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ЧАСТИНА ПЕРША 

Перші ранні купальнИlКИ вже повиходили з води й 
поваroм прогулювались, парами та поодинці, під вели

кими деревами понад берегом струмка, що збігав з а!н
ваЛhСЬКИХ міЖІ1ір'їв. 

З села приходил'и інші і поспішали увійти до купа
лень. Вони містились у великому будинку, перший по
верх якого було відведено під теплі ва,Н'ни, а другий 
за,ймали казино, кафе та більярдна. ' 

Коли лікар Бонфій відкрив у анвальських нетрях 
велике джерело, яке охрестив «Джерелом Бонфія», кіль
ка місцевих та околишніх землевласників, несміли.вих 
ділків, ВИ1рішили поставити тут, серед цієї мальовн,ичої 
Овернської долини, дикої, а проте веселої, порослої лі
щиною і велетенськими каштанами, веЛИIКУ споруду, прw
значену для різних цілей - і для лікування, і для розваг; 
внизу тут торгували мінералЬІНОЮ водою, душами та BalН
нами, а Івгорі - пивом, лікерами та музикою. 

Відгородили частину баJI'КИ вздовж струмка, щоб роз
бити парк, обов'Я1ЗКОВИЙ для кожного курорту; провели 
три алеї - одну майже пряму і дві ПOJкручені, в кінці 
першої пустили штучне джерело, відведене від головного 
джерела, що клекотіло в цементному водоймищі під со
лом'яним навісом; його доглядала незворушно спокій
на жінка, яку всі фамільярно звали Мruрією. Ця тихо
мирна овернка, завжди в сліпуче білому чепчику та ши
рокому, дуже чистенькому фартусі, що геть закривав її 
робочу сукню, поволі підводилася, кми до неї прямував 
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один із хворих. Пізнавши хворого, знаходила його склян
ку у заскленій шафці і неспішно наливала в неї воду 
цинковим кухлем з довгою дерев'яною ручкаю. 

Паці€lНТ, сумна посміхнувшись, пив, повертав склянку 
і, промовивши: «Дякую, Маріє», йшов геть. А Марія 
знову сідала в плетене крісло й чекала наступногО' від
відувача. 

до речі, їх було малувато. Анвальський курорт був 
відкритий для хворих тільки шостий рік і мав пацієнтіВ 
не набагато більше, ніж на початку першаго; їх приїзди
ло сюди чоловік з п'ятдесят; хворих насамперед прива
блювала краса цьою краю, чаріВНlість сільця, ща пато
пало сереід величезних покручених дерев, з танетими, як 

будинки, сroвбурвми, і слаВІНtOзвіоні міжгір'я в ГЛlиБИlні 
цієї своєріднаї далини, ща вихадила адним краєм на 
шираку рівнину Оверні, а другим упиралась у високий 
хребет, на якому стирчали згаслі вулкани; тут долина 
переходила у дику величну розколину, сповнену обвале
ких та шпилястих скель, де біжить потік, вируючи між 
велетекськими брилами і створююч~и перед кожкою з них 
маленьке озерце. 

Цей курорт відкриrвся, як і всі курорти, після видання 
брошури пра цt; джерело, каписакої лікарем Бонфієм. Він 
розпочина,в в урочистому і сентиментальному стилі з вн

хвалякня альпійських красот місцевості. Епітети він вжи
вав тільки вишукані, пишні - ефектні, але порожні. Всі 
околиці були в нього мальовничі, багаті на грандіозні 
краєвиди та чарівно-інтимні куточки. Всі близькі місця 
для прогулянок визначались виключною оригінальністю, 

що мала неадмінно захопити художників і туристів. Потім 
він зненацька, без будь-якого переходу, перескакуваlВ на 
reрапевтичні якості джерела Бокфія, що містить двовуг
лекислу соду, складні солі, вуглекислий газ, літійові та Зq
лізисті сполуки тощо і придатне для ліКУ'ВаlНіНЯ всіх хва
роб. А втім, він тут же перелічив їх під заголовком: «Хро
кічні та гострі захворюваlНlКЯ, які спеціально лі:куються в 
Анвалі»; і список цих хвороб, які спеціально лікуються 
Ів Анвалі, був довгий, різноманітний, втішний для всіх ка
тегорій хворих. Брошура закінчувалась корисними прак
тичними відомостями про ціни на помешкання, харчі, а 

також про готелі. Бо одночасно з казино і лікувальним 
за'кладом у долині виникли три гателі, а саме - Сплен-
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дід-готель, НОВlеН(jКИЙ, збудований на схилі долини над 
купальнями; готель Теплих вод, колишній постоялий двір, 
наново ошту,катурений; та готель Відайє, влаштований 
просто у куплених підприємцем трьох сусідніх будинках, 
які з'Єдінали ІВ один, попробивавши в них стіІНИ. 

Потім, якось вранці, на курорті, не знати звідки, не
спощівано з'явились зразу ДВа нових лікарі: на мінера
льних водах вони Інемов з джерела виходять, як ті газові 
бульки. Це були лікар Онора, овернець, та лікар Лятон 
з Парижа. Між лікарем Лятоном та Бонфієм відразу ж 
спалахнула люта IВОРОЖН1еч,а, тимчасом яlк лікар Онора, 
охайний, чисто поголений товстун, уоміхнениlЙ і згідли
вий, подавав праІВУ ру,ку першому, Лlіну - другому і жив 
У добрій злагоді з обома. Але Бонфій був наИЗlначнішою 
персоною, завдяки зваlНlНЮ ГОJЮВНОГО лікаря мінеральних 
вод і водолікарні вАнвалі. 
Це звання було його силою, а водолікарня - дітищем. 

В ній він проводив дні, та, як кажуть, і ночі. ПО сто раз 
ходив він щоранку з села, де в нього поблизу був дім, до 
свого кабінету, що містився у водолікарні праворуч при 
вході до коридора. 3а,сівши в ньому, мов павук у паву
тинні, Інін пилыiylвавB за хворими, поглядаючи па своїх су
ворим оком, а IНlа чужих - лихим. Усіх він розпитував 
владним тоном капіТ3Іна і наганяв жах на новаків, ЯІКЩО 
тільки не омішив Їх. 

Якось одного ДНЯ, КОЛИ він йшов до лікарні, крокую
чи так швидко, що широкі поли його старого сюртука 
розвівались, наче крила, його раптом спинив оклик: 
«докторе!» 

Він обернувся. На його худому обличчі, поораному 
різкими, неприємними зморшками, які здавалися брудни
ми, порослому сивуватою, PC~KO коли стриженою бородою, 
що надавало йому неохайного вигляду, з'явилась виму
шена усмішка; він підняв шовковий циліндр, потертий, 
засмальцьований, весь у плямах,- яким прикривав CBO€ 
довге чорне з СИlВИНОЮ волосся, неначе присипане пер

цем і сіллю - «перцем і сміттям»,- як говорив його су
перник лікар Лятон. Потім він зробив крок уперед, вкло
нився й пробурмотів: 

- Добридень, пане маркіз, як себе почуваєте сьо
.';) 

годНІ. 

Маркіз Равенель, маленький, виш)Лкано одягнений чо
ловік, подав руку лікареві й відповів: 
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- Дуже добре, докторе, дуже добре, або принаЙмн.і 
непогано. Поперек мене ще мучить, але загалом меНІ 
краще, багато краще, а я ж іще 1іЇльки десять BaHJН прий
няв. Торік мені полегшаJIО тільки на шістнадцятій, при
гадуєте? 

