее менї видаєть CJ.[ 

дуже мож~шв.и:м, і ее мене дуже турбує. Здавна 

турбує. 

- Але на ее в нас нема ради, - мовив бур

містр. 

- Невже нема ради? Неможливо, щоб не бу до 

ради! І ее ви говорите, чоловік світ.n:;иЙ, учений! 

Ну, JI сьому не повірю. Або ви не почуваєте вже 

себе Жидом, або не пробували ніколи думати про 

сю справу. 

- Чи я почуваю себе Жидом? - в вадумі МО

ВІІВ '.бурміетр. - По щирости скажу вам, пане ВаІ'

ман: ее не дуже велика приємність почувати себе 

Жидом. Увесь вік н борю ся проти того почутгя, 

силкую ся заглушити ЙОГО в собі, придушити, ви

рвати з Еорінем, і Qf.ocї не можу. Не кажу про ре

дї:r'ію - ее справа окрема, НК~ не має нїчого спіль

ного 3 тим почу'М'єм епільноети й еолlдарнос.ти 3 
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те){Ною та брудною жидівською масою. Своєї ре

лїгії н держу ся ... 
- НаскіЛЬRО вона вам вигідна, - перебив ів 

докором BarMaH. - Даруйте, пане бурмістре, але 

вже коли по щирости, то по щирости. Признайте, 

що ся реліrін вам і додібним до вас сердешно бай

дужна, що ви зробили собі з неї подушку, на якій 

вигідно може спати ваше сумлїннє, задержаJШ з 

неї самі лише форми, а зовсїм прогнали духа. 

- Що ее з вами, пане BatMaH, - витріщив с.и 

на нього бурмістр. - Ви прийшли до мене пого

ворити про JIКИйсь маленький r'ешефт, а зачинаєте 

вадааити менї з паnIнкаии 1) в душу. 

- Дарують пан бурмістр, - усміхнув ск Ва.І'

ман. - Я не казав, що мій r'ешефт маленький. Він 

.ТШIllе вбогий, ее б-то , такий, що його не можна OTaJ

ltCувати 2) на гроші, що тут -тобі зараз зиску не 

дасть. Але він великий, дуже ве.lIИ;К!иЙ, і ~maJ роз

мова простїсїдь1ОО йде до його випснеННJI. Бачите: 

наші Жиди... маса... Ну, що вони? Чим вони 

себе почувають? У них реліr'ія заступила все. Вони 

ВИДJIТЬ у нїй боже слово, повторяють те слово 

у своїх молитвах, деякі заглиблюють ся в ньому 

- і на тому кінець. А де вони жшоть, у якім 

краю, серед яких людей і порядків, ее їх мало .об· 

ходить. Нї, не так кажу, і ее їх обходить, але 

лише пасті.тrько, ЩО се все ДЛЯ них нива, з пої 

треба збирати, не сїявши. Чи пони почувають себе 

громадннами сього краю? Ім ее байду же. ВОНИ 

почувають себе зовсїм чужими, а про закони, про 

1) В истynЦЇ , туфлї 
2) ОЦЇНliТИ (такса) 
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порядки у краю дбають лише наетідько, наскілько 

ті не перешкоджають ЇМ бути Жидами й: визиску

вати решту людности. 

- 3 ваших уст такі слова, пане Вагман І -
чудував ся бурмістр. - Адже ее так, як із моєї 

душі випито. Адже ее й бу ла причина, що я й по

дібні мені віДЛУЧIIЛ.и ся від тої жидівської маси, по

чали думати про історію сього краю, мішати ся 

в його публичні інтереси, працювати на громад

ському полі. 

- Розумію, розумію, -; s усмішкою мовив Ваг
:ман. - І я сам колись передумав се все, перей

шов вашу школу - то значить, не гімназії, але 

мішав ся до ПОЛЇТИКИ, мало не пішов до повстання 1;, 

потім жив У Віднї й: носив нїмецьку одежу й гово

рив із ріжними розумними людьми про розумні речі. 

Я пізнав добре неодного s тих ваших нових Жидів, 
щО ми їХ наз.иваємо асимільованими, і признаюсь, 

[:озчарував ся в них і знов відстав від них. 

- Розчарувались? Цїкаво знати, чому? 

- Зараз вам скажу. :Менї видалась - може, 

то не все правда, але так менї видалось, - що ті 

нові Жиди стару жидівську душу розірвади HaLДEoe: 

одну половину відкину ли, а другу задержали. А 

тільки, на нещастє, задержаJ1И гіршу, а відкину JШ 

лїпшу. 

- Он що J - вражений скрикнув бурмістр. -
То пейси, цицес і яр;м:урка, ТО у вас лїпша поло· 

вина? 

Даруйте, пане бурмістре, - поважно від-

1) Польського - певне, автор мав на думцї 1863. рік 
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повів BarMaH, - я кажу про душу, а не про фОРМІ1, 

що мають і в мене дyнre мале значїннє. 

- у мене жадного, - з емфазою мовив бур

містр. 

- І тут даруйте, коли вам скажу, що в вас 

вони :мають д~леко більше значіннє, ніж у мене. 

Бурмістр голосно зареготав ся ї вдарив себе 

долонею по колУнї. 

- Ну, се перший раз мені трапляєть ся в от

сьому кабінеті така теольоrічна розмова І - скрик

нув весело. - Але говоріть, говоріть, розмова по

чинає бути цїкава, хоч Я, їй-Богу, не знаю, до 

чого ее все може довести. 

- Зараз побачите, - мовив спокійно BarMaH. 
- Отже повroряю, ті ваші нові JIі.иди, асим:ілянти, 

чи асимілятори,. на мою думку, розірваJIИ стару жи

дівську душу на дві чаети. Яка то стара жидів

ська душа? Бачите, в ній зіmиті бу ли докупи: 

вогонь старих пророків, запал, заСЛ'їпленнє, коли 

хочете - а все-таки громадський амисл ТИХ, ЩО 

боронил.и Єрусалима від РИ1lIЛНН, що підіймали по

вста:ннє з Бар Rохбою, що раоом із Єгудою бен 

Гелєві йшли з Еспанії плакати на руїнах Єруса

лима й разом із гал:иць:кими хуситами йдуть уми

рати, в долині Йосафата. Отсе буда одна половина 

тої душі. А друга половина, то бу ла та, що вихо

валась у Єгипті, в тяжкій неволі, що в пустині 

кланялась 30.:10ТОМУ телятї, що бунтувалась проти 
Мойсея, що завойовувала Еанаан, мордуючи На

наанїтів аж до останнього нащадка, що потім не 

хотїла вертати з Вавилона до ПаЛЄСТIІНИ, ЩО вела 

л:ихварсь.н.і і грошеві ш'гересн в Нїніві, в A:nemca.н· 
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дріl і в Римі - одним словом, знаєте, що ее за 
половина. Та половина, що бажає паноnання над 

світом, але не хоче нести одвічальности, яку на

кладає панованнє. Та подовина, що, знехтувавши 

наказ письма святого - вчити ся у бжоm і в му

рашки, здавна ходила на науку до павука й давно 

перевершила ЙОГО в його хитрощах. 

- Зачинаєте бути поетичним, пане ВаІ'м:ан, -
сухо з відтїн:к:ом: погорди В голосї мовив бурмістр, 

- а се вам не до лиця. 

- Хочете сказати, що менї, лихвареві, пявцї 

повітовій не слїд так гостро судити иньших, -
мовив із холодним усміхом ВаІ'м:ан. - О, не бій

те ся, я й себе Jre пощаджу, .я знаю добре, чого я 

варт, і ~іль:к.п- те званиє да'G менї відвагу c.RJa3aТИ 

свою думку про иньших. Та про мене прийде річ 

на кінцї, а тепер послухайте про себе і про своїх. 

ви поча.m асиміляцію від того, що викинули зі 

серця венху решту того громадського змислу, яким 

:колись була сильна наша націл. Ви не признаєте 

ся до сього, навіть самим 'собі не признаєте ся. 

Ви говорите, що скину JШ тіЛ:ЬБИ зі себе жидівську 

заС1tорузлість~ вирекJLИ ся пейсів, халатів та цицес, 

а не хочете бачити, що те виреченнє формаль

ностей ДЛЯ вас самих не формальність, але знак 

глибокої переміни в вашій душі. Ви перестаJШ лю

бити своє плем.я, його традицію, перестали вірити 

в його будущину. 3 усього національного добра 

вам лишило ся тільки своє »Я«, своя сїия, мов одна 

тріска з розбитого Rорабдн. За сю тріску ви вче

'пили CJI і пробуєте прикериувати її до иньmого 

корабля, найти іИНьшу батьківщи.ну, купити собі инь-
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шу, нерідну матір. Чи не дурите ви себе самих, 

вірячи, що та иньша мати полюбить і прпгорне 

вас як своіх рідних? І чи не дурите ви оту при

брану матір, упевняючи її, що любите її лїпше, 

.як рідну? Не знаю, що вам скаже ваше серце про 

ваші власні почуття, але щодо тої вашої прибраної 

матері, то будьте певні, що П серце ані на хвилину 

не відкривало ся, ані не віДRрИЄТЬ ся для вас, що 

для неї ви все чужі, що у глибині душі вона не

навидить вас, і чим більш ви будете ПРИ1llИлюnати 

ся їй, підлещувати ся їй, тим більш вона буде по

горджувати вами ... 

Пан бурмістр поблїд. ВаІ'манові слова колуп

ну ли таки його серце, але він пробував усе ще 

бороти ся зі своїм чутгєм. 

- Гостро судите нас, ВаІ'ман, гостро й не

справедливо. 

- Може бути. Вповні справедливий тільки 

один Бог, той, що бачить усе, що RОЖДИЙ із нас 

ховав на дні серця. Але сей, пане бурмістре -
слухайте, я також маю свої єретичні думки - сей, 

на мою думку, ·зовсїм не судить, нікого нї за що 

не судить, тільки любить, і ДЛJIТого він так без

мірно вищий від нас, дШІТОГО він Бог. ее тіЛЬКО 

ми, дрібні, слїпі, нужденні, судима та ненавидимо. 

Ну, але а 'не такий, може, неспра:ведJIИВИЙ,Ш[ вам 

здаєть сл. А виджу Й добрі боки вашого, асиміля

торського руху, ХОЧ вони й невеликі. 

- Цїкаво знати, які вони, на вашу дУмку, -
.мовив бурмістр. 

- В нашій давній батьківщині, в Азії, де спев.:а 
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велика, а джерел мало, де погожа вода має ннколи 

цїну золота, в так.ІІЙ звичай, що вандрівець, на

трапивши серед ПУСТІІНЇ на джерело й уга.СІІВШИ 

в ньому свою спрагу, ВМІШШИ в ЙОГО ХВИЛЯХ руки 

й лице, на відходї ЮІДає в НЬОГО малу золоту мо

нету. Се немов його відплата за добродїtiстпо дже
рела. Отже ВИ, і всї аСllмjлянти, з-да.ВНЇХ-,'І.апен ви

даєтесь менї тою золотою монетою, яку жпдіпська 

нація кидає в джередо, відки їй ДОJе.10СЬ ШІ'm та 

оспіЖIIТIJСЬ. Пп наша Д:lнина Т1ІМ народам і КРLlЯМ, 

ЩО В тяжку годину даЛIl нам захист і ПРПТУ ДОК. 

Але не .жадайте, щоб та данина бу ла занадто ве

лИlШ. AA.if.te нерозумно бу.ао б жадати від вандріпця, 
ЩО ПИВ воду з R РПНІІЦЇ, щоб У відплату за ее, і сам 

скочив до :криницї і ВТОПIlВ ся В нїЙ. Те, ЩU ви 

робите і що роБИЛll нераз подібні BLlM - се з істо

ричного боку оправдане, й конечн е, і навіть по

житочне для жидівської нації, але не може бути 

її програмою, бо ее буда б не програма, а само

вбивство. 

- Але чим же, на вашу думку, ее пожиточне 

д.'lЯ жидіВСЬRОЇ нації? - запитав бурмістр уже без 

тїни насміху в ГО.'1осї. 

- ЧИМ пожпточне? Се ж ясно. Ви посеред

ншш між на~ш й тпми націями, що приняли нас. 

Ви міст понад прірвою, й за вашими плечима нам 

:можна жити собі вповні самостійним, своїм жпт

тєм, не збуджуючи надто великих підозрі нь, надто 

веЛИБОЇ ненавистп. Давнїйше, в середнїх віках, ко

JIИ. МИ жили серед чужих народів, зовсїм відокрем

лені від них, КОШІ такого :моста не бу ло, нам ЖИ.Il{) 

СЯ далеко гірше. Правда, вп ее будете знати лїпше. 

2~ 
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- Ну, ну, цїкаво, цїкаво почути від вас такі 

погляди, пане Вar:маи. .я: нІкоJI.И не надїя'В ся .. 
- Перепрошую, пане бурмістре, - мовив Ва!'

:ман. - Ще хвильку терпеливости. .я: ще не скін

чив, не дійшов до тої мети, до икої зміряє мои 

промова, й до того r'ешефту, який привів мене сюди. 

Признаєте тепер, що я зовсїм не такий воріг ва
шої асиміляції, НІС звичайні хусити, що признаю в 

певній ltfipi П й рацію й навіть пожиточність. Але 
в одна річ, що дуже багато уймає 1) ЇЙ вартости й 
виявляв 11 нещирість. Се та обставина, що Жиди 

звичайно асимілюють ся не s ТИМИ, хто близше, але 
з тими, хто дужшиЙ. В Німеччині вони Нїмці, ее 

розумію; але чому в Чехіі також Нїмці? Чому в 

Угорщині вони Мадяри, в Гадичинї - Поляки, чо

му в Варшаві та в Rиїві вони Москалї? Чому jI{иди 

не асимілюють ся з націями слаБИМІІ, пригнобле

ними, кривдженими та вБОГIІМ:И? ЧО~ІУ нема Жи
дів-Словаків, Жидів-Русинів? 

Бурмістр скривив ся. 3 сього боку йому не
любо було освітлювати се ПІІтаннє. 

- Може, то така наша натура, - МОВІІВ далї 

Вагман, - що ми наnіть там, де ходить про ви

бір прибраної матері, - питає~ro не ГO~10CY серця, 

але запитуємо поперед усього: \Vus Loigt mir dus? 2) 

Та тідьки се кидає деяку тінь на щирість усеї 

асиміляційної роботи і - що найфатадЬНїйше -
значно оБНIІЖУЄ вартість тоі асиміляції в очах тих, 

з якими ви асимілюєтесь. Вони дурні, дурні, то 

1) Відбирав 
11) Яна мені з цього користь? (жид.) 
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правда, а:ле веє-тах.и: в 1DIX. в очі і, Itо,пи не тепер, 

то в четвер вони дещо побачуть нипи. 

- Слухайте, BatMaa І Сього, нарештї, за ба

гато. Зачинаєте говорити так, нк той адвокат

Русин, що докорив менї моїм польським патріо

тизмом. 

- Мав рацію, - МОDИВ Ba:r'MaH, - бо по,пь
ський патріотизм тут, на руській землї, не зовсім 

на місцї. 

- Ну, ще тільки того не стало, щоб ви по

чали навертати мене на руський патріотизм І 

з грубим реготом мовив бурмістр. 

- Борони, Боже І По 1dОЙОМУ жаден Жид не 

може й не потребує сього. Нехай буде .іRиДом -
СЬОГО Досить. Адже ж можна бути Jl{идо:м і лщ

бити той край, де :ми родились, і бути пожиточним, 

або, бодай, нешкідливим ДЛЯ того народа, що, хоч 

нерідниіі нам, все-таки тісно звязаний із усіма спо

минами· нашого життя. Мені здавть си, що як би 

ми держали ся такого погляду, то й уся асиміля

ція бу ла б непотрібна. Бо подумайте: ЧИ жадає 

хто від нас тоі ас.и:міЛJIції? 3даєть СН, нї. Але за 

те :кождому пожадане, щоб ми бу ли чесними й по

житочниии членами тої суспільно СТИ, серед якої 

живемо. 

- ГО, го, після теольогії мораJIїзацінl - знов 

JПШМСЬ ПрИБ.рИМ голосом мовив бурмістр. 

- До якої н, лихвар і пивка повітова, знов 

таки не :маю права'} - гірко відрік Ba:r'Maн. -

Та я не хочу нїкого :моралізувати, ЩО :мені за діло. 

Н тільки хотів висловити свій пог ляд ... 
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- Якого самі не держитесь J - перервав йому 
бурмістр. 

- Власне, якого сам держу ся, бодан, від кіль

кох лїт, відходи· ся справа почала прояснювати 

ся мені в голові. Бачите, коли вмер мій син, я. 

почав був дуже сумувати. Менї так було, немов 

би земля, розпала ся перед моїми ногами. Переді 

:мною не стало дороги, не стало мети-. По що а 

жию? Для кого гребу й горну на купу? ТеРПДЯЧIІ 

сам, я. почав розуміти терпіннв иньmих, тих, що 

не .мають де голови прихилити, не знають, що їети 

будуть завтра, не мають що в рот укласти нині, 

д:ивлять ся на муку своїх дітей. О, я. передтим, 

.як хлопський лихвар, не мало видав такої нужди, 

але вона не зворушувала мене. Все те бу ло чуже 

для мене, далеке від мого серця. Я гріб на свою 

купу й не дбав нї про що иньше. Тепер, коли син 

мій умер, у мене відкрили ся очі, і я почав роз

думувати. Знаєте, менї здавало ся нераз, що оду

рію. Голова тріскала, я ходив, мов під обухом. 

Що вам говорити багато І Я додумав ся до того, 

що треба вхопити палку з ипьшого кінця. Перше 

я дер і висисав хлопів, тепер я обернув свою опіку 

на тих, що всиротиJШ мене, а хлопам почав допо

магати в їх бідї. Я робив ее незамітпо, зичив більші 

суми на закупна панських фільварків або більших 

rрунтових посїлостей дяа сеJIЯН. Нїхто сього не знав Ї 

lIe знає, але ко.n.и ПЇДДЇСRИ, Горбове, Сок.ирчани й инь

ті села в кількох довколїшНїх повітах позаКУПJIЮ

вап панські фільварки, повикуплювали назад r'pYH
ти, попродані перше на лїцитаціях Жидам, то 
все те зробило с.я при моїй помочі, моїми грішми. 
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Зчасом JI обдумував сю справу чим раз ширше, і 

менї видало ся, що й така робота може бути ко

рисна для нашої жидівської нації. Бачите, оті роз

руXll на Вкраїнї пок.а.·за.m мені, ЩО, працюючи над 

виссаннєм: і зруйноваНЕ є1d руського народа, ми, Жи

ди, робимо так, як робив той циган, що, сидячи 

на дубовій ГИЛJIЯЦЇ, сам підрубував ту ГИЛЛJlКУ_ Жи

вучи на руській землї, ми громадимо над своїми го

ловами пожежу руської ненависти. Навіть пори

ваючись до асимілsщії, :ми асиміmoємо ся тільки з 

тими, ЩО душать і висисають отих Русинів, і тим 

іще збільшуємо тягар, що пригнїтає їх. І забу

паємо, що на руській землї живе нинї більша по

ловина всього жидівського племени, і що грома

джена столїттНЮІ ненавис~ може вибухнути таким 

полумям, приняти такі форми, що наші протектори, 

ПоЛЯRJИ та Москалї, не зможуть .цопомогти нам ві

чого. І мев::ї видало ся конечним почати й ДО 

руського берега від нас будувати міст, почати ро

бити хоч дещо таке, аби ті Русини могли не са

МJfМ ШІХом СІІОМивати нас_ Я знаю, щО КОЛИ в{)ни ру

шать ся потрохи, дійдуть до деякої сили, 1'0 і з Жи

дів чим' раз більше буде прихиляти ся до них. Але, 

по маЛому, важно допомоrти ЇМ тепер, :коли вони 

ще слабі, коли ще гнуть CJI й не можуть випросту

ватись. 

- То дуже делїкатна спекуляція, пане Bar
ман, і JI не знаю, чи багато Жидів ви натягнете 

на неї_ 

- О, я й сам знаю, що не багато. І менї не 
треба багато. Адже ж досі я нікому не говорив 

навіть отсих своїх думок. Вам першому JI вияснив 
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їх, бо бачу в вас ПІД німецьким еурдутом 1) не за

душене ще дорешти жидівське серце, не зовсїм іще 

розполовинену стару- жидівську душу. 

- Дякую за комплї:мент, - з усміх ом МОВИВ 

бурмістр, - а тільки н Й досї не бачу, ПУ цїль 

мала цїла та наша розмова. 

- Тепер я можу сказати BМt: про ту цїJlы і ~e 
потребую лякати сл, щО ви висмієте мене й ви

кинете за двері .як шаленого. Бачите, за пару 

день мають тут у містї зібрати ся народні збори 
руських хлопів. 

- Чув я про ее. Ну, та, мабуть, із того нічого 

не буде, староста не дозволить. 

- Бачите, він дуже рад би не дозволити, але 

трохи бої'ГЬ ся сього молодого адвоката, що екJI.И,.. 

кає ті збори. Для того пан староста шукає бо

кової стежк.и й orce вже наказав Парнасові, щоб 
не дав своєї шопи на збори. 

- l\fусять наймити шопу в кого иньшого. 

- І з кождим иньшим таке саме буде. JItи-

дові пан староста пригрозить, а впередміщанина 

ВlІнайде знов щось ины.IIl8, і таки заборонить збори. 

А мені б дуже х()тїло ся, щоб вони відбуJ1И СЯ. 

- Вам? 

- Так. Бачите, тут в й: мій маленький інте-

рес. Та хлопська нарада буде головно звернена 

проти реформи повітової каси. 

- Ах, то се ви на маршалка Брикальського 

І'ос'грате зуби І - сиінв св бурмістр. 

1) Сюртук 
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- Так. Він найбільше причинив ся до мого 

осироченнл, через нього кій син пішов земmo гри.з

ТИ, і JI хотів би відпJI3.ТИТП св: йому. А тепер, lf.Y
маю, надійшла пора. 

- Ну, JI там не вхоДжу в ваші ПЛJIНИ 1). Але 

не розумію, чим би я міг Допоморги вам. 

- Вжити свого ВПJIИву В пана старости, щоб 

таки дозво.rnв сї збори. 

- Думаю, що ее буде трудно. Знаєте самі, 

коли староста на що завізьметь СЯ, то робить СJl 

впертий, JIX бик. 

- Ну, на впертого бика є також способи. М:ож-

на зайти його хитрощами. 

- А то ак? 

- Або н знаю? Ріжні способи можуть бути. 

Л думав, ЩО ви своїм правничпм розумом борше 

щось видумаєте, нїж JI. Ну, та менї прийшов до 

голопи один Еонцепт. 

І ВаІ':ман, нахиливши ся до бурмістра, почав щось 

ше пта ТlI йому ДО вуха. ее бу ла його стара JIихвар

ська ПРIІDичка, бо ж у кабінеті не бу.іІО нїкого, 

хто :міг би був підслухати його. 

В міру Ваr':маиового шептання бурмістрове Шlце 

прояснюва.іІО СJl, прояснюnа.nо СН, і, накінцї, він ви

бухнув голосним СМІХОМ. 

ЧИ ви здуріл.и, пане ВаІ'ман І Також кОн

цепт І Га, га, га І 

Ну, JI не кажу, щоб ее був наймудрійший 

концепт, - моnив Bar'MaH, також усміхаючись, -
але даю вам те, що маю. Робіть із тим, ЩО знаєте. 

1) Не DСТРЯВёl.Ю, не мішаю сл 
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Тільки скажіть мені одно: чи згоджуєте CJI зробити 

в тій справі те, що будете Morт~l? 

- Що ж, нехай буде й так. Трохи ее дивна 

й незвичайна длн мене роля, але щО ж, ризикувати 

np(l тім - не ризикую нїчого. 

- Але ж навпаки, ее буде тільки корисне 

для вас. 

- Ну, про користь менї байдуже. Та вже,. 

що маю робити, даю вам слово. Зроблю, що зможу, 

а ваш проєкт обдумаю ще докладнїЙше. ІДе нинї 

зайду до Парнаса й поговорю З ним. Чи тому 

руському адвокатові говорити що? 

- Не треба. Як би що бу ло потрібно, то .и 

сам скажу йому. 

- Ну, коли так, то добре. Завтра поговорю 

зо старостою і про все дам вам знати. 

На тім вони й попрощали ся. 

LI. 

Другого дня пан староста сидїв нетерпеливо 

у своїй канце.lярїі і ждав нового поданнн від Єв

гена з донесеннєм про новий льокадь, у якому 

мало б відбути ся віче. Пін наказав уподавчім 

протоколї, щоб, ЯК ті.'lыtи ВВlИде те нове поданнє, 

зараз передати ііого йоуу, і вже наперед обдумував 

способи, ш{ би звести на нїнащо й се ноnе по

даннє, щоб не ДОПУСТИТИ дО відбуття віча, але так, 

щоб Євген не міг закинути йомr нїнкої очевидної 
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протизаконности. Але :минала година за ГОДИНОЮ, 

а поданнє не впливало. 

- Що ж ее, - міркував собі пан староста, 

ходячи великими кроками по своїй канцелярії. -
чи мав би- Парна.с так.и пола.кояити сл на гроші 

й дати шопу, не зважаючи на мою раду? Не при
пускаю сього. Жид боїть сл Й був цїлий мокрий, 

виходячи від мене вчора. Чи, може, той павич, ~дep

жавши Парнасову відмову, надумав CJI відкликати 

те чортівське віче? Се було б дуже розумно з 

його боку. Але власне ДJLЯ того, що ее було б 

розумно, я думаю, що він сього не зробить. Русин 

упертий, а особливо коли ходить про зробленнє 

якоїсь дурницї, якогось збитка, якоїсь ПРИк'рости 

иньшому, то тут нема нїякої сили, щоб відвела 

його від раз повзлтого наміру 1). Але их собі знає. 

Льокалю в ІІарнаса не буде мати, а КОЛИ нині не 

донесе про ИПЬШIlЙ льокаль, то сам собі припише 

вину, коли я велю його віче розігнати жандармами. 

Серед таких енерtічних міркувань застав пана 

старосту бурмістр. 

- А, добрий день, пане Ресельберt І Що 

там чувати? 

- Дякую панові старості. Все добре. 

- Що вас приводить до :мене, пане Ре се ль-

берr? 

- Маленька просьба. А властиво аж дві. 

- Ого І - сміючись, крикнув староста. 

~o ж там такого? 

- Та одна від того бідного ІІарнаса. 

l~ наміченого (ПОЛЬ. powzi~c zamiar) 
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- Від Мотя? 

- Так. 

- Ну чого ж йому треба? 

