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1.

ІІаі?! дідичка Зося Розвадовська сиділа у своему по- 
ВО31, доіжджаючи до свого двора, коли ж коні ввернули 
д битого шляху в алею перед двором, дарослу каштанами, 
д алеі над’іхало авто. Багато панів. хтось ддоровив, високо 
вимахуючи шапкою. Коні скочили, перестрашені наглою 
появою авта, відник ледве іх стримав, щоб не вивернули 
поводу в ріів, і дакляв ддорово панам, а пані Розвадовська 
спитала скоро:

Іване, то від нас? Хто це поіхав?
Якісь пани! Подуріли! Мабуть, п’яні! Мало що не 

бракувало б, і самі були б у рові!
— Але хто це був? Гони скоріш додохму!
Коли висіла д поводу й увійшла до хати, чоловіка не 

було. В кімнатах тихо. Крісла стояли на своіх місцях, на 
демлі не було недокурків, як це двичайно бува^ по відві- 
динах чоловічого товариства. Заглянула в сальон, і там 
стояло все на своему місці. Вернулася до вітальні, скинула 
капелюх і рукавички і крикнула в напрямі кухні:

— Марино!
Але в цій хвилині увійшов іі чоловік, д довгихм ліваром 

У РУЦК черпати вино.
— Це в нас були? Хто це був?
- Ет! відповів нерадо, легковажно махаючи ру

кою. Слуді, яка увійшла, дав сховати лівар, сам сів і обтер 
шт д чола. — Хто то був? На подвір’я даіхало авто, а по- 
вітовий комісар увійшов сюди і екадав мені, що приіхав 
президент краю ід своіми урядовцями. Чув, що в мене до- 
брі вина, отже хоче скоштувати. Я вийшов і пр охав іх усіх 
до середини, до кімнат, та президент відповів, що не при
іхав до мене д візитою, а тільки на вино, і то щоб я повів 
іх до своіх льохів. Це образа для мене! Він великий пан, 
не приіхав в візитою, а тільки приіхав як до шинкаря — 
на вино! Я ще раз пр охав, та він ні і ні. То я й повів іх
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усіх до льоху. Вони привезли З собою істи, іли, пили і спі- 
вали якихсь пісень -— ну, не співали, а таки ревіли. А я — 
шинкар — стояв собі збоку й доливав. Попоіли, попили, 
сіли та й поіхали.

— А ти не дав ім нічого істи?
— А що я мав давати? Хліб і всякі м ясива привезли 

3 собою. I мене прохали, щоб я з ними ів, та я відмовився. 
Не видав іх купованого хліба та м’ясива!

— Боже! I що ти наробив! Президент краю приіздить 
до нього, а він його приймаз в льоху та й ще істи не да§! 
Всюди мупгу я бути, усе мушу я сама дробити, а виіду 
3 дому, і вже тобі скандал!

-— Який скандал? Що ста лося?
— Ти міг вискочити на хвилинку з льоху і сказати 

Марині, щоб усмажила кілька курчат і подала до льоху! 
I свіжа добра шинка § в нас!

— Але ж вони мали все сво$!
-—- Який скандал, який скандал дробив ти мені!
— Але вони не домагалися печених курчат!
— Не домагалися! — і руки даломлювала, ніби ста- 

лося щось страшне. — Не домагалися! Я хотіла б поба- 
чити, чи вони були б відмовилися від іжі, коли б Марина 
була ім принесла свіжо спсчені курчата! Боже, що ти мені 
наробив! Президент краю — а він його так прийняв! 
А коли вже від’і'здив пан президент, чи спитав ти його, як 
йому вино смакувало, а коли смакувало, чи прохав ти його, 
щоб іще коли приіхав, та щоб додому вдяв собі та своій 
пані кілька літрів вина? Ну, певно, що це й не прийшло 
тобі на думку! Немае, мене дома, і зараз ось такий скандал!

— Який скандал? Приіхали до мене, як до якого шин
каря, і як шинкар я іх добре обслужив. Сіли та й поіхали.

— Президент краю! Ка-рі-з-ра усміха^ться тобі, а ти 
такий недотепа! Боже, мій Боже! Коли б я була, то я об
служила б була іх у льоху, що роками пам’ятали б були мою 
гостину! Курчата бігають по подвір’і, а йому й на гадку не 
прийшло! I свіже масло, і свіжа шинка, і свіжі огірочки! 
I на думку йому й не прийшло!

— Я був шинкарем і більш нічого!
— I добрий шинкар поставитъ на стіл смачну страву, 

якоі від нього й не домагалися. Добрий шинкар умі<§ і при
просити до іжі. Скандал та й тільки! А тут усе так добре 
склада^ться, так добре! Ка-рі-^-ра сама усміха^ться до
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нього, сама проситься, а він... — такий скандал, такий 
скандал!

— Яка ка-рі-^-ра?
/^лс В°На ВЖ6 мовчала- Пішла з дороги персодягтися. 

Щойно за вечерею спитала його:
Що ж, ти вже придумав, що нам робити з цими его 

двадцятьма тисячами за воли? Куди іх приміетити, щоб 
добре оплатилися?

Я вже тобі казав, що ці гроші я знов вкладу в го 
сподарство. Ще макмо десь якіеь-там долги і якіеь-там за 
леглі податки, все це запдатимо тепер, а за ©станок я ку
плю знов бичків та баранів, годуватиму і днѵьу зароблю 
гроші.

I до смерти будет гнити на селі?! Наша краіна мак 
діетати автономію; уряди и репрезентативні міепя займутъ 
наші люди; тих людей — інтеліі'ентних людей — у нас 
великий брак, а ти думает далі сидіти на селі і бики та 
барани годувати!

Вона вернулася саме із столиці краю, де- бачилася із 
своім свояком, доктором Ковалелим. Він — начальний ди
ректор „Народного Банку”.

— Красний мені директор, що банк паде, як це мені 
оноді в міеті говорили! — докинув Розвадовський.

I так, і ні! Ти вислухай мене до кінця, тоді й гово- 
ритимеш. Я була в нього на обіді, говорила з ним, і он що 
довідалася. Він начальний директор „Народного Банку” 

як казав веде банк у високому торговельно-проми- 
словому стилі. Значить, він старае-ться, щоб банк занявся 
розвитком промисловости й торговлі, при чому — очевидна 
річ на одному банк заробить, на другому втратить. 
3 причини деяких невеликих утраг повстала в банку проти 
нього ©позиція. На чолі то! опозиціі стоіть доктор Рибак, 
що домагакться, щоб банк тільки позичав гроші, і щоб жив 
та багатів з відсотків з позичок. Ковалів не перечить, що 
оанк повинен жити й черпати прибутки і з позичок, але 
це дорога дуже далека і дуже повільна. — „Пощо — каже 
він — працювати долгими роками, коли можна за короткий 
час на промисловості й торговлі заробити грубі міліони 
к дуже короткому часі”. — Отже в банку проти Ковалева 
©позиція, вони й посварилися. Доктор Рибак, що як ди
ректор урядував постійно в банку, зрезиГнував, у банку 
тепер і пооиваються за новим директором, урядуючим,
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постійним директором. Я була в Ковалева на обіді, — дуже 
добре варения там було! -— і да обідом він мене спитая, 
чи не схотів би ти стати директором, урядуючим директо
ром банку?

— Я?
— Ти! Щож тут дивне? Рахувати ж умікш, здорового 

родуму трохи мае;ш. У банку дирекція й наддірна рада по
лаго джують усі великі, важні справи. Рахункові книжки 
ведутъ знову вдіповідні урядовці, а ти, як урядуючий ди
ректор, підписузш тільки, що тобі одні, чи другі дадутъ. 
А зчасом — навчишся й сам! Урядовцем банку ти не міг би 
бути, бо не вміс-ш урядувати, вести банкових книжек, але 
директором, що тільки підписуз, легко бути — так само, 
як і міністром... Я відповіла, що в цій справі з тобою требл 
говорити, але думаю, що ти погодишся.

Заперечив головою.
— Чому?
— Ще в часах Наполеона мій прапрадід мав цей 

ма^ток....
— Залити твого дурного Наполеона! -— перебила. •—- 

Цей ма^ток дае нам прибутку ледве на дуже скромний про
житок, а кілько жури, кілько тут гридот! Як директор банку 
ти дістанеш 5.000 срібних на місяць, крім цього, на по- 
мешкання 500, крім цього, за кожне дасідання банку по 
100 срібних, а засідань двичайно два, або й три в місяць. 
Крім цього, коли в ділах банку виідеш кудинебудь, діста
неш дщти, як найвищий державний урядовець. Скажи: 
мріяв ти коли про такі прибутки? Про таку платню? По- 
стійну платню, місяць у місяць? До того: живеш у місті. 
маеш до діла з культурними людьми, не сварится вічно 
ід слугами — а репреденту^ш наш один-единий „Народний 
Банк”. Ну, що ж тут не подоба^ться тобі? До кіна можна 
ходити щодня, до каварні теж, до реставрацій, якоі тільки 
захочет, теж! Живеш з культурними людьми, щодень іх 
товариство, бачиш, як живутъ культурні люди, як одяга- 
ються, в карти может собі даграти щодня.

— А що д цим мастком? — дапитав, і цей дапит уже 
свідчив, що він уступа^.

— Можемо його винаймити, або й далі господарити.. 
Тепер, під диму, вже все дасіяне, отже праці не маеді тут 
уже жадной Навесну я при'іду і скажу дробити, що ще



буде треба. Старий Григорій далишиться тут і всього до» 
пильную.

— Трохи рбкрадуть нас.
— Так, трохи обкрадуть, а ле що стр атимо тут — там 

даробимо.
Все це була важна річ, і про не! варто було подумати, 

щоб рішитися, сюди, пи туди. Він любив господарити, 
завжди був гордий на те, що мартов уже такий довгий час 
переходив з покоління в покоління. В його столику був 
документ з часів Наполеона, д 1808. року, і цим докумен
том він часто любив хвалитися. Від того часу цей мартов 
збільшався, управа піль дліпшувалася, на місце дерев’яних 
ставали муровані будинки, все росло, жило, родвивалося, 
а тепер він усе це мав кинути... Але вона його й переко
пала — не на давжди мав він все це кинути, а хвилинно. 
Як у місті дороблятъся ма^тку, на старість вернуться сюди 
I ще одну важну річ вона йому скадала. Іі свояк родпові- 
дав іи далі, що тепер § непородуміння між урядом і тепе- 
рішнім губернатором. Губернатор мае тільки репреденту- 
вати автономію й підписувати акти, які йому подадутъ, 
а він удявся до політики і почав у родмовах д рідними ре
дакторами нарікати, що тут нема§ жадно! автономі!, що 
він тільки фігура, яка репреденту^ те, чого даталом нема^. 
Всім цим невдоволений уряд, і дагально говорятъ, що гу
бернатор піде недабаром у дубину — димісіону^.

—- А — і почала сміятися, -— доктор Ковалів дума§, 
що його тепер дроблятъ губернатором, і кадав, іщо тепер 
виставляють п’ять кандидатів, і між ними він... найбілыпе 
мае витлядів... Все це — очевидно -— тоді, коли той старий 
дредиі'нуз.

— Немае людей, то всяких берутъ... Що ж? Твій свояк 
дуже несолідна, нестатечна людина, а тепер і він кандидат! 
Ну, ну...

— Я далі думаю, як ти! — промовила. — Я подумала 
собі: п’ять кандидатів на губернатора, а мій чоловік міг би 
теж між ними бути, коли б сидів у столиці, а не у глухому 
селі. Постава в тебе красна, поважна. европейська, дипло
матична, і голос у тебе добрий, чоло високе, викликуе вра- 
ження, що ти давжди думаеш про якісь важні речі... Як не 
кажи, а ід усіх кандидатів, про яких говорив мій свояк, ти 
найкраще виходив би! А тільки до столиці, до столиці! 
I ось тому я така на тебе недобра, що нині не погостив ти
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щедро президента краю! Коло таких панів треба завжди 
дуже гладко ходити, бо хто дна, до чого вони завтра мо- 
жуть нам придатися!

—- Гм.. Гм... — воркотів він. А тепер передо мною 
стаз питания: а, може, вони мали яку ціль, що до мене 
приі'здили? Гм... гм...

— Всяке може бути, хто це зназ?! Та як не як, а ти 
зле. дуже зле, дуже необережно зробив. А, може, вони 
знов сюди коли приідуть, як іще тут будемо? О, тоді я вже 
сама возьму ту справу у своі руки!

Покинути господарство в селі і йти на директора 
банку — вже це була приманчива думка, але стати ди
ректором банку і ще бути й кандидатом на губернатора 
це ще білып приманчиве!

Сидів на селі й господарював, але кілько то разів 
в його душі будилася туга за чимсь вищим, видначнішим! 
Кілько то разів він буяв думкою, якби то стати, для при
кладу, адміралом флоти, накадувати морякам, переживати 
великі бурі, грізні небезпеки й виходити з них завжди пе- 
реможцем, а опісля в пристані приймати бажання й видна- 
чення за відвагу та сміливість! Або кілько то разів йому 
мріялось, що він командант війська, виграз великі битви. 
що перед ним переходить переможений ворог попід ярмо - - 
як це колись учився в гімназіі про римські перемоги. Щось 
бул о в нього, що казало прагнути до проводу, вождівства, 
а все це марнувалося в нього, коли сидів на селі.

— А що з тізю директурою? Відколи мав би я ним 
стати?

Довідався, що грошево банк стояв тепер досить по
гано внаслідок торговельного діла з цукром. За великі 
гроші накупили цукру, і не могли тепер продати: ціна цу- 
кру впала, багато того Краму появилося на торговельному 
ринку і навіть вкладених грошей не було можна дістати. 
В банковій касі був цілковитий брак готівки. Іі свояк по
ставив умови, щоб вони вклали на щадницю до оанку 
100.000 срібних, які дістали за воли, і, крім цього, щоб він 
підписав, що купуз банкових акцій за других 100.000 сріб
них. Цих останніх грошей він не потребуй платити, ви- 
стане, коли підпише декларацію, що купуз ці акціі. Від 
куплених акцій будутъ щороку плисти дивіденди, і вони, 
ці дивіденди, підуть на сплату боргу за акціі, так, що акціі 
сплатяться самі. Крім цього — як це вона вже казала
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він буде мати в банку ще й побічні доходи, і іх може він 
також відступити на оплату борту да акціі. Готовимы треба 
заплатити тільки 100.000 на щадницю.

Родвадовський скривив носом.
Я чув, що там, у банку, щось не в порядку, вкласти 

100.000 хіба на пропаще...
— Ти ж сам будеш директором банку і будет уважати 

на своі гроші, щоб де не пропали. Побачиш, що дуже ті- 
сно, то виповіси щадницю й відбереш своі гроші. Других 
100.000 не платит. Ковалів мені казав, що всі члени ди- 
рекціі так попідписували, але те жаден з них не заплатив 
за акціі.

— Тому так і родвива^ться пей банкЬ Боюся цього 
твого свояка! Занюхав у нас гроші і директором мене ро- 
бить! Боюся його хитрих штук.

— А ти хотів би стати директором банку за сво$ бан- 
кове знания, якого в тебе цілком нема$?

Він роздумував... Столица манила. Манили й можли- 
вості в столиці... Губернаторство... не, щоб ним бути, але 
бути тільки кандидатом на губернатора — це вже щось §! 
Правду каже жінка, що там, у столиці краю, можна виби- 
тися і можна легко здобути якийсь високий уряд... 1 пре
зидента краю він уже знав,.... і з директора банку можна 
легше виплисти вгору, як з глухого села. I двох синів ма- 
ють у гімназіі, а коли він буде директором, то сини будуть 
жити не в чужих, а дома... I час тепер такий, що буде ав
тономія, отже людей, інтеліі'ентних людей, скрідь треба, ні, 
це таки дурне в такий час сидіти на селі грухому.

Другого дня він і відповів листовно директоров! Ко
валеву, що погоджузться стати директором банку на таких 
і таких умовах.

2.

Заки прийшла відповідь, Родвадовський ще господа- 
рив, давав родпорядки слугам, і’здив верхи на коні на поле, 
але думками він уже давно був у столиці.

...Будуть десь колись родписані вибори до державного 
сойму. Чи не міг же ж він кандидувати, стати послом? Оче
видна річ, що треба вписатися до сильно’! партіі. Він на
лежав тепер до християнсько-народноі партіі, вписався
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туди, бо його свояк стояв на чолі тіщ партій, платив туди 
вкладки, відбирав часопис, а ле коли перед ним може усмі- 
хатися політична каріеря, він мусітиме перейти до якоісь 
сильнішоі, впливовішоі партіі, д якоі може виплисти... 
3 посла можна стати й міністром . Чи він, зрештою, дняе? 
Одно певне, що коли перейде жити до міста, перед ним 
відкриються нові дороги, нові, тепер іще й не бачені, мож- 
ливості...

...Як посол, він стане провідником народу. Нахил до 
провідництвя він мав у собі, почував у своій душі силу 
і здіоності стянути на чолі народу і його вести, бути вож
дем, провідником. Хіба він не вів свого господарства? Хіба 
не вмів наказувати, а коли бул о треба, й кричати!

В тому часі ставав перед великим дзеркалом і вди- 
влявся у свою поставу, свій вираз обличчя. Ось такий ви- 
раз обличчя треба мати, коли буде промовляти на зборах 
дирекціі банку — поважний вираз лиця, дадумане, примор- 
щене чоло... А прийде хто по подичку — „Прошу дуже!” — 
і усміхнене обличчя, привітний ьирад лиця. — Ні, ніяк не 
можемо подичити вам грошей! —- холодна міна, простяг- 
нена рука на прощания. А прийдуть подичати професори, 
що провалили його молодшого синя — о, тоді днов інакше 
говоритиме з ними... А на зборах перед тисячами народу...

Відповідь від доктора Ковалева прпйшла скоро. Ко
ротка й виразна: „На дасіданні дня... Дирекція „Народного 
Банку прийняла Вас на місце урядуючого директора. 
Просимо зараз приіхати і привезти з собою гроші —— 
100.000 срібних. Гроші бедумовно і якнайшвидше!”

Грубо написано про ці гроші! — промовив, трохи 
діткнений, до свое! жінки.

— Гроші завжди потрібні для каріери, а що про них 
трохи грубо пише мій свояк, дарма. Всякі камінці лежать 
на дороді.

Другого дня іхав до столиці перейняти урядування 
в банку. I вона іхала д ним. Цим не дуже був вдоволений... 
Правда, вона виявляла більше енері'іі, як він, більше мала 
ініціятиви, ліпше підмічала життя, все пе правда, але коли 
люди говорили, що його жінка мудріша від нього, то це 
його вже гнівало та длостило. А ще одно було. що виво- 
дило його з рівноваги: вона ставала часто горда, дароду- 
міла, чванькувата, уважала його малою, групою диіиною. 
яку треба вести й щокрок повчати. Ось нині дома багацько
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праці, а вона непотрібно іде з ним, боіться, щоб не дробив 
якоі дурниці, так наче він мала дитина, що не дастъ сама 
собі ради. А це його ображало. Те, чого він побоювався — 
і сталося. Цілу дорогу до міста повчала й наставляла....

— Це ще мій небіжчик батько вчив нас, малих дітей, 
що говорити срібло, а мовчати долото. 1 це дапам’ятай 
собі! На веденні банку ти не розумізшся, а до тебе прийде 
який урядовець по пораду. Не зназ, як полагодити якусь 
справу, а ти готов своім двичазм, родкласти руки й відпо- 
вісти: „Не днаю’ . Це „не знаю” му ситъ рад на давжди 
щеднути д твого рота. Тепер ти директор, на всім родумі- 
зшся, все вмізш. Свого урядовця ти вислухазш а хоч і не 
розумізш, чого від тебе хоче, не дай по собі піднати. Ска
жи: „Така легка річ, і меьі аж дивно, що ви іі не родумі- 
зте!” — Він, дасоромлений, відійде, а ти тимчасом до кого 
мудрішого й родпитаеш... і коли по-друге прийде той са- 
мий урядовець, то ти вже родумний, мудрий. Тілы.и ради 
Бога не кажи ніколи, що чогось не зназш, не розумізш!

— Як ти так усе добре зназіщ на всім добре розумі
зшся, то, може, ти сама стала б і директором банку? Пощо 
мене там, коли всі родуми в тебе?

Хвилинку мовчала, а потім дабалакала:
— Ти маеш два великі гріхи, да які я дуже побоююся. 

Один, що дагалом багато не зназш, а другий, що зараз дра- 
диш це своз неднання. В тебе, в директора, цей другий гріх 
білыпий від першого! Це датям собі!

— Та я це сам добре днаю, — почав відборонюватися, 
але вона легковажно махнула рукою.

— Слухай! — повчала днову по хвилинці. — Біль- 
шість людей сліпа, дивиться на Божий світ, а нічого не 
бачить, живе готовими поглядами, які інпіі, мудріші, уста- 
лили. Для тих глупих, бедкритичних, з директор банку — 
поправді директор банку. В іх уяві він усе дназ, все уміз, 
на всім родумізться. Тим бедкритичним навіть і на думку 
не прийде, що директор банку може нерад не днати і та
блички множення, або що він дагалом нічого не тямить 
у веденні банку. 3 таких бедкритичних і складазться наша 
суспільність, і ось до чого я це кажу: перед цими бедкри- 
тичними умій добре гр ати ролю директора банку. Отже: 
сам якнайменше працюй, щоб свозю працею не драдити 
свого неднання. Всю працю вмій двалити на плечі пильних, 
працьовитих і ще іх підганяй, що даповолі, дамало точно



працюють. 1 не хвали, щоб не стали горді, навпаки, давжди 
й давжди вмій винайти, що таки іх праця ще не довсім тебе 
вдоволяз, що таки ще в цій праці § хиби та недостатки. 
I мало говори, щоб не драдити свого незнания. Говорили — 
срібло, а мовчати — золото, як завжди учив мій небіжчик 
батько.

— Учиш мене, як малу дитинку! О, всі ці речі, всю 
цю філософію життя я вже добре знаю. Знаю й те, що мені 
доведеться тяжко пливати між тими, що стоять за Ковале- 
вим і хотятъ, щоб банк торгував і торговлею покривав своі 
недооори, та між тими, що хотятъ, щоб банк тільки поди
чав гроші. I одні і другі маютъ правду. Банк може й тор- 
гувати, але до того мусить мати знавців, а іх у нас нема^,... 
і сам Ковалів на веденні торговельних справ не родумі- 
^ться. Між цими двома напрямками доведеться мені тяжко 
дихати.

■ За Ковалевим мусиш іти, він же дав тобі місце!
Приіхали до „Народного Банку’ й увійшли у великий 

вестибюль. Тут Родвадовський побачив, що при банковій 
касі товпилися люди; між ними був і начальний директор 
Ковалів, щось голосно вияснював. Як тільки доктор Кова
лів побачив Родвадовського, крикнув між дібраних:

— Гроші з! Зарад виплачуе-мо! — прискочив до Род
вадовського, скоро подав йому руку і ще скоріш говорив: 

Ходи до дирекціі, давай гроші! Там люди чекають на 
виплату! Вже мало мене не вбили! Давай гроші!

Так, бед нічого? I бед щадничоі книжечки? — 
спитав поважно Родвадовський, якого це дуже врадило, що 
доктор Ковалів привітав не його, а його гроші.

Щаднича книжечка дарад буде! О, в нас це швидко 
йде! Давай гроші, а книжечку дістанеш дарад.

А декрет, що я став директором банку? — питав 
Родвадовський далі. *

Дсрогий, любий Олексо, мій солоденький’ Ід твоего 
Зосею я вже все обговорив, на дасіданні дирекціі й наддір- 
ноі ради тебе прийняли на урядуючого директора, я дарад 
покажу тооі протокол того дасідання. Точки, які ти подав 
сам, ми всі тобі приднали, я писав тобі про це! Але тільки, 
ради Бога, гроші, гроші, давай дарад! Там чекають, дло- 
стяться, нарікають на банк! Хоч цілком несправедливо. ТТе 
цілком несправедливо. Це все тільки хвилево... Останніми 
днями бігаю да грішми, аж демля горитъ під моіми ногами!
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Банк це хитра штука! Одного дня повно грошей, що род- 
кидуй іх, а другого цілком нема! Я роблю великі проми- 
слові діла, але хвилево, тільки так хвилево — цілком гро
шей нема... — говорив, дивлячися, як Родвадовеький пе
речисляв гроші.

— Тут ма^ш сто тисяч срібних! Перечисли!
— Добре, добре! Почекай тут мене! — вхопив гроші 

і щед.
— Не директора тут було треба, а грошей! — промо- 

вив Родвадовський до жінки.
-— Я вже кадала тобі, що бед грошей, да одно тво$ 

днання — директором тебе тут не дроблять! Отже сиди 
тихо й мовчи, щоб ще не почули!

Коли директор Ковалів вернувся, приніс щадничу кни
жечку, обтер піт д чола і радо усміхнувся.

— Слава тобі, Боже, вже спокій! Тепер, у спокою, 
і про діла можемо поговорити. Декрет кадав я тобі виста- 
вити, а ти ще тут підпипіи, що купув-ш акціі нашого банку 
на 100.000 срібних. Як дна^ш, не потребует! платити да 
них дар ад, але в наших рахунках появиться, що днов про
дано акцій да сто тисяч срібних. Це постороині давжди 
дивляться, кілько акційного капіталу ма^ якийсь банк, 
а в нас акційного капіталу вже багацько, дуже багацько! 
Правда, він увесь майже на папері, але його поправді — 
багацько! Підпипіи ось тут!

Новий пан директор родсівся вигідно в кріслі, випро- 
стувався і почав підписуватися. Підписування було для 
Родвадовського давжди дуже важним актом, малощо не 
обрядом. Він вдяв перо в руку і красним письмом написав 
в родмаху: лександер одвадовський, тоді 
д новим родмахом дакрутив пером три ради довкруги обох 
написаних слів, вивів мистецько кручёні кола й еліпси та 
гіперболі і ще д більшим родмахом — як половик, що паде 
нагло на кури — вписав на початку першого слова кручене 
барокове, черевате велике „А”, а на початку другого слова 
таке саме барокове повикручуване велике „Р”. Щойно те
пер стало на папері його ім’я: Александер Род- 
вадовський. Підпис виглядав як мистецький віде- 
рунок, довкруги імени вилися в’ядки винного листя 
й грозна, вилося помотане мотуддя; дехто бачив тут обриси 
хмар на небі в часі бурі і обриси блискавиць та громів. 
Людині, яка не знала Розвадовського, але вміла з підпису



вичитувати характер людини, говорив цей підпис про по- 
верховність, неглибокість душі та про те, що ця людина 
велику увагу звертае- на форму, а не на дміст річей та по
дій. Говорив цей підпис і про те, що ця людина хоче 
й любить імпонувати сво^ю поверховністю. I про особисту 
гордість говорив багацько цей підпис.

Підписав і, подаючи заяву, глянув з гордістю докторові 
Ковалеву в очі, монляв: „Ну, що ж? А ти вмщш так красно 
підписатися, як я?”

Доктор Ковалів вхопив заяву і щез за дверми, а Род- 
вад овський покивав тільки головою:

=- Сто тисяч на щадницю пропало, а других сто мушу 
колись заплатити! Це все радом — с ь о м а частина мого 
ма^тку! — подумав, але голосно боявся вискадати свою 
Думку.

Доктор Ковалів тимчасом вернувся.
— Я дуже поспішаю, маю судові родправи, але ще 

поведу тебе по бюрах, щоб ти даднайомився д твоіми уря- 
довцями. Опісля найважніші вкадівки, і біжу. Дуже по
спішаю.

— Прощай! — промовила пані Родвадовська до чо- 
ловіка. — Я не маю тут що більше робити. Тримайся до
бре! Голову на карку, пам’ятай, що я тобі кадала!

— Не бійся, Зоню, да свого чоловіка, він мае; голову 
на карку й бед тебе дасть собі раду! — промовив на про 
щання доктор Ковалів і обидва панове піпіли до бюр уря- 
довців.

3.

Коли івийшли з директорськоі канцеляріі і йшли схо
дами до бюр, доктор Ковалів промовив:

— Там між урядовцями § головний книговод Миколяк. 
Той учепиться, що десъ йому бракуй в рахунку кілька со- 
тиків, і днями й ночами сидітиме, щоб днайти, де помилка. 
I занедужат з того, і піде з перепрацьовання до лічниці, 
і вернеться, і далі почне ритися з рахунках да цими дур- 
ними кількома сотиками. I доти не спочине, доки таки іх 
не зведе до ладу і дгоди.

— Це добре; видко. що статечний, працьовитий.
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Але де ж там! — відповів Ковалів. — Це приміти- 
відм! Наш банк, як і кожний банк, стоіть на грубих міліо- 
нах, а не на дрібних сотиках! Широкого родмаху, торго- 
вельноі та промисловоі фантадіі бракуй тій людині!

I Це правда! — відповів Родвадовський, своім дви- 
чаем, приднаючи кожному правду,

Увійшли у велику далю, де да столами сиділи урядоівці 
перед великими банковими книгами. В куті не сидів. 
а стояв да високим пультом, плечами до входових дверей, 
якийсь урядовець і на всю далю муркотів числа. Доктор 
Ковалів представляв по черді урядовців і при кожному до
давав жартом кілька слів: — „Це наші дмінки, д ним па 
ном, Олексо, живи у дгоді, бо буде біда!’ ... „А це наш тор- 
говельний відділ, його очолюе пан директор Гриць, це на
ше міністерство фшансів, найбілыпа наша надія...”

— А багацько прибутків дае цей відділ? — спитав 
Р одвадовський.

— Покищо тільки починаемо — відповів директор 
відділу Гриць. — У проекті ма(-мо, що на кінець цього 
року даробимо... кілько то? ну, поверх 20.000.000 срібних.

Го красно, дуже красно! — хвалив Родвадовський. 
Ходім далі, бо я дуже поспішэю... судові родправи 

чекають там мене, — наглив доктор Ковалів. — А цей пан 
переводить судові екдекуціі, найліпше д цим паном цілком 
і не днатися! — так дійшли аж до кута, де перед високим 
столиком бед перерви воркотів урядовець.

— Це наш головний книговод, пан Миколяк! -— пред
ставляв новому директорові сухого чоловіка, що однаково. 
не девртаючи ні на кого уваги, стояв перед великою кни
гою і воркотів під носом. — Пане Миколяку, поверніться, 
тут новий пан директор.

— Мило мені вас піднати! Я чув уже про вас, що вд 
дуже працьовиті, дбайливі! — промовив новий директор.

— Га що кому д тіф моф пильности, працьовитости?! 
— спитав нервово, дивлячися втомленими очима Миколяк.

— Як то що кому д того? На вас стоіть банк! — про
мовив доктор Ковалів.

— Віи уже давно не стоіть, а лежитъ! — і Мико
ляк махнув легковажно рукою. — Присуд смерти банкові 
вже тут у книжках. Я говорив уже вам, пане директоре, 
про це. Я говорив уже про це і всім панам директорам
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і всім членам наддірноі ради. Але всі поглухли, не чують. 
А „Народный Банк паде й паде!

Ви, пане, перепрацьоваиі, вас обгорнув бедмежний 
песимідм, і ви бачите все іорно! — заспокоював директор 
доктор Ковалів. — Чото журитися, чого гризтися, як воно 
нічого не поможе?! Ось нині ми дістали сто тисяч! Выпла
чу (-мо щадниці, даспокою^мо людей, і чого більше хочете?! 

— Пане директоре, все це пусте та дрібне.
—- Що?! Сто тисяч у вас пусте та дрібне?
— Гроші прийняті на щадницю — не наші, вони не 

збільшують нашого ма^тку, Це наш новый довг, але й той 
новый довг нас не вряту^. Наші пасиви білыпі на 12,678.475 
срібних від нашого ма^тку, і ми йдемо що раз швидшим 
кроком до повноі ру’іни. Нині ми вже дбанкротовані.

— Але, пане! — перебив доктор Ріовалів. —- Перед 
хвилиною ми розмовляли з нашим директором торговель- 
ного відділу, з паном Грицем, і він нам сказав, що до кінця 
року сподіва^ться мати у своему відділі чистого прибутку 
20,000.000 срібних. Ти чув? — двернувся він до Родвадов- 
ського.

— ЧУв!
— Двадцать міліонів прибугків і дванадцять міліонів 

недобору, ще далишиться кам чистых вісім міліонів. Чого ж 
журитися?

На жаль, довгів ми н'е можемо оплатити снами пана 
Гриця! Наші недобери виявляють дійсно поверх дванад
цять міліонів срібних, а кілько виявляють сни пана Гриця 
— кому це важне? Це тільки мріі, сни, якими довгів не 
оплатити. I тут джерело нашоі біди, що ми часто в банко
вому, промысловому, торговельному, а то й у політичному 
житті, беремо вытвори нашоі уяви та наших бажань да 
дійсність, будуомо на них, щоб при кінці таки провалитися 
посеред тяжко! дійсности. А наша дійсність поправді дуже 
тяжка — „Народный Банк'" паде!

— Цього не можна вам, головному книговодові, гово
рили! Тим більше, що цс неправда, -— обрушився вже 
доктор Ковалів.

— Мій обов’ядок не говорити — а кричати кожному, 
що ма^ вплыв на ведения банку, що ми дбанкроту- 
в а л и. Це мій обов ’ядок, і я це роблю. Тут, тутвоно 
н а п и с а н е ! -— і він бив кулаком по грубій книді. — 
День-у-день, щохвилини я це бачу, і читаю, і говорю.
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і мушу говорили, і мушу кричати. Банк летитъ стрімголов 
у провалля, а я мав би про це мовчати?!

— Ви сказали це дирекціі, і на цьому кінець! -— бо
ронив іще свбщ позиці'і доктор Ковалів. — А то ви скрізь 
про це говорите, ось і тепер — перед усіма урядовпями.

Миколяк сміявся.
— Ви думаете, пане директоре, що ці урядовці про 

це не знаютъ? Це ж знаютъ усі, і ці стіни знаютъ. Наші 
акціі попадали, що й собака не хоче іх купити, ані диви
тися на них ніхто не хоче. Змінки1), які ми вислали до 
Краевого Банку до есконгу, повернулися з поміткою, що 
на такі змінки не можна грошей подичати. А на це в нас — 
одні надіі, буйні сни і мріі, що ми ще даробимо цього року 
міліони.

— Ой, я маю судову родправу! — промовив доктор 
Ковалів, споглянувши на годинник. — Ходім нагору, бо 
я мушу бігти вже до суду.

— Я тобі казав, — промовив доктор Ковалів, коли 
вони обидва були вже в директорській канцеляріі. — 
Я тобі казав, про того Миколя^а. Чесний, але за дуже дріб- 
ничковий. Це правда, що в нас дефіцити, але треба щось 
придумати, щоб з цих дефіцитів вийти. Треба зробити 
одно велике торговельне діло і раз з цим зробити кінець. 
Я завжди це кажу, що тільки дурень буде трястися над 
дрібничками, над дрібними сотиками, буде іх рахувати, 
денервуіватися, коли можна дробити одно велике торго
вельне діло і в короткому часі зробити міліони. Миколяк 
належитъ до тих людей, в яких 2 + 2 = 4, а я днов до тих, 
в яких 2 + 2 = 5 або й 6, або тільки 3. Рідно воно в житті 
бува^. Це так для інформаціі. Я поспішаю, мушу зараз 
бігти... Роботи тут не маедп жадноі, каса виплачуз дрібні 
щадниці. Коли б хто хотів вибрати більшу суму грошей, 
скажи, що гроші будутъ черед кілька днів. Прийде хто по 
подичку, скажи, щоб вніс заяву, а ми його повідомимо, 
коли будутъ гроші. А прийде якиіі жид з новим дадумом 
якогось нового торговельного діла, обговори з ним це діло 
і пошли до Гриця, а опісля до мене. Мушу вже бігти. А ти 
давжди пам’ятай, що наша майбутність тільки у великих 
торговельних ділах. За одним замахом мусимо поставити 
банк на ноги! Пам’ятай собі це!

') Змінка — місцеве слово на вексель (чехізм).
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— В оно правда, що ліпше дробити раз у місяць, чи 
рад на півроку одно велике торговельне діло і на ньому 
багацько дар обити, ніж бабратися в сотнях малих діл і мало 
на них даробити.Тут я цілком д тобою погоджуюсь.

— Ми маемо тепер у дадумі одно велике діло, але це 
у великій тайні, щоб нам його купці не перебили. Великин 
дадум! Я тобі скажу, щоб ти був у курсі справ, але ти ні- 
кому ні словечка! Хочемо купити велику площу під пар- 
целяцію, да містом, не так дуже да містом, а на дахідному 
передмісті. Там вибудуемо величавий палац культури, там 
буде наше кіно, і бібліотека, і наше касино. Це все геніяль- 
ний проект. Ну, так буде там і багато площ під родпарце- 
лювання. На всьому ньому ми даробимо яких эО,ООО.000 
срібних начисто. Що супроти цього Миколякових 12 мі- 
ліонів дефіциту?! Але покищо я прохаю тебе, будь д цим 
тихо! Тихо! Про це поговоримо на нарближчому дасіданні. 
В банку диае про це тільки директор відділу Гриць, днаю я. 
а ти третій. Ну, я вже біжу!

Доктор Ковалів вибіг, а Родвадовський далишився 
у бюрі сам. Сів і дадумався. Як ід усього видко, банк 
у тяжкому положенні, і, очевидна річ. іншого виходу тут 
немае, як той, якии подае доктор Ковалів. Іреоа якогось 
великого торговельного діла, щоб да його допомогою ви- 
тягнути банк д біди.

В цій хвилині хтось застукав у двері.
Увійшов Миколяк.
— Я прийшов до вас, пане директоре, бо не маю спо- 

кою. Ви стали віднині директором наптого банку, але ви 
необіднані д його дійсним грошевим станом. Як дозволите, 
я дмалюю вам той наш грошевий стан і старатимуся подати 
й лік, як там витягнути наш банк д ціф біди. Він іще це 
цілком утрачений, ще не цілком убитий, і його ще можна 
вирятувати, але треба мати до того сміливість думки і від- 
вагу духа. Ваш попередник, доктор Рибак, почав оув війну, 
щоб вирятувати банк і бедумовно був би його вирятував, 
але не мав терпцю, днеохотився швидко і це діло кинув.

— То ви, пане, хочете, щоб я починав тепер війну? 
ТНо тільки прийшов я до банку і вже війну маю попи
нати? — спитав, усміхаючись, Родвадовський.

— Обов’ядок кожноі чесиоі людини вести бій да чесну 
справу. I бій да оздоровления банку — чесний, благо- 
родний.
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— Ваша правда! А що там бракуй? Я став директо
ром цього банку так несподівано} нагло, тим то мені буде 
цікаво помути від вас щось нове. А вже опісля побачимо, 
чи буду я івести бій да вапіі реформи, чи ні. Доки не ви- 
слухаю вас, нічого не можу вам сказати. Прошу, кажіть.

— Наш банк паде, з дня на день дбілыпаються його 
довги. Я, як головний книговод, маю перегляд усіх при- 
бутків, я бачу все, бачу й можливість, що ще можна наш 
банк урятувати й витягнути на здорову основу.

Директор Розвадовський посміхався з признаниям 
і потакував.

— Вести крамницю тяжче, як банк. У крамниці товар 
може зіпсуватися, длежатися, крім цього, хвали по часопи- 
сах за допомогою своі’х агентів свій товар, щоб люди ішли 
купувати. У банку товар завжди добрий, у нормальний час 
гроші ні не псуються, ні на рекламу не треба грошей ви- 
давати — люди самі біжать по гроші. I обчислення диску 
не таке складне, як у торговлі; банк приймак гроші на 
щадницю на 4 івідсотки, а подичка на 10. На одне треба 
пильно уважати, щоб давати подички тільки людям, що 
можуть іх віддати. Коли управа банку на це вважак й веде 
банк точно та статечно — банк мусить родвиватися. Ня 
жаль, тікю природною, такою ясною і простою дорогою 
наш банк не пішов. У нас селянин, що мак поле, мусить 
добре яакрутитися і напроситися, щоб дістати невеличку 
подичку, але дбанкротований жид дуже легко дістак в нас 
гроші. Для пояснения додам, що жиди мають багато своіх 
банків, коли ж до нас приходить жид, то напевно такий, 
що вже даподичився по-вуха в жидівському банку, або та
кий, якому в жидівському банку вже й сотика не хотять 
дати. I, на сором нам усім — селянин не може в нас дістати 
подички, а жид дістак. I ось, на жидівських подичках ми 
досі втратили рівно 1,273.000 срібних.

— Наш банк називакться „Народний Банк”, а чому 
так радо дають у нас жидам подички? — спитав Родва- 
довський.

— Пане директоре, я кажу тільки, що напевно днаю, 
а чому саме жидам дають так радо у нас подички — я не 
днаю. Догадуватися можна всяко, та докадів на це не маю, 
то й мовчу.

— Роду’йю! — промочив Рсдвадовський. — Так, так... 
Миколяк продовжав:

19



— Ще більш потерпІБ наш банк, уділюючи подички 
членам дирекціі та наддірноі ради.

— Або то не можна? — спитав ддивований новий ди
ректор. — Адже ж банк наш, і ми маемо право в ньому 
подичати. Ясна річ, що в першій мірі це право мають 
члени дирекціі та наддірноі ради. Вони прапюють для 
банку, і вони мають мати д ньою диск.

Миколяк посміхнувся.
— При уділюванні подичок треба бути суворим, уді- 

лювати іх тільки на основі ма^ткового стану, або працьо- 
витости, чи характеру того, що подичас. Коли ж члени ди
рекціі самі собі уділюють подички — то чи можуть вони 
бути супроти себе суворі і справедлив}? Таких подичок 
двичайно ніхто не повертае. На це дирекція повинна вне
сти судову скаргу, але невже ж члени дирекціі внесутъ самі 
проти себе судоіві скарги? — Ось тому й датально принята 
дасада моралі каже, щоб члени дирекціі й наддірноі ради 
не брали подичок у банку, яким вони управляютъ. У нас 
ніхто не дотриму^ться тіщ дасади, і якрад члени дирекціі 
й наддірноі ради найбільш дадовжені в банку. Ці довги 
членіів дирекціі й наддірноі ради виявляються в нас сумою 
6,450.375 срібних. Коли недавно нас провірював провірний 
союд, то днайшов, що всі ці подички були неправильно 
уділені, що майже ніхто д членів дирекціі та наддірноі 
ради не тільки не сплачус; подичок, але й не платить від- 
сотків від довгів. Цей провір викадав те, що всі ці подички 
були й дависокі в порівнянні до маеткового стану довжни- 
ків, і ці подички між іншим — і дахитали основами банку. 
Ід жидівськими подичками це вже — 7,723.375 срібних.

-— Такі високі суми вони пор од бирали поміж себе? 
I доктор Ковалів...?

— Подичив 700.000 срібних.
— I?
— Нічого не силачу^, і інші теж нічого не платить, 

і один потура^ другому.
— Але як д цього вийти? — питав Родвадовський. -—- 

Невже ж поправді треба вести аж війну?
— Треба вести війну — добре ведену війну! — від- 

повів Миколяк. — Я собі уявляю цю війну так. Найперше 
й найважніше, щоб ви самі, пане директоре, нічого не по
дичали в нашему банку — це перша умова для того, щоб 
ви дагалом Могли почати цю війну да добру справу. Коли
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ви будете івільні від довгу, тоді будете вільні і в повед нці. 
На найближчому дагальному дборі акціоиерів виступить 
хтось ід поважних акціонерів ід дапитом, кілько ірошей 
роддичила дирекція й наддірна рада банку поміж себе, 
і поставить проподицію, щоб подичені гроші двернено до 
року, або щоб довжники перестали належати до управи 
банку. У дагалу членів банку с таки вроджене почуття 
того, Що годиться, а що ні, і да таку проподицію всі будутъ 
голосувати. Ви, як урядуючий директор банку, сам бед 
довгу, будете виконувати цю ухвалу дагального дбсру. Нині 
вже можемо передбачити, як воно покінчиться. Частина 
членів дирекціі' оплатить довги, частина мусить виступити 
д дирекціі банку, а тоді ми, вільні від іх впливів, стягнемо
— хочби й судово — в'сі довги. Це ж 6,450.375 срібних!

— Твердий це горіх! — дітхнув новий пан директор.
— Але дарма, коли цього вимага^ добро банку, ми мусимо 
це дробити. Я подички не датягну, а якийсь акціонер на 
дагальному зборі...

— Почуття правди і справедливости не давмерло між 
людьми, і ми будьмо певні того, що ввесь дагальний дбір, 
як один муж, стане да правду. В цьому я певний. Задовжені 
члени дирекціі та наддірноі ради мають теж вроджене по
чуття справедливости і правди і не дважаться стати проги 
правди, проти такоі проподиціі. I тут певна наша перемога.

— Твердий горіх’ Твердий горіх, але годі! Погостри- 
мо дуби й перекусимо його. А що далі ма^те?

—- Третя причина упадку нашого банку це — нещасна 
торговля. Застерігаюйя, що я не $ дагалом проти торговлі, 
як каже доктор Ковалів, але я проти невмілого, бедднане- 
вого ведения торговлі. Я проти того, щоб банк, який го- 
сподарить чужими грішми, брався до такоі невмілоі тор- 
гозлі, яка коштуз нас уже грубі міліони. Я проти того, щоб 
неуки в цій справі бралися да речі, в яких нічого не тям- 
лять. Торговлі треба вчитися, треба переходити роки на
уки, практики, дбирати досвід. Наш банк дістав недобери 
черед легкодушне уділювання подичок жидам та членам 
дирекціі. Ці недобери треба було латати, от тоді й висту- 
пив доктор Ковалів д думкою, щоб на торговлі даробити 
великі міліони, і той недобір надолужити. До банку прий- 
няли тоді пана Гриця, фантаста, торговельного поета, який 
у своему житті не даробив на торговлі ні одного сотика, 
але який умі§ будувати фантастичні дамки д фантастичних
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мрій та скоролетних слів. Ці своі фантастичні мріі подав 
він дирекціі, а вона бере все це да дійсність. За нього сто
ять жиди, і це вони піддають йому всякі дадумн, на яких 
опісля вони, жиди, даробляють грубі гроші, банк доплачу^, 
а я даписую всі ці напіі втрати.

—• I як так вони можуть поступати! — дивувався но- 
вий пан директор. — Бед відповідного вміння й бед дс- 
свіду не даробиш, а втратиш!

— Я кінчаю, — промовив Миколяк, -— але ще на одну 
велику хибу мушу двернути вашу увагу, пане директоре, 
В наших рахунках скрідь покадано, що в нас в дванадцять 
міліонів срібних акційного капіталу. А це неправда. На- 
справді ми продали акцій тільки да 6,300.000 срібних, 
а 5,700.000 це тільки паперова кадка. Це члени дирекціі 
й наддірноі ради підписали, що купують ці акціі, але гро
шей да них не подаплачували. Коли б ці гроші ми мали 
в банку, ми пустили б іх у рух і ними даробкували б.

— Ія підписав сьогодні 100.000 срібних на акціі! — 
промовив новий директор ’ дапитав: — Хіба воно не ліпше, 
як акціі лежать тут, а не в мене дома?

— Не в тому річ, де акціі лежать, а в тому, що ми нс 
дістали цих 100.000 срібних. Перед людьми ми хвалимося. 
Що наш акційний капітал дбільшився на 100.000 срібних, 
а це неправда, бо цих грошей ми не дістали.

Миколяк вияснював далі, що гроші да акціі мусять 
бути якнайшвидше даплачені. Хто не мае готівки, мусить 
скласти в банку вексель, який банк виміняе в іншому банку 
на готівку. Таким способом банк дістане дар ад 5,700.009 
срібних, і нова кров почне кружляти в банку.

— То я мав би даплатити дарад 100.000 срібних, або 
дати на цю суму дмінку?! — спитав ід ддивуванням новий 
пан директор.

— Так, готівкою 100.000 срібних, або датягти в на- 
шому банку подичку на сто тисяч і цими грішми даплатити 
да акціі. Правда, від ціе’і подички треба банкові даплатити 
10 відсотків, але коли ви самі це дробите, коли це дроблять 
і інші члени дирекціі та наддірноі ради, коли ми обмежемо 
жидам кредит, коли, далі, не будемо братися до торговель- 
них діл, на яких не родумщмося, і коли постигаемо д членів 
дирекціі -— тоді поставимо банк на ноги, тоді й від наших 
акцій будемо платити дивіденди. Утратите на відсотках да
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довг на акціі, але зискаете знов на диівідендах. На всяким 
спосіб реформу, як завжди, треба почати від себе.

— Красно ви мене потішили! — обрушився пан ди
ректор. — Доктор Ковалів мене запевнив, що я маю тільки 
підписати 100.000 на акціі’, які пізніше, поволі, заплачу. 
Він начальний директор!. — нічого мені не казав ні про 
поричку, ні про 10 відсотків від того якогось довгу.

__  Акціі — це основний капітал, на якому стоіть банк 
як на твердій основі. Наш банк не стоіть на тій твердій 
основі. Замість тіф основи, він мае безвартісні свистки па- 
перу і фалыпиві позиціі в рахунках.

— Отже кажете платити.'1
— Я вказав вам на всі хиби у веденні нашего банку 

і подав способи, як банкові повернути його здоров’я та як 
запобігти його упадкові й цілковитому знищенню. Пане 
директоре, на мене находить страх, що нашему банкові 
недовго вже жити. Вже кілька днів я спостерігаю, що якісь 
жиди приходятъ до нас і нараджуються тайком з директо
ром тсрговельного відділу, паном Грицем. А сьогодні той 
панок сказав, що до нового року заробить він для нашего 
банку нових 20,000.000 срібних. Значить, що якесь ново 
фантастичне для нас, але для жидів дуже корисне торго- 
вельне діло зароди лося в юловах жидів, тепер вони заки
нули вудку на наш банк, і пан Гриць уже ловиться на цю 
вудку. I пан доктор Ковалів — теж. Жиди подадутъ на 
папері свій задум, з якого маютъ випливати грубі, міліонові 
диски, скажутъ згори заплатити собі винагороду за ці при- 
бутки і — кінець. Діло покажеться цілком неприбутне, 
а навпаки грубо стратне, банк доплатить, і ми так покоти- 
мося вниз. Цим разом — уже останній раз- А ще можна за- 
вернутися й поставити банк на ноги, та все це залежить 
тільки івід вас, пане директоре.

Новий директор задумаівся.
— Я вам вдячний, що ви меце так основно про всі ці 

речі ловчили. Подумаю про все це, подумаю... Напишітъ 
мені все це на листочку паперу всі ці числа, щоб я мав. 
Очевидна річ, що треба станути до бою, щоб піднести 
3 упадку наш банк... А правда, ще одне питания: чому мій 
попередник уступив?

— Я вже дгадував, що не мав терплячки довести до 
кінця бій за лад та порядок у банку.
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— А я будм мати цю терплячку! Подумаю ще тількп 
про подробиці того бою, подумаю... Подички сам не брати- 
му, а на загальному зборі... Акціі заплачу хоча б і дмін- 
ками, а за це велика перемога — оддоровимо банк. Ще раз 
сердечно дякую вам за вашу доповідь. Сердечно дякую 
й за ваше до мене довір'я! На мене числіть.

4.

3 банку Розвадовський пішов до гостиннині „Зоря , 
де його вже чекала жінка, сидячи під вікном за гарно да- 
стеленим столом, прикрашеним китипями квітів.

— Кажи, що там було? — питала, ще даки роддяг- 
нувся.

■ — Чекай, хай видихаюся, — відповів поволі, додаючи 
вагу своему слову.