- Аякже, прекрасно пам'ятаю. . . 
- Та не це я маю вам сказати. СьогодНІ вранЦІ при-

іхала моя дочка, і я хочу поговорити з вами передусім 
про неї, бо зять мій, пан Андермат, Вільям !Андермат, 
банкір ... 

- Так, я знаю. 
- Зять мій має рекомендацlИНОГО листа до доктора 

Лятона. А я вірю тільки вам і дуже прошу вас зайти до 
готелю, перш ніж ... ви розумієте ... Я мав за краще ска
зати вам про це одверто ... Ви зараз вільні? 

Лікар Бонфій, дуже схвильований, дуже стурбований, 
надів капелюха. Він зразу ж відповів: 

- Так, зараз я вільний. Ви хочете, щоб я пішов 
з вами? 

- А звичайно. 
І, повернувши назад від лікарні, вони швидко пішли 

вгору округлою алеєю, яка вела до брами Сплендід-готс

лю, збудованого на схилі гори, щоб туристи могли милу
ватися краєвидом. 

Вони зайшли до розташованої на другому поверсі ві
тальні, яка прилягала до кімнат сімей Равенеля та Ан
дермата. Маркіз лишив лікаря одного, а сам пішов по 
дочку. 

Він повернувся разом з нею майже відразу. Це була 
молода білява жінка, маленька, бліда іі дуже гарна; риси 
її обличчя здавались дитячими, але сині очі дивились на 

всіх сміливим рішучим поГJ1lЯДОМ, що надавав своєрідної 
чарівності і твердого виразу цій мініатюрній тендітній 
особі. Нічого серйозного в неї не було - загальне незду
жання, сум, приступи безпричинних сліз, безпідставне 
роздратування, - одним словом, недокрі'в'я. Головне, їй 
хотілося мати дитину, якої вона марно сподівалася про
тягом двох років подружнього життя. 

Лікар Бонфій заявив, що анвальські води всемогутні, 
і відразу ж написав свої рецепти. 

Вони завжди мали страшний вигляд звинувачуваль-. 
ного акта. 
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На великому білому аркуші з школярського зошита 
його призначення лягли численними параграфами по два
три рядки кожен, написані С'J1рімким почерком, настов
бурченими буквами, подІбними до гострого паліччя. 

А мікстури, пілюлі, порошки, які треба було прийма
ти натщесерце вранці, опівдні або ввечері, грізно шику
вались одно по одному. 

Здавалось, що там було написано: «3важаІ9ЧИ на те, 
що пан Х. х,воріє ,на недугу хронічну, невиroйну й смер
тельну, він повинен пр,иймати: 

1. Хінін-сульфат, від якого він оглухне і йому відбере 
пам'ять; 

2. Калій-бромат, що зіпсує йому шлунок, ослабить 
В'сі здібності, вкриє шкіру прищами і зробить зловонним 
дихання; 

3. Калій-йодід, який, висушивши В його організмі всі 
секреційні залози, не виключаючи й мізкових, незабаром 
доведе його до немочі та недоумства; 

4. Натрій-саліцилат, лікувальні якості якого ще не 
ВИВЧЄlНі, але ЯІКИЙ, очевидно, СПРИЧИНІИТЬС'Я до наглої смерті 
хворого. 

І поряд з цим приймати: 
Хлорал, що призводить до божевілля, белладонну, що 

вражає зір, всілякі рослинні витяжки і мінеральні спо
луки, які псують кров, руйнують органи, роз'їдають кістки 
і вбивають тих, кого помилувала хвороба». 

Він писав довго, з одного і другого боку аркуша, 
потім підписався, немов суддя під карним вироком. 

Молода жінка сиділа наВПРОIfИ, дивилась на лікаря, 
і куточки її уст здригалися від стримуваного сміху. 

Коли він вийшов, глибоко вклонившись, вона взяла 
списаний аркуш, скрутила його в кульку, кинула в камін 
і сказала, давши, нарешті, волю своєму сміхові: 

- Ох, тату, де ти викопав цього мастодонта? Та це ж 
якийсь лахмітник! 01 .. ЯК це схоже на тебе - викопати 
лікаря з дореволюційних часів! .. О! Який він смішний ... 
і брудний ... атож... брудний ... справді, здається, що він 
забруднив мені ручку ... 

Двері розчинились. почувся голос пана Андермата: 
«Заходьте, докторе». І з'явився лікар Ляroн. Струнк.иЙ, 
худорлявий, коректний, неВИ3lначеного віку, одягнеН1ИЙ 
елегантно, тримаючи 'в руці шовкового циліндра, типово
го для лікарів, 5Гкі практикують у більшості овер:нських 

9 



курортів. Цей паризький лікар, безбородий і безвусий, 
буs ПОдlі6ний до актора, що відпочиває на дачі. 

Маркіз, зніЯlковівши, не знав, що казати й робити, а 
дочка його вдавала, ніби кашляє в ХУ1СТКУ, щоб не за
сміятися в обличчя новому гостеві. Він впевнено в,клонив
СЯ й сів на знак молодої жін:ки. Пан Андермат, що при
йшов із ним, я'кнайдокладніше розповіlВ йому пірО стан 
своєї дружини, про її нездужання та його симптоми, про 
думку л'Ї,карів, з якими вони радились, та про власн~ 
думку, що спиралась на особливі міркування, висловлеНІ 
технічними термінами. 

Це був ще зовсім молодий чоловіlК, еврей-діЛIОК Він 
займався вся'кими справами і у всьому ВИЯIВlТIЯВ дивовиж
ну гнучкість розуму, ШВИДКJість міркува'нь і вірність дум
ки. Трохи товстий як на свій зріст, що аж ніяк не був ви
ооким, опецьку;ватий, лисий, схожий на пухляве немовля, 
він (ВиглядаlВ дуже свіжим, аЛіе не ЗОВdім здоровим і 
говорив з Зalпаморочливою легкістю. 

Він одружився з дочкою маркіза де-РавенеЛіЯ з роз
рахунку,- щоб поширити свої спекуляції на ті кола, до 
яких він IНlе належа:в. ДО 'ЮГ0 ж маркіз ма:в щось із 
тридцять тисяч франків прибутку і тільки двох дітей; але 
паlН AJНдepMaT, ююму було від CJИiJIИ тридцять років, коли 
він одружився, мав уже п'яrrь чи шість мільйонів, а :вклав 
у підприємства стільки, що це мусило дати .llесять-двана
дцять. Маркіз де-Ра:венель, людина безхара,ктерна, нері
шуча, нестійка і слабка, спочатку з гнівом відхилив ева
'ГaJН'НЯ, обурюючись від думки, що його дочка буде за 
іудеєм; але згодом, після шеСl1И'Місячного опору, по
ступився під тиоком золота з умовою, що діти будуть 
виховуватись у католицькій вірі. 

Проте всі чекання БУiJIИ марними; дитини ще не 
передбачалось. Ось тоді маркіз, який уже два роки був 
у захваті від анвальських вод, згадаіВ, що брошура 
лікаря Бонфія обі'Цял,а також ВИiJIікува.RIнявdд без
плідності. 

Отож він ВИКІЛlикав СіВою дочку, з ЯJIЮЮ приїхаlВ і зять, 
щоб добре її влаштувати і доручити, в поради ового па
ризЬ®оro лікаря, догляду лікаря Лятона. Через це Андер
мат відшу;кав його, як тільки приїхав; і тепер вФн без
упинно перелічував СИМП'ЮМИ, ВИЯlвлені в його дружини. 
Закінчив ві,н 1'ИIМ, що його прикро вра,жає !Неможливість 
стати батьком. 
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Лікар Лятон дав ному МОЖЛИlвkть договорити до 
І<інця і потім згв,ернувся до молодої жінки: 

- Чи не можете чогось додати, пані? 
Вона серйозно відповіла: 
- Ні, паlн,е, нічого. 
Тоді !Він оказа,в: 
- Коли так, то я попрошу вас зняти свою дорожпю 

суюню та короет і одягти звичайний білий пеньюар, не
одмінно білий. 