- Прибіг учора до мене - знають пан CTa~ 

роста - мало не плаче. »Пане бур:містре,« - каже, 

- )>порятуйте І Трапив ся мені д;обрий r'ешефт. У 

моїм заїздї мали відбути ся збори хлопів - адвокат 

Рафалович платив за л.ьокаль, а, крім того, я чис~ 

лив на дохід«. Знають пан 'Староста, на таких збо~ 

рах бала.кають багато, а від балакання гор.по за~ 

сихає - га, га, га І - а засохле горло треба про~ 

мочупати. А в Мотя є кілька бочок пива, що воно 

- ПРИ3.!fав сл менї отверто - трошки прикисло. 

То звичайним гостям годї його давати, але при 

сїй нагоді то бу ло б пішло. Ну, от він і плаче. 

Такий гарний r'ешефт, золотий гешефт, і пан CTa~ 

роста не дозволяють йому відступити льокалю. 

- І не дозволю І Не можу ж я задля MOTЬO~ 

вого скисдого пива дозволити, щоб менї під носом 

бунтували повіт. 

- Рація І Цїлковита рація І Нехай ідуть на 

передмістє бунтувати. Що має Жид при тому за

робляти? 

- На передмістє? 

- Ну, так. Рафалович уже винаЙм.ив шопу 

в якогось передміщанина. Так, надїюсь, збори бу

дуть менше небезпечні, а Мотьо 'може своє пиво 

вилити зараз до потона ... 
- .я: нічого про жадні збори на передмістю 

не знаю й на жадні такі збори не позволю! -
мовив староста. 

- дІрують пан староста, але SI хотів би висло-
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вити просьбу - не свою, а Мотьову, 3 ЯКОЮ Я. 

прийшов сюди. 

- Як то, ще просьбу? Адже ви чу ли вже ... 
- Перепрошую пава старосту. Я нїчого не :міг 

чути, бо ще й не сказав, чого мені треба. Я просив 

би - то-б-то, Мотьо Парнас через мене. просить, 

щоб пан староста не заказували тих зборів. 

- Ага, от чого йому треба І - скрикнув старо
ста. 

- Прошу не розуміти мене хибно. Я не прошу, 

щоб пан староста ДОЗВОJIИJШ· зборам відбуm сн, 

що мені до того, ЧИ вони відбудуть ся, чи нї. То 

вже пану старості ліпше зна.ти, ЧИ :мають вони від

бути сн, ЧИ яї. А нам важно тіJIыt, 'Ге, щоб вони 

не буJШ заборонені тепер. 

- Яи ее так? Я не розумію. 

- А ТО така проста річ І Пан староста забо-

ронять нині в Парнаса, вони відбудуть його на 

передмістю. Там вони винайдуть льокаль у тако

го, щоне побоїть ся розказу пана старости. Па

нові старостї прийдеть ся заборонювати ті збори, 
підуть рекурсп, клопоти. І, голuвно, той пан Ра

фалович усе ще знайде досить часу на телє:r'рафо

ван:нє до намісництва, до :міністерства, і гогов до

бити· ся того, щО збори в назначений день таки 

відбудуть ся, ТЇЖЬКИ не в ПLl.рнаса, і проти волі 
пана старости. 

- Ну, ее ще побачимо І - з завsяттєм мовив 

староста. 

- Я не нажу, ЩО так мусить бути, але сього 

й пан старосга не заперечать, ЩО так може бути. 

А 1ш не лїпше бу дО б зробити ина.кmе? Коли 
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пан староста не хочуть, справді, допустити до від

буття зборів, то краще стати собі по-просту на 

формі, па букві закона. Віче заповіджене, всї фор

мальпости сповнені - добре. В назначений день 

віче збираєть ся, народ валить ДО шопи - таки 

до ПарнасоВ{)ї, по що слати іх на передмістє? - аж 

тут бух, приходять пан староста 3 міським будів

ничим і заявляють, що шопа грозить завa.nеннєи, 

і віче тут відбути CJI 'не може. Проти оречення 1) 
будівничого в тій хвилі неможливий ніякий рекурс, 

треба б хиба делЄr'увати спеціяльну комісію. Отже 

пан староста вповнї заслонені від закиду якоїсь 

самоволї, а зібрані мусять розійти ся з довгими 

носами. А зак.и розїйдуть ся - ее вже Мотьо 

так міркує - не буде без того, щоб на потїху не 

випили й не дали йому заробити дещицю. 

- Гм! - буркотїв староста, слухаючи сеї хи

трої ради. - Das Ш.l3t sich horen, ШВt sich horen 2). 
Справдї, ее може бути лїпше, нїж удавати ся у 

гризню відтепер. Нехай собі пани-дем:ar'оr'и до остан

ньої хвилі потішають ся надією; в останн ЇЙ 

хвилї, ЯR грім, упаде на НИХ розчар-ованнє, і вон.и 

тим певнїйше потратять голови. 

- Отже пан староста згоджують ся не заборо

няти тих зборів тепер? 

- Про-мене, нехай буде й так. Забороню в 

останній хвилі. 

- Отже можу сказа ти Парнасові, щоб узнв 

назад завдаток від Рафаловича? 

1) П рпсуд,.v. Dисиазу (поль.) 
І) Це можна слухати, це можна (даєть ся) спухати. 
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- Нехай бере. 

- Дякую панові старості І ~рдечно дякую. 
Се бу ла б одна, Мотьова справа. А друга моя 

власна. 

- Певно, в справі пропінації? 

- Нї. На:мій сором, знов політична справа. 

- Яка? 

- Знають пан староста, в нас незадовго ма-

ють бути вибори до кагалу. То :між Жидами на

стало велп:ке неВДОDоленнє, роздрtlзненнє . .. Інтриrи 
йдуть, одні проти одних риють. До mRОJШ 1) зій

дуть ся, то, зам:ісць Богу МОJШти СЯ - кричать, сва

рять ся, одні ОДНИМ пеfiси та бороди ВИМИКУЮТЬ. 

- Ов, а я й не чув нічого про ее І 

- Нїби то наша хатня справа, а проте до того 

доходить, що годї дати собі раду. І от :між Жидами 

повстала думка - скливати й нам собі такі збори, 

.в:к СRликають хлопи. 

- Що ви? Збори? Жидівські І - скрикнув 

староста, хапаючись за голову. - чи світ хін

ЧИТЬ с.я:? 

- Ні, пане староста. Се ми - вілька нас -
дума.ш сюди й туди і придумали, що наіідїпmе бу де 

дати людям ВІІГОЕОРИТИ СН. ЩО хто має проти кого, 

чи за ~M, нехай скаже. 

- Але ж ее нечувана річ - жидівські збори І 

- дивував сл староста. 

- Хлопські також нечувана річ. 

- І де ж би ПИ ХОТЇJIИ робити ті збори? ББЮ 

СЛ, щоб У місті :вам не наробиJШ заколоту. 

1) ДО божницї, ДО синаtоІ'и 
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О, нехай пан староста не боJIТЬ ся І За 

спокій, за порядок я ручу. А збори СКJIИчу до своєї 

коршии там, геть за містом, за рікою, за МОСТОМ, 

на Вигоді. Там возівня велика, від міста далеко, 

наради можуть собі бути хоч які голосні - ніхто 

не почує. 

- І ви не жартуєте, пане Ресе.zrьбер:r'? Ви, 

справдї, хочете скликати жидівські збори? 

- Зовсім без жарту. Ось прошу, осьде по

даннв за дозволом. 

І бурмістр подав панові старОстї зложений ПО 

урядовому аркуш паперу. Староста розгорнув ЙОГО 

й перебіг очима. 

- Ха, ха, ха І Збори у справі вибору :кагал.ь

ної старшини. Ну, сього Щ~ не бувало І 

- Але буде. 

- А по що ж дальші точки? ПОJIїтична opr~ 

иїзація? Економічний стан попіту ? 
- Хиба се не обходить Жидів? По цілоку 

світі про се говорять, а ми маJIИ б і не думати? 

- Але ж ее ви знов робите мені нову коло

мийку 1). Тут чоловік із тими Рус.инами не може 

даТІ! собі раДи, а тут на-тобі І І Жиди вилазять із 

якоюсь полїтичною орГанїзацією. 

- Нехай пан староста не ,боять снІ - успо

коював його бурмістр. - Пньша річ говорити, а 

иньша зробити. Хочуть люде говорити, то нехай 

говорять. Але від C~ljB до дїл іще дуже да.lеко. А 

наші люде таку вже мають натуру, що ЇМ аби ви

говорити ся, то вже й лекше. 

1) }{о.ТlOМИЙИИ - хоч танець (щось наче гопак). хоч спі
ванна, тут означає: МУЗИНУ, І<омедію. 
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- Ай, ай, ай І - скрикнув староста, ще раз 

зааир'НУВmи в поданав. - А се що? ви хочете і 

свої збори відбувати В той сам день, що й хлопські? 

- Думаю, ЩО се одно одному не перепиняє. 

А нам ее найдогіднїйше, бо 3 повіту з'їдеть ся ба

гато Жидів иа торг. А вони нкраз найгірше не

вдоволені теперішнім кагалом. 

Ну, але представJlЯЮ собі, нкі там пахучі 

будуть ті збори І Треба. буде вислати комісаря. 

ми панові комісареві заплатимо за присут-

ність. 

Староста зареготав ся. 

- Йому нічого не належить ся. 

- Ми то знаємо, що по закону не належить ся. 

Але закон не говорить тан:ож про просту ду, духоту 

і вснку нечисть, ЯRОЇ можна набрати CJI на таких 

зборах. :Мп вже будемо знати ся на річі, нехай 

пан староста будуть певні. Отже можу .йти а тии 

радісним почуттєм, що обі мої просьби будуть спов

нені? 

- 3 тою умовою, ЩО за сї другі збори ви 

берете на себе всю одвічальність. 

- Розумієть ся І Розумієть СЯ І Адже ж я 

СRликаю їх, то й одвічальність на менї. !{,ланя:ю 

ся панові старостї. Рад і зі свого боку с.тУЖИТlI·, 

ЧИМ тільБ:И зможу. 

І пан бурмістр ви:ііmов зі старостівеької кап

целярії, дуже втішений, сміючи ся в душі з Ва!'

манового дотепу, на який йому вдало ся ваяти енер

І'ічного баТЬЕа попіту. 
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LII. 

Віче мало відбути сл в вівторок, - ее був 

торговий день у місті. День перед тим, у поне

ділок, Стальський сидїв із Регіною за обідом. Ре

гіна бу ла блїда, аж жовта. Іх губи бу ли б.'Іїді, по

віки червоніz очі горіли .якимось ДИВНІІМ блиском, 

ва чолї крутими борознами поворюва..нися зморщ

ки, а волоссє, колись золотисте, поблекло .якось, 

страти ло блиск ідекуди припорошило ся сивиною. 

Вона сидїла мовчки ї, крім кількох ложок росолу 1) 
та одної гилки' калифіора 2), не їла нічого. 

Стальський був у добрім гуморі,їв смачно Й 

балакав, не звертаючи уваги на те, чи їсть Регіна, 

чи не їсть. 

- Го, твій »кохайонци« 3) завтра скликає хлоп
ські збори. Пускаєть CJ.[ на ве~шку по.1Їтику. Пев

но, хоче бути послом, батьком народу J Га, га, га J 

На бистрого коня сідає. Але я маю надію, що зло

мить голову. Понагострювали сл вже тут на нього 

добре, не дадуть йому порости в піррє. От і зав

тріmпї збори. Він думає, що він 111М когось па

лякає. А, тимчасом, ліпше б зробив, ак би сам сте

ріг сл, щоб кости цілі бу ли. Не даром сказано: 

»не викликай вовка з ліса, бо прийде і ззїсть«. 

Per'iHa з переляком витріщила очі на Сталь

ськаго, але з ЇЇ уст не вирвало ся анї одно слово. 

- Що так вибалушила CJl на мене? - грубо 

1) юшки 
2) цвітна капуста 
3) улюблений» що любить (kochaj~cy) 
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буркнув СтадьськиЙ. - Пропертїти мене хочеш ти

мп очима? Ага, правда, - дo~aB по ХПИJIЇ, пере

ХОДЯЧИ зі 3.10бного до насмїш.'І.ИПОГО тону, - 'ТВоє 

чут Дlше сердеНЬБО з,з;рігає'Гь св, тремтить за свойого 

ул:юG.'lеного. Ну, ну, не бій св І Мудрий пін і не 

так швидко дасть -ce~ вмотати в сїти. А де б, 

спраDДЇ, прийшло ся настаВІІТИ плечі, то там попе

ред себе висуне тих дурних хлопіп, а сам заХОDаєть 

св: ззаду. О, знаємо мл Ta!tIJX J Усї вони вроджені 

ва генералів. Аде ба, часом і в r'енерала попадає 

ку ля. Се він повинен затямити собі. 

Регіна не зводила з нього заляканих очей. 

СтаЛЬСЬБИЙ реготав СВ. 

- Чи бач, як перелякала сяJ Не бій ся, н тобі 

його не вбю. Будеш іще нераз могти натїІІШТИ св 

ним - хоч здалека. А сама винувата, що не при

надила ііого до нас. Адже ж могла любувати ся 

з ним . досхочу, ик би була зараз при першій візиті 
не наробила глуІІИХ сцен. Ну, скажи ... потім ПJIа
чеш, що я тираню тебе, замикаю, відчужую від 

JIЮд-ей, а, тимчасом, сама своїми фохами 1) відгониш 
RОЖДОГО з хати. Се.я: міг би жалувати ся, що через 

тебе відбив CJ{ від усякого .порпдного товариства. 

Будь у :мене жінка гарна, розумна людина, таха, 

яку .я надінв ся найти в тобі, то не таиа була б 

мов в:арієра. Нас усюди приймали б у товаристві, 

тай у службі на мене мали б инакше око. А TaR 
що: тлумить СВ: 2) чоловік у тій нужденній канце

лярії, Беї його мають за пса, а прийде додому, то 

й там пекло. Ходить оте опудало вічно наДУте, 

1) примхи 
І) бушує, кидав ("обою 

25 
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забурене, засумоване, заплакане, слова по-людськи 

не промовпть, дивить ся на мене, мов би я йому 

батька й матір зарізав, - і жий же D такім раю І 

Будь веселий, будь добрий, будь розумний І Тьфу І 

І Стальський із пересердя кинув на стіл ніж 

вилку, які досі держав у рун:ах. 

Регіна похилила лице й сиділа мовчки. 

- Ну, чого мовчиш? Чому не озвеш ся? Ска

жи, маю я рацію, чи ні? Адже мусиш сама при

знати, що маю рацію. То не штука жалувати ся, 

що я десять літ жив із тобою так, як би тебе на 

світі не бу ло. Але спитай, свого власного сумлїння 

СПlIтаи, хто тому був винен? Чи не тв он. власна 

впертість, заїлість, злоба? Супружжє - се не

настанний ряд обопільних уступок. Уступиш ти 

мені, уступлю н. тобі; зробиш ти мені одно добро, 

зроблю я тобі двоє. А впреш ся ти проти моєї ВОЛЇ. 

ТО Н впру сл проти тебе. Зробиш ти менї пакість, 

то н. тобі десять. А правА3-. SI тодї ТОЛRував roбї, 

благав тебе: »Ей, Per'iHItO, не роби мені сього, не 

в.иганНЙ орисыtи 1« Що вона тобі ШКQ.п;ила? Ро

била своє дїло, не крала, не шахрувала, а .менї бу ла 

до вподоби. А ти Ш, тай ні. І поставила на свойому 

- прогнала ЇЇ, і з нею разом прогнала і злагоду 

3 нашого дo1lГj. Ти бажала зігнути j\lепе під свій 

пантофель 1), а я, небого :моя, не З того 1t1атеріялу 

зроблений, щоби гнути сл. А тепер бачиш сама, 

хто на тім гірше вийшов. 

Per'iHa ще низше похилила лице й мовчала. 3 
ії очей почали капати сльози. Стальський засміяв 

ся не_село. 

1) Dиступець, патиноn, туфель (нім.] 
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- Га, га, га І Виджу, що своїми словами тор
кнув я сантиментальну СТРУНКУ у твоїм серці. ее 

дуже добрий знак. Сльози розмвкmують затвер

дїлу натуру. ВОНИ мають у собі щось подібне, як 

ВИНО: рознизують ЯЗИК. Ану, PeriHKo, розповідж 

но меНІ раз по щирости, яка то бу ла В тебе істо
рія з 'ТИМ Рафалоnпчем? Як ви пізнали ся, як 

кохаJIИсь-иилуваJLИСЬ, як РОЗСТaJЛИ с.н? Чому ти 

не пішла за нього t Чи ти ЙОГО не хотіла, чи він 

тебе? Чи тїтка розлучи.:rа, чи може ее БУ.іІа така 

тиха любов, про ику співає нїмецька пісня: 

Kein Feuer, kein Feuer 
Brennet so heiss, 
Wie die heimliche Liebe, 
Von drr niemand was weiss?l) 

Реrінине л:ице спалахну ло румянцем. Вона вста

ла 3 крісла й хотїда йти геть, а.'Іе Сталь ський ухо

пив П за стан і силою посадив знов на кріслі. 

- Ну, ну, не фукай ся І Чого тікати? На 

мене сьогодні набігла весела хвиля, то я й хотів 

поговорити 3 тооою, я::к із доброю_ А ти Все своє 

тай своє. Ну, Per'iHo 1 У смїХНИ с..в: І Випогодь чоло 1 
Буджу тебе 12) 

І, вхопивmи ії за плечі, він струснув її сильно. 

В неї знов бри:зьн У JШ сльози S очей. 

- От ~уріпаІ - СКрИКНУВ Стальський і відвер

НУВ сл від неї. - Ти 3 нею по .цоБРQМУ, а вона ані 

1) Жаден ВОГОНЬ, жаден ВОГОНЬ не горить так гаря.че. 
пк таемне «охання, про яке ніхто нїчого не знає. 

2) Останнї С!Іова - це О;:J;иа 3 багатьох товзриських за
баn у Галичині. »Буджу тебе«, каже ОД11Н (одна). -»У якім 
нолїрі?«( - питає другий (друга). Співрозмовник подає колїр, 
про ЯІ-іИЙ ТОЙ ДРУГІ!Й І\зже, чи любить його, чи НЇ; під колїром 
розуміють аВllчайно ЯІ-і;УСЬ особу. 
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в тоіі бік. Слухай, Регіно, - МОВИВ він, знов обер. 

таючи ся до неї і приймаючи лагіднїйший тон, - н, 

справдї, не розумію тебе. Чого тобі треба? ЧОГО 

тобі не стає? Чи я тебе неволю, замикаю, на світ 

не лускаю? Адже бачиш сама, що н більшу частину 

дн я не сиджу дома. Чому не найдеш собі товариства, 

не забавиш ся, не розвеселиш ся? Я розумію, тобі 

хочеть ся не звичайного собі, жіночого товариства:. 

Я знаю, в тебе в серці не завмерла ще любов до 

того ... ТВОЙОГО •.• ну, ти знаєш, про кого я. ЩО Ж, 

ів Богом, Парасю І Хиба я тобі бороню :кохати ся 

s ним? ІДе більше І Признаюсь тобі отверто ... 
Ще не знавши, що вл перед твоїм шлюбом бушt 

знайомі, я вмисне запросив його до себе, надїючись, 

щО ТИ закохаєш ся в нїм, потішиш своє серце ... 
- Тьфу на тебе І - скрикнула Ре {'ін а, і s 

II очей посипались искри обурення. 
- Не фукай, не фукай І - їдко МОВИВ Сталь

ський. - Не чини ся святою та божою. Л знаю, 

що тобі самій бажало ся того. Адже ж ти другого 

ДНЯ мала з ним рандеву, - ну, при,зна! ся І І ви 

торгуваш ся про щось, та, ВИДНІ(), він заі н.и.зьку 

цїну давав, то ти Й не пристала. О, правдд що а 

знаю тебе І 

- Тьфу Па тебе 1 - ще раз із притисК()м скрик

ну ла Регіна і ЗНОВ устала, щоб іти геть від сього, 

огидшшого чоловіка. 

- Та сиди бо 1 - мовив Стальський, см:іючись 

і ще раз втискаючи її В крісло. - Фукай собі, нк 

КИЦЬRa, але сиди. Вислухай, що я хочу тобі ска

зати по щирости. Хто знає, чи ШШІДКО мені ще 

раз івбереть ся на так} щи рість, то користай S на-
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годи. Отже про що то я?.. Ага, про твоє Аоханнє І 

Голубочко, 8, їй-Богу, не спипJlю тебе І Назпачуй 

йому рандеву, йди сама до нього - хоч нинї І Ані 

слова тобі не скажу. Ще й рад буду, коли, вдово

.Ішвши своє серце, стрінеш мене весела, усміхнена, 

румяна. А то чи бач, Jlка стада І Від тої вічної 

самоти та гризні ти зівяла, Jпt сушепа підпенька 1). 
Ну, ДО чого ти подібна? І не сором тобі так зана· 

пащати себе r Ну, PeriHo, кинь лихом об землю І 

Я розрjшаю 2) тебе від усїх ніби- :моральних зобовя

зань, даю тобі повну свободу, навіть прошу тебе: 

не вв:жи ся нїчим, СJIУХай голосу свого ~ерцяl По

бачиш, обоє на тім лїпше вийдемо. 

Ретіна поб.:ІЇдла ПрИ СИХ словах, ЯК смерть. Ії 

уста задрожали нер]юво, руками вхопила ся за гру

ди, .мов почула так JIItIlЙсь страшн:иJ:i біль, ї, схо

пивши ся, С:КРИRнула: 

- Боже, Боже І Не дай мені вдуріти І 

І вона. вирвала сл з рук Стал.ьського, що ще 

раз силкував с..н: задержати ЇЇ, втекла до свойого 

ПОRОЮ Й замкнула CJI зі середини. 

А СтаJIЬСЬх.иЙ, ПрОС.llїдивmи її очима а1ж ДО две

рей, усміхнув CJI Іі, затираючи руки, проворкотїв 

півголосом: : 
Ну, lГj І Побачимо, чи вчепить СЯ за с.сА: 

гачок І А, 9даєть СК, RЛЮЄ. 

1) опеньок 
') як при сповіді 
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LIII. 

Вечоріє. Надворі поreмнїло, але небо насуну

ЛОСІ) важкими хмарами. Тихо паде снїг rустими, 

великими платн.ами. Міський годинник ВlІбив чет

верту, але в покою вже посутенїло. РеІ'іна звідьна, 

рівним кроком ходить ПО свойому покою, :мірно 

- шість кроків там і шість назад, ненастанно мов 

вязень у своїй казнї 1). Двері її покою замкнені 

з нутра так, як їх за1tfКНУ ла, вирвавшись із рук 

:мужа. Тільки голова її, що розОО.1їла страшенно, 

повизана мокрим рушником; лице й уста, КО.1И мож

на, ще блїдїйші, -нїж бу ли за обідом, а великі чорні 

очі горять несамовитим: вогнем. Вона ХОДИТЬ із .nи

цем, спущеним униз і говорить раз-у-раз не то сама 

до себе, не то до когось незримого, r'естику JПOЮЧИ 

при тому злегка руками; говорить не дуже голосно~ 

рівно так, що зза дверей її годос бренпть мов тихе 

джурчаннє лїсового джерела, солодке й мелянхо

лїйне за одним разом. 

»Слухай, rеню І Як н була маленька, то мп 
жили- в деревлнному домиху під л.їсом. А напроти 

наших вікон бу ла ВИСОІ\а, лиса гора. Коли сонце 

сходило, то викочувало ся до наших вікон нкраз 

ізза вершка тої гори. А КОЛП заходило, ТО на тому 

вершку найдовше нріло ся його ПУРПУРОВО-З0ЛОте 

проміннє. Я так любила той вершок., го.тИ, наїже

НИЙ сїрими каміннями і 3 широкою пісковою по

ляною по серединї, ЩО виглида.1а мов широка біла 

1) иелїї 
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П.1LJхта, простерта мі" 050рогаМІІ. Встану бу до рано 

Й зараз біжу ДО вікна й зиркаю на той вершок, як 

пін Бупаєть ся n СОЦЦЇ, що ще не ДОХОДJПЬ до нас 
удо.lІ1НУ I3~ecь день чи бігаю куди, чи купа,Р гя 

D річцї; чп баВ.ІЮ ся, а псе .'1юб lЮ зирнути на той 

вершок) а ввечір то нераз очей від нього не можу 

відвеСТІІ. Так мене м.аЮІДО ЩОСЬ ДО нього. Та 

вічна гра світда й. тїней наЙріж.нїЙших H.paCO.L(, що 

міняли ся на сКал ..... х, на піскопій ПО.1ЯНЇ, на ярах і 

темнім лїсі ВНІІЗУ - все те чарувало мою дитинячу 

душу. Я нераз почува .. Іа. ~~жа.ннє бути на тім 

вершку, дихати тим ПУРПУРОБО'ЗОЛОПВІ, ПИШНИМ по

вітрєм. :Мені нераз снило сл, щО н лечу знизу, 

ширяю понад ЯР~1 :fi долини, як сірий яструб -
просто вгору до того вершка. У мене в серці ро

било ся так солодко й так' страшно, ,ЩО мені у сні 

дух заХОПJllOвало, КОЛИ .а: гл.н:дїла s гори у глибо
ченне прова.'І.lЄ піді мною. Я скрикувала з радости 

і страху, і npокидала.сь, і жалувала, чому н не пташ

ка й не :можу летіти там угору і спочити на тім 

чудовім вершку. 

»Та ОСЬ раз, ВДИВЛНЮЧИ сн: в вершок, коли сонце 

схилило CJ[ s п()лудня Й обливало його найяркійшим 
свіТ.ТЮМJ я побачила в самій середині пісковоі по

ляни ЩОСЬ мов срібну искру, мов шматок сонця, 

що відірвав ся 3 !Ereба й упав ,на вершок гори. Дов
гий срібний промінь стрелив від того місця до мойого 

ока, тремтячи понад темним лісом, іграючи всіма 

барвами веселКІІ. Що ее таке? - подумала н . 
.я чу ла про діаманти, що грають таким проміннєм; 

чула про гадюк, ЩО носять діямантові корони, і 

в моїй дитячій душі защеміло щось трівожно, не-
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спокійно. Може, там орел убив таку гаДЮБ-У, а 11 

КОІ:;она лежить серед піску і блищить до сонця? І 

в мене попстала ДУМІ{а - піти на першок і добути 

сю корону. Мене здіймав страх при самій думЦї, , 
що мені треба буде йти через той густий темний 

ліс, що широким поясом обпипав лису гору, а.'1е я 

поборюпала страх. я: допго надумувада ся, кі.'lЬ

ка день вдивляла ся в діЯllантову искру на вершку, 

чи не щезне пона, чи не пропаде. Ні, вона все 

горіда та блищала на тому самому місцї й манила 

мене СПОЇМ ярким ПРОllіннєм. Вкінці я почала ба

чити її напіть у сні - і не видержала. Одного 

дня, по снїданню, взявши шматок хлїба: з 'маслом у 

кишеню, я вибрала ся потаємно з дому й пішла. 