— Сідай і родповідай усе!
— Утомлений я всім ним! Хлопче, велике пиво!
—- Кажи вже раз"!
-— Сама ти вчила мене, щоб більще мовчати, ніж го

вор ити.
Попив пиво, витримав іі ще кілька хвилин і щойно 

тоді промовив:
— У красні речі я дістався! У родкрадений, збанкро- 

тований банк! Але що ж? Треба подбирати всі своі сили, 
сполучитися з усіма чесними, непродажними одиницями 
і почати бій проти длодіів та шкідників. Іх усіх треба ви- 
кинути з банку! Це одна — едина дорога, щоб іще в сам 
час урятувати банк.

— Нічогісінько з цього не родумію. Кого не ти будеш 
викидати з банку, з ким будеш війну вести ?

Тоді він почав широко оповідати про всеѵ що бачив, 
ЩО ЧУВ та Щ° пережив у банку. Переповів з особливою 
докладніетю все те, що сказав йому Миколяк: банк род- 
крадають, понаподичали в ньому грошей і не двертають; 
понаподичали і жидам великі суми, мабуть діетаючи від 
жидів да посередництво; ведутъ торговлю, на якій банк 
рад-да-радом тратить, а даробляють жиди... Ід усім цим він 
мусить дробити порядок. На дагальних дборах чесні члени 
піднесуть про ці дловживаяня і ухвалять, щоб він дапрова- 
див у банку лад та порядок. А він, о, він докаже, що він 
уміе!
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Вона пильно слухала його слів, а коли скінчив, іі очі 
заблищали гнівом, вона запитала, зла та сердита:

— Ти здурів? То я ледве найшла тобі місце, щоб ти 
на суспільній драбині підліз кілька щаблів вище, щоб не 
потребував киснути й нидіти на селі, при биках та бара
нах — а ти вже першого дня починаепі бій! I ще з ким? 
3 якимось-там Миколяком, підлеглим урядовцем! Хто ж 
такой — Миколяк? Ти знаеш його? А ну ж він вийшов від 
тебе, з твого бюра, і зараз похвалився іншим урядовцям, 
що, моівляв, ви обидва починаете бій проти Ковалева та 
інших членів дирекцій та надзірноі ради, які тебе прийняли 
на директора! Про все це довідаеться доктор Ковалів, і всі, 
і таки завтра ти вилетиш з банку. Здурів, ну, здурів! I що 
мені з тобою робити?

Розвадовський завагався. I вже й сам не знав, що злого 
він эр обив, і де бул а його головна провина? Чи це бул а 
його головна провина в тому, що загалом говорив з Мико
ляком, чи в тому бул а його властнва провина, що до тіе’і 
розмови признався своій жінці? Завагався, о дне бачив, що 
дробив щось тут невідповідне. Але ще не піддавався, бо
ронив свого становища.

— Обов язок кожноі чесноі людиии стати в обороні 
правди!

— Туман! — крикнула йому в очі.
Це було слово, яке вона завжди в роздратуванні ки

дала йому в очі.
— Ти не дома, Зоею, а в реставраціі, почуютъ... — 

прошептав.
— Туман! .— повторила. — Банк валиться і може 

й цілком завалитися, і невже ж ти думает, що ти зможеш 
його вірятувати? Ти один ■— проти усіх? Вже твій попе- 
редник починав війну, і йому скрутили в язи. Що за фан- 
тазіі! Ти... — війну — проти — всіх!

— Миколяк...
— Сховайся з цим твоім Миколяком! Миколяк урядо- 

вець, знае всі банкові тайни, він знае, мабуть, і повну най- 
правдивішу правду, але що тобі до цього? Невже ж ти ду
мает до смерти бути директором збанкротованого банку, 
який Ковалів та інші обкрадають, і думает той банк вря- 
тувати ще перед ним? Ет, сором мені за тебе!

1 почала опо.відати, що вона за той час пережила. Ось 
вона сиділа тут під вікном, як іі побачила Мануся Нако-
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нечна і дайшла до не’!. Як вона одягнена: шовкова сукня 
на щодень, до міста, дорогий оксамитний плащ, нові срібні 
лиси, а капелюх! Капелюх — витвір напновішоі моди! 
Питала іі Наконечна, щіо вона тут робить, а коли довіда- 
лася, що вона вже напостійне сюди переселилася, бо ти 
став директоорм банку, Наконечна скривилася... „Народ- 
иий Банк”,.. „Народний Банк’ ... Загально говорятъ, що він 
уже паде, і всі виймають з нього своі гроші... Невелика 
чічка бути директором такого банку. Іі чоловік, о, він кра
шу робить карікру! Він впмсався до найбільшоі й наисиль- 
ніпіоі партіі в краю та в цілій державі, з тік! партіі він 
вийіпов, як відомо, сенатором. Отже він мак платню як су- 
довий радник, мак другу платню як сенатор, крім цього, 
тому, що сенатор, увійшов до управи електрівні, де поби- 
рак третю платню, увійшов і до дирекціі синдикату зоіжжя, 
і звідсіля йому пливе четверта платня. Крім того, до нього, 
як до сенатора, приходятъ рідні люди, просятъ, щоб за іх 
справами вставляйся в рідних міністерствах, а з цього знову 
пливуть грошики... Його платня як судового радника 3.000 
на місяць, але уп’ятеро білыпе даютъ іі чоловікові всі ці 
побічні його даробітки! I — ще одне важне: іі чоловік ні- 
чого не робить, не напружук своіх сил. На заседаниях по- 
такук головою, опісля все підписук...

-— Ось карікра! — дітхнула пані Родвадовська. — 
А ми, дурні, господарили на селі, бики та барани годували, 
а люди он як легко живутъ на Божому світі. А ти що ? 
Війну хочет починали в банку? ПощоВ банку ти тільки, 
переходово, даки де інде, ліпше, дможеш дачепитися. 
А війни жадно! мені! Вона мене питала, до яко! партіі ти 
вписався, і радила, щоб зараз переписатися з християп- 
сько-народноі до селянсько-республіканськоі, тільки там 
іще можна дробити карікру...

— Я так і дроблю! Яка рідниця?! Наконечний мій 
шкільний товариш, великим р одумом ніколи не грішив, 
а тепер дивися! Як родумно він умів використати полі- 
тичну ситуацію. Нічого не робить, не працюк, а стілько 
платень мак!

— Наконечна кадала, що сюди вони заходятъ що- 
вечора, отже й нам треба буде сюди приходити. Від людей 
треба вчитися, як на світі жити, як хитро та родумно про- 
мишляти.
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— Правда, правда, — потакував і у всім уже пого- 
джувався з нею. На думку прийшов йому й Миколяк, якому 
обіцяв допомогу в боротьбі, і якого запевнив, що разом 
підуть вони до бою в ім’я оздоровления відносин у банку. 
Але тепер, у ню мить, усі ці обіцянки здавалися йому дурні 
та пусті. Миколякові екаже коротко, що мусить іще пере
думати цю справу, а далі ціла та справа й цілком приза- 
будеться...

5.

Коли другого дня пан директор прийшов до своф ди
ректор ськоі канцеляріі, з’явився Миколяк. Нині усміхне- 
ний, радий, приносив довгий реферат про те, як виряту- 
вати „Народний Банк” від упадку.

— Я знайшов іще нові джерела прибутків! — ті- 
шився Миколяк. — Наша адміністрація задорога, вона нас 
з’ідаз. У нас забагато урядовців, особливо в торговель- 
ному відділі, який досі не дав нам іще ні одного сотика 
прибутків... За засідання ми платимо кожному членові ди- 
рекціі та надзірноі ради по 100 срібних, одне засідання 
коштуз 1.500 срібних, а що засідання е, що тижня, то це 
да$ річно яких 80.000. Для нас це великі гроші. Крім 
цього, адміністраційні видатки...

— Сідайте, будь ласка, і закуріть собі, — перебив 
його пан директор, подав трубу срібну папіросницю з па- 
піросками, а тимчасом сам схоівав скоро переданий рефе
рат глибоко в нагрудну кишеню; Опісля почав розмірко- 
вувати...

— Ясна річ, відносини в банку треба оздоровити, 
в ім’я правди, в ім’я справедливости, в ім’я чесноти, але... 
— і тут пішла довга павза, і густі клуби диму піднялися 
3 його рота втору. — Але... я тут що йно другий день, зро- 
Зумійте, що я не можу зараз другого дня мого урядування 
в банку починати бій усіх проти всіх. Найперше я мушу 
тут вкоренитися, мушу здобути собі тут сильне місце, здо- 
бути собі івплив та значения... Мушу тут і добре розгля- 
нутися, а напевно я й знайду, крім ваших, ще і своі спо- 
соби, як урятувати та оздоровити наш банк. Це все потре
буй часу. Ви розуміщте?

— Розумію, розумію,..
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— А друге, чего у вас прошу, це — велика мовчанка. 
Щиро кажу вам, що я дуже боюся, щоб ви не виговорилися 
перед яким нашим урядовцем, або щоб вони дагалом не 
спостерегли, що ви щось дабагато порпа^теся в касових 
книгах, що ви дачасто даходите до мене... Все це доне- 
сеться до доктора Ковалева, або довідаеться якийсь інший 
член дирекціі, і ми обидіва пропали врад ід усіма нашими 
реформами! Тому ще рад прохаю вас і даклинаю на все 
святе: нікому ані слова! I не даходіть часто до мене, щоб 
не двертали на себе увагу. Вже рад скадав я вам, що йду 
радом д вами, що радом д вами стаю до бою, щоб оддоро- 
вити відносини в банку, але ще рад: якнайбільша мовчанка 
і — не даходіть до мене! Як буде потреба, я сам попрохаю 
вас, та ви тримайтеся від мене ддалека... Щоб навіть не 
впало підодріння...

— Я родумію — все це, родумію... — відповів Мико- 
ляк, ддушив папіроску, нагло дірвався і вийшов. За дверми 
директорськоі канцеляріі спинився днов. Вийняв нову па
піроску й дакурив. Стояв перед вікном, дивився на глухе 
подвір’я.

— А ти думае-ш, що ти мене обдурив? -— кадав сам до 
себе. — Не обдуриш! Такий самісінький ти длодій, як 
і ті! — і днов кинув недокурену папіроску і повільною хо- 
дою сходив удолину, до свого бюра.

Директор далишився сам. Родглянувся по своему бюрі 
і щ'ойно тепер побачив, що воно якесь непривітне, пусте. 
На бюрку лежав тільки перевернений каламар із висохлим 
чорнилом, біля каламаря даржавіле перо й велика попіль- 
ничка д недокуркаим. Жадноі урядовоі справи. жадного 
олівця, ні шматка чистого паперу. I притискача не було 
жадного! Цілком, як на сголі ледачого. бідного учня!

— ...Гарно урядував мій попередник! — дорікав но
вин директор, двичаем тих урядовців, що давжди виказу- 
ють хиои своіх попердників, щоб таким чином себе виви- 
щити. ...Самі недокурки... і то д таких дурних, дешевих 
папіросо'к... А тут мають стояти акти, багацько актів! Чор- 
нила, пера, Гума! До мене ж приходитимуть рідні люди, 
хай вони бачать, що тут уряд, що праця, тяжка праця 
в повному ході! I порядні папіроски для репредентаціі, 
а не таке свинство, тут і недокурок компроміту Все це. 
тут мусить бути!
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Заддвонив на сторожа. Коли все це йому поприносили 
и роклали на бюрку й на столі иосередині кімнати, про- 
мовив:

іепер видно, що тут директорська канцелярія! Те- 
пер починаю працювати.

Праш не було батацько та над міру. Приходили люди 
по подички, ім усім відповідав одно:

— Вне сіть заяви при першому віконці!
— Вже вніс, та мені щс кадали, що вона піде на дасі- 

дання дирекціі, то я прошу ласкаво на засіданні дирекціі 
ласкаво підтримати дуже ласкаво мою просьбу.

— Добре! — відповідав директор. — Черед кілька 
днів дістанете відповідь.

Гірше було, коли приходили порядні, чесні люди 
й жалувалися, що хотіли вибрати ід свощ щадниці, а касир 
дав ім тільки маленьку частину тіеі суми, яка ім була по- 
трібна.

— Це ніщо! — потішав директор. — Це тільки по- 
кищо в нас брак готівки, черед кілька днів будутъ у нас 
великі гроші.

— Напевно?
— Що значить: напевно? Як сказано, так воно й буде!
-— Хіба б? .
— Хіба б дайшло що непередбачене...
Коло дванадцятоі прибігав двичайно доктор Ковалів, 

давжди поспішав, ніколи не мав часу.
— Не двадцать міліонів чистого диску, а найменше 

двадцать п ять! Я докладно обчислив!
Яких це 25,000.000? — питав Родвадовський.

- Ти чув, як іноді кадав наш торговельний референт, 
що до кінця року ми будемо мати чистого прибутку д на
ших торговельних діл — двадцать міліонів срібних. Але 
тепер я сам докладно все це обчислив, і виходить начисто: 
25,000.000 срібних! Миколяк уводно і водно нарікае і плаче, 
що ми маемо дур них 12,000.000 дефіциту! Ет, не люблю 
я тих дрібоньких, маленьких людей! Я люблю родмах. За- 
робимо 25,000.000 — покриемо ними недобір 12,000.000 — 
і пани, пани!

— Але чи добрий твій рахунок? Чи напевно буде 
25,000.000 прибутку? — спитав Родвадовський, дгадавши 
слова Миколяка.
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— Як Миколяк і ти вже, Олексо, почина^ш уживати 
того слова „напевно”. О, ви усе хотіли б у житті мати на
певно! Все хотіли б мати дгори обчислене, вираховане, ви- 
мірене! Жадного риска, жадного страху, а тільки все „на
певно”! Напевно! А тут — вірити треба! Глибоко треба 
вірити, тоді воно й буде „напевно ! -— говорив піднесени л 
голосом доктор Ковалів, при чому його очі заіскрилися; 
він говорив, вимахуючи руками; його голбс був голосний, 
ддвінкий. -— Вірити треба! Це не тільки поетичний твір 
потребуй до того часу, як повстане, дахоплення, і запалу, 
і інтуіціі поета, але так само кожне торговельне діло й да- 
галом кожне велике діло потребуй і запалу, і віри, і захоп
лення! Нііікуди не дійдемо ми, ні ціле людство нікуди не 
дійде, коли перед початком кожного діла буде ставити собі 
в страху та триіводі питания: „А чи вдасться воно мені- на- 
пев-но? На-пев-но?” Не можна ж до кожного діла прикла- 
дати твердий, неподатний метер! Два і два е, чотири, а тут 
виходить два і два — п’ягь. Отже вже не вдасться! Не
правда! В житті часто два і два $ п’ять, і всякі філософи, 
як Миколяк, чи як твій попередник, дістають твердими 
фактами життя по голові! Чи не читав ти, як-то часто бідні, 
убогі одною геніяльною думкою заробляли міліони? Чому 
і нам не належати до тих геніяльних? Тільки вірити! Тільки 
вірити! Тільки бажати! Тільки хотіти! А міліони вже самі 
прийдуть до нас! Вони лежать на дороді, і тільки іх бери! 
Сміливо, відважно іх бери!

Розвадовський диівився в по'вні вогню очі доктора Ко
валева, слухаів його слів, і його захоплював запал та віра 
начального директора. Те, що недавно говорив Миколяк. 
було попраівіді таке мале, таке дрібничкове!.. Розмах, род- 
гін був у слові Ковалева. Красний симпатичний розгін, 
що й інпгих поривав до діла.

— А на чому ти думает дар обити цих 25,000.000 
срібних?

— Ти не дна^ш? Я вже кадав тобі, але покищо мусиш 
тримати все у великій тайні, в такій великій, щоб ні купці. 
ні торговці не довідалися про це наше днамените діло та 
щоб не перебили нам і самі щоб не попередили нас. I пе
ред нашими урядовцями теж у великій тайні, тим я теж не 
доівіряю, коротко: мовчи!

I він почав оповідати про великий плян закупити від 
міста велику площу під парцеляпію: на цьому ділі „Народ-
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ний Банк” легко заробить 20,000.000 срібних. На цій ве
ликій площі „Народний Банк” поставить величавий куль- 
турний палац, з великою залею на кіно. Це кіно дасть уже 
першого року 5,000.000 срібних чистого прибутку. Разом 
це й з 25,000.000 срібних.

— А банк мае; на цю будову гроші?
— За готов! гроші кожний зумщ поставити доми та 

палаци, а тут саме і вся штука, все вміння, щоб купити без 
грошей, без грошей поставити палац, а опісля з прибутків 
оплатити ввесь довг, а ще й стілько вміти витягти чистого 
прибутку, щоб мали ми цих 25,000.000 срібних чистого 
прибутку. Це великі комбінаціі! До цього треба м;атг: вже 
купецько-торговельний розум, як ось у мене. А найважншге 
понад усе: вірити! Вірити! I ще раз вірити!

Розвадовський знав з практики що доми, вибудовані 
тільки за подичені гроші, приносятъ, правда, прибутки, 
але всі ці прибутки йдуть на оплату відсотків від довгів, 
і лише невеличка частина залиша^ться на оплату довту. 
Бін це добре знав, але — не противився. Доктор Ковалів 
про цю справу говорив з таким запалом, з таким вогнем 
що Розвадовський почав вірити, що й від цього старого 
правила е; вийнятки -— як від кожного правила, -— і що 
саме тим вийнятком буде велике діло доктора Ковалева.

— Я поспішаю й не маю вже часу тобі подрібно роз’я- 
снити про це діло. Завтра, чи післязавтра скличу заседания 
дирекціі і принесу весь свій задум. Принесу вже й готові 
пляни будови культурного палацу. А тільки — шептав 
уже — про це нікому ані слова! Я хочу заскочити всіх вже 
3 готовим ділом. Заки опозиція стямиться, ми вже ухва- 
лили, й кінець! А ухвалимо -— до тижня вже й буду^мо! 
Скілько то я кадав, що буде чистого? 25,000.000 срібних? 
Ну, як ліпше пораху^мо, то буде й 26,000.000 або й 28 мі- 
ліонів срібних чи навіть і 30,000.000 срібних. Ьуваи здо
ров! Поспішаю! — і вибіг з директорськоі канцелярій

Розвадовський залишився сам,
...Вірити йому, чи не вірити? Смішний він з тими сво- 

іми міліонами! Перекидуз ними, як діти малим м’ячиком. 
Міліони — це ж тяжко запрацьований гріш, він зназ це, бо 
кілько мусів працювати, роздумувати, журитися, щоб за- 
робити за рік тих мідерних 120.000 на волах та баранах! 
А то могло було прийти яке нещастя, яка недуга, чи зла 
конюнктура на торді, і він міг був тільки половину того,
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або й ще менше заробити. А той перекидуз міліонами, а ті 
міліони в нього такі легенькі, такі якісь бед коріння, без 
труду зібрані, без праці! Але, з другого боку, той його роз- 
і'ін, той запал, той його великий риск сподобався Розва- 
довському. Цей родгін, ця велика віра! Правда, Розвадов- 
ський знав, що доктор Ковалів, як адвокат, ма® уже нс раз 
прикрощі в житті да ці своі міліони... У нього поправді 
було часто 2 і 2 — 6, або тільки 3, залежно, чию вів 
справу... Знав Родвадовський те, що доктор Ковалів мав 
уже не раз судов! скарги й доходження за те, що не завжди 
робив докладну різницю й докладну межу між своі’ми й чу
жими грішми, але й треба признати, що з цих усіх дохо- 
джень і слідств він давжди вмів дотепно викрутитися. 
Якийсь час уже й говорили, що йому заікриють адвокатську 
канцелярію за якесь велике шахрайство, — але знову ні- 
чого йому не дробили. Великий родгін і велика віра в себе 
і в своі" ддібності давжди гримали його на поверхні життя.

...I нині — думав Родвадовсъкий, — можс, йому 
вдасться це велике діло, яке сам задумав. Доктор Ковалів 
думае іншими категоріями, як усі ми. А його розгін і мене 
порива^ з собою, його вотонь запалки; і мене, а його віра 
топить усі сумніви в моій душі й каже вірити й мені! — 
думав Розівадовський.

I він уже варив у торговельні здібності й геніяльність 
доктора Ковалева, — прикмети, про які говорив перед хви- 
линкою сам доктор Ковалів.

6.

Увечері Розвадовський пішов із жінкою до каварні 
й реставраціі „Зоря”, і обое, пересиділи там майже до пів- 
ночі. Иому це подобалося. Коли на селі приходили бувало 
довгі осінні чи зимові вечори, то розпука бралася з нудьги. 
Читает, читает — коли що <$! — і накінець усе проісться! 
I найкраще читання лізе тобі боком, нудить тебе! Любив 
веселі речі, але звідки цих веселих речей стілько набрати?! 
3 нудьги ідеш до сусіда, але з якими клопотами це сполу- 
чене! А тут піпгов до каварні, гарно освітленоі", чисто 
прибрано!, принтов, коли захотів, вийшов теж, коли душа 
забагла, за малі гроші винив каву, чи пиво, стрінувся із 
днайомими, побалакав, порадився, побавився, посміявся. 
I гарну музику послухав до того!
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Першого вечора сидів ід сенатором Наконечним, своім 
товарищем пмназіі. Високий, гарно дбудований чоловік. 
3 грубою ши<=ю, тяжко, повільно думав, і Бже в гімназіі 
иого профессор математики звав „волом”. Ця наЭва дали- 
шилася иому до нинішнього дня. Та хоч і надивали його 
волом і посмішкували собі д нього, він у житті давав собі 
раду. Ьув судоівим радником, вписався до найсильнішоі 
парті11 став сенатором^ Тепер, сидячи з Родвадовським, 
.игхвалював і себе і свій спосіб думання.

— Мене тягнули і до інших партій, та я недурний. 
Виорав наисильнішу, і це добре мені оплатилося. Ми вже 
старі, у шцт, коли людина мае; вже дбирати плоди сво^і 
іграці і далі вичисляв, які великі він мае- доходи д того 
що став сенатором. — 1 я тобі, Олексо, щиро, як твій при
ятель, раджу: впишися до нашоі партіі. Твоя християн- 
сько-народна не дасть тобі нічогісінько, бо й сама нічого 
не мае;. Що. В и руках „Народний Банк”?! Що може дати 
зоанкротовании банк?! Хіба одну платню директора там 
мае=ш, а що це таке?! За одну інтервенцію в міністерстві 
судівництва я дістаю часто від жидів цілу твою цілорічнѵ 
директорську платню! Це я родумію! За жида промовляв 
двадцать хвилмн, і за кожну хвилинку — кілька тисяч! А ти 
за ті самі гропп мусиш цілий рік день-у-день працювати, 
день-у-день сваритися, журитися й кривити душею — коли 
в оаінку немак грошей! Ха-ха-ха!

Це говорив він з гордощами, з бажанням вихвалити 
себе, звеличати и винести себе понад усіх, передусім понад 

одвадовського. Цю річ так і розумів Розвадовський і по- 
чував свою нижчість, свою меншевартість.

А приймуть мене до вашоі партіі?
Попробу^мо! Промовлю за тебе добре слово... Хоу 

..нсіву не думай сіооі, що в нашій партіі в короткому часі 
щось велике здобудеш. Сенатором — уже я поели вже 
повиоираш на шіеть років, ще три роки треба чекати на 
Нове вибори. Вписатися — впишися, та ще раз кажу тобі, 
не думай, що зараз дадутъ тобі доходи, як мені. Зо мною 
інша річ, я вже заслужився, до того я правник. Але вписа
тися — впишися. Поможе — не поможе, але й не пошко- 
дить... — говорив і відтручував від вписання... — Говорятъ 
про зміну губернатора, вже й виставляють кандидатов... 
Але, сказати правду, один-единий поважний кандидат я! 
Правник, сенатор, голова найсильнішоі партіі у краю —
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такого другого немае жадного в нас. Отже коли б я став 
губернатором, а мое сенаторське місце оуло б вільне, то 
при найближчих отборах я допоручив он твое на. канди
дата в сенатори. Тим то на кожнии випадок - отишися. 
Не знаб-мо, що кому послужить завтра.

у кавариі Розвадовський стрінув і інших знаиомих. 
Ось до нього підійшо® якийсь панок і поклепав иого по

тут

себе
йото, як слугу, по плечі клепав, 
я не маю чести...

пане Розвадовський. А ви що
плечі.

— Добривечір

РОО'розвадовський дивився на незнайомого і почув 
ображеним, що він

 Вибачте, та я нс
— Що ви дурне говорите! Ви ж пан Розвадовський.
— Розвадовський.

•  I щи не пригадуб-те собі мене.
 Ні не пригадую собі!

— Перед кількома днями я був з паном президентом 

”” ™ .... и». *——■

Аж тепер пізнав иого Розвадовський.
 Пане віцепрезиденте, прошу не гніватпся, я г 

знав відразу, та перший не пристав вас, пане віцепрез - 

ДСНТд Чося Розвадовська відразу вже й представилася 
і вже стала до розмоот. Пан віцепрезидент мусгв сети за 
х шолом а вона прохала отбанення, що п тодг не було 

дома а іі’чоловік - ну, як кожний мужчина - не розу- 
міеться на господарськнх справах, то и не знав та не вмгв 
погостити таких високих гостей... в льоху прииняв таких 
виеоких гостей! Але Ве вже пропало! Яка вона Ш»сл”ва’ 
що мала нагоду пізнати тепер пана вгцепреэидеит.’• 
віцепрезидент були ласкавг згадати, що пан президен 
отот колись отберуться до них. Аби тільки вона знала, 
коли це буде... 

 А що ви тут робите у нашій маленькій столиці. 
питав віцепрезидент.

 Я тепер тут директор „Народного Банку .
 Ага! Так! — якось із здивуванням промовив віце

президент.
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— А коли пан президент виберуться до нас? — пи
тала пані Зося Розвадовська. — Яка я була б щаслива, 
коли б ви, пане віцепрезиденте, наперед нас ласкаво про 
це повідомили...

Пан вііцепрезидент якось зам’явся при своій відповіді.
— Тепер буде тяжче... Панство сидите тепер уже 

тут... а наш пан президент любить так несподівано, без 
жадного зобо'в’ядання... Він не схоче стягати вас, панство, 
3 міста до села, щоб випити чарку вина...

—- Ви, пане віцепрезиденте, щось приховуете за своём 
словом! -— це вона.

— Ні, нічого не приховую, а ясно та одверто говорю.
— А ви самі, пане віцепрезиденте, не були б ласкаві 

до нас загостити? — просила пані Зося Розвадовська.
— О, пані директорова, як дуже я вам вдячний за 

ваіпі запросини! Сердечно дякую і цілую вашу ручку! — 
і він поцілував іі в руку. — Ще раз сердечно дякую, нічого 
не обіцюю... Може, коли буду в тій околиці, може, але на
певно нічого не знаю... Ще раз цілую ручки! — і ще раз 
поцілував і майже втік.

Вона сиділа кілька хвилин мовчки, похитуючи го
ловою.

— Як це він відразу скрутив, як тільки довідався, що 
ти директор „Народного Банку” Мабуть там, угорі, вже 
добре знають, що в банку не все в порядку, тому так від- 
скакують, бояться. Банк може прохати у держави грошей... 
Це мені не подабаеться... Ти бачив, як пгвидко він утік, 
як тільки я його до нас попросила... Це мені немило!

Ет, дурний він! — відповів директор. — Клепае 
мене по плечі як свого пастуха! А я що?! Такий самий пан, 
як і він! Гаку саму платнто маю, як і він. дурень один! 
До того маю ще й село! А він що?! Задер ніс догори 
й тільки!

— Каріера! — прошептала вона тихо. — А ти, мабуть, 
уже п’яний, і дурне верзеш! Збирайся! Ідемо вже додому!

7.

Дома директор Родвадовський довідався, що увечір 
приходили до нього доктор Рибак та професор Волосів- 
ський й хотіли конче з ним говорити. Не дочекалися, отже 
прийдуть завтра рано коло восьмоі, заки вийде ще до бюра.
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Родвадовський та його жінка догадувалися, чого ті два 
приходили; належать до оподиціі в банку й напевно хотятъ 
і його до неі притягнути. Це тим білып подооало на правду, 
що хотіли з ним говорити не в бюрі, а дома. Пані Зося 
Родвадовська боялася, щоб іі чоловік не уляг іх намові та 
не перейшов до оподиціі; це так, що ведения банку, може, 
зле, може, навіть і длочинне, не так, що ©позиція, може, 
й на сто відсотків мак правду, але чому саме він, іі чоловік, 
мав би вести війну, розсварюючися з усіма?!

— 6 ведения банку погане, то ти його однаково не 
врятукш, і банк скоріш чи підніше завалиться. Значить, 
треба, використовуючи знакомства, шукати ліпшого та 
кращого місця. Але за тебе я таки боюся, щоб не пообіцяв 
йти радом з ними, або щоб не зробив якоі іншоі дурниці.

—■ А то ви крутите мною! Оподиція та Миколяк тяг- 
нуть мене сю ди, а ти знов туди! Напосілися на мене, як 
чорт на людську душу. Знакш ти що? Вони прийдуть 
завтра рано коло восьмоі, а ти подаем нам усім снідання, 
при сніданні сиди разом з нами і почукш, з чим вони прий- 
шли та чого від мене хочутъ. Почукш і вже, може, даем 
мені спокій!

Сподівання Родвадовського сповнилися. Другого дня, 
за сніданням, доктор Рибак почав, як це підніше говорив 
Родвадовський, його мучити й „перти з нього духа”. До
ктор Рибак почав від того, що заявив, що знак Родвадов- 
ського як чесну, родумну та зрівноважену людину, яка 
тілько літ вела свок власне господарство, тілько літ чесно, 
витривало працювала, тілько літ мак да сооою життквоі 
практики, і яка знак, що 6 деякі в житті вироолені засади, 
яких не можна переступати.

— Пане директоре, скажіть мені, к це можливе, щоо 
я збудував дім за позичені гроші, щоб прибутками з того 
дому оплатив я довг та відсотки від нього, і щоо я вже 
в найближчому році міг хвалитися прибутками? 6 все це 
можливе?

— Це тяжко, дуже тяжко, але к випадки, хоч це тяжко, 
дуже тяжко... — на два боки відповідав, викручуючись 
Р о дв а д ов ський.

— Мене тішить ваша родумна відповідь! — втішився 
доктор Рибак. — Це справді дуже тяжко! Дуже тяжко 
оплатити таким довг одиниці, що господарить для себе, 
Тим важче дробити це якійнебудь корпорацій провід якоі
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часто міняеться. Наш банк і без того вже в довгах, зна
чить, ми не вміемо господарити. I ще одне, начальний ди
ректор у нас доктор Ковалів. Не говорю проти ньото, 
але він часто перецінюе своі сили. Він веде свою адвокат- 
ську канцелярію, яка дае йому й так багацько праці; він 
працюе щось у п’ятьох, чи шістьох товариствах, і всюди 

головою, або предсідником; накінець віін хоче вести ще 
й „Народний Банк , не маючи до цього ні вільното часу, 
ні відповідного знания, ні ддібностей.

Далі говорив, що саме рознеслася вістка, що доктор 
Ковалів скликуе цими днями дасідання дирекціі банку, 
і воно мае ухвалити купівлю парцель під будову і справу 
оудови культурного палацу, На парцеляціі і на дбудуванні 
культурного палацу доктор Ковалів думае заробити якісь 
грубі міліони, якими хоче оплатити всі дотепіерішні довги 
байку. Як життевий досвід учить, все це дитячі кадки та 
фантадіі. Обо® ядок членів дирекціі не допустити до ухвал 
тіеі купівлі, яка вже цілковито розвалить наш банк.

За купівлю будутъ голосувати три члени дирекціі, 
проти не! також три. Сьомий ви, пане директоре, ви ядичок 
на ваді, що рішае гамлетівське: „бути, чи не бути „Народ
ному Банкові”.

— Я рішаю все?
- Ви, пане директоре! На вас, пане директоре, паде 

тепер уся відповідальність да те, чи „Народний Банк” 
буде далі жити, чи соромно провалиться.

Родвадовський моівчаів.
- А жити може наш банк! Знаете ж пана Миколяка, 

книговода в банку? Він мае, реальний плян, як оздоровити 
наш оанк. Жидам не уділяти подичок, не робити торго- 
вельних діл, на яких дирекція не родуміеться, днидити 
кошти адміністраціі, і щоб члени дирекціі та інші протек- 
ційники даплатили да акціі, які вони ніби то купили, та 
щоб посплачували своі довги. Всі ці домагання можна ви
сл овити й о дним-одніеіньким речениям: вести пристойно 
банк, як двичайно ведутъ банк усі статечні, чесні люди. 
Поведемо й ми чесно та статечно наш банк, то і врятуемо 
його. 1 ого дня й вирішний момент у житті банку, а у ваших 
руках, пане директоре, його доля. Бути, чи не бути?

Родвадовський ще мовчав. Його чоло було дадумане, 
глибоко дадумане, пооране глибокими дморщками, як Ски
бами ниви на весну.



уда-

осо-
СТ2-

__  Чому ВИ мовчите, пане директоре? спитав про- 
фесор Волохівський.

__  Я цілком признаю вам обидном правду, що куплен? 
на довг парцелі і на довг будовані доми нам тяжко дадутъ 
якінебудь прибутки, — промовив поважно, поволі директор 
Родвадовський, та в тій самій хвилинці скоро и докинув.

А— Що „але”? Яке днову „але”? — питав живо доктор 

ТРиб'^к •
___ Я в банку ще дуже короткий час, ще не довсім род- 

глянувся... не виднаюся в усіх його справах...
__ При чому тут усе це?! Ви, пане директоре, при

знаете нам у всьому правду, що без жадно! готівки, да самі 
довги, не можна купувати й будувати, а ще и дорооитися 
великого маетку. А коли так, то ви мусите оути и проти 
парцеляціі, яку доктор Ковалів залу,,ус накинути оанконі. 
При чому тут те, що ви короткий час у оанку. Життев 
до'свід каже, що це не оплавиться, що банк працюватиме 
на чужі відсотки, а цьото досвіду досить, щоб ви, пане ді • 
ректоре, відразу, добре знали де і по чиім бощ ваше міеце.

— Ну це ще не так... — боронился директор Розва- 
довськнй. - Тут іще одна обстазина приходить у гру. Ви, 
панове, можете різно дивитися на пана доктора Ковалева, 
а одно мушу підмітити в иього, це його безмежну енерПю, 
безмежнѵ ініціятиву та безмежну віру, яку вш мае в сеое. 
Мушу признатися. що в цю його безмежну енерпю, т в цю 
його безмежну ініціятиву і в ту його велику віру — трю 
і я! Так, вірю! ѵ . . . .

__ Красна мені бедмежна енергія и бедмежна шіція- 
гпва!  іронідував професор Волохівський. ~ Всі торго- 
вельні. діла, які дробила ця бедмежна енерПя и бедмежна 
ініпіятива для банку, кінчилася грубими втратами 1 нам 
саме про це йде, щоб той банк двільнити шд ттщ оедмеж- 
ноі енері'іі та тіф бедмежно! ініціятиви. Хаи пан доктор 
Ковалів на свій власний рахунок виладовус собі свою енер- 
Гію і свою ініціятиву. Тоді ви, як пан Родвадовськии, і мо
жете вірити в його геніяльніеть, але від вас. як директора 
банку, ми вимагасмо не особистих ваших поглядів та 
бистоі вашоі віри в чиюсь геніяльніеть, але солідного, 
темного ведения банку. А то, пане директоре...

Розвадовський днов задумався, чи, може, тільки 
вав, що думас- Пані Зоея Родвадовська сиділа досі мовчкг
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аж тепер, коли здавалося, що ті два „припираютъ іі чоло
віка до стіни”, рішила вмішатися в родмову. Найліпше бул о 
— думала — не боронити сівого чоловіка, а наступати на 
тих двох, головно ж на доктора Рибака, який був головою 
онозивіі'.

— Пане докторе! — промовила. — Вибачте, що і я мі- 
шаюся у несвоі справи, але одне мені тут неясне. Ви проти 
способу господарки доктора Ковалева в банку, добре, це 
ваша річ, на неі ви маете сво’і причини, але одне мені тут 
неясне. Ви були урядуючим директором банку і могли на 
цьому місці вести бій проти доктора Ковалева, а чого ж це 
ви усунулися, подякували да директуру і щедли д того, та
кого важного місця бою?! Самі ви усунулися — дехто 
в місті уживае тут простішого слова. Кажутъ: сам утік, 
тепер інших під’юджуе до бою... Чому ви це дробили?

Цим запитом перевалювалася дискусія в цілком інший 
бік. Доктор Рибаік почав себе оправдувати. Він же адво
кат, веде канцелярію, він не міг і вести свою канцелярію 
і ще й директуру банку. А в тім, він може був би й міг ве
сти адвокатську канцелярію й директуру банку, але -— при 
упорядкованих відносинах банку. Як урядуючий директор 
банку, він був проти уділюван.ню подичок жидам і відки- 
даів такі прохання; тоді доктор Ковалів брав ті самі справи 
на дасідання і там, д допомогою своіх людей, вирішував іх 
прихильно для жидів. То днов він хотів провірити маетко- 
вий стан тих торговельних підприемств, які оплачував 
банк, але днов на дороді станув доктор Ковалів. Аж дивно, 
як той доктор не любив порядку та ладу, а навпаки всюди 
хотів мати бедладдя та хаос. На боротьбу д доктором Ко- 
валевим сходило дуже багато часу та енері'іі, часу я не мав, 
тому й уступив. '

— А тепер мого чоловіка дапрягаете до тіеі боротьби!
— Ваш чоловік не мае адвокатськоі канцеляріі! Отже 

мае час, крім цього, боротьба в обороні банку — це його 
й обов’ядок!

— Боротьба це обов’ядок! I... — тому ви від того обо- 
в’ядку утекли!

— Кажу ж, що я не мав часу.
»■— Боротьба це обов’ядок і в такій боротьбі й життя 

треба віддати, а не оглядатися на якусь там канцелярію. 
Не ставте до Інших більпшх домагань, як ставите до себе!
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Але ж я вияснюю не все вам... — боронився доктор 

40

? ибак.
— Лишіть пю полеміку! перебив війну директор 

Розвадовський. — А то й посваритеся. Відповідь тут одна 
може бути: побачимо, це все ми ще й побачимо... Цю річ 
треба ще передумати, а, може, ще сам доктор Ковалів род- 
думаеться, тоді й зайве все це наше говорения. I я з ним 
про цю річ говоритиму. Можливо, що ще його перекопаю. 
Побачимо, ну, ще ми це побачимо!

Пр офесор Волохівський встав.
— А це все мені не подобав,ться! — промовив, викри- 

виівши я'кби з болю уста. — Не подобаеться! Я професор, 
привик сам эавжди говорити правду і привик від учнів 
дажди правди домагатися. Я привик эавжди йти простою 
дорогою, тому мене дуже разить, як хтось... ну... як хтось 
не йде простою дорогою. Пане директоре, ви нам придна- 
лися, що це неможливо, щ,об з парцеляціі та з домів, по- 
будованих за довги, могли бути міліонові прибутки. Це ви 
нам признали. Виходило б, що ви йдете з нами, щоб не 
допустити до того. Але ви, пане директоре, починаете го
ворити про наддвичайні здібності і наддвичайну енергію 
пана доктора Ковалева, тим самим вірите, що все це йому 
вдасться, і ви, значить, ідете із ним, бо його пляни родумні, 
геніяльні! Але ні, ви таки не вірите в його геніяльність, бо 
знов кажете, що ще з доктором Ковалевим будете гово
рили, і що, може, вам удасться його перекопати. Значить 
знов, що, видно, його задуми не гакі то вже геніяльні, як 
його ще треба перекопу,вати, щоб ці своі геніяльні пляни 
— покинув. Це все дуже й дуже мені не подоба^ться! Вже 
нині бачу, що ви, пане директоре, будете голосувати і да 
парцеляціе-ю і да будову культурного палацу бед грошей! 
Вже нині бачу й те, що вже пропав наш банк! Ви, ви його 
давалили, пане директоре! Пане докторе, — двернувся до 
доктора Рибака, — ходім. Наш банк уже впав, новий гро
бокопатель прийшов! Ходім!

— Пане професоре! Я ще нічого не сказав! — майже 
д гнівом промовив Родвадовський.

— Пане директоре, ви дуже багато й дуже ясно все 
сказали, саме тим, що нічого ясно не скадали.

Коли обидна гості вийшли, панство Родвадовські кілька 
хвилин молчали.



— Він учить нашего Івана і Олсксу математики 
й думае, що це дае йому вже право і до мене тим тоном 
говорити! Він готов пімститися на наших дітях.

— Або то е тільки одна гімнадія, де учить матема
тики профессор Волохівський? — спитала вона. Коли 
нашим дітям буде що говорити, маемо ще директора, 
а коли й це не поможе, перенесемо до іншоі гімназіі, 
а тер оризув ати . себе не дамо! ■— сказала пані Зося Роз- 
вадовська.

— Твоя правда! Тероризувати себе — не дамо! — 
і вже спокійний вийшов він до бюра.

8.

В шостій годині мало відбутися дасідання дирекціі 
й надзірноі ради. В довгій залі засідань стояв довгий 
стіл, накритий ('<зеленим сукном, довкруги стола крісла. 
На стінах портрети президента республіки й голови над
зірноі ради банку і портрет начального директора до
ктора Ковалева. В залі тиша, тому тим виразніше чути 
тикання стіннбго годинника. Коли в місті затрубіла фа
брика, годинник вибив шосту. В цій хвилинці відкрилися 
двері, і в залю увійшов старий священик. Високого ро
сту. Увійшов і промовив голосно:

— Мое поважання!
Ніхто не відповів, бо в залі нікого не було. Це його 

здивуівало. Оперся на свою палицю й говорив далі:
— Що? Нікого немае?! На попередньому засіданні 

всі зобов’язалися, що точно будутъ приходити на засі
дання. А он яка то в них точність! Опісля не дивуйся, що 
банк тобі паде! .

Його слова почув директор Розвадовський у сусідніи 
кімнаті.

___ Та я вже давно тут! — промовив Розвадовський, 
виходячи із свое! канцеляріі.

—- Ви тут домашній, не входите в рахубу. Мое по
важання!

-— Мое поважання!
__  Пане директоре! — говорив старии своі'м лаили- 

вим голосом. — Пане директоре! Що це за порядок?! 
Чей знаете добре, що я не хотів на себе брати обов ядку 
голови надзірноі ради, але це пан директор Ковалів та
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інші мене намовили. Казали, що вони поведутъ банк, а я, 
як голова надзірноі ради, тільки підписуватиму! Так усі 
мені казали, і я прийняв на себе обов'язки голови надзір
ноі ради, а нині що? Злодія з мене робите?!

— Отче голово, до чого все це говорите? Нічого не 
розумію.

— От і вся біда в тому, що ви нічого не розуміете, 
а мене тягнете в біду!

— Що ста л ося?
— Вчера моя слуга пішла вибрати собі 300 срібних 

із щадниці. Сказали у вашему банку, щоб нині прийшла. 
Добре, вона прийшла нині. А нині знов грошей ій не 
дали і знов сказали, щоб завтра прийшла. А завтра, ма- 
буть, знов ій скажутъ, щоб післязавтра знов прийшла. 
Що все це значить? Який це порядок?! Тут уже щось 
смердитъ! Куди поділися гроші, що навіть 300 срібних 
банк не в силі впплатити?!

— Я нічого про цей факт не знаю. Зараз покличу 
касира, це він тили дрібницями займаеться, — вияснював 
директор Розвадовський.

З’явився касир. Зігнений удвое і усмГхнений. Якось 
дивно усміхнений, ніби щиро, ніби сердечно, але й за 
дуже щиро й за дуже сердечно, аж обридливо щиро та 
сердечно.

— Що це сталося, пане Чорний, що ви не выплатили 
вчора слузі отця протоерея 300 срібних із іі щадниці, 
а казали ій прийти нині, а нині знов, щоб завтра прий
шла? Який це порядок?! Думаете, що цим банк зискае 
собі прихильність і добру славу у людей?! -— говорив 
эгори директор Розвадовський касирові.

Пан касир усміхнувся.
— Пане директоре, чого ви властиво від мене хочете?
— Ви ж касир! Маете точно ьиплачувати гроші!
— Так, я касир. Я тільки виплачую гроші, а не госпо- 

дарюю ними. Я так, як вказівка на годиннику, тільки по- 
казую години. А біда вся в тому, що одні попсують колі- 
щдта в годиннику, і він спізняеться, або й цілком не йде, 
а другі кажуть, що це вказівки винні. Ось нині вплинуло 
до банку 85.000 срібних, але завтра я маю виплатити пів- 
міліона на викуп наших змінок у Краевому Банку. Вже 
кілька днів відкладаю потрохи грошей на викуп цих змі
нок. I нині відклав я сімдесят і п’ять тисяч, а десять тисяч
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а це ж.. 
кінчив

виплатив на щадниці. Виплатив? Я торгувався. Хто хбтів 
1000 срібних, дістав 200, хто двісті, дістав 50... А решту 
издробляв сміхом та тим, що надскакував коло людей та 
схліблював ім....

— А слуді отця протос-рея?
— Не знаю, котра це була... Але завтра выплачу іи 

половину... Розумщться, коли будутъ гроші...
__  Тут не йде про мою слугу! — говорив гнівно отецъ 

протозрей. — Добре, вона дістане завтра половину сво<=і 
щадниці, але що з тими, які не маютъ тут жадно! протек- 
ціі? Кілько бідних людей дало своі гроші, а тепер ходятъ, 
марно просятъ, простягаюгь руки як по яку ласку,

— Іх власні тяжко запроцьовані гроші!
касир.

— Так Христос казав? Це по-Божому?.
— Це по-жидівськи! — доливав оливи до вогню ка

сир. — 3 нашого банку найбільше жиди користають! Жиди
В цій хвилині ввійшли до залі доктор Рибак та про- 

фесор Вопохівський.
__  Панове, це шоста година?! Панове обіцяли точно 

прийти на засідання! — почав отецъ протое-реи.
__ Ще перед шостою ми були перед банком, але тут 

бу л о ще порожньо й не заходили. Аж тепер побачили, що 
тут уже €• отецъ протое-рей, і пан директор Роз'вадовськии, 
і пан касир, то ми й зайшли, — вияснював доктор Рибак.

I професор Волохівський вияснював:
— Ми прийшли і то ще за рано! Інші панове не спі- 

шаться, маютъ завжди час! Хто не шанус- часу, то і не вміъ 
шанувати і простору. А хто не шану<= часу і простору 
неточный і в грошах. У західній Европі люди вже навчи- 
лися ці три речі шанувати, чим далі на схід, тим менше 
точности щодо часу, тим більша марнотратність простору 
і часу. т>.

Отця прото^рея не бавили афоризмы профссора, оін 
звернувся до касира: „

— Пане касире, куди ж ділися гроші з нашого банку.
__  Я вже казав, що я тільки виплачую, а не господа- 

рюю, я тільки вказівка на годиннику... Куди ділися гроші. 
 на це може відповісти той пристрій, що порушат баш 

кові коліщатка. Ось пан директор Розвадовськии, ось па
нове члени дирекціі, ось і ви самі, отче прото^рею, голово 
надзірно! ради...
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—О, Це добре відповів пан касир! Той ніколи не за- 
буде ядика ів роті! — хвалив касира професор.

Ця наша фінансова криза — тільки хвилева, 
і в короткому часі ми все направимо! — неважно промо- 
вив директор Розвадовський.

— Направите? Як направите? — питав живо профе
сор і, вже стояв проти директора Розвадовського, і вже 
сверлував його очима, як суворий професор учня. -— Як 
це направите? Скажіть же нам, пане директоре! Слухайте, 
пане меценасе!

— Що? Що? — питав доктор Рибак.
Він вийняв був із шкіряноі торби грубий зв’язок су- 

дових актів і іх прочитував.
— Пан директор Розвадовський каже, що фінансо- 

вий стан нашого банку він направить...
— Цікаво, як? Кажіть, пане директоре!
— Я сказав, що не я, а ми це направимо!
— Цікаво, як? Кажіть уже рад!
— Ну, завалом... ми всі.. радом то направимо... пере- 

ведемо якусь реформу....
; Якусь... якусь... якусь...' Додайте до того ще: ко

лись, і десь, і якось, і ціла ваша реформа вже готова! — 
сміявся професор. — Та жарти набік, а ви кажіть, яку це 
реформу нашого банку ви приготовляете? Ану, на стіл 
3 нею!

Директор Розвадовський зам’явся. Був задум доктора 
Ковалева, щоб за допомогою парцеляціі дійти до грошей, 
і був другий плян доктора Рибака та Миколяка, щоб обме- 
жити видатки на адміністрацію, постягати довги, не вести 
далі жадних немудрих торговельних діл і таким чином 
оздоровити грошевий стан банку. Чи про ці два задуми 
мав тепер Розвадовський говорити, коли й сам він не знав, 
на котру сторону йому прихилитися...? На його щастя до 
далі засідань увійшов панок, худорлявий як тичка, а хит- 
кий як лозина, блідий, нездоровий на обличчі.

— Чему не приходите вчас? — вже до нього звер- 
нувся голова надзірноі ради. — Що? Га? На поперед- 
ньому засіданні...

- Шестеро діточок, а наименше захворіло, і я мусія 
бігти по лікаря.

— Християнське діло! А що малому? — вже ласкавим 
голосом питав старий.
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— Трохи переслудилося, але загалом біда, отче про- 
тоерею. Я загалом прибіг тільки на хвилинку...

— Щоб вписати в протокол ваше ім я, і щоб опісля 
дістати за засідання сво'іх 100 срібних?! А решта вас уже 
ніщо не обходить? Га?!

— Отче протокрею, такі жури, такі клопоти! Шестеро 
діточок Бог дав, наймолодше хворе... Я впишу свок ім’я 
і побіжу додому, що там дікться.

-—- Нині важне засідання, і кожний мусить на ньому 
бути! — тримав його директор Родвадовський.

— Я на все гоіджуся, за все голосую, за що будете 
голосувати й ви, отче протокрею, та й ви пане директоре. 
Я у всім радом з вами обидвома.

— Але ж я не погоджуюся на те, щоб міг гокосувати 
хтось, хто не бере участи в нашому засіданні. Де ж хоч 
дрібка івідповідальности?! — питав доктор Рибак.

Вже к вихід, тепер іди додому, а так за годину, 
коли буде голосування, приходъ! -— вирішував справу ди
ректор Рорвадоівський.

— Добре, добре! — погоджувався д цим і голова 
надзірноі’ ради.

— А ви, отче протокрею, опісля дивуктеся, що члени 
дирекціі й надзірноі ради не приходятъ точно на засі
дання! Ви ж самі іх звільня^те, щоб приходили тільки на 
голосування! — наступав професор.

— Дилина в нього хвора! Боже діло!
— То хай цілком сидитъ дома, а не прибігак на п ять 

хвилин, щоб удяти 100 срібних за засідання.
— Ви, пане професоре, цинік, давжди когось висмі- 

цаб-те! — відповів поважно отецъ протокрей. Професор 
хотів віідповісти:

— Коли йде про загальну справу, а цим разом про 
банкові гроші... -— але в цій хвилині увійшов панок, гру
бенький як бочілочка — учитель місцевоі народно! школи.

— Чую, що родмова йде про гроші. Банк іх не мак. 
Ясна річ, чому. Уряд хоче загалом завалити наш банк. Бо 
й як? Іх банки, себто банки панівноі націі, загалом маютъ 
гроші, а наш банк не мак! Де тут справедливість загалом?! 
Банкам панівноі націі уряд дак гроші загалом, а нам ні! Це 
злодійство! Нам треба піти в депутаціі й загалом запроте- 
стувати проги цього та домагатися, щ.об і нам загалом дала 
держава гроші на банк загалом!