Вона здивувалась, і 'ві,н жваво пояонив свою систему: 
- Боже мій, пані, це дуже просто. Колись вважа~и, 

що всі хвороби походять від зіпсованої ~pOBi чи від ЯКОІСЬ 
орга!нічної вади; а тепер ми припу,скаємо просто, що в 
багатьох випадках, зокрема у вашому, OT~ невиразне 
нездужаНIНЯ, Яlке вас мучить і може призвести до тяжк"их 
смертельних розладів, виникає тільки тому, що якиись 
орган з ПРИЧИlн, які легко визначити, починає розвиватись 
ненормально, за рахунок своїх сусідів, і тим порушує 
гар.монію і рівновагу в тілі людИІНИ, змінює або опи
няє його функції, переш~оджаючи роботі всіх інших 
органів. 

- Досить якогось здуття шлунка, щоб припустити не· 
дугу серця, рухи якого стиснені і яке через це починає 
працювати бурхливо, неправильно, часом навіть з пере
боями. Розширення печінки або деяких залоз може спри
чинитися до таких пошкоджень, що Їх не дуже спосте

режливі лікарі приписують безлічі сторонніх причин. 
- Тим-то насамперед ми повинні встановити, чи всі 

оргали у хворого мають нормаЛI>НИЙ розмір і чи всі вони 
на овоєму місці, адже досить дрібниці, щоб зруйнувати 
здоров'я люди:ни. Отже, якщо ви дозволите, пані, я зараз 
вас пиvIыоo огляну і н.а!креслю ІНа вашому пеньюар і межі, 
розміри та Mkue ваших оргаlніlВ. 

В-ilН поклав цилі:НдJра на стілець і говорив з видимим 
задоволенням. його широкий рот при розмові створював 
на поголених щоках дві глибокі зморшки, що нада:вали 
йому гвигляду духов.ної особи. 

Андермат захоплено скрикнув: 
- Так, так, добре сказано, ДУ'Же дотепно, дуже 

сучаоно. 

«Ду*е сучасно» в його устах було найвищою по
хвалою. 
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Молода жінка, яку все це дуже потішаЛ0, підвелась 
і пішла до себе в кімнату; за кілька XJвилин вона позер
нулася в білому пеньюарі. 

Лікар попросив її лягти на канапу, потім, діставши 
з кишені олівця з трьома графітами - чаР'Н1ИМ, червоним 
і синім,-о почав вислухytВати й вистукувати сваю нову 
пацієнтку, розмальавуючи пеньюар кольаравими штри

хами, якими він відмічав кожне своє спастереження. 
За чверть ГОДИНІИ такаї робати во.на нагаДУВl3ла геогра

фічну карту, де пазначені сухадоли, моря, миси, річки, 
держави ТІа міста і всі Їхні 'наIЗВИ, ба лікар підписував 
над кажнаю демаркаillJiйнаю ліlнією два-три латинських 
слаІна, зразумілих тільки йому. 

Вислухавши у пані Андермат всі Вlнутрішні шуми, 
вистука:вши всі частини її тіла, що звучали глуха чи гуч
на, він дістав з кишені запиону книжку-алфавіт в черво
ній шкірнній аправі з залотими смуж'ками, глянytв у 
табличку, разгорн)'ІВ ЇЇ і записав: «Спостереження 6347. 
Па:ні А. .. , 21 рік». 

Потім він знаву почав розглядати свої різнакалірні 
знаки ІНа пеньюарі і, розшифравуючи їх, як єгиптолаг 
ієрагліфи, занатавував у книжку. 

Скінчивши, з·аявив: 
- Нічаго небезпечного, нічага ненармаЛІ>НОІГО, крім 

невеличкого, дуже невеличкого. нідхилення, що ЗІНикне 
після тр'Идцяти вуглекислих ванІН. Крім таго, ви питимете 
па півтори склянки вади щоранку перед сніданкам. 
Більше нічага. За чотири-п'ять днів я да вас навідаюсь. 

Патім ·він підвівся, папращаlВСЯ і вийшов та'к швидка, 
що всіх здивував. Такий раптавий вихід був йага маІне
раю, йога шикам, його характерною асабливістю. Він 
вважав це дуже добрим танам і гадав, ЩО цим справляє 
С'ильне 'враженІНЯ на хварих. 

Пані Андермат підбігла падивитись у дзеркало 
і зайшлася дзвінким дитячим сміхам: 

- ОХ, ЯКJ1 ж ІЮНИ кумедні, які смішні! Окажіть, маже, 
тут є ще один? Я хочу ІН,егайно йага бачити! Віль, піди 
по ньаго! Мабуть, тут є ще й третій, я хочу його бачити. 

Чолавік здивов.ана спитав її: 
- ЯК це третій, чому третій? 
Маркіз МУСИІВ паяонити, в чім річ,- перепрашуючи, 

ба він трахи баявся зятя. Він разпавів, ща ліка'р Бонфій 
прийшоlВ )])0 нього, а він привів йаго до Христі ани, щоб 
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знати його думку, бо ві,н дуже довіряє досвідченості ста
рого ліlкаря, ~кий тут народився і сам відкрив це дже-
рело. . 

Андермат, знизавши плечима, за,явив, ЩО йОГО дру
жину лікуватиме тіЛIiR:И лі'кар Лятон; це збентежило 
маркіза, і ві,н почав міркувати, як залагодити справу, 
не прогніваВiillИ свого дражливого лікаря. 

Христіана спитала: 
- ГОНl1ран тут? 
Це був її брат. 
Батько відповів: 
- Так, уже чотири дні як він приїха!в з одним своїм 

приятелем, про якого часто нам гаворив,- пано1'vl: Полем 
Бретіньї. ВОНІИ разом подорожують по Оверні. Приїхали 
вони з Ман-Дора та Бурбуля, а наприкінці того тижня 
вирушать далі до Канталю. 

Потім він спитав молоду жінку, чи не хоче вона до 
сніданку спочити після ночі, проведеної в поїзді; але вона 
чудово виспалась у спальному вагоні і ЇЙ треба було 
тільки годину на туалет, після чого вона збирала'сь огля
нути село і водолікарню. 

Батько й чоловік розійшлися по своїх кімнатах, 
чекаючи, поКіИ вона одягнеться. 

Незабаром вона Їх поклиюала, і вони разом СПУСТІ!
лися з гори. Ії відразу ж зачарувало село, ЩО розкину
лось тут серед лісу, в цій глибокій ПОсТІОнині, яка зда,ва
лась замк:неною з усіх сторін високими, як ті гори, кашта
нами. Ці чотирьохсотлітні велетні волею випадку стриміли 
всюди - перед ворітьми, на подвір'ях, по вулицях,- ЯК 
і фонтани з великого чорного каменю, поставленого 

сторч, звідки крізь маленьку дірочку била цівка прозорої 
води і дугою падала у басейн. Гострий запах зелені і 
стаєнь стояв під цим великим верховіттям. Овернки пова
гом походжали по вулицях або стояли біля своїх хат, пря
дучи жвавими пальцями заткнутий за пояс кужіль з чор
ною вовною. З-під їхніх коротких спідниць видно було худі 
ноги в синіх панчохах; корсажі трималися на плечах 
своєрідними шлейками, з рукавів полотняних сорочок 
виглядали жорсткі сухорляві руки з кістлявими паль
цями. 