Розумієть ся, Я заблудила в лїсі й тільки над вечір 

знайшли мене вівчарі й завели додому. Мама ви

тріпала мене різкою, батько насварив, а КОJI..И SI З 

плачем почала говорити про діямантову корону там 

на вершку гори, мене висміяли і сказали, що се 

пепно скляний череп із пляшки, яку там РОЗТОВRJШ 

інжинєри, роблячи поміри на шпилі 1). Я замовкла, 
але в душі не вірила сьому. Нї, скляний череп 

не видасть такого проміння І - думалось менї. І 

холи другого дня сонце схилило ся з полудня й 

освітило піскопу поляну, я перш усього звернула 

очі па внане мені місце. О, гореl Діямантовоі ИСІ~ри 

не бу ло І Вона щезла й не пон.азалась мені більш.е. 

»Слухай, r еню І Не смій ся 8 мене, що И в 
таку хвилю згадую та:кі речі. Ся згадка заповнює 

тепер мою душу, і той діямантовий промінь живо, 

1) :5Іершок горц 
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ЯБ НЇБОЛИ, треМТIІТЬ і мінить ся перед моїми очима, 

тягнеть ся чудовою ниткою від якогось високого, 

відьного, соняшного вершка аж на дно мого серци. 

Менї ясно тепер: ее мрія мойого щастя, мрія, яка 

хоч раз у життю прокидаєть ся ~ кождої людини, 

і тягне, і манить її кудись ВИСОКО, в ясні простори. 

Певно, певно, більшина тих, що йдуть шукати чу

дового діяманту, або збивають сл з дороги D темнім 

лїсі, або знаходять СRляні черепки. Але ее ще 

не sначить, що дjнмантів і зовсїм нема, і що знайти 

їх зовсім неможливо. 

»Слухай, r еню І Мені тепер ясно - ох, аж бо
люче НСНО, щО тим моїм діамантом був ти, бу ла твоя 

любов. Тепер, як ніколи, а чую блиск, і силу, j 
чар П проміння. Прости менї, r еню! Я й давнїйше 
чу ла ЇЇ, але в мене не бу ло сильної постанови ЙТИ 

за її покликом. Я була дурна, загукана, засліплена 

своїм вихованнєм. Мені здавало сн, що таких дія

мантів я на ДОРО:1Ї свого життя знайду багато, що 

досить менї схилити сн СЮДИ а60 туди, щоб такий 

діямант попав ся мені в руку. Мої товаришки всї 

стілько балакали про такі діяманти . .. ми й не 

ВИВЛЯЛИ собі, нк багато нам прийдеть ся зустрічати 

в життю товченого скла t ••. 
»Аж тепер, r еню, КОДИ моя молодість мину ла, 

иоя краса зіВJIла, коли грижа виссала моі сили, 

КОЛlI горе, мов собака, вхопило мене за шию, і 

гне дoд0!Гf, і силкуєть СЯ втопити мене в болото, 

аж тепер JI зрозуміла, чого стоїть хоч би ІІаймень

ший діямантик щирої moбови І І як годї жити без 

нього І І .яIWЮ пустинею, ЯКИМ звіринцем страш

ЛIlХ, ненаїдвих бестій робить ск житгє без нього. 
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r еню І r еню І Чи можеш ти вявити собі, ЩО JI 

пережила в такому звіринцї десять лїт J І скі.1ЬКО 

Я витерпіла, караЮЧIIСЬ - за що? За те, ЩО в рі

шучіЙ хвилі збила ся з дороги, не знаЙШ.1а в душі 

Б,омпаса, не знайшда СШІЬНОЇ во.1Ї, щоб піти за го

лосом серця І Невже ж се справедлива кара? Не 

може бути J Кара - нехай і так І Я згрішила -
проти себе самої, проти власної душі, і кладу ея 

на кару. Але вимір І Нї, проти такого нелюдського 

виміру Б,ари в рекуреую, рекурсую і протеетую всї

ма сп лами ДУШІ. 

z>r евю, ти ж адвокат. Ти обоРQнець--- покрив
джених. Невже ти не бачиш, не ""ііІідчуваєш душею 

моєї кривди, моєї тяжкої муки? Невже ти не вету

пиш ея за мною, не захистиш мене? О, r еню, рятуй 
мене J Сили моєї не стає. Розум мій мутить св, го

лова тріскає. Адже ж тут день-у·день рвуть мою 

душу, топчуть мене в багно, шпигають розпа,ле· 

ними шпильками. Адже ж тут день-у-день брудними 

ногами ходять і топчуть по тім, що в мене най

чистїitше, найсвятїйше І Адже ти чув сьогоднї -
ти чув, куди він попихає мене! О, я знаю його, 

знаю, чого він хоче. В нього нема aJнї зерна щи

рости, все в ньому брехня, і брудота, і погань І Він 

чує, ЩО я чиста душею, і рад би мати мене брудною, 

огидною, щоб тоді з тим більшим правом топтати 

й поневі рити мене І r еню І r еню І Ти ж запевню
вав, що любиш мене. Невже можна шобити і спо

кійно дивити сн, як У люблена JlЮдина треплеть ся 

і В6ТЬ ся на тортурі ? ЧОМ же ти так зовсїм забув 

про мене, відвернув ся від мене, не зазирнеш ~іRОJIИ, 

не навідаєш сл, не поцїка.Виш СЯ, чи н жива, і ЩО 
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дїєть ся зо мною? По що ти віддав мене в цїлковиту 

вдасть отсього звіря? Бачив, як затріснено за мною 

двері ВЛЗНІІЦЇ, і навіть не попро5увап потермосиm 

замком ?« 
Вона ходила, заламуючи рун:и, і її притишена 

розмова змінила ся на важке РllдаНН6, на завід, 

мов по покійникові. Зпід напухлих, червоних по

вік звільна, двома річками JШ.1:И сл сльози - часті 

гостї на її л:ицї, де видно було дві ЗИfзаковаті смуги, 

моп рівчачки, Бириті ТИМИ річками. 

Нараз вона зупинила ся і вхопила себе обома 

~уками за голову. 

»Горе менї, горе, слїпій та небачній І Що ее 

я говорІР І Чого ее JI надіюсь І Та невже я сама 

не ві,1J;іnхнула його! Невже він не простягав. менї 

:r;уки, не готов був жертвувати мені все своє життє, 

ВСЮ свою будущину? І JI відіпхну ла його, я від

вернула CJI від нього t rепю, серце мов J Що ти 
подумав собі про мене в тій хвилї? Невже ти по

думав, що ее гордощі говорили з мене? О, Боже 

мів, я - і гордощі І Я, жебрачка, що бу ла б щасJШ

ва окрушиною, найменшою одробиною того, чим 

люде живі - JI мала б гордувати тим безмірним 
скарбом, який ти клав :менї під ноги І r еню, r еню, 
ради Бога .живого, не думай сього про мене І ее 

бу ли тільки :мої трусощі. Я т,.к відвикла від по

да.рунків жmтя, ЩО рука не простягаєть ся прий

мати їх. А при тім мою душу так загукано, зне

чулено, обгороджено парканаии ріжпих приписів І 

Адже навіть пташка не може злетїти просто вгору 

в ТЇСНIlI огор()жі. І ЩИГЛИК, пробувши довго У 

l\літцї, на відважуєть ся відра.зу -летїтп на волю. 
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І'еню, lеню І Як би ти був знав, що ТОДІ ДІЯЛО ся 
В моїй душі І Як скакало моє серце прй твоїх сло

вах. .як трепав ся кождий: найменший нерв І А 

коли мої прокляті уста перебили тобі, коли моє 

лице - проти полі - підверну ло ся від тебе, ах, 

то моє серце, облите ІtрОНЮ, не тямило себе з бо

лю І А мон душа, облита крівавими слїзьми, мов 

Магдадина, припадала ДО твоїх ніг і цілувала іх і 

кричала нечутно: »Не вір устам І Не вір лицю І 

Не нїмій, не стій так непорушно І Зупини мене 

силою І Рятуй мене переді мною самою, перед моєю 

глупотою і трусливістІО, що отсе перемarають ме

не 1« Але ти 5аніміп і стояв непорушно, і мої во

pom, ГJIyпага і ТРУСJIИвість - перемогд.и мене, ЗВИ

заш мою душу й ПОВОЛ:ОRЛИ ЇЇ, нк подонянку, В 

собою. Вона ридала нечутп:о й ОГJIядала сн за 'ГО

бою, нїмим зором благала твоєї помочі, але ти не 

ворухнув СЯ ••• 

»r еню, голубе мій, - та невже ж CJl хвиля ми
ну ла назавсїди? Невже ж така нагода не вер

неть ся біJlьше? Невже ж менї так і тонути на

вї:к;и· в тому морі розпуки, щ:о вже тепер хапає мене 

за горло? r еню, r епю І Тепер остання пора, остан
нн хвиля І Рятуй мене І Не слухай, що будуть 

говорити мої уста - о, бо пони заморожені, за

морені, трусдиві. Прислухай сн до крику мойого 

серця, до благання моїх очей І Не покинь мене І 

Не відіпхни мене тепер! Я така нещасна, r еню, 
така бідна, така зломана. У мене нема нїкого ва 

всьому світї, до кого б я хоч думкою могла при

хилити ся, крім тебе одного, r еню, серце моє І О, 
не відіпхни мене І Прийми мене хоч за свою най-
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ШІЧКУ, щоб тількп я не МУСЇJ:<l ЖИТИ Й ду шити ся 
ОСЬ тут, у тих стїнах, що бу ли менї пеклом і тор

турою ЦЇДІІХ десять лїт! 

»Мав би ж ти забути мене? ~Iaв би ж ти після 

нашої останньої стрічі зовсїм занехати мене, випо

ЛОТИ з серця, мов непотріБНИЙ бурян, викорчувати, 

мов кропиву? Боже! Не ДОlIускай до мене такої 

думltИ! ее ж будо б страшно! ее ж значило б 

відібратп потопаючому останню стебелинку. ее не 

:може бути. Я чую в серцї діямантовий промінь 

твоєї ЛІОбови, r еню. Він світить, искрить ся, мі
'Нить ся і гріє мене по-давньому - ні, яснїйше, 
краще, нїж колинебудь. ее не ілюзія І ее чуттє 

я знаю. Воно досї держало мене на світі, додавало 

мені сиJill у стражданню, не допускало до розпуки, 

- воно й досї не покину ло мене. Ні, ти любиш мене, 

r еню! Чую ее, вірю в се й живу сею вірою. Зна
чить, нїчого надумуваТІІСЬ! Годі довше терпіти 

знущання й наруги. Міра переповнилась. Пора 

на рішучий KPOIt, і я зроб.іІЮ його спокійно. Пов о

роту нема - хиба в могиJry ... До побачення, r еню !« 
І пона стрепену ла сн, рз.звязала рушник із го

лови і кинула його в :кут, підбігла до комоди, від

чи.н::и:ла п й поча.lf.aJ одягати ся. Не надумуючись, 

вона одягла свій звичайний чорний убір, приче

сала во.nоссє і вложила маленькі брилянтові ковт

ки 1) В вуха. Потім із 'найдальшого кута комоди 

винила малу деревдяну шкатулку, відімкнула П й 

добу ла з неї свої преціози й :кілька білєтів гїпо

течногО банку - цїле своє віно. Все те вона вло-

1) Сережии 
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жила до маленьк~го шкіряного саКВОJIжика, наділа 

на себе шубу й кальошї поверх череви~ів Ї, за;

укнувши за собою покій та взявши ключ до кишені, 

вийшла на вулицю. 

Була вже зовсім ніч, ота зимова ніч у місті, 

трохи блїда від світел, що мигали крізь вікна, й 
від JIНмп, що ЖОВТlІМ'и плямами тлїли то тут, то 

там краї( вулиЦї, бліда, врештї, від снїгу, що по

кривав ву лицю й: дах.а, і зтпха, веJtИ1tи.ии платами 

падав і падав на землю. На ратуші вибила сема. 

Регіна затремтіла. В її памяти зовсїм віджило те 

чутгє, яке почувала колись, ДИТИНОЮ, входячи в 

темний лїс у своїй вандрівцї до вершка гори. Яки

мось холодним, непривітнІІМ видав ся їй ТОЙ світ, 

у який Вона пускала ся тепер, покинувши - ба

чилось, на завсіди - пороги свого дому. Випливала 

па широке, невідоме море, из., Бог·зна', які пригоди 

- перший раз на своііому віці зовсім незалежна 

панї своєї волї. Серце її стискало св. трівожним 

почуттєм, дух У грудях захапувало, й вона спішила 

наперед. 

»Не обертай ся І Не обертай сп 1« - шептало 

їй ЩОСЬ до вуха, і вона нараз, немов пхнута якоюсь 

посторонньою силою, оберну ла CJI й окину ла оком 

своє покинене сїмєве гніздо. Важке зїтханив ви

рвалось із її грудей. 

»Пропали мої надії 1 Чую, що прийдеть ся вер
нути ся назад у сю про:к:ляту нору ,« - шептала вона, 

!дучи 'далі помалу, стрягнучи 1) в сипкому снігу 

та ледво переводячи дух. - »Я оберну ла ся, а ее 

1) Грузнучи (поль.) 
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зна чить, що сила того дому взяла верх наді мною, 

притягне ,Мене назад до себе. Може, вернути ся 

назад ?« 
Вона зупинила ся, думала. Але нараз їй шиб

ну ла в голову думка, що Ста:ЛЬСЬRИЙ вернув с.н до

дому Й, побачивши, що її нема, пустив ся догоняти 

ЇЇ. На ву лицї чути бу ло чийсь ГО.10С, щО видав ся 

їй подібни'м до голосу Стальськаго, і ее бу ло .для 

неї ,Мов острога ДЛЯ конн. 3J1~бати св зі Стальськ.им, 

сидїти з ВИМ бік-о-бік, слухати його слів - нї, ні І 

І{Fаще смерть І 

І вона, добуваючи всїх сил, ПУСТИ.іІа св: ЙТИ, 

майже бігти в напрямі до ринку. 

В боковій ву лицї, саме напроти Bar'MaHoBoro 
дому вова зупинила ся, вся облита ПОТОМ, утомлена, 

задихана. :Мусїла перевести дух, успокоїти ся. В 

тій хвилї з хвіртк.и У штахетах, що відділяли ВаІ'

мавове поміщеннє від ВУJШЦї, вийшов чоловік: у 
короткім, робітницькім убранню, високий, трохи 

згорбдении, і впер у неї свої блудні очі. Регіна 

не звернула на нього уваги, вона так була запита 

собою, своїми думками, що не бу ла б пізнала й 

далеко більше знайомого їй чоловіка, ніж Баран. 

Але Бар3lН відРазу пізнав Ії. В його корій голові 

при видї іі збудиJlИ ся якісь спомшщ. Хтось по щось 

велїв йому звертатіІ увагу 1Іа сю паню. Хто? По 

що? Він на-разі не міг пригадати· собі, та про те, 

коли Реr'іпа рушила далї, він здалека, обережно 

спішив слїдом за нею. Аж коли вона ввійшла на 

подвіррє його камениці і вступила на сходи, що 

вели на перm.иЙ поверх до Євгенового помешкання, 

йому стало ясно в голові, він зареготав ся, вдарив 
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~ебе додонею по чолї Й, не НilДУМУЮЧИ ся, бігцем 

побіг до знаного йому шинку, де мав надїю застати 

в тій ХВИДЇ Стальського. 

LIV. 

Євген сидїв при своїУ бюрку Й писав. 

Він був певний, що його у люблена думка спов

нить ся, що перше народнє віче відбудеть св завтра.. 

Заборона від староства не надійшла; Парнас зго

лосив с.н зараз другого ДНЯ й попросив знов зав

датку, заявляючи, що староста вже не має нїчого 

проТІ1 того, щоб У його заїзді відбули CJI збори. 
Тепер приходилось тіЛЬRИ ск.дасти реЗОДЮЦll, які 

:мало б ухвалити завтрішнє віче, і Євген саме пра

цював над ними. 

В тій хвилі хтось несміло застукав до дверей. 

- Прошу І - мовив Євген, дивуючись, хто ее 

в таку пізну пору заходить до нього. 

Двері відчинили CJI звільна, і в них показала 

с.н висока жіноча постать, уся в чорному, з ли

цем, заслоненим густим вельоном. 

Євген схопи·в СЯ З крісла і поступив напроти 

дами, що мовчки заперла й замкну ла Hёf. ключ за 

собою двері, а потім, обернувши ся до нього .1ІИцем, 

відкрила вельон. 

- Ах, се пані І - скрикнув Євген, більш 

зачудуваниі, нїж урадуваний видом Реrіни в та

кому незвичaitному місці і в таку незвичайну пору. 
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Дивує вас мій прихід? Правда? - :мовила 

Регіна, злегка всміхаючись. 

- Признаюсь вам, панї, .в: скоріш н3.АЇЯВ ся 

смерти на себе, ніж вашого приходу. 

- Вибачайте, пане, - мовила Регіна, стоячи 

на одному місці, - не :моя сила бу ла попередити 

вас ... 3репгrою, не знаю, чи ее було б на що здало 
ся . . . .н, може, перервала вам роботу? 

- Нї, панї. .н вже майже скінчив. Ту кри

хітку, яка ще лишила сл, зроблю й завтра. Прошу 

близmе. Прошу сідати, розгостити СЯ. 

Регіна сіда на кріслї праворуч бюрка, але не 

роздягала сл а:н.і з шуби, ані з КaJlЬошів. Євген сів 

на своиому звичайному місці і спокійно, 8 відтін

ком тихої мелинхо.пїї, глядів у її лице. 

- Чим .можу служити пані? - запитав він 

по хвилевій мовчанці, бачучи, що Регіна сильно 

вперла свої очі в нього й немов силхувть ся про

читати щось у його очах, лиці і всій подобі, але 

сама не говорить нічого. 

- Служити? Мені служити? - повторила во

на, мов сама не свол. - Що Я вам скажу? Тут 

треба б багато говорити ... 
- Але в такім разі чому ж пані не ласкаві 

скинути футро й Itaльоші? Тут У мене тепло, :мо

жуть пані набрати сл катару. Прошу, прошу, я 

пані допоможу. 

Регіна РОЗДЯГJlа ся з верхньої одежі при Євге

новій помочі, а потім сїла знов на крісло й мовчки 

дивила ся на нього. Іі лице бу ло бліде, тільки 

очі горіли дивним вогнем, а її тонкі губи рушали 

ел, мов говорили щось, але без голосу. 

26 
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- Прошу коди пан мають що робити... .Il 

не перешкоджаю ... я посиджу ось так хвилину 
нехай пан так уважають, як би мене тут зов.сї:м 

не бу ло, - мовила вона .'Іедви чутним голосом,_~ 

уриваним з нутрішнього зпорушення. 

- Алеж панї... Per'iHo І - сКрИК'нув Євген, 

- що ее з вами? Ви бліді... дрожите... ваші 

руки холодні ... 

І він УЗ)ІВ її руки У свої долонї і глядів їй 

просто в очі. 

НІчого, нїчого... менї добре, - шептала 

Per'iHa, і з її очей занапал.u сльози. 

- Ви плачете І 3 вами щось стало ся І ... 
Ваш прихід у таку пізну годину Боже мій, мав 

же би: ваш муж ... 

- Пст І Не згадуйте мснї про нього І По що? 

Нічого надзвичайного не стало ся. 

- Але що ж вас вигнало 3 дому? Длячого 

ви ... 
- Нїщо мене не вигнало. Я сама... я так 

собі вийшла прогулити ся... баqу, що в вас еві· 

тить СJl ••• 

- Ах, пані І Не говоріть так І Ваші .сльози, 

вен ваша постава говорить щось зовсїм и:ньше. Я 

не хочу ВТИСІ{ати ся в ваші сїмєпі відносини, не 

маю права жадати, щоб ви довірили ся менї... Та 

все-таки. .. КО.:Ш ви зайшли до мене, певно, шу

кати поради, помочі, то прошу сказати, ЧИУ можу 

бути вам помічним ? Чей же не сумнїваєтесь, що 

я готов зробити для вас усе, що тільки зможу. 

Pe:riHa, тимчасом, заспокоїла ся трохи. Теплота 
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в ІІОКОЮ, Євгенова спокійна бесїда, й ЙОГО тихий, 

певниЙ пог ЛНД втишиди потрохи бурю в 11 нутрі. 

- Ви вгадали, - мовила вона. - я: прийшда 

просити в вас поради й помочі. 

- Що ж там у пас стало сл? 

- Не стало ся ніщо надзвичайне, але те, що 

дїєть ся день-у-день, раз-у-раз, те вже перейшло 

міру :МОЙОГО терпцю. я: не можу довше жити з 

ним. :Мені лишало ся або одуріти, або самій собі 

смерть заподїяти, або ... 
Вона :евірвала і знов сильно, трівожно почала 

ВДllВЛНТИ СЯ в Євгенове лице, немов силкувала ся 

там вичитати собі засуд на життє, чи на смерть. 

- Або розірвати те ненависне подружжє, -
мовив спокійно Євген. - ВИІ повинні бу ли зро
бити се давно. 

- я: постановила зробити се тепер. 

- І прийшJШ до мене за порадою в тій справі? 

- За порадою? -3 зачудуваннєм перепитала 

Регіна. - Якої ж тут іще поради треба? 

- Ну, я ·думаю ... законний розвід., ее така 

справа ... 
Регіна перервала його слова голоснии, гірким 

сміхом. • 
- А, так, то ви думаєте про розвід І А, правда, 

ви правник, адвохат І Адвокатський інтерес по· 

перед усього. 

- Перепрошую вас, па:нї, коли я хибно зрозу

мів вашу інтенцію, але н, справдї, так зрозумів П. 

Ноли пані :мають ЯКИЙ иньшии намір, ТQ прошу 

сказати його мені. 

Реr'інине лице поБЛЇД.'lQ ще дужmе, її губи задрі-

26. 
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жа.п.и, і, ІІОХИЛИВШИ голову ВНИЗ, вона мовила ле,цви 

чутно: 

- НЇ ... JI не маю вам ніщо більше сказати ... 
я, справдї, хотіла... ті..'lЬКИ... про розвід ... 

І, закривши лице руками, вона почала гірко 

{:идати. 

Євген зрозумів, що в неї тяжить ЩОСЬ на серцї, 

чого вона не хоче сказати і, взнвши її холодні руки, 

почав розважати її. 

- Але ж, пані, бійте ся Бога І Що ви робите? 

у вас щось тяжить на серці. Скажіть І :Коли тіль

ки моя змога допомогти вам, в: готов усе зробити 

для вас. 

Регіна злегка відняла свої руки від нього, знов 

закрила н.иии лице і пл.ахала. Євген не знав, що 

робити й постановив ждати спокійно, аж вона вти

mить сл. Та ось нараз вона віднила руку від тІ ця, 

витерла ХУСТRою очі, і вперве підняла їх твердо й 

рішучо на Євгена. 

- Даруйте, пане, - мовила. - Л дурна. ее 

н останок своіх молодих дурощів утопила в тих 

сльозах. Стало ся, і годї про ее. А КОJIИсе стало 

ся, то, властиво.. . ВJI.астиво, я ае :маю вам що біль
ше сказати. 

- Говорите, пан), загадками, аки:х: н не вмію 

відгадати, - мовив Євген. - І робіИте мені велику 

прикрість тим браком довіррн. 

- Браком довірря? .я: до вас? Ну, коли 

вже на довіррв зводите річ, то нехай І Скажу вам 

по правдї, що мене привело до вас. Тепер я знаю, 

що ее бу ла ілюзія, ЩО, позбуваючись ЇЇ, я позбу

ваюсь - ну, та що там І Пропало. Так знайте, .и 
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йшла до вас, щоб не вертати ся більше до свойого 

мужа, щоб вирвати CJi 3 того пекла, яким було 

для мене дотеперішнє житгє, щоб віддати ся вам, 

бути вашою наймичкою, невольницею, чим хочете 

- тільки, щоб не вертати ея назад там... lf!J 
ТОГО ••• 

- Пані! - скрикнув Євген, вперши в неї 

зачудувані очі. 

- Не дивуйте ся й не лякайте ся! Тепер я 

знаю, що ее бу ла дурниця, моя глупа ілюзія. Від 

першої хвилі, холи я ввійшла сюди, КОЛИ почула 

ват голос, н зрозуміла, що ДЛЯ мене все пропало, 

що в вашому серці згасло те ПОjJУМЯ, при якому я 

хотїла огріти своє серце. 

- Панї, - хотїв бу.llО щось сказаТи Євген, 

але вона перебила йому. 

- Ні, нї, не говоріть І Не заперечуйте, бо се 

бу ла б неправда. Менї не хотілось би, щоб ви в 

моїх очах накину ли на себе тїнь нещирости: І не 

звиняйте ся, бо нема за що. Любов не залеж.ить 

від нашої волї, приходить без нашої заслуги, ще

зає без нашої вини. Тай за що вам любити мене? 

ЧИМ я була для вас досї? Що дalла вам, крім того, 

щО ви самі зробили з мене у своїх мріях? Ні, не 

говорімо про любов. Не говорімо про мене І 

- Нї, панї, - мовив Євген. - І я не буду 

говорити про любов. І я сам бачу, що пора наших 

любощів мину ла, й вїяка сила не верне її. Але про 

вас конче мусимо поговорити. .н дуже добре розу

мію, що вам годі жити так дальше ... 
Е, що там І - мовила Ретіна й махну ла 

рукою. 
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- Що вам годі навіть вертати ся до мужевого 

дому. Зрештою, не знаю, як пи розійшли ск ... 
- Кажу вам, що між нами не бу ло нїчого 

надзвичайного. Нема чим вам турбувати СЯ. Нї, 

пане, про ее покиньмо. Я ось що хотїла сказати 

вам. Чую, ЩО ви СКJUшаєте на-завтра ХJIопські 

збори. 

Так, пані. Се має бути перший крок, пер

ший початок моєї ширшої, народньоі працї. Хочу 

ДОR.'Іастп всїх сил, щоб довести сей народ хоч трохи 

до освідомлення, привчити його користувати ся ЙОГО 

правами, бороти ся з його кривдниками, - з запа

лок .мовив Євген. 

- Ось куди тягне ваше серце І - s жалем ма-
о вила Регіна, а по хвилї додала: - Що ж, робіть І 

Як JI жалую, що JI не мужчина, що не можу допо

магати вам своєю працею, своїм знаННЄ:rtІ, хоч би 

тільки своїми кулаками І 

- Ви, пані? 