Пр офесор сміявся.
45



— Чого ви смщтеся?— питав грубий учитель.
— Сміюся... сміюся... з вашоі на'івности. 3 одного 

боку у вас велика ненависть до уряду панівноі наці!, 
3 другого — ви готов! піти до того самого зненавидженого 
уряду, простягтп вашу руку й жебрати: „Змилосердіться 
й дайте, дайте нам субвенці!.. ” Це рабство! Ведім наш банк 
порядно, чесно, то й не буде нам треба ходити й жебрати!

— Але ж ми платимо подачки, і гроші нам нале
жаться! — обстоював свою думку учитель Федько.

— Держава може вкласти до нашого банку гроші на 
низькі відсотки! — думав директор Родвадовський. -— 
Думка недурна!

— Які гроші мала б держава вкладати до нашого банку 
загалом? — злився Федько. —- Чому зараз вкладати, коли 
ми загалом платимо податки, і нам належаться гроші, го- 
тівка, субвенція! 3 нас деруть загалом податки, з цих по- 
датків мають нам дати хоча б п'ятдесят міліонів срібних на 
наш банк! На всі культурні товариства загалом! Де б то 
ми були б, коли б дістали загалом 50,000.000 срібних!

— Правда, де б то ми були, коли б ми нині мали 
50,000.000 срібних! — зітхнув і отець прото^рей.

Вже давно минула сьома, коли прибіг, задиханий, на- 
чальний директор доктор Ковалів.

— Вибачте, панове, що я спізнився, але ви знаете, 
кілько в мене всяко! праці! Я щось у п’ятьох товариствах 
головую, що вже й позабув, в котрих це саме товариствах...

— Дали ви собі раду в п’ятьох товаристах, то ще 
й у шестому виберемо вас головою, і ви даете собі раду! — 
запевняв Федько.

— Та воно так виходить! Коли в п’ятьох дав собі раду, 
то ще й у шестому дам! Але покищо засідаймо до праці, 
та скоро, бо я поспішаю, я ще маю нині якесь засідання. 
Ага, на піввосьмо! маю ще засідання театрально! дирекці!. 
Дуже важна справа, директор театру посварився з пріма
донною, і я мушу !х годити. А посварилися вони ось за 
таку дрібницю...

I почав широко переповідати, як то директор театру 
посварився з прімадонною. Правда, професор йому пе
ребив, що, мовляв, час дорогий і треба вже раз починати 
засідання, але інпгі члени хотіли таки послухати, якто воно 
було між директором театру і прімадонною. Ще інші члени 
дирекці! щойно сходилися...
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9.

Засідання почав доктор Ковалів далеко по шв до
ВОСЬМО!.

— Панове! Пізня пора.
них справ, 
річево!

Але в
кали пана 
атр у. В же всі

" П! і, починаемо! В нас багато важ-
7часу так мало! Тому прохаю, говоріть коротко, 

ній хвилині задзвонив крикливо телефон. Кли- 
директора Ковалева на засідання дирекци те- 
і були посходилися, ще тільки чекають голови. 

Засідання було заповіджене на сьому, а це вже дооігае

__ Самі починайте засідання, — говорив у телефон 
доктор Ковалів. — Що вже всі ви зійшлися, а тільки че
кане на мене? Я тут зайнятий, а ви тимчасом самі сооі 
радьте. Я зараз скінчу тут засідання і до вас ще прииду.

 0тже в ім’я Боже починаемо це історичне, важне 
засідання! — але телефон знов задзвонив.

Цим разом кликало товариство плекання домашнього 
промислу, де пан доктор Ковалів теж був головою...

__  Що на піввосьмоі скликав я засідання? Я цілком 
забув про це! Скінчу тут і зараз ДО вас прийду. А коли б 
не міг прийти, то зійдемося завтра, але напевно мені ще 
пригадайте. А втім, ще почедайте, я прииду. Шдклав 
слухальце і знов промовив: — Отже починаемо! Прошу 
говорили коротко й річево!

Першою точкою наради було — як стояло написане 
в денному порядку — прийвяття до відома місячного ра- 
хункового звіту. Цей звіт, написаний у кількох примірни- 
ках, роздали членам дирекціі й надэірноі ради.

___ Це місячний рахунковий звіт, — промовив дирек
тор Ковалів. — Щоб його простудіювати треба дгмих. 
днів. А втім, тут нічого нового не довідаетеся... Це ми всі 
добре знаемо, що хвилево не мае наш банк грошей, фа
тальна криза в цілому світі і кінець, нема про що довго 
говорили. Отже моя думка така, щоб ми прийняли рахун
ковий звіт довідома й перейшли до далыпоі точки ниніш- 
нього нашого засідання. Треля точка програми нинішнього 
засідання: оздоровления финансового стану нашого оанку. 
Про цю справу тепер говоритимемо.

Спротивився цьому професор Волохівськии.
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—- Рахунковий звіт — це дзеркало нашоі господарки, 
це дзеркало життя нашего банку. Ми найперше мусимо 
оснсвно обговорити цей звіт і щойно, на основі того звіту 
і на основі хиб у нашій господарці, які то хиби ми спосте- 
режемо якрад на основі цього’ звіту — ми можемо буду- 
вати плян оздоровления нашего банку. Моя пропозиція 
цілком логічна та умотивована. Коли лікар хоче оздоро
вити недужого, то найперше мусить спіднати його слабість 
та його причини, і щойно огіісля почина^ лікувати. Так 
само й ми мусимо перейти позицію за позиціею рахунко- 
вого звіту, мусимо устелити, де маемо недобори та які іх 
причини, і щойно опісля можемо приступити до лічення. 
Отже ще раз повторяю свою пропозицію, щоб ми дайня- 
лися на нинішньому засіданні основно нашим рахунковим 
ЗВІТОМ.

Доктор Ковалів споглянув по членах дирекиіі.
Я казав, що нині в нас мало часу, а проте я мушу 

піддати пропозицію пана професора під голосования. Хто 
за те, щоб ми обговорювали цей звіт?

Піднялася рука професора, доктора Рибака і міща- 
нина Неговича.

— Три да. А хто проти?
Проти голосував директор Родвадовський і учитель 

Федько.
— Два...
Але тоді вбіг професор Олекса ІПестидітий.

-— Голосуете? I я голосую!
-— За кого?
' <^а те, за що голосував доктор Ковалів та директор

Родвадовський.
— Отже три голоси проти! — 3 радістю промовиде 

директор Ковалів. -— Рівне число голосів, а при рівному 
числг голосів я, як предсідник, рішаю. Я теж проти диску- 
сіТ. Отже йдемо до дальше! точки нарад. А покищо я про- 
хаю подписати рахунковий звіт...

—- Це ганьба та сором! -— родхвилювався професор 
Волохівський. - — Іана ясна справа, що не можна лікувати 
недуги, не піднавши іі причин — тут серед вас, серед того 
чесного дбоіру — провалюеться. Але родуміеться! При та
кому голосуванні! Мій вельми шановний колега навіть по- 
няття не мае, за що він голосував, але голосував! Його го
лос рішае в цю хівилинку про те, бути, чи не бути банкові!
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Важне питания перед нами, чи банк дреформуемо, чи зро- 
бимо його ддібним до ЖИ7ТЯ, чи він упаде — а той так го
лосуй, й не маючи поняття, про що тут іде! Сором! Ганьба!

На його слово вже ніхто не відповідав, — тихо підпи- 
сували рахункоівий двіт.

Самого місячного замкнення рахунків ніхто не читав, 
ні не переглядав, хоч він був так красно, каліграфічно на
писаний, хоч віін був осторогою і точно дадначав, посеред 
яких скель, вже з ушкодженими стінами і дірами у дні, 
тяжко рухався банковий корабелъ. Червоні підкреслення 
поодиноких чисел викрикували як голосні сирени: — 
„Спасайте! — Криваві тдчеркнення при рахунку акцій 
кричали: — „Спасайте! " Ця діра потопить наш корабелъ!

Червоні грубі риски при рахунку сумнівних подичок 
теж кричали: I тут велика діра у дні корабля! „Спасайте!” 
При рахунку втрат ід ведения торговлі стояли як гострі 
мечі три червоні оклики. Кричали: — „Не важтеся білыпе 
оратися до діла, що на ньому не родумщтеся! Це найбіль- 
ша діра! Корабелъ уже хилиться! — Це кричали двичайні 
моряки, що працювали там, удолині, при машинах. Вони 
найліпше знали всі слабі сторони корабля і кричали, щоб 
двернути увагу капітанові, і керманичеві, і всім, усім на- 
горі — на блидьку, дуже блидьку небедпеку.

Ні професор Во лохівський, ні доктор Рибак, ні міща- 
нин, що йшов разом з ними, не підписали того двіту. Але 
це було пусте, з цього ніхто собі нічого не робив.

Друга точка наряди мала бути справа уділення поди- 
чок. Але що оула вже підня пора, думав доктор Коваліів, 
що найліпше буде, коли цю точку далишать, а світла ди
рекція уповажнить директора Родвадовського та його, щоб 
вони самі ці справи повирішували, родумі^ться, наскільки 
будутъ гроші.

— Добре! Добре! — погоджувалися всі.
Тільки по-Божому, по-християнськи! — напоминав 

отецъ пр отогрей. -— Щоб днову не було таке, що подички 
дістануть головно жиди і ми все втратимо! Тільки по-Бо
жому, по-християнськи...

— По-Божому, по-християнськи ми це дробимо! — 
даручував директор Родвадовський.

— А тепер ми переходимо до третьоі точки ниніш- 
ніх наряд! — почав доктор Ковалів, і нагло увірвав, ма- 
буть, тому, щоб цим білыпе враження викликати своім
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словом, Щоб і увагу всіх двернути на себе. -— В останніх 
часах, — продовжав поволі, — в нас виявився, якось так 
переходов©, брак готівки. Це тому, що ми були вклали 
більші суми в деякі торговельні діла і хвилево мали там 
білыпі видатки. Щоб ці втрати вирівняти й іх надолужити, 
я маю новмй добрий дадум. -— I днову увірвав на кілька 
хвилин. — Правда, я сподіваюся, що мій дадум нелри- 
хильно приймутъ пан професор Волохівський, пан доктор 
Рибак та пан Негович, а ле я дуже пр охаю тих панів, щоб 
не були дгори упереджені ні до мене, ні до мого дадуму, 
а щоб найперше спокійно мене вислухали. Я пр охаю цих 
трьох панів, щоб вони рад уже повірили, що, як ім, так 
і мені, дуже да лежитъ на род витку нашого банку, що, як 
вони, так само і я, виснажую свій родум, щоб піднести наш 
банк, і щоб дробити його першою установок» в наглому 
краю. Отже: ще рад прохаю терпляче й бед упередження 
вислухати мене.

Ніхто не виступав проти його слова, і він говорив далі.
— Найперше я прохаю панів, щоб дберегли повну 

мовчанку про те, що почуютъ від мене. Ви дна^те, як то 
в торговельних ділах один одному викрадае тайни. Я ви- 
думав якесь родумне, добре поплатне діло, та не думів дбе- 
регти тайни — і пропав! Хто інший його ддійснить, а я по- 
шився в дурні. Тому ще рад прохаю гробовоі мовчанки.

I опоівідав далі, що перед тижнем в нього д'явився 
пан Ікс, -— його повного імени д причин, що треба дбе- 
регти мовчанку, не міг покищо подати, -— і цей панок Ікс 
дапропонував таку річ: наше місто родростаеться і вже 
нині в нас великий брак демель під будову; від півночі — 
гори, від сходу -— неуправильнена ріка, яка часто вилива^, 
від півдня мокрава нидина, добра під управу хліба, але під 
будови дамокра; далишакгься одна дахідна сторона. Тут 
широкі, простор! поля, паеовиська Ця одна сторона при- 
гідна під будівлі, туди й посува^ться тепер місто. В цій 
частині держава дакупила великі площі й будут; тут вели
чав! будівлі на приміщення урядів, і на помешкання уря- 
довців. За цими державними площами простяга^ться ши- 
роке пасовисько, яке е власністю міста. Отже — в най- 
білыпій тайні! — жісто хоче продати тут 700.000 квадра- 
тових метрів під будову, по чотири срібні да квадратовий 
метер. На цій великій площі можна викроіти приблидно 
1.400 будівельних парцель по 300 квадратових метрів. Ра-
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зом піде під будову приблидно 420.000 квадратових метрів, 
а останов буде вжитий на дороги, хідники і площі. Все це 
купили б ми да 2,800.000 срібних, а продамо ближчі пар- 
целі по 40 срібних за метер, дальші — по 35. а ще далыпі 
— по 25 срібних від метра. Отже, пересічно будемо про- 
давати по 30 срібних за метер, це значить: 21,000.000 сріб
них! Коли відтягнути видатки, дістанемо начисто вісімнад- 
пять міліонів двісті тисяч срібних! Правда, будемо мати 
і видатки на яких сто тисяч, але завжди далишиться нам 
вісімнадцять міліонів і сто тисяч! Але — як я це вже ка
зав, — цю справу треба перевести в тайні, щоб які купці 
не перевідали і нам не перебили.

— 3 магистратом "міста я вже переговорював у великій 
тайні. Магистрат продастъ нам ту площу на дуже догідних 
умовах. Ми заплатимо йому покищо тільки півміліона сріб
них, а решту будемо сплачувати частинами протягом трьох 
років. Не потребую хіба дгадувати, що землю скоро род- 
парцелю^мо і довжні рати сплатимо скоріш, як за три роки.

— Але це ще не все! На одній з парцель порішив 
я вибудувати величавий дім нашоі культури. Буде там мо
дерне кіно і гостинниця. На першому поверсі буде наша 
„Бесіда”, і читальня, і бібліотека, на другому поверсі дбу- 
ду^мо три модерні, елЩантні помешкання. Ви мене спита- 
зте, за які гроші я це все виставлю? I тут я маю вже пере- 
думаний, готовим красний плян. Як я довідувався серед 
будівничих, така будова буде нас коштувати яких міліон 
двісті тисяч срібних. Як знаете, наша держава дуже поби- 
ва^ться за поширення культури й піднесення освіти серед 
населения. Оце я й порішив використати. Я вже говорив 
3 відповідними урядовцями, і вони обіцяли нам виплатити 
високу допомогу на будову культурного палацу. Я жадав 
півтора міліона срібних, вони обіцяли й казали, щоб зараз 
наш банк вніс црохання в справі цих грошей на будову 
культурного палацу, долучуючи рівночасно й пляни тіщ 
будови. Тому я й дамовив уже пляни, і маю іх з собою. 
Прохаю іх зараз затвердити, щоб зараз завтра я міг вне
сти прохання. Коротко: дім культури будую не за наші, 
а да державні гроші. Ось у цьому і вся моя штука!

— А тепер іще питания, які прибутки приносе наш 
дім культури? Заля на кіно дастъ нам — як усі днавці ка
жутъ — місячно найменше півміліона срібних, це с: на рік 
иметь міліонів срібних чистого прибутку. Крім того, ви-

51



наймемо гостинницю за добрі гроші і три помешкання на 
другому поверсі. Це все дастъ нам днову хоч півміліона 
прибутку на рік. Кімнати на нашу „Бесіду”, на читальню 
та бібліотеку дістанемо даром!

— Ось тут і пляни тіщ хитро! будівлі. Пр охаю і'х огля
нути і зараз і’х ухвалити, щоб таки завтра ми внесли 
в імені банку прохання в справі державно! допомоги.

I на столі родклав великі звоі рисунків.
— I ще додам, що маГістрат дастъ плоіщу на сплати. 

Банк парцелюватиме площу, діставатиме гроші від людей 
і зараз заплатить наш дові. Вірте мені, панове, що банк 
і не стямиться, як продастъ у сю площу, і як скоро оплатить 
увесь довг магістратові. I 25,000 000 або й більше будемо 
мати чистого прибутку і наш банк поставимо цим на сильні 
ноги!

-— То о гроші! То н гроші! — потакував йому учитель 
Федько, а професор Олекса Шестидітий — так його про
звали, бо завжди говорив про своі'х шестеро дітей — усмі- 
хався, радий, і теж потакував головою. Директор Родва- 
довський сидів мовчки, як давжди, ніби дадуманий, що 
тяжко було дбагнути, чи він да це, чи проти цього. Як тільки 
доктор Ковалів скінчив, промовив професор Волохівський:

— Пане директоре! Доки ще ви будете нам оповідати 
сво! кадки, і доки ще будете нас усіх ось тут баламутити?! 
Був час, коли і я, увійшовши до дирекці! цього банку, сам 
іще недосвідчений, у всім улягав вам. Тоді і я вірив у ваші 
кадки про міліонсві прибуіки, які падутъ на нас, аби тільки 
простятнули ми п<, них руку. Але опісля досвід життя від- 
крив мені очі, всі наші обчислення великих прибутків 
у майбутності виявилися порожніми фатаморГанами, і всі 
ваші прибутки перемінялися у три ради білыпі втрати! Ми 
скрідь, при кожному торговельному ділі тратимо! Не щоб 
загалоім не можна було даробити, а тому, що до кожного 
торговельного діла ми беремося по-дилетантському, без 
відповідного днання. Ось і нині бед знания даконів парце
ляці!...

— Про які дакони парцеляці! ви тут говорите? — пи
тав розгніваний доктор Ковалів. — Ми купили площу, 
розділили на частники і продали всі частники! Які тут за- 
кони, які тут спеція льні знания потрібні?!

— Ще рад те саме домагання повторяю і зараз поя
сню. Отже: бед днання парцеляці!, бед знания, як будують
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великі кінові залі, і без знания, як вести кіно -— ми бере- 
мося до цих речей, і не дивниця, що отеля десь, як би 
3-під землі, виходять непер ед бачені несподіванки, і ми 
знову втратимо, бо тратимо на івсьому, до чого тільки ві- 
зьмемося. Замість річеівого знания -— у нас буйна фанта
зія. Асекураційні тоівариства побудували своі обчислення 
на тому спостереженні, що на 1000 людей вмирае річно 37. 
Наше міето мае 30.000 мешканців, а це мусить бути знов 
десь отчислений рахунок імовірности, кілько річно добу- 
довуе нових домів міето, яке мае 30.000 мешканців. 3 цього 
рахунку імовірности ми довідалися б, чи наше міето буде 
справді в найкоротшому час! потребувати нових аж 1.400 
домів? I будівничих я спигав би, що добре знаютъ про той 
терен та обставини...

— Але ж це мусить бути у великій тайні, щоб нам 
інші не перебили! — промовив директор Ковалів.

— Ця тайна дуже підозріла! Пан Ікс не бажае, щоб 
ми збирали інформаціі про площу, б о ану ж ми могли б 
і щось таке довідатися, що не казало б нам іі купити. Отже 
— глибока тайна! А ми віримо в цю тайну і не збираемо 
жадних інформацій! Тайна? Перед ким? А хто ж це про
дав? Майстрат — збір багатьох урядоівців, і збір радних, 
загалом збір кількадесятьох людей, які про цю річ знаютъ, 
про не! говорятъ, отже це все вже давно не е жадна тайна! 
Але ціль пана Ікса вже осягнена — ми не зібрали жадних 
інформацій, а віримо на його слово і купимо! Пан Ікс за
раз діетане своі гроші за посередництво, а ми втопимося. 
Тимто я вношу, щоб ми зияли цю справу з нинішньоі на- 
ради. Нам треба теж провідати, чого навчилися інші міета, 
чи тоівариства, які в себе парцелювали землю. Чого ми 
самі маемо эдобувати досвід, учитися на своій власній 
шкірі, коли цю науку зібрали вже інші. Отже: відкласти 
цю справу. Це тим більше, хцо пан доктор Ковалів нам 
сказав, що уряд дастъ нам гроші на будову культурного 
дому. Я не івірю в те, щоб уряд хотів нам загалом дати 
гроші задури, о. Але мае доктор Ковалів обіцяні гроші 
на будову культурного палацу, то хай доведе вже цю 
справу до кінця, а ми, маючи гроші в руці, і приступимо 
до будови. Без грошей, тільки в надіі на те< що сказав 
якийсь там урядовець — не будуймо. Це друга важна при
чина. чому цю цілу річ нам треба відкласти.
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Доктор Рибак подав інші причини, чому цю справу 
дагалом треба відкласти. Ціни, по яких хотів би доктор 
Ковалів продавати, не тільки дависокі, а просто фанта- 
стичні. Банк купуз по 4 срібні да метер, а ма$ продати по 
40, по 30 і по 25 срібних. Коли б такі ціни можна було 
дістати да цю землю, то сам магистрат продавав би і’і — 
він же ж у довгах, як і наш банк. Коли б банк продав ці 
парцелі не пересічно по 30 срібних, а пересічно по 8 сріб» 
них, то вже бу в би великий зарібок. Але де та певність, 
що банк продастъ таке велике число парцель навіть по 
8 срібних? На дахідній частині міста § горбки, нині ще не- 
даселені, але знаете, що найкращі частини модерних міст 
повстаютъ саме на горбках. Правда, нині веде туди стрімка 
дорога, але завтра хтось вибудуе гуди добру дорогу, і гор
бок прикраситься чудовими віллями, посеред ліса і вин- 
ниць. Східна частина е, за рікою, там днов поля та горбки, 
а чому й там не мали б бідніпіі побудувати своі домики?! 
Можливості родбудови міста рідні, отже й ніхто не буде 
так дуже рватися за площею, де один метер мав би кошту- 
вати такі великі гроші! Коротко, всі ці обчислення на ве- 
ликі диски — фантастичні, тим то справу відкида^мо!

— Не наглить, воно варта й подумати, дадуматися! — 
вже на іх бік переходив учитель Федько. — Ясно, що чим 
білыпе подумасш, тим краще й вийде діло!

— А я не люблю цих роддумувань, та цих вагань, та 
цього дурного філософування! — обурюваівся Олекса 
Шестидітий і вже кричав: — Пане директоре, ці парцелі 
будете продавати і на місячні оплати?

— Ясна річ, будемо продавати і на місячні оплати.
-—- А доми теж будете будувати на оплати?
— Будемо і доми будувати на оплати. Дайте нам го- 

товий плян, а ми дбуду^мо вам хату. Ви нічим не журитеся, 
а дістанете ключ до готово! вже хати.

Тоді Олекса Шестидітий встав, ударив нервово кула
ком по столі і кричав до доктора РибаХ'а 4і до професора 
Волохівського:

— Панове, ви тут нам не дакручуйтё голови жадними 
вашими високими філософіями, жадними статистиками, 
кілько то людей умирай на тисячу, бо все це сюди не на
лежитъ, і все це нас нічого не обходить. Я людина прак
тична, маю шестеро діточок і мупгу лишити !м по своій 
смерті хату. Я перший дамовлю в банку для себе парцелю,
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даю план, і банк мені збуду^ величавий дім. Ви собі тут 
філософуйте, а я тимчасом маю готовий красний дім! А та
ких, як я, буде білыпе! А ви перестаньте філософувати! 
Як жид нам каже, що то ©платиться, то напевно ©платить
ся! Отже ставлю пропозицію, щоб не слухали більш жад- 
них філософій, а — до діла. Моя пропозиція, щоб банк 
якнайскоріше купив площу, і щоб якнайскоріше ставив ве
личавий культурний палац. Ми ж мусимо іншим народам 
чимсь імпонувати!

— I я голосую за купівлю і одночасно приголошуюся 
на вибудований уже дім! — зголошувався учитель Федько. 
— Коли банк без наших грошей побудут нам доми, то ясна 
річ, що тут нема вже чого довго думати й довго філософу
вати. А все це робім скоро, щоб хто інший не купив нам 
площу з-перед носа.

— Ія купую одну, або й дві площі, бо ж це як за- 
дурно! -— говорив директор Родвадовський.

— Ось і бачите! -— тішився, з радістю промовляв ди
ректор Ковалів. — Ось бачите, як люди рвуться купувати 
під будову землю! Суха філософія людей не притягаз, 
а притягаз іх чин! Вже п’ять парцель продано ось тут на 
засіданні. Перед засіданням я говорив дискретно із знайо- 
мими, і вже п’ятнадцять знайомих замовило собі в мене 
парцелі. П’ятнадцять, а тут маю дголошених п’ять, разом 
маю проданих уже двадцать!

— Хай я буду двадцать перший! -— говорив хтось 
3 кута.

— Вже продано двадцать і одну парцелю! Хто купу$ 
двадцать другу? Продасмо, заки щ’е самі купили!

— Мою пропозицію під голосування! — нервово ви- 
крикував Олекса ІПестидітий.

До директора Розвадовського приступив доктор Рибак.
— Олексо, у твоіх руках доля нашего банку. Нас три 

за те, щоб справу відкласги, передумати, перестудіювати 
і не пускатися на авантуру. I ти з нами голосуй — тоді 
уряту^мо банк, заведемо реформи...

— Подумаю...
-— Ми говорили в тебе дома, і ти признав нам повну 

правду.
— Голосуемо! Голосуемо! Хто за пропозицію, щоб 

справу купівлі парцель відкласти? — питав директор Ко»- 
валів.
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За пропозиціею було трое.
— Хто проти?
Піднялися дві руки. Поволі, поволі підняв свою руку 

і директор Розвадовський.
— А я предсідник четвертий за цю пропозицію.
— А тепер під голосування мою пропозицію, щоб за

раз купити площу і зараз будувати культурний палац! -— 
кричав із дахопленням, у почутті перемоги, професор 
Олекса Шестидітий.

— Голосуемо!
I цю пропозицію ухвалено.
— Я був проти купівлі, а ле коли білыпість ухвалила, 

я давжди йду з більшістю... — промовив отецъ прогоерей 
і докинув: — > ільки щоб це все було по-Божомуч по-хри- 
стиянськи!

10.

Те, що сталося після ухвали дирекціі „Народного 
Банку ’, була одна велика суматоха, один великий хаос. 
У ЦІЙ суматосі та в цьому хаосі ніхто не виднавався. Не 
виднавалася в ньому ні дирекція ні поодинокі директори. 
ні урядовці, ні сам доктор Ковалів, який цю справу вів. 
Про те, щоб хтось посторонній міг був виднатися в цьому 
хаосі — і мови не було.

Зараз після ухвали дирекціі „Народний Банк” купив 
цю площу —- панові Іксові даплатив да посередництво 
60.000 срібних. Банк заплатив півміліона срібних^ частину 
ціни купівлі. Заплатив частину грішми, частину векслями, 
які мав викупити до трьох місяців. (До того часу напевно 
будемо мати вже великі гроіпі!) Доктор Ковалів зачав да- 
рад будову. Характеристичною рисою при тому було, що 
тіеі будови не івіддав одній фірмі, д якою одною мав би 
рахунки. Ні, йому так ддавалося, що одна фірма даробигь 
на будові багато грошей, дешевше — думав він — буде, 
коли одній фірмі дастъ викопати основи під будову, другій 
поставити мури, третій іх омітку, четвертій заведения ка- 
лоріферів, п’ятій двері, вікна, шостій підлоги, сьомій фар< 
бування, восьмій дамки, дев ятій обладнання кіна, десятій 
влучення електрики, і так далі й так далі... Усіх великих 
та малих фірм дібралося таким чином понад п’ятдесят... 
Впглядало воно так, якби хто хотів мати нові деіпеві чере-



вики і тому не замов ляв іх в одного майстра, але, щоб де- 
піевше було, в одного купив шкіру на верхи, в другого ну 
підбитки, в третьего знов інпіу шкіру, в четвертого під- 
шивку, в п’ятого кілки, в шестого нитки, в сьомого цвяхи... 
щоб було дешевше...

Якийсь уріядовець обіцяв, що держава дасть гроші на 
будову культурного палацу. Банк вніе прохання, і вже на 
рахунок тіе-і допомоги доктор Ковалів почав будувати. 
Поки що члени дирекціі попідписували векселі й ними 
платили. До трьох міеяців будутъ напевно гроші! Але 
гроші не прийшли. Урядовець вияснив, що він доручив 
справу до прихильного полагодження, вона пішла до сто
лицу а там і застригла. Тепер починалися поіздки доктора 
Ковалева за тими грішми. Виявилося, що держава цілком 
не пЪспішала давати гроші. Відповідальний референт у мі- 
ністерстві був тіф думки, що всяка. культурні палаци му- 
сять будувати поодинокі націі в державі за своі власні 
гроші. Це й перша, найважливіша вимога кожноі культури 
— не жебрати, а самому вміти творити цінності.

— Але ж нам обіцяли! — вже виходив з рівноваги 
доктор Ковалів.

— Ми не обіцяли! А що собі обіцяв якийсь там ре
ферент у вас -— не наше діло! Він і не мав права обіцяти, 
він тільки доручив, Щоб ту справу ми прихильно пола- 
годили.

— Але ж ми вже почали будувати! На рахунок тіф' 
допомоги від уряду ми й попідписували змінки. Тепер саме 
іх треба платити! Ми у великій скруті!

— Це мені дуже прикро, але це ваша власна вина, що 
«початку не спитали нас.

— То хоча б частину дайте нам!
Це було одно, на що витрачалась енергія дирекціі 

банку, а особливо доктора Ковалева — випросити допо
могу, якоі уряд одначе ніяк не поспішав виплатити.

Отже, будовано за векселі. Але тут виходили знову 
великі непорозуміння. Доктор Ковалів завжди зайнятий 
своіми широкими задумами, не любив точности, не любив 
маленьких клятих дрібничок. Він діетав векселі на півмі- 
ліона, опіеля знов нові векселі, вимінював іх в іншому 
банку на гроші і платив.

— Пане директоре! — прохав Миколяк, — я відкрив 
рахунок будови культурного палацу і тепер прохаю мені
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подати, де й за яку готівку виміняли ви змінки? Ви й ви- 
плачу^те, то мушу вписати кому й за що, і квітанціі мушу 
мати.

— А того всього пощо? — питав напівображенищ на- 
півгнівний пан директор.

— Це все мусимо записати, інакше позабудемо, 
і фірми можуть удруге від нас домагатися грошей.

— Змінку зміняв я в тому і в тому банку на 10 від- 
сотків того й того дня. Це запипгіть собі. А гропіі видав.

— Кому? Пр охаю квітанціі.
— Відповім вам, як генерал ТалыРчій відповів: — 

„Я видав усі гроші, а хто не вірить — дурень!”
Миіколяк, вроджений книговод, що звик до точности 

й порядку в рахунках, стояв, як уражений громом. В його 
понятті на кожну, навіть найдрібнішу виплату, мусить 
бути посвідка того, хто дістав гроші.

— Як то? — считав він, не розуміючщ до чого тут 
генерал Галы'очій.

ГальГоці був генералом у Перемишлі й будував пере- 
миську твердиню. Людина широкого розмаху та небуден- 
ноі інтелііРнціі, він не мав часу вести дрібних рахунків 
і, коли від нього доматалися якісь там уряди рахунків, він 
дав один рахунок: — „Дістав стільки-то й стільки, видав 
стільки-то й стільки. Нічого не лишилося. Хто не вірить, 
дурень. ГалыРці.” — Але бюрократи не розуміли жесту 
великоі людини й оскаржили його перед австрійським ці- 
сарем. Цісар викликав міністра й запитав, чи він вірить. 
Міністер притакнув: „Вірю!" I цісар сказав: „Вірю". На 
цьому справа раз на завжди була скінчена. Так само й я, 
зайнятий великими задумами, поглиблений у різних-пре- 
різних комбінаціях, не маю часу на пусті рахунки. Дістав 
я півміліона і стільки й видав, ніщо не за лиши лося, а хто 
не вірить — дурень! Не вірите?..

Коли після трьох місяців не було за що викупити ве- 
кселів, виставляли нові, дописуючи відсотки.

Ціни будови були визначені на півтора міліона сріб- 
них, а ле, коли стали копати землю під основи будівлі, по- 
казалася зашкірна вода, що лилася майже потоком. Треба 
було іі замурувати, що піднесло видатки. В льоху дала 
одна фірма підмурок під калоріфери, а коли прийшла 
друга, яка мала іх поставити, сказала, що місце вибране 
погане, і що треба іх ставити в іншому боці льоху... Бето-
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нові склепіння, які ставила одна фірма пізно восени, коли 
вже були мороди, зривала навесну друга, боячися, щоб 
знищені морозом, не розпалися...

Скільки коштувала будовіа, того ніхго не знав. Не знаю 
того банк, не знав того головний книговод, не знав того 
й сам доктор Ковалів, маючи в пам’яті, або в своему ма
ленькому записнику рахунки з білып, як п’ятдесятьма 
фірмами...

— Це все пусте! Дістанемо від держави допомогу, то 
й поплатимо ці всі довги! А не дістанемо, то прибутками 
3 кіна ми скоро всі ці дурні довги (^платимо! — потііпав 
доктор Ковалів.

-— Але ж прибутків з кіна нам не вистачить! Не ви- 
стачить нам навіть на оплату відсотків! А втім, ми й не 
знаемо, що нас коштуз будова культурного палацу, але, 
мабуть, уже більш як два міліони срібних! — говорив про- 
фесор Волохівський.

— А я кажу, що прибутків вистачить! I субвенціі ді
станемо! Я нічого не дарую! В найгіршому випадку за- 
скаржу до суду урядовця, що ввів нас в блуд!

— Його засудять, і він заплатить нам за будову куль
турного палацу! -— сміявся професор.

— Ви завжди смішками до моіх найкращих задумів! 
I моіх мрій! А таки я поставлю цей культурный палац! Але 
ви не зможете мене зрозуміти, мене оцінити, як і жиди не 
змогли оцінити й зрозуміти Ісуса Христа! Аж як розп яли 
Його на хресті, Його наука розійшлася по цілому Божому 
світі! Ось так і ви аж по моій смерті мене зрозумщте й оці- 
ните! А покищо ви мене розпина^те на хресті. день-у-день 
своім словом! Аж приб’зте мене на хресті, тоді мене й зро- 
зумі^те!

11.

Подібно, як з будовою культурного палацу, і справа 
3 парцеляці^ю не вийшла так, як це собі уявляла дирекція 
„Народного Банку” I не дала бажаних вимріяних вісім- 
надцять міліонів чистого прибутку, а навпаки -— самі 
втрати.

Справу парцеляціі вів урядуючий директор Розвадов- 
ський. На його думку справа була легка, треба було мати 
тільки трохи „здорового хлопського розуму”, ще більш
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енергіі, і всі парцелі будутъ скоро продані, і готовий при- 
оуток вплине до банковоі каси. Хай нс буде того даробітку 
й вісімнадцять міліонів срібних — прийшли деякі видатки, 
яких не передбачено, але 15,000.000 напевно буде! Тільки 
жваво й відважно до діла!

Про те, що „Народний Банк ма^ парцелі під будови, 
оголошено у всіх часописах. — Чудові площі під будову! 
За нидькі ціни! За вигідні й нидькі оплати! — продаж ди
рекція „Народного Банку’ — можна було прочитати у всіх 
часописах день-у-день впродовж кількох тижнів. А хто 
тільки приходив до банку, того ловив директор Родвадов- 
ський і провадив до стіни. де висіли великі пляни ділянок 
під будову.

— Вибирайте собі частку, яку тілько хочете, і де 
тільки хочете, і всіх грошей не потребуете відраду давати, 
а тільки завдаткуете, а довг підніше вже якось заплатите! 
Давайте і пляни хати, а ми вам вибудуемо й передано ключ 
до готово! вже хати! А щоб і пляни вас нічого не кошту- 
вали, ми дали нарисувати кілька родів плянів. Огляньте, 
вибирайте й тільки завдаткуйте, а завтра воно вже авто
матично будуеться! Само будуеться!

— Але я не маю грошей! — боронился нападений.
— Гроші — пусте! Я кадав вам, що ви тільки даете 

нам завдаток і підпишете, що й решту заплатите, а довг 
підніше догідними місячними оплатами заплатите!

— Але ж я вже маю хату! -— боронився інший.
— Наскільки знаю, ви маете стару, а в нинішніх часах 

стара хата — це високі податки та вічні направки. Про
дайте й купуйте в нас нову! I купця на вашу стару хату 
зараз вам днайду! Новіа вільна від податків, вільна від рід- 
них направок, вільна й від гридот!

— Дякую, не продаю. Моя хата на догідному місці, 
в самій середині міста.

— В середині міста?! Середина міста буде там, де ми 
іі дробимо! Середина міста буде там, де буде культурний 
палац, де буде кіно, де будемо ми!

Коли ж хто згодився купити площу під будову, ди
ректор Родвадовський родгортав пляни нових вулиць, плош 
та парцель.

— Прошу, тільки пальцем покажіть, котре місце вам 
подобалося. У всьому йдемо вам на руку!
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I люди вибирали собі парцелі, які хотіли, і де хто хо
тів. Директор Родвадовський думав, що саме цим іде лю
дям на руку й саме цим пособляй справі парцеляціі. Та 
недабаром виявилося, що вільний вибір був одні^ю з при
чин — побіч інших — невдалоі парцеляціі та великих гро- 
шевих втрат.

Директор Родвадовський давав людям волю вибирати 
собі парцелі, де хто хотів і які хотів. Крім грошей да пар- 
целі брав банк ще гроші на прокладення дороги перед до
мом й на хідники перед домом, і на проведения каналіда- 
ціі — теж перед домом, і, нарешті, на електричні стовпи — 
теж перед домом. Але коли банк почав продавати парцелі, 
де хто хотів, на рідних міцях великоі площі, далеко від 
головноі вулиці, то не мав уже грошей на дороги, хідники, 

• канали та електричні стовпи від головноі вулиці до ново- 
поставлених домів. Ці доми й дагрудли в болоті, без хід- 
ників, бед проведеноі каналідаціі. Дирекція банку обіцяла 
направити лихо, а ле думала, що аж тоді дможе його на
правити, коли продастъ усі парцелі, і коли буде мати гроші 
на цілу дорогу, на всі хідники...

Крім того, тепер мстилася й друга дроблена хиба. 
Площі не досліджено, д умовою купівлі поспішилися 
Мовляв — усе мусить бути у великій тасмниці, щоб во
роги не довідалися й нам не перебили... Вже при будові 
культурного палацу покадалася зашкірна вода, датаму- 
вання якоі з’іло багато грошей. При будові мешканевих 
домів можна було викопувати льохи найглибше на півтора 
метра, бо теж д-під споду витікала вода. Отже, будували 
ниденькі льохи, але, коли наставала слота, або коли під- 
носився в часі повені рівень води в сусідній річці, зали
вала вода й льохи.

Все це не заохочувало людей до далыпоі купівлі. Ба
гато з тих, що були вже дадаткували будівельні площі, ба- 
чачи, як то нововибудовані доми застригли при вулицях, 
дарослих хабадями, без хідників, бед дороги, а ще д водою 
в льоху, не сплачували далыпих сплат, а втікали. „Народ- 
ний Банк” вносив проти них судові скарги, щоб іх дму- 
сити до купівлі. Стер они доводили знову, що банк не ви- 
конав удятих на себе обов’язків. Сварки тяг лися роками...

Та найсильнішим ударом для банку була конкуренція.
По другому боці річки, де берег іі був високий, і де колись
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була торговиця, сам маГістрат почав свою землю парцелю- 
вати. Чи мав він розумного інженера, який простудіював 
справу парцеляціі, чи вчився він щойно з невдачі „Народ
ного Банку" — досить, що магистрат почав парцеляцію 
3 того, що спершу вибудував дороги й хідники та завів 
каналізацію, і щойно тоді почав продавати землю під бу- 
дову. I ціни були тут нижчі, ніж на площі банку. Дирекціі 
банку не залишалося нічого іншого, як знизити ціни, що 
теж не дуже допомогло.

В тому часі побудовано дорогу й на винниці в північ- 
ній частині міста, і вже незабаром між винницями стали 
нові домй, модерні вілли. 3 вікон тих домів був чудовий 
вигляд. Ціле місто внизу, як на долоні, з вежами церков, 
3 дахами домів та палат і тихим гамором. Річка перерізу- 
вала місто на дві половили, кілька мостів сполучало береги. 
Згори виразно бул о видно залізничі потяги, що іхали за- 
лізничим мостом, і авта, що бігли по інших мостах. Ці доми 
нагорі споглядали з легковаженням на пусті майже пар- 
целі „Народного Банку" й на маленькі доми на колипіній 
торговиці.

I в східній частині міста вирубували ліс, і там також 
виростали доми...

Пр офесор Олекса Шестидітий купив на довг парцелю, 
і банк поставив йому на довг дім, але відсотки від довгу 
були такі високі, що професор не міг іх платити. I дім бу- 
дували без догляду, будівничий був нестатечний, і щоб 
заробити якнайбілыпе грошей, давав до омітки більш пі- 
ску як вапна. В домі виступала тепер вогкість, омітка стін 
обсипалася, а вримі помазалося, що вікна та двері не при
стаютъ. Професор проклинав банк, а банк стояв без дохо- 
дів і без ради. Доводилося хіба продати дім на ліцитаціі, 
выкинути з нього професора Олексу Шестидітого, а решту 
довгу стягнути з його платні. I дому щоб не мав і довги за 
дім щоб платив до смерти.

Таких історій було більше, і банк не тільки не мав 
ирибутків з поставлених домів, але й сам не міг выплатити 
свото довгу в майстраті. Парцеляція стала на мертвій 
точці, було вже неможливо дальни частки землі перетво- 
рити в гропгі.
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12.
...Кіно ще не працювало, але дасідання дирекціі банку 

вже витлядали, як кінові вистави. Про двичайні банкові 
справи ніхто тепер на заседаниях не говорив, на це не було 
тепер часу. Вся енере'ія, весь час ішли тепер на одно: — 
Гроші! Зівдки взяти гроші, щоб дакінчити будову куль
турного палацу? Звідки взяти гроші. щоб оплатити векселі, 
які дайр ответов ан о й даскаржено до суду? Все це були пи
тания, які мучили всіх, над якими всі радили, витрачали 
час і не могли нічого врадити. Начальний директор Кова
лёв був невичерпною скарбницею давжди нових і нових 
способен роддобувати гроші, але й його способи вже ви- 
черпувалися. На векселі з підписами членів дирекціі 
й наддірноі ради вже жаден банк не хотів подичати гро
шей. Тоді доктор Ковалев почав позичати на векселі вже 
не в банках, а в поодиноких людей, обіцяючи кожному 
Що, як тільки буде вибудований культурний палац і як 
тільки почне працювати кіно, то перший прибуток піде на 
повернення „вашого довгу”. То знов видумав, що при вході 
культурного палацу буде вмурована велика мармурова 
таблица, а на ній золотими літерами будуть вириті імена 
тих, які жертвували на будову культурного палацу більш 
як 1000 сібних. I надія — надія ніколи не покидала доктора 
Ковалева — надія, що ще вдасться й панів з уряду пере
копати, що вони мусять дати найменш — міліон ерібних 
на будову культурного палацу! Обіцяв же ж йому урядо- 
вець! I на основі цього обіцяного багатонадійного міліона 
він теж подичав, дапевняючи знов усіх, що перші гроші 
з того міліона „будуть ваші”.

— Порадьте мені, панове, від кого я діетав би тепер 
гроші? На дмінку, в ім’я доброе справи, чи в ім’я патріо
тизму?

Вишукування нових і нових джерел, звідки б то ще 
можна було род до бути гроші, виповнювало дміет усіх на
ряд дирекціі й надзірноі ради „Народного Банку”. Але, 
крім того, бу л а ще й друга справа, яка ввесь час плуталася 
3 першою. Гроші подичали на векселі, але коли минули 
три міеяці, і банк іх не викупив, і справа йшла до суду, 
дирекція банку тепер радила, що ій робити, щоб і в суді 
вийти сухо, і щоб днов у тому самому банку подичати 
гроші. А може дробити яку нову умову, але таку, щоб днов 
можна було іі не дотримати...
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Часом було велике свято. Директор Розвадовський 
оповіщав, що каса мае; 50.000 срібних готівки. Що з ними 
робити? Одна фірма впомина^ться, щоб ій заплатити 74.000 
срібних.

— То заплатім з цих 50.000 срібних.
— Друга фірма налягаз на нас, щоб зараз заплатили 

ми ій 62.000 срібних.
— То заплатимо з цих 50.000 срібних.
— Третя фірма хоче 42.000 срібних.
— I ЦІй заплатім, щоб мати вже раз д нею спокій.
— Четверта фірма домага^ться 86.000 срібних. — 

говорив далі директор Розвадовський.
— I цій заплатимо з цих 50.000 срібних! — відповідав 

спокійно директор Ковалів...
Драматичними ставали ці дасідання, коли директор 

Ковалів, вичерпавіпи вже всі можливі способи, двертався 
до доктора Рибака, чи до професора Волохівського, щоб 
вони підписали векселі — досі вони не підписували жад- 
них — або щоб вони з патріотизму жертвували білыпі 
суми грошей.

— Найперше рахунки на стіл, тоді щойно будемо го- 
ворити про підписи дмінок! -— відповідав доктор Рибак.

Це була червона плахта, яка виводила доктора Кова
лева з рівноваги.

— То ви мені не вірите?! I вічно будете мене істи за 
ті дурні рахунки?! — попадав в істерію доктор Ковалів. — 
Я посвятив себе, посвятив овою канцелярію, посвятив свою 
родину й увесь мій ма^ток, щоб піднести нашу культуру, 
а тут мені не вірять! Ще може длоді^м, дефравдантом мене 
дробите?! Я все посвятив, як ніхто з вас, і ніхто не може 
мене зродуміти, мене оцінити! Це доля всіх великих, не- 
пересічних людей, що своіми ддібностями й недвичайно 
сміливими дадумами перевищують маленьких людей! Тими 
маленькими людьми § ви! Ви!

— Це правда, що ви, пане докторе, переросли нас 
усіх, піімеів. своіми ддібностями і своіми широкими і смі
ливими дадумами, а проте: скільки кошту с дотепер ця бу- 
дова? Гроші, якими ви господарю^те, не ваші, ні не напп, 
а чужі, тому й перед людьми, грішми яких господарюкте, 
ви мусите ддати рахунки! — відповідав доктор Рибак, і так 
воно починалося. Починалася дискусія, яка скоро перехо
дила в роддратований тон та в лайку, обопільні обвинува-
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чення та в крик і сварку. Одно було певне, що доктор Ко
валев не любив жадних рахунків. Це могло випливати ід 
двичайного собі недбальства, могло це бути й наслідком 
тіф гордости, в яку тепер попав начальний директор, але 
були й такі, які шептали тас-мно днайомим до вуха, що 
доктор Ковалів не рад уже мав неприемно сті й судові слід- 
ства да те, що десь колись присвоів собі чужі гроші, чи 
колись-там сфальшував якісь документи... I тепер поши- 
рювали вістки, що він нараховуб- собі да рідні посеред- 
ництва, хоча дверху в нього — одні патріотичні фради.

Як там не було б, ніхто не міг виднатися у тому хаосі 
векселів, добрих і длих, недапрогестованих і вже дапроте- 
стованих та оскаржених, у тому всьому хаосі бед рахунку 
та бед відповідальности, в усіх тих надіях на великі при- 
бутки д кінових вистаів та у всіх тих надіях на обіцяні дер- 
жавні допомоги. Ніхто не міг виднатися й в усіх тих підо- 
дріннях, киданих на особу доктора Ковалева. Але все це 
радом творило навколо банку якусь дивну атмосферу, що 
пахла недовір ям, пригожу до всяких білып і менш умоти- 
вованих спліток, історій та наклепів.

Серед того хаосу й тих спліток будова культурного 
палацу дближалася до кінця. Іі відкриття мало бути вели
ким дагально-національним святом. Утворено великий ко- 
мітет свята. Ск л адено велику програму. Покликаний ід сіл 
народ мав д’явитися вже рано-вранці у місті. На чолі — 
великі патріотичні прапори і іддці в національних строях. 
У голоданій церкві — богослужба, по ній — вулицями міста 
святковий похід. Попереду народні оркестри, іддці на ко
нях, эпископ в авті д високим духовенством, ряди інтелі- 
і'енціі і днов оркестри, і дівчата в мальовничих нар одних 
строях, і днов іддці, і днов ряди піших.

Духовенство мало посвятити культурний палац, потім 
мали його гості оглянути, при чому, при дверях комітет 
лань мав приймати пожертвування на христини культур
ного палацу. Для гостей були придначені місця в далі. 
Льожі — для представників урядів, духовенства і пред- 
ставників товариств. На сцені мала виступити дирекція 
й наддірна рада в повному складі. Доктор Ковалів мав ви- 
голосити промову до дібраних, передаючи культурний па
лац народові. При тому мав закликати народ до щедр их 
иожертвувань. Хтось ід народу мав також промовляти, да-
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кувати докторові Ковалеву за його геніяльну ідею, да його 
посвяту, да його труд.

ТТТо всіх гостей не можна було помістити в далі, тому 
дирекція й наддірна рада банку мали ще раз виступити на 
бальконі культурного палацу, і звідси мав удруге промов- 
ляти доктор Ковалів, і в друге хтось з народу мав йому дя- 
кувати. По всьому цьому мав відбутися концерт і філь- 
мова вистава.

Комітет свята працював невтомно, щоб це свято ви- 
пало напрочуд гарно й величаво, як дагально-національне 
культурне свято.

— А все ж таки воно було б добре, якби в часі свята 
було сказано, що коштуе будова культурного палацу. 
Скільки довгу дробив на не! банк? Чи не коштуе він втричі 
білып, як партий? — питав професор директора Родва- 
довського.

— Не гнівайтеся, але вам давжди в голові дурниці! 
Такий піднесений настрій, таке підняття, а вам дурне в го
лові! — відповів директор Родвадовський.

-— Дивний з вас професор, — додав учитель Федько. 
— Наш пан директор Ковалів зреалізував геніяльну думку 
і бед грошей збудував нам культурний палац, а ви не ба- 
чите тіе;Т величі й геніяльности, а виіддите давжди з ва
шими дур ними рахунками!

— Але ж все це поставлено без сотика грошей! Все 
це на піскових основах, свідчить якраз про нашу некуль
турность, а не про нашу ѣисоку культуру! Все це як не 
нині, то завтра завалиться!

— Не завалиться! Ми всі стоімо за цим! А без гро
шей? В тому і вся штука! А доведеться платити — всі ми 
заплатимо!

— Скільки! А знаете ви хоч скільки?
— Скільки буде, стільки й заплатимо!
— До вчительського товариства, де я е головою, ви 

вже три роки не платите малих вкладок, а тут заплатите 
міліони?! Це кому іншому говоріть, — не мені! Я реальна 
людина!

Родмовою з професор ом Волохівським директор Роз- 
вадовський так дуже був схвильований, що коли вернувся 
додому, то став родповідати своій жінці, які тепер дивні 
люди на Божому світі. Ось таке велике всенародне свято, 
всі в дахопленні, в піднесенні, а професор Волохівським
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Домага^ться рахунків! Пані Зоей вислухала чоловіка і спи
та ла:

-— А ти не бачиш, куди воно йде?
— Куди? Я -— нічого не бачу...
Тоді вона стала вияснювати йому, що вона бачила. 

стоячи з боку, що чула й між людьми. Як детально гово
рить, будова культурного палацу коштуз втрое* більше, як 
мала коштувати. Чи можливо таку будівлю загалом коли- 
неоУДь оплатити ? Існування банку тим самим загрожене. 
Це оуло одно, про що чула, і про це загально говорятъ. 
А говорить загально — тим самим воно й правда. А далі, 
іі свояк доктор Ковалів будував від імени банку, будував 
за векселі, які вони всі йому підписували, а тепер, на тому 
святі один тільки він, доктор Ковалів, два ради буде про- 
мовляти? Що все це означай?