Аж ось раптом неподалік почулась деренчлива, чудна 
музика. Здавалось, ЩО це звучить нудна, хрипка шар
манка, стара, розбита, занехаяна. 
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Христіана скрикнула: 
- Що це таке? 
Батько засміявся. 
- Оркестр у казино. Іх там четверо, а такий галас 

зчиняють. 

І підвів її до червоної афіші, наліпленої на стіні якоїсь 
Ферми, де стояло чорними літерами: 

АНВАЛЬСЬКЕ КАЗИНО 

Директор пан Петр юс Мартель з Одеона. 

Субота, 6 липня. Великий концерт під диригуванням 
.маестро Сен-Ляндрі, що одержав другу велику премію 
Консерваторії. Партію рояля виконує пан Жавель, пер
ший лауреат Консерваторії.- Флейта: пан Нуаро, лау
реат Консерваторії.- Контрабас: пан Нікорді, лауреат 

Брюссельської королівської Академії. 

Після концерту велика вистава: 

ЗАБЛУДИЛИСЯ ВЛІСІ. 

Комедія на одну дію пана де-ПуантіЙє. 

Дійові особи: 

П'єр де-Ляпуант - п. Петрюс Мартель, з Одеона. 
Оскар Левейє - п. Птінівель, з Водевіля. 
Жан - п. Ляпальм, з Великого театру в Бордо. 
Філіппіна- м-ль Оделен, з Одеона. 

Під час вистави оркестром теж керуватиМе маестро 
Сен-Ляндрі. 

Христіана читала вголос, сміялась, дивувалась. 
Батько сказав: 
- О, вони тебе розважать. Ході/мо подивимось на 

них. 

Вони звернули праворуч і зайшли в парк. Купальни
ки поважно, не поспішаючи, гуляли по трьох алеях, 
випивали свою склянку води й відходили. Деякі сиділи 
по лавочках і креслили по піску паличкою або зонтиком. 
Вони не розмовляли, здавалось, ні про що не думали 
і ледве рухались, приспані, паралізовані курортною 
нудьгою. Тільки чудні звуки оркестру розлягались у 
ніжному і тихому повітрі; з'явившись невідомо як і 
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313і.цки, вони лунали поrпі.ц густи~ листям і, здавалось, 
приводили в рух ці похмурі постаТІ. 

Хтось гукнув: «Х:р.истіано!». Вона обернулась - це 
був брат. Він підбіг до неї, поцілував її, потиснув руку 
Андерматові, і, взявши сестру під руку, повів ЇЇ, ли
шивши батька з зятем позаду. 

А вони почали розмову. Брат Христіани - високий, 
елегантний хлопець, сміливий, як сестра, жвавий, як 
маркіз, був байдужий до всього на світі, але завжди за
клопО'Ганий шуканням тисячі франкі;в. 

- Я думав, що ти спиш,- казав він,- а то прийшов 
би тебе поцілува'J1И. А тут ще Поль повів мене вранці до 
замка Турноель. 

- що це за Поль? Ага, твій приятель! 
- Поль Бретіньї. Ах, ти ж не знаєш. Зараз він прий-

має ва/НІНУ. 

- Він ХІВОРИЙ? 
- Ні. А проте лікується. Він був закоханий. 
- І приймає вуглекислі - так, здається, ЇХ звуть?-

ваНІНИ, щоб видужати? 
- Аroж. Він робить усе, що я кажу йому. О, він та·ки 

добре був закоханий. Це хлопець шалений, невгамовний t 
Мало не вмер. І її хотів убити. Вона актриса, відома акт
риса. Він любив її до безтями. Ну, а вона, зрозуміло, з.ра
джувала його. Це призвело до жахливої драми. Тоді 
я його забрав. Тепер йому вже краще, але він ще думає 
про неї. 

Вона спочатку слухала його, посміхаючись, але потім, 
споважнівши, відповіла: 

- Цікаво буде побачити його. 
А втім, для неї слово «любов» важило небагато. Іно

ді вона думала про це, як думають у ЗЛИДНІЯХ про перли 
чи про діаманти, коли виникає бажання мати таку досту
пну для інших, але недосяжну для неї річ. ВО'на уявляла 
любов за прочитаними романами, не надаючи їй, проте, 
великого значення. Вона не дуже часro мріяла, бо вро
дилась з душею щасливою, спокійною і вдоволеною; за 
два з половиною роки подружнього життя вона ще не 

прокинулась від того сну, в якому перебувають молоді на
Ївні дівчата, від того глибокого сну, що сковує серце, дум
ки та почуття, і триває в деяких жінок до самої смерті. 
Життя здавалось їй простим і приємним, без ускладнень; 
вона ніколи не дошукувалась у ньому смислу чи причини. 
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)І\ила, спала, з смаком одягалась, сміялась, була вдово
лена. Чого ж іще могла вона жадати? 

Коли її ПО3lНайомили з Андерматом, відрекомендува
вши, як нареченого, вона спочатку. відмовила, по-дитячо
му обурившись пропозицією стати дружиною єврея. Бать
ко і брат, поділяючи її відразу, відповіли разом з нею й 
так, як вона,- формальною відмовою. Андермат зник, 
наче згинув. Але місяців за три він позичив Гонтранові 
понад д'вадцять тисяч франків. Щождо маркіза, то ВІН 
змінив свою думку з інших причин. У принципі він посту
панся завжди, коли наполягали,- з егоїстичної любові до 
спокою. Дочка говорила про нього: «О, В тата нсі думки 
переплутані!» - і це була правда. 

Без будь-яких сталих поглядів, переконань і вірувань, 
він впадав в ентузіазм з приводу будь-чого, і настрій 
його ЩОХВИЛИlни змінювався. Часом він захоплювався в 
поетичlНОМУ, але короткочасному екстазі старими традиці
ями свого роду і бажав короля, але короля мудрого, лібе
рального, освіченого, який би йшов пліч-о-пліч з своїм 
віком, а часом, начитавшись творів Мішле чи якогось 
іншого демократичного мислителя, палко відстоював 
рівність людей, нові ідеї, твердив, що слід винагородити 
бідних, пригноблених, тих, що страждають. Він міг увіру
вати у нсе що завгодно під впливом хвилинного на
строю, і коли його давня приятелька, пані Ікардон, 
що мала зв'язки з багатьма євреями, захотіла одру
жити Христіану з Андерматом і почала його умов
ляти, вона дуже добре розуміла, як і чим його можна 
переконати. Вона довела йому, що настав час помсти для 
єврейської нації, досі пригноблюваної, як французький 
народ перед революцією, і тепер вона гнобитиме інших 
силою золота. Маркіз не був релігійним, але вважав, що 
ідея бога є суто юридична ідея, здатна стримувати 
боягузів краще, ніж проста ідея справедливості, тому він 
ставився до догм з шанобливою байдужістю, однаково 
щиро поважаючи і Конфуція, і Магомета, і Ісуса Христа. 
Отож, ту обставину, що Ісуса Христа розп'яли на хресті, 
він розцінював не як первородний гріх, що лежить на 
єврейському народі, а ЯіК грубу політичну помилку. Тим
то досить було кількох тижнів, щоб збудити в ньому 
захоплення прихованою, невпинною, всеМОГУl1НЬОЮ діяль
ністю євреїв, яких всюди піддавали гонінням. Він раптом 
глянув іншими очима на їх блискучий тріумф, який ви-
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знав спраІ3едливою винагородою за їхнє довголітнє при· 
ниження. Побачив, ЩО 'вони панують над королями
!Володарями народів, підтримують трони або руйнують 
іх, можуть призвести до загибелі цілу націю, так, наче 
f{'Кoгocь Виноторговця, і гордо стояти перед приниженими 
царями, кидаючи своє нечисте золото в розкриті кишені 
найвідданіших католицьких монархів, які віддячують ЇМ 
аристокраТИЧЛІIИМИ титулами та залізничними концесіями. 