- О, пане, JIК би ви знали, як часто зі свого 

домашнього пекла я рвала ся думками на ширший 

світ, там, де йде чесна, явна боротьба, де шоде 

терплять за високі ціли, але й тріумфують із їх 

побідою І Та що, не судилось мені, не судилось нї

чого І Знаєте, як то в пісні співають: 

Лк зеленій конопельці у болоті гнити, 
Ой, так менї, СИРОТИВЇ, за нелюбом жити. 

Ну, та що там про се І Стало сп й мусить 

дійти до кінця. А ось ваше дїло, воно повинно 

ЙТИ чим раз далї й далі. Бажаю вам найкращих 

успіхів і маю надію, що успіх буде. А щоб вам 
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дати доказ, що мої бажання - то не пусті фрази, 

то ПРОШУ вас, прийміть отсе ... 

І при сих словах Регіна поклала на Євгеновім: 

бюрку спій саКDОЯЖIllt, що досі держала надїтий 

за вушко на лївій руцї. 

- Нї, пані, - мовив Євген, - не робіть сього І 

Ha~[ таКІІХ оеоБДИDИХ фондів для нашої роботи не 

потрібно. 

Буде потрібно, буде І - мовила Per'iHa й 
почала е:квапливо надяга ти кальошї. 

- Та головне ось що: ми не маємо права 

прийма ти їх від вас у такій хвилї. 

- Е, щО там І Моя наЙтяжша хвиля вже ми

ну ла! - МОDила Реr'іпа і з поспіхом почала вдягати 

на себе шубу. 

В тій хвилї на сходах загуркотїли важкі кроки 

кількох дюдеfi . .якась рука брязьнула клямкою від 
дверей Є13генового покою, та, переконавши ся, ЩО 

вони замкнені, застукала сильно до дверей. 

Євген схопив сл іі поступив крок наперед, по

тім, обертаючи ся до PeI'j lIИ, вказав ЇЙ очима бокові 
двері, що BeJIII до його спальнї й бул.и до половини 

відхилені. Вона нечуткими нро:ками вийшла й зам

ЕНУ ла двері спальнї за собою. 

Стук повторив ся. На коридорику перед две

І=има ЧУТlI бу до гомін і сміхи. 

- Хто 'І'ам? - запитав Євген. 

- Прошу відчинити! - 0звав ся нкиfiсь грубий 

голос. 

- Хто просить? Там вас багато. 

- Прошу відчинити І В імени закона І - МО-
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ВИВ той сам голос, і рівночасно п{)вторило сп СТУ

KaнНE~ до дверей із більшого силою. 

- Овва! В імени закона 1 - іронїчно скрикнув 

eBгelr і ДЛЯ обезпен..и вклав у кишеню вабитий ре

вольвер, що JIежав у шухлядї його бюрка. - Прошу 

сказати, хто там добllваєть ся, инакше не відчиню. 

- Та відчинїть бо, пане, до сто чортів І .я: 

домагаю ся, Я, Стальський 1 - заревів за дверима 

ПЯ::Н:ИЙ голос, і рівночасно почалось до дверей ска

жене стукапнє кулаками й ногами. 

LV. 

Сього понедїлка від самого ра'нку Баран був 

дуже неспокійний. Від часу новорічної авантури 

nін жив, мов у полуснї. Вдень він ходив і нипав 

по подвіррю, робив дещо, різав і колов дрова, но

сив воду до прачк:арнї, що була в сутеренах, або 

бігав за справунками, які давали йому партії. Він 

fобив усе те досить добре, але не говорив І майже 

нїчого, а, властиво, раз-у-раз воркотів собі щось під 

носом. Уночі, забивши ся у свою комірку, він 

говорив сам до себе голосно, говорив зовсїм без 

звязку про тисячні річі, що, мов ріжнобарвні че

репки в калє:fiДОСlООпі, пересуваЛІІ СЯ по його голові, 

вяжучи ся в тисячні зовсім несподївані фі:гури і 

звязки. Зальотна прачкn., і І"раса киця з сусїдства, 
і стара бабуня, що збирала кости по сміТНИІ{ах, і 
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ПЛНИЦЯ, що кричав у шинку, і Антихрист, що мав 

прийти не СЬОГОДНЇ, то завтра, і Євген,. і мужики, 

і попи, і все-все перевертало ся й мішало с.в: в його 

голові, і було темою його самітних МОНОЛЬОr'ів. І 

чим далї в ніч, тим його неспокій збільшував ся, 

а в одинацятій він вибігав надвір, чіпляв на себе 

балію й виходив на ринок. Правда, намови Ваr'иана 

й полїціJIНтів мали на його хору волю настілько 

впливу, що він не брав праників, а тарабанив тіль

ки ку лаками. Один полїціянт зробив йо~у ще ласку 
й дарував йому старі суконні ру кавицї, щоб не від

морозив руки. Баран сповнював сумлїнно даний 

йому наказ і за кождим разом, ідучи на свій нічний 

обхід, надївав ті рукавицї на руки так, що гук від 

балії був ледви чутний. Обійшовши тричі ринок і 

раз костел і оббивши собі руки так, що аж паmі.п.и, 

Баран вертав ся додому, СR.ИДав балію ДО шіпки, а 

сам, не роздягаючись, к.идав ся на свою постеJIЮ 

і спав до рана, мов убитий. 

Але сьогоднї від самого ранку він був страшен

но неспокійний. Не знати, КОЛИ: чи зараз, по про

будженню, чи при встаnанню, чи при першім виході 

3 хати йому мигнула в голові думка, що сьогоднї, 

саме сьогоднї, :має появити ся в місті Анrихрис-г. 

І ся думка почала вертїти сл і бренїти в його го

лові, :мов оса. Все Д'овкола НЬОГО, щО він бачив, 

чого доторкав ся, потnерджувало її. Ледова вода, 

в якій він мив ся, видалась .йому гарячою, як' окріп 

- не даром, се його знак. RО.1И він виfiшоп на 

подвіррє, n ОТDорепу браму 3 пу JПlці заглянув нкийсь 

велиIWЙ, чорний, незнаний йому пес - ее Йог.о 

післанець. Крук закрякав над його головою -
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се його ВІЩУН. Баба переftшла з КОНОВІ\:ами, ДИМ 

вип ся 3 комина і стелив ск по подві ррю, погонь 

під кіТДО?ІI у прачкарнї тріщав і порскав ГОРЮЧИМ 

ВУГЛGМ насеред хати - все те, псе були його знакиl 

І нараз Баранові мигну ла в голові думка, що 

він надійде зі своїм військом зі сходу - від Би

годи, зупинить ся на ыотї,' а передом піш~е свою 
авангарду до міста, щоб на ратуші заткну ла його 

хоругов. Він був певний, що се станеть СЯ зараз, 

а, може, вже й стало ся. І ось, ПОКИНУВШИ коновки 

з водою перед дверми п~ачкарнї, він у смертельній 

трівозї скочив до словї комірки, надів стару, куцу 

кожушину, яку недавно дістав від Вагмана й, бала

каючи ненастанно сам до себе та розводячи ру

ками, поспішив ;за місто, на міст, на Вигоду. 

Надворі потеплїло після довгих морозів. У мі

стї була відлига, але за містом тяг холодний вітер 

і курив дрібним снїгом. Ріка стокла під ледом, і 

тілыtи декуди·, на шнпогах та бистринах, вода по

пролизувала грубу кригу і клекотїла у пролизах, 

викидаючи тут і там невеличкі потічки, що розли

вали ся поверх леду і звільна замерзали, всяхаючи 

у сніг, яким покритий був лїд. Найбільший проmз 

був якраз під мостом із правого боку, де вода, роз

биваючись о здорові дубові І{ОЛОДИ, вкріплені там 

для розбивання леду, творила понизше глибокий 

вир, що крутив ся і хдекотїв, від-часу-до-часу хрусь

каючи невеличкими кригами, які надnлива.n.и 

згори і тут мололи· ся на дрjбні шматочки то об 

колоди, то об гострі береги грубих криг. ее місце 

так і звало ся Клекіт. його навіть при низькому 
стані води оБМlПIали й рибаки, і пливаки, а тепер: 
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коли ріка »дула СJI« під ледом наслїдком теплїйmої 

хвилі, воно бу ло аж страшне у своїй дикій :красотї. 

Баран, сам не знаючи, чого й по що, зуrшнив ся на 

середпнї моста й довго вдпвляв СЯ У спінене гирло 

і слу~аn хруськоту ЕрIIГИ. В його уяві мигнув об

раз тої страшної ночі, КОJШ nін на руках, мов ди

тину, принїС сюди свою задушену жінку і з ОТ

сього самого місця вкинув У Клекіт. Він зазирав 

тепер у воду бе;:} нї'вкого зворушення, але 3 якоюсь 

дитинячою цїкавістю. Йому здавало сл, щО зо дна 

Іtлеl\ОТУ, 3 тих клубів піни, що бігали довкола 

поверх ВОДИ, ось-ось вихидить сл дрібна жіноча 

рука й RИвне йому, покаже КУДИСЬ, дасТЬ нкийсь 

знак. Ся нова думка моментально усунула з його 

душі ті образи:, що досї мучили її, nін забуn про 

Антихриста й: його полки, забув про Вигоду і про 

горб, із якого мав ВlІгллдати, і, nсміхаючи ся, стояв 

на мостї та ЦЇІШВО заглядав у Rлекіт. 

»Розумієть ся, розумієть ся,« - мовив він сам 

до себе, - )}вона Бликала мене. Має щось сказати 

менї. ДИВНО, як Бона досі витримала ТУТ. Адже 

МОНРО fI холодно. Адже шлюбна жінка І Гріх би 

був не ПРПЙ:М:lfТп. Тількп слухай, Зосю, щоб мені 

BjAтenep анї-ні давніх фах І Борони тебе, Боже І 

Ти ж знаєш, J[ не був для тебе злим чолоnіІ<ОМ, то 

по що ж ТИ роби.'la мені се? JI й тепер - бор()ни 

мене, Боже! Нічого тобі не скажу, не випімну. 

Нехай C~ все Пде з ТНМ часом. Але на будуще 

памнтап І - Будь добра, будь TaIta, як була зразу, 

мов: люба, маленька нїточn:а, моя курочка, мон Kpa~ 

савичка І Добре? 

І нараз кому стрелила до голови нова думка. 
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RоJШ вООІа вернеть ся сьогодні, то куди ж він по

веде їі? До своєї комірки? Ну, ее хиба сміх людям 

Raзати І І він що-духу побіг до міста, й, відходячи, 

ще раз обернув СЯ в напрямі Rлекоту й мовив: 

- я: зараз, 3 осуню , я зараз вернуеь 1 Не бій СЯ, 
SI буду .на час. Мушу піти впе~д приJI.3.ГOДИТИ 

хату. Адже я без тебе, голубко, не панував. Мене 

покину ли в.сї, я зробив ся жидівським слугою, сто

рожем, і живу в такій кучцї 1), В такім барлозї, 

що ти й посин.а свойого боялась би заперти там 

на ніч. Так, моє серденько, перебідували ми обоє 

той час. Ну, але тепер усьому кінець. Ти' вернеш 

CJI, я заслужив великі гроші, найму в Ba:r'MaHa гарне 
помешканнє з трьох покоїв і кухнї - на першім 

поверсї, а якже І Накуплю гарних меблїв, диванів, 

даеркал· - усе для мовї бідної 30сеньки, щоб вона 

знала, .як я люблю ЇЇ. 

І в веселім настрою, балакаючи ось так і пере

бираючи подрібно всї меблі, все владження будущого 

помешкання, він ішов до міста, щасливий як нї

коли, не звертаючи уваги нї на що й нї на кого. 

Було вже геть із полудня, кол.И він дійшов до 

ринку. Чалапкаючи у г цбоItоиу, МЯГRОМУ снїгу 

він утомив ся, був увесь мокрий від поту і почув 

сильний голод. Якось не думаючи про се, вступив 

до знайомого шинку. Шинкар, якому він часто 

робип ріжні прислуги: носив воду, рубав дрова, 

двигав бочки або направляв ріжну ПОСУДУ, поздо

ровив ЙОГО приязно і, не чекаючи замовлення, по

ставив перед ним добрий келїшок горіпи й булку. 

1) Хлївець на СВИНЇ 
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Баран ІШЛЬНО, уважно глянув на нього і всміх

нув ся. 

- Ага, ага, знаю вас. ви - Мошко. Би добрий 

ЧОЛОlllК. Моя Зося также говорила, що ви добрий 

ЧОЛОВІК. Бона вас знав. О, будете бачити, вона 

пізнав вас від першого разу. Добрих людей не 

годить ся забувати . 
. Мошко знав про Баранів хороблипий стан, що 

в останнїх ДНЯХ значно погіршив ся і, :кладучи 

йому руну на плече, МОВИВ: 

- Візьміть, Баране, випийте й: закусіть! Би 

голодНІ. 

- Е, щО там ГО.1l0ден І - мовив радісно Баран. 

- ее riльки сьогоднї ще. Остаl!НЇЙ день. Сьогод-

ні вона вернеть ся, і всій бідї кінець буде. Адже 

знаєте, Мошку, - додав він пошептом, схиляючи 

голову до Шff.Епtарн, - в мене є великі гроші І 

3 ложені, схоnані... Се н навмисно ніКому не го· 

ворив про них. Навмисно чинив себе таким бід

RИМ. А ось побачите завтра;. КОЛИ :МОН 30СН вер

веть ся І Ну, ну, та я наперед не хочу говорити·.: 

Ваше ЗДОРОВJ[Є, Мошку І 

І він випив горілку, а потім почав істи хліб, 

ламаючи по крихітцї, жуючи його Й ковтаючи, оче

nидно, без ніякого апетиту. А тим ,часом говорив, 

говорив ненастанно. Думка про сховані гроші опа· 

нувала тепер його уяву, й він .почав оповідати 

якусь нечувану історію про те, ян: він разом із 

дванацятьма розбійниками забив багатого пана, 

забрав у нього гроші, одурив своїх товаришів і 

сам забрав усі гроші та сховав ЇХ у безпечне місце. 

Ті КОJIИШНЇ товариші чатують на нього за містом, 
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лагодить ся вбити його, 5аписали себе Антихристові, 

щоб тільки при його помочі дістати його у 

своі руки, але він не боіть ся їх. Доки був сам, 

то бояв ся. Але сьогодні вертаєть ся його 30СЯ, 

а в неї є така сила, що віджене всі ворожі стріш·. 

Адже вона не дармо жила у Клекотї, служила там, 

бідувала, щоб навчити ся чарів і обгородити його 

від уенкоі біди. 

В шинку було пусто. Рідко коли який робітник 

або міщаНIІН заходив, випивав на...стоячки чарку го· 

рілки, платив і йшов далі. Баран сидїв у куті, опер

тии на лікоть, похиливши голову Й балакав - ти

хійше, чимраз тихійше. Перед ним лежав пощи

паний, недоїджений шматок булки - він не бачив 

його. :Мошко давно не слухав його бесіди - він не 

завважував сього і говорив, говорив, поки, вкінці, 

його голова зовсім не спочила на столї. Він заснув. 

Коли про кинув СЛ, бу ла вже сема година. Вікно 

перед його очима бу ло темне, в шинку над шинква

сом горіла лнмпа, а за столом сиділи деякі зви

чайні вечірнї гості, пили пиво, балакали і сміяли 

ся. Баран СХОПИВ CJI з місця й почув якийсь страх. 

Що се він робить? .Адже він мав піти до Вa.t

мана наймати помешканнє, купувати меблі І А тут 

уже ніч. І, не кажучи нічого, він прожогом кинув 

с.я з шинку й вибіг на ву лицю. 

Надворі падав снїг;, тихо, ненастанно. Небо 

насуну лось важкими хмарами, а нафтові лїхтарні 

ва ВУJIИцях видно було, мов крізь сито. Бара'Нові 

не далеко було до Вагманового дому. Він застукав 

до дверей, які звичайно бу ли замкнені. ІІо хвилі 

Вагмав вийшов сам і Bi~iMKHYB йому. Він не дер-
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жап слуги, а тільки послугачку, що тепер, Прllла· 

годивши вечерю, пішла собі додому. Bar'MaнoBa 

жінка виїхала ще рано до суСїднього містечка на 

весїллє якоїсь своячки. Побачивши Барана, Bar'
ман впустив його до свого пок ою, що був разом і 

його спальнею й канцелярією, і де обік ліжка сто

яла здорова вертгаймівська каса. Сївши на 'свойому 

старомодньо:м:у фотедю, оббитому шкірою, Bar'MaH 
обернув ся до Барана, що, своїм звичаєм, стояв 

край порога. 

- Ну, що там чувати, Баране? 

- Добре, прошу пана, - мовив радісно Баран. 

- Що ж там таке добре? 

- Вона вертаєть ся сьогоднї. 

- Що за вона? 

- Ну, та мон Зосп. Я тільки недавно довідав 

ся. І про гроші нагадав собі - знають пан, ті 

мої, сховані. Відко.ilIl вона ПОR.ИRула мене, то J[ і 

про гроші забув - так, нк би за:манУJIО. А тепер 

відразу все ясно стало перед очима. Там тих гро

шей буде - зда~ть ся, сорок чи пятьдесJl1'Ь ТИCJ!Ч 

дукатів - саме золото - ну, так, бо папери по· 

гниди б. Правда, будемо мати чим жити обоє до 

старости. Ну, хиба ми не заслужили собі? Хиба 

ле перебідували стількі роки? А н то все говорив, 

що Господь Бог по][..и: Ш.'Іе біду, ТО шле, а noroмy 

як побачmь, що чоловік собі з біди нїчого не ро

бить, ТО він зачинає слати добро. 

BafMaн зрозумів, що Баран,ХОРИЙ, і бажав від
вести його думку на иньші шляхи. 

- Там сьогоднї 3 прачкарнї допитували св: 
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за вами. Rазали, що ви як рано вИЙш.іІИ з дому, то 

й на обід не приходили. 

- І не прийду І - мовив весело Баран. -
Що то мені за обід у прачкарні І У мене від-завтра 

не те буде. Слухайте, пане Bar'MaH, я хотів просити 

вас, щоб ви винаймили мені яке гарне помешканнє. 

Адже розумієте, нк вона вернеть ся, то менї не

МОЖ.IlИво жити з нею там, де жию тепер. Я гадаю ... 
Адже те помешканнє, де живе Рафалович, на по

версї, воно від-завтра вільне? Правда? 

- Хиба він виповів? - запитав Bar'MaH, не 

хотячи виразно заперечувати. 

- О, адже він nід-завтра буде жити в ратуші. 

Він буде в нас бурмістром, буде печатати всіх лю

дей, а хто не схоче ПРИl:IЯТИ його печать, того на 

муки, на смерть І 

- Слухайте, Баране, - мовив Ваr'иап, ще раз 

силкуючись звернути Баранову думку на иньший 

m лях, - я мав би до вас маленьку просьбу. Не 

мог ли б ви занести мені отсей лист на почту? 

Тепер пів ДО осьмої. Підіть зара8, бо за пів 

години замкнуть. Надасьте за рецепісом 1). Ось 

вам гроші. Кілько тут маєте? 

- Пятнацять крейцарів, - мовив Баран, бе

ручи гроші. 

- А лист .як маєте надати? 

- За рецепісом. .Що пап мене питають, як би 

я: був дитина? Чи може пан думають, ЩО я одурів? 

О, я зараз І 

1) За посвідкою відбору (рекомендований лист) 
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І він ухопив лист і гроші, і рушив із покою. 

- А зараз вертайre і принесїть рецепісl -
кри~ув йому на здогін Вa.rмап. 

- 3араа буТІ:У І - відгукнув уже знадвору Ба

ран. Але холи вийшов djl хвіртку :f:i опинив ся на 
вулицї, йому стрінулась перешкода, яка відвернула 

його кроки й ііого думки відразу в иньший бік; Він 

зіт:к:нув св" майже JШцем у лице з Реrіною, пізнІШ 

її і в тій же хвилі почав пригадувати собі, що хтось 

RОJШСЬ велів йому слїдити за нею. Надармо сипу

ючись пригадати собі, хто й Ю::ІЛИ, він пішов за нею 

назирцї. Аж Rоли...побачив, як вона ввійшла в сіни 

»ііого« дому й піднялась на СХОДИ, ЩО вели до по

мешкання Рафаловича, він пригадав собі наказ 

СтаЛЬСЬRОГО Й, заp€готавши ся несамовито, побіг 

що-духу ДО реставраційки, де Стальський ввича~но 

проводив вечірнї години. Він і сим разом застав 

його тут. При одному стоді в відгородженій вижі 

сидїли Стальський, Шварц, ШнадельськlrЙ' і ще два 

якісь панки з повними гальбами пива. Баран став 

у дверцях нижі й, витріщивши на Стальського свої 

несамовито блискучі очі та розтягши широко уста 

до усміху, покивав пальцем, не кажучи ані слова. 

- Се ти, Баране? - МОВПВ Стальський. - А 

ЩО там? Маєш що сказати мені? 

Бара.н, не кажучи нічого, засміяв ся значучо 

.fi RИВНУВ годовою В той бік, де було помешканнв 
Рафаловича. 

- ІЦо? - СБРИІШУВ Стальсьn:ии, - зараз дога

давши ся, в чому річ. - Те, що .в: казав тобі? 

Баран потаКIIУВ головою і звов засміяв ся. 

27 
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- Тепер? 

Баран знов потакнув головою зробив жеет 

обіймання та ЦЇЛУDання. 

Стальський зірвав ея з місця. 

- Панове J Прошу вас за свідків. Не розпи

Туйте :нїчого, JIИШ ходїть. На хвилечку. Ilиво 

нехай лишаєть ся. Прошу за мною. Побачите щось 

цїкавого. 

І всї мовчки посуну ли .1авою з рестав рації і, 

під проводом Стадьського, подались до Євгенового 

помешкання. По довгій стуканинї, коли галас у 

сінях наробив розруху в цїлій каменицї, Євген від

чинив. У сї панове під проводом Стальського втов

пили ся В :кімнату. Крізь двері, ЩО лишили ся 

відчинені, ваJШла знадвору до покою студена пара. 

- Пане! - крикнув патетично Стальський, 

спи:нивши ся якраз проти Євгена, - де моя жінка? 

- Не знаю, пане Сталь ський, - блїднучи на 

лиці, але рівним, спокійним голосом відповів Євген. 

- у мене її нема. 

- Нї, пане, вона у вас І - пїднос.нчи голос, 

мовив Стальськ'ИЙ, - і я прошу вас не скривати 

ЇЇ, а зараз видати в мої руки. 

- Запевняю вас, що гі тут нема, - змагав 

ся Євген. 

- Брешете, пане І - ревнув Стальский і, 

прискочивши до бюрка, вхопив Регінин саКВОЯЖИR, 

ЯКИИ вона лишила. - Бачите, ось доказІ Ії сакво
яжик І О, тут на замку її підпис вигравіруваний. 

Прошу, панове, подивіть ся. 

- Помиляєтесь, пане Стальський, - МОВИВ 

Євген, не тратячи спокою. - ВаlllОЇ панї тут нема. 
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- Corpus delicti, панцю І Corpus delicti 11) -
3 тріумфом кричав Стальський, потрлсаючи сакво

ЛЖПБОМ. - Отсе само не прилетїло 3 мойого дому 

і не впало на ваше бюрко І Де вона? Покажіть ії І 

- Пане, вспокійте ся І Я пам вияеню все! 

- Де мол жінка, злодїю! - :кричав Стальський, 

наступаючи до Євгена. Сей цофнув сл 2) кроком 

узад. 

- Пане Стальський, - мовив він гостро. -
Не забувайте ся І Ви В мойому домі, вдерли ся 

насильно, з компанїєю, нападом... ображаєте ме

не . .. памнтаііте, що JI cьoг~ плаЗ0М не пущу. 

- Де моя жінка? - репетував Стальський. 

- Вімай мені жінку, а тоді говори й роби собі, 

що хочеш. 

- Rажу вам іще раз, її нема тут. Буда перед 

тим у капцелярії, не застала мене, жда.ча і пішла, 

забувши отсей саквояжИБ.. 

- Неправда І Неправда І Вона перед хвилею 

буда тут і мусить бути тут. Ану, панове І - мовив 

він, обертаючись до свойого то в ар.иств а:, - пере

шукаємо ее гнїздечко. 

Не смійте рушити з місця І крикнув 

Євген. 

Що, ти менї заборониш? Ти смаркачу! -
КРИКНУВ Стальський і рушив до дверей спальнї. В 

тій хвилині €BгeH скочив до нього, одною рукою 

вхопив ЙОГО за ГОР.іІО і здушив так, що Сталь

СЬКИЙ тільки зїпнув і бпбалушив очі, а другою 

1) Тїло того, що потерпів; в австрійському карному 
законі - наочний докав 

2) Завернув сл (ПО.1JЬ.) 
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пхнув його в груди так :міцно, що СтаЛЬСЬКИЙ, МОВ 

із пращі, вилетїв за двері, через вузенький кори· 

дорик, і з гуркотом покотИD ся долї сходами. 

- За ним І - RрИКНУВ Євген до иньших, що 
стояли, не знаючи, що робити. Шнадельський: пер· 

ший сунув сл наперед до Євгена, але в сього в 

РУЦї в тій хвилї блиснув револьвер, ду ло якого 

опинило ся на кіЛЬІ~а цалїв 1) перед очима Шнадель
еького. 

- Прошу гречно 2): ОСЬ ту ди дорога І - мовив 

Євген, держачи револьвер упроетертій руцї. 

Два паНRИ, що держали ся ззаду, перші ВИСМИIt

НУ.JШ СЯ З кімнати, а за ними, цофаючи ся в·задгузь,. 

вийшов і ШнадельськиЙ. Євген замкнув за ними 

двері. Потім узяв з бюрка лямпу і, застукавши до 

дверей своєї спальнї, ;ввійшов до середини. 

у спальнї горіла свічка. Регі~и не будо анї 

слїду. Тільки дверцї, що вели· зі спальнї до малень· 

ких сїнець, які знов дверииа виходили на ганок, 

показували, куди вийшла вона. Євген заглянув до 

тих сїнець, на (анок - Регіни не бу ло нїде. 

LVI. 

Барана не було при тих подїях у Євгенові:м: 

помеш:канню. Коли все товариство під проводом 

1) Дюймів 
І) Старе українське слово (к речі), вживаєть ся ще під 

польським УПЛИDОМ серед аахідноукраїнської інтеЛїl'енцїї -
чемно, честь-честю (у піснях: l'речна панна) 
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Стальського вийшло 3 шинку, Баран ішов також 

із ними. Та ось на ву лицї його взяв за плече 

Шварц і зап)Ворив ізтиха: 

- Бідки, Бара.не? 

- Був У Ba:rMaHa. 