— Він перший, він сам, це його хвороблива амбіція. 
Думает, що тільки хвороблива амбіція, а поза нею 

вже ніщо?
Не знав, що відповісти.
— Бо мені здас-ться, що вся ця його праця мае; одну 

мету вибитися на перёд, на перше місце, і здобути собі 
серед народу популярність та симпатіі, щоб потім відіграти 
й політичну ролю.

— Звідки ти це зна^ш?
Носом нюхаю! — відповіла пані Зося. — Підчас 

свята виступить хтось ід селянства і прохатиме його, щоб 
він став тепер на чолі політичного життя й вів усіх нас. На 
це хор заспіваё ному ,,Многая літа” і потім довгу кантату, 
яку написав наш найбілыпий поет з приводу цього свята. 
і до якоі наш найбілыпий композитор уклав мудику: 

Ти нас веди й провадь!
Провадь, провадь, провадь! 
Ти нас веди, веди, веди! 
Ти нас веди й провадь! 
Провадь, провадь, провадь!

Чи не правда, що геніяльно? — питала, сміючися. 
Родвадовський ходив по кімнаті задуманий.

Я йому скажу, щоб він виголосив промову в далі, 
а я, як урядуючий директор, витолошу промову до народу 
3 балькону.

Борони тебе Боже! Як загально говорить, справа 
культурного палацу скінчиться скандалом, особливо з цихи
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рахунками. Колись ви всі будете відпекуватися від тіеі 
культури і схочете від того культурного палацу втекти. та 
змінки вас не пустять. Лиши його, хай він сам один збира^ 
своі лаври! Уважай тільки та міркуй, куди то він іде!

— Ія думав уже нераз узятися до чогось іншого... 
Справа з банком сто'іть направду дуже погано! Але до чого 
тут іншого взятися, як не до політики? А тут він уже...

— Лиши його, кажу тобі! Лиши, хай іде із своім куль- 
турним палацом. А те, що говорить професор Волохівський 
та доктор Рибак та інші, які домагаються рахунків, не таке 
то вже дурне! Багацько змінок ви підписували, і хтось таки 
мусить за них заплатити! Ага, я пригадала собі, як то раз 
він казав мені, що він § між кандидатами на місце губер
натора. Ага, ага, туди то він іде! Туди то він цілить! Але 
ти його лиши!

13.

Вже було тільки два дні до величавого всенародного 
свята, як виринули нові, непередбачені тяжкі перешкоди. 
Фірма, яка закончила розмальовувати вестибюль культур
ного палацу, заявила, що не закінчить роботи й не розбере 
риштування, доки іи не заплатятъ. За нею, день перед свя
том, так само заявила друга, яка давала на залю крісла 
й фотелі. Крім того, цілий будинок культурного палацу 
треба було прикрасити великими національними прапо
рами, але жадна крамниця не хотіла дати матеріалу на 
прапори без грошей.

Доктор Ковалів уже був змучений усім цим, тілесно 
й душевно вичерпаний. Він видумав новий спосіб, як роз- 
добути гроші. Покликав одного з урядовців банку й дик- 
тував:

— Підете до пана Ікса і скажете, що я йому наказую 
в ім’я патріотизму, щоб він зараз пожертвував на закін- 
чення культурного палацу 5.000 срібних. Коли не ма§, хай 
ігідпише змінку. Пан... ма^ зараз дати 3.000 срібних, або 
підписати змінку на таку суму, третій — 10.000 срібних, 
четвертий — 4.000 срібних... — і так диктував за порядком 
знайомих, яким визначав, наказував, щоб зараз заплатили 
готовими грішми, або виставили векселі. Без грошей, чи 
без векселів урядовець не смів повертатися.
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Але... урядовець таки повернувся д порожніми руками, 
дних не застав, інші й не хотіли з ним говорити, ще інші 

не відмовлялися загалом дати, але спершу хотіли бачити 
рахунки ще інші сміялися, тішилися, що іх так високо пан 
доктор Ковалів ставить, що вони можуть, зараз на його 
наказ, 3 кипіені витрясти тисячі.

. 4е завжди так, коли пішлеш недотепного, що не 
вмщ з людьми говорити! — лютився доктор Ковалів.

I іпшов сам. Вже вийшов з банку, як іще повернувся. 
Неможливо було, щоб у банковій касі не було ані сотика. 
Але біля каси побачив він юрму людей, які сварилися 
3 каеиром. Зайшов до каси.

Пане, я конче потребую 50.000 срібних, а коли іх 
нема то хоча б 25.000! Інакше скандал! Не відбудеться 
свято!

Люди чекають на гроші, а каса порожня! 
— То дайте хоча б 10.000 або 5.000 срібних! 
— Порожня каса!

А може ще хто вкладе нині гроші на щадницю? — 
спитав доктор Ковалів.

- Може, та я дуже сумніваюся. Тепер до нас ніхто не 
несе грошей на щадницю, а всі тільки вибирають.

Директор постояв хвилинку мовчки, опісля виглянув 
через віконце касира.

— Люди, промовив він, — не чекайте! Нині вже 
не виплачуемо, але як знаете, завтра відкрива^мо кіно! Від 
понеділка постійно працюватиме кіно, з вистав будутъ ве- 
ликі прибутки, і від вівтірка виплачу^ вже наша каса кож
ному, скільки хто забатне! А може хто з вас приніс нині 
гроші на щадницю? Ті гроші вже нині приймемо!

Але що ніхто не приніс грошей на щаднипю, то після 
кількох хвилин він і вилетів уже з банку. Куди? Родвадов- 
ський оу в нагорі, в канцеляріі, але вона тепер вдома, вона 
мусить мати гроші.

Зосуню золотенька! — щебетав до неі. — Ти най- 
ліпше це значит, які жертви часу, грошей та труду я при
ніс, щоб вибудувати культурний палац. Завтра його від- 
крива^мо, тепер від тебе однікі це далежить, чи це свято 
відбудеться, чи станеться великйи скандал.

— Від мене це далежить?
Від тебе одніеі! В твоіх руках тепер доля нас усіх!

— Нічого не родумію!
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Він оповів іи, як дуже потребуй грошей. Зараз, в цій 
хвилинці! Земля горитъ під його ногами. Великий скандал 
може статися! Вона одна може відсунути нещастя, що 
всім загрожуз, і ®ін вірить, що вона добра, благородна, 
великодушна відсуне ту біду. Гроші!

— Ми вклали на щадницю банку сто тисяч, підписали 
акціі на других сто тисяч і тепер, в часі будови, мій чо- 
ловік підписав кілька змінок на великі суми. Чого ще 
білыпе хочеш ти від мене?

— Це ми всі підписали й на акціі банку, й тепер на 
змінки на будову! — відповів він. — I це не е, жадна за
слуга! Це все буде точно, порядно вчасно сплачене, як 
тільки наше кіно почне працюваги! Вже від вівтірка ви- 
плачу.смо всі довги! Але це зараз, у цій хвилинці, мені 
конче треба грошей! Дай хоч десять тисяч! Ну, хай буде 
й п’ять, але зараз! Решту днайду в кого іншого!

-— П’ять тисяч нині, при кінці місяця, я маю мати 
в хаті?! Ти здурів?!

— То давай свою біжутерію, я заставлю іі нині, а у ві- 
второк, чи в середу викуплю.

— Моя біжутерія ще не була у даставі й ніколи не 
буде! Родинна честь не дозволяй мені на це. А втім, завтра 
величаве свято, ти промовлятимеш, а я співатиму в хорі. 
Чи ти хочеш, щоб я виступала в хорі, як яка жебрачка, 
без золота й без діямантів?! I я хочу двеличати велике 
всенародне свято у відповідному строі, гідному мене, ди- 
ректоровоі банку.

В отця прото^рея дістав кілька тисяч під словом че
сти, Що З’верне іх з перших прибутків з кінових вистав... 
і побіг далі — до жидів подичити на високі лихварські від- 
сотки, щоб не допустити до великого всенародного скан
далу...

14.

Свято відбулося. Величаве, красне свято. Як хто ди- 
вився на нього дбоку, не днаючи подакулісових подій та 
потягнень... Після свята відкрили кіно. На першій виставі 
даля була переповнена. На другій і третій — теж. Хоча 
в місті було й друге кіно, але кіно культурного палацу було 
нове, просторе та вигідне і як новина манило до себе 
людей.
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В новому кіні відбулося всього чотири вистави, як ди
ректоров! Ковалевому доручили ід суду листа. Прочитав 
його, прочитав ще раз, роднервовано вим’яв у рупі й про- 
мовив:

— Моів грім ід ясного неба! А то хитруни! Ні, це таки 
свинство!

Річ ішла про те, що філія „Центрального Банку” по- 
дичила була на будову культурного палацу гроші, коли ж 
не дістала іх в одначеному часі назад, внесла судову скаргу, 
яку вже давно була виграла, а тепер на оснозі судового 
присуду даймала всі прибутки з кіна і дагалом д цілото 
культурного палацу.

— Мов грім із ясного неба! Свинство!
Телефонна родмова д директором філіі „Центрального 

Банку”... Але чи можна було сподіватися, щоб директор 
філіі „Центрального Банку” з чемности для доктора Ко
валева зрікся права дайняти прибутки, які вже суд йому 
признав?!

Це був несподіваний удар!
Не тільки цілий ряд людей, в яких позичено гроші, 

чи яким да працю при будові належала винагорода, чекали 
на перші прибутки д вистаь кіна, але ще білып нетерпляче 
чекав на ті гроші й сам доктор Ковалів. В кого ж то він 
уже не наподичав на рахунок цих перших прибутків?! 
Яких великих сум не мав він тепер віддавати — сум, поди- 
чених на підписи на векселях і на найсвіятіше слово че
сти! Тепер усе це завалила філія „Центрального Банку”, 
і тепер уеі днов кинуться на нього, на директора Ковалева!

— Одно погане в цій цілій справі, — роддумував до
ктор Ковалів. — Погане, що все вдяв я на себе, не допу- 
скаючи нікого до ведения будови. Думав, що все буде до
бре закінчене, і що я покажу, що я вмію, а тепер все да- 
валилося, і всі кидаються тепер на мене, і я да все мушу 
нести відповідальність.

Але годі! Одно знав доктор Ковалів, іпо не можна 
було чекати, поки його вороги органідуються і вдарять 
одніею лавою на нього. Самому треба було проти них 
вийти і цим способом ослабити іх удари, або й цілком ви- 
крутитися, як той лис Микита. Він обдумав справу і скли
кав дасідання дирекціі „Народного Банку”. Сам, як да- 
вжди, спіднився на цілу годину і прийшов, коли деякі 
члени дирекціі хотіли вже йти додому. Відкрив дасідання
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і прочитав судовий присуд, яким філія „Центрального 
Банку даймала всі прибутки кіна.

— Може, декого з вас цей лист здивуе, що ось, мов- 
ляв, не вдалося нам, а я нічого собі з цього не роблю, 
скликаю засідання і веселий, якби нічого й не сталося. По- 
праівді, воно нічого й не сталося, над чим було б варто ло
мити собі голову. Коли мені доручили цього листа, я про
читав його і промовив з полегшенням на серпі: „Ну, слава 
Тобі, Боже, що це вже сталося! Тим скоріш будемо на чи- 
стій воді!"

— Дивуе вас мій вислів? Я давжди був бедмежний 
оптиміст і завжди, 1 в кожній справі вмів знайти іі добру 
сторону. Знаете самі, що фінанси наглого банку стояли 
і нині стоять дуже погано. Будовою кіна хотів я рятувати 
наш банк, та не вдалося. Філія „Центрального Банку' дай- 
няла наші прибутки, на які ми так числили. Тепер, чую, 
і будівельна фірма заскаржила нас до суду і хоче по філі'і 
„Центрального Банку" брати всі наші прибутки, або таки 
хоче пустити наш культурний палац на ліцитацію, щоб 
його купити да псячі гроші. Отже, ще рад кажу, слава Бо- 
гові, що це вже раз сталося!

-— Без того дайняття наших прибутків ми були б іще 
спробували якось крутити, то вліво, то вправо, а тепер уже 
годі далі! На нас напирають усі довжники за гроші, а ми 
не тільки, що грошей не маемо, а ле в нас нема вже й надіх 
на якінебудь гроші! Отже, мусимо шукати якогось цілком 
нового виходу з ціеі ситуаціи

— Нова торговля перчицею, а може нове кіно? А може 
новой культурний палац? — питав професор Волохівський.

— Ні, тепер це буде нова фабрика ддвонів, або може 
піддемельний трамвай, або може фабрика літаків... — 
сміявся днову доктор Рибак.

— 3 посміхуна люди бувають! — відбивався доктор 
Ковалів. —- Та ми вертаймося до неважного слова. Це не е 
жадна ганьба, що ми д банкроту вали, бо так як ми -—- дбан- 
кротувало в нашій державі під сучасну хвилю вже ба- 
гацько банків. I всі д тих самих причин, що й ми — тор- 
гували й до тіеі торговлі грубо доплатили. Крім того, в ці- 
лій Европі відчуваеться повоенна крида. Отже, кажу, ба- 
гацько банкіів у нашій державі дбанкрутовало так само, як 
і ми, а з біди вилізли тим способом, що пр охали в держави 
санацій Держава санувала і'х, дала і’м під рідними титулами
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гроші, й вони далі живутъ й родвиваються. Отже моя кон
кретна пропозиція, щоб і ми прохали державу, щоб і нас 
санувала.

— I ви думаете, пане докторе, що держава зараз по- 
спішить нас санувати? — питав доктор Рибак.

— I вірю! — відповів доктор Ковалів. — Вона буде 
санувати наш банк не ради нас, ані ради наших очей, 
а ради тих дрібних вкладників, які вклали своі ощадності 
в нашему банку. При чому, очевидна річ, не може дер
жава родглядати, хто тут завинив це банкроцтво, хто да- 
винив більше, а хто меншс, тут іде про скору поміч — ря- 
тувати малих, бідних вкладників.

— Думка добра, навіть дуже добра! -— думав уряду- 
ючий директор Родвадовський. — Інакшого виходу не ма
емо, а дастъ нам держава гроші, щоб ми оплатили всі наші 
довги, тоді ще й запануемо!

— Нам же ж і обіцяв той урядовець дати допомогу на 
будову культурного палацу! — докинув свій аргумент 
і вчитель Федько.

— А я таки боюся! — промоівив голова надзірноі 
ради, отецъ пр ото ер ей.

— Чого боітеся?
— Усе, що ви, пане докторе, пропонували нам тут, 

і що мало нам принести великі прибутки, усе кінчилося ще 
більшою бідою, ще більшим данепадом нашего банку. Тому 
й тепер я дуже боюся, що й та санація впліде нам боком!

Дехто сміявся з його слова, але іншого виходу вже не 
було. Отже, обговорили, як провести цю справу. Держава 
мала демократичний устрій, отже, найперше треба було 
говорити з усіма партіями, іх треба було прихилити на свій 
бік. Опісля велике слово в цій справі мав і місцевий уряд, 
на чолі якого стояв краевой президент.

—- Цього я добре знаю, і він стане по нашему боці! -— 
думав Родвадовський.

Опісля двернуться в цій справі до міністерства фінан- 
сів, внесутъ пр охания, а опісля ту ди му ситъ поіхати депу
тація від ,Народного Банку”. Обговорено, хто мае від 
банку іхати. Поідуть: голова надзірноі ради отецъ прото- 
ерей, начальний директор доктор Ковалів, урядуючий ди 
ректор Розвадовський, а з членів дирекціі учитель Федько.

73



Ні професор Волохівський, ні доктор Рибак не бажали 
іхати.

Найдовше родмова тривала, коли стали говорити, - 
яко'і суми мають пр охати? Доктор Ковалів був тіф думки, 
що досить буде подати приблидну і то якнайвищу суму, 
щоб було д чого потім спускали, над чим торгѵватися.. 
Пр офесор Волохівський стояв днову на тому, що сума му- 
сить бути подана точно, -— треба ж дати всі рахунки і вка- 
дати, де саме повстали недобори й чому? Не можна ж бути 
таким наівним і вірити, що міністерство фінансів повірить 
у все, що вони подадутъ, і що само не схоче провірити іх 
діловодства. Отже переважила думка, що треба подати 
точно всі недобори, але коли стали говорили про ті недо
бори — ніхло не днав, скільки насправді „Народний Банк" 
ма$ недоборів... Давніше днав не Миколяк, але лепер і він 
уже не дна$ цьото... Не днав рахунків будови культурного 
палацу, не мав точних рахунків і парцеляціі... Отже. все 
це можна браги тільки приблидно.

А втім все це були вже дрібниці. Дрібницею було, хто 
поіде до столиці до міністерства фінансів у депутаціі, дріб
ницею була й сума, яко’і мали просити. Найважніше було, 
що гроші будутъ! Це не підлягало жадному сумнівові, що 
держава дасть гроші, бо мусить іх дати! Гроші будутъ, і ми 
днову будемо панувати! Оце й було найважніше.

Гроші будутъ! Санація!
Скільки то радів у житті одиниці, чи в житті цілих 

народів, серед біди, серед неприхильних обставин, коли то, 
дда^ться, вже нема виходу д тяжкого становища, д'явля- 
ються поодинокі слівця, що родлітаються летом блискавки, 
даютъ надію й будятъ віру

Часто недродумілі, часто й бед жадного дмісту, але, 
саме внаслідок свощ недродумілости і внаслідок свою бед- 
дмістовости — обіцяють гі слівця вигоіти всі рани, днайти 
дорогу д бедвістей, у які дабилася людськість. Скільки та
ких малих, недродумілих, беддмістових слівець давало й да$ 
життя міліонам — доки не дужилися, доки й да ними не 
побачено порожнечі!

Ось таким та^мничим слівцем стало тепер слово: с а- 
нація. I вже наступного дня, коли в касі не було гро
шей і коли касир не міг виплатити людям готівки, він уже 
не гридся, не хилився удво$ перед щадником, а усміхався 
й та^мниче потішав:
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— Наша дирекція ухвалила санацію, і недабаром бу
дутъ гроші! Ми не тільки заплатим© вам усе, а ще й пози- 
чимо, скільки дахочете!

I тим, які не дістали дивіденди від дакуплених акцій, 
і тим, які стратили мас-тки, закупивши акціі банку, шепотів 
тепер таемниче директор Родвадовський:

— Санація! I ірошики будутъ!
— I тих, які купили парцелі, побудували доми й тепер 

бродили в болоті, він заспокоював:
— Санація! Ми все вам побудуемо!
I професор ПІестидітий, якому не ставало грошей на 

оплату довгу, заспокоював жінку:
— Чекай! Уже недовго! Частина дирекціі вже дістала 

винагороду да добре ведения банку — а щрб іх чорт по
брав — а ми ще дістанемо. Незабаром буде санація!

I урядовці сподівалися, що аж тепер дістануть під- 
вишку. I жиди, що буде можна робити нові торгові діла... 
I доктор Ковалів сподівався, що дістане гонорар да ідею 
рятувати банк... I пані Зося Родвадовська, двичайно така 
розумна та практична, дала пірватися дагальному настро- 
<=ві й купила нові дорогі меблі, вірячи, що санація принесе 
й іі чоловікові новий красний гріш...

15.

Доктор Ковалів був тіф думки, що ніхто не думщ так 
красно й так переконливо й так річево написати прохання 
до міністерства, як саме він. Ному й доручено цю справу. 
Президент краю обіцяв, що підтримае це прохання, і коли 
це прохання було вже на столі мініетра фінансів, депутація 
вирушила, щоб прискорити цю наглу справу.

Зібралися члени депутаціі на далідничій станціі до 
від’ідду, але доктора Ковалева не було. Зателефонували 
до його канцеляріі, а він відповів:

— Ройлю ще контракт. Скажіть начальников! станціі, 
хай датрима^ на кілька хвилин поспішний потяг.

Потяг був і бед того спіднений, але доктора Ковалева 
не було. Коли приіхали до столиці, чекала на них у готелі 
телеграма, що доктор Ковалів приіде найближчим потягом.

Але коли наступного дня мали в означеній годині вп- 
іхати до мініетра на дамовлену авдщнцію — доктора Ко
валева не було. Снідав радом з ними, але, коли виходили
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3 готелевоі каварні, сказав, що ще скопить на дві хвилинки 
дю міста. Не хотіли його пустити, але він запевняв і'х, що 
® тій самій хвилинці повернеться. Він же ж зна^, що таке 
точність, зназ, як не оуло о непристойно спізнитися на 
аівдіенцію до міністра... Таке говорив, а тепер он що зро- 
биж! Вони — інші члени депутаціі — нервувалися, зли- 
лися, гнівалися, дорікали собі, що його пустили, але 
3 усього цього нічого не виходило. Годинник не дивився 
на і’х гнів і докори, а посувався без упину далі й далі впе
ред. аж стала зближатися десята. Члени депутаціі ще раз 
лоідивилися в той бік, куди пішов доктор Ковалів, та його 
однаково не було.

Сіли б ми на авто, але що ж? Авто майне скоро, 
і ми його не побачимо! От ліпшс ходім пішки, може де 
й стрінемо його. — сказав Розвадовський.

Ходім! — підтримав отець пр отогрей.
Ідуть вони так, аж дивиться директор Розвадовський, 

залізна крамниця, а в ній чудова вистава.
— Чекайте! — і став оглядати. — Але тут речі! Але 

тут чуда! Чекайте, я на хвилинку скочу до крамниці й ку
плю ці чудові ланцюги на корову! В нас таких не~ пр о да
ютъ. Яке чудо, яка краса!

— Але ж, пане директоре, ми поспіпіаемо! Десята вже 
доходить! — нервувався отепь протоерей.

— I так мусимо ночевати на доктора Ковалева! Він 
напевно зараз тут оуде, а я тимчасом куплю! -— і вже піез 
у дверях крамниці.

— А я побіжу тим часом ^годитися. Це триватиме 
хвилинку. Я голився вчора, а сьогодні до пана міністра на
ново треба обголитися... — усміхнувся учитель Федько.  
Я зараз... Однаково ще нема директора Ковалева...

Залишився один отець пр отогрей. Ходить по хіднику 
сюди й туди, розгляда^ться на всі боки, чи не надійде 
эвідкп директор Ковалів? Загляда^ він і до залізноі крам
ниці, чи не вийде вже раз із неі директор Розвадовський. 
загляда^ він і до голяря, чи не викотиться вже раз із нього 
повільний учитель Федько. Аж прийшло йому на думку: 
„А таки ми всі дробили одну велику дурницю! Нам треба 
було чекати в готелі директора Ковалева! Ану ж він вер
ну вея вже до готелю, там нас не застав і може він вже 
в міністерстві? А може він іще не вернувся, але напевно
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вернеться до готелю?! Таки треба й нам вернутися... Але 
як його вертатися, коли ті два відскочили?...”

Перший вийшов директор Розвадовський з великим 
клунком під пахою.

— Ради Бога! — зітхнув отецъ протоерей. — Пощф 
ви взяли той клунок із собою? Лишіть його в крамниці, 
а вони пришлютъ вам його до готелю!

— Заплатив, то й мо§! А то ще підміняють! I млииок 
на каву я купив! А дивіться, отче пр отогрею, які там дивні 
серии, маютъ форму кіс, отже й три серии я купив! I чу- 
дові кліщі! Ідемо аівтом, то я й поставлю коло себе, а в мі- 
ністерстві залишу в порті^ра.

З’явивіся і Федько. Красно виголений, молодший хоч 
на десять років.

— А тел ер я не знаю, що нам р обити? — промовив 
отецъ прото^рей. — Чи нам іхати уже просто до міністер- 
ства, чи ще вернутися до готелю? Ану ж там чека^ нас 
доктор Ковалів? Вертаймося, там лишите і своі ланцюгиг 
пане директоре, бо з ними іхати до міністра таки не го
диться.

Так вернулися вони днову до готелю. Директора Ко
валева не буле. Розвадовський хотів родв’язати свій клу
нок і показати, яке чудо він купив, та вже не було часу. 
Навернулося авто, сіли та й поіхали.

Доходила одинадцята, а послух був призначений на 
десяту. Та, на іх щастя, черта до них іще була йе дійшлаг 
і вони чека ли ще півгодини в почекальні міністра, що- 
хвилинки дивлячись на вхідні двері, чи не йде доктор Ко
валів. Всі іх думки були тепер ув’язнені одним питаниям: 
„Де він може бути? Що могло з ним статися? Може яке 
нещастя? Чи не впав він під авто, чи яка інша мара його 
не вхопила?”

— Не впав під авто, ні жадна мара його не вхопила! 
— заспокоював директор Розвадовський. -— А це за своім 
звичав-м зустрів він когось знайомого й заговорився з ним.

Секретар міністра відчинив двері і попросив панів. 
Ще раз глянули на вхідні двері, ще раз переконалися, що 
доктор Ковалів не приіхав, ще раз перешіпнулися, що віи 
такий завжди, що завжди му ситъ спізнитися, ім на сором 
та на ганьбу, й увійшли. Отецъ пр отогрей, як найстарший,. 
представляв членів депутаціі.
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— Це пан директор „Народного Банку” Розвадов- 
ський, наш найбілыпий та найздібніший економіст, а це 
пан директор Федько, наш найбільший організатор, педа
гог і історик. Ще мав бути четвертий член депутаціі, наш 
найбільший правник і кандидат на професора прав в уні- 
верситеті, але, на жаль, якесь нещастя йому пригодилося, 
і він спізнився... -— і глянув іще раз на вхідні двері. Ду
мав: „Може хоч тепер вони відчиняться й може хоч тепер 
з’явиться в них доктор Ковалів” Але він не з'явився, 
і отець протозрей сам почав говорити про конечність са- 
націі банку. Говорив як проповідь, вивчену проповідь, 
якоі ніхто не сміз йому перебити. Найперше говорив про 
те, що іх краіна належала ще недавно до іншоі держави, 
і та попередня панівна нація захопила була всю торговлю 
і все економічне життя в своі руки. I жиди були дуже роз- 
паношилися. Ось тому вони, члени нинішньоі депутаціі, 
заклали „Народний Банк”, щоб звільнитп краіну з чужих 
рук і створити свій власпий промисел, свою власну тор
говлю, свою власну банковість. Потім говорив про світову 
кризу, яка після світовоі війни стала нищити економічне 
життя всіх народів Европи, а то й цілого світу. I „Народ
ного Банку ця криза не поминула. I ось вони тепер при
ходить з проханням, щоб держава рятувала іх банк, і це 
тому, що в „Народному Банку” вклали своі ощадносгі 
головно нижчі верстви — селяни й робітники — вони то 
і зазичилися в банку, але внаслідок криди й зубожіння ні 
самі вони не можуть оплатити датягнених довгів, ні банк 
не може звернути ім внесених до банку ощадностей. Банк 
мусів би нині всіх своіх довжників мазтково знищити, 
яікби хотів стягнути з них усіх позичені ім гроші. Ідея де
мократа вимагаз, щоб стати в обороні цих найнижчих 
■верств населения і провести санацію банку...

— Пане міністре, санація ще й тому повинна бути 
проведена, бо ми завжди були й завжди будемо льояльні 
до нашоі милоі й всім нам любоі республіки! — додав до 
слова отця протозрея ще й своз слово директор Родвадов- 
ський (це його жінка йому наказала, щоб про цю льояль- 
ність він сам, особисто сказав).

Пан міністер, сидячи у вигідному фотелі, вислухав 
у найбільшому спокоі цілу промову отця протозрея. Тут 
і там потакнув головою, а на слово директора Родвадов- 
ського не тільки потакнув, але ще й ласкаво посміхнувся.
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Коли ж уже всі промови були скінчені, і коли члени депу- 
таціі, іввесь час добро! думки, були певні, що пан міністер 
задрвонить, покличе референта і екаже виплатити гроші, 
пан міністер не радрвонив і на покликав його до себе, і не 
сказав ім виплатити гроші. Пан міністер хвилинку мовчав, 
опісля нахмурив брови і промови»:

— Ну, так. Ну, так. Красно то панове говорили, але, 
щоб уникнути всяких непорозумінь, згори мушу панам 
сказати, що я, міністер фінансів, поставлений тут на те, 
щоб берегти державний скарб, а не на те, щоб рордавати 
гроші кожному, хто зле господарить, протратить гроші, 
а опісля протягав руку по санацію! Ваше говорения про 
кризу не зовсім вірне. Правда, внаслідок крири побанкро- 
тували деякі банки в нас, але тільки ті, що були погано, 
нестатечно ведені. Добре ведений банк жаден не рбанкро- 
тував. Ваша тера, що санаці! вимага^ ідея демократ!! — 
доеить натягнена. Я вам скажу, що якрад ідея демократ!! 
вимагаз точного, сумлінного ведения банку. Але цю ди- 
скусію лишім, нікуди вона нас не раведе. Я ще раз кажу, 
що мене тут поставлено, щоб я боронив державний скарб, 
а не щоб р орки дав гроші кожному, хто тільки до мене 
прийде. /

„Це вже чимось смердитъ!” — подумав директор Рор, 
вадовський, але мовчав. Міністер говорив далі:

— Панове директори, ви внесли прохання до нас, 
просячи санаці! для вашего банку. В цьому вашому про- 
ханні — самі рагалыники, там немаз жадних точних, кон- 
кретних фактів, ані точних сум. А проте і я, і наш уряд 
хочемо панам щиро допомогти. Ми й на місці, расягнули 
інформаці! й про ваш банк та про його господарство, 
і я можу р вами, панами, поділитися радіевою віеткою, що 
половину грошей я вже рнайшов, уже маю для вас...

В цій хвилині секретар пана мініетра відчинив широко 
двері, і в них р роргоном вскочив доктор Ковалів.

-— Я раговорився р давньою рнайомою, яко! не бачив 
уже п’ять років, опісля раб лудив, тому пр охаю вибачення 
у вас, пане мініетре. Що я чую! Половину грошей для нас 
уже ма^те, пане мініетре? Слава Тобі, Боже!

— Так, до десяти міліонів ерібних уже 3! — говорив, 
сердечно сміючися, пан міністер.

- Ще рар слава Тобі, Боже! Як €; одна половина, то
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скоро днайдеться і друга! — ще з білыною радістю ті- 
шився доктор Ковалів.

— Панове, ваш банк потребуй оздоровления, але 
в першій мірі ви самі мусите вичерпати всі можливі засоби, 
щоб його оздоровити. Щойно виконавши своі обов’язки, 
ви можете приходити до нас.

— Ми вичерпали вже всі можливості! Ніхто вже 
більш не хоче нам подичиги! — оправдувався доктор Кова
лів, і всі члени депутацй йому потакували.

— Панове, дозвольте мені бути іншоі думки. Панове, 
мені прикро, але я мушу одверто і мужньо вам сказати. 
Основою існування кожного банку — його акціі. Панове, 
ви, члени дирекціі й надзірноі ради, підписали, що купу- 
§те акціі банку на два міліони п’ятсот тисяч срібних але ви 
не вплатили на цю купівлю ані одного сотика. Повторяю: 
ані одного сотика! Із залеглими відсотками це робить уже 
три міліони срібних. Заплатіть ці гроші, а тоді щойно 
приходите до нас дерти нам очі. Зродуміли? 3 Америки 
прийшли два міліони п’ятсот тисяч на купівлю акцій, а ті 
гроші ви, члени дирекціі та надзірноі ради, пороззичали 
тайком поміж себе, щоб ніхто не знав! I цих грошей ви не 
повернули і не платите від них відсотків! Це надива^ться 
Злодійство, дефравдація! I за це міг би я сказати вас ув’я- 
знити! Синдик банку не маз права подичати в банку гро
шей, справи якого він веде, і крім того ви йому подичили 
на купівлю староі кам’яниці майже міліон срібних! I іншим 
членам дирекціі й надзірноі ради ви подичили майже сім 
міліонів: від цих довгів ніхто з вас ні не платить відсотків, 
ні не двертаз самого довгу. Це все радом даз вже понад 
тринадцать міліоніів срібних, саме половина того, що ви 
хочете!

Всі мовчали, міністер подивився на картку, що ле
жала перед ним, і говорив далі:

— I своі видатки на адміністрацію ви мусите обме- 
жити! Ось пан доктор Ковалів іддив минул ого року двад
цать радів у справах вашого банку до нас, до столиці, 
і вдав під титулом двороту подорожніх коштів п’атдесят 
тисач срібних! Двадцать радів у році, це майже кожного 
місаца два ради! I щораду по дві тисачі п’ятсот срібних! 
Які ж це були такі пильні справи, що треба було аж осо> 
бисто іхати, щоб іх полагодити?! Були це дагалом справи
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банку?! А опісля, я міністер самостійно! держави, а не 
маю права так подорожуваги і такі високі видатки собі чи
слити! I все не ви назива^те -— наслідки кризи?! Европей- 
ськоі, ба навіть загальносвітовоі кризи! Це не криза, а це 
ваше власне гоподарюванкя довело вас і мусіло довести 
до повного банкротства! А вкінці ці ваші торговельні 
справи! Хто вам казав до них братися, коли ви не розу- 
мі^теся на них?! Кажете, що банк заклали ви, щоб визво- 
лити ваше економічне життя з-під жидівського впливу, 
а хто веде у вас всі торговельні справи, як не жиди?!

Члени депутаціі мовчали. Ие сподівалися почути та
кого терпкого слова. Мовчанку перебив голос директора 
Родвадовського:

— Все це правда, що ви кажете, пане міністре! -— 
промовив він. — Я вже давно кажу, що так не можна ве
сти банку, як у нас ведутъ!

— Тішить мене дуже, що хоч ви, пане директоре, 
признаете мені правду! — відповів міністер.

— Я завжди й кожному признаю правду, хто іі ма§! 
Так банку вести не можна! I всі ці гроші ми мусимо звер- 
нути!

Учитель Федько почервонів і глипнув на доктора Ко
валева. Що він тепер скаже? Бо ось директор Розвадов- 
ський, той великий дурень, дорізуз іх без ножа. Але доктор 
Ковалів моівчав, боявся зачіпати міністра, бо, видно, він 
дна^ вже всі банкові та^мниці. Ліпше мовчати, щоб не 
влізти ів біду. Голови не втратив той, на якого найменше 
сподівались — отець прото^рей. От він став тепер ряту- 
вати ситуацію. Він промовив:

-— Я особисто заплатив усі акціі, і я особисто не ви
нен ні одного срібного до каси банку, але дозвольте, пане 
міністре, стати мені в обороні членів дирекціі й надзірноі 
ради. Це правда, що члени дирекціі й надзірноі ради пс- 
зичали такі суми з банку, правда й те, що подписали, щ,о 
купують акціі, але досі за них не заплатили. Все це правда! 
Але ми мали ті акціі продати жидам та чужинцям? Ми, 
бідні люди, хотіли таки втримати банк у с;воіх руках. I це 
правда, що деякі члени дирекціі й надзірноі ради гіози- 
чили гроші в нашому банку й досі іх не звернули. Але 
прошу вас, пане міністре, дважити, що ми бідні люди, ді- 
сталися частково до влади, ма^мо дістати й автономію, ми 
е, еліта націі й мусимо іі репрезентувати, а кожна ррпре-
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зентація кошту великі гроші. Отже, ми мусіли зазичитися. 
Наші люди не можуть нині звернути тих грошей, але не- 
вже ж з тіе-і причини мае- впасти наш банк, і на цьому ма
ютъ потерпіти найбідніші, що вклали кво’і ощадності в нас?! 
Хай буде, що ми грубо провинилися, але невже ж за це 
маютъ терпіти наші вкладники?! Це пане міністре, було б 
нерозумно, неполітично і некорисно для нас, але теж і для 
вас, репрезентантів держави.

— Правда, правда! — промовив директор Розвадов- 
ськйи. — Ми нічого тут не винні, і ви, пане міністре, му- 
сите нам допомогти!

I інші члени депутацй були раді, що отецъ протоерей 
рушив справу з місця.

Міністер відповів:
— Ваша правда, що „Народний Банк” треба сану- 

вати, щоб рятувати дрібних вкладників, але правда й те, 
що настолько моі інформаціі вірні — ви всі, панове, не 
такт то й бідні, як тут прикидайтесь. Отецъ протозрей най- 
бідніший з усіх, але от пан директор Розвадовський мае; 
красний мартов, і пан директор Ковалів маз теж будинки. 
Але, крім того, я стою за те, щоб вам допомогти — ви на
лежали перше до держави, в якій не брали участи в гро- 
мадському, культурному та економічному житті. Ви — не 
гнівайтеся за моз слово! —- ще діти, і я хочу вірити, що 
багато помилок ви зробили білыпе з незнания, ніж зі злоі 
волі. Отже, ми допомогти вам хочемо. Але як? На жаль, 
ви самі панове не знаете, кілько вам бракуй грошей до 
правильного життя „Народного Банку . Раз пишете у сво
ему проханні, що вам треба 25 міліонів, то знов говорите 
тільки про 20 міліонів. Ви самі цього не зназте — рахун- 
ків 3 будови культурного палацу до нині ви не мазте. 
А далі — це не вистачить дати вам гроші — ви не вмізте 
грішми господарювати, і до року ви будете знов в довгах 
і знов прохатимете, щоб вас рятувати. Тому зробимо най- 
ліпше ось так: ви поідете зараз, або завтра рано до „Цен
трального Банку ’ й переговорите з тамошнім директором 
у справі санаціі вашото банку. В цій справі я вже говорив 
3 ним. Цей банк маз своіх спеціялістів, вони проведутъ 
у вашому банку основну перевірку, точно усталять суму 
ваших недоборів і візьмуть вас під свою опіку. Вони на- 
вчать (вас господарювати чужими грішми і цим поставлять 
ваш банк на здорові основи. Можливо, що вам буде більш
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потрібно, як 25 міліонів. Як я вже сказав, переговорив 
я в цій справі з директором „Центрального Банку”; ідіть 
гуди і щасливо докінчуйте розпочату справу! Щасливого 
вам успіху!

Коли вийшли від міністра, директор Ковалів спитав 
отця прото^рея:

— Отче протоб-рею! Чи сповідали ви кого так гостро, 
як нині цей панок нас сповідав?

— I справедливо! — відповів розгніваний отецъ про- 
тоерей. — Акцій ви не заплатили, американські гроші по- 
розбирали між себе — ви, високі видатки на поі'здки ра- 
ху^те собі — ви, а я маю опісля вас боронити! „Народний 
Банк валиться внаслідок вашего господарювання, а я бо
ронити вас маю! Ганьбу робите нам усім! Коли б я був 
знав, Що й на авді^нцію до міністра ви спіднитеся — був 
би з вами навіть і не іхав!

Директор Розвадовський, який не любив жадно! лайки, 
ні жадного прикрого слова, хотів у жарт повернути всю 
цю справу і промовив:

— Говорите про сповідь? Мене сповідала раз моя 
небіжіка Мама, коли я в новому убранні далід до кухні, ви- 
вернув діжу з рідким тістом і сам упав у це тісто. О, тоді 
вибила мене мама й добре висповідала. Відтоді мене ще 
ніхто не сповідав, аж нині цей панок!

— Дурні жарти вам в голові, пане директоре, а я ні- 
чого не плачу! — хвилювався Федько. — Як той панок 
це собі уявляе? Щоб я платив нині акціі? Я загалом ду
маю, що ми загалом зле ведемо справу! Міністер нас всіх 
загалом обрадив, а ми все це так гладко сховали до кипіені 
й мовчимо.

— Як то мовчимо? А що ми мали робити? — запитав 
директор Ковалів.

— Треба було сваритися!
— А чему ж іви не сварилися? — запитав директор 

Розвадовський.
— Ви старші, ви мали сваритися! О, коли б то я був 

урядуючим директором, а він мені так сказав, о, я умів би 
йому відповісти та заткати йому рота! Хай він собі не ду
ма^, що коли він міністер, то вже може кожному загалом 
дурниці говорити! Ми прийшли до нього по гроші, то він 
маз нам заталом дати гроші, а не дурниці нам плести, не 
випоминати нам загалом, куди ми діли гроші! А яке йому
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діло до того загалом?! Я заталом з усім цим пішов би до 
президента республіки на скаргу!

Отецъ протозрей ішов попереду. Директор Ковалів 
узяв директора Розвадовського і вчителя Федька попід 
руки й прошепотів ім тихо:

— Американські гроші ми розділили поміж себе, що 
ніхто й не знав цього. I в книжках .Народного Банку 
цього ніде не записано, а звідки він це зна<=?! Видно ко- 
трийсь з наших урядовці це зрадив! А це свинство, зло- 
дійство, це нечесна гр а! А може він ще що випорпае. тому 
ліпше мовчіть і вже не задирайтесь.

— Як так, то справді... — підтакнув учитель Федько 
і відступив від свокі ОПОЗИЦІІ.

16.

АвдібЩЦІя в директора „Центрального Банку" тривала 
коротко, в кожному рарі коротше, як це собі члени депу- 
таціі уявляли. Директор „Центрального Банку’ зробив на 
них враження людини погано вихованоі, грубо! та непри- 
вітноі. Він і не говорив, не розмовляв з ними, як із сторо
ною, яка прийшла мирно поговорити, чемно полагодити 
свою справу, а майже кричав на них, піднесеним голосом 
згори диктував і'м свою волю, загалом — як думали всі 
вони — негідний бути директором фінансовоі інституціі. 
Він ім диктував:

— Поперше: я вишлю своіх двох урядовців, щоб про- 
вірили ваше діловодство і запізналися із станом вашего 
господарства. Коли вони предложатъ мені своі спосте- 
реження і точні звіти та своі пр опозиціі, тоді будемо го- 
ворити далі.

— А гроші діетанемо? — питав доктор Ковалів.
-— Нині нічого певного не можу вам сказати. Моі уря- 

довці мусять спочатку на міеці провірити, чи загалом варто 
в я пт банк рятувати — ми ж не дума^мо грошей у болото 
викидати! Вони мені подадутъ цілу справу, тоді й будемо 
говорити, поставимо своі умови. Це буде в якнайкорот- 
шому часі, але це забере, мабуть, два тижні часу.

— Але ж ми конче потребу 6,мо грошей уже нині! — 
прохав директор Ковалів.

— Доки моі урядовці не здали мені звіту, про гроші 
я не говорю.
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— Але ж ми подали вже наші касові двіти панові мі- 
ністрові. Там все ясно й точно написано! -— вияснюваь 
днову директор Розвадонський. і*

— Ваші двіти передав мені пан міністер, але ці двіти 
цілком неясні й неточні, і мені треба ще багато вияснень 
і доповнень до них. А все це зроблять моі урядовці вже 
на місці, у вашему банку.

Думали хвмлинку. Здавалося ’ім, що головами вдарили 
об тверду стіну.

— Не хочёте пристати на моі умови, — я не рвуся 
санувати ваш банк. Наша промисловість і наша торговля 
розвиваються чудово, і я маю де приміетити наші гроші. 
Вас буду санувати не з любоіви, а тому, що це може опла- 
титися. У фінансових справах сантименту нема!

— Між вашим і нашим банком буде складена умова, 
отже. ми мусимо скликати засідання нашо ідирекціі, щоб 
ухвалила, що годиться на провірку вашими урядовцями, — 
оказав директор Роз'вадовський.

— Це ваша справа.
— Але ж грошей, грошей нам конче й то зараз треба! 

Там чекають на нас усі, що ми приведемо ім гроші! А т? 
нас готов! укам янувати, як повернемося без грошей! —- 
просив, не просив, а вже майже благав доктор Ковалів.

— Ще раз повторило, що доки моі урядовці не да
дутъ мені звіту про ваш банк, ні сотика не викину в бо
лото! — відповів директор „Центрального Банку . — 
А щодо того, що на вас напираютъ люди за гроші, то чи 
я винен тому? Наша філія в тому самому міеті розвива- 
ёться знаменито! — По хвилинці додав: -— Білыпе не маю 
3 панами що говорити, мій час дорогий. А що вам, панове, 
заложить на поспіху, тому раджу таки зараз вертайтеся 
додому й телеграфуйте мені, чи ваш банк погодиться під- 
коритись нашій провірці. Коли буду мати звіт моіх урядов- 
ців, почну з панами далі говорити. Моё поважання!

— I цей нас добре висповідав! — промовив директор 
Розвадовський за дверима.

—- А я мав рацію, коли так боявся тіёі санаціі! Нт- 
дішле свою комісію, а та стане нам так само диктувати, як 
оце він диктуй нам! — сказав огець протоёрей.

Бо ми з самого початку загалом погано поставили 
справу — додав своё учитель Федько. — Сваритися! Го- 
стро ставити справу ми мали від самого початку, а не як
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раби прохати! Ми мали як рівний з рівним говорити. А не 
хоче, то кулаком його по голові, або довбнею! А ми так 
не робимо дагалом, тому дагалом ми й програли!

Директор Родвадовський уже мовчав, він тільки думав: 
„Пропали моі сподівані гроші... Тепер для мене сте

литься нова дорога політики... вона одна може мене під- 
няти вгору...”

17.

Коли Розвадовський переповів своій жінці про хід 
авді^нціі в міністра і в директора „Центрального Банку , 
вона пильно вислухала. 3 карщрою іі чоловіка в „Народ
ному Банку” був уже кінець! „Центральний Банк" надішле 
своі'х урядовців, дасть гроші і відьме „Народний Банк 
у своі руки, і ні іі чоловік, та й ніхто з теперішньоі управи 
„Народного Банку” не буде мати там що говорити. Про те, 
щоб там можна було заробити які гроші, і думати не вартоі 
Одне слово: кінець! Ось до чого довів іі свояк доктор Ко- 
валів наш банк!

Тепер треба перелашгувати своі вози на інший шлях.
Взяти такого Наконечного! Він був судовим радником. 

Не урядував, але брав високу платню. Був і сенатором 
найсильнішоі партіі в краю і в цілій державі: його вибрали 
не за його особисті ддібності, не за його працю, а тому, що 
да ним стояла найсильніша партія. Часом іддив на дасі- 
дання сенату — чи це праця?! — і днов діставав за це ви
соку платню. Тому що був сенатором, увійшов до управ 
рідних економічних уставов. Чи він родумівся, для при
кладу, на веденні електрівні, чи на переховуванні дбіжжя? 
— про це ніхто його не питав, але, тому що був сенатором 
та політиком, побирав ще дві платні!

Таким був і другий, — нар одний учитель, а тепер по
сол Гарасимів. Вона знала його з молодих років: він був 
сином бідного вчителя, сам учитель, теж бідний, як цер- 
ковна миша, але мав широкий та крикливий рот, і той до
бре його годував. Посварився за щось там з інспектором. 
Кинув учительсто і почав вести політику. Кадали всі, го
ворили всі, що від одніеі сусідноі держави діставав гроші, 
щоб він вів безоглядно оподиційну політику проти нашоі 
держави. Ніде не працював, а проте видазав політичний 
тижневик, у якому виступав проти уряду да те, що не да
вав автономіі, Тарантованоі міжнародними умовами. Вида-
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вав той часопис, який усім родсилав даром, крім того, дор- 
ганізував і партійну канцелярію, в якій його урядовці да
вали селянам бедкоштовну пор аду в судових та податко- 
вих справах і виплачували допомоги... Його аі'ітатори 
роз’і’здилися по селах, і скликували віча, на яких висту- 
пали проти кривд селян і на яких виголошували, що е 
тільки один единий оборонець покривджених селян та ро
бітників, один единий іх провідник та вожд — пан посол 
Андрій Гарасимів. I даром давали пиво на тих зборах для 
відсвіження учасників.. і даром давали ковбасу для під- 
кріплення... I всі співали наприкінці дборів „Многая літа"’ 
оборонцеві селян та робітників, панові послові Андрщві 
Г арасимовому.

А коли прийшов час виробів до державного сойму, 
його аі'ітатори род і'здили по селах і міряли там державні 
поля та ліси. Селянам казали, що не вони розмірюють для 
селян поля, які селяіни дістануть, як тільки виберуть по
слом пана Гарасимова, оборонця селян та робітників... 
У інших селах міряли жінкам ноги, бо, мовляв, усі діста
нуть чоботи без грошей, як тільки виберуть за посла пана 
Гарасимова... I ще в інших селах списували, скільки хто 
3 селян хотів би дістати коров, коней, чи волів, очевидна 
річ, теж без грошей, як тільки пан Гарасимів буде вибра- 
ний послом... Часто з’являвся на передвиборчих зібраннях 
сам пан Гарасимів і клявся, як то він бореться за права ро
бітників та селян. За автономію краіни боровся він! Чи 
вони розуміють, що значить це слово? Це значить от що: 
нині іх криваві гроші з податків ідуть до столиці і ними 
збагачу^ться панівна нація. А тепер так буде, що іх кри- 
вавий гріш залишиться в них, у іх краю.

— А маемо ми своі іроші у своіх власних руках, то 
й самі ними гоеподарюемо. Чи хочете господарювати сво- 
іми власними грішми? -— питав кандидат на посла.

— Хочемо! Хочемо! — гуділо йому у відповідь віче.
-— Мати податки у своіх руках і мати право самим 

грішми з податків господарювати —— значить: мати само
управу, автономію. Ви хочете іі мати?

— Хочемо! Хочемо!
— Мати самоуправу, автономію — це значить: самим 

собою управляти. Дивіться, кілько тут державних лісів, 
пасовиськ та всяких фабрик. Як здобудемо автономію, то 
все розділимо між себе! А які високі податки ви нині пла-
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тите, а коли самі сооою оудемо управляти, ми сооі подни- 
жуемо податки, щоб були якнайнижчі. А ваші сини нині не 
можуть дістати місця ні як урядовці, ні як півурядовці. 
А буде автономія, тоді приймемо до уряду кожного нашего, 
хто тільки скінчив народну, чи середню школу! Ми самі 
тоді пани, самі будемо до урядів синів своіх приймати. Чи 
хочете такоі автономіі?

Все це він обіцяв, аби тільки його вибрали да посла...
„Все це було дурне, бедсовісне! — думала пані Род- 

вадовська. — Во і двідки мала держава вдяти гроші на 
короли, коні та воли для селян, коли селяни не платити- 
муть податків?!”

Але темні селяни вірили тим кадкам і вибрали Гара- 
симова да свого посла, а одного його агітатора — да сена
тора. Після кількох років послування вибудував собі пан 
посол Гарасимів велику віллу. Коли пані Родвадовська іі 
побачила, дітхнула:

— О. цей уміе вести політику!
Або секретар найсильнішоі партіі в державі, до якоі 

належав Наконечний, до якоі вписався недавно й іі чоло- 
вік! Секретар найсильнішоі партіі Іван Лисий, надивав 
себе інженером, хоч насправді мав бути голярем... Він був 
да секретаря і вів партійну канцелярію, скликував віча 
і промовляв на них, вихвалюючи працю своеі партіі і — 
себе. Мав ту двичку, що всі блага, які держава давала се
лянам, приписував своій партіі і собі. Отже: по повені дала 
держава в околицях, далитих повінню, днижку податків, 
а господарське товар иство дало да днижену ціну на дас в 
дерно. Секретар партіі промовляв на вічах:

— Це я спостеріг, як тяжко бідують наші брати-се- 
ляни внаслідок повені, і це я двернув увагу нашій партіі. 
А відома річ, що наша партія найсильніша в державі, 
і вона ж двернулася до держави, щоб та допомогла селя
нам. I держава мусіла црислухатись до голосу найсильні
шоі партіі.

Підчас виборів він став да посла, але однаково й далі 
вів партійну канцелярію. Тепер, як посол, він мав уже 
всюди вступ і право встрявати у справах своіх виборців. 
Правда, надивався він послом селянськоі партіі і давжди 
говорив, що він і його партія бор опять виключно селянські 
справи: все це була правда. Але правда була і в тому, що 
жиди в містах даймалися торговлею й цілком не належали
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до селян, але дате вони добре платили й да іх справами 
найбільше побиіваівся пан посол в урядах. I днов на горбі, 
біля винниць, вир осла величава кількаповерхова кам яниця 
пана посла інженера Лисого. I авто. I його жінка не ходила 
вже по місті, а тільки іддила в авті; а на балях, чи концер
тах виступала обвішана долотом і дорогим камінням.