І ві.н ПОГОДИlВlся на шлюб Вільяма Андермата З Хри· 
стіаною де-Равенель. 

Щождо Христіани, то під непомітним тиском пані 
J,кa:pДOH, яка була приятелькою її матері й після смерті 
маркізи стала її задушевною порадницею, під посиленим 
тисК'ом батька і під впливом корисливої байдужості бра
та, вона погодилась на шлюб з цим огрядним багатієм, 
ЩО не був потворним, але зовсім їй не подобався,- так 
само, як погодилася б провести літо десь у неприємній 
місцевості. 

Тепер вона вважала його добрим, уважним, неДУРНИ!\f, 
приємним в інтимних стосунках, але часто глузувала з 
нього з Гонтраном, вдячність якого виявилась нетривкою. 

Він казав їй: 
- Чоловік твій тепер такий рожевий і лисий, як ні

КlОли. Нагадує хвору К'вітку або поголене молочне ПОРОСЯ. 
Звідки в нього такі барви? 

Вона відповіла: 
- Повір мені, ЩО я в цьому не винна. Буває, ЩО мені 

самій хочеться наліпити його на коробку з цукерками. 
Тимчасом вони підійшли до купальні. 
Біля дверей, по обидва боки, сиділи на ШІетених стіль

цях, прихилившись до стіни спинами, двоє чоловіків і па
лили люльки. 

Гонтран сказав: 
- Поглянь-но, які чудові типи! Он той, праворуч, гор

бун у грецькій шапці! Це дядько Прентан; колись він був 
тюремником у Ріомі, а тепер наглядач, мало не директор 
анвальської установи. Для нього ніщо не змінилося, і хво
рими він командує, як колись в'язнями. Люди, ЩО при
ймають ванни, для нього ті ж в'язні, ванни - камери, зал 
для душів - карцер, а те місце, де доктор БонфШ робить 
промивання шлунка Барадуковим зондом,- таємна ка
тівня. Він брутальніший за будь-якого візника, кудлаті· 
ший за ведмедя і брудніший за калюжу. З чоловіками він 
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І:!е вітається, бо переконаний, що засуджені - нікчемні 
істоти. З жінками він трохи чемніший, але ця чемність 
з відтінком подиву, бо У ріомській в'язниці жінок під його 
наглядом не було. Той притулок призначено було тільки 
для чоловіків, і він ще й досі не звик розмовляти з осо
бами прекрасної статі. Другий - касир. Б'юсь об заклад, 
що він твого прізвища не зможе записати, от побачиш. 

І Гонтран, звернувшись до чоловіка, що сидів ліворуч, 
повільно промовив: 

- Пане Семінуа, ось моя сестра, пані Андермат. Вона 
хоче взяти абонемент на двадцять ванн. 

Касир - дуже високий, дуже худий і дуже бідно одяг
нений - підвівся, зайшов до контори, що містилась напро
ти кабінету головного лікаря, розгорнув книгу і спитав: 

ЯК прізвище? 
Андермат. 
як? 
Андермат. 
Скажіть по буквах. 

- А-н-д-е-р-м-а-т. 
- Гаразд. 
І почав повільно писати. Коли він кінчив, Гонтран по-

просив: 

- А прочитайте, будь ласка, сестрине прізвище! 
- Будь ласка. Пані Антерпат. 
Христіана, сміючись до сліз, заплатила за абонемент, 

потім спитала: 
- А що це за галас, там, вгорі? 
Гонтран узяв її під руку: 
- Ходім подивимось. 
З сходів долинали розлючені голоси. Вони піднялись 

Аагору, відчинили двері й побачили великий зал кафе 
з більярдом посередині. Біля більярду з азартом лаялись 
два чоловіки без піджаків з киями в руках. 

- Вісімнадцять. 
Це був директор казино, Петрюс Мартель з Одеона,

він грав свою звичайну партію з коміком своєї трупи 
паном Ляпальмом 3 Великого театру в Бордо. 

Петрюс Мартель, у якого під сорочкою над штанами, 
що невідомо на чому трималися, коливалось величезне, 
м'яке черево, довгий час був мандрівним комедіантом, а 
тепер, взявшися завідувати анвальським казино, цілими 
днями допивав напої, призначені для клієнтів. Він мав 
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пишні вуса, які з ранку до вечора вмочав у пивну піну та 
в липкий сироп лікерів; старий комік, якого він завербу
вав до себе в партнери, під його впливом до несТЯМ1f 
захопивСя більярдом. 

Підвівшись з ліжка, вони відразу ж починали грати, 
лаялися, погрожували один одному, стирали записи і по
чинали знову; вони ледве встигали поснідати і обурюва
лись, коли якихось двоє клієнтів займали Їх місця біля 
зеленого сукна. 

Зрештою вини розігнали всіх і були цілком задоволені 
своїм життям, хоч Петрюса Мартеля й ч€кало банкрот
ство в кінці сезону. 

Касирка з ранку до вечора з прикрістю спостерігала 
цю нескінченну партію, 3 ранку до вечора слухала ці 
нескінченні суперечки і з ранку до вечора подавала 
склянки та чарки цим невтомним гравцям. 

Гонтран вивів сестру: 
- Ходімо в парк. Там не так душно. 
Вийшовши з будинку, вони відразу ж побачили R ки-

тайській альтанці оркестр. . 
Білявий молодий чоловік завзято цигикав на скрипці. 

Головою, волоссям, що підстрибувало в такт, всім своїм 
тулубом, який то згинався, то випростовувався, хитаючись 
вправо і вліво, наче диригентська паличка, він керував 
грою трьох дивних музикантів, що сиділи напроти нього. 
Це був маестро Сен-Ляндрі. 

Він та його помічники - піаніст, інструмент якого, по
ставлений на коліщата, щоранку мандрував звестибюля 
лікарні до альтанки, величезний флейтист, що немовби 
ссав флейту, лоскочучи її грубими товстими пальцями, та 
ще сухотний на ВИГJІЯД контрабасист,- з великими зу
силлями і майстерністю творили оте чудове наслідування 
зіпсованої шарманки, що вразило Христіану під час про
гулянки по селу. 

Коли вона спинилась, щоб розглянути їх, якийсь пан 
привітався з її братом. 

- Добридень, любий графе. 
- Добридень, докторе. . 
І Гонтран відрекомендував: 
- Моя сестра. Пан доктор Онора. 
Вона ледве стрима.'Ja сміх, побачивши цього третього 

лікаря. 
Він вклонився їй. 
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Сподіваюсь, що ви здорові, пані. 
Не зовсім. 

Він не розпитував і змінив розмову. 
- Знаєте, любий графе, зараз на околиці ви побачите 

дуже цікаве видовище. 
- Що саме, докторе? 
- Дядько Оріоль збирається висадити свою скелю. 

Ах, вам це нічого не говорить, а для нас це веЛІІка подія. 
І він пояснив, у чім річ. 
Дядько Оріоль, найбагатший у всьому краї селянин 

(він має, казали, п'ятдесят тисяч франків прибутку) -
володів усіма виноградниками в долині біля анвальського 
міжгір'я. Якраз на околиці села, край по.'Іонини, БИСОЧИТЬ 
гора чи, вірніше, вели,кий горб, і на цьому горбі - найкра
щі виноградники дядька Оріоля. Посеред одного з них, 
навпроти шляху, в двох кроках від струмка, стирчить 
величезний камінь, ціла скеля, що заважає обробітку і 
кидає тінь на ту частину поля, над якою виступає. 