- Він дома? 

- Дома. 

- Сам? 

- Сам. 

- Що робить? 

- Не знаю. Певно, гроші лїчить. Вислав мене 

на почту. 

- На почту? 

- Так. З отсим листом. Велїв надати зареце-

пісо!! і зараз вернута ск. 

- Давай сюди лист І - шепнув Шварц. 

- Але ж я .маю занести його на почту, 

сперечав СЯ Баран. 

- Я занесу сам. Давай! 

- А рецепіс? 

- Занесу Вагманові. Н й так маю поговорити 

8 НИМ. 

- Ну, то про-мене. -Тут є гроші на рецепіс. 

- Не треба. Йди до шинку й кажи дати собі 

за них пива. Я зараз прийду. 

- А ви за свої зарекомендуєте? 

- Так. Іди й не турбуй ся. 

Баран пішов до шпику. Шварц забіг також 

за ним і, вскочивши до нижї, де сидїло перед хви

лею товариство,:й де стояли ще ледви :н.а.дпиті гальби 

пива, зирнув на лист, що таким дивним способом 
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дістав ся йому в руки. Лист був адресований до 

(рафа Rшивоту льського. 

- А ее що таке? - шепнув Шварц і, не ду

маючи довго, роздер коверту. В ковертї була карт

Ба паперу і квіт. На картці було написано по

нїмеЦЬRИ: »Платячи менї гроші за відомі папери, 

ясновельможний r'раф забули в мене квіт. Посилаю 

його почтою. Ваr'иан.« А квіт, нотаріяльно лєr'а

лїзовании, виявляв, ЩО за продані довжні папери, 

виставлені на імя пана Е рикальського під застав 

його маєтности на суму 70.000 r'y льденів, r'раф Rmи~ 
вотульський заплатив власникові їх Bar'MaHoBi умо
влену суму 50.000 r'y льденів. Одержавши сю суму, 

Bar'MaH передає папери r'рафові і зрікаєть ся вся

:кого дальшого права на них~ Дата бу.1а шшїш

нього дня. 

Перебігши очима лист і квіт, Шварц зацмокав, 

сховав папери в кишеню і, стрілою вискочивши 

з шинку, погнав до Євгенового помешкання. Тут 

він зуп.ивив ея у брамі й, вишукавши собі оовсїм 

темне місце між парканом і сягом 1) дров, ЩО стояв 

на подвіррю, заховав ся й почав ждати. 

Зараз у першій хвилї до його слуху дійшло 

скажене стуканив і крик із першого поверх3J. По

тім зробило ся глухо, потім попри нього промай

в:у ла тихо мов тїнь висока жіноча постать, УСН в 

чорному, заслонена вельоном і затулена в футро. 

З дер шого поверха долїтали rолоси немов оживл,еноі 

сварки. Потім ~шов крик, стук тяжкого тїла по 

сходах, потім гуркіт кроків і скажений вереск 

Стальського: 

1) Rубі чнний сяжепь (авст. слжень = б футів) 
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- Злодїю! Від.даЙ мою жінку І Полїція! Сю

ди! На поміч! Менї, ВI~paдeHO жінку. 

- Але тихо! Ша! Не робіть скандалу! -
втишували Стальського його товариші, яким до

сить неприємно було, що встрягли В сю історію, 

в якій почали під'озрівати просту напасть Сталь

ського. 

- Ні, не буду тихо І Не буду! - репетував 

СтаЛЬСЬКІfЙ, стоячи на подnіррю. - Ось тут стояти 

1JfY і не вступлю ся. І бу ду. кричати цїлу ніч, поки 

мені не верне жінки! 

Вся камениця бу ла збентежена. На танках, 

у вікнах і СЇнях столли люде, шептали, охали й 

ахали. 

- Пане СтаЛЬСЬR.иfi, - мовив Шва:рц" набли

жаючи с.я до нього, - будьте ласкаві, ВСІІокійте с.а:. 

Вашої панї тут нема. 

- А ви JIК знаєте? 

--- Бо бачив її, як ·виЙшла відси. 

Вийшла І Як то може бути? 

-- Проста річ. Rамениця має два виходи. Ви 

ввійшли переднїи, а вона вийшла противним. 

- Давно? 

-- Вже буде зо чверть години. 

-- І куди пішла? 

- Не знаю. 

- Певне, додому, - додав :хтось із товариства. 

А ви надармо наробили галасу. 

Надармо? О, НЇ І Л нїчого не роблю H~ 

дармо. Л свойого не дарую. Панове, прошу зо 

.мною І Може, ще ДОГОНИМО гі ПО дорозї. 

Трудно буде, - мовив Шварц. - BOHa~ 
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правдоподібно, сїла на саНRИ, що проїжджали СЮДИ, 
й поїхала. 

- А я думаю, що вам поперед усього треба 

ВСПОКQЇТИ ся, - мовив один із товарпства. - У спо

RОЇТИ СЯ Й обдумати справу докладно. 

- Се ж не переЛИВRИ. 3 адвокатом справа, 

- додав другий. 

- я: р'аджу: зайдїмо ще на хвилю до ШИНКУ, 
допиfiмо пиво, а поті)! можемо заглянути й до вас 

до дому, чи панї дома. 

СтаДЬСЬЮІЙ не дуже рад був сьоиу, але това

риші маііже СИ.'lою потягли його зі собою. Шна

дельськай ішов також за ними, але, коли ·діЙшли 

до темного місця, де ву лиця скри.влювала, а лямпи 

не бу ло бл:изько, Шварц потаємно шарпнув його 

за pYhaB. Він озирнув ся й зупини.в ся. 

- А що тю·[? - запитав. 

- Пет! Відстаньмо від них! Ходи сюди в за-

куток! - шептав Шварц. 

- А що? Маєш що цїкавого? - запитав Шна

дельський. 

А вже ж І Ідемо до ПаГ)Іана. 

- Чого? 

- Ну, відомо. Завтра до Америки. 

- Як то? Маєш що певного? 

- Розумієть \'л. Певне те, що в нього є гроші. 

І він сам. І жде Барана, значить, двері відчинені. 

А хоч би й нї, то на стук вийде відчинити. 

- Ну, і що? 

- Ходи! По дорозї поговоримо. А цїкаві річі І 

І, взявши ся попід руки, вони пjшли у против

ний бік, У напрямі ДО Вагманового Дому. 
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Надія Шварцопа, що Bar'MaH, ждучи Баранового 
повороту, ЛИШИТЬ сїнешні двері не замкненими, 

збула ся. Навіть більше, він забув замкнути двері 

з сїней до свойого покою. Сидячи коло стола, за

глиблений у якихось рахунках, він так був занитий, 

що не думав про двері. Коли брязьнула RЛНИRа, 

він, не обертаючись і не підводячи голови, за

питав: 

Се ви, Баране? 

- Л, - .почув ся якийсь не-Баранів голос. 
Ва(:ман обернув ся. Пер~д ним стояв Шна

дельсь:киЙ. у Bar'Maн.a лице побл.їдло, серце момен

тально перестало бити ся. Він зрозумів, що спра

ва не добром пахне й сидів, мов за,д;ереві.шА. 

- Ви ... ви до ме_не? - почав він, ледво виду

шую чи З горда слова. Але в тій хвилї зза плечей 

llilirlдельського висунув сл Шварц і скочив до Ва!'

M~n:a. Сей пробував схопити ся з крісла, та Шна

деЛЬСЬКIІЙ одною рукою притиснув його за плече, 

а другою затулив йому рот. Bar'MaH пробував кряк
нути, простяг руки, щоб відіпхнути Шнадельського, 

але в тій ХRИлї Шварц закинув на його шию ТОН

R-ИЙ, міцний шнурок і стиснув що-сили. BarM~ 

широк() вптріщив очі, голос замер у :його гордї. 

- Пускай плече І Тягни за тну р І - шептав 

Шварц. 

ШнадельсьRИЙ ПОСJIyхав на:казу. Коли стисну

ли міцно за шнур - Шварц за один кінець, а 

шнадельсыі.:й за другий, то BarMaH, сидячи на кріс
лї, скажено затріпав ногаШІ. ВОІШ' не пускали, 

тисну ли що раз дужше. Ще кіДЬБД рухів, ТО ру

ками, то ногами і - спокій. 
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- Неживий І - шепнув mнад~льський, увесь 

тремтячи при видї страшного Пагманового лиця. 

- Ні, жиє ще! - шептав Шварц. - Поможи І 

- Що хочеш рС'бити? 

- Ось тут його! На (Jтсей гак. Неначе сам 

повісив ся. 

І оба підняли ВаГ.мана, потім Шварц завязав 

оба кінці шнура за гак, вбитий високо У стіні -
колись там висів великий образ - і, підтягнувmи 

тіло догори, пусті:lЛИ ЙОГО висіти. Вагман іще трі

пап ХВИЛЮ J;lога:ми, потім гшrоna звісила ся H~ груди 

було по нїм. 

- А тепер живо, за грішми) Двері замкнені? 

- Нї І, - шепнув із переляком Шнадельський, 

бачучи, що вони ві~чинені наростїж. 
- Замкни) 

Поки Шнадельський замикав двері, Шварц 

переШУRував Вагманові кишенї, щоб найти ключі 

від вертгаfiмівюr 1 ). Знайшоnши ключі, він відім

кнув касу. Гроші лежали на купі - банкноти, зо

лоті і срібні монети - чистих 50.000, нинї одержа
них Вагмано!! від l{шивоту льського. Шварц загар

бав їх у невеJIИЧR.ІШ мішечок, що лежа.в тут же в 

касї, і встромив до кишені. 

- Буде з нас І - мовив радісно. 

- А більше готівки нема? - питав Шнадель-

ський, переглядаючи ще шухляду бюрка. 

- Нема. Векслї, скрипти 2) - чорт бери, ее 

не для нас. Ходїмо ! 
І оба вийшли. Виходячи, вони замкну ли на 

1) Огневперта наса системи Вертгайма 
2) Довжні записи 
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кдюч дверІ Ваrмапової кімнати, ключ вкм,ву JIИ 

назад до ее ре,и.ини, відхиливши силою долїшню пол.u

вину не дуже солїдних дверей. Потім вийшли ві 

сїней на ву Л:И:ЦЮ, де в ту хвилю не бу ло нікого. 

Надворі падав густий сніг; високо над містом 

у верхівнх дерев гудїв вітер. Місто дрімало. 

- Куди тепер? - питав Шнадельський, цоко

чучи зубами зо страху. 

- Ходімо до шинку, до нашого товариства! -
мовив Шварц. 

- До них? Нї, не можу. Я ввесь трясу ся. 

На менї, певно, лиця нема. Зараз пізнають. 

- Тьху! Мякушка з тебе! - мовив Шварц.

Ну, про-мене,. то ЛИШИ ся на ву лицї! Я зайду сам. 

Конче треба, щоб нас тепер бачили в шинку. Се 

відверне від нас пїдозріннв, бодай на перший час. 

І вони пішли вулицею, БРОДЯlІИ у глибокому 

снігу, яким за сей вечір ІІОКРИJlа ся зе)шя. Перед 

шинком Шнадельський лишив ся сам надворі, а 

Шварц увійшов до середини. 

- Пан Стальський Tyr? - запитав він шин-

каря. 

- Нема. Ось перед хвилею вийшов із панами. 

- Ну, тай поквапив ся. А я за ними шукаю. 

- Пішов додому. Можуть' пан іще догонити 
його. 

В тій хвилї, озирнувши СЯ, Шварц побачив Ба

рана, що куняв за нед<>IIИТОЮ гальбою пива. Він 

приступив до нього Й, потермосивши його за плече, 

крикнув: 

- Гей, Баране! Вставай! 
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- Га І - крикнув крізь сон Баран і почав 

протирати очі. 

- Ти тут спиш? Хиба тут тобі місце спати? 

Вставай, додому І 

- А хиба що? - зпросоння запитав Баран. 

- Пора тарабанити по містї. Ти забув? -
жартував Шварц. 

- ТарабанИ'J'И? Ага-га І А я й забув. Добре, 

добре. 

І, чухаючи ся в потилицю, він' рушив із шинку. 

Шварц зареготав ся. 

- Ще, справді, готов послухати ся та тара

банити! - промовив веседо, обертаючись до шип

каря. - А в такім разі ще пан комісар мене засу

дить на кару, що JI наМОВІт його. 

- Га, га, га, - смілв ся шинкар. - А я 

посвідчу, що так і, справдї, було. 

Шварц, і собі ж засмінвmися й побажавши 

шинкареві доброї ночі, вийшов на вулицю. 

Шнадельський стояв на ву лиці й голосно дзво

нив зубами. 

- Що, тобі ще не лїпше? - шептав до нього 

Шварц. 

- Нї. Все нутро мов кипить. А що, нема їх? 

- Нема. Пішли всї до Стальського. Ходїм: 

миl 

- Не можу 1 Нї за що не можу. 

- Ну, ТО ходім де до иньшого шинку. Візь-

мемо сепаратку. Випєm, розігрі~m ся. Або .JI.Ижеm 

трохи. 
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- Нї, не ляжу. Страшно :менї .. 
~ Ну, не будь дитиною! Що се знов за фохи! 

Запануй над своїми нервами. Справа пішла чу

десно. 

Ти . .. ти ошукав :мене, - мовив несміло 

ШнадеЛЬСЬRИЙ. - Я думав, що се бу де так... .за

беремо. .. Ну, аакнебдюємо 1) ... але сього ... сього 
я не падїJIВ СЯ. 

- Дурниця! Що там думати про ееl Ходім! 

Передихаєш, а потім, я б радив конче ще .зайти до 

СтаЛЬСЬRОГО. 

І, взявши Шнадельського під руку, Шварц по

вів йОГО НХОСЬ півперечн:ою ву JШЧlOOю в напрямі 

до ринку. 

LVII. 

Ніч. 

Над .містом глухо шумить вітер. Із навислих 

хмар <:.ипле снїг, та вітер рве його і крутить у 

скаженім танці, і носить, ЕИ;І.ає, знов підносить, по

кп, вкінці, розмелений на дрібну густу муку, не кине 

на землю. Тай тут іще не дає спочити йому. Ео

тить вулицями, вбиває купи й розбиває знов, пі

діймає стовпами, тума н:ами:, бє ним до вік.он, на

трушує його прохожим У лице, в очі, за коміри, 

затикає ним усї шпари, заповнює рови, засипає 

слїди і стежки. 

Під тою RУРЛВОЮ місто дрімає, мов СКО'РЧ!lВ

тись із холоду. Лише де-де на вулиці ОДИНОКИЙ при-

1) ваткаємо рот (нїМ. knebeln) 
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хожий іде згорблений, бореть CJI з вітром1 і З мете

лицею, що БG на нього рівночасно з усїх боків, і 

хоч куди б він повернув ся, все попадає йому в очі. 

Лиш де-де. з вікон блимає світло, що ледво мерехтить 

за СНЇГОШІМ серпанком. 

Мерехтить таке світло з Per'iHlIHoї спальнї. Ре

(іна, одягнена у свій чорний стрій 2), ХОДИТЬ, як 

звичайно, по покою,. але не говоріІть нїчого. Вона 

держить себе руками за голову, мов боїть ся, щоб 

голова гі не розскочила ся, і ходить, уперти очі 

кудись у неозначений простір, не бачучи нїчого 

довкола себе, не думаючи нїчого. Ії шуба лежить 

на діжку - тан:, як скинула ЇЇ, вернувшись перед 

чверть годиною додому; кальошів таки не скида

ла, і се чинить її хід легким, нечутним, мов хід 

мари, що йде по траві, не погинаючи її. 

Нараз чути на І'анку стука.ннє кількох пар 

чобіт, що обтріпують снїг. Потім СКрlІПНУ ли двері, 

почули ся голоси. 

Вона дома. Побачите, що ее все якась бай-

ка J - мовить один голос. 

- А я думаю, ЩО вона не дома І - ГОЛОСНО 

говорить Стальський. 

- Чуєте, її хід? - мовив знов перший голос. 

- А хоч і Д'ома, то проте була в :н;ього, -
знов говорить Стальський. 

RрOl(И в покою. Стальськиіі свіТІГГЬ. Пересу

вають крісла. Хтось торкнув ся ДО клямки її две

рей. Ті двері бу ли незамк.пені. Ось вони відчи

нили ся. 'у дверях стоїть СтальськиИ. 

1) l\остюм 
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- А, добрий вечір, пані І - мовить він. 

rvІоже, пані бу ли б ласкаві вийти на хвильку до 

нас? 

Регіна не оглндаєть ся на нього, не зупиняєть 

сл і йде далї, повертаючи ся до нього плечима. 

- Регіно, чуєш? Ходи сюди І - мовить Сталь· 

ський лагідно, але енерГічно. 

Вона мовчить, мов не чу є. Він наближаєть 

ся до неї, бере її за плечі й виводить до сальону. 

Присутні в сальонї два панове встають із кріеед 

і стоять увесь час дальшої сцени. 

- Скажи нам, Регінко, - мовить солоденько 

Стальський, вивівши її насеред покою і ста.ючи 

напроти неї, - ти виходила з дому кудись тепер 

вечером? 

Регіна дивить ся на нього, мов не чуючи або 

не rозуміючи його питань. Вона блїда, як труп, 
а жовтавий відблиск нафтового світла надає Ії лицю 

в нижнїй части якийсь зеленкуватий, страшний 

відтїнок. 

- Ах, не заперечуєш! - мовив Стальськ'иЙ. 

- Значить, ее правда. Ти виходила. Тебе не було 

дома. А не можна би знати, гарна масочко, куди 

ее ти виходила сама в таку П13НУ добу і в таку 

погану погоду? Нам бу ло б дуже цікаво ДІзнати 

СЯ про сеl 

Регіна мовчить, вперши в нього свої великі, 

чорні очі. 

- Не говориш? Може, забула? Память ко· 

ротка? Дозволь, ЩО Я пригадаю тобі. Там неда· 

леко ринку, па розї. Одноп~>верхова ка:иеНIЩЯ, пе

ред нею широке подвіррє, обведене парканом... А 
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на поверсі :мешкає :молодий папок, кавалєр, наш 

знайомий ... добрий знайомий. Чи він просив тебе 

на гербатку 1), чи ти сама 13 власної волї рішила 

ся вімати йому візиту? 
Регіна мовчить, не sводячи 3 нього очей. Його 

слова, бачить ся, не роблять на неї нїякого :вражін

нв:. Вона не блїдне, ані червонїє, не плаче, Ное міша

єт:ь ся 2), стоїть спокійно. Панам, що стоять іs

БОІ~У й ДИВ дять ся на сю сцену, робить ся мото

рошно. Один іа них обертаєть ся до Стальського: 

Пане офіціял І Ваша панї, мабуть, нездо

рова. Пр'Ошу вас, ПОRJШЬте тепер сю справу І 

- Нездорова І - скрикнув весело Стальсь:кИЙ. 

- Борони, Боже І О, ми знаємо себе 3) 3З.Надто добре І 
:rt1и акаємо всї ті фінти й хитрощі. Нам не заіипо

нуєте, гарна масю, анї ТИ;\ПІ витріщени:м:и очима, 

анї тою мовчанкою, а.нї ТИМ уданим осroвпіннєм. 

ми роауміємо ее дуже добре й маєм-о надїю таки 

дійти 8 вами до ладу. Отже ще раз питаю. Ска

жи : ходила ти сьогоднї вночі до Рафаловича? 

Чого ходила? Що там робила? Як муж, я маю 

право знати ее. 

Регіна мовчить. Стальський sаломлює руки, хи

тає головою. 

- Жінко, жінко І І не сором тобі І Десять лїт 

живемо з собою, і тепер р'обиш мені такий скан

да.'! І І скажи тут, при свідках, чи я дав тобі най

меншу причину до невдоводеннн? І хто був би 

подумав: така релїгійна, побожна жінка - і раптом 

забу ла про веї божі закони, потоптада ногами 60-

1) на чай (поль.) 
2) не бентежить ся 3) одне одного 
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3.У заповідь, утоптала В болото свою честь, осо

ромила мене перед світом І PeriHo 1 Бій СЛ Бога, 
що ти зробила? Ну, скажи, промов слово І Не

хай знаю, що маю думати про тебе? 

І, ВЗЯВШІІ П за плечі, він потермоспв нею. Во

на мовчала. 

- Ну, Регіно, - зачав він гострifiше, -- сього 

вже за багато І ДОСИТЬ комедії І Говори: бу да сьо

годнї вночі У Рафалопича, ЧІІ нї? 

Се питаннє міг Стальський звернути до одпір

ка - відповідь була б така сама. Нараз він при

гадап собі щось і скочив до своєї бунди. 

- А, що .н: буду питати? Адже ж тут маємо 

cOfJlUS delicti І 

І віп ПИНЯD із кишенї Реr'інпн саltВОЮКИR, знай

ДСІlІІп НПМ на Євгенові.\! БЮРІ{У. 

- Се твоє, прапда? Ось твій підпис, впrра

віропаниti на К.'Ілмерцї 1). ее ле;,ка_10 на його бюр

ку. Тн се там поклала, прапда.? А тепер погля

немо, що там знаход.пть ся всерединї. 

Він відчинив сакпояжик, ВІіняв із нього цінні 

папери, ВПСІІпав на стіл біжут€'рії. 

- А, ось що І - СКРИКНУВ він. - Панове, 

бачите І Ся романтична історія має досить твер

ду матеріядьну підвалину. Ідеальна любов - про

шу дуже І Людо вий трибун і невинна жертва сі

:МЄВОЇ тиранії - що за чудова пара І А моральний 

сенс: обікраСТIІ тирана і драпнути 2) у світ. Ха, ха, 

хаІ 

1) замочнУ. (ніМ.) 
І) дременути, втекти 

28 
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І він реготав ся, і лице його наливало ся кровю. 

- Ну, скажи :-епер : що все оо MaJIlO значити? 

По що ти несла ее до нього? По що поклала се 

на його бюрку? Говори І 

Він наближав ся до неї звільна. В його очах 

"палали вогнИRИ дикої злости, тої самої жорстокостп, 

з пою він колись три дні мучив кицьку. 

- Мовчиш? Злодійко! Перелюбиице! Так ось 

тобі за се І Ось тобі І Ось тобі! 

І, прискочивши до неї, він з усього розмаху 

вда рпn її в лице - раз, і другий, і третїй. Вона 

похилила ся, мов верба від вихру. З її уст і носа 

закапала кров, але 3 її уст не вирвало ся ані одно 

слово, анї один croriн. Один із присутних панів 

у хопив Стальського за руку. 

- Пане Стальський І Що ви робите? Чи ви 

при розумі? 

- О, аж надто! - Rричаn Сталь ський. 

Але н мушу показати тій гадюцї, що не хочу бу

ти терпеливою й покірною жертвою її амурів. Хоче 

на старости лїт амурів - альо, на вулицю І Щасли

ва дорога І Але СВОЙQГО чесного до1.fY JI не дам 

плнмувати. Чуєш ее - тиl 

І він, нахиливши ся до неї, ПЛЮНУВ їй у лице. 

Панам, що бу ли свідками сеї огидної сцени, 

бу.nо сього за багато. Вони вхопили за капелюхи, 

попрощали ся зі Стальськи:м і, не дивлячись на 

нещасну Реr'їиу, засоромлені чогось до глибини ду

ші, вийшли 3 покою і щезли у сніговійницї, ЩО 

ревла надворі. 

Сталь ський sапе р за ними две рІ. 
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LVIII 

РеІ'іпа все ще стояла на місцї, нїма, непорушна, 

вперши очі в полумя лямпи. 

- Ха, ха, ха, ха! - реготав сл Стальський, 

вертаючись від дверей і кидаючи сл на софку коло 
стола. - А що, РеІ'інко? Добре я відіграв ролю 

морально обуреного? Ролю мужа, ображеного у 

своїх наfiсвктїйIIlИХ почуттях? Ха, ха, ~! Се бу

ло n.ишно, як я зачав тобі вичитувати мораль! А 

що, болить nисьо? Ну, ну обітри ся :й не гнївай 

ся. Се було потрібне - і ДЛЯ тебе, і для мене. 

Се не зі злого сеРЦЯ, рибонько, а для нашого до
бра. Від любого пана мила й рана - правда, Ре

[інко? .н знаю, ти в мене добра, ти менї не візьмеш 

сього за зле. А на що бу ла потрібна вся та істо

рія при свідках, ее ти пізна6'Ш, ЯК трошки 

старша будеш. І як Бог дасть тобі лїпший розум, 

то, може, й подmtу6'Ш менї. А тепер годї вже 

стояти та глядїти :на мене, JlК на людоїда І Ну, 

заспоній СЯ 1 Промов СЛОВО І 

І він при тому ,пробував усміхати сп до неї, 

але якось не міг довше ДИВИТИ ся в її лице. Те 

лице виглядало страnшо - зі слїдами колишньої 

краси, оббрукане кровю, блїде і з несамовито бли

СRУЧИМИ очима, воно виглядало, ЯК лице Медузи. 

- Е, та що я буду до тебе балакати І Роби, 

як собі хочеш І Думай, ЯК собі знаєш І Байдужісїнь

ко менї. Від сьогоднї маю тебе в руках, ось що 

головне. Від сьогоднї ?tІУСИШ гнути ся переді мною, 

мусиш так СЕак.ати-, ЯК Я заграю. А скоро що :не 

по мойому - tнагоню 9 хати, вик.и,ну на ву JШЦЮ, 

28* 
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ще й сам замельдую 1) до поліцв, велю втягнути 

тебе на лісту таких женщин - знаєш? О, моя 
риБОНЬІ,О, Н давно ждав сеї хвилі І Се буде мій 

тріумф, моя сатисфакція за Ориську, тямиш? У 

мене память добра, тай рахунку я знаю настілько, 

що хто мені зробив одну прикрість, я йому зроблю 

десять, тай ще одинацнту ДО,1,ам причинку . .я: ка

аав тобі ТОДЇ: пожалуєш сього - ти не слухала І 

Тепер маєшl 

Він устав із софи, наБJПIЗИВ ся до н'еї, аЛе зараз 
знов відступив ся, мов щось відпихало його. 

- Тьфу! - мовив, відвертаючись. ~ Скіль:ко 

клопоту МУСИТ~ чоловіІ\. перейти з тим бабським 

насїннєм І Поки з НИМИ договориш ся ДО.1аду, то 

волїп би копу пшеницї змолотити. Аж У горлі пере

сохло І Ану, чи є де в шафці хоч крапля .а.к.ої 

живицї? 

І він пішов до R реденсу 2), виняв із нього 

п.пвшь:у горілки й, не шукаючи чарки, підійшов 

знов до стола . 
.,...- Ось приятелька, JIїпmа від онтого ОК'атого 

опудала І Ся ніКОJШ не зрадить. Не багато вона 

вміє, але те, що вміє, УДї.ІІЮЄ завсіди однаково. 