А скільки було в місті всяких інших, що надивали 
себе інженерами, секретарями партій, агитаторами пана 
посла, редакторами тижневиків, денників, співробітниками 
кореспонденційних бюр — хто там дбагне всі іх титули? 
Іх усіх дустрічала Родвадовська радом д чоловіком щодня 
ввечері, в каварні „Зоря”. Як то достатньо вони жили’. Як 
що вечора тут пили вина, пива, горілки та даідали смачні 
страви! Які були горді, дародумілі, що це вони ведутъ по- 
літику, що це вони вирішують важні державні справи! 
Скільки радів бачили, як старі урядовці, дігнені удвоз, сер
дечно іх ддоровили, ниденько ім кланялися! I мали чого! 
Не один д них мав гріхи на сумлінні, попадав у слідство, 
тоді прибігав до пана посла Лисого, кланяйся ниденько, 
прохав, і пан посол умів д чорного днову дробити біле...

Скільки то радів сідав такий пан- секретар пана секре
таря, або такий кореспондент столичноі гадети біля іі чо- 
ловіка і гордо питав:

— Скажіть, пане директоре, яка ваша банкова полі- 
тика? Які ваші дадуми на майбутність? Я все це спишу 
й видрукую у столичній гадеті! — і кадав собі подати ве
черю й напоі, і ів та пив, водно й водно потакуючи на 
ело ла іі чоловіка. А коли доводилося даплатити, ясна річ, 
— платив іі чоловік. Скільки таких вечер він мусів дапла
тити, а жадноі статті ніколи не було видрукованоі...

Оце була політика! Ласкава, милостива пані, що жи
вила всіх цих панків. Легко живила, а саме цей легкий та 
беджурний спосіб життя подобався пані Родвадовській, 
манив іі до себе. Нічого не робити, а вміти красно жити, 
красно одягатися, добре і’сти, іще ліпше пити — це не 
кожний думщ! До того треба ж уроджених ддібностей, ін- 
теліг'енціі, вродженого хисту!

I ось тепер, коли дагрожувало, що „Народной Банк 
перейде в інші руки, і коли вона побоювалася, що іі чоло
віка можуть кожноі хвилинки висунути д директури банку, 
пані Зося Родвадовська двернулася своего тугою в бік того 
гулящ,ого життя всіх цих політиків.
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Але чим міг би бути іі чоловік? Про місце якогось 
там редактора, аіітатора, чи секретаря партіі вона й не 
думала. Це ж була б дискваліфікація — з директора банку 
сходити на редактора, чи айтатора... Він міг би бути хіба 
послом, чи сенатором, але до найближчих виборів ще мине 
якийсь час. А хоч би ті вибори були й завтра, іі чоловік 
був заповажний, щоб іздити по селах і там за себе про- 
мовляти, себе вихівалювати. Там треба сваритися, обгрида- 
тися перед супротивниками, як це ді^ться завжди в часі 
виборчоі аіітаціі. Ні! Це не для нього!

Де інде треба було шукати, де інде треба було глядіти 
цього місця.

У своіх думках, у своіх мріях вона починала поволі- 
поволі думати про нове місце. Коли вперше ця думка 
прийшла до голови пані Розвадовськоі, вона стала, і сама 
здивувалася сміливості тіе;і думки. Але думка була гарна, 
подобалася, захопила іі цілу й не давала ні хвилинки спо- 
кою. Пані Роз'вадовська стала далі снувати ту думку й по- 
бачила, що не с вона така недосяжна, не е, вона й засмі- 
лива, навпаки, — можлива, блидька, а тільки треба добре 
обдумати справу, добре коло неі походити.

Ця нова думка була, щоб іі чоловік перескочив усіх 
тих послів, і сенаторів, і всіх тих політиків, і редакторів, 
і агітаторів, і всіх тих радників, і надрадників, і всіх тих 
президентів, і підпредидентів, і -— щоб став губернатором 
кратки!

На основі мирових умов краіні належалася автономія, 
але центральний уряд не поспішався іі ддійснювати. За- 
кордон, особливо деякі сусідні держави, напирали, дома- 
галися здійснення мирових умов, тоді центральний уряд 
установив у краіні уряд губернатора і призначив на губер
натора старого Кавіказького.

Його уряд -— це була сліпа кишеня. Здалека бачиш, 
що на плащі § кишеня, але зблизька хочеш до неі вкласти 
руку — зашита. Для дакордону — губернатор автономно! 
краіни, отже, с автономія зблизька: е; тільки губернатор, 
а нема жадноі автономіи Для закордону! Губернатор, най- 
вищий урядовець, вирішуз усі справи — дблидька справді 
С губернатор, але не ма$ жаднісіньких прав.

Тому якрад такий красний, привабливий був цей уряд 
в очах пані Розвадовськоі та інших. Правда, губернатор 
не мав жадних прав, але зате яку високу платню він мав —
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без жадноі праці. Крім платні, мав іще й високі доходи дгг 
рідні інтервенціі в урядах у справах своіх... підданих.

Це місце ! Це місце!
Чи іі чоловік годився на це місце?
Як ніхто інший в цілій краіні! I він -— не любив пра- 

цювати в уряді, а в стані губернатора саме це було добре: 
він не мав над ним працювати! I він не любив сваритися, 
обстоювати своіх думок та своіх переконань, а на все по- 
такував, що йому сказали, і на все годився I він любив 
гроші — хто ж іх і не любить на Божому світі!..

Губернатор мав обов'язок виступати на різних дер- 
жавних святах з патріотичними промовами, але чи іі чо- 
ловік цього не вміе? Як красно він виглядав! Високий, ро- 
слий, гарний мужчина! Гарне обличчя, високе розумне 
чоло, чорне, тепер уже подекуди сивувате, волосся підій- 
малося втору й укладалося гарними хвилями на тім’і. Ви- 
разний, дужий голос. Як вилитий, створений на губер
натора.

Все це передумувала в таемниці, у глибинах свое» 
дупті. I йому — своему чоловікові — про це ще не гово
рила. Ану ж він, винивши забагато вина, виговориться, 
хвалитися стане. Не вийде опісля сміх, як ось і. тепер, колц 
Наконечна всім у великій та^мниці оповідае, що це саме 
іі чоловік буде за губернатора?..

18.

Але старий губернатор іще жив. Це було добре, але 
це було й погано. Було добре, бо був час подготовити 
справу кандидатури іі чоловіка, було й погано, бо тимгча- 
сом треба було знайти якесь інше відповідне місце своему 
чоловікові.

Таке місце, здавалося, й було, але обсаджене. Та годі! 
Хочеш деревце посадити, то мусиш йому виікопати яму, 
а росте на тому місці інше, мусиш його у сунути. Стоіть 
тобі яка людина на дороді до каріери, то й під нею мусиш 
викопати ямку...

Одного вечор а гіані Родвадовська, сидячи в каварні 
„Зоря” прети входових дверей, чекала на посла Андрія 
Гарасимова. Він часто сюди заходив і дабавлявся до пі- 
зньоі ночі, але пані Родвадовська трималася від нього зда- 
лека. Гарасимів був опозиційним послом, а іі чоловік на-
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лежав до льояльноі, урядовоі партіі, за допомогою якоі 
думав виплисти наверх. Але нині вона робила вийняток, 
хотіла говорити з послом Гарасимовим — справа була 
вазклмва.

Коли ввійшов, перша заговорила до нього.
— Пане после, як то ви тепер згорділи! Ніколи й не 

поговорите зі мною, старою, дурною бабою.
— Я, пані Зофіе?! — оправдувався він, цілуючи іі 

руку. — Але ж ні! Це ви, пані Зофіе, сидите часом тут, 
у каварні, в такому товаристві, що мені, опозиційному по
слов!, і годі вітатися з вами.

-— Боі'теся? Ну, я вас не боюся! — сміялася пані Зося. 
-— Коли маете тепер час, сідайте коло мене. Що чувати 
у вас? Ви посол, сидите в етолиці, цілий мішок новин му- 
сите мати з собою. Нічого не знаете? То я спитаю вас, що 
3 губернатором? Коли вже почнете його бити в своему ча
сов и сі?

— Ми його ніколи не будемо бити, бо він іде разом 
3 нами в боротьбі за автономію, — шепотів тихо. -— I ста- 
рий губернатор невдоволений політикою держави, яка не 
дае нам автономіі. Проти цього і він протестуе. За це його 
з іли б і за це його б’ють, але ми за це саме хвалимо його 
і всіма силами його підтримуемо. Пані Зофіе, за що мали б 
ми його бити?

Щойно тепер спостерегла, яку велику дурницю ска
зала. починаючи з Гарасимовим розмову проти губерна
тора. Але скоро поправилася.

— Ой, яка я дурна! Що це я з вами почала проти гу
бернатора. А то я дурна, стара баба! Що інше думала, 
а інше плету язиком. Про бурі'омістра нашего міста хотіла 
говорити, не про губернатора! Не гнівайтеся! Стара та 
дурна...

— Пані Зофіе, ви ніколи не були й не будете старі, 
а щодо вашого розуму, то, іи-Богу, не знаю розумнішоі 
жінки від вас. О, щоб і всі наші політики мали такий би
стр нй розум, як ви!

Заперечила головою, ніби то й не вірила його по
хвалам.

— Ет, компліменти, компліменти, пане после!
— Впевняю, що кажу правду, одну щиру правду 

А що ви, пані Зофіе, хочете від нашего бурі'омістра?



-— Видаете часопис, у якому стоіте за правду, а ле ще 
ні разу ви не били наглого бурі'омістра! Думаю, що тільки 
тому, що за своіми заняттями й не спостерегли ті(=і вели
ко! аномаліі та кривди, що ді<=ться нам усім тут, у столиці 
нашо! автономно! краіни. Та як це? Та куди це? Яким 
правом може неуроженець тутешньоі землі бути в нас за 
бурі'омістра?! Панове з панівноі наці! водно і водно спі- 
вають нам про автономію, яку то вони нам ніби вже й да- 
ють, співають, щоб нам дурним замилити очі, а діла !х ось 
які! Не автономію заводятъ вони в нас, а день-у-день отра
жаютъ і день-у-день нові кайдани на нас накладають'

— Пані Зофі(=, те, що ви говорите, то це вже готова 
стаття. Чекайте, я собі це все запишу.

— Не пипііть, а то ціла каварня побачить, що я вам 
щось диктую! Слухайте тільки! В столиц! нашо! краіни 
відважився уряд призначити за бурі'омістра не тутешнього, 
а чужинця! I то ще якого чужинця! Видавалося б, що він 
перевишу^ нас своіми здібностями, що він мудріший, ро- 
зумніший від нас усіх, а це -— неправда! Він дуренъ, та 
й годі! Він тут і чужий, не родився тут, не жив тут і на 
нашому місті йому нічого не залежить. Господарю^ як на 
чужому, беднастанно дадовжуючи наше місто. Ось дробив 
краб-вий показ, на якому місто грубо доплатило. За цим 
дбудував міську різницю, як днавці кажутъ, нашому місту 
цілком непотрібну, бо надто велику, і — знов дадовжив 
нас! Купив місце під новий парк, але парку вже не мав да 
що ризвести, і знов збілыпилися довги нашого міста. От
еля відійде собі, а платити будемо ми всі! А це длочин! 
А ще дважте, пане после, що наші міеькі податки та міешу 
додатки до державних податків найвищі в цілій державі!

Посол дахоплено потакував головою.
— А образа нас усіх тутешніх? Придначення в нас,, 

у столиці нашо! краіни, бурі'оміетра-чужинця 64 нас всіх 
по обличчі! Ніби то ми всі тутешні вже такі дурні та не- 
дотепні, що між нами вже немаз родумних, мудрих людей, 
які вміли б стати на чолі нашого міста! Це образа, це ви- 
клик нас усіх! Не так, пане после? А ви ма^те недалежний 
часопис і на все це мовчите!

— Пані директорова! Ви сказали правду, що за своіми 
заняттями і клопотами я переочив оцю таку важливу 
справу. Пані директорова, ще нині пишу про це все статтю! 
Я вам вдячний і за те, що подали мені тему, а то я вже ви-
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писався и часом відчуваю гаку порожнечу, таку порожнечу 
думки, що годі це словами висловити. Тепер нова тема 
в меие! I б іо, ой, як його буду бити!

По хвилинці запитав:
— А кого б ви поставили на його місце?
— Не знаю, ій-Богу, що не знаю! — відповіла. -— Але 

так думаю своім дурним бабським розумом, що в нас е ба- 
гацько розумних, мудрих единицъ, які гідні зайняти не 
місце.

— А кого б ви думали?
— Про це ще час говорити, покищо ставаймо в обо

рот нашого міста і биймо, биймо, як у бубон.
— Ваш чоловік? —спитав він тихо.
— А чому не міг би бути й мій чоловік? Скажіть же ж 

самі, пане после, не е; він сто разів ліпший від того чу- 
жинця?!

— Ліпший, і ми можемо його попирати.
— Хай вас Бог боронить, щоб ви його попирали! ■— 

Ви — ©позиція і почнете його попирати, тим самим ви його 
вже й завалили. Ні, ви тільки бийте теперішнього, а решту 
я вже сама...

Стаття появилася незабаром.
— Читали ви статтю в „Автономіі прети бурі'омі- 

стра? — питала пані Розвадовська сенатора Наконечного.
— Читав. Добра, дуже добра! — шепотів ій тихо, щоб 

ніхто не почув його думки.
— А панове з вашоі партіі що на неі?
— Одні мовчать, а другі кажуть: „Правда! Пощо дріб- 

ницями дразнити тутешніх? Хотятъ тутешні мати у своій 
столиці свого за бурГомістра, то хай ім буде! Який розум 
вести боі за такі маловажні речі?! Хай буде ім і тутешній. 
однаково танцюватиме, як йому скажемо”. Так говорить 
наш секретар Лисий.

Пані Розвадовська була вдоволена ті^ю розмовою. Ще 
хотіла його запитати, кого він думав би на наслідника, але 
прикусила язика й замовкла...

19.

Так почався бій. Одночасно з тим почала пані Розва
довська готуватися ще до одніщ речі, щоб здобути місце 
бурі'омістра столиці краіни, а опісля ще й місце губерна-
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тора, і щоб дагалом могти грати ролю в політиці — треба 
було з людьми вміти жити. Одного дня й виіхали панство 
Розвадовькі до свого ма^тку з архітектом. Цей оглянув іх 
стару хату й запитав?

— Кажіть, панство, що маю тут робити? Чи маете які 
бажання? А може у вас уже готовий плян?

— Готового пляну ми не маемо, -— відповіла пані Роз- 
вадовська. — А хочемо, щоб ви дробили нам такий плян. 
Наше бажання ось яке: з людьми хочемо жити, гостити іх 
у себе, й відповідно до того хочемо, щоб і наш дім був 
просторий, привітний, гостинний. Думаемо його перебуду- 
вати, щоб приймати сотню, або й більше гостей. Отже зро- 
біть, пане архітекте, так, щоб тут почували себе всі, як 
дома. Щоб тут могли бавитися старші, щоб тут могла тан- 
цювати й молодь, щоб тут був куток і для жіноцтва, і для 
тих, що люблять грати в карти і в шахи, і для тих, що не 
люблять.

— Це все можна, аби тільки були гроші.
— Гроші (=!
— Ваш старий дім перероблювати так, щоб мав ви- 

гляд модерного дому — немае потреби. Я відновлю його 
в тому самому бідермаерівському стилі. Ось що я дробив 
би тут. Сидимо в ідальні. Цю ідальню продовжу ще на 
шість метріів і піднесу стелю, і таким чином дістанемо про
стору, гарну далю, де зможе дасісти до стола й сотня го
стей. Тут зможуть відбуватися й концерти, і навіть теа- 
тральні вистави — в добудованій частині лишу місце на 
маленьку сцену.

— О, це ідея! I театральні вистави межуть відбуватися 
в нас! — тішилася пані Розвадовська. — I чому ж би ні? 
Театр е, дапросимо артистів і вистави будутъ у гас! Чуеш. 
Олексо? Це ідея!

— Красно то буде! Я знав кому доручити перебудову 
нашого дому! — висловлював і він свое вдоволення.

— Передні дві кімнати, через які входимо до ідальні, 
старі, з чудовим склепінням, лишу. Тут місце для грачіів, 
тілько дам білыпі вікна, щоб до кімнат більше впадало 
світла.

— Чудово, чудовю! — дахоплювалася пані Родва- 
довська.

— Четверту кімнату сполучу д п’ятою, щоб тим спо
собом дістати простору, гарну гостинну кімнату. Вхід ли-
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шив би я той самый, аде по правому боці при вході § кухня 
й кімната для слуг. I пі дві кімнати беру для мешкания, 
а кухню й кімнату для слуг добудую. Стіни тут сильні, 
і на них поставлю поверх. Вдимі, чи влітку приідуть до 
панства гості, яких вы му сите й переночувати. Де і'х по- 
діти? На це будутъ кімнати нагорі, там буде й кухня, в часі 
гостини страви будемо спускати вниз. 3 ідальні е, тепер 
вихід на малый балькон. Той балькон поширю на велику 
веранду, на якій у літі гр а ли б музики, а молодь танцю- 
вала б. Очевидна річ, що й електричне світло проведемо 
на веранду і скрідь.

Коли опісля вийшли на городецъ, архітект спостеріг, 
що недалеко від городця тече малий потік.

— Серед городця зробив би я малий ставок, родмно- 
жив би у ньому рибу, а ставок обсадив би я яворами й ясе
нями й наставив би лавочок. Чи може бути для гостей 
ліпша прохолода, як такий ставок? Вірте мені, що не один 
гість схоче тут вудкою довити рибу, бо й такі існують на 
світі диваки. Чому не дати такому вудку, коли це його 
найбілыпа втіха? Загалом намагатимусь усе це так пере- 
робити, щоб гості рідних характерів, різних вдач днахо- 
дили тут усе, що вони люблять, та що рможе і’х забаівити.

— А чи можна б зробити й біліярдову кімнату? — 
питав директор Родвадовський.

— I на це знайду тут місце, і на площу до гри в лявн- 
теніс. Чи згідні панство з таким моім пляном?

Ім подобався той плян, і будівничий таки зараз зачав 
точно вимірювати стару хату, щоб у найкоротшому часі 
подати вже готовий плян, згодитися щодо ціни, і почати 
перебудову. До кількох місяців обіцяв скінчити працю. 
і вже нині можна придначити день велико! забавы, день 
періпоі репрезентативно! гостини в панства директоріи 
Р оз® а д овських.

— 3 каменя сусідньоі гори тут можна вибудувати 
штучні печери, які даватимуть холодок та дадуму... В не- 
черт, біля ставка, можуть у вечір гр ати музыки, коли гості 
сидітимуть на веранді да вечерою, або коли будутъ про- 
ходжуватися між рядами пахучих рож.

— Чудово це буде! Чудово! Як у вимріяному світі 
кадок! Чудово! Тільки, пане архітекте, швидко! 3 почат
ком серпня в нас велике родинне свято! Там будутъ грати 
музыки, а тут танцювати! Чудово, ій-Богу, чудово це буде!

96



20.

Війна проти бурі'омістра ішла далі в повному родпалі. 
Правда, деякі статті повторялися, переливали пусте з по- 
рожнього, але від часу до часу з являлися нові напади, нові 
закиди проти нього...

Ось посварився на торговиці магістратський слуга 
3 якоюсь перекупкою. Хто тому винен, як не бурі'омістер, 
який так дуже родпустив магістратських слуг, що вони да- 
бувають уже про те, хто вони, і викликають сварки та 
лайки на торговиці серед білого дня...

...Збирали сміття до магістратських водів, і надвіяв 
вітер, і частину того сміття розвіяв по вулиці. Хто винен 
тому, Що бацилі зарадливих хворіб розлітаються по місті, 
як не бурі'омістер, який не постарайся, щоб вози на сміття 
були закриті; навіть і тоді, коли до них всипають сміття...

...Утопилася дитина, купаючись у річці,"то хто інший 
тому винен, як не бурі'омістер, що не наказав примістити 
таблицю, що в тому місці е, вода глибока, і малим дітям 
купатись заборонено...

...Завалилася нова, недавно вибудована кам’яниця 
і потовкла людей — хто інший тому винен, як не бурі'о- 
містер міста, який не допильнував будівничого...

I так далі...
Сенатор Наконечний кадав у тому часі, що мае багато 

клопотів. Пані Родвадовській оповідав про них:
— Гарасимів б’е бурі'омістра, а наші земляки вже піу- 

кають наслідника того бурі'омістра, вже ставлять канди- 
датів. Я голова партіі, і до мене біжать уже да протекціею. 
На жаль, я не міг ще досі тіе'і справи обговорити з секре
тарем партіі. А тут люди напираютъ.

— А да ким ви були б, пане сенаторе? — питала пані 
Родвадовська.

— То важка, дуже важка справа. Багацько прохае 
вже в мене протекпіі. Прохае в мене доктор Сврейський. 
Він каже, що хотів би бути да бурі'омістра, бо чуе в собі 
силу служити своему народові, й каже, що мае знаменитий 
плян, як оздоровити фінанси міста. А це все пусте. Він 
нічого не вміе, а хоче мати дві платні, бо одна не вистачае 
його жінці, що дуже багато видае. От що! Ну, хай би і дві 
платні, але він не таіться д тим, що хотів би з бурі'омістра 
опісля стати й за губернатора, але де йому до губернатор-
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ства! Де-де! Замолодий, за дуже честилюбний та задурний! 
Що він знае про політику, ту найхитрішу штуку?! I доктор 
Ковалів теж мріе про те, щоб хтось попрохав його, щоб 
став за бурГомістра, а опісля за губернатора. Але він з пи- 
ми рахунками за культурний палац до нинішнього дня не 
в порядку, і де такому віддавати в руки місто?! Він уже 
довів „Народний Банк’’" до повного занепаду, то ще й мі
сто йому віддавати? I той дурень Свобода пр охав у мене 
протекціі, і багато-багато інших.

— А за кого ви, пане сенаторе? Хто буде тим щаслив- 
цем, що ви промовите за нього свое, слово?

— Ще не знаю, це ще таемниця... це так сказати б... 
3 бурГомістра нашего міста можна вийти на губернатора, 
розуміете, отже не так легко і людей підібрати... Тут треба 
добре обдумати справу, оглянути такого кандидата з усіу 
боків, чи він гідний на таке високе, відповідальне місце. 
Це не штука пустити на таке високе місце невідповідну 
людину, а опісля що? Це ж політика, велике мистецтво!

— А я собі думаю та гадаю, що таки найліпший кан
дидат на бурГомітсра, а опісля й на губернатора — таки 
ви, пане сенаторе. Ви вже тілько маете занять, іх усіх опа- 
новуете, з усіма даете собі раду. I говорім, куди хочемо, 
а в нас нема мудрішого, гіднішого й достойнішого від вас. 
Отже, чому про себе не говорите? Чому така перебіль- 
шена скромність, як у маленько! дівчинки?! -— спита ла 
вона, пильно дивлячись йому в очі.

Він був задоволений і! словом.
— Ви, пане сенаторе, вміли б добре та гідно репре- 

зентувати наш край і наш народ, загалом нас усіх!
— I це мені вже казали... — відповів він. — Про це 

я й сам уже думав, але як мені самому про це говорити? 
Як мені самому виставляти себе кандидатом? Коли б то 
так хто інший...

— Чому ж мені цього відразу не скажете, пане сена
торе? Цю думку я піддам секретареві вашоі партіі. Скажу, 
що ви маете вже тілько платних занять, вже тілько маете 
доходів...

— Про мот платит краще не говоріть. Вони будять 
заздрість, і це може якраз дуже мені пошкодити.

— Чому? Це якраз за вас промовляе. Кого мають 
ЗДІбнішого від вас?
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— Знаю, знаю, як ви такі ласкаві, тільки прошу ©бе
режно. ..

— Добре, я з ним поговорю...
Це були тільки такі малі епізоди, бо вона добре знала, 

що Наконечний не ма§ жадного впливу на обсаду того мі- 
сця — мальований голова партій Білыпий вплив від нього 
мав уже секретар партіі — інженер та посол Лисий, але 
і той не вирішував ці^і справи. Справу вирішував прези
дент краю, а івоіно загалом лішпе з великими панами гово- 
рити, сидячи за столом, як з малими, стоячи.

Президента краю вона знала. Знала також його жінку. 
Ніколи людина не дназ, до чего іи друга людина може 
бути потрібна, тому треба завжди з людьми чемно й до
бре жити. I вона старалася з усіма добре жити, і особливо 
3 тими, що мали кладу в своіх руках.

Як тільки вони приіхали до міста, вона відраду дапі- 
зналася з жінкою президента краю. Та стояла на чолі кіль- 
кох добродійних товариств; пані Розвадовська вписалася 
зараз туди і пильно ходила на всі сходини, вечірки кон- 
церти та забави, які пані президентова влапітовувала на 
користь цих своіх добродійних товариств. Недабаром вони 
обидві й заприязнилися, а пані президентова піддала ій 
думку, щоб і вона — пані директорова — заклала добро- 
дійне товариство для бідноі, опущеноі молоді. Думка була 
добра. Щоб дібрати гроші, почала й вона влаштовувати 
вечірки та концерта, рідні сходини й забави. А це було 
добре, бо скільки то знайомостей та сердечних приязней 
зав’ядала вона та іі чоловік на тих вечірках, концертах та 
забавах!

Найважливіше з тих усіх знакомств було з президен
том краю. Ось недавно зайшла до уряду з запрошенням 
на нову вечірку. Дав гроші.

— I прийдете, пане президенте? Нам дуже залежить, 
Щоб і ви сво^ю присутністю звеличали наше скромне 
свято!

— Не прийду, не маю часу! — відворкнув він своім 
звича^м, читаючи акта.

Але вона благально усміхнулася до нього:
— Від імени бідних сердечно дякую за гроші, а таки 

пр охаю, щоб ви, пане президенте, звеличали наше свято 
св осію присутністю. Коли між вашими урядовцями тільки 
вістка піде, що ви, пане президенте, дробите нам велику



прислугу і прийдете до нас, тоді всі урядовці також ирий- 
дуть. Прийдуть урядовці і э інших урядів. Це буде не 
тільки велика матеріальна, але ще більша моральна під- 
тримка для нас!

Тепер уже усміхнувся-
— Прийду!
Прийшов, а вона приготовила всі ті страви, які він 

любив, і всі ті напоі, які він радо пив, і посадила коло 
нього свого Олексу, і сама присілася, і добрих знайомих 
посадила, і вже давно минула ніч, а пан президент родмов- 
ляв ще з іі Олексою і з нею, і хвалив, що вже давно не 
почував себе так добре, так вільно, як нинішнього вечора...

21.

Два урядовці, що приіхали з „Центрального Банку” 
провірити ма^тковий стан „Народного Банку”, не так зро- 
били, як собі це уявляв доктор Ковалів, директор Розва- 
довськиіі та інші. Доктор Ковалів і директор Розвадов- 
ський уявляли собі, що це приідуть якісь старпіі панки, 
3 якими можна буде засісти до склянки вина й по-приятель- 
ському, по-доброму буде можна поговорити... А тут при
іхали два урядовці: один до сорока літ, з нахмуреним чо- 
лом, недобрий, як пес: не усміхнеться тобі. не пожартуз. 
Другий молодший, мабуть, хворий на печінку: скривлений, 
мовчазний.

— Ми приіхали, щоб точно усталити висоту втрат ва- 
шого банку.

— Це нас дуже тішить, уже раз будемо мати порядок 
і в нашому банку! — підхоплював розмову директор Роз- 
вадовський.

— Тим самим усі банкові книжки стоять до нашоі роз- 
порядимости! — продовжував старший.

— Але ж це розуміеться! — потакував директор Ко
валів.

— Тим самим, доки ми не скінчимо нашоі праці, бан- 
кова каса не смі§ нічого виплачувати на підписи дотепе- 
рішньоі дирекціі. Всі асиГнати і всі ухвали дирекціі й над- 
зірноі ради ми обидва мусимо підтвердити, інакше ті аси- 
і*нати й ухвали неважні.

— Як то? Як то? -— питав доктор Ковалів.
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— А я того нічого не розумію! — казав директор 
Розвадовський.

— Без нашего підпису банкова каса не сміз нічого 
виплатити. Це вам ясно?!

—- Але чому ? Та як то? Адже ж ми директори! Як то? 
То ми вже й не мазмо права господарювати в банку?

— Не мазте! — звучала коротка відповідь.
— Та як то?
— Наш банк хоче перевести санацію вашего, хоче 

отже заплатити всі ваші втрати, тому й не може дозволити 
на якінебудь нові видатки без нашего відома, — поясню- 
вав старший з них, пан Качковський.

— Але ж такоі умови між нами не було! -— гарячився 
доктор Ковалів. — Я був на послуханні в пана мініетра, 
я був на розмові і в пана директора „Центрального Банку”, 
але жадно! такоі умови не було! Ви мазте тільки провірити 
наше діловодство, мазте тільки провірити наші касові 
книжки і усталити, кілько грошей нам потрібно дати. Оце 
і вся робота ваша!

Пан Качковський аж тепер перестав жмурити своз 
чоло і сердечно розсміявся:

— I ми мазмо дозволити і спокійно дивитися, як ви 
далі будете лізти в долги?! Ви вже здали іепит, що не мазте 
й поняття про ведения банку! I думаете собі, що ми дамо 
гроші вам до рук, щоб ви знов іх розпустили?! Хто раз 
випустив золоте яблуко з рук, більш його вже не вхопить!

— Протестую проти того, щоб ви, пане, нас обра- 
жали! Протестую і проти того, щоб ви обмежували наші 
директорські права!

— А ви, пане директоре? — питав пан Качковський 
директора Розвадовського.

— Я нічого... коли так сказали пани у вашому банку... 
то видно, що так воно мусить бути... — відповів Розвадов
ський.

Доктор Ковалів ще не давався, протестував, скликав 
засідання дирекціі й надзірноі ради, грозив, що зателегра- 
фуз до дирекціі „Центрального Банку”, що зриваз з ними 
умову, але з усього того крику нічого не вийшло. Банк ва- 
лився. Слава, що незабаром буде проведена санація, три
мала його ще наверху. Коли ж тепер відкинуть тих двох 
провірників, тим самим і цілу санаційну акцію, і банкові 
співай уже вічную пам’ять. Так думали на засіданні.
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Доктор Ковалів іще доводив, іще гнівався, ще загро- 
жував, але й він кінець-кінцем мусів погодитися, а бодай 
удавав, що погодився. Відтепёр він не мав уже жадного 
впливу ні на ведения „Народного Банку”, ні на ведения 
культурного палацу. I директор Родвадовський не мав 
жадного впливу, та і не мав жадно’і праці в своему бюрі. 
До нього приходили ще людии в банкових справах, і він 
широко переговорював з ними, але своі родмови дакінчу- 
вав давжди словом:

— Та я нічого ггроти того не маю, але вам треба пого
ворити ще і з паном Качковським, хай вам все це підпише...

Словами: „говорить ще д паном Качковським, хай вам 
це підпипіе ’ кінчилася тепер кожна його родмова ід сто
ронами. За кілька днів д ним вже ніхто й не переговорю
вав, і всі йшли просто до пана директора Качковського... 
Директор Родвадовський ще тільки підписував листи, які 
йому давав Качковський підписувати.. Треба дадначити, 
що пан директор Родвадовський цілком не брав цього 
свого становища трагічно, навпаки, був ним навіть вдово- 
лений. Перше приходили до нього рад-у-рад усякі люди 
й урядовці банку, і він мусів вирішувати дамотані справи. 
мусів перше й журитися, клопотатися, двідки б то вдяти 
гроші, а тепер усе це, слава Богові, відпало! Тепер він мав 
святий спокій! За нього працювали інші, а він тільки ча
сом підписував, а платню брав однакову!

-— Але ж тебе, Олексо, можуть кожноі хвилинки ви- 
кинути д дирекціі банку, — боялася пані Родвадовська.

— Мене викинути д дирекціі?! За що?! Я ж виконую 
точно, статечно своі обов’ядки, дають мені підписувати — 
я й підписую. За що мали б мене викидати?! Крім того, це 
й не було в наитій умові, щоб вони мали право дміняти 
в нас членів дирекціі! Навпаки, я тепер сиджу в дирекціі 
тим сильніше та тим певніше. Банк не упав, а санований, 
а чия це даслуга — як, між іншим, не моя?

Але іі це не даспокоювало. Вона не вміла того точно 
висловити, як та чому вона це відчува^, але якось інстин- 
ктово відчувала, що коли іі. чоловік не працюе в банку, не 
веде йото, а тільки підписую чужу працю, то тим самим він 
і непотрібний в банку. Вміють ті два давести в банку лад, 
то думіють під свощо працею й підписатися. Переходово 
ті два ще не хочуть прилюдно виступати під своіми іме- 
нами й дають підписувати важливіші справи старій ди-
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рекці'і банку, але це напевно тільки до якогось часу... I це 
тільки питания часу, коли іі чоловіка висунуть д тіе'і ди- 
ректури...

При найближчій натоді, коли була вечірка на користь 
бідних, пані Розвадовська була дуже ласкава до пані пре- 
зидентовоі.

— Мій чоловік тепер такий бідний! За інших так те- 
пер терпитъ! — скаржилася пані нредидентовій і далі опо- 
відала, як то попередня дирекція , Народного Банку” по
гано господарювала й наробила багато довгів. Іі чоловік 
про все це нічого не знав і тому прийняв місце урядуючого 
директора в банку, а тепер за все це мусить відповідати... 
Все це його, мовляв, денервуе й знеохочуе, й гризе. Чужі 
гріхи! Як тяжко за них відповідати!

— Хто мае відповідальне місце, мусить часто відпо
відати й за чужі гріхи, -— казала пані президентова.

— Мого чоловіка це дуже гризе і знеохочуе, і він хоче 
в найкоротшому часі вертатися на село. Далі будемо го- 
сподарювати.

— А хто буде вести товариство опіки над убогими? 
1 хто мені буде помагати?! Але ж, пані директорова, це 
не можливе, щоб ви кидали місто й повертали на село! Ви 
му сите лишитися тут, з нами!

— Як мій чоловік повернеться, і я з ним мупгу. Він 
сам не дастъ собі ради в господарстві.

— А хто ж тут буде працювати?! Хто тут такий ро- 
зумний, чесний та статечний, що міг би ваше місце засту
пити? Кажіть, як хочете, а тут нема нікого!

— Можливо, але що я можу тут вдіяти?
— Як то? Невже ж немае жадного способу, щоб і ваш 

чоловік лишився тут, у нашій столиці?!
Пані Розвадовська задумалася. По хвилині щойно від- 

повіла:
— Був би один спосіб.. але я не знаю... Не від нього 

це залежить, ні від мене...
— А від кого?
— Від вас, великоможна пані президентова!
— Від мене? Кажіть, а я все дроблю, що тільки буде 

в моій силі!
— Кажуть, що мае бути двільнене місце бурі'оміетра... 

Кажуть, що да бур^оміетра мае тепер бути придначений
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тутешній, обіднаний з тутешніми відносинами... Кажуть, 
що саме тепер шукають кандидата. . А це все заложить від 
вашого чоловіка, всликоможного пана президента...

-— Так і відразу було говорити! Ваш чоловік якраз 
на це місце годиться! Тихий, спокійний, льояльний, а до 
того і красно репредентував би місто.

— До того працьовитии, сумлінний, — докинула пані 
Родвадовська. — Мого чоловіка мені годі хвалити, але що 
правда, то не гріх. I на господарських та фінансових спра
вах, як директор банку, він добре родумі^ться. А місто 
в довгах, його треба финансово піднести... Так думаю, що 
на це місце мій чоловік годиться, як ніхто інший.

— Ще сьогодні поговорю зі своім чоловіком, і завтра 
дійдемося в цукорні, а я скажу, що дума$ мій чоловік. Та 
я думаю, що все буде добре.

Як нетерпеливо чекала пані Родвадовська наступного 
дня й умовленоі години, коли мала дійтися з панею прези- 
дентовою! Своему чоловікові нічого не казала. Що він? 
Журиться він сам собою? Вона вистаралася йохму про місце 
в банку, і вона мусить за нього думати, ходити, очима 
світити.

Коли пані предидентова прийшла, іі слово було ко- 
ротке:

— Мій чоловік теж думав про цю справу і прийшов 
до переконання, що пан директор буде дуже добрий на го
лову міста. Між ініпим, вирішила одна така дрібниця.. Не 
знаю, чи маю іі вам, пані, оповісти? Може, погнівастеся...? 
Ну, не оповім, одно скажу, що мій чоловік да вами. Такий, 
каже, услужний, такий, каже, тактовний, такий, каже, спо
кійний.

— Яка це дрібниця? — допитувалась пані Родва- 
довська.

— Боюся, що може образитеся.
-— Але ж чого? Кажіть, пані иредидентова.
— Мій чоловік заіхав, оповіда^, рад до вас на вино... 

Ми іли й пили, оповіда^ мій чоловік, і пр охали й пана ди
ректора до столу, та він відмовився. Ми родмовляли між со
бою і співали пісні, та він не встрявав до нашоі родм'ови. 
Ми курили і просили його, щоб з нами закурив, але він 
подякував, а ввесь час тільки обслуговував нас, дивився. 
в кого не було вина, і пильно доливав нам, Мос-му чолові- 
кові подобалася ця услужливість і скромність пана дирек-
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тора. Особливо те, що він стояв осторонь д ліваром і не 
встрявав до іх товариства, найбільш подобалося мо^му 
чоловікові, і це найбільш вдяло його за серце. „Послужли- 
вий! -—- каже мій чоловік, — а такого якраз нам потрібно! 
Хай слухам, виконуз своі обов’язки, а не пха^ться до полі- 
тики, хай не вирива^ться вперед із своім р одумом, а ро- 
бить, Що тільки йому скажутъ . Але ви не гнівайтеся, пані 
директорова, що я все це переповіла, як пан директор 
3 ліваром послужливо наливав мо^му чоловікові, і якраз 
тим йому й подобався.

— Я з цього горда, що мій чоловік такий слухняний 
та послужливий! Як господар дому він і не міг тоді інакше 
Зробити!

— Оце саме й подоба^ться мое-му чоловікові. Під 
словом чести зраджу вам іще одну та^мницю. Теперішній 
губернатор зрадив собі мого чоловіка, і уряд невдоволений 
3 нього. Старий забагацько встрявав у політику, перего
ворю^ з тим дапроданцем чужоі держави, Гарасимовим? 
Старий губернатор вже кілька радів говорив з дакордон- 
нйм редактором, що тут нема жадноі автономіі, та що він, 
губернатор, не мае жадних прав. Отже, з нього невдово- 
лені всі і вже сьогодні родглядаються да його наслідником. 
Уряд буріомістра вважае мій чоловік перехідним ступнем 
до губернаторства. Родумщте, пані директорова? Ви мо
жете бути й панею губернатор овою, і я від щирого серця 
іратулюю вам! А все -— від того лівара.

Пані Родвадовській засвітилйся очі.
— Дякую, сердечно дякую. Я й не сподівалася такоі 

високоі чести, такого високого визначення!
-— А все від того лівара! — сміялася пані предиден- 

това. — Бачите, як то часом непомітні дрібнички вирішу- 
ють долю, каріеру людини! Мій чоловік вірить, що пан 
директор і далі буде такий слухняний, як був тоді в льоху. 
Жадна опозиція, жадна политика! Пан директор тепер до
бре робить, що не встрявав до жадноі политики, хай і далі 
так само робить. Ще одно казав мій чоловік. У нас демо
кратія, народ володщ. За народ говорятъ його партіі, отже 
треба, щоб партіі висунули пана директора кандидатом на 
бурСомістра, а мій чоловік уже решту дробить. Мій чоло
вік уже говорив ід секретарем селянськоі партіі, щоб та 
висунула пана директора кандидатом. Буде добре, коли 
й пан директор ще з ним поговорить. I друга партія...
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— Це народно-христіянська. Вона теж буде за мого 
чоловіка.

— I соціял-демократична...
— I та буде за нього.
— Мій чоловік уже решту дробить і на село ви вже 

не повернете, а ми обидві й далі будемо працювати! Тільки 
прохаю: все це в найбільшій та^мниці!

Пані Родвадовська приклала палець до рота.
— Від мене ніхто не довіда^ться! Я вмію мовчати! 

Поговорю тільки д паном секретарем Лисим.
За кілька днів мали бути іі іменини, отже, вона ду

мала запросити до себе гостей, між ними, й секретаря Ли- 
сото. Своему чоловікові наказала, щоб ід секретарем Лисим 
дапив побратимство.

22.
В банку провірювали тимчасом обидва провірники 

рахунки. Доходили до того, що банк потребуй до вирів- 
няння своіх втрат понад тридцать міліонів срібних, але 
понад десять міліонів д цього мусять покрити члени ди- 
рекціі та наддірноі ради, — це були гроші, які вони бан
ков! давинили, і про які колись говорив міністер фінансів. 
Одного дня й попрохав директор Качковський до себе ди
ректора Родвадовського та доктора Ковалева.

— Панове перестали урядувати в банку як директоріи 
але тут ми ма^мо ще полагодити деякі рахунки.

— Так, у мене ще невиплачений рахунок да моі по- 
іддки до філій! — промовив доктор Ковалів.

— Це дрібна річ, а рахунки в нас інші та більші. Най- 
перше хочу полагодити справу д паном директором Род- 
вадовським. Вступаючи на службу до банку, ви підписали, 
що купу^те банкові акціі да сто тисяч срібних. На цей ра
хунок ви не даплатили нічого, а мусіли б були тоді дапла- 
тити. Отже, ми вважа^мо, що ви вдяли тоді в банку подику 
на сто тияч і ці гроші вплатили на акціі. Та подика д де- 
сятьма відсотками дорівнюб- нині 133.000 срібних. Крім 
того, перед трьома роками ви подичили в банку 700.000 
срібних, а ця подика радом ід десятьма відсотками вино- 
сить нині 876.200 срібних. .Радом нинішній ваш довг вино- 
сить 1,009.300 срібних. На ці обидві подики ви мусите нам 
виставити нині довжний скрипт і додволити вписати цей 
ваш довг на вашему маетку.
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— Що?! Я ніколи не поричав у банку такоі велмкоі 
суми!

— Разом ні, але за двома наворотами. Тут рахунок, 
прошу провірити! А ви, пане директоре, подичили шість 
років тому на купівлю банкових акцій так само сто тисяч 
срібних, опісля подичили ви знов 700.000 срібних, що все 
разом дійшло нині до міліона сорок тисяч срібних.

Директор Ро|з®аідовський обертав йодану картку з ра- 
хунками в руках і дивився то на не’і, то на пана Качков- 
ського. Своіми очима питав: „Чи ти здурів? Чи такі дурні 
жарти робиш собі з мене?’’

— Цього рахунку я не признаю і не плачу! — кричав 
тим часом доктор Ковалів. -— Яким правом ви домагаетеся 
від мене двороту 700.000 срібних, коли цю суму признала 
нам дирекція банку на рахунок гонорару!

— За що? — спитав поволі пан Качковський.
— За добре ведения банку.
— Перший раз чую, що цю суму ухвалила вам ди

рекція й надзірна рада за добре ведения банку. Секретар 
записував усі ухвали дирекціі й надзірноі ради. Прошу, 
покажіть мені той запис.

Доктор Ковалів став скоро обертати в книді засідань 
картку за карткою. В книзі засідань того часу, коли ділили 
ту суму, не була вписана ні сума, ні і'і рорподіл між чле
нами дирекціі.

— Отже? — спитав з почуттям перемоги пан Качков
ський.

— Не вписано, значить, що ми цих грошей не взяли! 
Отже, чого від нас хочете?! -— зі ще більшим почуттям пе
ремоги питав доктор Ковалів.

— Коли не вписано, то це ще гірше свідчить про ваш 
спосіб урядування! — відповів Качковський. — Дозвольте., 
панове, що я пригадаю вам цю цілу справу. Перед трьома 
роками, коли банк уже починав падати, ваші земляки 
3 Америки надіслали 25.000 долярів на дакупівлю банкових 
акцій. На наші гроші це дало тоді 2,200.000 срібних. Ці 
гроші поівинні були поплисти, як нова кров, у банк і мали 
поправити хоч частково його грошевий стан. Але ви, па
нове, зробили інакше, ви скликали дасідання дирекціі, 
якось так ви його скликали, що ©позиція на нього не прий- 
шла, і ви ухвалили собі, щоб ці гроші між себе розділити. 
Ви так ухвіалили, але тіе-’і ухвали ви не вписали до книжки
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ухвал, коротко, щрб усі сліди за собою затерти. Один 
тільки клаптик паперу лишився, касир не хотів на ваше 
слово виплатити грошей, і ви написали на малому клап- 
тику паперу: „Відповідно до рішення дирекціі з дня... 
виплатити”. Це сдииий папір на позичені 2,200.000 сріб- 
иих. А тепер прохаю вас, щоб ви підписали довжні записи 
на вищезазначені суми, інакше я буду змушений на вас 
двох зробити карие донесения за розтрату банкових 
грошей.

Директор Розвадовський уже настрашився.
— Та чого б то ви, пане директоре, Мали робити аж 

карні доноси на нас до прокураторіі? Давайте довжний 
занис, я зараз його підписую!

— А чому ма§ підписати и моя жінка? — питав доктор 
Ковалів.

— За ці гроші купили ви мас-ток і вписали на іі ім’я.
— Подумаю до завтра ранку... А інші члени дирекціі?
— Вже підписали. Цим способом я урятував банкові 

шість міліонів срібних! А це вже великі гроші! — тішився 
пан Качковський. -— А тепер буде вже порядок у банку!

— Що мені з того порядку, коли я мунгу платити! -— 
подумав собі директор Розвадовський і тільки зітхнув...

Директор Розвадовський вийшов з банку і йшов по- 
вільною ходою. Думав. Уже від нрироди був такоі вдачі, 
що не звик жадноі подіі брати глибоко до душі, не звик 
переживати жадных сумнівів, захоплювань та глибоких 
струсів душі. А все брав спокійно, зрівноважено, а може 
й недбайливо. -— „Якось то вже буде... — звик звичайно 
говорити. Але нинішня подія в банку підписання довжного 
запису на більш міліона срібних, гаки брала його за душу, 
выводила з рівноваги.

До прокураторіі доносять на злодіів. убивників, зло- 
чинців, а він же ж нікого не вбив, не пограбував, ні чужоі 
хати не підпалив! Чого ж йому загрожують доносом до 
прокураторіі?! Це було одно, що выводило його з рівно
ваги. А далі, на його думку насувалася й друга справа. 
Увесь його ма^ток, землі, одідичені по батькові, родинне 
добро ще э часів Наполеона — з цього він завжди був 
дуже гордий — були варті півтора міліона срібних, а тут 
цей довг! 3 практики знав він, як то тяжко сплачувати вы
сокий довг, якии рівня^ться вартості ма^тку! Невже ж усе 
це мало б тепер пропасти за дурний довг у банку?! I ще
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той хвалиться, що запровадив у банку порядок! Красний 
то мені порядок, коли з тебе шкіру дерутъ! Але що йому 
було робити? Не подписати й допустити до ганьби? Щоб 
до прокураторіі на нього донесли?!

...Що ж він скаже жінці? — і на нього находив страх. 
Не казати ій? Однаково довіда^ться, і буде ще гірше. 
А сказати -— теж біда. I вже справа довжного запису від- 
ходила на друге місце, а на перше висувалося питания: 
як це ій сказати? Загроза доносу до прокураторіі! Коли 
буде невдоволена, хай вона йде, щоб на неі доносили до 
прокураторіі!

Коли вернувся до дому і все оповів, жінка сварила:
-— Пощо ти підписував? Чому не прибіг до хати 

і в мене не спитав?
— Грозили доносом до прокураторіі! А цей не жар- 

туз! I доктор Ковалів уже підписав, і всі інші.
— Бо всі такі самі, як і ти! Коли б так усі були змо- 

вилися, і всі відмовилися підписати, то що він бу в би зро- 
бив?! Ну, що? Виікинув би вас з банку? I без того повики- 
дав вас!

-— Може й правду кажеш. Треба було порядитися! Та 
той настрашив прокураторі^ю, а ти зна^ш, що я завжди 
хочу далеко бути від поліціі, прокураторіі й суду,

Жінка добру хвилинку мовчала. Бачила, що був за- 
смучений, і потішала:

— Ти підписав довжний запис на міліон срібних, але 
тих грошей ми не витратили. За американські гроші ми 
перебудували хату, це ж не витрачені гроші. Витрачені 
тілько ті сто тисяч на акціі.

— Але ми мазмо ще на щадниці сто тисяч, ними 
можна заплатити довг з акцій.

— Тепер згадав ти собі тих сто тисяч! Я іх давно 
вже вибрала і внесла до іншого банку!

— Ти іх вибрала? Тобі іх виплатили?
— Ти за них позабув, а тепер Качковський був би 

затримав іх на рахунок акцій. Я передчувала щось погане 
й вибирала по кілька тисяч, доки всі не вибрала. Безпечно 
$ безпечно. Хто зназ, щб могло статися з банком, а так 
гроші в наших руках.

— Зоею, ти завжди розумна, передбачлива! -— сказав 
і по хвилинці запитав: -— А загалом що тепер з нами?



— Поверта^мося на село. Секретар Лисий не висунув 
тебе в кандидата на бурГомістра. а висунув Наконечного.

— Що?! То він такий?! Обіцяв, цілувався ді мною, 
лрисягався! Що ж? Повернемося на село, і я буду днов 
воли й барани годувати. I культивувати японські плянтаціі 
жита та пшениці, бо недавно вичитав, що вони приносятъ 
великі прибутки. I так поволі д довгів виладитимемо.

Тепер почала вона сердечно сміятися й поставила пе
ред ним останнс число „Сел янськоі Прав ди”, органу се- 
лянськоі партіі.

— Дивися!
На першій сторінці був його великий портрет д його 

власноручним дамашистим підписом. Під портретом стаття.- 
Пан директор Олекса Родвадовський — 
наш великий патріот і наш найбільший 
е к о н о м і с т.

Він сів і читав.
.....Внаслідок криди, яка обгорнула нині цілий світ, 

наш „Народний Банк попав у тяжке економічне стано
вище... Але на чолі нашого банку поставило Боже Прови- 
діння нашого великого патріота й найбільшого нашого 
економіста, пана Олексу Родвадовського. Він не спостеріг 
даранні, що внаслідок криди можуть потерпіти найбідніші.. 
Ось тому не жалів він ні труду, ні праці, щоб санувати 
наш любий, нам усім дорогий банк... По довгих трудах це 
йому і вдало ся. Була складена умова в справі санаціі „На
родного Банку" д „Центральним Банком”, умова для нас 
дуже корисна.

Малі вкладники, які дістануть нині днову своі ощад- 
ності д добрими відсотками, будутъ давжди вдячні панові 
директоров! Олексі Родвадовському да його труд і пожер- 
твування, і давжди будутъ д вдячністю і глибоким пова- 
жанням дгадувати ім’я великого патріота і нашого найбіль
шого економіста.

По проведенні санаціі „Народного Банку” пан ди
ректор Олекса Родвадовський не спочива^, а, як нас пові- 
домляють, тепер двернуів свою діяльність на інше поле: 
опрацьовуз проект, як санувати надірвані фінанси нашого 
столичного міста.