Вже років з десять дядько Оріоль щонеділі заявляв, 
що збирається висадити свою скелю, але ніяк не зважу
вався на це. 

Щоразу, КО.lІИ когось із місцевих хлопців забирали на 
військову службу, старий казав йому: «Коли Їхатимеш 
у відпустку, захопи мені пороху для мага «камінця». 

І всі солдатики приносили у сваїх ранцях краденого 
пароху для «камінця» дядька Оріаля. Цьага пороху 
в нього зі·бралася ,вже ціла скриня, а скеля стояла собі на 
місці. 

Нарешті, ось уже з тиждень, як він почав довбати 
камінь разом із своїм сином, здоровилом Жакам, на прі
звисько !Колос, нке по-овернськи вимовляється «Калош». 
Цього ранку вони насипаJІИ пороху у видовбану у вели
чезній скелі печеру, потім замурували отвір, заклавши 
туди гната - звичайнага труту для куріння, придбаного 
у торговця тютюном. Підпалювати збирались о другій го
дині. Отже, вибух мав статися в п'ять хвилин на третю, 
а найпізніше - в десять хвилин на третю, бо гніт був 
дуже давгиЙ. 

Христіана зацікавилась цією історією - її вже тішила 
думка про цей вибух, що нагадував їй дитячі гри, Jlюбі її 
простому серцю. 

Вони вийшли на кінець парку. 
- А що там далі? - спитала вона. 
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- Край світу, пані,- відповів лікар Онора,- тобто 
знамените Овернське міжгір'я, що не має виходу. Це одна 
з найкрасивіших і найвизначніших місцевих пам'яток. 

Але ось позаду них пролунав гонг. Гонтран скрикнув: 
«О, вже сніданок!» 

Вони повернули назад. 
Назустріч їм ішов високий молодий чоловік. 
Гонтран сказав: 
- Дорога Христіано, рекомендую тобі пана Поля 

Бретіньї. 
Потім до свого приятеля: 
- Це моя сестра, любий. 
Він здався їй негарним. У нього було чорне ВОJJOССЯ, 

коротке й пряме, надто круглі очі з майже жорстоким 
виразом, голова теж зовсім кругла, велика - з тих, що 
нагадують гарматне ядро, плечі Геркулеса; загалом він 
мав дикуватий, незграбний і грубий вигляд. Але від його 
костюма, від білизни, а може від шкіри, йшов дуже ніж
ний, тонкий запах, не знайомий молодій жінці; вона запи
тала себе: «Що це за аромат?» 

Він сказав їй: 
- Ви приїхали сьогодні вранці, пані? 
його голос був трохи глухий. 
Вона відповіла: 
- Так, пане. 
Тимчасом Гонтран помітив маркіза з Андерматом, які 

махали молодим людям, щоб вони швидше йшли снідати. 
Лікар Онора попрощався з ними й запитав, чи зби

раються вони подивитись на вибух скелі. 
Христі ана заявила, що піде, і, обіпершись об руку 

брата, прошепотіла, тягнучи його до готелю: 
- Я голодна, як вовк. Дуже соромно мені буде стіль

ки їсти при твоєму приятелі. 

ІІ 

Сніданок був довгий, як це завжди буває за табльдо
том. Христіана, яка тут ні з ким не була знайома, розмов
ляла з батьком та братом. Потім пішла до себе відпочити 
до того часу, коли мали висаджувати скелю. 

Вона була готова задовго до строку і квапила всіх, 
боячися спізнитися на вибух. 

За селом край долини справді височів високий горб, 
майже гора, на яку вони підіймалися під пекучим сонцем 
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по вузенькій стежці між виноградниками. Коли вони 
вийшли на вершину, молода жінка вражено скрикнула,
такий неосяжний простір раптом відкрився в неї перед 
очима. Безкрая· долина, що простяглась перед нею, справ
ляла враження океану. Оповита легким серпанком, голу
бим і ніжним, ця долина тяглась аж до гір, далеких, ледве 
помітних, що лежали десь на відстані п'ятдесяти-шістде
сяти кілометрів. І під прозорим, тонким туманом, що сте
лився над цим простором, виднілись міста, села, ліси, 
великі жовті чотирикутники стиглих нив, великі зелені 
чотирикутники луків, фабрики з довгими червоними дима
рями та чорні гостроверхі дзвіниці, збудовані з лави 
потухлих вулканів. 

- Обернись,- сказав її брат. 
Вона обернулась - і побачила позад себе гору, вели

чезну гору, пориту кратерами. Відразу ж впадала в око 
долина Анвалю, де під широкою пеленою зелені ледве 
примітні були контури міжгір'їв. Хвиля дерев здіймалась 
по крутому схилу до першого кряжу, що заступав відда
леніші хребти. Христіана з братом стояла на такому місці, 
3 якого було добре видно і рівнини, і гірський хребет, що 
простягався вліво в напрямі до Клермон-Ферана; вдалині 
на синьому небі вирізьблювались химерні, наче зрізані 
вершини, схожі на дивовижні пухирі: це були погаслі вул
кани, мертві вулкани. А далеко-далеко внизу, між двома 
горами височіла ще одна, вища, величніша, з круглою 
вершиною, на якій виднілося щось химерне, наче руїна. 

Це був Пюї-де-Дом, цар овернських гір, могутній веле
тень, на голові якого тримались руїни римського храму, 
наче корона, покладена на неї великим народом. 

Христіана захоплено вигукнула: 
- О, яка я буду тут щаслива! 
І вона вже відчула себе щасливою, сповненою радості 

життя, яка охоплює тіло і душу, розширюючи груди, 
роблячи людину жвавою і легкою, коли вона раптом по
трапляє в чарівний край, що приваблює і веселить зір, 
край, що, здається, чекав ЇЇ, дЛЯ неї був створений. 

Хтось покликав її: «Пані, пані!» 
І вона побачила віддалік лікаря Онора, якого було 

легко пізнати по його великому капелюху. Він підбіг ДО 
них і провіІВ сім'ю маркіза на другий схил горба, порос
лий дерном, де біля молодого гайка вже чекало чоловік 

тридцять приїжджих та селян. 
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Крутий косогір спускався біля Їхніх ніг до Ріомського 
шляху, обсадженого вербами, що посхилялись над ма
ленькою річечкою, на березі якої посеред виноградника 
височіла шпиляста кам'яна брила; біля її підніжжя стояли 
навколішках, немовби молячись, двоє чолові,ків. 

Це й була скеля. 
Оріолі, батько й син, приладжували шнур. На дорозі 

зібралась юрба цікавих, попереду стояли збуджені селян
. ські дітлахи. 

Лікар ОН'ора вибрав для Христіани зручне місце, і вона 
сіла, схвильована, немовби разом із скелею мали виса
дити в повітря всіх цих людей. Маркіз, Андермат і Поль 
Бретіньї полягали на траву біля молодої жінки, а Гонтран 
лишився стояти. Він сказав насмішкуватим тоном: 

- Любий докторе, ви, мабуть, далеко менше зайняті, 
ніж ваші колеги, які, певно, й хвильки вирвати не можуть 
для цього маленького свята? 

Онора добродушно відповів: 
- Я зайнятий не менш за їх, але мої хворі менше 

займають мене ... До того ж, я вважаю за краще розва
жати своїх пацієнтів, ніж напихати Їх ліками. 