Здорове було, опудало І 

І, притк.нувши, шиfiку пляшки до уст, він по

чав булькотати. Вицїдпвши 3 половину того, що 

бу ло в нїй, він поставив пляшку на стіл і сів 

знову на софку. 

- О, ее чудесно І ИОВ вогонь пішов по жилах. 
Ну, Реrіио, випий і ти І Na frasunek dobry tru-

1) 3голоmу (нІм.) 
І) Буфет 
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nek 11). Апу t По:кріпись - побачиш, :мов рукою ві

дійме І Вее забу дет. А потому пай-пай ... 2) обоє ... 
ЯК муж і жінка ... га? Як думаєш? 

І, регочучись ЦІLНїчно, він устав і наБJШЗИВ СЯ 

ДО неї. Але знов почув, немов якась таємна сила 

відпихала його - і роззлостив сн. 

- Тьфу на тебе І Відступи ся геть, ЧОрТЯltо І 

Нї пєш, нї говориш, тіЛЬІ{И менї CBOЇ~ віДЬОl\ІСЬ:к.ии 

поглядом (уст 3) відбираєш І :м~хай спати! 

І він пхнув її у груди. Вона цофну ла СЯ крок 

далї і знов стала непорушно. Сталь ський іще раз 

узяв ся за ПЛЯШКУ й поти цідив, поки не спорож

вив її всю. А потім сів на кріслї, опер СЯ ліктями 

на стіл, склонпв голоnу, ВОрІютів іще щось пару 

хвилин і заснув. 

Регіна стоїть нїма, непорушна. Не думає нї

чого. Витріщеними очима вдивляєть СЯ в ПОЛУМЯ: 

лямпи, але не бачить нїчого довкола себе. В її 

уяві мигають відірвані образи, ~roB обривки ріжно

барвної матерії, кидані шалеНИl\l вихром. БЛlIСКУЧИЙ 

камінець на соняmній вершинї... Євгенове лице, 

:молоде, свіже, ЯК 6у.10 тоді, коли обоє йшли ву

JIИцею зі шкоJШ фортепянової гри ... туркіт фякрів ... 
.'lпце тїтки... воно більшає, на:б.'l'ижаєть СЯ, ро

бить ся страшенною, гнилою маШRарою, розхиляє 

гнилі уста, показує чорні, щербаті зуби і сточеН!lЙ 

червами ЯЗИК і бубонить прокл.яті слова: 

»ха:й вас Бог благословить І Хай вас Бог благо

словиты�< 

1) на журу добре випити (ПО::Іьсьне прислівя) 
а) спатни (дїточа Mo~a) 
8) еман, охота 
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А потім знов блискучий к.а}lінець на соняшном.у 

вершку. .. і маленька дївчинка в лі~Чltу, і над 

нею ПОХІfлене лице старої НJШьки,.. і бренить 

ледви чутно сумна-сумна пісенька: 

Ой, 8ербо, вербо 1іучерява, 
Ой, а хто :не rтu:бе СJtучеряеив? 
С1tYчерявuла м,ене нічJtа, 
Під,м,uла Jtорінь бистра річжz. 

А потім знов блискучпй камінець на сонлшному 

вершку і маленька ДЇВЧИНR.a., що заблукала сл 

в лїсї. і лице Ориськ,и, повновиде, червоне, з 

повними, 1ІІЯСИСТИМИ губам:и:' і з безсоромно всміхне

НИШІ очима... і ЗНОВ тїтка У труні... і s труни 
висунена трупяча рука кивав на неї... і знов 

СУШІа-сумна пісня, мов жалібний бренькіт мушки, 

замотаної в паВУІ\.овіЙ сіти: 

Чи не будеш, .моя мила, :нсалувати, 
Гей, яJt ся буде сивий голуб тріпотати? 

А потім знов блискучий камінець на соняшному 

вершку. .. і Євгенове лице зівяле, старече, без 

цвіту мо лодост:и: , без чару любови,... і ЩОСЬ без

формне, холодне, стоптане, С1'Олочене й викинене 

на смітник, але ще живе, ще н-едомучене дорешти 

- і знов бреШІТЬ жалібна мельодія, мов стогін 

розпуки: 

Ой, дуду Я, .мій .мu.лeнь1tиЙ, :нсалувати: 
Гей, а хто ::не буде дрібні дїти ~oдyвamи? 

І грядка фіялків, левкой, астрів. А то не астри, 

не левкої, не фіялки, а якісь дивні РОСТПНІІ з дитя

чими личками - дівчатка з бдакитниии очима, хлоп

чики ... чути дитячий сміх, га.lас .. , і рев хурто-
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ВИІШ знадвору і легкий стук до вікн;а ... і вона 

помалу обернула лице - і її очі спиниди ся на отво· 

реному креденсї. На ПОЛИЧЦЇ креденсу лежав сї· 

кач, яким вона нинї рано колола цукор, і молоток. 

Вона зупинила ся очима на тих предметах, а в 

вухах її знов забренїда жалібна·жалібна мельодія, 

мов розпучний писк мушки, за:иотаН9Ї в павутину: 

Чи не будеш, .. ноя .мила, :нсалувати, 
Гей, я,; ся буде сивий голуб тріпотати? 

»А, справді, чи буде тріпотати ся 1« - сказав 

ІИ зично над вухом якийсь чужий, брутальний го· 

лос. Вона стрепену ла ся - ог л.яну лась - коло неї 

не бу ло нїкого. Стадьськии спав, поклавши голову 

на зложені руки, а невеличка лисина на :його тїмю 

світила ся до лимпи. Регінині очі спочили на тій 

лисинї, і ш: здавалоCJI, ЩО 3 тїми Ога:льСЬRОГО блис

нув до її ока проміньчик, подібний дО того, який 

блискотів колись із соняшного вертка. 

«А, справді, чи буде тріпотати ся 1» - повторив 

той сам чужий, страmний годос., і вона знов стрепе

ну ла ся й озирну ла ся, але коло неї не бу ло нїкого. 

Вона напружила 'слух, напружила застанову і зро· 

зуміла, що сей голос говорив у нутрі її душі, на 

днї серця. Вона переЛJlКала ся страшенно, бо чула, 

що там устав якась нова, грізна сила, незалежна 

від її волї, сидьиїйша від неї. Ще хвилю вона 

мовчки, нїмо борола ся з тою силою, але та сила 

бу ла брутальна, непоборна. 

»Га, га, га 1« - реготалась та сила, »ну, 

що шкодить попробувати, чи буде тріпотати ся 1« 
І Регіна, мов знехотя, підняла ся Па пальцї 
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- потім піднесла одну НОГУ - зробила крок і ста

нула знов на паЛЬЦі. Тихо, не чути кроку. Хур

ТОВlша виє надворі, товче снігом у вікна; - ще 

крок. Лнмпа мигоче на столі - хробачок стукає 

у стіні: раз, два, три, чотирі - і став. Щось лус

ну ЛО в її спальнї - в неї завмерло серце ... тихо
тихо - ще крок. Простягає руку до креденсу, 

бере в лїву сікач, у праву молоток - тихо ... 
Буря виє, сніг сипле з вікна, хробачок стукає у 

стінї: раз, два, три, чотирі - і знов замовк. Чому 

лише чотирі стуки? »А, бідьше не треба«, - мо

ВИТЬ у П нутрі грубий, брутальний голос. - »Чо

ТIJрі вистачІІТЬ.« ... Тихо. Вона простуєть ся, смі
ло йде до СТО.1а, легенько прикладає пістрє сікача 

до тіми Стадьського - РУБа її не треМТIІТЬ ... під
носить праву з молотком... і ШШІДRО що-сили 

чотирі рази бє по тупому І<раю сїкача. 

Сї:кач, широкий на ;r;обру долоню, ввесь, аж по 

тупий край, заТОllУВ у :міЗІ\У. 

- Ггг [ - гикнув СтаДЬСЬRиfi. l\fеханїчнЮІ від

рухам голова :метнуда св: вгору, за нею все тїло, 

воно персхплило ся взад Ї, разом із кріслом, із 

ГЛУХІІМ лускотом горілиць упало на ПШІіст. Голова 

вдарила сл до помоста, СЇКі1Ч вискочив із рани, за 

сїкаче:м потеІtла кров, змішана 3 мізком. Стадь

сь:киti затріпав ногами, силкупав ся щось УХОПИТИ 

руками ... ще раз ... ще раз ... лекше-лекше .. 
годї - - -

Регіна стоїть і ДllВПТЬ ся на нього. В ті Byxa~ 

знов бреШІТЬ мельодія: 

Ой, вербо, вербо кучерЯ8а, 
Ой, а хто :не meб~ с"учеР1l.вutl? 
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Надворі реве хуртовина. В її спальні щось 

немов зітхнуло ваЖRО-Важко. »Се )ІОЯ мама«, -
мигну.іІО ЇЙ У голові" і їй зовсї)[ не бу ло дивно, ані 
страшно. Хробачок застукав у стїні: раз, два, три, 

чотирі. »Так, чотирі досить«, -- сказав у її нутрі 

якийсь голос -- не той попереднїй, брутальний, а 

якийсь иньший, .жалібний-жалібний, мов останнв 

хлипаннв розбитого серця. 

Нараз нрізь реВ бурі і шум СНїговійниці почу

.тІ.ись їй ЯRісь иньші тони -- гострі, різькі. Тра

та-та І Тра-та-та! Тра-та-та! Марш, тарабанениfi 

деревлпними полїнами по деревлянім тарабанї. »Rли

чуть І Іtличуть 1« -- мигнуло в П голові, і вона СКО

ЧlIла з місця. 

-- Тра-та-таl Tpa-та-таІ Тра-та-та! - чути було 

ЧИМ раз блпзше. 

-- .н заразІ J.I зараз І - шептала Per'iHa, СКО
чила ДО своєї спаль.нї й почала одягати шубу. 

-- Tr .-та-та І Тра-та-та І Тра-та--та І -- лунало 

крізь ~eB ВИХРУ ІІа ПУ лицІ ось-ось під її вікнами. 

-- Іду, ііду І - мовила вона- зовсім заспокоєна 

и, не гаСЯЧIl світла, не замикаючи на ключ дверей, 

виЇІшла з покою. Пішла за ГО.'lосом. СНЇі' сипав, 

крутив ся, засипупав очі, запирав ДУХ у грудях. 

Ноги грузли по Н.одїна. Per'iHa йшла, поспішала 
за ГYKO~[ тарабана. Вкінці вона наБJШзила CJI до 

нього HacTiдыo,' що побаЧИ.1а на яких десять Кр'О

ItiB перед собою високу, згорблену стать тарабан

щпка, що, БЮЧl1 праНПRами по балії, йшов звільна, 

борючись із вітром і бродячи в СИПКО}ІУ снігу. Він 

ішов, не озираючись, просто наперед, дихав важко 
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так, що у ХВИДНХ, коли павзував 1) барабал, навіть 

крізь шум ХУРТОВИНИ чути бу ло його важIte саванне. 
Ідучи за Бараном усе в однаковім вімаленню, 

Регіна відійшла, може, на сто кроків від свойого 

дому. Коли б була обернула ся тепер, не була б 

побачила не то дверей - ані ганку, ані хвіртки, ані 

навіть жовтих плям, що падали на ву лицю з OCBiT~ 

лених вікон. Снїгова курява була занадто густа. 

Але дві чол'овічі постатї, що надіЙшл.и з против· 

ного кінця ву лиці, побач:ил:и ті жовті плями. 

- Чи я не :казав? Стальський не спить іще! 

AJVtf 2), У нього світить ся. Ввійдемо до нього! -
МОВИВ Шварц, ведучи попід руку lIIнадельського, 

ЩО, загорнувшись у свій ДОВГИЙ плащ і захотивmи 

коміР угору, йшов згорблений, мов опи.раючи.сь. 

- І чого ти тягнеш мене? - МОВИВ він. 

Чого нас тут треба так пізно? 

- Треба, треба f Ти вже здай сл на мене! 

мовив Шварц і віДЧІШИВ хвіртку. 

- Але ж я почуваю себе недобре, тремчу, мене 

бв пропа,сницн! 

- Нїчого) ее ж кожДИй зрозумів, що ти змерз, 

простудив ся. А до розмови можеш не мішати ся. 

Здай ся на менеl 

- Подивляю тебе І - мовив ІІІН аде ль ський, 

цокочучи зубами. 

Шва рц, тимчасом, увшmов на ганок, застукав 

до дверей і, не чуючи нїнк:ого голосу знутра, В8ИВ 

за KJlJlМKY. Двері відчинили ся. Вони бу ли He~ 

замкнеНІ. 

1) Робив naB3Y (перестапои), переставаn 
2' А ДИВИ 
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- Ов, а се що таке? - мовив він, обертаю

чись до ІІІнадеЛЬСЬR;ОГО, відqинив двері і ввійшов 

дО ПОRОЮ. 

- А J - вирвало сл з його горла, а потім він 

став на місці, .як вритий 1). 
- Що там? - заІІИтав Шнадельський і ввій

шов також до покою, зирнув і, вхопивіІІи ся ру ками 

за одвірок, заНІМІВ. Довгу хвилю стояли об а, не 

можучи здобути сл на слово. Ме ртве лице Сталь

ського з примерзлим на ньому окриком болю ле

жало на долівцї; вишкj рені зуби, вибалушені очі 

й зацїплені ку лаки надавали сьому ЛИЦЮ вираз 

якоїсь страшної ДИRОСТИ й ЖОРСТОRОСТИ. 

- Що тут стало ся? - церший прошептав 

ШнадеЛЬСЬR.иЙ, обертаюlШСЬ до Шварца. 

- Укоськали його, - мовив Шварц, пооо-

рюючи своє зворуmеннє. 

- Але хто? 

- Можливо, що вона. А, може ... 
Він задумав ся. 

- Може, хто? 

- Може, Рафалович. 

- Рафалович ? 

;- Тах, щоб пімстити ся за зроблений йому 

скандал. 

- А в такім разї де ж вона? 

- ПОГЛmIемо. 

І Шварц заглянув до Регіниної спальнї. 

- Нема її. Може, втеRла і не верну ла CJI. 

:Може, у змові 3 Рафаловичем ... 

1) Вкопаний (поль.) 
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Що ж нам робити? Розбудити служницю, 

сусї,1; ? На робити гвалту? 

А по що? - запитав Шварц. - Що нас 

ее обходить? ЯКИЙ інтерес маємо ми розголошу

вати ее? 

- Або' я знаюІ ... 
- я: думаю навпаки: ЧИМ пізнійше завтра ви-

криєть ся се вбивство, тим ліпше. Лишімо се служ

ниці. Ha~iTЬ ще більше - погасїм,О JIНМПИ й зам

КНЇМО покій від вулиці. 

- чи ти вду рів? А як нас застануть? Ще 
на нас КИНУТЬ підозріннє. 

- Хто нас застане? Служниця МУСlПЬ твердо 

спати, коли не збудила ся в часі бійки. А з ВУ

лицї не прийде ніхто І Виходь І Я зараз усе зроблю. 

І Шнадельський' тихенько вайшов із покою. 

Шварц загасив лямпу в РегіНІІній спальні, а потім, 

наблизивши ся до трупа Стальсь:кого, зирнув дов

кола. 

- О, тут і капітали. розсипані) - шепнув він, 

по ба чивши на столї Регінині цїнні папери та біжу

терії. - На дорогу се може здати ся І 

І він швидко зібрав усе й заховав до кишені, 

потім загасив лампу й папомацьк:и вийшов із п{)кою. 

Rлюч був У дверях таки знадвору. Замкнувши по
кіЙ,. Шварц витягнув ключ і кинув ЙОГО геть у 

глибокий снїг. Потім, засунувши шапку на очі 

й закотивши комірна голову, пішов доганяти Шна

дельського. 

ТимчаСО~1 Регіна йшла за Бараном чим раз далі 

й далі. Ії прибавлюваЛ0 торохтїннє деревлнного та

рабана, що, :мов невідомий і :могутнїй ПОRJШR, тягло 
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її далї й далї в пітьму, бурю і снігову куряву. Во· 

на говорила щось сама до себе, аде буря виривала 

їй слова з уст і розкидала геть у простори. Вона 

йшла, не озираючись, не дивлячись, куди веде до· 

рога. Міські доми скінчили ся давно; довкола ву· 

лиці по обох БОІШХ тлгли сл рядами низенькі перед

міські хати, присп:пані снїгом, мов великі копиці. 

Де-де заскрипить журавель, затріщить під напором 

вітру безлиста, дупдава липа. Гуркіт Баранового 

тарабана торохтить ледви чутно серед реву хур· 

топини, що робить сл чим раз СИЛЬНЇЙШИМ. Та ось 

щезли й ті хатки, під ногами не чути ву ЛІІЦЇ, ВСЮДИ 

глибокий спіг, але довкода дороги видно деревляне 

поруччє. ее :міст. Баран іде далі, тарабанячи з 

подвійпою силою. Регіна якось неясно п ригадув 

собі сей міст, і якісь обраЗ1І і звлзкп образів ми· 

гають у її голові, і, пону ривши голову, вона йде 

за Бараном, шепчучи ненастанно: 

- Іду, йду І Іду, йду І 

Та ось Баран зупиняєть ся насеред моста, по

хилявть СЯ на поруччє, СlIдКУЄТЬ ся заглянути вниз. 

Там не ВИДНО нїчого, тідыtи чути крізь рев вихру 

голосний булькіт ВОДІІ, що не встигла замерзнути і 

скажено бєть ся об камінь і о дубові колоди. ее 

Rлекітне дрімає, провадить свою дику :МУЗИІ(У, до· 

стровну до не меньше дикого. скиглінни вітру У 

платвах 1) і на бальках мостового вязання. 

Per'iHa наблизила ся до Барана й також сперла 
ся на поруччє та почала загллдати вниз. Поба

чивши ЇЇ, Баран ані крихітки не здивував ся. Він 

1) поперечWIЙ бальок 
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тільки засміяв ся голосно й показав рукою вниз, 

у Клекіт. PeriHa побігла очима в напрн.мі, xylfP. 
показував Баран, але її очі не :могJIИ добачити нї

чого. Тодї вона СХИJl.ИJIа ся і пролїзла попід по

руччв, майже доторкаючись лщем до снїгу. А став

ши за поруччв:м, на І\раю моста, вона почала. знов 

пидьно вдивлнти сл углибину. 3 пітьми визир

нуло до неї щось страшне, бо вона вжа'Кнула ся і 

вхопила ся руками за ПОРУЧЧ6. 

- Ха, ха, ха 1- зареготав сл Баран. - Не гар-

но там? 

PeriHa випростувала ся і гл.я:нула на нього. 

- Ну, ну, сміло І - мовив він. - Ану І 

І сильним розмахом він зіпхнув П з моста. 

Вона ск рикну ла, але в тій же хвилї чути бу ло, як 

її голова CTyltHy~acь об :камінь, як ТЇЛ'О плюсну ло в 

ВОДУ, а потім не чути було більше нїчого, крім 

реву вітру і глухого п.nюсlWТУ во~и у Rлекотї. 

- Ха, ха, ха І - знов зареготав с..я: Баран і, 

вхопивши свої праники, затарабанив ними по ба

лП що-си·ли. Він кілька разів кивнув головою, мов 

на прощаннв і, тарабанячи пішов далї - не до 

міста, а за міст, на Вигоду, в поля. Дорогу замело 

снїгом, - йому се бу ло байдуже. Він ішов, запа

даючи Д~ по к.олїна, aJ де й по пояс, копав ся у 

снїгах, боров ся з вітром, ЩО гуляв по полю зі 

страшною силою. Праники давно повипадали з його 

рук, балїю він загубив у снїгу, та про те йшов далї 

й далї, мов на перекір снїговійниці, що майже мо

ментально замітала його слїди. Він балакав сам до 

себе, усміхав ся, :махав руками, моп квапив ся до 

якоїсь незнаної, але недалекої мети ... 
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LIX. 

Другого ~H над ранком вітер ут.их, і сніг пере

став падати. Та проте небо було понуре, насу

плене. РозвиднюваЛ0 сл дуже помалу й пізно. Бу ло 

щось важке в повітрі, Я1{єсь пригноблеНН6, якась 

утома. Торговицї аж десь коло девятої почали по

трохи заповню:вати ся приїзжими на ярмарок се

лянами. Мужицькі сани, вanряжені lКосмаТіИМИ коне

нятами, тягли ся до міста по безмежних снїгових 

полях. :КQненята стрягли по черева в заметах. Сніг 

топив ся на ни і мерз наново, нависав ледяІШМИ 

бурульками, що ДЗ0ркали при кождім живНішім руху, 

мов СК.1нні коралі. Візники що-хвилї мусїли зла

зити з саней, бродити по коліна у снігу, відшу

куючи дорогу. Тяжка, оплакана ее була їзда сьо

годнїl 

А проте сани ТЯГJШсь за сатми з усїх сторін, 

3 усїх сел, усіма дорогами й госmнця::м:и. На са

:н.нх сиділи поважні господарі в кожухах, одягнених 

зnерха гунями 1) або полотнлнк:а'ми, і в високих 

кучмах. Візники - молоді парубки, звішували з 

саней Hom в великих чоботях, загрібаючи ними 

снїг. Хоча віче мало зачати ся в ОДШІацятій, та 

проте вже від девятої коло ваїзду :Мотя Парнаса по

чаш збирати сл зр&'3У ,невеличкі, а де далї чим 

раз більші купи народа. Одні приходили, другі від

ходили; шпали сл, балакали про свої домашнї спра

ви, оминаючи якось трівожно те, що в даній хвилї цї

кавило найбільше - справу віча. Коло дecJlТOЇ поиви-

1) Верхня сукнлна одежа 
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.n:и ся серед сеJIЯН деякі священики. Тепер у купках 

почали СЯ живійmі розмови - про віче і про спра

ви, поставлені надневному порядку. Звільна один 

за ОДНИМ витягали зза пазухи та з чересів ПОСкла

дані відозви, якими РафаЛОВlIЧ закликав людей на 

ві че й: ЯКИХ через знайомих розкинув кілька тисяч 

по всіх селах повіту. Ппсьменпі почали відчиту

ваТlІ відозву на-голос; із куп неписьменних слуха

чів почу ли ся притакування, а далї ОІ{РИКИ. Но

JШ В відозві дійшло до місця: »Наші опікуни, по

забираnШIl з сел громадські каси і зробпвши 3 них 

Ніби хлопську касу повітову, хочуть тепер накласти 

РУКИ па ті ваші гроші й повернути їх на латаннє 

своєї дїрявої кишенї« - то s усїх боків за.1унали 
окриКJf обурення й погрози: »0, не діждуть 1 То 
наша кервавицнl Стане їм кісткою в горлї 1« 

Ito.тlO пів до оДИнацятої надifiшов Євген. Він ви

тав ся з селянаШІ, більша частина котрих були йому 

знайомі особисто. Довкола нього зібрала ся ще на 

РИНКУ веЛІП{а купа народа, що тепер разом із ним 

густою лавою валила до заїзду. В купі ііпlOВ веселий 

гамір. На всїх ДИЦffХ впдно бу ло радість, надїю 

і трівожне ожиданнє. Деякі священики протовплю

валп ся крізь юрбу до Євгена, стиска.lIИ ііого руку 

й шепотом запитували, -ЧИ, справдї, староство по

зво.nnло на віче, чи не рООИДО трудностей) чи в на

дія, що все відбудеть ся без перешкоди? 

- Але ж розумієть СЯ І - весело відповідав 

Євген. - Можете бути зовсім спокїfiні. Йдемо за
конною дорогою й не потребуємо КРІІТИ ся нї З 

чим. А Яlt так, то іі засїдкп нї.Я:КОЇ не боїмо ся. 

Мотів заїзд був Отворений. Возівню, де мало 



449 

відбути ск віче, ще вчора коштом Євгена вичисти

ли й: випорожнили; Мотьо дав дощок, із яких зро

блено невел.ичке подіум, на ньому поставлено стіл і 

:кілька крісел. Вічевики мусїли стояти; жолоби і 

драбини заступали місце льож j І'алв рії. Дощані 

стїн;и бу JlИ. тyt1 і там дїряві, -значwгь, надто вел:и

кої задухи не бу ло чого бонти ся. Моть{) ходив У 

шабасовіltІ халаті й: робив гонори дому; його жін

ка стояла з ШЮlIaJасом і з якимось понурим ви

дом ;наливала та став-ила на ляj(i ПИВО, яким часту

вали себе взаїмно вічевИRИ. 

Возівня заповнила ся майже моментально, а, 

тимчасом, із міста ПЛИ!L'И раз-у-раз нові лави. У 

Євгена радувало ся серце, коли дивив CJi на ті 

купи селян, у яких видно бу ло хоч невисоку інте
ліr'енцію, але щире заЦЇRаВ~lеннє ТИМ новим, нечу

ваШІМ досї явищем, яке відтепер мало зробит.и 

ся важним чинником у їх житгю. Політичний рух, 

само думаннє про ширші полїт.ичні справи, читаннв 

полїтичних :r'азет, а далї політична орr'анїзація й 

боротьба, - все ее буJIИ річі, досі чужі сешшству, 

незрозумілі для нього; адже ж його давнїйші опі

куни малювали ЙШІУ все те як річі далекі, недо

ступні для хлопського розуму, а нераз навіть по

просту заборонені. А тепер перший раз інтелїr'ен

ти брали ся говорити селmам про ту таємну полї

тику. Що то буде? Як ТО воно піде? Чи, справ

дї, уряд позвол.итьаа се? Не диво, що всі прис.ут

ні, не виключаючи священиків тай самого Євгена, 

з деякою трівогою ждаJIИ, як то воно піде. 

Вдарпло три чверти на одинацнту. Що таке, 

що нема нїкого від староства? Правда, на ву лицї 

29 
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проти заїзду ПОЯВИJIО ся аж шість жандармів. Вони 

парами почали проходжуватп ся вулицею, наїжив

mи свої карабіни баl'нетами. Ходили мовчки, про

тискаючи ся крізь купи селян. Деякі селяни, за

лякані самим їх видом, кланялись. ЇМ НИЗЬКО, але 

воJШ не відповідали на поклони. ТіЛЬБ;И часом, стрі

нувlII.И якого знаиомого селянина, запитували ЙОГО, 

:куди йде, й почувши, ЩО на віче, не говори.'1И НЇ

чого більше і йшли далї. Проходячи поуз заїзд- і 

видячи на вулицї якого інтелїгента, вони відверта

ли ся так, мов і зовСїм не хотїли бачити заїзду, 

мов зібрані в ньому й довкола нього сотки людей 

зовсї.м не іСНУDали для них. 

Аж ось зробив СЛ шум і гомін між, народом. 

-- CTapOCT~ йде! Староста йде! 