Бажа^мо від щирого серця нашему патріотові й на
шему найбільшому економіетові ще довгі літа прожита,
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щоо міг виконати ще не одно велике завдання, яке на иого 
плечі покладе Боже Провидіння. Молім Бога, щоб дав па- 
нові директоров! Олексі Родвадовському довгий вік, щоб 
він міг і далі працювати над піднесенням добробуту, миру 
й щастя нашоі краіни, нашого міста і нашоі нам усім милоі* 
республіки!”

— Красно написано! -— промовив він, прочитавши. -— 
Але дуже мало! Повинні були білыпе написати про мою 
особу. Як виглядаю, як виступаю під час різних репрезен
тацій. Але так, то все правда. Коли б не я, то й не було б 
санаціі „Народного Банку”. Але про мое життя таки тут 
сказано дуже мало. Повинно тут бути, як то я ходив до 
школи, що я думаю про своіх професорів, бо це такий зви- 
чай, що так завжди пишутъ у життеписах великих людей. 
I про це тут повинно стояти, як то я вів свое господарство, 
як умів плекати воли й барани й цим підняв господарство 
цілоі краіни! Все це повинно перейти до історіі! А не на
пишутъ про це інші, то я сам мушу про себе написати, що 
я думаю, що робив, як працював ціле свое життя. А чому 
тут того всього тепер нема?

— Не виривайся перед батька в пекло! — відповіла 
пані Розвадовська. — Це тілько вступ до нового шляху, 
до твое! каріери. Тут ще дагалом і не сказано, що ти бу
дет да бурГомістра. Теперішнього бурі'омістра авансують 
у фінансовій дирекціі, де він досі служив, і він повернеться 
знову до свого уряду, тоді тебе придначать, а зараз по тво
ему призначенні й бу де допета стаття про тебе, про твое 
життя, про твоі заслуги. Після другоі статті буде й трети — 
розмова редактора з тобою на тему твоіх задумів.

— Це добре, бо це, що нині написали — дуже мало!
— Не будь такий гордий! I це, що тут написано — 

і так неправда. Який же з тебе економіст?! А тут ще й ска
зано, що ти — найбілыпий економіст цілоі краіни!

— А хто це писав? Це, певно, ти писала!
— Не в тому річ, хто писав, а в тому, що все це не

правда! А ти будь вдоволений, що так дуже тебе розхва- 
лили, і більшого не домагайся!

— Ти вже дна^ш, що все це неправда! О, ти завжди 
хочеш мене принизити!

Пані Розвадовська сміялася
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23.

Коли Родвадовсъкий дасипав того вечера, думав про 
свій новий уряд. Віи його ще не мав, але думати можна. 
I думка полинула за думкою, і він став мріяти, як у казці. 
Стане він да бурГомістра міета, отже міето його, він на 
чолі, тільки наказу^. В його руках великі гроші, а він ними 
господарю^...

У статті було, що він упорядку^ фінанси міета, під- 
несе прибутки... Отже, він мусить таке щось видумати, що 
дастъ міету великі гроші, і цим він і прославиться на цілу 
краіну, на цілу державу й далеко пода іі межами... Ось за
раз... Як був він у столиці сусідньоі держави, бачив там 
піддемний трамвай... чудова штука! Чому не завести його 
й у нашій столиці? Магістрат сфінансуз цю хитру штуку... 
а з усіх усюдів, з усіх краі'н приіздитимуть, хвалитимуть, 
а що найважніше — платитимуть! I всі питатимуть: „А хто 
це дав таким родумний задум? Хто здійснив таке мудре 
діло? ’ Це притягне багато людей до міета, оживе рух. мі
ето піднесеться, дабагаті^...

I в напівені бачить він, як у дійсності... Біля май- 
страту станція піддемного трамваю... великі юрби народу 
дібралися біля входу до підземелля... А під землею гуде, 
гуркоче і ддвонить... Над Ухав від. Від не може всіх помі- 
стити. „Чекайте! — каже десь він, — недабаром приіде 
новий від! Водів у нас досить!” I знову гуде, ддвонить, гур
коче, туркоче під землею. . А да той час дібралося днову 
так багато людей, що й новий від не може всіх поміетити! 
„Чекайте! — десь днову каже він, -— Недабаром приіде 
новий від. Водів у нас доеить!

А ввечері приносятъ до магіетрату гроші, гроші... а він 
сам, власноручно, відбира^ іх, виплачуз платні, а решта 
залиша^ться в магіетраті. що повні каси, повні всі бюра, 
повні всі столи... аж на демлі валяються гроші, гроші, 
гроші...

— А що?! — десь каже він до Миколяка. — Що? 
Ваші дрібні цеглинки, чи моі широкі дадуми?! Ось глядіть!

Миколяк щось хоче відповіети, та що мудрого він 
може сказати?

Вранці він оповів своій жінці про своі дадуми з під- 
демним трамваем.
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— 1 о порадься з кимось, хто на цьому розумщться, 
а то можуть вийти з підземною трамваю таікі самі міліо- 
нові прибутки, як і з кіна культурного палацу.

— Чему ти таке говорит?! Мій задуй цілком реаль- 
ний...

Кілька днів пізніше пригадав собі, що десь колись 
читав, що японці не сіють жита та пшениці, як у нас, а сіють 
опечатку родсаду, опіеля пересаджують ’іі, як у нас капу
сту. Кожну рослинку окремо, опіеля підгортають, обкопу- 
ють, підливають. Внаслідок цього ростуть жито та пшениця 
кущами і віддають в десять радіи більше зерна, ніж у нас. 
В десять разів більше! У нас видае одно зерно пересічно 
десять, а в японцев — сто! Коли б так засадити в нас одну 
десятину, то чистого прибутку буде яких п’ятнадцять ти- 
сяч ерібних. А на сто десятинах буде прибутку міліон п’ят- 
сот тисяч ерібних! Це вже гарний прибуток! А коли б так 
засадити тисячу десятин, то вже буде п’ятнадцять міліонів 
ерібних чистого прибутку. Правда, будутъ і якіеь там ви- 
датки, хай ім буде й на міліон ерібних, хай і’м буде й на 
більше, то завжди великий чистий прибуток лишиться! 
А це гріш! Таким гріш поставить наше міето впродовж 
одного роіку на ноги! Одна бул а шкода, про ці японські 
плянтаціі читав він колись, в якомусь часописі, а тепер 
не міг собі пригадати, де саме. А шкода, був би написав до 
редакціі, щоб дали йому ближчі пояснения, як це робити, 
коли засівати розсаду, коли та як пересаджувати... 
Шкода...!

I про ті японські плянтаціі’ жита та пшениці оповів 
своій жінці, але вона днову не родуміла цього діла й ціл- 
ком ним не захоплювалася. Вона й не вірила в те, щоб він 
міг щось таке зорганізувати й повести.

I ще одна стаття з’явилася про його фінансові здіб- 
ності і його призначено на бурі'оміетра міета. Став за бур- 
Гомістра і вже другого чи третьего дня піеля призначення 
попросив до себе міеького будівничого і, щоб піднести фі- 
нансовий стан міета, кадав будівничому виробити плян під- 
земного трамваю.

— Якого підземного трамваю? — питав здивований 
будівничий.

Годі новий бурГомістр почав широко оповідати про 
своі задуми. Будівничий слухав, слухав, посміхаючись,
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а коли промова вже оула скінчена, дниднув плечима 
і сказав:

— Не знаю, чи цю вашу річ, пане бурі'омістре, брати 
п«важно, чи гумористично?

-— Я цілком неважно іі беру!
— Коли ма^мо взяти цю річ неважно, то от що я дав- 

важу. Наше міето мале, з одного кінця на другим перехо
димо за десять, п’ятнадцять хвилин, а між двома найбільш 
віддаленими краями — за півтодини. I число населения 
мале, тому й малий у нас вуличний рух. По міеті і'здять 
автобуси, але не можуть і'здити цілий день без перерви, 
бо не мали б кого возити. Два автобуси збирають у нас 
подорожніх перед приходом кожного потягу й везутъ іх на 
двірець, по приході потягу родвозять нових подорожніх 
по міеті і далі опочиваютъ до приі'зду найближчого потягу. 
Автобуси не мають чего цілий день і'здити по вулицях мі- 
ста, а що робив би в нас трамвай? А ще до того підземний?

-— Але багацько туристі®, подорожніх приі'здило б 
тоді до нас дивитися на підземний трамвай!

— Чи прит'зидили б дивитися на підземний трамавй — 
не знаю. Але на нас напевно!

— Не розумію, чому ви, пане інженере, поставилися 
так ворожо до мого дадуму?

— У великих міетах, де вже віддавна були трамваи 
нині іх насуютъ, як дорогу, невигідну річ, і заміетъ них за
водятъ скрідь автобуси. А ми мали б робити навпаіки? За
водити те, що дороге і цілком непотрібне? Це кажу я да- 
галом про трамвай, а про підземний вже й слова шкода, 
ця річ уже гумористична. На вулицях міета тілько міеця, 
а ми лідемо під землю! Пане бурі'омістре, може маб-те ще 
який такий плян на оздоровления фінансів міета?!

Чи він мав супроти такого ворожого наставления су
проти себе говорити ще й про свій другий дадум?! У таких 
обстаівинах і при таких людях найліппіе — мовчи!

I він мовчав. Урядував собі. Правда, ще недавно на- 
рікав, що це його понижуз підписувати тільки чужі акти, 
але, ставши да бурГомістра, був дадоволений ід свого уряду. 
Не мав що робити, ні да що не відповідав, а тільки підпи- 
суваів... Ні, мав іще одну роботу, яку високо ставив, якою 
дуже величався. Це були його промови, які виголошував 
при рідних нагодах, підчас державного свята, або коли до
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„його міста прш’здив який лгіністер, чи який інший висо- 
копоставлений гість.

Ці промови він сам собі уклада®, при чему дуже дбав, 
щоб вони були у „високому” стйлі. Правда, він сам себе 
вважав за великого демократа, говорив багато про рівність 
людей, але не любив ясного, загально зрозумілого стилю, 
а навпаки, хотів, щоб його розуміли тільки високопостав- 
лені, освічені люди. Він не говорив, для прикладу: „Ми 
зійшлися, щоо відсвяткувати оце свято \ Це було б дѵже 
просто, дуже ясно. Він говорив: „Заля наповнилася по бе
реги наглою приявністю, бо вона знае, що морем океану 
підчас бурі радістю хвилюють наші груди, громами Бе- 
скйду о еться наше серце, і зливами повенеи у часі повені 
переповінені наші серця з тіщ причини, що це ваша ексце- 
ленція, пане міністре, поміж нас були ласкаві завітйти”.

3 таких і ім подібнВіИХ речень він був дуже гордий. Ці 
„майстерно збудовані фрази він часом переплутував — 
воно й не було легко іх усіх запам’ятати — і 3 пього вихо- 
дили опісля замість сумних — веселі, а замість веселих  
сумні речі. Якось виголошував він промову на жалібному 
святі з нагоди вбивства югославського короля Олександра. 
Під час промови він забув, 3 якоі династп походив убитий 
король, з династіі Обреновичів чи Караджорджіів. Це його 
плутало, боявся згадати династію і викручувався увесь час, 
коли говорив про слаівні боі 3 турками. Все це його бенте- 
жило й розхвильовувало, що він не тільки увесь час пере
ступав з ноги на ногу, але ще й наприкінці свощ промови 
замість сказати: „Вічная тобі пам’ять!” крикнув у авдито- 
рію: „Великий королю! 3 грудьми на стривоженій, жалем 
перейнятій руці звертаюсь до тебе: — До свиданія! Здра- 
ствуй!”

Він головував і на засіданнях громадськоі ради, а коли 
не знав, що відповісти на якусь натлу пропозицію, звер- 
тався до свого заступника, який завжди сидів біля нього, 
і той йому підповідав.

Своій жінці говорив не раз у тому часі:
Коли так роздумую, бачу, що все це я здобув своім 

розумом та своіми здібностями! Подумай тільки, наш край 
такий великий, мае аж три четвертини міліона мешканців, 
а ніхто не доріс до того, щоб бути за бурГомістра столицѣ 
тільки я! '
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Тепер носив він голову чим раз вице дадерту догори, 
вже ре добачував давно днайомих, особливо тих, яких не 
потребував. Він і говорив менше, а дате чим раз частіше 
нахмурював чоло, своему обличчю надавав дуже неважного 
вигляду і тим самим івикликаів враження, наче він думае, 
родвязуе важкі проблем,и життя...

...В „Селянській Правді" надрукували чорне по бі- 
лому, що він найбільший економіст, і в це він свято варив 
і часто починав свою мову: „Я, як найбільший економіст, 
бувпіий директор банку, думаю так і так ... і повторював 
якусь думку, яку почув від когось іншого. Реферати уря- 
довців, які він тільки підписував, завжди надиваів своіми.

— Я про це думав, і он то яке я видумав. Без мене 
той референт не був би того написав. Я сам мушу думати 
да всіх!

Його гордість скріплювало й те що його придначили 
недабаром членом дирекціі міських електрівень, куди він 
ходив раз на місяць на засідання, підписував кілька листі , 
і за це діставав так само, як і сенатор Наконечний — 
3.000 срібних на місяць. Він належав уже й до синдикату 
дерна, в якому теж рад або два рази на місяць ходив на 
засідання, підписував щось, що йому казали, й да це ді— 
ставав теж кілька тисяч срібних. I ще до інших господар- 
ських та економічних уставов він тепер належав, ходив на 
засідання, підписував і за це діставав гроші. Та чи він не 
мав права питатися своіми економічними здібностями, які 
приносили йому такі великі гроші? Та чи не мав права про 
себе говсірити, як про найбільшого економіста краю?

Пані Зося тішилася тим його піднесенням до слали, 
почестей і високих прибутків, але одночасно з цим іі об- 
гортав якийсь страх, якась трпвога. Йому щастило, але 
ану ж одного дня діднаються, що, крім гарного підпису 
й репрезентаційного виступу, він нічого не мае?! Ану ж 
одного дня діэнаються, і він завалиться, як давалився 
в банку? Ось хоча б долги міета! Як і перше, росли вони 
вгору, й ніхто ними не журився, А що буде, коли знсіву 
хто знайдеться й почне в часописах бити іі чоловіка, що 
в н далі задовжуе міето й не дбае про нього, як це було 
й за його попер едника. I далі іздили вози ід сміттям неда- 
криті, і далі магістратські слуги сварилися день-у-день 
3 перекупками, і далі топилися ті, що не вміли плавати...
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Він мусить внести щось ново в господарство міста! 
Ясна річ, що не ідею підземного трамваю, не ідею япэн- 
ських плантацій, але щось родумне, нове. Що саме? -— 
вона не знала, і від неі ніхто не міг того виматати, щоб 
вона ще й це знала. Ось таке роддумуючи, пані Зося зга- 
дала Миколяка, Зайшла до нього до банку, але тут дові- 
далася, що він з перепрацювання недужий, лежитъ у ліч- 
ниці. Довідалася івона в банку і про те, що він тепер права 
рука нових директоріи, і що вони бед нього нічого не ро- 
блять. „Мудра голова!’ подумала, купила китицю квітів 
і поіхала до лічниці.

— Квітка квітці! — промовила, входячи в кімнату 
Миколяка й подаючи йому квіти й тістечка. Вона, мовляв, 
уважала за свій обоів'язоік його провідати, бо вона завжди 
ставилася до нього з глибокою повагою й подивом до його 
здібностей та його таланту Вона завжди говорила своему 
чоловікові, щоб тільки його в банку слухав, а не доктора 
Ковалева, бо той, як злий дух, був оплутав іі чоловіка. Але 
що могла івона тут дробити?! I яка шкода, що іі чоловік 
не слухав його, Миколяка! Тепер перейшов банк у чужі 
руки, а ми повинні триматися купи.

Микол як слухав тих похвал і в думці ставив собі пи
тания: „I чого вона від мене хоче? Досі недобачувала мене, 
а нині такі похвали й така велика ласкавість! Мусить мати 
до мене якусь важну справу! ’ — і він пильно стежив, яки
ми то дорогами, якими закрутами забігае іі думка. Тільки 
його провідати — вона не прийшла.

Вона тимчасом випитувала про його здоров’я та життя. 
Миколяк сидів на ліжку і водно думав: „I чого вона від 
мене хоче?" А вона зноіву говорила про банк, що його да- 
хопили тепер пани з „Центрального Банку”, а він все це 
наперед передбачив!

— Вони не забрали в нас банку, а це наші погано, 
дуже погано, мушу сказати, господарювали. Тоді наші самі 
іх прохали, щоб перейняли наш банк. Думали, іщо ті пе
реймутъ, дадутъ гроші і залишать наших, щоб господарю
вали. А сталося те, що завжди стаедься в житті. Хто дав 
гроші, той і наіказуе. А наші того якби не родуміли й тепер 
нарікають.

— А мій чоловік таки викрутився з цього і як був па
ном, так і лишився ним! Знаете, що він тепер бурГомістер 
міста? Стоіть на чолі нашоі столиці!
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— Але коли б ваш чоловік був дреформував наш банк, 
був би став самостійним, ні від кого незалежним, правди- 
вим паном! Наш банк у наших руках був би дав основу до 
життя сотням людей, сам недалежний, мав би більшу владу 
в руках, ніж президент краю. Все це було можливе! А нині 
— він теж пан, але залежний пан. Як я чував, найменшо? 
справи не може сам вирішувати без згоди й волі панів на- 
горі. Що ж то да пан?!

-— Все це тілыки тимчасово, — відповіла пані Родва- 
довська. — А ви тут будете ще довго?

— Ще кілька днів, і вертаюся до своеі праці.
— Я мала б для вас маленьку роботу. Як пригадуете 

собі, в наших часописах були статті про непорядки в ма- 
іістраті. Мого чоловіка дали туди, щоб запив там порядок, 
але — ви самі це добре знаете — мій чоловік добрий, ро- 
Зумний, але до праці нестае йому часу. Тому от що ми 
дробили б. Мій чоловік відьме магістратські книжки до- 
дому, а вй ласкано переглянете і'х і складете плян санаціГ 
нашего міста, щоб з цим планом міг виступити мій чоловік 
у магістраті. Я пенна, що так, як ви це дробите, ніхто інший 
не зможе цього дробити. Моему чоловікові потрібне це до 
далыпоі каріери, тому за цю працю ми добре заплатим©. 
Ваша праця не триватиме довго, вона мае тілько висло- 
вити кілька нових родумних, досі ще цілком не висловле- 
них думок. За працю добре заплачу, і крім цього, коли мій 
чоловік дробить каріеру, ми не забудемо про вас, і вам теж 
доброю ікарііерою відплатимо. Для прикладу — директором 
банку ми легко можемо вас дробити, або якесь інше високе 
держание місце ми теж дможемо вам дати.

Миколяк добродушно усміхнувся й даперечив головою.
— Чому? — дапитала тихо, не сподіваючись відмови.
— Про цю справу я дагалом не бажав би з вами, пані 

директорова, говорити.
— Чому?
— Щоб вас не врадити.
—— Але ж говоріть усе ясно, щиро!
—- Я не вірю у ддібності вашего чоловіка. Він не мае 

свого бога.
— Він не мае Бога? Він же ж такий побожний!
— Не мае свого власного бога, свого власного ідеалу.
— Не родумію! Він не молиться до Бога! Як ви це 

думаете?
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Не мае свого власното бога, не мае бажання жити 
самостійно, бути своім власним паном. Колись був діди- 
чем, був сам свій власний пан, ні від кого недалежнли, 
а піпгов до банку кивати головою на те все, що йому па- 
каже доктор Ковалів. Хіба ж це пан? А тепер він у маті 
страті підписуе акти інших, сам не творячи нічого. Хіба 
це пан? А тепер хотів би росли моею працею! Н;і, пані, 
правдивий пан не живе з соків інших, а з власних, як здо
ровий дуб чи здорова сосна, чи інше ддорове дерево, що 
3 твердо! демлі тягне животвори! соки і иметься вгору. I як 
директор банку ваш чоловік міг бути паном, та не був, 
а тепер ви, пані директорова, хочете, щоб я дробив плян 
санаціі міста. Пощо? Щоб ваш чоловік міг при допомоді 
того пляну дробити каріеру? Ні! Чужим богам я ніколи не 
служив і служити не буду.

— Ви ще молодий, фантаст, нереальна людина! Ду
маете, що тільки здібні люди вибиваються наверх! Це не
правда! Ось ви здібні, а куди дійшли ді сво’іми ддібностя- 
ми?! 3 перепрацювання — в лічнищо. А мій чоловік — 
скажіть собі ширу правду — ніколи не рвався дуже до 
праці, ніколи не сушив собі голови рідними богами, але, 
бачите, репредентуе щоісь і е паном. А ви що? Працюете 
серед гамору, крику й наггруги аж до повного днищення 
нервів. А він нічого не робить, і в нього платня і прибутки 
вдесятеро білыпі, як у вас. При чому тут те, що ви нади- 
ва^те „богом”? Мій чоловік гладенький у поведінні д людь
ми, давжди чемний, ніколи ні з ким не веде суперечки да 
якогось свого бога, і ма§ виЩу піну, ніж десять таких ддіб- 
них, як ви. Ось це річ, яко! ви не родумщте..

— Може, я й не родумію, але все це —- чужий бог. 
Платня вдесятеро вища від моз’і — дуже красна річ, але 
вона мене не бере да серце. Мій батько, простий селянин, 
учив мене, коли вперше відводив до школи: „Ідеш між 
панів, але не продайся !м! Ні да одежу, ні да мурований 
дім, ні да !жу, ні да гроші, ні да почесті!” От простий се
лянин попросту говорив, це те, що я кажу, що він мав свого 
бога. Такого бога маю і я!

— Отже, ви не хочете легко даробити добрі гроші?
— Не хочу!
— Так бувайте ддорові! Вставайте скоро й вертайтеся 

ддорові днов до вашо! праці, до вашего бота!
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Спочатку була пані Зося Родвадовська недобра на 
Миколяка, як завжди бувають недобрі ті, що привикли 
людей купувати, на тих, що не даютъ продаіися. Була 
люта, а ле підніше, пізніше роз думу вал а, роз думу вала 
й прийшла до переконання, що іі плян був дурний, неро- 
Зумний, а то навіть і шкідливий. Родумним пляном санаціі 
фінансів міста був би іі чоловік показав, що він щ о с ь 
д у м а <=, що він самостійно хоче працювати, 
а це було б нещастя. Він був би нар обив со бі багато во- 
рогів! В кожній установі с, люди, які не хочуть, щоб був 
Заведений лад та порядок. I в магістраті були длодіі. які 
роками обкрадали місто, і ті наігбільше боялися всякого 
ладу та порядку. Тяжка боротьба чека^ кожного, хто схоче 
завести лад між злодіями. Іі чоловік і не придавався на 
такого {реформатора, ні на боротьбу із злодіями, і пляном 
санаціі фінансів міста був би тільки кинув на себе підо- 
зріння, був би зниЩив свою карщру!

Який чесний, який статечний цей Миколяк, що не дла- 
комився на гріш!

24. ■

Тепер пані Розвадовська дмінила своі во^нні пляни. 
Замість того, щоб іі чоловік вибивався вгору своіми сана- 
ційними планами, вона почала ще більш величаво влашто- 
вувати гостини. Тепер запрошувала до себе вже всіх, хто 
тільки міг мати вплив на карщру іі чоловіка.

— Коли я жила на селі, — говорила тепер не раз своім 
добрим знайомим, — то жила я з добрими днайомими, 
3 ким хотіла. Нині мушу гостити в себе людей чужих, часто 
й нидького походження, а ле тепер такий час! Політика — 
це велике гунцвотство, оправдуз всяке крутійство, всяке 
понижения, всяку нещирість і всяке кривления душею. 
Що ж робити? I таких простих мушу до себе просити 
і гостити іх!

I івона гостила в себе всіх, від кого тільки залежала 
справа іі чоловіка. Секретар найсильнішоі партіі в краіні 
Іван Лисий був да найважнішого гостя. Хитра штука, 
завжди елеі'антно одягненпй, привітно усміхнений, не
важна людина. Що коли обіцяв — дотримав. Це він допо- 
міг іі чоловікові стати за бурГомістра, і великою приядню 
дагоріло тепер серце в пані Зосі Розвадовськоі до пана
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секретаря, і ще більше до його пані, Як часто вона запро- 
шувала тепер до себе пана секретаря, і ще частнпе кого 
паню. Як іі гостила, як часто й сама бігала до іі дому.

I гостила редактора місцевого часопису тіф партіі. 
Це була мавпа! Лице кругло, червоне, як достигло яблуко. 
А на тому круглому, червоному яблуку — два великі кругла 
та блискучі невеличка скла і ледве помітний плескатий но
сик. Мавпа! Але які то сгатті він умів писати! Як з чер
ного він умів зробити біле! Коло нього ходила пані Род- 
вадЛська, як коло найбільшого ворога, в якого в руках 
була доля іі чолсівіка.

I Наконечного, голову тіщ партіі, голову без голови 
й без значения, також гостила в себе. Від нього багато 
можна було довідатися, що дісться в партіі.

I з кожноі іншоі коаліційноі партіі просила двичаипо 
до себе голову і його заступника, й секретаря та кореспон- 
дента чи редактора. А за тими „політиками" йшов довгии 
ряд високих урядовців з красвоі управи і з фінансовоі 
управи, і з дирекціі поліціі, і 3 інших важних урядів.

Але були між ними і — пробачте за слово - — свині. 
Вона прохала іх до себе, а вони — відмовлялися. Іван 
Лцсий вів селянську партію, а робітничу вів один судовии 
радник. Між ними були непорозуміння, і один одному ро- 
бив наперекір. Поставив Іван Лисий іі чоловіка кандида
том на бурі-омістра, то це поборював судовий радник від 
іімени овощ партіі, бо він мав свого кандидата Поставив 
судовий радник когось вище в шкільництві, де мав вплив, 
то знов Іван Лисий бив того пана, скільки влізло. 1 ак во
евали вони обидна, а на цьому терпіли посторонні люди.

В суді була якась скарга „Народного Банку”, що Ісак 
Апфельбавм не заплатив банкові свого довгу 20.000 срю- 
них. Переслухали і іі чоловіка, як свідка. А він, сирота, 
забув і за давнім своім двича^м родклав руки и промовив: 
,.Н е знаю! И е д н а ю про ц ю справу нічогі- 
с е н ь к о!” — „Але ж ви, пане директоре, підписали по- 
свідку, що пан Апфельбавм повернув того й того дня увесь 
довг!” _ ..Не знаю, я нічогісенько не знаю.

Це він казав щиро, правдиво, так воно справді було, 
але той длосливий суддя сказав усе це слово за словом впи
сати до протоколу. А опісля кореспондент ті(=і партіі на
писав про все це у столичнім часописі. Мовляв, ось як то
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в нас володіе селянська партія! На бурі'омістра міста ви- 
сунула людину, яка підчас судовоі розправи придналася 
прилюдно, Що, як директор банку, не знае нічого про 
справу, в якій видав посвідку, що він тільки підписував, 
що йому давали до підпису! I тепер ця людина мае госпо- 
дарювати фінансами міста! Вона мае іх направити! ГЦе 
більше, злі язики говорять, що цей неук у фінансових спра
вах мае оути кандидатом на ще вище міеце! I так далі 
и так далі бив цей кореспондент ворожу собі селянську 
партію іі чоловіком! •

Це оуло погано, і пані Розвадовська висушувала свій 
розум, як то дробити, щоб серце того судового радника 
приеднати для сеое і для справи свого чоловіка. Хай вони 
б’ються між собою, яке іи до цього діло? Але в цій бо- 
ротьбі хаи тільки не о ються іі чоловіком. I вже була пані 
Розвадовська заприяднилася з жінкою того судового рад
ника, і вже була заманила іі до свое! хати, і вже прохала 
панто радникову приіхати до них на село, і вже пані рад- 
никова була на це згодилася, але радник... відмовився. 
Тільки через посторонніх людей довідалася пані Розва
довська, що пані радникова комусь-там сказала, що зн0,в 
сказав іі чоловік, що вона, Розвадовська, заріже чотири- 
ніжну свиню і ціею чотириніжною двоніжних думае ку
пити... Га він, мовляв, не належить до цього товариства! 
Так він сказав, а це поправді він, вибачте за слово, та- 
кий сам!

А раз із президентом краю була дуже прикра сцена...
Пані Розвадовська прийшла якось до його бюра за

просити пана президента до себе на велику гостину -— 
були іменини іі чолоіка, Теплого Олекси. Прохала його 
чемно, делікатно, щоб був ласкавий звеличити іх дім своею 
приявніетю, та він пробурмотів до иеі, як вовк, грубо, не
привѣтно.

— Найперше платіть своі довги, опіеля робіть го
стики !

Стояла зніяковіла, язика в роті загубила.
— Так! Так! — повторив він. — Це щиро вам кажу, 

найперше платіть своі довги, гостина опіеля! Ті судові роз
прави за банкові справи -— один великий скандал!

Стояла знищена й однаково язика не могла знайтп 
в роті. Щось стиснуло іі горло.
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— Пане президенте! — пр омовил а тільки, і сльоди 
стали ій в очах. Вибухнула голосним плачем. — Пане 
президенте!...

Він підвівся і підійшов до нет.
— Не гнівайтеся! Я таки не можу до вас прийти, бо 

мені, президентов! краю, не дозволено ходити на такі го- 
стини. Ще казали б опісля про мене, що я на спілку з ва
шим чоловіком — дефравдант.

— Мій чоловік — дефравдант?
— Ті американські грсші, і та справа з Апфельбав- 

мом... Взяв 20.000 срібних і виставив посвідку, а в книж
ках ніде не записано. Боже, це в кожного може статися, 
але я не можу до вас іхати...

Вона плакала ще голосніше. Тоді президент взяв іі за 
руку і поплескав по руці.

— Не плачте, ви тому не винні!
— Пане президенте, ви нині знищили мого чоловіка 

й мене!
Пані, я не днищив ні вас, ні ватного чоловіка, і не 

думав ніколи вас нищити! Запам’ятайте собі, коли старий 
губернатор помре, і коли будемо нового настановляти — 
за ватного чоловіка я давжди буду пам’ятати.

Вона вже усміхалася.
— I?
— Більше нічого вам не скажу, а тільки це: за нього 

буду пам’ятати і всяких старань докладу, щоб він попав 
між кандидата, щоб саме він був за губернатора. Але в го- 
стину до вас не піду, тому саме, щоб опісля не казали, що 
да ні гостини ваш чоловік і став за губернатора. Пробачте! 
Я може це нечемно спочатку вам сказав, але вірте мені, 
що саме так я думав, щоб опісля не сказали...

-— Але що ж я гостям скажу ?
— А яке діло вашим гостям, чому я не прийшов?! 

Скажете, що я хворий, маю приписану дщту, не можна мені 
по гостинах... I кінепь! Цілую вашу ручку! — прощайся 
він, відпроваджуючи іі до дверей.

За дверима дупинилась.
— Це тільки він може так грубо говорити! Грубий, 

неінтеліГентний! Але, з другого боку, це він вперше сказав, 
що бу де підпирати мого О лек су, і що мій О лекса стане за 
губернатора! Хай Бог простить йому і його грубошкірість!
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I що ж? Була гостина і без нього. А втім, коли він уже 
обіцяв підпирати справу іі чоловіка, то на гостині він піл- 
ком був непотрібний...

I яка то красна забава була і без нього! Які то красні 
були дагалом іі гостини! Шхто в цілому місті, ні в цілому 
краю не умів так гарно, так щедро гостити в себе гостей, 
як вона! Ціле місто ворохобилося, коли іи чогось до кухні 
браікувало! А жиди купці все приносили, в усьому йшли іи 
на руку! I які то м’ясива, які риби, які вина, яка садовина. 
які кр.іти приносили на іі стіл!

3 якою ніжною тугою ргадувала не раз опісля ці го
стини! 3 яким замилуванням відживляла не раз опісля 
давно пригаслі образ»!

Взимі чи влітку приймала гостей на селі. Приірдилп 
авта за агатами. Гостей вітала вона, чи іі Олекса, вели в кім- 
нати, а подітися було де в просторому, відновленому бу- 
динку. Старіпі, поважні в сальоні, молодь на великій, про- 
сторш всранді — влітку, а івзимі — рорсіяна по кімнатах. 
Цигани грали, а молодь, як виросла нива жита, коли на неі 
повщ легіт віітру — вже хилиться. Влітку, в погідні дні, 
гості оули в садку на лавах під кріслатими горіхами, а де- 
хто на килимах на землі. Тут, біля горіхів, горять вогні. 
на рожнах слуги печуть печеню, запах якоі стелиться по 
всьому садку і манить до себе гостей. Слуги наливають 
у кришталеві чарки зологавого вина...

На просторій веранді плаче музика, а під кріслатим 
каштаном рорляглися професори — два сини в гімнаріі. 

іля професортв два великі деміжони вина, а професори 
лежать на траві довкруги деміжонів і філософують. Про- 
фесор Олекса Шестидітий приіхав ір жінкою й шестерма 
дітьми, рорлігся і тільки накаруз молодим Рорвадовським: 

Ану, Іване, принеси ще трохи м ясня і нових па- 
піросок! А тільки вважай псяча лабо, щоб були добрі, бо 
горе тобі, як стрінемося в клясі!

А коли надвечір сум обгортав Олексл Шестидітого 
ДУШУ, він починав баритоном співати:

Ой, дубе, дубе зелененький,
I ко*)  тебе ізріже,

*) — Хто.

Як я буду гнити?
Он, дубе, дубе зелененький!
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Ой. травко, травко зелененька,
Тко тебе іскосить,
Як я буду гнити?
Ой. травко, травко зелененька:

Ой, винце, винце черленое.
Тко тя буде пити, 
Як я буду гнити?
Ой, винце, винце черленог-,

Всі мовчали, бо професор Олекса Шестидітий мав 
красний голос, і кого піеня брала всіх за серце. Г! підхоп- 
лювали музики і все товариство з-під каштанів, і 3-іпд крі- 
слатого горіха, і з веранди, і з сальону. I всі співали сумно:

Ой, винце, винце черленок!
Тко тя буде пити.
Як я буду гнити?
Ой, винце, винце черленок'.

Усе це світова дрібниця, а все ж таки важливе пи
тания: Хто тебе, винце, буде пити, коли нас не стане на 
Божому світі? Ой, винце, винце черленое'. (

Гарні то були хвилини, $ що згадувати на ціле життя!
По заході сонця, коли надворі ставало вже холодну- 

вато, гості переходили в простору ідальню. Довгий ряд 
столів, прикрашених квітами, блискучою порцеляною і оі- 
лим щирим еріблом. Сотня гостей, гармідер, шепіт, усміхи 
і жарти. А коли перейшла перша страва, Родвадовський 
підносиів свою чарку вгору і виголопіував промову:

„...Як шумливі потоки 3 різних гір, скель і полония 
збігаються і лучаться в ріки, а ріки лучаться З'нов з іншими 
ріками і біжать у сине мор — так і ми лучимось без різниці 
народности і бед різниці віри в консолідаціі всіх творчих 
сил в добро нагло! мило! й любо! республіки! Лучімся всі 
разом!” . .

Гучні он лески луна ли з усіх кінців залъ Дальни гості 
підносили своі чарки вгору, а ближчі підходили до нього, 
щоб цоікнутися чарками. Музики грали державний гимн, 
і всі зривалися, як військо, з міеця.

Дрѵгий тост бѵв звичайно за Розвадовськоі здоров я. 
Зразкова жінка, справжня мати, перша на ввесь край госло-
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диня! Як це красно вона вмік влаштувати гостину! Як чѵ- 
дово вмщ забавити гостей, без різниці народности й без 
рірниці віри. Вони всі почуваються тут, як у себе вдома, 
тут, у цьому сердечному, щирому домі, а все це заслуга Гі, 
славно!, всім дорого!, всіма люблено! і всіма поважано! 
господин! дому! Многая літа!

I музики тепер гр а ли гучне „Многая літа”, а всі гості 
шдхоплювали і співали за !! здоров’я. Вона кланялася на 
всі ооки, а до не! підходили гості і вважали ра пошану для 
себе поцілувати I! в руку. О, це були хвилиии, це було 
життя! ' ~

А скільки справ полагоджував !! чоловік під час та
кого вечора! Скільки концесій виробляв рірним кѵпцям 
під час однік! тако! вечері, при вині, при картах. Або 
скільки податкових знижок! Купці допомагали влаштовѵ- 
вати такі гостини, то й ім треба було допомогти...

Чим далі коло і'х рнайомих, приятелів та друзів шир- 
шало і ширшало. Стар! приязні скріплювалися, нові на
га ярувалися. Ір усесильним секретарем парті! Іваном Ли
сим уже давно Рорвадовський ранив побратимство; рапив 
побратимство і р іншими впливовими урядовцями, в руках 
яких лежало вирішення найважливіпшх справ краю. А ви- 
сокий надрадник краево! управи рапив ір господинею по
братимство і серед ралі, перед усіма, поцілувався р нею. 

моею! Будь мені сестрою до само! смерти! Прися
гаю, п^о, як брат, буду тебе любити і все тобі рроблю, чого 
тільки в мене прохатимеш! -— говорив напівп’яний.

А лабатий чорт — старий губернатор — жив і жив, 
і гостини мусіли тягнутися ра гостинами. I коштували, ой, 
коштували! Великий гріх чекати на смерть ближнього, але 
пані Рорвадоівська прирнавалася до того великого гріху. 
I, ніде прав ди діти, !! О лекса чекав теж нетерпляче на 
смерть лабатого чорта...

А як мучило це прокляте чекання! Велика честь, ви- 
сокий уряд, найвищий у краіні. Так блирько до мети, а ста
рин живе, і раки помре, хто рна, що ще може статися! 
1 преридент краю може піти на пенсію, і секретар Лисий 
може рмінити свою думку. Рірне може статися, раки той 
помре. А він ще й десять років може жити!

Або ті довги! Тільки той, що сам улаштовук гостини, 
знак, що вони коштують! Доходи р села малі — тяжко, 
коли в міеті сидиш, а на сел! господарюеш. Платня в ма-
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гістраті не така висока, щоб на гучні гостини вистачала, 
отже подичазш, щоб утриматися на поверхні товариського 
життя. Правда, дещо діставали вони даром, дехто й пла
тив да інтервенціі іі чолоівікові, але всього цього було 
мало...

I довги росли. Кільки цих довгів уже було? А хто чи
слить своі доівти, коли ще не думав; іх оплатити? А той 
довг у „Народному Банку” більше міліона срібних... Не- 
вже ж повинти його увесь оплатити? Як? I з чого?

Аж хіба стане чоловік за губернатора, тоді й цей ве
ликий довг якось даплатиться. А покищо про це й не- 
варто думати.

...А коли б так все це не вдалося? — приходила часом 
тяжка думка іи у голову. — Коли б так не вдалося ? Ко
ли б... ні, про це страшно думати. Коли б він був дмушений 
повернутися на село, а село заберутъ у них за довги... Ні, 
ні! Про це не можна й думати!

А покищо, Щоб стати ще білып відомим і ще більш 
двернути на себе увату, він став письменником. У „Селян- 
ській Правда” і в щоденнику, який видавав уряд, почали 
з’являтися його статті на різні-прерізні теми. Дехто знав, 
що до хати панства Рорвадовських дабігав часом увечір 
той редактор — мавпа — з круглим, червоним, як достигле 
яблуко, обличчям і з блискучими невеличкими силами на 
маленькому носі. Прибігав на вечерю, пив багато вина, 
а опісля виймаів з кипіені рукопис, написаний уже на ма- 
шині, і читав. Читав по черзі під рідними надвами: „Кон- 
солідація творчих сил держави”, або „Яка ма$ бути в нас 
автономія?”, або „Як родв’язати справу нашоі літератур- 
ноі мови”, або „Значения лісів нашоі краіни”, або „Род- 
множуймо нашу худобу’ . Родвадовський слуха® і потаку- 
вав головою.

— Так, так, саме так я думаю! Добре! Дуже добре! 
Давайте, хай підпишу.

— Сто срібних гонорару! — казав редактор, не ви- 
пускаючи рукопису з рук.

— Чи не багато хочете, пане редакторе?
— Сенатор Наконечний платить мені давжди сто сріб

них да статтю такого обсягу, а за довшу — сто п ятдесяг. 
Платить бед торгів, та бед диску ей Коли вам вона задо- 
рога, то купить він.
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Розвадовський платив і підпнсував. А коли редактор 
відходив, Розвадовський говорив жінці:

— Яка шкода, що я не маю такого характеру, щоб 
сісти й написати статно! Сто срібних лмшилося б у ки- 
шені! Але хай чорт його вже побере! Статно написав 
я добру!

25.

Аж по читирьох роках таких гучних гостии, такоі три- 
воги та страху і такоі плідноі письменницькоі праці... од
ного дня в полудне в церкві задзвонили дзвони.

— Хто це помер / — питала пані Роэвадовська слугу, 
що повернулася саме з міста.

— Кажуть, що це помер старий губернатор.
— Хай з Богом спочива^! — зітхнула й перехрести- 

лася. — Вже був йому найвищий час стати перед Богом 
милосер дним! Хай Бог помилуй його!

Треба було піти на похорон. Гі ж Олексі, як бурГо- 
містрові міста, треба було виголосити зворушливу сумну 
промс'ву про велику втрату, якоі зазнав цілий край, якоі 
Зазнала й столица цього краю через смерть старого губер
натора.

— Олексо, щоб ти знов не сказав як югославському 
королеві: „До свиданія! Здраствуй!”

— Можливо, що саме цим разом йому скажу: „На 
многая літа! Здраствуй, що вже раз помер!”

Але він цього не сказав, а виголосив цілком пристойну 
промову. Правда, він повторив у ній багато старих, відо- 
мих фраз: і про море океану під час бурі; яке глибоким 
сумом та жалем хвилюк нашу грудь, і про громи Бескиду, 
3 якими цорівняв цього разу благородні вчинки помер - 
шого. Мовляв, як громи Бескиду блищать і всім з да лека 
видні і всім здалека чутні — так і вчинки померлого. I ще 
багато інпгих таких красних зворотів і порівнянь він ужив 
для прикраси свофі промови. Наприкінці згадав, підносячи 
руку вгору, що там уже відкрилося небо, щоб прийняти до 
себе душу праведника, якому від нас належиться: Вічная 
пам’ять!

Близьікі йому Сратулювали, що гарно говорив.
— Не в тому річ, чи моя промова була добра, чи була 

погана, а в тому, що він уже помер і не стоі’ть мені на до- 
розі! — говорив жінці.
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Тепер почалася біганина за опорожнении місцем. Кан
дидатов було багато, аж надто багато, бо як не кажи, 
а найвище добро, яке людина можс тут досягти це -— бути 
за губернатора... I за міністра добре бути, але міністер 
таки мусить дещо вміти, а від губернатора краі'ни, про яку 
йде мова, не вимагали жадного знания, ні жадно! праці, 
а платня була висока. Правда, з цього заняття деякі місцеві 
насміхалися. Казали:

— Уряд республіки ма§ в нас завести автономію, але 
він II не заводить, а нам кида^ одні фікці’і. Губернатор — 
та без жадно! влади!

I вони між собою висмівали людину, яка за вйсокѵ 
платаю давала себе вжити за ту стіну, за якою нібито був 
будинок, але насправді це була одна порожнеча. Так го
ворили, але в глибині душі кожний з них думав собі:

„О, щоб так мене!.. Щоб хоча на один рік таке благо 
на мене”...

Не диво, що тепер, по смерті старого губернатора, 
багато людей мріяло про це місце. Ось перший Наконеч- 
ний. Він був головою найсильнішо! парті! в краю, крім 
того був ще й сенатором, мав широкі знакомства і впливи, 
і тепер не сумнівався, що його покличутъ на це вибране 
місце. Чекав. Як його денервував кожний лист з пошлъ 
Але минали дні за днями, а його не кликали.

I посол Гарасимів — хоч був у гострій оподиці! і пра- 
цював за гроші сусідньо! держави, ду.мав нерад собі: 
„Ану ж уже помудріють там угорі і, щоб мене дробити не- 
шкідливим, признаетъ на губернатора... Що ж? Чи прий- 
няв би я це місце, чи ні? Мабуть, треба було б прийняти...”

I доктор Ковалів, хоч не був ні послом, ні головою 
жадно! парті!, мріяв тепер про губернаторство. Був ди
ректором банку, збудував культурний палац... Правда, ті 
обидві установи випали з його рук, але все ж таки він вва- 
жав, що він був единий у краю, що мав розгін, мав ініція- 
тиву, мав силу волі здійснити, що задумав. Таких людей 
усюди потребуютъ.

Всі кандидата бажали двернути на себе якнайбільше 
уваги. Вже перед тим почали були появлятися статті Род- 
вадовського, появлялися й статті Наконечного на всякі бі- 
жучі теми. Появлялися й статті Герасимова, а тепер почали
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появлятися і статті доктора Ковалева. Перша иого стаття 
була: „Хто повинен бути в нас да губернатора?”, де вичи- 
слював прикмети, що іх повинен мати новий губернатор. 
Отже, людина не дрібничкова, а з широким світоглядом, 
з ініціятивою, з родмахом. Перше давдання нового губер
натора — економічно піднести крашу. Тим то да губерна
тора повинен стати той, що вже працював на полі економп, 
хто вже виявив на тому полі своі ддібності.

А ня мавпа — як пані Родвадовська надивала редак
тора органу селянськоі партіі -— мала тепер справжній 
рай. Приходив до гостинниці, а тут уже на нього чекав 
радник, чи надрадник фінансовоі дирекціи

— Пане редакторе, дозвольте, щоб нині я мав честь 
повечеряти радом д вами... Саме нині минае двадцать ро- 
ків, як мене прийняли на службу до фінансовоі дирекцій 
Увесь час я працював чесно, статечно, повний пожертву- 
вання. Людей я не кривдив і пода урядом працював для 
народу, суспільности. Хотів би вміетити у вашему органі 
нотатку про цей мій скромний ювілей? А вино яке будете 
ласкаві пити? Токайське, чи бурГундське? А така мала но- 
татка... хоч трохи щоб на мене двернула увагу... Ось такий 
доктор Кѳвалів аж кричить про себе у своіх статтях! Я сам 
не вмію писати статтей, тому прошу вас.

__  Можна! — відповідав одним-единим словом пан 
редактор.

— А фотографію? Зробити обрадок; ЗаплачУ, по_ 
двійно заплачу! Боно давжди краще... Пане редакторе, 
дапевняю вас, що мені не йде про мог особисті справи, але 
так собі думаю, що урядовцеві, який чесно викону<= своі 
обов’ядки, давжди належиться якась сатисфакція, тим 
більш, коли він ще в силі віку і може виконувати й вищі, 
відповідальніші обов’ядки... Ну, кажіть, не так?

__  Так! — відповідав днов одним-^диним словом пан 
редактор.

Добре бути редактором у таких часах. 3 іеть вечерю, 
потім хоче ніби щось писати — дібрати матеріял до статті, 
та сам прохач вийма^ д кишені пом’ятий папір, а там усе 
написано, коли і де вродився, де і як учився, де і відколи 
служив, як працював, помагав бідним, як працюва для су
спільности. Подивиться на це редактор, щось помуркоче 
і сховаз у свою велику редакторську торбу, пообіцявпіи,
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шо надрукуз цю статтю в найближчому числі. Опісля ще 
трьом інпгим те саме обіцяе, і — нічого не вмістить.

— Не було місця... противиться лініі нашоі партіі... 
в чому саме? Не можу сказати, це велика та^мниця. Але 
я думаю, що таки мені вдасться якось іі вмістити. Поба- 
чимо! — і нова вечеря сама проситься.

Таікі то чуда діються, коли люди хочуть здобути місце 
губернатора, в малому провінціяльному місті.

Але всі ці кандидати, всі ці радники й надрадники, 
щ,о тепер вилазили з своіми кандидатурами, не були стра- 
шні ні панові Розвадовському, ні його жінці, лише двох 
вони боялися. Першого — доктора Ковалева. Иого ніхто 
не брав неважно, бо він осмішив себе директурою в банку 
та своім культурним палацом. Але він діяв енерпйно, на 
всі способи. Хто зна, якими дорогами тепер він піде, куди 
скрутить, щоб домогтися свого. Другий грідний супротив
ник був — сенатор Наконечний. Хоч секретар Лисий та 
президент краю обіцяли підпирати справу Розвадовського, 
але обіцянка — ще не діло. I Наконечний мав своіх при- 
хильників у партіі і в сенаті, і між урядовцями. А вже най- 
більше гнівило паню Розвадовську те, що Начонечний 
сидів спочатку тихо, чекаючи, поки його покличутъ, а коли 
не покликали, то він тоді до діла, щоб на себе звернути 
увагу. Він і’здив тепер по селах, ніби здавав звіти про свою 
працю в сенаті. Тіщ праці було стільки, як кіт наплакав, 
але він величався, хвалився чужими ділами, обманював 
і оббріхував народ! А це паню Розвадовську найбілыпе 
гнівило. А його платні агітатори, порозставлювані по різ- 
них кутках залі, кричали, що народ хоче його маги за свого 
губернатора. Народ за ковбасу, хліб та горілку одного
лосно ухвалював, що хоче мати пана сенатора Наконечного 
за свого губернатора! По таких вічах той народ висилав 
телеграми до столиці, що віче в такому то й такому селі 
одноголосно домага^ться, щоб уряд негайно призначив 
пана сенатора Наконечного на губернатора краіни.

— А то окаянна сатана! А то бладень! А то брехун! 
— лютилася пані Розвадовська. — Який це народ? За 
пиво, ковбасу?! Не народ, а аіітатори, яким він сам пла
тить !

Після таких віч появлялися потім описи в „Селянській 
Правді”. Ось читала вона опис віча в селі Свободівці:
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„НЕБУВАЛЕ СВЯТО В СЕЛІ СВОБОДІВЩ.

В кінпі нашого села виставили ми величаву тріюмфальну браму, 
прикрашену нашими напіональними прапорами. Біля піс;і тріюмфаль- 
ноі брами останньоіі неділі зібралися ми всі, нетерпляче чекаючи на 
прибуття нашого любого пана сенатора Наконечного. 3 села приіхала 
теж бандерія на конях. Коні були прикрашен! національними прапор- 
цями, а всі селяни в різнобарвних національних строях. Коли над’і- 
хало авто з нашим любим паном сенатором, заграла музика „Многая 
літа”. На брамі красувася великий напис: „Віта^мо дорогого гостя!”

Від імени селян виступив староста села, вітаючи щирими сло
вами оборонця селян — пана сенатора Наконечного. На цю промову 
відповів пан сенатор короткими словами, що він завжди вважав за свій 
обов’язок боронити селянське становище, досі його боронив і далі 
його боронитиме.

По промовах рушило авто пана сенатора, оточене селянською 
бандері^ю...”

Тут був уміщений образок: пан сенатор розпертий 
в авті, а біля нього вгорі кінські голови. Образок був 
трошки невиразний, а ле все ж таки на ньому вирадно було 
видно гордий, самовпевнений вираз обличил сенатора. 
Пані Родвадовська не могла дивитися на цей скандал.

— Він карщру робить, а грае ролю патріота! Такий 
дурний бик! А цю статтю напевно писала та проклята 
мавпа, що всім за гроші служить! Та проклята маівпа!

Але все ж таки, хоч пані Родвадовська не могла диви
тися на статтю, не могла іі читати, вона таки опанувала 
себе й прочитала до самого кінця.