Лукавий вираз його обличчя був Гонтранові дуже до 
вподоби. 

Надходили інші особи - сусіди по табльдоту: пан ії 
Пай, мати й дочка - обидві вдови, батько й дочка 
Монекю та маленький товстун, що пихтів, як зіпсований 
паровий казан - Обрі-Пастер, колишній гірничий і,нже
нер, що розбагатів у Росії. 

Інженер приятелював з маркізом. Він з великим тру
ДQIМ сів, і його обережні ПOlВільні рухи дуже потішили 
Христіану. 

Гонтран відійшов геть, щоб подивитись на інших ціка
вих, що прийшли, як і він, на пагорок. 

ПОJІЬ Бретіньї показував Христіані Андермат місця, 
що виднілись вдалині. Це був насамперед Ріом, що виді
лявся на рівнині червоною плямою, плямою черепичних 
дахів; потім Еннеза, Маренг, Лезу - численні ледве по
мітні села, подібні до маленьких темних цяток на суціль
ній зеленій скатеРl1і; а там, далеко 'внизу, біля підніжжя 
Форезьких гір, він намагався показати ЇЙ Тьєр. 

Він з запалом говорив: 
- Погляньте, погляньте, проти мого пальця, якраз 

проти мого пальця. Я бачу, я дуже ясно бачу. 
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А вона нічого не бачила, але не дивувалась, що він 
бачить, бо його круглі і проникливі очі нагадували очі 
хижого птаха, в них відчувалась сила морського бінокля. 

Він продовжував: 
- Перед нами, посеред цієї рівнини, тече Альє, та 

його побачити неможливо. Він надто далеко, кілометрів 
за тридцять звідси. 

Вона і не намагалась побачити те, що він ЇЙ показу
вав, бо всю її увагу прикувала скеля. Вона думала, що 
от зараз цей величезний камінь перестане існувати, що 
він розлетиться на порох, і відчула, що її ОХОП,ТJює неви
разний жаль до нього, жаль маленької дівчинки до зла
маної іграшки. Uей камінь стояв тут так довго, і він був 
такий гарний і добре гармоніював з краєвидом. В цю мить 
два чоловіки підвелися і почали накидати до підніжжя 
скелі купу каміння швидкими звичними рухами сеЛё\
нина. 

Юрба на шляху безперестанно розросталась і пр ису
валася б.ТJижче, щоб краще бачити. Дітлахи зачіпали 
копачів, бігали й скакали круг них, наче молоді грайливі 
звірята. З височини, де сиділа Христіана, всі ці люди зда
валися зовсім маленькими, купкою комах, розворушеним 
мурашником. долинав віддалений гомін голосів - то 
слабкий, ледве чутний, то жвавіший; невиразний шум ви
гуків та людського руху, розпорошуючись у повітрі, тз
нув і розпливався. На пагорку натовп теж зростав, бо з 
села невпинно прибували люди і вкривали схил, що ви
сочів над приреченою скелею. 

Всі вони перегукувались, групувались: сусіди по готе
лю, кожен K.ТJaC і каста окремо. Найгаласливішою була 
група акторів і музикантів, яку очолював їх директор, 
Петрюс Мартель з Одеона, який задля такої нагоди від
мовився від своєї азартної партії в більярд. 

Насунувши на лоб панаму і накинувши на плечі чор
ний альпаговий піджак, з-під якого білим горбом випи
нався величезний живіт (носити жилет в селі він не 
вважав за потрібне) - вусатий актор з поважним ВИГJ1Я
дом пояснював і коментував кожен рух обох Оріолів. 
його підлеглі - комік Ляпа.пьм, перший коханець Птіні
вель та музиканти - маестро Сен-Ляндрі, піаніст Жавель, 
величез'ний флейтист Нуаро, контрабасист Нікорді
стояли навколо нього і слухали. Попереду сиділи три 
жінки, прикрившись трьома зонтиками - бі.lIИI\I, черноним 
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та синім,-:- які під палючим післяполудневим сонцем 
створювали сліпучий французький прапор. Це були
молода актриса, м-ль Одлен, її мати - «мати-напрокат,>, 
як казав Гонтран,- та касирка кафе, яка завжди супро
воджувала цих дам: добір зонтиків під національні ко
льори був ВИТ1ВороМ Петрюса Мартеля, який, побачивши 
на поча'Гку сезону синій і білий У актрис Оделен, пода
рував червоний своїй касирці. 

Ще одна група поблизу них також привертала загаль
ну увагу - група поварів та кухарчуків з готелів; їх було 
вісім чоловік; власники ресторанів, суперничаючи один з 
одним, ,старалися справити враження на відвідувачів 
і одягли в біле весь свій персонал, аж до хлопчаків, 
що мили посуд. 

Під сліпучим промінням сонця всі вони У своїх плос
ких ковпаках були схожі на дивовижний штаб білих ула
нів і разом з тим на куховарську делегацію. 

Маркіз запитав у лікаря Онора: 
- Звідки це стільки народу? От ніколи б не подумав, 

що в Анвалі так багато люду! 
- О, тут зійшлися звідусіль, з Шатель-Гюйона, Тур

ноеля, Рош-Прадьєра, Сен-Іпполіта. Адже про це вже 
давно тут йшла мова, та й дядько Оріоль - місцева 
знаменитість, особа вид'атна за своїм впливом та достат
ком; до того ж він справжній овернець; він лишився 
селянином і продовжує працювати в поті чола, ощадли
вий, вміє накопичувати гроші, розумний і повсякчас 
складає плани та проекти для забезпечення своїх дітей. 

Підійшов Гонтран, збуджений, з блискучими очима. 
Сказав півголосом: 

- Полю, Полю, ходім зі мною, я покажу тобі двох 
гарненьких дівчаток. О! Вони на диво чарівні, ти поба
чиш! 

Той підвів голову й відповів: 
Любий мій, мені й тут дуже добре, я нікуди не 

піду. 
- Дарма. Вони справді чарівні. 
Потім додав голосніше: 
- Ось доктор мені скаже, хто вони такі. Дві дівчини 

років вісімнадцяти - дев'ятнадцяти, на вигляд місцеві 
панянки, кумедно одягнуті - в чорних шовкових сукнях 
З вузенькими рукавами, ніби у формених монастирських 
платтях, брюнетки ... 
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Лікар Онора спинив його: 
- Цього досить. Вони доньки дядька Оріоля, справді 

прегарні дівчатка; виховувались у клермонських черниць ... 
Це багаті відданиці. Вони типові, дуже типові для нашої 
раси, доброї овернської породи; адже я теж овернець, 
пане маркіз; я покажу вам цих двох дівчаток. 

Гонтран лукаво кинув йому: 
- Ви домашній лікар Оріолів, докторе? 
Той зрозумів лукавий натяк і відповів просто і ве-

село: 

- Еге ж, чорт забирай! 
Молодий чоловік вів далі: 
- ЯК же вам вдалося увійти в довіру до цього бага

того пацієнта? 
- Я порадив йому пити якомога більше гарною вина. 
І він почав докладно розповідати про Оріолів. Він 

був Їх далеким родичем і знав Їх давно. Старий батько, 
великий дивак, дуже пишався своїм вином; у нього був 
один виноградник, що призначався для сім'ї - виключно 
для сім'ї та гостей. Часом вони легко спорожняли бочки 
з вином з цього виноградника, а іноді - з великим трудом. 