І, справдї, пере,1, заїздом lIока~ав ся пан ста

роста в супроводі будїВІШЧОГО, ще кідьк{)х ІІанів 

і бурмkтра. Се.'ІЛНІІ мовчки поклонили СЛ ііому і зро

били fiЩ,IУ дорогу, якою він, ВИПРОСТУВЮIJ'n мов 

свічка, проfiшов аж до поді ума. За НИМ сдї,1,ОМ і 

иньчі пани. На подіумj стояв уже Євген у то

варистві кількох священиків і обох референтів-се

лян. Пан староста дуже че~IНО при:витав ся 3 Єв

геном Ї, вийшuвши на пuдіум, окинув ЩШМ Dе.'Ш

чезну возівню, заповнену му Ж.IJЦЬRНМИ головами. 

-- Ну, численні збори! Численні збори І - мо

вив, обертаючись до Євгена. -- Справдї, можна вам 

пограту лювати, пане меценасе. 

-- Біда вовка з ліса ГОНІІТЬ, пане староста, 

а се,nян на віче, -- з усміхам :мовив Євген. 

- Жаль тільки, що сьогодні даремнии був їх 

труд, - 3 уданим співчуттєм мовив староста. 
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- Як то даремний? 

- Не з моєі вини, пане меценасе, їй-Богу, не 

з мовї вини І - сквапно додав староста. 

- Але ж я не розумію, що стало ся. 

- Ось прошу, пан міСЬІСИЙ будівничий, огдя-

нувши комісіонально сей ~будинок, заявив під своєю 

у рядовою присягою, що вважає його небезпечним 

для життя і зДоровля так численних зборів. І для 

того - дуже менї прикро, пане меценасе - прошу 

:Qірити - тим прикрійше, що зібраннє, справді, ду

же гарне ... 
- Значить, пан староста ... ? 

- Повторяю: :не - я. Справозданнє пана бу-

дів:н:ичого бу ло для мене праВДl1:вою несподіванкою. 
Значить, наше нинішнє віче не відбудеть 

ся? - увесь поблїдлий, запитав Євген. 

- На жаль: нї І Прошу се зараз оголосити 

зібраним і запорядити, щоб беЗПРОВОJIОЧНО опорож

нили льока ль. 

Ся розмова вела ся півголосом так, що тіль

~ ті, що стояли в безпосередній .близькости, могли 
чути її. Тимчасом у возівні стояв глухиЙ гамір 
від соток зібраного народа. Деякі, що їм зачинало 

бути гаряче в кожухах серед стиску, почали дома

гати ся, щоб розпочинати віче. Та ось у перших 

рядах зібраних, тих, щО бу ли найбдизше коло по

діума, почав уставати· ЯКИЙСЬ raMlp, якийсь не

спокій. 

- Що там? Що там? - летіли ШВИДКІ, ПІВ

голосні запитання з рі.жних боків. 

у відповідь на ті запитання переки.цано аи.ісь 

29·~ 
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уривані слова, рухи, скрики. Гамір ріс із кождою 

хвилею. 

- Прошу втишити сяl - крикнув Євген, вихо
днчи наперед. 

- Тихо І Тихо І Мовчіть там! Слухайте І -
лунали голоси в ріжних кутах возівнї. Тp€ба бу ло 

з пів мінути, поки все втишило ~.н. 

- Вратгя-селяни r - мовив Євген. - Дякую 

вам сердечно, що, не зважаючи на непогоду й за

мети, ви прибули так численно на мій поклик. Тим 

ви дали доказ, що розумієте своє положен:нє і fIЦиp.O 

бажаєте подумати про його поправу. Ви доказали, 

що хочете самі працювати, самі бороти ся 3 лихом, 

яке допікає вам із ріЖRИХ боків. Ви· показали, 

ЯК безсором;но брешуть або навмисно дурять себе 

ті, котрі вважають вас якимись недорослими ДЇTЬ~ 

МИ, якимось стадом баранів, що іх пастух мусить 

пасти і стригm ... 
- Пане меценас:е, - перервав йому староста, 

- перепрошую. Таким тоном говорити я не до-

зво.1ПО. Прошу зараз ... 
- Що там І Що там І Воля сл:ова І - гукнув 

із юрби один священик. 

- Воля сл~:)Ва І Воля слова І - повторила хіlIЬ~ 

кадесять селян. 

- Дорогі браття 1 - мовив Євген. - Та наша 

вом слова НІші ще така бу де, як теп на JI:f~ 

коротеНЬ:КШIУ припані. Власне пан староста заві

домив мене, що наше нинішнє віче не може від

бути ся. 

- Га І Як ее? Чому ее? - заревла ціла юрба 

величезним окриком. 
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- Прошу вспокоїти ся І - крикнув Євген, а 

по хвилї говорив далї: - Ба ч.ите, отся возівня -
подивіть ся на неї. Як вам здавть ся? Правда, 

вона ще не дуже стара, і ми не такі Самсони, щоб 

мог ли розперти II плечима. А, тимчасом, тутеш

нї.й пан будівниqий - ось він, приДИ:віть ся йому І 

- під присягою зізнав, що вона грозить завален

нвм, і він не ручить за наше безпеченство. 

- Брехня J Безсоромка брехни J Сором будів

ничому J Фальшиво присяг І - посипались окрики. 

- Дорогі браття І Прошу вас, покажіть ся 

ВДЯЧНИ!lИ сьому нашому опікунові, що так дбає 

за наше жИ'n'є і здоровлє. А тепер - бачите, 

пан староста .жадає, щоб ми розійшли ся. 

- Не підемо І Не підемо І Будемо радити, аж 

отся халабуда розвалить ся J - ревли ГО.'lоси з 

юрби. 

- Іменем закона розвязую збори J - закри-

чав гострим голосом староста. - Прошу розійти 

ся, бо велю жандарма:м:и випорожнити льокаль І А 

хто буде кричати та противитись, того зараз велю 

арештувати І 

Сі слова зробили своє. Глибока тишина за

лягла в возівнї. Всї побачили, що не переливки. 

- Дорогі браття J - мовив Євген. - Чуєте 

самі, як пан староста чемно просить. Було б не

гарно, .як би ми не послухали його просьби. Від

ложимо своє віче на тиждень. Від нинї за тиждень 

прошу вас зібрати ся знов. 

- Славно І Славно І - залунало з ооток уст. 

Пригнобленнє, викликане словами старости, 

щезло в одній хвилинї. 
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Та ось наперед виступив пан бурмістр ї, заки 

хтонебудь міг отя~шти ся З дива, випалив ось яку 

промову - що правда, по-польсьRИ: 

- Шановні збори І Маю честь завідомити вас, 

що й я на пи:ні скликав збори з таким самим ДН~B

ним порядком. Правда, я СКШІRaВ Жидів, але проте 

хто з вас ласкавий, прошу на моі збори - на Ви

ГfJдy за містом І 

Євген аж мало не підскочив. йому відразу 

стало нсно, що Й до ЧОГО воно йде. 

- Всї йдемо І Всї J - крикнув він, обертаючись 

до зібраних, і окрик »Всї І Всї 1« залунав стоголос
ною луною. 3 тим окриком на устах купи селян 
почали висипати ся з Парнасового заїзду. Бурмістр 

попід руку з Євгеном, оба ОRружені врадуваними 

селянами, посунули переДО11. Староста, будівничий 

і ті панltИ, що при:йшJШ з ними, стояли на подіумі 

мов змиті холоднрю водощ і ждали, аж возівня ви

п~рожнить ся настілько, щоб могти ВИЙТІІ свобідно. 

- Ну, пан БУРl\lістр зробив менї збитка J -

мовив староста до будівничого. - Але я надіюсь 

вi;r.Цнчити ся йому за ее. 

- І хто би був надінв ся І - охав будівничий. 

- Такий порядний чоловік І Такий патріот І 

- Е, .іІ{,.ид усе Жидом І - саркастично додав 

один панок, і всї вони, похнюплені, пішли до ста

роства. 
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LХ. 

у СВОlИ канцелярії староста застав :маршапа 

Б РИБ:аЛЬСЬRОГО. 

- Ну, що ж? Заборонено віче? - запитав 

еей зараз по першо:иу привитанню. 

- Заборонено, але тільки на половину. 

- Як то на подовину? 

"""- Так, що забрало ск з одного місця, а мав 

відбути ся У другім. 

- Хиба ж ее так може бути? 

Староста пояснив маршалкові підступ, на пий 

узяв :ЙОГО бу рмістр. 

- От диво! - аж с:крикнув пан маршалок. -
Я б по нім ніколи не над,їяв СН. 

- Хлопсько-жид,івська конспірація, пане мар

шалку! - мовив на-пів жартливо староста. 

- І пан староста не мають способу розбити 

сю Rонспі рацію? 

- Що ж я зроблю? На бурмістрові зб()ри 

поїхав КО}Іісар. Ми думали, що се буде зібраннє 

зі самих Жидів, і ДЛН того н не дав ііому ніяких 

спсціЯЛЬНІІХ іНСТРУБцій. 

- Але ж через ПРІІсутність хлопів характер 

зборів змінить ся. Причина д,о розвязання І 

- Нї, пане маршалку. Віче заповіджено НJt 

пуБЛllчне. ЗнаЧIlТЬ, кождпіі має право прийти. 

- Ну, то вжив собі там па.в Раф:l.'ІОВJIЧ І Ах, 

ad voccm! 1) ЧУ.'ІІІ пан староста, які галянтні аван

ТУРІІ мав той пан РафаДОВlIЧ сеі ночі? 

2) ДО речі 
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- Ні, не чув нічого. 

- О, Цікаві історіі І 

І пан маршалок розповіn із власними прибіль

mення:ми історію про нічний напад Стальського на 

Рафаловичеве помешканнє, розумієть ся, ставлячи 

справу так, що уведеннє Раф-аловичем жінки Сталь
ського являло ся бе3СУllilїВНИ~[ фактом. 

- Війте ся Бога! - скрикував раз-по-разу 

староста підчас сього оповідання. - Але відки ж 

пан маршалок знають ее? 

- Власне оповів мені один зі свідків сеї аван

тури. Зрештою, по місті скрізь говорять про неі 

голосно_ 

В тій хвилі ввійшов возний і подав старості 

якесь письмо. Сей перебіг його очима й аж під

скочив s дива. 

- Представте собі, пане маршалку: ДOHeceHНE~ 

від поліції І Стальського найшли нині рано вбитим 

у його помешканню. Його жінка щезла безслідно. 
- От і бачите І ее він! Се його рука. Коли 

не ca?r[, то хтось із його на:иоnи_ 

- Ах І ее показує нам спра'ву в новому світлї І 

- мовив староста, тручи себе долонею по чолі, мов 

бажаючи видобути відтам те нове світло. 

- .я: радив би зараз на вічу, зпосеред хлопів 

арештувати сього панича. ее раз-на-завсіди за

ріже його в їх очах, зробить його неможливим, -
мовив рішучо маршалок. 

- Розумієть ся, розумієть СЯ І Тільки на власну 

руку я не можу сього зробити_ 

- Суд недалеко, - мовив маршалох. 
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Він чув себе в тій хвилі премудрим cTpaтerOM, 

ЩО видає накази й інструкції, від яких залежить 

закінченн є великої битви. 

Не гаючись, вони побігли оба зі старостою й 

подались просто до президента суду. 

А на Вигодї, тимчасом, розпочало ся віче в 

дуже піднесенім, навіть веселім настрою. Жидів 

зібрало сн дуже небагато; се знав бурмістр дуже 

добре наперед, що в торговий день кождому Жи· 

дові сто раз важнїііше діло - торг, н~ж якась там 

повітова орrанїзація. Тай ті Жиди, ЩО зійшли ся 

3 цікавости, УСТУПИЛИ на бік і згубили ся в юрбі, 

коJШ величезний заїзд наповнили селяни, що гу· 

стими лавами надтягли з :міста під проводом бур

містра й Рафаловича. Комісар від староства ждав 

уЖіе й IІ.ІіИрОКО витріщив очі, побачивщи такий' скла~ 

»жидівсь:кого« віча. Він пробував суп{Ютивлнти с.я:, 

але бурмістр вияснив йому, що немає причини до 

протесту, що ані характер, анї порядок дневний 

віча через се не З:&-Ііннть ся. Комісар, не маючи 

на еей випадов: нїякої виразної інструкції від ста· 

рости й не хотячи задирати CJI з 'бурмістром; зас.по· 
коїв ся й постановив ждати·, що буде далї. 

Пе рший промовив до зібраних бурмістр. Він 

шерепросив »шановних« зібраних, ЩО .говорить по

польськи, сказав кілька ств про ва.жність таких 

зібрань, похвалив селян, що явили сн так числен

но, - підпустив шпильку Жидам і інтелїrенції, що 

хоча збор.и буШІ опов~щені пляката:ми, їх явило СЯ 

тут так :мало. »На наш сором, навіть референт, що 

мав говорити про першу точку у справі вибору 

нової кагальної старшини - Ba:r'MaH - не явив ся. 
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(У салі сміх і брава.) І ДJlJlТOгo бесїДRИR прос.ить 

зібраних змінити денний порядок і покласти тепе

рішню першу точку на друге місце, а взяти НЗ;

перед другу: справи повіту. 

Загальні оплески і брава покрили кінець бур

містрової промови. На внесок Єзгена вибрано пана 

бурмістра одноголосно головою сього першого в 

сьому повітї народнього віча й ВИСЛОRлено йому 

подяку за несподївану гостинність. Потім забрав 

голос Євген як референт другої точки'. 

Гарячими, різьк.ими словами змалював він сум

:н:ий стан ЛЮДНОСТИ в повітІ, бідність, брак опік.и, 

здирства, лихву, темноту. Потім, оповівши докладно 

історію так званої »хлопської каси«, вияснив думку 

так званої реформи на основі нового проєкту. Він 

говорив виразно, що тут ходить про загарбаНН6 

хлопського гроша для ритовання па:нських маєтків 

у часї, коди селянські хати й подя, за незаплату 

нераз кількох ринських, ідуть на лїцитацію. Про

мова від перших речень ударила всїх зібраних по 

серцнх. Майже за кождим реченнєм льокаль лунав 

гріМI\.ІІМИ окриками признання. У зібраних горіли 

очі, тремтїли уста; деяким старшим виступали сльо

зи на віях. 

- Бра'ГГя-селяни І - говорив Євген. - По

кажім, що ми не дїти, що не дамо водити себе за 

ніс. Не даймо загарбати собі своєї кервавицї. Під

несїмо грімкий голос проти сього панського замаху 

на наше добро, такий грімкий, щоб і глухі почули 
нас. Станьмо як ОДІіН муж проти нього. Сей новий 

проєкт не сміє бути ухвалеНIJЙ у Радї Повітовіit. 

(Ов:ри..к.и.: Не сміє J Не сміє І) 3'обовяжїм усіх ЧJIе· 
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ВІВ Ради" вибраних ві сїльської курії, щоб буJIИ 

протпвні тій реформі. Посилаймо з кождого села 

подання до Ради повjтової й ДО Видїлу Ераєвого 

проти неї. А ко.ш б наші вельможні, але неза

можні опікуни .не зважа.ш на все' ее й таки пере:' 

вели TaI~y зміну, то ми маємо в руках іще один 

спосіб: l{ожда гpO~Iaдa зажадає судовою дорогою 

звороту своїх грошей, узя:тих до повітової каси. 

І вона виграє ТОЙ"- процес. 

Ся промова відразу влила у збори бадьорий, 

живий настрій. Один за одним почали виступати 

на мовницю селнни. Люде, про яких, міркуючи 3 

їх зверхнього вигляду, всякий сказав би, що леДJЗИ 

ВАІЇють дорахувати до пнтьох, нараз виявляли себе 

не-аби-якими бесїДНиками. Але .ж бо тема - горе 

і 3JIИ.ДНї сїльського життя, ВІІЗИС.КИ дихварів, над

ужиття урядників. та дрібних повігавих пJIВОК, - СВ 

тема бу ла аж надто відома всїм, аж надто налляла 

сл кождому горлом і вухами. Одні говорили про 

своє бідуваннє поважно, сумовито, 3 тим -ЛЯRОНЇЗ

мом, що нераз дужше хапав за серце, нїж цвітисті 

промови. Иньші - і та;КIlХ бу ло більше - ЬІалю

вали свою нужду жартівливо, досадними порівнан

нлми, прикладами та приповідками. »Ого, пішли 

наші парафіяни глаголати во притчах 1« - мовив 

о. Зварич до Євгена, І{ОЛИ зібраннє при таких про

мовах раз вибухало ГОЛОСНIL'\І, ~асовим реготом, то 

знов нагороджувало беСїдника ГУЧНИ}ІИ оплесками 

та криками одобрення. Навіть бурмістр, що зразу 

досить скептично дивив сл на перших бесїдників 

у кожухах і »пасових« чоботя,Х, швидко змінив свій 

погляд, реготав сл до-розпуку ;на свойому прези-
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діЯ.JIЬJЮМУ кріслі, бив брава іі, поцлmoчи ся ДО 

Євгена, з роз'ясненим лицем мовив: 

- Ну, пане меценасе, гратулювати вам таких 

бесїдників. ВОНИ :могJl1И б зробит:и ефект на кождім 
зібранню. 

'"- Але ж бо їх учителька, галицька нужда, 

могла б зробити ефект у цілій Європі, як би була 

більш відома їй, - відповів ЄвгеН. 

- Ну, сама нужда всього не зробить. Не крив

дїть свій народ. Треба подивлнти вроджений та

лант тих людей, у яких нужда не приглушила, 

не заморочила його. І що-на!йцїк:авійmе для MeНIC 

- признаюсь вам, се їх гумор, що БJШС.ка.є, мов 

ВОГНИR.И З попелу. 

Тема - нужда в повітї - бу ла невичерпана. 

Селпни, РОЗ0ХОТИВШИ ся, бу ли б говоріИJШ, Бог-зна, 
доки. Євген просив бесїдників обмежити ся на тім, 

що було сказано, і преД~10ЖИВ вічу резолюцію до 

ухвали. В тій резолюції протестовано проти на

міреної рефор~ІИ каси, взивало до агітовання по се

лах у тім дусї і до вноmення писаних протестів 

до Ради Повітової й до Видїлу Ераєвого. Резолю

цію з радісними окриками принято. 

- Тепер переходимо до дальшої точки денного 

порядку, - мовив бурмістр, але в тій хвилї стало 

ся щось таке, що відразу змїШf'ЛО настрій віча. 

Бурмістрові слова були заглушені якимось гомо

ном ізнадвору. Від входових дверей заїзду чути 

бу ло гукання: »На бік J На бік І Розступіть ся! 

Пан староста йде!« Євген схопив ся з місця, про

чуваючи якусь нову пакість. Таксамо зірвав ся 

зі свойого місця й пан комісар і почав пильно за-
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глядати, що там таке дїєть ся. Зібрані з трудом 

проступили ся, творячи серединою не дуже широку 

ВУJlИцю. Сею вулицею почав протис:кати ся до пре

зидїяльного стола пан староста в супроводї полїцій

ного комісаря й одного звичайного полїційного ка

прали, при шабді і в рогативці 1) на годові. В no
калю залягла мертва тита. У всіх тьохнуло щось 

у грудях; всї розуміли, що ся поява не віщує добра. 

- Хто тут президент? - запитав стр ого-у ря

довим тоном пан староста, встуn.и,Впrи на подіум 

не дивлячи ся ні на кого. 

'-- Н, пане стаРОСТ0, - мовив бурмістр. 

- Заявляю вам, що ми приходимо сюди іме

нем закона. Пане меценасе Рафалович, - додав 

він, обертаючись до Євгена. - Дуже мені ПрИRро, 

що мушу перервати вам вашу приємну забаву, але ... 
- Іменем закона арештую пана 1 - мовив полі

ційний комісар, наближаючись і кладучи Євгенові 

руку на плече. 

Євген стрепенув ся, мов від дотику гадюки. 

- Можу запитати, за що арештуєте мене? 

'- Ось судовий наказІ - мовив комісар, по-

даючи йому піваркуш паперу. 

Євген поблїд. Літери скакали в нього перед 

очима. Серце било ся сильно, то знов хвилями не

мов зовсім завмирало у грудях. Тільки по стра

шенних зусиллях він здужав прочитати в наказї 

фатальні слова: »насЛЇДltом сильного підозріння У 

сповненню злочину з § 136. зак. карного«. 

- Що? - промовив він ледви чутно, задихав-

І) Рогативки або польські шапки з чотирма рогами. 
носила сирізь у Галичині міська (не - державна) поліція. 
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тись зі зворушеннн. - Злочину з § 136.? Себто, 

вбивства І Се що за невчасний жарт І 

- Нї, пане, не жартІ - мовив староста. - Сеї 

ночі сповнено страшний злочин на особі Сталь· 

ського. Не заперечите, що ви знали його. Не за

перечите, що сеї ночі ви мали з НИМ недуже дружню 

стрічу. Не заперечите, що з його жінкою ... 
- Пане І - скрикнув Євген, і ВСЯ кров збігла 

CJI дО його серця, і його руки задрожали. 

- Ну, та -се не моє дїло, - байдужно :мовив 
староста. - В су дї будете толкувати ся. Полїція, 

відвести Його І 

Всї зібрані стояли нї живі, нї :мертві. Хоча 

дальші не чу ли й не розумі.IИ НЇЧОГО, ЩО тут дїялось, 

але всї чу ДИ, ЩО ТВОРIJТЬ СЯ щось погане. Євген, 

тимчасом, відзискав свою ПРІІТомність духа. 

- Дорогі -браття І - обернув ся він до селнн. 

- Мене арештують. Не знаю, яким ДIlВOM Я по· 

ШІВ У підозріннє, що нїби-то Я сеї ночі заморду

вн в 1) чоловіка, з яким учора ~laB сварку. Rленусь 

Ногом і сумлїннєм, ЩО Я неВIIННИЙ. Але коли суд 

велить УВЯЗНІІТИ мене, то я не можу спротивитись. 

Маю надїю, що моя невинність швидко вияснить 

ся. Для того розстаю ся 3 вами зовсїм спокійно. 

Не падайте духом І Робіть своє, щоб наші вороги 

не тїшили ся 3 нашого занепаду. А тепер бувайте 

здорові І Радьте спокійно далї. Я піду, куди мене 

тягнуть. Чисте сумЛїннє додасть мені сили знести 

й сю тяжку спробу. Прощавайте І 

І, в супроводї полїціянтів, він зійшов із по-

1) Забив (нїм.) 
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діума й вийшов. На ву .пиці ждади савки, ва якї 

посаджено Євгена; полїціянти сїли по обох боках 

його; коні рушили, і швидко снїгова курява закрила 

савки перед очима селян, що ці~ою купою вири

нули З заїзду, проводжаючи очима Євгена. 

Настрій віча, по відходї Євгена, був подібний 

до настрою в домі, 3 якого винесено мерця. Пан 

бурмістр сидїв на преЗllдіяльному кріслі ні в сих, 

нї В тих, селян багато вийшло за Євгеном і не 

вернуло сп вже назад, а тих, щО ЛИШИЛИ ся, свер

лував пан староста своїми ПРОНИ3ЛИВИ:\IИ очима, не

мов запитував їх, що власТ1ШО тут роБА.НТЬ і на 

БОГО ждуть. Перший очуняв о. Зварич. Він по· 

просип ГО;ІОСУ і предложив селянам внесок: із ОГ.1Л

fJ.Y на несподївану сьогод.нїшню ПРИГОДУ РОJійтп сл 
й. не заuу uаючи того, що ухвалено нині, агітувати 

да.lї за вічем, яке буде скликане, як тільки обста
вини на се позволять. Він закінчив словами за

охоти й надїї, що ПРИГОД<l, жертвою якої зробив 

ся Євген, Ш'рИДltо мине й не принесе нїякої шко

р;і народній справі, анї наРОДIІЬОМУ рухові в повітї. 

Ся промова підбадьорила зібраних. 3варичів вне

сок принпто, і віче за;\Ікнено, ТІНІ більше, що 1І{иди, 

які буцїм·то мали обговорювати ще вибqри до ка· 

галу, всї пішли до міста зараз по виведеЩІЮ Єв

гена. 

Так скінчило ся те перше повітове віче. Живо 

фяирі. Свіжий факт арештовання адвоката, тай то 

міста. Староста з бурмістром поїхали передам у 

фякрі. Свіжий факт арештовання адвоката, тай ТО 

ще підозреного. за вбивство, усунув на бік усякі 

иньmі теми розмови. Бурмістр розпитував про де-
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тайлІ, про обтяжливі моменти, нн.і вказали конеч

ним арештованнє_ Староста чув себе якимось не

вдоволеним, :мов потрохи винуватим, ТО JIItYBав, ви

яснював. 

- Боюсь, що панове перехопились І - хитаю

чи головою, мовив бурмістр., - ее ж не дрібниця. 

Адвокат не втїкав нїкуди. Можна бу до підождати, 

вияснити справу лїпше. Адже се арештованнє на

робить гомону в цїлому' краю. І - прошу вірити, не 

в самих тільки руських сферах повстане думка, що 

ее тенденційне арештованнє. 

- Тенденційне І - :мов ужалений, скрикнув 

староста. -' І звa'mих уст чую ее, пане бурмістре І 
- Доказ, як швидко, сама собою, насуваєть 

СЛ така думка. Коли нема абсолютної пев н ОСТИ , 

що Рафалович винен, - і н боюсь, що такої пев

ности нема, - то се готово вийти на нову компро

мітацію наших властей. 

Староста понур.ив ГОЛОВУ й замовк. 

Коли доїжджали до ринку, фнкер спинив ся в 

вулицї проти Вагманового помешкання. Вулицю 

за.nнГ.!Іа густа купа народа, серед якої видно було 

високу постать Шнадельського, що, блїдий, розхрі

стани:й, говорив щось ж.иво Й голосно. 

- Що ее таке? Що тут? - скрикну ли рівно

часно оба достойники, на ріжні БОІШ зіскакуючи З 

фякра. 

'- Жид повісив ся, - відповіла нкась пере-

купка. 

- Що за Жид? 

- Власник каменицї. 

- Ватман? 
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Бурмістр одним скоком був коло Шнадельсько

го ! Сей із якимось гарячп.овим запалом говорив 

- ШВИДКО, уриваними фразaJм.и, обертаючись па ріж

ні боки: 

- Але ж нема пів години ... Притисло мене, 
конче потрібно було грошей. Приходжу, сїнешні 

двері отворені, а від покою замкнені ... Жінка десь 
виїхала й досї не вернула. СЛУЖНІЩі також нема ... 
Крізь ДЇРRУ від ключа бачу: стоїть насупроти під 

стїною. Кличу, стукаю - не рушаєть ся. Полїція му

сїла посилати по слюсаря, бо двері замкнено 3 ну

тра, ще й ключ витягнено. Розумієть СЯ, щО сам І 

Ста роста вже був у серединї, де урядувала полї

ція, і по кількох мінутах, вислухавши реЛЯЦll ре

візора й не приписуючи справі нїякого більшого 

значіння, побіг до президента суду, щоб пор озу

міти СЯ У справі арештованого Рафаловича. 