„...Коли пан сенатор з’явився в залі, привітало його тут гучне 
й незмовкне: Слава! Слава! Слава! Потому промовляв пан сенатор, 
що доброго зробив він для братів-селян. Отже, він постарався, що 
уряд осушив поля в таких то й таких селах, він випрохав, що земле- 
робський реферат роздав стільки-то і стільки зерна на засів, і стіль- 
ки-то і стільки на прохарчування селян. Це він виборов, що уряд ка
зав зреГулювати там і там ріки, щоб не нищили селянських піль. Це 
він зробив, що уряд вибудував такі то й такі дороги, при чому наш! 
селяни заробили великі гроші. Це він тепер задумус такі-то й так! 
нові реформи, це він водно тільки й думае, як допомогти селянам та 
як поліпшити іх гірку долю.

3 великим захопленням прийняли селяни його звіт, а тоді ви
ступив селянин Гриць Підбережний і промовив від імени всього се
лянства:
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Брати селяни! Ви чули, що для нас дробив великоможний 
пан сенатор Наконечний! Це один-единий наш щирий патріот, наш 
щирий друг та приятель! Це все дробив він, як сенатор! А що ще 
дробив би він для нас, селян, коли б так став да нашого губернатора! 
Тому ставлю пропозицію... •

— О, так мужик на селі не говорить! — рлилася пані 
Родвадовська.

...щоб ми прохали й домагалися від уряду, щоб нашого любого 
пана сенатора придначив да нашого губернатора!

Тоді в далі піднялися довгі, голосні, вигуки:
— Пан сенатор Наконечний да губернатора! Ми всі, всі да ним!” 

Ось такі то були тріюмфальні віча, на яких домагався 
сенатор Наконечний високого уряду. Таких віч він мав 
за собою вже понад двадцать. Оце й найбілыпе длило ня
ню Родвадовську.

— Пане секретарю! То Наконечний буде да губерна
тора? — питала стривожена секретаря партія Івана Лисого.

— Хто вам це карав?
-— Ті віча...
— Пусте! одним-единим поважним кандидатом с ваш 

чоловік, а це все -— пусте!
— Але як уряд, як держава дагалом, додволяб- на такі 

віча, маніфестація?
— А по вічах телеграми й депутація до уряду, — смі- 

явся секретар.
— Нічото цього не родумію!
— Вентіль! — відповів одним словом секретар.
— Вентіль? I цього не родумію!
А він нахилився до нея й шепотів:
— Тільки нічого нікому не кажіть, пані директорова. 

Селяни не платять податків і податкові уряди натиснули, 
силою стягають. Це викликас між селянами невдоволення, 
крик, протести. Нііхто ж не любить, як його да довги гра- 
бують. Тому й сказала наша партія панові сенаторов!, щоб 
скликав по селах віча й вислухував прохання і скарги се
лян. Він це й робить, але використовус і для себе: його 
айтатори ставлять у всіх селах його кандидатом на губер
натора. Правда й те, що ті віча трошки інакше відбува- 
ються, як це описане в „Селянській Правді”. Коли він 
виголосить свою промову, виступають двичайно селяни ід 
сбоями скаргами, що ях да податки грабують. Біля сенатора
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сидитъ, двичайно, його секретар. Селянин скаржиться, а пан 
сенатор до секретаря:

„Запишіть все це, а ми з усім цим дробимо лад! Тільки 
запипгіть! Я зроблю порядок з цими урядовцями з подат- 
кового уряду!”

Секретар пише, чи бодай уда$, що дуже нильно все 
даписус, а селяни стаютъ на пальці й дуже пильно див- 
ляться. В руках секретаря, в його олівці, на кінчику вирі- 
шу^ться оця важна справа, що ось у Івана взяли за по- 
датки одежу, а в Грицька взяли теличку, тепер на кінчику 
того маленького олівця Іванова одежа і Грицькова те личка. 
I нові виносять сир ати, домагання та жалі. А пан сенатор 
водно та водно тільки накадуе своему секретареві:

„Запишіть! Вирадно, товсто запишіть то!
Люди вірять, що коли секретар пана сенатора все це 

дапише, то вже й полагоджена справа. Його проголошують 
кандидатом на губернатора й тоді Ще певніше вірять, що 
всі іх справи будутъ прихильно полагоджені. Вони й про- 
хають його, щоб за них не дабував, бо скільки то вже вся
ких панів обіцяло тому селянинові всякі блага, а з цього 
потім нічого не вийшло. Отже, прохають його, а він, дви- 
чайна річ, обіцяс. Хоч, що може він дробити в податкових 
справах? Податок с податком, і його мусить селянин за
платити, в час. Але пан сенатор обіцяс, що все це напра
вить, обіцяз навіть те, що коли стане за губернатора, то 
буде старатися, щоб селянські податки були нижчі.. буде 
старатися... Він обіцяс й те, що селяни дістануть нові праці 
при будові доріг, при направі берегів рік, щоб мали грош,’ 
і щоб тягару податків на собі не чули. Ось так він даспо- 
кою§ народ, а вам це шкодить? — питав секретар паню 
Родвадовську.

— Він обіцяс, але саме тому, Що він дабагацько обі- 
ця§, не може бути да губернатора. Але даспокоювати — 
він Добре даспокоюс.

Це трохи іі даспокоіло, а ще, коли довідалася від се
кретаря про віче, яке скликав пан сенатор у Підберіжцях. 
то іі настрій вже цілком покращав. У Підберіжцях недавно 
пан сенатор скликав віче. Але в тому селі мав Гарасимів 
своіх прихильників, і Гарасимів підмовив своіх, щоб роз- 
били сенаторові віче. В Підберіжцях ніхто не ви’іхав да 
село вітати пана сенатора, а ще, коли він став промовляти.
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йому перебивали. Коли він скінчив, виступив якийсь аГі- 
татор Гарасимова і так почав говорити:

Не слухайте, добрі люди, брехливих слів того пана 
сенатора! Все те, що він вам обіцяс та чим він сам себе 
вихваляе, неправда, обман, брехня, аби тільки вас міг дло- 
вити в своі чортячі тенета! Послухайте ви мене, добрі 
люди! Я був недавно на вічі цього пана в Свободівці. Там 
ми всі скаржилися на свою біду, і я поскаржився, що 
в мене забрали за податок бичка. Пан сенатор казав усе 
це записати своему секретарей! і обіцяв нам усім, що д тим 
дробить він порядок. Я й повірив у той порядок, а тут мені 
продали мото бичка. Я тоді до міста до пана сенатора на 
скаргу, а він до хати мене не пустив, він і говорити ді мною 
не хотів! Це такий сенатор ? Такий оборонецъ селян? За 
губернатора він хоче бути в нас?! Ану, браття селяни, геть 
ід ним!

За ним кричать і інші, підмовлені I арасимовим, під- 
мовлені та куплен!. Кричать, а далі й починаютъ битися, 
покищо тільки між собою, але блидько коло пана сенатора, 
щоб і він дещо схопив. Пан сенатор бачить, що біда. Хотів 
би втекти до дверей, але не пускаютъ чоловіки. Тоді він 
скопив черед вікно, а да ним його секретар. Обидва хотіли 
дістатися до авта, але й тут дбилися селяни в юрбу і не пу
стили. Пан сенатор утік у долішній кінець села, а його се
кретар у горішній. Опісля кульгав кілька днів, оо десь по 
дороді впав і потовк собі ноги. Потім кадав, що тут, у мі- 
сті, вивихнув іі собі.

— Це я бачила, це я бачила! — тішилася пані Родва- 
довська. — А добре йому так! А добре йому так! — вже 
весела раділа. — Хай він далі собі іддить, хай ще й роді- 
б’ють йому голову! Пане секретарю, яка то я вам вдячна, 
що ви мені вияснили справу і цим мене даспокоіли. А в су- 
боту ввечір буде вас чекати наше авто, прохасмо до сеое. 
Мила дабава буде в нас, скромненька та щиренька, як 
давжди, будутъ найближчі наші приятелі й друді.

— Хто буде?
— Як давжди, сама вибрана еліта. Поговоримо, поба- 

вимося трохи... Побачимо, хто переможе, чи той, хто шука$ 
собі прихильників між простаками, чи той, що живе д елі- 
тою, д впливовими панами. Я суботу вас чекас? наше авто.
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26.
Одного дня повідомили Родвадовського, що президент 

краю хочс з ним говорити. Пані Розвадовська почала бо
ятися за свого чоловіка.

— Боюся що ти будеш іхати до президента і по до- 
роді днову помітиш якийсь красний ланцюг на корову, ско- 
чиш до крамниці, купиш його і з ним поідеш на авдіе-нцію. 
Боюся й за те, що, може, не будеш чого знати, родкладеш 
руки і скажет да своім звича^м: „Не знаю...”

Чи вже не рад і не два говорив я в своему житті 
3 міністрами і давжди умів говорити. а це тільки ти вва- 
жакш мене за такого дурня та неука. А щодо ланцюга, то 
хоч і купив би я його, і пішов би з ним на авдщнцію, то 
що тут було б такого дивного? Кандидат на губернатора 
хліборобського краю...

— Чи не кажу?! У тебе все можливе! Ну, не гнівайся, 
а скажи мені, що скажеш, коли з’явишся перед президен
том краю?

- Що скажу? Скажу: „Високоповажаний пане пре
зиденте. Ви були ласкаві мене покликати до себе. Я з’я- 
вився оце до ваших послуг. Тепер слухаю, чим можу вам 
служити? ’ Тоді хай він говорить, чого від мене хоче. Ну. 
що ж недобре так буде? Думакш, що я не вмію з високими 
панами говорити? А він мені відповість: „Хочу вас пропо- 
нувати на місце губернатора”.

— А ти що на це?
- — Уклонюся й відповім: „Дуже мені мило почути, ви

сокоповажаний пане президенте, це з ваших уст...”, і так 
далі, і так далі. Не думай собі, що я забуду ядика в губі/ 
Він може мене запитати, як я буду урядувати, про це го
ворив я вже із секретарем Лисим і вже знаю, що маю від- 
повісти. Відповім: „Високоповажаний пане президенте, 
я ніщо! Я все підписую, що до підпсиу мені дасте, чи що 
до підпису дасть мені ваш заступник. Я все підписую 
і білып нічого”.

— Це дуже добре! Пам ятай собі, щоб ти не сказав 
там якоі дурниці, а говорив тільки те, що тут мені гово
рит. А новий ланцюг купит, як вертатимешся додому.

Коли пан Родвадовський став перед президентом краю, 
той сказав ііому, що по довгім міркуванні і в порозумінні 
3 коаліційними партіями вирішив висунути його, пана Роз-
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вадовського, на губернатора та перед цим хоче обговорити 
3 ним, як кандидатом, деякі питания, а саме хоче устійнити 
погляди на найважніші питания адміністраціі краю.

— Як вам, пане директоре, відомо, в мировому дого
вор! признано цій краіні автономію, але цей мировий до- 
говір роблено при зеленому столику, і пани, які його під- 
писали, не могли передбачити реальних вимог часу та мі- 
сцевих обставин. Реальне життя пішло в цьому випадку, 
як і в багатьох інших, понад паперові договори. Життя, 
реальне життя, виявило, що ця кратна, яка не жила ніколи 
вільним конституційним життям, нс ддібна ще сама собою 
управляти. Ось дивіться на такий „Народний Банк”, яким 
ви управляли. Виявилося, щ.о ви не вміли його повести, 
і довели його до повного банкротства. Як тепер передати 
вам ведення важливих державних справ?

— Це правда, повна правда! -— промовив пан Родва- 
довський.

— За здійснення автономіі побиваться між іншими 
і посол Гарасимів, але ви знаете, за які це гроші?

— Знаю, це я дуже добре знаю.
— Інші побиваються теж за автономію, беручи гроші 

днову ж таки від іншоі держави. Чи можна серед таких об
ставин віддати в руки цих людей важні державні справи?! 
Вони першого дня зрадили б увесь край сусідам.

— Пане президенте, це все свята правда! — потаку- 
вав водно Родвадовський.

Серед таких відносин витворився нинішній стан. 
На папері автономія, але насправді кратною управляемо 
ми, від імени центрального уряду. Перед нападами дакор- 
дону ми боронимося, вказуючи на дві речі: уряд губерна
тора, який стоіть на чолі кратки, і на те, що ми дійсно 
в міру того, як місцеве населения додрівае, і в міру того, 
як воно вчиться користуватися конституційними правами 
нашоі держави, в міру того ми й поступнево здійснюемо 
автономію, передаемо чимрад більпте справ до вирішення 
місцевих людей.

— Пане президенте, я цілком дгідний д вами, і я на 
ватному місці інакше не вчинив би, інакше не вирішив би 
цих справ. Це дійсно так е-> що ми ще не додріли до того, 
щоб самі собою могли управляти. Я цілком дгідний д вами!

— Ви дгід'ні? Але чи ви, нане директоре, свідомі того, 
що ви тепер кажете? Чи свідомі ви всіх наслідків? Чи по-
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- проти вас, пане пре
якому це не було вжезиденте? -— ; 

ясне. — Як то?
— Так, як я 

ви репрезенту^те 
вам не закинула 
нам.

Це
??,
ваша суспільність, щовд дапродалися 

і мого відома 
ми!

сказав. Автономія належиться краіні. 
отже й боретеся за автономію, щоб

але боретеся тільки д мого відома. Без і 
жадно? самостійно? політики! До ведения політики 
А ви, маиоутніи губернатор, тільки під нашим проводом 
можете політикувати! рнводом

I на це погоджувався Розвадовський.
-Т А те™Р «ажіть, майбутній пане губернаторе, які 

ваші оажання. Може, ма«=те яку свою програму? — спита» 
президент. г л -И1ав

— Програму? — спитав Розвадовський. — Програ- 
вее те „„7 шв " ”аЮ ЖаДШ>І ПРогРами- К°™ зажити 

се те, про що ми перед хвилинкою говорили а саме шо 
я мушу мати такі еамі „а заведения автономіей
■ ви, папе президенте, то коротко можу відповіети шо 
™аШ„аиПяР°ніР:Ма ~ “е СаМе ‘ М”Я Пр°ГРаМа- Віа вашог’пХ 
рами я ні на крок не відступлю.

пи 1 Ц9 ДУЖе добре - Але ®сеж таки: бажань не ма«=те 
ви «одних Г 4 с

стоіте ви и ділом за сказане тут слово? Родумію це так* 
ви заявили ось тут тепер свою повну дгоду д нашою нолі- 
™ ’ та щоо нс думали опісля д опозиційними партіями,

лачуваними д закордону, виступити проти нас. Навпаки 
ви зооов язаш радом з нами поборювати опозицію яка піл 

авт“-в-пригадуете
раса Ьульои , коли старии оатько каже Андріе-ві- Я тебе 
вродив, я тебе і вб’ю!” - Розумі^те? Отже як?
П„„7 *“ сказав’ — відповів пан Розвадовський — 

1 ЦЮ річ я довго міркував і ось тут святково заявляю 
що ооротьои за автономію не почну Колн 5 тутешні партіи

• почали и хоплн мене висунути „а чоло ті« боротьби‘ 
я прииду, пане президенте, до вас і все точно розповім’ 

ОЛИ скажете, ТО радом д вами буду бити опозицію!
— Це добре, дуже добре і це собі все нам’ятайте’  

чисьР- Н ПреЗИДеНТ Краю’ по рилины! додав, усміхаю-
Ь. Би, пане директоре, зможете боротися й за авто

номію, але з мого відома і ще ліпше — під мо?м проводом. 
Як то під вашим проводом — 

зиденте? — запитав Розвадовський,
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— Одно хіба спитав би я, чи буду я маги право при
значати урядовців і яких саме?

__  Призначати урядовців? А пощож вам це право.. 
Урядовців придначас краевий уряд, якого президентом (= я. 
Я й підписую всі призначення, побіч мене підписуе-те й ви, 
як губернатор. Точніше скажу: ви підпису^те перший, 
а я щойно по вас. Якого права ви хотіли б іще? Кожний 
буде банити, що першим на декретах будете підписаш ви, 
отже кожний і побачить, що це ви призначурте.

__  Добре, добре. А учителів, сільсъких учителів не 
міг би я призначати сам:

__  А хто ж би вас мучив такими пустими та маловаж- 
ними справами? На це в нас урядовці, а ви тільки підпи- 
су^те.

__  А коли б я так, для прикладу, не погоджувався 
3 яким призначенням? Я не кажу, що не погоджуся... але 
припустім, що трапиться такий випадок... що я не можу 
погодитися... і я не підпишу... Що тоді?

__  Коли б трапився такий випадок, що ви не зможете 
підписати якого призначення, то подаете причини, чому 
не дмоятете підписати, а справу вирішить пан міністер.

— Розумію, розумію. Це буде добре.
___ Права ваші великі! — промовив президент. — Як 

губернатор, будете мати право давати ініціятиву до закла- 
дання гуманітарних, добродійних та культурних установ.

__  Мені здаеться, що в нашій державі кожний грома- 
дянин ма^ право давати ініціятиву до закладання таких 
установ.

__  Це правда, майбутній пане губернаторе, але поду
майте тільки, що іиіціятива звичайвого громадянина — 
звичайна, а ініціятива губернатора — губернаторська. 
Подумайте тільки, яка тут велика різниця!

__  Ваша правда, пане президенте, що інакше воно е;- 
коли скличе збори в справі заснування якогось товариства 
звичайний собі громадянин, а далеко, далеко інакше, коли 
такі збори скличе губернатор! Так, ваша правда! Але я хо- 
тів мати право давати ініціятиву і в економічних справах.

_  Шануемо ваше бажання, і ви будете мати право 
ініціятиви і в економічних справах. При чому не заоуваите, 
що найважніше ваше право і найпочесніший ваш обов я- 
зок — репрезентувати.

— Це я знаю, це я вміюі
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Ренрезентувати, промовляти від імени краю -  
в краіні й поза п межами. Це, майбутній пане губернаторе, 
важніше, ніж ви собі уявляете. Це слава, це честь, яка не’ 
кожному смертному суджена. Досі репрезентували ви 
тільки наше місто, а тепер — цілий край! До нас приіде. 
аоо через наш край переіздитиме, для прикладу, який ко
роль, чи президент сусідньоі держави. Хто вийде його 
привітати, як не ви? Хто попрохае його до себе в гостину, 
як не губернатор краю?! Хто засяде по правому бопі ко
роля, як не ваша пані? А про це вже я й не зга дую, що 
про такі стрічі пишутъ опісля столичні часописи, наші 
и закордонні! Такі стрічі висвітлюють сотні світливців, 
у всіх столичних часописах появляються образки. „Пан 
гуоернато Розвадовський віта<= такого-то й такого короля. 
Пан губернатор Розвадовський приймае в своему домі та
кого-то й такого короля”...

—- А промовляв би до нього я? — питав Розвадов- 
ськии, приголомшений майбутньою славою й честю, і йому 
вже нині від ті<=і майбутньоі сдави й чести дрижали нерви 
1 горіли очі. — То я промовляв би до нього?

I озуміеться, ви і тілько ви. ІЦоб ви не мучилися, 
дістанете завжди вже готову промову.

Розумію, все це я добре розумію, але тут одна біда. 
Але як я до такого короля буду промовляти? Я ж не вмію 
чужих МО в...

По своему, як уміете. А тоді виступпть якийсь пе
рекладам і ваше слово за словом повторить мовою короля. 
Король на це відповість своего мовою, тоді знов той самий 
перекладам переповість вам усе по-вашому. А опісля знову 
в усіх світових часописах ваша промова до такого-то й та
кого короля і його відповідь вам. Кілько людей буде вам 
заздргти. Кілько людей дало б грубі міліони, щоб могли 
тілько сісти, здалека послухати короля, а ви сидите біля 
нього, ви вільно розмовляете з ним, вас висвітлюють ра
зом з ним! Подумайте тільки, яка велика, яка надзвичайна 
честь!

А коли приіде до нас який король чи президент?
— Цього ми ще не знаемо, але все можливе. В цій 

справі вже дещо р обиться, але покищо все це ще у великій 
таемниці, і нічого певного не можу вам сказати. В одному 
запевняю вас, вірте мені, що велика, надзвичайна честь
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чеказ вас, як губернатора. А ваша пані добродійка в яких 
бу де почестях, в якій великій славі!

3 ці ’̂і родмови були обидві сторони вдоволені. На 
відході президент просив, щоб про цю родмову Родвадов
ський інікому не говорив ні слова. Коли родголосить, то за
валить сам себе...

__-Ія прошу вас пане президенте, нікому ні слова,,
що я на все погодився.

I так вони родійшлися. В тому часі переговорював 
Родвадовський і д усіма політичними партіями в краю. 
Кожній обіцяв, що тільки іі справи буде боронити, та тіль- 
ки, щоб про не ні слова, щоб інші партіі не довідалися...

27.

Тяжке це життя! Як часто сняться нам усіякі буйні они, 
які в житті не ддійснюються, далишаючи в серці лише 
жаль. Або: скілько то радів ставимо собі в житті цілі, до 
яких прямуемо, боремосія да шлях до них, переоорюемо 
всякі перешкоди і, коли нам уже ддаеться, що ось-ось ми 
вже коло цілі — перед нами виринають, як д-під демлі, 
нові перешкоди. Скільки то радів гонимося да пашою ціл- 
лю, як мертвяк у кадці да дівчиною, а та дівчина кидае 
мертвякові перешкоди й ними стримуе його. А коли, дда- 
еться, що він іі наддогнав, — даспівав півень, і все щеда$.

__  Ось так і ми гонимося да тим губернаторством, 
а даспівав півень, і пропало все! — говорила пані Родва- 
довська.

Причиною до таких сумних слів та рефлексій давали 
віетки, які приніе секретар селянськоі партіі пан Лисий, 
і які поширював і Наконечний.

По міеті кружляли віетки, що президент краю дав мі- 
ніетрові внутрішніх справ на міеце губернатора трьох 
кандидатов. На першому міеці стояв Родвадовський, на 
другому Наконечний, на третьему - доктор Ковалев, 
який властиво, і не входив у гру. При кожному кандидатов! 
був його ЖИТТ6-ПИС, його характеристика, і його політична 
та громадська діяльніеть. Секретар Лисий, втае-мничений 
у ці справи, давав слово чести, що предидент краю намі- 
тив на міеце губернатора Родвадовського, як найбілып від^ 
говідного. Але Наконечний був сенатором, часто пробував 
у столипі, мав широк! днайомства, диався добре і д міні-
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стром внутрішніх справ, і міністер став по його боці і хотів 
мати його за губернатора. За сенатора Наконечного про- 
мовляло й те, що він бу в судовим радником, отже, прав- 
ником і більше родумівся на управі краю, ніж Родвадов- 
ський, який мав скінчену тільки гімнадію, а прав не скін- 
чив. Міністер підносив ще й те, що Наконечний працював 
на політичному полі в найбільшій партіі краю, і'здив часто 
по селах, селяни його знали, він мав між ними мир, вони 
й домагалися беднастанно, щоб призначити сенатора На
конечного на губернатора. Чому цього не дробити? Нако
нечний на ціле небо стояв вище від Розвадовського.

— Але за мого чоловіка стоіть президент краю! -— 
боронила позиціі пані Розвадовська.

Все залежить від того, хто покажеться сильнішим 
у столицъ Наш президент, чп міністер внутрішніх справ.

— А ви думаете?
— Не знаю. Мене не втаемничують у всі ці справи. 

Я маленька собі людина супроти всіх тих панів і не ба- 
влюся в жадні пророкування. Не знаю. Однак гадаю, що 
пан президент схоче поставити на своему, хоч, певна річ, 
що й міністер дабажае поставити на своему...

— Домовився б з вами! — ніби жартувала пані Роз
вадовська, але насправді і’і огортала злість і на Наконеч
ного, і на президента краю, і на секретаря Лисого, і на всіх 
і всіх. На Наконечного, що мав уже стільки гарних занять 
і такі високі платні, а другому не хоче дати істи нужден- 
ного шматка хліба... I на президента, що не хотів переперти 
своеі волі. Бо ясна річ, коли б він захотів поставити на 
своему, то вніс би редиГнацію, поіхав би до самого прези
дента республіки! Коли б він хотів, то умів би поставити 
на своему. За що була люта на Лисого, вже й сама не знала. 
Мабуть, да те, що про ці речі говорив так спокійно, вільно, 
як про щось йому чуже, далеке, а до них кільки радіи да- 

’іздив, кільки радіи його наступала як першого, найважні- 
шого гостя! А нині івсі ці речі йому такі далекі і такі чужі!

Але що було робити, щоб направити зло? Декрет На
конечному не був ще написаний, отже все це можна дмі- 
нити. Але як? Вона нервово бігала по кімнаті й майже 
кричала:

— Тут треба щосъ робити! Сама не знаю що, але 
конче треба щось робити! Олексо, думай!

А він, своі’м звичаем, родклав руки і промовив:
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— Не знаю!
-— Не знаю! Це одно ти вміеш сказати! А це твое 

діло — не мое;! Іди до президента!
— Чого б я ішов? Лисий подав нам ці інформаціі 

в якнайбілыпій таемниці.
— То ідь до міністерства, спитайся, як стоіть справа.
-— Ніби то так легко дістатися до міністра! А хоч і ді- 

стануся, то що я йому скажу? Він воліе Наконечного, бо 
він судовий радниік, чи навіть надрадник, доктор прав, се
натор, і що я йому скажу? Що <= він надрадник, доктор 
прав, сенатор?

— Але щось конче треба тут робити! Олексо, думай!
— Коли ти нічого не может видумати, то що я виду- 

імаю? Не знаю.
— Ти мусиш це знати!
— Жінко, я не знаю. А кажеш ти, що тут конче треба 

щось робити, то йди й питай людей, що вони роблять, коли 
мають щось дробити.

— До предидентовоі іду!
Але предидентова чи нічого не знала, чи не хотіла 

сказати, досить, що пані Родвадовська вернулася з тим са
мим, з чим пішла. А тимчасом ід столиці вернувся й по
сол Гарасимів і привід вістку, що міністер внутрішніх 
справ підписав уже придначення сенаторов! Наконечному. 
Справа пішла вже до президента республіки, який теж уже 
це призначення підписав. В найближчі дні це придначення 
буде урядово оголошене.

А коли того дня дайшов Родвадовський до гостнниці 
„Зоря”, то побачив там великий натовп людей В далі, лі- 
воруч від входу, всі столи були сполучені в один довгий, 
при столах бул о людей, як на королівському весіллі. На 
чолі стола — Наконечний з жінкою, а далі — його дна- 
йоімі, друді.

— Що це таке? — спитав Родвадовський у прислуги.
— Пан Наконечний став да губернатора. Влаштував 

вечерю для п’ятдесят людей, але і’х більше.
Неначе д-під демлі д явився доктор Ковалів. Задиха- 

ний, поправляв на голові волосся.
— Чого стоіш? — спитав Розвадовського. — Нако

нечний да губернатора. Всі йому і'ратулюють, ходи й ти! 
Правду сказати, д нього буде ліпіпий губернатор, як ти. 
Він правник, знае обставити, людей...
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доктоп Кп«И?- - спитав Розвадовський, здиюований, що 
доктор Ковалів оере так легко свою програну справу.

Я? А що я? Я й не побивався за тим губернатоп- 
ством, там треоа було згодитися на соромні умови, а я чо- 
го о мав годитися. Багапько дурниць зробив я вже в житті 
Ніхто 3 людей вгд них і не вільний, але робити підлості’ 
складати соромнг заяви - того не роблю Пробам, я спі- 
шуся до товариства.
робитиЗВаДОВСЬКИЙ СТОЯВ ХВИЛИНКЬ не знаючи, що йому 

Ходім до гардероби, і другими дверми вийдемо. Не 
можемож тти в товариство того, .що так нечесно проти нас 
воював. — промовила пані Розвадовська і потягнула чо- 
ловіка за рукав до других дверей.

Мовчки верталися додому. Справа — програна. Що 
тепер иому робити? Иого місце буріомістра було тільки 
переходове, доки не стане за губернатора. А тепер ним не 
став, отже, з майстрату скоріш чи пізніше доведеться йому 
виоиратися. Але куди? ?

На село?
А що з долгами? Більш як міліон срібних! Як став би 

за гуоернатора, то думав би іх як ось то оплатити, 
а тепер ? ’

Не спала тк-і ночі пані Розвадовська, не спав і Розва- 
довськии перевертаючися з боку на бік. Пропало все! 
Іэже так близько було мети, а тут усе урвалося. На думку 
приходила иому річ, що стільки разів скріплювала його 
гордощі, шдносила вгору голову. Село належало до його 
родини, до панів Родвадовських, щс з часів Наполеона, 
переходило з покоління на покоління, аж дійшло до нього... 
Ліцитація. — і він уже бачив у своіи уяві, як у суді ліци- 
тують иого село... Красні будинки, вироблені поля, а люди 
дають дрібні гроші, як завжди в таких випадках, на його 
оанкротстві хочуть збагатитися.

Дикі звірі, шакали! Збіглися на мое- нещастя’ -  
стогнав Розвадовський.

-- А я собі думаю, що тут щось нс те! — анайшла 
пан' 1 оэвадо'вська потіху в своему горі. — Дивися, Олексо. 

ОЛИ о Наконечного призначили на губернатора, то не 
призначення було б зараз оголошене в урядовому деннику 
як уло тьос. на оурГомістра. Зараз було б, як тільки його



подписали. А придначення Наконечного вже було оголо- 
шене?

— Не було. Я читав найновіше число урядового ден
ника.

— Отже він не придначений! I не буде придначений! 
А завтра рано треба купити урядовий денник і знов поди
витися. А не буде ще день, ще два, тоді наша виграна, тоді 
я сміюся з Наконечноі, що так осмішилася радом з своім 
чоловіком. Спи і будь спокійний! Моз серце віщуз мені 
тільки одно благо.

I справді, наступного дня придначення не оголошу- 
вали в часописах. I днов минув день, і днов дійшло сонце, 
і вийшли часописи, але днов бед оголошення придначення. 
I днов був вечір, і днов дайшло сонце, і дійшло наступного 
дня, але днов про губернаторство Наконечного — нічого.

— А я тобі кадала! Я тобі кадала! — тішилася пані Род- 
вадовська. — Я тобі кадала. В мене добрий ніс, добрий 
нюх. Наконечний губернатором не буде, а будеш таки ти! 
Побачиш, що правду, як давжди, і цим радом маю тільки я!

I Ще минуло кілька днів, як до телефону покликав 
предидент краю Родвадовського. Повідомляв його, що мі- 
ністер внутрішніх справ бажаз його піднати, тому в най- 
ближчу середу чеказ його в себе.

— А придначення Наконечного ще не підписане? — 
спитав Родвадовський.

— Хто вам це кадав? Перед від’іддом прошу дайти 
до мене.

Це була нова радість! Нова радість пана Родвадов
ського, ще білыпа радість пані Родвадовськоі, що й цим 
радом вона мала добрий нюх, добре виднавалася у відно- 
синах. А ще сильніше дростала іх радість і іх длорадість, 
як довідалися, що таке саме дапрошення на найближчий 
четвер дістав Наконечний Виходитъ, що Наконечному ні- 
хто нічого не підписував, а все це він виссав д пальця! 
I який необережний, який самовпевнений! Гостину на 
сотню людей справляз! А добре йому так! Скільки він да- 
платив, і як він цим осмішився! — тішилася пані Родва- 
довська і вже міркувала, яку науку виголосить при най- 
ближчій нагоді Наконечній.

Отже, пан Родвадовський мав іхати до столиці на по- 
слухання до міністра внутрішніх справ. Справа не була
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йтивмі

така проста, така легка, така звичайьа. Пані Родвадовська 
промовила до чоловіка:

Я дуже боюся, щоб ти не сказав чогось дурного 
міністрові, або, щ,об ідучи до нього, знов не скочив до якоі 
крамниці купити ланцюг на корову, чи якийсь там серп... 
Знас-ш, — я поіду з тобою. Заведу тебе під самі двері і там 
почекаю. Тоді я буду певна й безпечна. I по дорозі обго- 
воримо ще деякі справи...

28.

Прийняття в міністра внутрішніх справ було коротке 
й випало. як цього заздалегідь був певний Розвадовський, 
прихильно для нього.

Ставши перед міністром, він спитав, чого пан міністер 
був ласканий покликати його до себе ? Пан міністер від- 
повів, що президент краю висунув його, Родвадовського, 
кандидатом на губернатора, і ось тепер він. міністер, хоче 
його піднати й довідатися, яка в нього програма, на випа- 
док, коли б він став губернатором.

— Моя програма? — відповів Розвадовський. — Це 
ви, пане міністрс, і ваш уряд маете своі программ, і це ви 
будете іх ддійснювати. Я до нього не втручаюся. Я одно 
днаю, що все не маю підписати.

— Це гарно з вашого боку, що ви таке довір я маете 
до нашего уряду, але я питаю, яку маете свою власну про- 
граму? А може маете які доматання від імени своіх дем- 
ляків?

— Ідея мого життя була, сьогодні е й завжди оуде: 
консолідація всіх творчих сил держави бед рідниці народ
ностей і віри. Консолідація всіх творчих сил проти всіх 
нетворчих — для піднесення й родвою нашоі милоі і всім 
нам любоі реепубліки. А про інші справи, як уже мало- 
важні, я й не думав, а все, що мені дадуть до підпису, під- 
писую. Так само думають і всі моі демляки.

-— Пане бурі'оміетре, хто це, властиво, піддав вам 
думку старатись да міеце губернатора? — спитав міністер.

— Моя жінка! — гордо відповів Розвадовський.
— Ти так йому відповів? — спита л а стривожена пані 

Розвадовська свого чоловіка, коли той, вийшоши від міні
стра, да дверима іи оповідав про редультат послухання. —
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Це ж дурне! Як міг ти, як кандидат на губернатора, так 
по-дурному відповісти? I перед тою дурнотою я тебе не 
встерегла!

— Не хвилюйся надаремно! даспокоював іі. — Це 
не було таке дурне, як ти собі думазш. Міністер почав на 
це моз слово сміятися, тішитися і запитав мене:

— Ваша жінка?
— Так, пане мініетре, моя жінка! — відповів я. — Ви 

іі, високоповажаний пане мініетре, ще не дназте і тому смі- 
зтеся. Але знайте, що це родумна, статечна пані, і що вона 
скаже, все ддійснюзться!

Міністер іще сміявся, опіеля промовив:
— Пане бурСомістре, ваша протрама мені подобалася, 

особливо ваше велике довір’я до нашого уряду. Це добре, 
це гарно з вашего боку. Із вашоі программ і з вашего ла- 
скавого бажання нам служити будемо старатися при най- 
ближчій нагоді скористати. А вашу паню від мене сер
дечно поздоровіть.

— Я завжди до ваших послуг, високоповажаний пане 
мініетре! — відповів Родвадовський.

- Ну, все це ще ніщо! — пр омовил а пані Родвадов- 
ська.

— Ніщо?! Все це ще ніщо?! А що ж білыпе ти хо- 
тіла б? Це ж міністер і по-міністерському відповідаз, го
ворить. Я це добре знаю, вже не раз і не два мав нагоду 
3 такими панами говорити. Він тобі не скаже просто з мо
ста: „Я вас придначаю на губернатора”. А він говорить 
дипломатично: „3 вашоі ласкавоі охоти, з вашого бажання 
нам служити будемо старатися при найближчій нагоді ско
ристати”.

— А не сказав він, коли це буде? Хоч приблидно?
— При найближчій нагоді — це сказано дуже ба- 

гацько. Нині, завтра, піелядавтра буде старатися скори
стати з мого бажання ім служити. Як не кажи, а це сказано 
чудово — красно, родумно і дипломатично.

В тому самому часі був на послуху в того самого мі- 
ніетра і сенатор Наконечний. Секретар Лисий мав про 
обидва послухи точні відомості і оповідав таке про род- 
мову мініетра з Наконечним.

Міністер спитав Наконечного, яку він маз црограму 
на випадок, коли б став за губернатора. На це питания той 
відповів дуже широко. Коли, мовляв, він стане губерна-
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тором, найперше схоче піднести сільське господарство тим 
способом, що буде старатися перевести в цілій краіні ко- 
масацію всіх селянських земель, а одночасно з цим і пар- 
целяцію всіх великих мактків на користь селянства. Крім 
цього, до високих, нині недоступних полонии, треба в як- 
найкоротшому часі збудувати дороги. Всі полонини треба 
вгноіти, на них мусить бути заведене розумне господарю- 
вання. Далі треба завести в краіні нову породу худоби, 
бідним селянам треба дати кредити на закупівлю тік’і ху
доби. Між деякими гірськими селами немак доріг, люди 
мусять далеко об’іддити, отже, треба вибудувати цілу сітку 
гірських доріг. Річки, які часто виливають і тим спричи- 
няють селянським полям великі пгкоди, треба дреі'улювати. 
Крім цього, треба в якнайкоротшому часі родбудувати 
в краіні промисловість...

— А хто даСть гроші на все це? — перебив міністер.
— Держава! — відповів кандидат на губернатора.
— А ви, пане сенаторе, спитали державу, чи вона ма§ 

на це гроші? Воно трохи ридиковна річ обіцяти селянам 
усі ці блага, не спитавши спочатку держави, чи мак вона 
на це все гроші? Ці реформи треба було б проводити ці- 
лими десятками літ, а ви, пане сенаторе, вже нині все це 
обіцякте! Не зможете все це здійснити і цим викличете 
між населениям краіни недадоволення, а цього і так уже 
досить у вас. Знаете й ге, пане сенаторе, що дві сусідні 
держави видаютъ великі гроші на агітацію в нас — проти 
нас, підбурюють наше населения, щоб воно боролося за 
автономію, щоб домагалося меліораціі, комасаціі та пар- 
целяціі піль, дбудування доріг, упромисловлення краю 
і так далі й так далі. I ви, пане сенаторе, влаштовукте ма- 
сові віча, на яких теж обіцякте боротися за автономію, і за 
те, щоб вибороти всі блага від нашоі держави. Пощо 
все це?

— Коли про ці речі не можна говорити, то я можу 
про них і не говорити... -— відступив сенатор Наконечний.

Але все ж таки міністер не міг рішитися підписати 
декрет ні одному, ні другому. Предидент краю підпирав 
справу Родвадовського, але на стіл міністра внутрішніх 
справ надіслали „приятелі” Родвадовського рідні нові 
акти. Між іншим були тут відписи судовоі родправи „На
родного Банку” проти Апфельбавма, в часі якоі кандидат
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на губернатора краю сказав, що він був директором банку, 
але про справу Апфльбавма нічого не зна§; а з розправи 
виплпвало, що директор Розвадовський узяв разом з до
ктором Ковалевим від Апфельбавма 20.000 срібних на 
виплату довгу, але тіф‘ суми не вписано в банкові книжки... 
То знов інпті „приятелі” присилали ще інші акти, з яких 
виходило, що пан Розвадовський, будучи директором „На
родного Банку”, взяв для себе з американських грошей 
700.000 срібних. I ще багато інших, подібних справ п пив по 
тепер на бюрко пана міністра, **сідало на вершечок актів 
і кричало:

-— I цей ма$ бути за губернатора?!
Вта^мничені шептали між собою, 1150 на губернатора 

мали призначити таки сенатора Наконечного, але дві речі 
перехиляли вагу на бік Розвадовського. Раз, що сенатор 
виступив перед міністрірм 3 дуже радикальними, можна 
сказати, навіть фантастичними, задумами реформ, а друге, 
що президент краю хотів мати за губернатора Розвадов
ського, а не Наконечного. Ішла боротьба за автономію. 
Коли на чолі краіни стане родумна, характерна людина, то 
вона може почати рішучий бій за автономію. А пощо це? 
Розвадовський дурніший і менш характерней від Наконеч
ного, він і в довгах, він і скомпромітований деякими вчин- 
ками у банку, але такого саме треба. Він буде вірно слу
жити!

I в короткій часі урядовий денник приніс вістку, що 
колишній директор „Народного Банку”, бурГомістр сто
личного міста краіни, відомий працівник на економічному 
полі, загально знаний патріот, всіма люблений і поважаний 
громадянин, широковідомий органідатор громадського 
життя, зразковий чоловік і батько родини -—- пан Олекса 
Розвадовський придначений на губернатора.

„Від дня призначення пана Олекси Розвадовського на 
губернатора краіни”, — можна бул о читати в часописі, — 
„життя краіни попливе новим руслом. Ідеалом нового пана 
губернатора бул а завжди консолідація творчих сил нашоі 
любоі, всім нам милоі республіки...” Після цього появля- 
лися статті про його повне посвяти й повне праці життя, 
його великий портрет з величавим його підписом і багато- 
багато таких речей, які двичайно появляються, коли кого 
призначають на губернатора.
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Паш Родвадовська була в сьомому небі. Не тільки 
тому, що стала губернатор овою, а ле й тому, що й цим ра
зом мала правду.

— А казала я Миколякові, що тепер такий час, що 
потребуютъ таких людей, як мій чоловік, а не таких, як він! 
I ось моя правда!

29.

Гарні то були хвилини, спогади від яких залишилися 
на ціле життя і не раз у часах суму чи життевих невдач 
освітлювали ясним промінням темряву життя, додавали 
охоти, випростовували хребет і будили надію на дальшій 
тернистій дороді життя.

Гарно воно було, коли одного погідного ранку всі 
важніші вулиці міста були прикрашені ветикими прапо
рами, а він, новопризначений губернатор, Іхав цими при- 
крашеними вулицями до величаво! будови краевого уряду, 
щоб почати там урядувати. На вулиці, блидько краевого 
уряду, стояли довгі ряди шкільноі молоді, яка вітала його 
гучними вигуками: Слава, слава, слава!

Коли авто зупинилось перед входом до будівлі, Р03- 
вадовський висів з нього і глянув угору, на будинок кра
евого уряду, прикрашений величавими довгими держав- 
ними прапорами. Але приглядатися до цих прапорів не 
було коли. Довкруги тисячі людських голов, тисячі при- 
вітних очей усміхалися до нього, тисячі рук ласкаво кивали 
і з тисяч грудей неслося невгамовне: Слава! Слава! Слава 
Перед ним стояли дівчата в різнобарвних народних строях 
3 великими китицями квітів. Одна з них говорила щось 
тихим, збентеженим голосом. 3 ціе! промови Родвадов- 
ський зрозумів усього кілька слів: „Наш, пане губерна
торе, наш вожде, веди нас і провадь! Він ледве встиг по- 
дякувати, відповісти кілька слів і взяти китицю квітів, як 
уже підступив до нього секретар краевого президента 
і прохав іти з ним — пан президент краю чекае.

Вищі урядовці були зібрані у великій далі. Президент 
краю привітав його, а він відповів, звернувшись до прези
дента й урядовців. Консолідація всіх творчих сил для до
бра нашоі любо!, всім нам мило! республіки — це був його 
ідеал, для якого жив, увесь вік працював. I тепер закликав 
урядовців, щоб і вони для того ідеалу жили, працювали,
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бо край вимагае від них праці, посвяти та безмежноі Лю
бови. Згадав він і про характер людини. Характер не най- 
цінніпіе, що мае людина. Ще дгадав і про океан почувань, 
що зібралися в його трудах, і про вилив рік у часі повені, 
і про громи Бескіедів, і наприкінці дне® про консолидацію 
всіх творчих сил для добра нашоі мило! і нам всём дорого’! 
республики. Офіціяльна частина свята на цьому була за- 
кінчена.

Йому представлялися урядовці, Деяких з них він знав, 
деяких гостив у себе — з тими мав кілька сердечних слів. 
3 тими, яких не знав, не запускайся в родмову: стисік руки 
й усміх були аж надто великим виявом його приступности 
й ласкавости.

Коли він далишився сам у своему бюрі, глянув крідь 
вікно. Перед будинком краевого уряду простягався вели
кий сад, з різнокольоровими рожами, що тепер зацвіли, 
а далі — річка, і за нею днову будинки міста. Зтадав, як 
він був малим школярем і часто бавився на цій площі з то
варищами — тоді це було паеовисько да містом. Чи міг 
він тоді спити, що колись на цій площі стане величавий 
будинок краевого уряду, а він, як губернатор цілоі краіни, 
бу де найвищий уряд овепь!

Це почуття робило його гордим, самовпевненим. Не 
кожний пе осягне! А коли він осягнув, то тільки своіми 
здібностями, своём родумом, своём характером!

Випрямився і почував гор діетъ у своій душі, само- 
впевненість і силу. Ця сила народжувалася саме в його 
грудях, народжувалася саме тепер, коли став да губерна
тора. Яким маленьким був нині перед ним президент краю! 
Як крутився! Який був чемний, та який ласканий, та який 
„Покажу я тобі ще свою силу!’’ — думав у цій хвилині но- 
вий губернатор. „Покажу я тобі ще свою силу, свою 
владу!’’ А всі ці високі урядовці, — як низенько йому кла- 
нялися, як своіми усміхами і своею поведінкою старалися 
прихилити до себе його увату та його ласкавість.

Тепер він буде володіти! Буде виявляти свою волю, 
впливати на думки та на діла підкорених собі урядовців! 
Він губернатор, найвищий урядовець пілоі краіни!

А тут д’явилися рідні депутаціі й делеГаціі, і вони ще 
вище підносили його духа. Ще того самого дня дголосилася 
до ньогО депутація з його села. На чолі депутаціі стояв 
старий місцевий священик і старий учитель — управитель
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школи, а з ними прийшло понад тридцать селян. Про- 
мовляв священик. Прирівнював нового пана губернатора 
до Авраама, Якова, але найбілыпе до Мойсея, який про- 
вадив жидівський нарід з кгипетськоі неволі. Так і він, но- 
вий пан губернатор, мак іх просадити з неволі, здобуваючи 
для іх краіни автономію...

Всі селяни потакували.
— Так! — відповів губернатор з почуттям свок'і сили. 

— Так! Я поставив за мету свого життя вибороти автоно
мію нашій краіні, і Бог мені свідок, що я іі виборю! А ви 
всі ставайте разом ді мною до бою й допоможіть мені! Ві- 
дома річ, що один у полі не вояк, і я один -— хоч і найви- 
щий урядовець у цій краіні — сам ще не вояк! Всі ста
вайте зо мною до бою, і перемога над ворогами наша!

— Ми всі стаем о за вами! — дахоплювалися селяни. 
—- Нам усім чинятъ кривду! Наші діти не можуть дістати 
місця, а чужинці дістають! Це ганьба для нас усіх, що все 
це ми терпимо!

Виступив староста села й викадував, що його боліло. 
Мав сина, який закінчив міську школу, але тепер не міг 
ніде дістати місця. Пр охав, щоб його сина прийняти до 
жандармеріі, або до фінансовоі сторожі, чи на залідницю. 
Всю ди відмовили, кажуть, що немае місця!

-— Немае місця для наших, а для чужинців місця к! 
Автономіі нам треба, щоб ми самі обсаджували місця!

— Все це дробиться! 3 усім цим я сам у дуже корот
кому часі дроблю лад! Ми тут, на своій демлі, а наші діти 
не можуть дістати місць?! О, я в короткому часі заведу 
3 усім цим лад! Я все це дроблю! — дапевняв святочним 
голосом новий губернатор і попадав у щ)е більше дахоп- 
лення, у ще більш войовничий запал, бачучи, яке глибоке 
враження викликала його рішучість, його самовпевненість 
та його відвага.

— Я з усім цим коротко! Я з усім цим дуже скоро 
зроблю лад!

Про всі ці депутаціі пішла скоро слава по цілому краю, 
і тепер. приходили до нього депутаціі да депутаціями. Усі 
бундючні, високопарні, вірнопіддані, багатомовні і нидько- 
поклонні. Які гарні дипломи, розмальовані в народному 
стилі, і в бароковому, і в ренесансовому, і в комбінаціях 
усіх стилів тепер йому приносили. Дипломи, що така 
й така громада на своему снятковому засіданні того й того
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дня вирішила йменувати ексцеленцію пана губернатора 
своім почесним громад янином. Печатка і цілий ряд підпи- 
сів. Як радо і в якому почутті сили ігереймав губернатор 
ті дипломи, як гарно, як бадьоро й відважно промовляв до 
таких депутацій! Як усе ім обіцяв, і головно -—■ автономію. 
При тому — й прийняти синів до уряду!

— Пане секретаре, запишітъ собі це все! — казав, як 
колись говорив і сенатор Наконечний на своіх вічах сво
ему секретареві, щоб записував людську кривду та дома- 
гання. Секретар списував людські домагання та людські 
болі й опісля складав все це у зразковому порядку на свое 
бюрко...

За депутаціями із сіл почали приходити й делеГацп 
від різних товариств. Прохали, щоб пан губернатор ста? 
протектором -— опікуном і’х товариства. Періпі прийпіли 
висланці спортового клюбу-

— Красно, дуже красно! Дякую за честь, яку мені 
робите, але напишіть мені все це на папері. В мене с най
вищий уряд, отже все мусить бути на папері.

— А наше пр охания бу де прихильно полагоджене? — 
питали вони.

-— Я, Розвадовський, особисто за вами, але ще пора- 
джуся з паном губернатором Розвадовським. ІЦо він на це 
скаже? — відповідав неважно губернатор, стискав руку, 
і — кінець авдщнціі.

Наступного дня прийпіли представники товариства 
молоді прохати пана губернатора, щоб також став протек
тором і’х товариства, щоб опікувався ними, допомагав ім.

— На письмі прохання, а опісля ще пораджуся з па
ном губернатором.

А своему секретареві сказав:
-— Ти мені розшукай, чи я можу бути протектором 

тих спортовців, що ногами грають, і тих малих дітей у ко
ротеньких штанцях? Зрозумій, я губернатор, найвищий 
уряд і авторитет губернатора мушу високо тримати! Я не 
кажу того, але це ініпі кажуть, що я — Мойсей свого на
роду, а в цьому багато правди... Ще раз кажу, що не я це 
сказав, але інші, розумні це кажуть... Отже, ти мені роз- 
пгукай, чи годиться одно з одним? Чи годиться бути Мой- 
се^м і одночасно опікуном тих, що ногами грають, або хо
дятъ у коротеньких штанцях? В Англіі найвищий уряд ма^ 
король, а у Франціі президент республіки, а тут — я. Ви-
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шукай мені, або між розумними розпитай, чи англійський 
король або французький президент е протекторами таких 
товариств?

— Наслідник англійського короля великий спорто- 
вець.

— Наслідник короля, а не сам король!
-— Ось у мене ілюстрований часопис, а тут образок, 

як президент французькоі республіки, як протектор спор- 
тового товариства, ділить преміі по скінченому змаганні. 
Ось він тут стоіть, у руці золота чаша. Він переда^ іі пе- 
реможпеві.

Губернатор пильно приглядався до ілюстраціі.
— Ну, так... Коли президент французькоі республіки 

е протектором тих, що грають ногами, то видно, що й я мо- 
жу бути.

По кількох днях приніс секретар нову ілюстрацію. на 
ній був румунський король Карл, у коротеньких штанцях 
і в крисатому капелюсі на голові. Здор овив малих хлопців, 
що так само були одягнені, як і він. Губернатор пильно 
приглядався до ілюстраціі.

— Ну, так... Коли румунський король убрався в такі 
кумедні короткі штанці, то видно, що й я можу в такі самі 
одягнутись... А покажи мені це, як там убраний президент 
французькоі республіки, щоб так само одягнувся і я.

Гаірний це був час, коли пан губернатор ставив себе 
нарівні з королями й президентами республік! Гарний 
був час!

30.

Минули гарні дні і настали будні.
— Генку! — говорив пан губернатор до свого секре

таря, що був сестрінком його. жінки, з фаху — агроном. 
Про адміністративні справи краю він не мав поняття. але 
був з родини пані губернатор овоі, і пан губернатор міг 
йому цілкоім довірити. — Генку, тут пише вчитель э Глу
хого, справу якого ми обіцяли полагодити, що його ліци- 
тують. Що там е,?

Секретар поперевертав велику купу паперів на своему 
бюрку, шукав-шукав і ніяк не міг знайти справи.