у президентовім передпокою він застав Швар

ца. Сей оповів йому, що приіішов сю,щи З паном ма р

шаJIКJOМ, ЯНJlЙ власне є у президента, що пан прези

дент післав власне за слїдчим сумею, і що він, 

Шварц, може служити щодо сеї справи деякими 

поясненнями. Потім староста ввійшов до прези

діяльного бюра. 

- А, ось і пап староста І - скрикнув весело 

пан маршалок. - Ну, що ж чувати? 

- Якийсь феральний 1) день сьогодні, пане 

маршалку І - мовив староста. - Власне довідую 

ся, щО наш любенький Bar'MaH повісив CJI. 

- Що? Bar'Maн? 

1) Н ещасливий 

30 
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- Повісив ся? 

- Так, повісив ся. У своїм пок ою. Коло своєї 

каси, яку лишив отвореною. 

- Але, може, то знов аке вби.nство? - запи

тав президент. 

- Ледви. Анї слї~ів мордовання, анї СЛІДІВ 

рабунку. Не знати. Зрештою, тїло взяли до обдук

ції, і полїція веде слїдство на :місцї. Але пов1'Q

ряю, вбивство дуже сумнівне. Двері покоІО замкне

ні були з середини, і ключ лежав насеред покою. 

- Насеред IlОКОЮ? Чому не в дїрцї? - завва

ЖИВ президент. 

- А в касї, здаєть сл, не браІ{УЄ нїчого. Зреш

тою, побачимо, що скаже полїція. Та що там 1 
НевеJШка птиця Bar'MaH. Одною ПЯВКОIq менше в 

повітї. 

- Ну, так. А все-таки - се са).Jовбпвство 

видаєть ся менї загаДновпм, - МОВИВ презпдент. -
Ваtмап не виглядав на чо.10віка, що носить СЯ 

9 самовбивчими думками. 

- Навпаки, - заКІІНУВ маршало1\.. - Від часу, 

як умер його СІІН, ХОjJ,.Иn засумований. Кажуть, 

що журив ся дуже, плакав по ночах. l\Iожливо, 

що сс й Доканало його. 

- МОЖЛІІВО, - В задумі мовпв староста. 

- Ну, а що ж наш демаІ'О1'? Дуже пручав 

ся перед арештованнєм? 

- Ні, - мовив~ ще дужmе задумуючись, ста

роста. - Був над сподївапнє 1) спокійний. 

- Перелякав ся? Тремтїв? 

1) неавичайно, НЇХТО б не СПОДЇDав СЯ (поnь.) 
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ВИГJIядало так, немов вістка про вбивство 

Стальського бу ла Д.'ІЯ нього несподїванкою. На 

відхіднїм запевняв усїх зібраних про свою невин

ність. 

- Ну, ее, справдї, був би досить незвичайний 

феномен, - мовив президент, - щоб убийнИR за

раз на другий день аранжував публичні збори на 

перекір властям і промовляв аж до самоі :хвилї 

ареmтовання. 

- Так зовсім неможливим се не бу ло б, -
мовив староста. - Всякі феномени бувають. Але, 

своєю дорогою, - я пильно обсервував його ввесь 

час і дійшов ДО такого погляду, що аоо сей паІШЧ 

незвичайно рафінований злочинець, або винен у 

вбивстві Стальського стілько Ж, щО ви або н. 

у тій хвилі застукано до дверей, і ввійшов 

слідчий суддя, який устиг здебільшого переслуха

ти Рафалопича, заки велїв відпропадити його до 

арешту. 

- Ну, що? - запитав його президент. 

- Розумієть ся, перечить, - ЛЯКQнічно мовив 

СУМИ. 

- Всьому перечить? 

- Нї. Навпаки. Оповів менї зовсім щиро всю 

історію своєї знайомости зі Стальським: - і 8 па

HelO Стальською. 

- А, так і з нею він був знайомий? 

- Так. Се, так сказати, його J ugendliebe 1). 
Вчора вечером вона надумала покинути мужа, бу

ла в нього, давала йому свій саквонжиlt на аІі-

1) нохання з молодечих пІт 
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таційний фОНД. Що бу ло в саквонжиху, він не 

знає. Тут надійшов Стальський зі свідками - вона 

усуну лась до його спальні. Він викинув Сталь

ського - все признав так, НК говорили свідки. У 

спальн) пані Стальської вже не застав і не ба

чив П більше. 

- І се все? 

- І ее все. 

- І ви вірите йому? 

- Признаюсь панові президентові, я заявив 

йсму виразно, ЩО не вірю, не маю права вірити. 

Останнї його твердження нїчим не доказані. Де по

дїла СЯ Стальська? Rуди дїло ся те, що було в 

саRВОЯЖИКУ? - ось питання, роз'ясненнє яких 

мог JЮ б вияснити справу вбивства. А на сї питання 

він не знаходить ніякої відповіди. 

-- Але ж свідки стверджують, що вона потім 

бу ла дома, і ~o між нею і Стальськ.им прдйшло 

до сварки, - закинув президент. 

- Се так, - мовив слїдчий, - але ее ще 

не доказ, що Рафалович потім не виходив із дому, 

і не зайшов до Стальських, і не вбив Стальського, 

і не поміг їй скрити ся десь КУ)JiИсь. 

- А вважаєте ВИltлюче.аим припущеннв 1), ЩО 
вона сама вбила його? 

- Виключеним, невихлюченим, але мало прав

Д'оподіб.вим. Удар був страшенно сильний, хоч за

ВДаний у сні. Сїкач, не дуже то ІЇ гострий, увесь 

затонув у чашці. 

- Значить, на вашу думку, тепер ... ? 

1) ПРИПУСТ, здогад 
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- На :мою думку, треба ВИСЛЇД'ИТ'И, де подїла 

ся пані Стальська. Вона зможе на.lїлїпше ПОЯС· 

НИТИ нам останні фатальні хвилі. 

- Ах, тут є Шварц, - скрикнув пан :мар

шалок. - Він каже, що мав деякі детайлї до ви

яснення сеї справи. 

Покликали Шварца. 

- Я власне написав для пана Шварца візваннє 

на завтра, - мовив слїдчиЙ. - Показуєть ся, що 

пан Шварц належав до товариства, ЩО забавляло 

ся зі Стальським у рестав рації у хвилі, коли сто

рож - ага, треба буде візвати ще того сторожа І 

- отже коли сторож доніс про сходини панї Сталь
сь:кої з Рафаловичем. Що пан Шварц має нам 

сказати? 

Шварц оповів КОрОТЕО про в"Горашні подп. Ro
.пи Стальський зі свідками пішов до Рафаловича, 

він лишив ся в реставрації, не хотїв мішати ся в 

сю неприємну історію. Потім здибав Шнадель

ського, що зі зворушення аж розхорував ся. Оба 

пішJШ додому. Але сьогоднї рано, в девятій, він 

бачив паню Стальську на заДЇЗНИЧШlУ дnipцї. По

їхала, здаєть ся, в напрямі до Льнова. 

ее бу ло дуже важне відкриттє. 

- Зараз телєr'раф)ОО на всї стації й до львів

ської поліції, - мовив слїд чий. - Віднайденнє сеї 

панї для сдїдства перmорядна річ. 

- чи не :міг би н прислужитп ся чи:и? -
закинув Шварц. - От, прюliром, об'їхати най

близші стації й розвідати усно, чи не висіла де 

там? А, в крайнім разї, доїхати аж до Львова? 

Президент обернув ся до слї.д;чого. 
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- Як пан радник думають? 

- ЩО ж, ее бу ло б незле. Мати чоловіка, 

що особисто знав дотичну особу - все лїпше, нїж 

телвrрафічно посилати риеопис, який і так не все 

осягне мету. 

- Добре, - згодив ся й президент. - Розу

мівть ся, поїдете як приватний areHT. я: дам вам 

свій білвт. 

- Б.оли панові президентові залежить на по

спіху, то добре було б зробити се зараз. В пер

шій відходить поїзд. 

- Але де я вам візьму грошей на дорог-у? 

Без ухвали радної палати не можу. 

- На перший раз у мене є пару ринських, а 

там я зателєrрафую, куди менї вислати. 

- Коли так, то в імл Боже І - мовив прези

дент і, написавши кілька слів на своїм білєті та 

ВJJОЖІШШИ ЙОГО в коверту, вручив Шварцові. Сей 

поклониn ся всім панам і побіг із сього будинка, 

де під впливом J)ИВОДЇВ слїдчого, які він підс.nухав 

під дверима, і під nпливом ного запитань йому по

чало бу ло робити св: душно й нелюбо. 

Вирвавши ся з суду, Шварц пустив ся бігти 

додому, де надїлв ся застати Шнадельського. Але 

на ринку йому надсунула назустріч купа народу, 

серед s:шої Шнадельський, роахрістаниіі, увесь чер

воний від гарячки, що паЛИ.'Іа його, захриплий і 

ледво прптомнпй, усе ще викрикував УРlІваними, 

беззвязними реченнями своє оповіданнє про те, як 

то nін відкрив неживоro ВаІ'мана. Шварц уnесь 

похолов, зрозумівши ситуацію. Він знав, що Шна

дельський хорий, що його палить гарячка. Він 
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усю ніч усе говорив про ВаГмана. Над ранком, 

коли Шварц обложив був його годову снігом, він 

ТРОХИ вспокоїв ся Й за.снув. Шварц таКОЖ не мав 

спокою. Його тягло до міста, на ті місця, де він 

господарював уночі. Він перейшов пару разів по

під ПагмаНОВ1 вікна, але, бачучи все у спокою, лаго

ДИВ сп йти до СтаЛЬСЬRОГО, коли його здибав на ву

лицї пан маршадок. Сьому він розповів про нічну 

пригоду між СтаЛЬСЬКIІМ і Рафаловичем, не згаду

ючи, що бачив Стальського вбитим. 

Коли маршалок із сею новиною побіг до ста

рости, Шварц, гонений трівогою, побіг до свого 

помешкання, де жив також Шнадельський~ Сей 

власне прокинув ся і збирав сЯ вийти, хоча гарячка 

його поменшала мало. Шварц з~спокоїв його, по

клав знов до ліжка, обложив голову СНЇГОМ і просив, 

щоб не йшов нїкуди, поки він не вернеть ся. Шна

деЛЬСЬКІJЙ обіцяв, і Шварц пішов, щоб полювати 

на яку добру нагоду. Він ізнов здибав маршалка і з 

ним разом пішов до президента. А ШнадельськиD:, 

тимчасом, зібрав ся й побіг до Вагманового помеш

кання, де Й, справдї, наробив розруху, відкривши 

І3аr'~ILlПОВОГО трупа. 

Шварц зрозумів небезпеку ~оложення. Хорий, 

на-пів непритомний чоловік, що ще ввесь стоїть 

під вражіннєм сповненого вчора злочину, а дов

кола юрба народа, а там слїдчий суддя, що вже так 

б.lШJЬRлfi ДО розмотання всїх тайн учорашньої но

чі ... ПО~1їційні ПОШУКУВ~ННfl в Ваr'маповім помешкan
ню _ .. ще, чого доброго, покажеть ся r'раф Rшпво
ту льський, і ВИЯВІІТЬ сл брак готівки в Ваr'мановій 

касі - все те полумям у,з,аРИJIО на нього. Він неза-



472 

мітно підійшов до Шнадельського і, взявши його 

за руку, шепнув йому: 

- Ходи додому І 

- Га? - також шепотом запитав JIІнадель-

сьн.иЙ, і впесь стрепенув ся від Шварцового дотику. 

- Се ти? А ти чого хочеш? 

- ХОДИ додому! - знов із ПРПТИСRОМ шепнув 

Шварц і потягнув його з собою. Шнадельський 

ішов, усе щось балакаючи про Вагмана, про шнур, 

про ключ :нacepe~ п:::кою і про касу, яка знахО;[)ІТЬСН 

в порядку, зовсїм У порядку ... 
- БІЙ ся Бога, чоловіче, мовчи І - шепнув 

йому Шварц, вивівши його з юрби. - Що ти ро· 

биш? По що ти йшов із дому? Сам не тямиш, щО 

з тобою І 

Шнадельський витріщив на нього очі. Більш 

інстинктом, нк. розумом, він зміркував небезпеку й 

дав без опору вести себе. За пів години оба були 

зібрані. Фякер завіз їх на залїзницю. Шварц узяв 

два білєти до одної недалекої стації, де заЛЇЗНИЦJI 

роздїлюва.ла ся 'на двоє. Там замісць до Львова, він 

узяв білети до Перемишля. У Перемишлі він узяв 

білети до Кракова, сим разом білєти другої кляси; 

давши гульдена кондукторові, одержав окреме купе, 

в якому замкнув ся з хор:им Шнадельським. Із Кра· 

кова він узяв білети до Берлїна. Коли доїхали до 

Берлїна, ШнадельсьІШІЙ лежав у купе зовсїм не

притомний, у страшенній гарячці, кричав, зривав 

сл і знов падав, стогнав, то знов балакав щось 

незрозуміле. Шварц рад-не-рад мусїв лишити його. 

За порадою кондуктора він завіз його до якоїсь 

приватної лїчницї, де в нього сконстатова.но гостре 
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запаленнв легких, занедбане в перших стадіях. 

Шварц записав ііого на фальшиве імя, заплатив 

за лїченнв на місяць наперед, подав свою - також 

фальшиву - адресу в Берлїнї і, не озираючись 

довше, дмухнув до Бремергафен, а відси під фаль

шивою назвою за море. 

Слїдчий арешт Євгена протяг ся довше, нїж 

він надїнв ся зразу. Правда, слїдчий суддя вже по 

кількох днях важких і старанних пошукувань ді

йшов до внеску, що Євгенові зізнання абсолютно 

правдиві, і що правдоподібність ЙОГО вини, ЧИ спів

вини В убивстві стальсыооо дуЖla малaJ. Та проте 

радна палата, під впливом старости і президента, 

не згоджувалась випустити його на вільну стопу; tгi 

ДИгнїтарі 1) бояли ся закиду тенденційного ареш

товання, і слїдчий сумя одержував усе нові пору

чення - доповнювати слїдство. Обставини наче 

змовили ся проти Євгена. Два найважнїйші свідки, 

що могли бу ли пояснити справу, Реrіпа й Баран, про

пали: без слїду; а тут у дoдarrкy щезли, мов камінь 

у воду, ще два важні СВІДКИ - Шварц і Ш надель

ський. Правда, зразу здаВало ся, що нїчого важ

ного вони не могли зізнати, але СЛїдчому чим далї, 

тим більш загадковою видавала ся їх роля тої 

фатальної ночі. 

Та ось у тиждень по арештованню Євгена при

їхав до міста rраф Ешивоту льськИЙ. Він лежав 

хори-й і тільк.и: недавно .цовідав ся про самовбивство{) 

BarMaHa. Прибувши до міста, nін пішов просто до 

президента су!1У й запитав його, чи в Вatмановій 

1) Достойними (поль. dygnitarze) 
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касі знайдено 50.000 зр., які він день перед тим 

дав був йому за продані цїнні папери. Президент 

витріщив очі. Се була абсолютна новина. Ніякої 

готівки в касі не знайдено. І хоча лїкарська обдук

ція не знайшла с.nїдів убивства, то тепер справа 

Rомп'nїкува.nа ся 1) правдоподібністю рабунку. Хитра 
втека Шварца, поводженнє Шнадельського при від

криттю ВаІ':манового трупа, се були моменти, що 

кидали підозріннє в їх бік. Слідчий зробив ревізію 

у Шварцові:м по:мешканню і знайшов Ва:r'ианів 

хвіт 2), виставлений Rшивотульському, і ВаІ'ианів 

JШСТ. ее відразу кидало на справу погане світло 

- і за обома джентльменами розіслано гончі листи. 

Тимчасом справа арештовання Євгена вдарила 

голосною луною в цї.nій краєвій пресї й віДГУRнула 

св: також у Відні. ОБШlНуваченнє його за такий 

страшний злочин зразу замикало уста його прпхиль

HIlKaM~ усува.'ІО і набік підозріннє щодо полїтичного 

характеру сього процесу. ПраВ,1,а, факт, що арешто

ваннв було доконане на вічу і при участи старости, 

кидав відразу дивне світло на цїлу ПОДЇЮ. Та 

проте преса здержувала ся від KQMeHTapiїB. На

томісць :кілька адвокатів-Русинів зголосило ся до 

суду, що хочуть узяти на себе оборону Євгена, а 

віденська І'азета, що друкувала Євгенові дописї, 

прислала СВОЙОГО кореспондента, щоб на місцї роз

відав ся про справу. Сей кореспондент пішов роз

відувати у священиків, міщан, урядників, мав довгу 

розмову з бу рмістром, і його кореспонденція вда

рила мов грім на штучну будову підозрінь і при-

1) замотувала ся 
І) квїтанцїл. поспїдка 
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пущевь, якими в першій хвилі обмотано Євгена. 

Обі:& того, кореспондент змалював досадно за.галь

ний настрій людности, її безпомічність СУПfЮти на

дужить, і на тім тлі показав Євгенову роботу ЯК 

промінь світла в темному царстві. Пан староста 

лютив ся, пан президент шкробав св: по лисині, а пан 

маршалок - е, пан маршалок мав иньmі клопоти, 

,що не дозволяJШ йому надто живо займати ся Євге-
новим процесом ... 

у повіті клекотіло. СеЛН.ЕІИ' ГРОЗИЛИ вітам і 

членам Ради Повітовоі калїцтвом у разї іх згоди 

ва реформу каси. Проєкт реформи, який пан :мар

шалок бажав перевести в тихости, з нагоди сира

воздань із віча, дістав ся д-о газет і дочекав ся в русь

ких і деяких польських r'азетах гострої критики 

та осуду. Пап маршадок мусїв махнути на нього 

рукою, тим більше, що він тепер був йому непотріб

ний. Швидко по вічу зробив йому візиту граф 

Rmивоту льськ.ий і попрос.ив на рvзмову в чотирі 

очі. Розмова тріпала довгенько, а наслідком її бу

ло, що пан маршалок зрезпгнував 1) із усїх своіх 

диr'нїтарств у повітї, добровільно »продаn« свої добра 

rрафові й забрав ся з рештою :капіталу ДО Львова, 

де незабаром дістав якусь посаду при одній високій 

аВТОНО~lічній інституції. 

Бу ло середопістя, коли майже безпосередно один 

за ОДНlIМ наскочили факти, що вияснили Євгенову 

справу. Почало танути. Ворони й лиси на полі 

віднайшли замерзлого Барана, що досі лежав, при

сипаНІ-ій снїгом, а ри:баки витягли з Rлекоту трупа 
Регіни. Вкінцї з Берліна привезено Шнадельського, 

1) Зрім ся, ОДМОВИВ сл 



476 

що, видужавши трохи в лїчницї, сказав свою прав

диву назву й тим зрадив себе супроти полїції. Він 

був безнадїйно хорий.: передав нене запаленнє лег

КJИХ РОЗВИНУЛО в шого заро~ туберкул. При став ле

НіИЙ до суду, він оповів докдадно про вбивство Ва!'

мана і про свою з Шварцом візиту в домі Сталь

ського. Самовбивство Реr'Їки давало всяку правдо

подібність, що вона сама вбила свойого мужа, а 

оповіданнє Шнадельського велїло догадуватись, що 

не хто, як Шварц забрав ті цінні річі, які були в 

РеГіниному саквояжику й які при свідках висипав 

із нього Стальський. Се змінило справу відразу. 

Євгена випущено з арешту, і слідства щодо вбив

ства Стальського занехано, натомісць проти Шна

дельськоro ВlПочено процес за вбивство Bar'MaHa. 
Та він, не дожидаючись навіть акту оскарження, 

повісив ся у своїй келїї. 

Вийшовши з тюрми, Євген зараз на другий день 

зголосип ся -в бюрі пана старости. 

- А, пан меценас І Витаю І - з вимушеною 

чемністю витав його староста. - Запевняю вас, 

мені страшенно прикро було ... ота фатальна по
милка. .. Але признають пан меценас, обставини 

склались були так... Ну, та я рад, дуже рад, що 

все вияснило СЛ, і що будемо знов мати приємність ... 
І він щиро потрясав Євгенову РУКУ. 

- Дуж.е вдачний панові старостї за гуманні 

почуття, - спокіfшо мовив Євген. - Але в мене 

до пана старости одна просьба. 

- О, прошу, прошу І Чим можу служити? 

'- Пан староста винні менї маленьку регабі

лїтацію. 
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- Я? Панові? 

- Так. Пан староста були так ласкаві асисту-

вати при моїм арештованню в часї віча. Думаю, 

що ее не буде з мого боку нїчим несправедливим, 

коли попрошу пана старосту - перед таким са

мим вічем, прилюдно вернути менї честь і заявити 

урядово ... 
'- Але .ж пане, се не МОН річ І - скрикнув 

староста. 

- Розумію. ее буде ТРОШКИ некорект. Але 

власне JlИШ настілько, насК1ЛЬКО некорект бу до 

поступуваннє пана старости при моїм арештованшо. 

Надїюсь, що гуманність пана старости виявить себе 

тут уповнї. Инакше мусїв би н вжити иньших 

правних способів. Ось тут маю честь вручити па

нові старостї донесеннє про віче, яке скликаю на 

слїдуючий торговий день ДО Вигоди. На}:\їюсь, ЩО 

перешкод сим· разом не буде нїяких. 

Євген чемно вклонив сн Й вийшов. 

А пан староста довго потім ходив по своїй 

канцелярії, тер рукою чоло, фукав і ПJПOвав, роз

к:ладав рука'МИ й воркотав ЩОСЬ сам до себе, вкінці, 

з резиr'нацією RІШУВ ся на свій урядовий фотель 

і зітхнув важко: 

- Чорт його візьми І ЧИ СНК зроблю, чи так, 

а ордер пропав напевно І 

Кінець. 
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ХУ. > 1 иха ло цюв, анець ТІнеп. 

ХУІ < 
XYII~ >1. Нечуй-Левицький, Причепа. 
XYIII.~ 
Х [Х. К. Тетмаєр, Янгол смерти. 

ХХ .: 
Х ХІ: Павль Кео/1ЄР, Зима. 
ХХІІ < 
XXIII~ > В. ЛеІШИЙ, :М:отря. 

ХХІУ. м r ·й м 
ХХУ. > • ОРНІ, ати. 

ХХУІ< 
ХХУП: І. Нечуй-Левицький, Хмари. 

ХХУІІІ.}І ФП' х х [Х. в. раико, ерехреСНІ стеЖRИ. 

xXf~: } Ів. Франко, Основи суспільности. 
ХХХІІ. І. Нечуй -Левицьний, Rайдашева сім' я. 



Українська Накладня 
видає 

ілюстровані твори УRраїнськпх 
RЛНСllRЇв і с)'ча(·НІІХ ППСЬJIеННllків 

у критичних виданнях, 3 літературно-історич
ними вводами, жпттеписами: й поясненнями, 

на СПЛЬНО~fУ папері, леКСІІКОНОВОГО фОР~lату, 
гарного ВИRЇнчення. 

Досі появилися або друкуються: 

І. Твори Тараса Шевченка, 
у трьох томах, ВIUаВDЯ Б о r дан а Л е D к О r о. 

п. Повне видання творів Тараса Шевченка, 
(у краіВС1>fСИХ і російсьнпх', перше наltuовніще видання 

Боrдана Лепкого, 5 томів. 

ш. ТВОРИ Івана КотдяреВСЬRОГО, 
вил.аннп П а в ]І а 3 СІ. tt це в а І 1 том. 

ІУ. Твори Григорія Квіткп· Основ'я:иеика, 
вндаВllЯ Сер г і я Є Ф рем о В а, 2 томи. 

У. Твори ltlapxa ВОВЧІ:а, 
видання Бuгдана Лепкого, 3 томи. 

УІ. lиан Франко: ,,3 вершин і низпн", 
третє видання Д-ра Василя СімовичСІ., 1 том. 

УІІ. Богдан Лепкиіі: "Писання" 
видання автора у 2 томах. 



Музичне Видавництво "Україна". 
1. У"раїн.сь,.;і народні пісні, зшитон перШІІЙ, на один голос 

у супроводі фортеп'яну 

2. У"раїнсь"ї народні пісні, зшитон другий, на один голос 
у супроводі фортеп'яну. 

3. У"раінсь"ї .м.ельодіі й баляди, на одип голос у супроводі 
фортеп'яну . 

4. Y"paiHcbJCi гимни, на один голос у супроводі фортеп'яну. 
5. YJCpaiHcb"Ї воєнні пісні, хори з фортеп'яном. 
6. Музина до слів О. Олеся, на один голос у супроводі фор

теп'яну, 

7. Музина до "Нобаар.ч,СІ Т. Шееченlta, 32 иомпозиції в супро
воді фортеп'яну. 

9. Музика до "НобааряСС Т. ШеечеН'1tа на ХОРІ зшитон пер
ший (16 номпозицій). 

10. Музина до "Нобааря" Т. ШеечеН1еа на ХОРІ зшитон дру-
ГИЙ (10 номпозицій). 

13. Барвінсь"uй Василь: Прелюдія, на фортеп'ян. 
14. Музика до слів Ю. Федьмеича (9 композицій). 
15. Музина до слів В. Пачовсь"ого на хор. 
16. Музина до слів Б. Леn"ого. 
17. Музина до слів Ів. Фран1ta. 
18. Бареін.сь"uЙ Василь: Твори на фортеп'ян. 
19. У"раінсь"і маршеві пісні на хор. 
20. У"раїн.сь"і .маршеві пісні на фортеп'ян. 
21. YltpaiHCb"i maHltoei пісні на один голос у супроводі 

фортеп'яну (25 пісень). 
22. Y"paiHCblti maн"овї пісні, зшиток перший на фортеп'ян. 

(З~ пісні). 
2З. У"раінсь"і таи"оВЇ пісні, зшитои другий. 
ЗО-32. Портнов Лев - Шнола для СКРІІПНИ, частина перша, 

три вшитки. 

3З-З6. Портнов Лев - Шнола для снрипки, частина друга, 
ЧО'l'ирі зшитки. 

37-39. Портног ЛеtJ - Школа для сирипки, частина третя, 
- три зшитки. 

40-4/ •. Портнов Лев - Школа для фортеп'яну , З части, пер
ша й друга по 2 зшитни. 

51. Портнов Лев - Етюди ва снрипну зунраїнських мельодій, 
частина перша. 

Дальші томи підготовляються до друку. 
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