,— Серед твоіх паперів нелад. Ану давай іх сюди, 
може, я знайду.
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-— Як мае бути порядок, коли до нас бедпереривно 
приходятъ депутаціі да депутаціями і делеГаціі да делега
ціями? Я все це даписав, як ви, вуйку, кадали а ле багато 
людей приходить до нас ід програними справами. Вдяти 
того вчителя! Я вже родпитував про його справу, і ось що 
довідався. Він був винен іроші, його даскаржили до суду, 
і він програв справу. Повинен був у приписаному часі вне
сти сиротив, а ле не вніс.

— Але ж ми обіцяли йому допомогти!
— Я говорив у цій справі д адвокатом, а той дажадав 

від мене присуду. „Не можна ж”, — каже — „вносити 
спротиву, не бачивіши присуду і не днаючи його умотиву- 
вання”. Це все повинен був учитель на місці дробити 
в приписаний час. А він прийшов у депутаціі до вас, вуйку, 
думаючи, що ви, вуйку, як губернатор, маете право дмінити 
судові присуди. Ви мені кадали даписати цю справу, я й да- 
писав іі. Але підніше довідався від правників, що шкода 
було даписувати.

__  Але ж я обіцяв йому! Ми мусимо щось дробити 
в його справі!

I інші справи були подібні. Це були прохання, щоб 
був відписаний, чи дменшений податок, щоб уряд у сунув 
такого-то старосту, чи управителя школи, а на його місце 
щоб був придначений інший пан, двичайно той, що при
ходив у депутаціі... В усіх цих справах секретар міг хіба 
дателефонувати до відповідного уряду, щоб довідатися, 
що час, коли було можна вносити відклики проти виднг- 
чення податків, уже давно минув, або що той староста 
драдково виконуе свою службу. Проти нього треба о хіоа 
почати слідство, але да що ? Може канцелярія пана гуоер- 
натора мае які дакиди? Хай іх подасть...

— А таки ми мусимо щось дробити у всіх цих спра
вах! — кадав пан губернатор. — Ми обіцяли допомогти 
людям, а наше губернатор ське слово святе! Крім цього, 
нам і далежить на всіх цих людях. Учитель д Глухого сво- 
іми впливами тримае да нами той цілий кут, а на тому се- 
лянині, що хоче бути старостою села, нам також оатацько 
далежить! Ми мусимо всіх цих людей при собі тримати.

— Вуйку, я — агроном, на адміністраціі не родуміюся, 
але мені ддаеться, що ми дле урядуемо! кадав секретар. 
— Я не вчився адміністраціі, але мені так поволі-поволі 
починае в голові світати. Ось перед кількома днями була
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в вас учителька, яка скаржилася, що сільський листар не 
хоче ій носити попгти, бо, мовляв, вона далеко живе. I цю 
справу казали ви, вуйку, записати. А таки ця справа до нас 
не належитъ! Не приносить іі листар пошти то вона ма§ 
на нього поскаржитися старості села, а щой’но, коли б це 
не помогло, вона мае звернутися до окружного начальника, 
і коли і цей не поможе, мае йти вище. А вона обходить всі 
урядові установи і — відразу до нас, а ми приймаемо цю 
скаргу. А тимчасом усі великі справи від нас утікають. Ми 
не маемо для них часу і зле іх полагоджуемо. Ось знов, 
перед кількома днями, ви, вуйку, підписали призначення 
на директора гімназіі в Сорожатому чужинцеві, хоч на це 
міеце були внесли прохання й наші люди.

Я цього не знав! Казали підписати. я й підписав!
— Це все було в актах, але ми не мали часу ті акти 

прочитати! Ми згубилися в цих усіх делеГаціях та в тих 
дурнуватих депутаціях, які нічого не приносятъ, а тільки 
3 пустого переливаютъ у порожне

— Не годжуся з тобою! — відповів пан губернатор. 
- Я, губернатор, мушу бути популярний, і на цій попу- 
лярності мені дуже залежить! Як же ж ти собі все це уяв- 
ляені? Приходить до мене депутація, щоб мені висловити 
свою повагу, свою чолобигню, а я мав би іі не прийняти?! 
Що сказали о на це люди?! Крім того, я думаю почати бій 
за автономію, мені треба, щоб за мною стояли народні 
маси, ввесь народ. Як інакше я іх зберу, як інакше я іх 
згуртую біля себе, як не тим способом, що з кожним гово- 
ритиму, кожного потішу, кожному пообіцяю допомогу 
в його біді? Дарма! Про все це я вже думав, і ми й далі 
мусимо так урядувати, як ми досі урядували.

Найбільший клопіт був з партіями. Було підписане 
призначення директора гімназіі в Сорокатому, а цей ди
ректор був із селянськоі партіі, то проти губернатора ви- 
ступила тепер християнська партія, кандидата якоі не при- 
эначили. Тим білып, що перед своім призначенням пан 
губернатор обіцяв виконати всі домагання тіщ партіі. Ви- 
ступали з домаганНями й інші партіі, программ яких пан 
губернатор обіцяв був виконати, але не виконав, і загалом 
не брався до цікі справи і не знав, як до неі взятися.

Його починали тепер бити з усіх боків, і він мав часом 
враження, що він е стовп посеред води, в який б’ють хвилі, 
зчиняють біля нього вир, крутиться, вибивають землю з-під
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нього, хотятъ його вирвати, понести з собою. Він був най- 
вищим урядовцем краіни, губернатором, і в ньому хотіли 
знайти родв’язку веіх певучих та болючих справ — від 
стримання судовоі екдекуці! до повноі автономіі краінм; 
Усім партіям він обіцяв виконати программ, і тепер вони 
приходили до нього із своіми домаганнями. Усі хотіли вхо- 
пити його у своі руки, прихилити до себе, зробити його 
своім прибічником та борцем за своі ідеі. Формально він 
належав до селянськоі партіі, але обіцяв допомагати й хри- 
стиянській партіі, але таки найбільш його опанував Гара- 
симів.

Він був губернатор, і не мав жадних прав, а посол 
Гарасимів за це й боровся, щоб була автономія, і щоб гу
бернатор мав повні права! Це й була та нитка, що в’язала 
іх обох і вела одним шляхом.

Автономія!.. Але як було іі взяти? 3 якого боку треба 
було іі брати? Що заталом під тим поняттям треба було 
р озуміти ?

В державі, і також у малій іі частині — в краіні було 
кільканадцять політичних партій. Одні з них були в опо- 
зиціі, білыпість стояла на боці уряду, і називалося, що ця 
білыпість позитивних партій править державою. Та це 
була тільки велика фікція. Насправді цілою державою 
правили банки, які були в жидівських руках. У іх руках 
була вся закордонна і вся місцева торговля, в іх руках 
були всі важиіші часописи та партіі. Вони то творили гро- 
мадську думку, вели закордонну політику... I президент 
держави був у іх руках...

I в малій краіні вони були панами. В іх руках була 
вся промисловість і вся торговля. I банки були в іх руках, 
і всі шинки й крамниці по селах теж були іх. Навіть вели
кий кооперативний союз, який узяв собі за завдання роз- 
вивати власну торговлю, був під іх невидимим проводом. 
Кооперативний союз ракладав своі власні крамниці по се
лах та містах, але де така крамниця рорвивалася під про
водом енергійного і здібного вчителя, жиди піднімали крик, 
і кооперативний союз сам старався, щоб того вчителя пе
ренесли з того села... Кооператива падала, і всі були з цього 
дадоволені... I часописи були теж у тій краіні, здебілыпого, 
в іх руках, і життя поодиноких партіи вони теж оплачу-
вали...
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Автономія — видволення краіни з жидівських рук? Ні, 
губернатор так не думав! Коли він був ще директором 
„Народного Банку , і коли Миколяк йому радив видволити 
банк від жидівського впливу і дробити його самостійним, 
то івін, нинішній губернатор, не пішов на це. Тим більш 
він не міг тепер на таке дважитися, тепер, коли вів полі- 
тику. Як можна бул о дагалом думати, щоб двільнитися від 
жидів та від іх впливів, коли вони були такі сильні?! Не 
було неможливе в банку, тим більше це було неможливе 
тепер.

Другий, хто володів у пій краіні, це була панівна на
ція. Племінно дближена до націі, до якоі належав Родва- 
довський та все населения краіни, Панівна нація була до
бив ядалася в міжнароднім договорі дати краіні широку 
автономію. Але перейнявши в краіні владу. вона скоро 
знюхалася д жидами і радом д ними почала тут володіти, 
далишаючи місцевому населению, яке мало дістати авто
номію, самі підрядні місця

Автономія, думав губернатор, це ніщо іниіе, як те, що 
наші люди мають дістати місця в урядах. Високі і нидькі 
місця, дагалом — місця.

Але як саме треба було дробити, щоб ддобути ті місця?
Послові Гарасимові не була жадна штука боротися да 

автономію! В нього понятія автономіі було тільки бо^вим 
гаслом, яке мало ширити недадоволення населения до дер
жави і не допустити до даспокосння в середині держави. 
А коли б держава хотіла була завести автономію, то посол 
Гарасимів старався б усіма можливими способами до цього 
не допустити, бо він утрачав основу свого існування... 
А коли в деяких селах хотів уряд провести меліорацію 
піль, то посол Гарасимів підмовляв селян, щоб відмовилися 
від меліораціі, щоб ій сир отиви лися, щоб буками прогнали 
демлемірів -— щоб опісля днову могти виступати проти 
уряду, що той цілком не дбае про селян...

Такий то був посол Гарасимів, і така була його по- 
літика.

Посол Гарасимів сходився часом д панею Родвадов- 
ською, часом підно ввечері дабігав і до мешкания губерна
тора. Годі й викладав свою політику. Мав давжди найсві- 
жіші вісті. На світі відбува^ться пересув сил. Держави, 
побиті в останній світовій війні, приходятъ днову до сили 
та значения. Між ними приходить до значения й та дер-
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жава, до якоі перед світовою війною належала і іх краіна. 
Недалекий час, коли ця краіна днову повернеться до попе- 
редньоі держаив. Все це хай пам’ятае; губернатор і хай не 
веде рабськоі, льояльноі політики, а хай енергійно бо- 
реться за автономію. Коли краіна повернеться під воло- 
діння попередньоі держави, напевно дістане автономію, 
а коли губернатор буде вести давзятий бій за автономію, 
то його нинішню політику прийме й попередня держава 
й залишить його на місці губернатора, як заслужено™ по- 
літика і державного мужа.

До боротьби за автономію заохочували його й інші 
місцеві політики. Правда, робили вони це з інших причин, 
як посол Гарасимів. На думку го лови християнськоі партіі, 
найважніше давдання губернатора було — вибороти авто
номію на полі шкільництва, а після цього автономію в са- 
моуправі краю. I інші партіі стояли за те, що він мае бо
ротися за мову в школах, за здобуття місць для місцевоі 
інтеліі'енціі в урядах.

— Ясна річ, що так! — говорив губернатор і дбирався 
почати вже бій за автономію. Але як його починати? При- 
гадував собі слова, які йому сказав колись президент кра- 
іни. „Я тебе вродив, я тебе і вб’ю”. Ні, боротьби він не 
міг тут починати, боротьбою тут і нічого не вдіе. Все це 
треба хитро, мудро та розумно укласти, щоб здобути авто
номію, але щоб і ніхто з панівноі націі не спостеріг, куди 
то він іде. Так мудро, так хитро він мусить це укласти!

Плян, який тепер укладав губернатор, був приблидно 
такий. Найперше він мусить здобути собі в краіні якнай- 
більшу, якнайширшу популярність, щоб усі йшли разом 
ІЗ ним та за ним. Це він неначе б уже й мав. Друге, що 
він зробить, буде те, що він проситиме президента, щоб 
той придначив нових урядовців з місцевого населения. 
Президент, нічого не сподіючися, призначить. А по часі 
він знову прохатиме, і так крок да кроком буде стягати 
своіх людей до всяких урядів, і так крок да кроком опануе? 
всі уряди. А буде мати вже всі уряди у своіх руках, тоді 
вже легко зможе викинути й самого президента... Тільки 
все це в тайні, щоб ніхто про це не довідався...

Одночасно з цим губернатор почав радитися в якнай- 
білыпій тайні з головами деяких партій. Він -— льояльний, 
не думае вести якоінебудь оподиціі, але буде смирно про- 
хати... I вони були б тіеі думки, що тут силою нічого не
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вдіз, отже — пр охати. Автономія наложиться на основі 
міжнародних прав, отже, — уряд мусить іі дати.

Коли губернатор упевнився, що да ним стоять партіі, 
він піпгов до президента краю.

— Ми вирішили льояльно пр охати...
— Знаю, все дуже добре знаю, про все вже мені давно 

донесли.
— Пане президенте, двідки ви все це знаете?
— Який же ж я був би президент, коли б не знав, що 

ді^ться в мо^му краю?! Щодо автономіі, то чи я. чи хто- 
небудь інптай з уряду заперечував, що вам належиться ав
тономія? Але пригадайте собі, про що ми колись говорили. 
Ви самі, пане губернаторе, признали, що тутепптя краіна 
не доросла ще до того, щоб сама собою могла правити, 
отже, коли б ми нагло завели автономію в повному іі змі- 
сті, то це, при невиробленні тутешнього населения, викли- 
кало б анархію та повний хаос.

— Пане президенте, я так самісінько думаю! — ви- 
правдувався губернатор. — Ми теж так дума^мо, щоб це 
йшло крок да кроком. Покищо, щоб були призначені на
чальниками урядів напті, тутешні люди. Ці шефи урядів 
будутъ найліпшим доказом, що уряд здійснюз домагання 
населения. Це дробить добре враження і да межами наіпоі 
краіни і виб’з зброю з рук посла Гарасимова.

— Все це правда. Ви, пане губернаторе, подайте кон
кретно своі пропозиціі, кого пр опону е,те на начальника 
якого уряду. Це подання з цілим вантам проектом пішлю 
до пана міністра внутрішніх справ. Пан міністер покличе 
вас до себе на конференцію, і так реально почнемо здій- 
снювати справу автономіі.

Чи не мав губернатор причини бути вдоволеним, на- 
віть дуже вдоволеним? Автономія буде здійсиена! Началь
ники урядів будутъ його! Тепер він відбував наради за на
рядами. Паради — з головами партій у справі кандидатов 
на високі місця урядовців, наради — з редакторами, яким 
вияснював, як все це буде проведене. Двері його канце- 
ляріі тепер не зачинялися, почекальня в його уряді завжди 
була переповнена. Як багато різних кандидатів шукало 
тепер у нього протекцй! Які нові пляни народжувались! 
Деякі підурядовці не мали відповідних студій, щоб зайняти 
вищі місця, тому обговорено проект, щоб прохати для ба-
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гатьох урядовців двільнення від студій, а деяким щоб були 
уділені докторати.

ІЗ своіми дадумами людина росте. Ось так ріс тепер 
і губернатор, почуваючи вагу свого уряду та свою гідність. 
Це був вже не той Олекса, якого жінка випхала ід села, 
і якому протинала дорогу до його карі^ри. Він уважав себе 
тепер справжнім володарем та вождом, якого Боже Прови- 
діння поставило на чолі народу, як Мойсея. I, як Мойсей, 
він мав вивести свій народ до свободы. Посол Гарасимів 
ще й підсилював його велич та його бажання, щоб самому 
заволодіти цілком у краіні.

30.

Саме в тому часі, коли перші кроки автономіі вже 
мали бути здійснені, коли губернатор бедпереривно влаш- 
товував наради й конференцій з головами партій і з рід- 
ними редакторами, послами й сенаторами, і коли його се- 
кретар укладав і укладав усякі прохання й домагання, всякі 
дадуми автономіі та обсади місць новими й новыми людьми, 
в тому саме часі, коли пан губернатор дробив великий рух, 
і ще білыпий вітер у справі автономіі, — сталася мала, 
дуже мала, дрібна, дуже дрібненька, але дуже важлива 
у своіх наслідках подія. Одного дня пошта принесла па- 
нові губернаторов! листівку. Таких листівок приходило до 
пана губернатора багато. Він читав іх, або й не читав, але 
ту, Що нині дістав, читав, нахмуривши чоло. I ще рад чи
тав. I оглядав іі з усіх боків. I ще рад читав.

На малому нещасному іклаптикові паперу стояло: 
„Ваша Всечесносте!
При перегляді банкових книжок спостерегли ми, що 

Ваш довг дорівнюз нинішнього дня радом з відсотками 
1,221.253 срібних, які проха^мо заплатити нам протягом 
вісьмох днів від отримання ціеі листівки, в про
тивному раді банк буде дмушений внести проти Вас судову 
скарту.

За Дирекцію „Народного Банку” 
Невирадний підпис...”

Прочитав пан губернатор що листівку, вдяв телефонне 
слухальце й почав лаятися. Поперше: яким правом вони 
до нього пишуть — Ваша Всечесносте? Що? У них такі 
друки? А що це його обходить?! Він губернатор, і вони 
повинні знати, як йому віддавати честь! А опісля, він ні-
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коли не подичав у банку такоі високоі суми’ Що? Підпи- 
сав довжний завис, і як до того дапису дочислити відсотки, 
то точно вийде та сама сума' Ну хай ім уже суде, він ще 
перечислить собі все це, але горе ім, коли вони хотятъ 
його обманути! I ще одна річ. Як-то вони грозятъ иому 
судом? — Йому -— губернаторов!? Що? Він у них дов- 
жник, а не губернатор, і коли не заплатить, то вони його 
до суду?! Що? Немае такого закону, щоб губернатора не 
можна було за його довги посягнути до судовоі відпові- 
дальности? Правда, що такого закону немае, але пова- 
жання до його авторитёту.. I ще одно: хто це підписании 
на папірці? Чи вони не знаютъ того, що в листах до губер
натора треба ясно, вирадно підписатися? Що? Так підпи- 
суетьея пан Качковський на листівках до всіх? А що його 
обходятъ всі?

 Це злодіі, обманці! Всі ті теперішні директоры 
банку! длився губернатор, кінчаючи телефонну розмову.

 Буйку, а мені здаеться, що ви тут ні при чому, — 
завважив його секретар.

— Як то? 
 Буйку, прощу не гніватися, але ціла та річ мені 

ось так уявляе-ться. Ви, вуйку, багато говорите про авто
номію. Оповідаете людям, як буде автономія, і як це ви вы
сунете з уряду теперішнього президента «краю. Це йому 
донесли, і він коротко вирішив справу. Зателефонував до 
банку, щоб на вас, вуйку, налягли. Банк у іх руках, і кі- 
нець. Тепер уб’ють автономію і сігравді соромний кінець.

Губернатор задумайся на хвилинку.
 Ці, це з автономіею немае нічого спільного! А втім, 

президент краю не е такий підлий, щоб орався аж до та
ких способів!

 При чому тут підліеть, чи не шдлгеть.. Іде оо- 
ротьба. і кожний уживае зброі, яку мае під рукою, яка 
йому легка, і якою може легко повалити противника. Банк 
ми втратили, і це тепер нас б’е.

— Ет, ти щось дуже мудрий!
— Так воно мені здаеться.

 Коли б це було так, як ти це кажеш, то я піду 
й тому панові президентов! таке наговорю!

Але не пішов і не наговорив, а вважав, що краще 
буде, якщо порядиться в цій справі з жінкою.

Пані Розвадовська його сварила. Адже ж підчас при-
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значения міністер казав, що заплатить його довти. Він уже 
давно повинен був цю справу полагодити і забрати з міні- 
стерства гропіі. Гропті лежать на дорозі, отже хай завтра ж 
звернеться до президента, щоб уряд зараз заплатив довти.

Як завжди, вона мала правду, і наступного дня пан 
губернатор піпіов пр охати президента краю, пішов при- 
гадати, щоб уряд виконав давно вже обіцяну річ. Пан пре
зидент прийняв його дуже сердечно і ласкаво. Щодо спла- 
чення догів, то річ цілком ясна: коли уряд обіцяв оплатити 
довги пана губернатора, то іх і оплатить. Як у кожній 
справі, так і тут треба написати прохання, а до прохання 
додати всі документи.

— Які документи?
— Список усіх довжників.
-— Це конче потрібне?
— Конче.
— Про заведения автономіі не говорили. Воно було 

якось ніяково пр охати, щоб заплатили довги і одночасно 
домагатися заведения автономіі... Та хай ім чорт! Най- 
перше скінчімо з довгами, а будутъ сплачені довги, тоді він 
знов буде мата вільну руку і знов почне боротьбу.... А по- 
кищо треба сидіти тихо, доки не будутъ сплачені довги...

Спис довжників!
Коли про це довідалася пані Розвадовська, крутила 

головою.
Але що тут помагали всякі рефлексп? Тверда була дій- 

сність: банк напирав, загрожував ліцитаціею, отже, якнай- 
скоріше списуй довги і подавай до уряду, щоб заплатив. 
I кінець усій філософіі.

-— А таки це образа для нас! Бо хто ж ми такі, щрб 
списували своі довги?! — нарікала пані Розвадовська. — 
Я брала часто в крамницях без грошей, то купецъ собі за- 
писував, то знову позичав гроші в банках, але нині хто 
3 нас усе це пам’ята^?! Ми ж не простаки, не бідаки, щоб 
списувати своі довги!

— А таки треба іх списати, коли хочемо, щоб іх за
платили.

— То списуймо! „Народному Банкові” ти винен 
1,221.253 срібних, за перебудову дому винні ще, мабуть, 
120.000, за меблі ще, мабуть, 50.000, а може тільки 40.000 
да диваин, застилки, ще, мабуть, 10.000, за... ага! за столове 
срібло ще, мабуть, 10.000, за начиння ще, мабуть, 3.000...
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Ага, запиши, щ.о я жидівському банкові ще винен. 
100.000, а скільки там тих відсотків, то вже й не знаю.

— А коли ж ти це позичав?
— Не нам ятаені. як перед чотнрма роками святий 

Миколай обдаровував наших гостей? Секретар Лисий ді
ета® тоді золоту папіросницю, а його пані золотий, бри- 
лянтами оздоблений годинник. Редактор „Селянськоі 
Правди теж одержав золоту папіросницю і перстень з ве
ликим брилянтом. I всім з коаліційних партій святий Ми
кола роздавав тоді золото, срібло та брилянти. Опісля були 
ріддвяні свята, й коли наші гості увійшли до сальону, де 
було деревне, чи не зойкнули вони тоді з подиву? Деревце 
було обвішане від гори додолу маленькими коробками.. 
Коли ти почала іх здіймати й роздавати гостям, — знову 
Золото і срібло, і самоцвіти, і веселі усміхи розцвіли на 
далі. А всі ці усміхи — були гроші, подичені в банку.

— А я ще маю довг у крамниці. Вже й не пам’ятаю. 
скільки...

— А я в кравця, — теж не нам ятаго...
— I в цуікорні ще не заплачено.
Поглянув по стінах.
— I наглому імаляреві за десять образів маю ще до

платити, мабуть, десять тисяч. Він уже й допоминався, не- 
вдоволений з того, що його образи висять у губернатор- 
ських кімнатах!

— I за шампанське та за лікери ще не заплачено. Там 
буде багацько того довгу, бо давно вже я не платила.

—Я ходив у його справі до фінансовоі дирекцій щоб 
йому занизили податок, тому він не допоминаедься. Але 
правда, я маю ще змінку в Каца. Це ти вже позичила.. 
Скільки там було? П ять чи десять тисяч?

— А за змінку в Горовіца ти забув?
—- Скільки ж усього цього вже в,?
Вичнслюівала всі ці довги і викривлювала обличчя.
— Щбсь дуже багацько того довгу виходить! Я ніколи 

не повірила б, що його аж стільки набереться! Ну, ну, ди- 
вися! Виходить 1,553.000 срібних! А я ж ще не підрахувала 
довгу кравчисі, кравцеві, та й таки й не маю поняття, 
скільки там того довгу. Ну, хай уже буде рівно 1,560.000..

— Берім рівно: 1,600.000.
— Чекай! Якось стрінув мене той злодій-адвокат. Він
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-казав, що за судові процеси ти винен йому 50.000! Аро- 
і'ант! На вулиці допоминаеться за довгн!

Ось так вони рахували. Наступного дня вона знову 
пригадала якісь нові довги, а третьего знов...

Коли додати до цих довгів іще й відсотки від них, 
та коли дописати ще й те, що ми ще пізніше собі прига- 
да^мо, то в нас буде довгу рівно два міліони. Це вже по- 
гганському! Дід, що сидить під церквою, не мае довгу, бо 
він загалом нічого не мае. Довг може мати тільки той, що 
деп^о мае. Великі довги можуть мати тільки великі пани!

Списали всі довги. А секретар пана губернатора пере
писав імена приватних людей, фірм, банків та крамниць, 
яким пан губернатор винен гроші, та подав точно, скільки 
саме винен тих грошей, пан губернатор підписав той спис, 
пані Родвадовська, смакуючи курчатко, полекшено зі- 
тхнула. Взяла до уст курячу лапку, вкусила м’яке м’ясо 
і задумалася. Чому саме куряча лапка народила в голові 
пані Резвадовськоі нові думки? Мабуть, вкусивши смачне 
м’ясо, згадала своі гостини і гостей, що бували в неі...

Олексо! - пр омовил а вона. — Ми не можемо по
дати всіх своіх довгів, бо ця мавпа Наконечна луснула б 
3 утіхи, коли о довідалася, що всі наші гостини відбува- 
лись за довги! I так дивиться на мене лукавим оком, що 
не вона, а я Губернаторова! Скаже редакторам, а ті ще 
готові про не написати! По світі піде про нас погана слава 

скандал! Ні, довги за гостину мусимо викреслити!
Твоя правда! I перед президентом краю соромно. 
Притадуеш собі, як то президент краю сказав 

мені, щоб ми платили спочатку своі' довги, і щойно опіеля 
справляли гостини? Без слуги буду, ощаджуватиму, де 
тільки зможу, а покажу, що він не мав правди!

Рахували наново і викреслювали. Одно викреслили, 
бо був сором перед президентом краю, друге, бо був сором 
перед Наконечною, трете, бо був сором перед секретарем 
Лисим, четверте — перед тими, яких у себе гостили, 
п яте — перед тими, яких так щедро у себе обдаровували...

Я к о с ь то ми самі заплатимо... Декому з жидів 
виробимо нові додволи на шинки... іншим виходимо звіль- 
нення від податків... ще іншим, загалом, я к о с ь запла
тимо, але івсіх довгів не подамо, бо Наконечна та всі інші 
луснули б з утіхи...

Кінець-кінцем спис довгів був переданий президентски
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краю з ласкавим проханням, щоб уряд поплатив ті довги 
скоро, бо „Народний Банк" напирав, загрожуз ліцитаці^ю...

-— Розу мікться. що ми вам це зробимо, пане губерна
торе, в якнайскорішому часі, — обіцяв президент.

Губернатор сподівався, що до тижня чи до двох ді- 
стане гроші, та гроші не приходили. Виявилося, що пре
зидент краю не мав під рукою такоі велико! суми грошей, 
отже думав переслати акт до міністерства внутрішніх 
справ, яке обіцяло заплатити довги пана губернатора. Але 
3 міністерства повернувся акт назад -— був уже новий мі- 
ністер, і він нічого не знав про обіцянку міністерства вну
трішніх справ... Акт пішов до попереднього міністра, 
який його ствердив. Тепер справу переслали до міністер
ства фінансів, яке заявило, що бюджет на цей рік вичер- 
паний, отже ця сума може бути виплачена з початком на- 
ступного року... Коли прийшов новий рік, міністерство фі
нансів стало знов на тому, що це було б нерозумно, щоб 
воно платило довги пана губернатора до рук купців чи до 
рук приватних людей, які й так винні державні податки... 
Отже (міністерство двернуло справу до фінансовоі дирекціі, 
Щоб вона провірила, чи всі подані паном губернатором 
фірми платятъ податки. Що кредитори пана губернатора 
були в різних місцевостях, то й відповідний акт почав ман- 
друвати з одніф фінансовоі дирекціі до другоі...

Одночасно з цим вийшла і друга немила річ. Фірми, 
яких пан губернатор не подав, якось про це довідалися 
і почали писати скарги на губернатора до президента краю, 
то знову до міністерства внутрішніх справ, чи таки до пре
зидента республіки, що іх поминули і тим самим скрив- 
дили... Справа автономіі тимчасом заснула...

— Це одна рука! — приходив поволі губернатор до 
переконання. — Одна чортяча рука!

Коли він почав домагатися автономіі, і коли вже зда- 
валося, що іі здобуде, тоді „Народний Банк безумовно 
3 наказу президента краю, насів на нього за довги і змусив 
прохати уряд, щоб той оплатив довги. Це одна рука! А те
пер он що вони з ним роблять! Справа ясна, обіцяли опла
тити, а тепер майже рік тягнеться справа і нс може скін- 
читися!

Разом з цим находив на нього і великий страх. Тепер- 
він уже знав, що коли б знов висунув справу автономіі, то 
знову на нього накинеться якийсь банк, або таки „Народ-
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НИЙ Банк”, проведе ліцитацію його маетку, заки уряд спла- 
тить його довг. Тепер уже банив губернатор, що тут не 
жарти, і йому часто пригадувалося тепер слово президента 
3 Тараса Бульби...

Коли тепер пригадував йому посол I арасимів ни хго 
інший справу автономіі, губернатор відповідав:

— Чекай, я все це зроблю, а ле тільки почекай! Наи- 
перше мушу порости пір’ям, опісля я всіх цих чужинців 
перехитрую! О, ти ще побачиш моі штуки!

Але він сам уже не вірив у ці своі штуки. На місце 
недавнього почуття сили та почуття певности, що він 
Мойсей свого народу, на місце гордости, з якою він ще не
давно говорив: „я проти того нічого не маю, але ще пора- 
джуся з паном губернатором”..., на місце охоти всім нака- 
зувати й над усіма володіти — тепер находили на душу 
губернатора цілком супротивні настроТ.

___ Все це вже пропало! Вони з ідять нас усіх. Хто 
наважиться сказати слоіво про автономію, дістане обухом 
по юлові! Пропало все! Пропали і ми всі!

У душі його було тепер тільки одно бажання: вряту- 
вати, зберегти свою екристенцію. Сиди тихо і не дражни 
панів нагорі... Сиди тихо, щоб вони й не чули, що живеш...

32.
Ось так почав губернатор коротати свій вік. Тимчасом 

роки плили за роками. Ніби безслідно, ніби безплідно, ніби 
спокійно. Безслідно, безплідно, але спокійно й тихо хіоа 
тому, що, як мала жаба у своему маленькому болоті, зайня- 
тий своіми дрібними справами, він не вилазив із свого ма
ленького болотця своіх особистих справ на загально люд- 
ські шляхи, до великих ставів та великих рік людського 
думання та людського змагання.

Коли одного разу губернатор ішов алеею парку, по- 
бачив професора Волохівського, що сидів на лавці, чита- 
ючи книжку.

— Що читаете? — спитав губернатор.
— Про нові філософічні системи.
__ Але ж ви... маете вже всі іепити? Пощо ви читаете?
— Читаю для себе, щоб знати.
__  Гм... гм... А Що ви такого розумното вичитали?
— Буде нова війна.
— Нова війна? Кого з ним?
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— Кого з ким — ще тяжко знати, але в людських ду
шах Европи родиться нові філософічні сисгеми. Людська 
душа прорубуе собі нові шляхи понад провалля й через 
тверд! скелі і ці нові філософічні системи віщують нові 
бурі, нові війни. Мечем, пожежою і проливом крови схо
дятъ нові світогляди прорубати собі шлях у життя.

— Нічого з цього не розумію
— Паде демократизм, а на його місце новий світогляд 

пробивае собі шлях у людські душі. А це значить: нові 
війни.

— Хай Бог нас від во^н боронить! Та я поспішаю. 
Бувайте здорові! — і відійшов.

Але не тільки професор Волохівський говорив про 
якусь нову, блидьку війну. Говорили про не! і посол Гара- 
симів. Він роз’яснював губернаторові, що тепер будяться 
держави переможені в останній війні, будяться, ростуть 
у силу і стаютъ грідні. Разом з ними будиться до життя, 
до ново! сили й та, до яко! колись належала і !х мала 
краі’на.

Губернатор слухав усі ці вістки, часто такі тривожні, 
часто такі супер ечні. I будь тут тепер родумний, де тут 
правда? Одні кажуть, що буде війна, інші, що не буде, 
одні плещутъ, що сюди повернеться попередня держава, 
інші знов, що ні... Хто .зможе з усього того бути мудрий! 
А втім чорт бери ці мудрування! Але от що було тут 
важне: — Як йому, губернаторов!, бути в усьому цьому? 
Куди йому прихилитися своею думкою? Адже ж це не 
жарти! Приходить війна, приходить нова держава, а ти, 
Богу душу винен, ти з ніким не воюеш, ти некому війни нѵ 
оголошуваів, — а тратиш місце! Великі пани б’ються, а ти 
малий, там на споді тратиш свое місце!

Його місце було тепер для нього найважливішою річ- 
чю. А ноже все це якось заспокоіться? Може то, як часто, 
3 велико! хмари малий дощ бувае- Що він кому винен/ 
Чей все це буде таки добре... Лишиться теперішня держава, 
то він однаково буде губернатором, а прийде нова, то по
сол Гараісимів обіцяв йому, що він однаково залишиться 
губернатором, коли буде битися за автономію. Він і бився 
за не!, аж посадили його, що мусів дамовкнути. Що він 
тому винен? Але Господь на небі свідок, що він бився за 
автономію і ще буде битися, хай тільки скінчить уже раз 
3 тими паршивими довгами. Держава оплатила його довги.
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які він дазначив, ще тільки далишилися ті, яких не подав 
у списі. Аби тільки ці довги йому оплатити, то що тоді 
війна, нова війна, могла його обходити?

Президент краю переживав тепер тяжкі дні. Його да- 
сипали вищі уряди всякими родпорядками, наказами, та- 
емними інструкціями, резерватами та рідними доручен- 
нями. Іінформаціі, які він діставав, часто протирічили один 
одному, накади теж, а таемні резервата подавали часом 
такі вікадівки, над якими йому, старому урядовцеві, дово- 
дилося сміятися. По відкиненні всього того, що було не- 
лоігічне, зайве та що до нього не належало, далишалася 
така суть сгграви. Наставав неспокійний час, дближалася, 
мабуть, війна, отже треба було до нет готуватися. Він, як 
президент краю, мав підсилено працювати на тому від- 
тинку, що був йому доручений. Отже, передусім, щоб 
унеможливити в краіні всяку ворожу державі айтацію -— 
це означало, що він мусів відбути параду з командантом 
краевоі жандармеріі і командантом поліціі та порадитися, 
кого інтернувати, кого слід ув’яднити. Друга річ, яку тепер 
на нього накладали, була, щоб він витворював у краіні, 
що під його управою, прихильні державі настрой Отже 
треба спричинити, щоб саме населения в містах і селах 
скликало віча, на яких виступало би з промовами, і в цих 
промовах виявляло свою силъну волю стати в обороні дер- 
жави. Ці віча мають протестувати проти того, щоб інші 
держави втручались у внутрішні справи іх держави, вони 
мали виступати і проти якихнебудь ревідій теперішніх кор- 
донів, що відкрито пропаСували деякі ворожі сусідні дер
жави. Ухвали таких громадських віч треба негайно пода- 
вати телеграфічно до міністерства внутрішніх та до міні- 
стерства дакордонних справ, а також до посольств деяких 
сусідніх держав. Коли буде влаштована велика кількість 
таких маніфестаційних віч, треба буде від імени цих віч 
вислати делегацію до урядів світових держав. Ці делегата 
заявлять від імени всього населения краіни, що вони сто
ять твердо при своій республіці, що вони якнайрішучіше 
протестують проти будь-якоі ревізіі кордоніз, протестуютъ 
так само рішуче проти братовбивчоі війни, і готові кожноі 
хвилини боронити свою республіку до останньоі краплини 
кр ови...

Оце він мав эорганідувати, дорганізувати так, щоб, 
очевидна річ, нс було в цьому видно його руки, а щоб на-
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дверх виглядало, що це самочинний, спонтанний вияв волі 
самого населения. Отже треба було покликати голов по- 
одиноких державно-творчих партій і ім доручити, щоб це 
вони дробили. Ясна річ, що всі видатки покрие держава. 
Крім партіі, мусить тепер стати до праці й губернатор, як 
репрезентант місцевого населения.

...Губернатор... губернатор... м’яка людина... Чи він 
придавался до ролі героя, що мав тепер стати на чолі мі
сцевого населения і організувати думку цього населения? 
Думку прихильну держав!? Людина слабка, безхарактерна, 
без власних поглядів... Досі він був добрий на губернатора, 
викоиував усе, що йому накадували, але чи тепер зуміе? 
Президент краю пригадав собі той лівар, з яким у руці ко
лись губернатор його обслуговував у своему льоху... До
брий, слухняний... але тепер чи можна на його плечі по- 
класти обов’ядки органідатора,, палкого промовця, поле- 
міста? Спробуемо! Поставим© йому при боці людей силь- 
них, характерних, і ті йою триматимуть. I дещо треба 
йому обіцяти...

. Президент краю попрохав губернатора до себе.
— Пане губернаторе, ви знаете, які тепер напружені 

відносини у світі?
— Знаю.
— Наша республіка стоіть приютована і буде боро

нитися всіма можливими способами, які мае- Вона зв язана 
міцними військовими союзами ід сильными державами 
світу, крім цього сама мае сильне, добірне військо і, коли б 
хто почав д нашою республикою війну, дістане війну не 
тільки д нами, але і з нашими союзниками. Все це кажу 
вам тому, щоб вас упевнити, що становище нашоі респу- 
бліки знамените.

— Це я й сам добре днаю і це мене дуже тішить!
— Все це заслуга нашоі дручноі дипломатіи й наглого 

хороброго війська, все це праця виконана там, нагорі. Але 
й тут, на нидах, ми не можемо спочивати, а також мусимо 
прикласти своіх рук до оборони нашоі держави.

-— Пане президенте, це родуміеться само собою! Мн 
всі мусимо стати до бою! -— перебив губернатор.

— Ми маемо скликати цілий ряд віч і маніфестацій- 
них походів по всіх селах і в усіх наших містах та містеч- 
ках. У наших часописах мусять д’явитися палкі статті 
в оборон! нашоі республіки, статті писан! тутешніми
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людьми. Видамо теж окремі книжечки-публікаціі, в яких 
наочно покажемо населению всі ті добродійства, які вона 
мае; в нашій республіці. Ці книжечки також мусять напи
сати тутепгпі люди. I відодви до населения. Ось одна така 
відозва, іі підписують усі державно-творчі партіі, і на пер- 
шому місці підпишете ви, пане губернаторе. Прошу, про
читайте.

Губернатор читав подану відодву, і вона йому дуже 
сподобалася. Це було видно з того, що по кожному слові 
він потаікував головою та Ще й примовляв:

— Ну, так! Це правда! Свята правда! Так, так! По- 
передні забрали були в нас нашу мову і всі школи, щ'о ми 
не мали ні одно! середньоі школи! I народні школи в нас 
забрали! I в наших церковник книжках вони завели свое- 
письмо! Все це правда! I народ тяжко під ними бідував» 
а тепер е, в нас робота, піднесено промисловість, тор
говлю, проведено меліорацію піль, збудовано оагацько 
доріг. Все це правда, свята правда! За нами право само- 
визначитися! Жадна ревізія кордонів! Жадна ревізія ми- 
рових договор ів! Ми самі себе вже давно самовизначилиГ 
Ми самі вже давно вирішили, що хочемо належати й дійспо 
вже належимо до нашоі нам всім дорого! респуоліки.

...„Народе, бережи сво! права! Не дай себе обманути 
всяким лжепророкам та платним агітаторам - своім воро
гам! Народе, ставай до бою за сво! права! Збирайся, влаш- 
товуй віча, маніфестаціі, висловлюй свою наявну волю! 
Протестуй проти всяких спроб робити ревізію кордонів! 
Протестуй проти війни, яку тобі хочуть накинути чужинці! 
Протестуй рішуче, голосно, щоб твій протест почув увесь 
світ!

— Чудово написано, і я це радо підписую. все це 
свята правда! — і він підписав.

— Коли відбудеться вже цілий ряд маніфестаційних 
віч, тоді від імени тих віч, від імени цілого краю репрезен- 
танти нашоі краіни поідуть до столицъ світових держав 
і там від імени краю складуть усі ці протести проги якоі- 
небудь спроби робити ревізіі кордонів та проти війни. На 
чолі тих депутацій поідете ви, пане губернаторе, і тепер 
почнуться найсівітліші хвилини ватного життя. Як репре
зентант нашого краю, виступите перед цілим світом, і ваш 
голос заважить на долі цілоі Европи. Поідете, пане губер
наторе, в такій міеіі?
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— Пане президенте! Ви ще мене питаете?! Я сер
дечно дикую за це велике довір’я, яке маете до мое! особи. 
Я з великою радістю промовлятиму на вічах, а опісля по- 
іду за кордон боронити світовий мир!

— Ви, пане губернаторе, маете тепер бути твердою 
скелею, об яку наші вороги пощерблять своі зуби. А вико- 
наете добре це покладене на вас завдання, держава вас 
щедро нагородить. Напевно дадуть вам, пане губернаторе, 
високі віддначення, а може и міністром без теки придна- 
чать. I ільки скелею, твердою скелею маете бути, об яку 
розіб ються вороги!

— Буду! I все виконаю, що тільки мені накажете, 
пане президенте!

Він повернувся до свого бюра і почав мріяти. До 
нього знову повертався високий та бадьорий настрій, який 
у нього був напочатку йою урядування. Високий вождів- 
ський настрій.

...Величаві віча, маніфестаціі в<столиці і в усіх важні- 
ших містах... він виступае перед тисячами людей, як і'х 
провідник, вожд... Скеля, об яку родбиваються вороги! 
Опісля іде да кордон, говорить ід президентами світових 
республік, з королями, володарями... його всюди фотогра- 
фують, його обрадок у всіх світових часописах... з великим 
підписом: „Ті, що рятують світовнй мир”... I його ім’я!

Врадуваний, повний надій, він приіхав того дня до- 
дому і вже від порога шепотів своій жінці:

-— Міністром! Міністром мене зроблять! Тільки мовчи 
п о к и щ о! Мі н і стр о м!

— Що сталося? — спитала вона, і іі очі дасяли, бо. 
ніде правди іти, і вона мала у своій душі гарячі бажання 
бути ще чимсь вищим, ніж бу ла тепер.

— I моі нові довги, мабуть. поплатять! Тільки поки- 
що тихо! Ша!

— Кажи вже раз, що сталося?
Оповів іи усе від самого початку. Коли дгадав про ві- 

дозву, яку підписав, вона спитала:
— Яка це відодва?
Він переповів: чудова, прекрасна, просто геніальна 

відодва. *
Чи ти здурів?! — і з родпуки заломила руки. -— 

Я бачилася нині, саме перед хвилинкою, з послом Гараси- 
мовим, який мае найточніші вісті. Він кадав, що вже нині
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чи завтра завалиться наша республіка, а ти здурів і п.ід- 
писув-ш в обороні ціс;і республіки відозви?! ТПе говорив 
мені Гарасимів і те, що президент краю задумав видати 
якусь відозву, але вирадно мене остерігав, щоб ти не під- 
писував ті(=і відозви. Іі розліплячь по місті, а прийдуть 
тамті, побачать, і ти перший повиснет на гілляці!

— Я ж іду республіку боронити!
-— Іі вже не оборонит, а сам повиснет! Туман!
Бу в ображений. х
— Вибач! Як ти наважусшся до мене, губернатора, 

то іде боронити світовий мир, таке говорити?!
— Ех, і губернатор іще! Туман! Тебе повісять на су 

хій гілляці! Жадних мені підписів! Жадних мені заяв! Ні- 
куди ти не ідеш, зараз мені відкличеш свій підпис на ві- 
додві!

-— Але відодва вже в друкарні, іі складають!
— Зараз зателсфонуе-ш до друкарні і відкличеш свій 

підпис!
— Але ж президент кадав, що я скеля, об яку мають 

родбитися вороги!
Він таке кадав? Увесь час старався він, щоб ти бу в 

м ягенькою глиною в його руці, а нині він хоче мати з тебе 
тверду скелю?! Ха-ха-ха! А ти не знав, що мав йому від- 
поівісти? Ти повинен був йому відповісти: „Давно вже 
треба було мене випалити на тверду скелю, а не аж тепер!” 
Ой, і знайшов собі тверду екелю!

— Але ж бо ви крутите мною! Крутите! Закличе пан 
президент і так переконливо почне до мене промовляти, 
щ,о бачу, він мае; повну правду, а тепер днов ти сядет на 
мене і бачу, що днову ти масдп повну правду! Боже, мій 
Боже! Як то ви мною крутите! I як тут урядувати, як тут 
вести високу політику, як тут бути вождом, коли тобою 
крутить кожне в інший бік!

Відкликав свій підпис на відодві до населения, сів та 
й дадумався:

— Добре, Зоею, добре, я дроблю, як ти це хотіла, 
але...

—— Яке тобі днову — але?
—Піду я завтра до бюра, а президент краю мене 

Запита^: „Чому, ви, пане губернаторе, відкликали свій під
пис? Що я йому?
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— Що ти йому? Треба подумати... треба подумати... 
щоб і тут упевнитися...

Думала, думала...
— А хто тобі казав, що тебе завтра запита^ президент 

краю? -— спитала рада по хвилинці.
— Буду ж я завтра в бюрі!
— А хто тобі казав, що ти завтра будет у бюрі? Ти 

завтра і післязавтра хворий, і кінець. Ти на тиждень чи 
й на більше занедужав, а за той час якось воно виясниться 
сюди, або туди. А там побачимо.

I він занедужав... Ще не занедужав поправді, а щойно 
від завтра рана думав занедужати. Того вечора поклався 
скоро спати, але ще не заснув, а тільки думав думу. А, може, 
він таки дурне зробив, що жінки послухав? Ану ж респу
блика втрима^ться, і як він тоді? Скомпромітований, уби- 
тий! Щоб то міг хто эбагнути майбутнітсь! Щоб хто міг 
йому сказати, що то буде, як скінчиться ціла ця історія 
3 тіею війною: буде вона, чи ні? Щоб так міг йому хтоне- 
будь це сказати.

Його думки перебив дзвінок телефону. Хотів виско- 
чити з ліжка до телефону, але жінка перебила:

— Ти вже хворий.
— Тут президент міністрів. Хочу говорити з паном 

губернатором! — почула вона в слухальці.
-— Тут я, його дружина. А що вам треба, пане прези

денте, від мого чоловіка? Він недужий, простудився, ле
житъ уже в ліжку.

-—- Прошу попросити його до телефону, маю йому 
передати важну урядову вістку.

Коли губернатор підійшов до телефону, президент мі
ністрів сказав:

— Пане губернаторе, подаю вам до відома, що з ціею 
хвилиною я звільняю вас з уряду губернатора.

— Та що я таке зробив? Та я нічого злого?...
— Чого він від тебе хоче? — спитала пані Зося, сто

ячи збоку.
— Звільняе мене з губернатора...
— Кажи, що нічого не чу^ш. Тепер порядні люди 

сплять...
— Що, що? — питав далі губернатор. — Я нічого не 

чую, не розумію!
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Президент”
Губернатор сидів, тримаючи листа в руках, і думав. 

Не міг зібрати свогх думок. Щойно по хвилині промовив;
— I тільки всього! Тільки всього за мою працю, за 

мій труд! Копнули як пса! Без жадного прощания, без 
жадно! подяки, а як собаку копнули!

По хвилині додав:
— Коли мене мали призначити на губернатора, то 

місяцями зволікали! А коли копнути, то і вночі урядують! 
Але вони собі думаютъ, що це вже кінець! О, ні! Це ще не 
кінець! Я ще відіграю свою велику ролю! Побачимо ще! 
Я ім ще покажу!

Верталися до села. Верталися тихо, спокійно ’ так 
само непомітно, як перед роками, коли з того самого села 
виіздили до міста. В місті ніхто іх не прощав, у селі ніхто 
іх не вітав. У селі стрінув іх старлй місцевий священик, 
який колись вітав його, губернатора, як Мойсея, Авраама, 
Якова... Але тепер, пометивши, зве шув у завулок. I він не 
знав, за яку тепер йому бути: за республіку, чи за попе- 
редню... Губернатор був певний, що священик утіказ пе
ред ним, і тяжко зітхнув.

— Я, президент міністрів, звільняю вас з уряду гу
бернатора! — гудів телефон.

— Га? Що? Нічогісінько не чую, не розумію!
— Кинь слухальце й кінець! — наказувала пані Зося.
— Не чую, нічого не чую, не розумію... — але вона 

вир вала слухальце з його руки і поклала на телефон.
— Кінець дурній розмові! Ти нічого не чув, нічого 

не розумів, тебе не звільнили з уряду, і ти й далі губерна
тор! Завтра йдеш до уряду і далі урядуепі, а про цю дурну 
розмову нікому ані слова.

Наступного дня, заки він вийшов ще до бюра, йому 
принесли від президента краю листа. Не міг його не прий- 
нятн. Він розірвав коверту і прочитав:

„До Високоповажаного Пана Губернатора
Олекси Розвадовського!

3 наказу пана президента республіки звільняю Вас 
нинішнім днем з уряду губернатора нагло! крайни, ви- 

словлюючи Вам, Високоповажаний Пане, подяку за Ваш 
дотеперішній труд і за Вашу дотеперішню працю для на
гло! республіки.



— Немас вдячности між людьми! Дуже скоро дабува- 
ють своіх добродіів, своіх борців та своіх героів!

Була осінь.
На дворі, на самому вершку, росте найвищий лист. 

Гордий, що найвищий, над усіма володіс. А прийде осінь, 
гговіс сильный вітер, і цей найвищий впаде. Непомітно, 
тихо. Впаде й питас сам себе: „Невже ж не вже кінець?! 
I відповідае сам собі: „Ні, ще не кінець! Ще повіс буйний 
вітер, і днов висадить мене на вершок дерева!

— Зоею! — промовив губернатор по довшій хвилині 
дадуми. — Як ті нові прийдуть, ми мусимо пустити все 
в рух, щоб знову вибитися на верх! Я не вродився, щоб 
жити на селі і там нудити світом!

Вона притакнула головою: не могла джитиея з тим, 
що це вже кінець. Але як саме знову вибитися на верх? 
Як вибитися серед нових обставин? Треба добре про це 
думати... але треба все дробити, бо годі... Ні, це ще не кі
нець, не кінець!

* і
Як довго він був губернатором, ніхто д його кредито- 

рів не ставив на віетрі меча справи його довгів. Але тепер 
усі кинулися на нього, допоминалися листами, вносили су- 
дові скарги, один перед одним поспішав, щоб продати ма- 
е;ток Родвадовських і цим способом дійти до своіх грошей. 
Пані Зося вже кілька радів іддила до міета, до кредиторів 
прохати, щоб почекали. Іі чоловік днову буде воли и ба
раки годувати, він дадумус давести японські плянтаціі жита 
та пшениці, але кредиторы поглухли.

— Шакали! Гі<=ни! Ти ім не кадала, що я днов буду 
дороблюватися мастку?

— Кадала, та жаден д них і слухати не хоче! По
глухли! Зарад давай гроші і кінець!

— Злодіі! Колись ддалека мене піднавали, на кіло- 
метри мене ддор овили, а нині мене на ліцитацію? Шакали, 
гі^ни! Злодіі, длочинці, Санстери!

Зближався день ліцитаціі, та ліцитаціі він уже не пе
режив. Іі одну викидали д хати.

Недабаром і предидент краю поспішно виіддив 
сусідня держава займа ла цілий край.
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