у травні або червні, коли батько бачив, що випити 
все вино, яке ще лишилось, Їм буде важко, він починав 
підохочувати свого здорованя-сина Колоса, твердячи: 
«Ану, синку, треба кінчати». І вони з ранку до вечора 
поглинали літри червоного вина. Разів із двадцять під 
час кожної трапези старий, нахиляючи дзбан над синовою 
склянкою, поважно промовляв: «Треба кінчати». Алкоголь 
розпалював йому кров і не давав спати, він вставав уночі, 
одягав штани, запалював ліхтар, будив «Колоша», і вони 
йшли в погріб, захопивши з буфета окраєць хліба, який 
умочали у склянки, раз у раз наповнюючи Їх просто з 
бочки. А коли напивалися так, що вино в Їхніх животах 
вже хлюпотіло, батько стукав по гучному дереву бочки, 
визначаючи на слух, наскільки знизився в ній рівень 
рідини. 

Маркіз запитав: 
- Ото вони працюють там, біля скелі? 
- Атож, звичайно. 
Саме в цю мить обидва чоловіки швидко відійшли від 

начиненого порохом каменя, і вся юрба, що оточувала 
їх, кинулась тікати, наче розгромлена армія, в напрямі 
до Ріома й до Анваля. Велика масивна скеля, що розді-

26 



ляла виноградник навпіл, лишилась тепер самотньою на 
невисОКОМУ кам'янистому горбі, вкритому дерном, земля 
навколо неї ще не була оброблена. 

Юрба на горі, тепер така ж числеl;lна, як і внизу, за
тремтіла від втіхи та нетерплячки, а гучний голос Пет-
рюса Мартеля оповістив: . 

- Увага! Шнура підпалено. 
Христіана затріпотіла від чекання. Але лікар пробур

мотів у неї за спиною: 
- О, якщо вони заклали увесь той шнур, що купили 

при мені, то його стане хвилин на десять. 
Всі погляди були звернуті на камінь; аж раптом до 

нього підбігла чорна собачка з породи шпіців. Вона об
бігла кругом, понюхала і, мабуть, почула якийсь підозрі
лий запах, бо почала щосили дзявкати, випроставши лапи 
і витягши хвоста; шерсть у неї на спині наїжачилась і 
вуха настовбурчились. 

Сміх пробіг по натовпу, жорстокий сміх; всі подумаvІИ. 
що вона не встигне втекти. Потім почали гукати на неі; 
чоловіки свистіли, жбурляли камінцями, які не долітали 
до неї, падаючи напівдорозі. Та шпіц не рушав з місця 
і продовжував шалено гавкати на скелю. 

Христіана почала тремтіти. Ії охопив гнітючий страх 
від думки, що це звірятко буде розшматоване на її очах; 
радість зів'яла, їй хотілось піти геть; пошепки, здригаю
чись від жаху, вона нервово повторювала: 

- О боже мій! О боже мій! Ії вб'є! Я не хочу ба
чити! Не хочу! Не хочу! Ходімо звідси ... 

Ії сусід, Поль Бретіньї, раптом підвівся і, ное кажучи 
Нlі слова, щосили побіг у,низ до окелі на своїх ДОВ,ГИХ 
ногах. 

В усіх вирвався одностайний крик жаху; по юрбі 
пішло хвилювання; а шпіц, побачивши, що до нього на
ближається цей високий чоловік, сховався за скелю. Поль 
погнався за ним; собака перебігла на другий бік, і хви
лину чи дві вони бігали навколо каменя, з'являючись то 
справа, то злі'ва, ніби граючись у схованки. 

Побачивши, нарешті, що йому не впіймати собаки, мо
JІОДИЙ чоловік почав підійматися по схилу гори, а шпіц 
продовжував гавкати. 

Гнівні вигуки зустріли задихаlНОro сміливця, бо люди 
ное прощають тим, хто примусив Їх тремтіти від страху. 
Христі ана задихалась від хвилювання, притиснувши руки 
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до грудей; серце її несамовито билося. Вона так розгуби
лася, що запитала: 

- Сподіваюсь, ви не поранені? 
А Гонтран розлючено кричав: 
- Він з'їхав з глузду, цей осел! Завжди тільки дур

ниці робить! Я ще не бачив такого йолопа! 
Аж ось земля здригнулась. Пролунав страшний вибух 

і протягом довгої хвилини, підхоплений ехом, розлягався 
в горах, як гарматні постріли. 

Христіана побачила тільки камінний град і високий 
стовп пороху, що осідав на землю. 

І зразу ж юрба, що стояла на горі, хвилею линула 
вниз з пронизливими криками. З пагорба вистрибом біг 
батальйон кухарчуків, випередивши загін комедіантів, що 
спускався з Петр юсом Мартелем на чолі. 

Три зонтика трьох кольорів ледве не були знесені 
цим потоком . 

. І всі бігли-чоловіки, жінки, селяни, городяни. Де
хто падав, підводився, рушав далі, а два людські потоки 
на шляху, допіру відкинуті страхом, тепер знову котились 
назустріч один одному, на місце вибуху, стикаючись і 
змішуючись. 

- Почекаймо трохи,- сказав маркіз,- поки стихне 
ця цікавість, а тоді й собі підемо поглянути. 

Інженер Обрі-Пастер, який через превелику силу під
вівся, відповів: 

- А я піду стежками назад на село. Мені тут більше 
нічого робити. 

Він потиснув усім руки, вклонився і пішов. 
Лікар Онора зник. Про нього заговорили. Маркіз 

сказав синові: 
- Ти знаєш його тільки три дні, а весь час з нього глу

зуєш; зрештою він образиться. 
Але Гонтран знизав плечима: 
- О, та це ж мудрець, справжній скептик! Ручуся, 

що він не образиться. Коли ми буваємо на самоті, то й 
він глузує з усіх і з усього, починаючи з своїх хворих 
та з вод. Я подарую тобі почесний білет на відвідання 
ванн, якщо ти колись помітиш, що він розгніванся на мої 
жарти. 

Тимчасом у долині, на місці зниклої скелі, було не
звичайне хвилювання. Величезна юрба штовхалась, кле
котіла, кричала,- певно, чимсь вражена, схвильована. 
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Андермат, як завжди енергійний і цікавий, повторю
вав: 

- Що це з ними? Що там сталося? 
Гонтран заявив, що піде подивитись, і пішов. Хри

стіана, вже втративши будь-який інтерес до того, що від
бувалося, думала про свого божевільного сусіда, якого б 
убило, розшматувало, коли б шнур був трохи коротшим, 
тільки через те, що вона злякалась за життя собачки. 
Вона думала, що цей чоловік, мабуть, справді несамови
тий і пристрасний, якщо рискує собою так безглуздо тіль
ки тому, що незнайома жінка висловила якесь бажання. 

На дорозі було видно людей, які бігли до села. Мар
кіз і собі поцікавився: «Що там з ними?» А Андермат 
не витримав і пішов униз. 

Гонтран махав ЇМ з долини, щоб вони підійшли до 
8ЬОro. 

Поль Бретіньї запитав: 
- Дозвольте, пані, запропонувати вам руку? 
Вона взяла його руку і відчула, що вона міцна, мов 

залізо; її ноги ковзались по нагрітій сонцем траві, але 
вона йшла впевнено, з цілковитою довірою спираючись 
на руку супутника. 

Гонтран йшов Їм назустріч і кричав: 
- Там джерело! Після вибуху забило джерело! 
І вони ввійшли в юрбу. Обидва молоді чоловіки, 

Поль і Гонтран, ідучи попереду, порозпихали ліктями 
цікавих і, не звертаючи уваги на ремство, проклаJIJI 
шлях для Христі ани та її батька. 

Вони йшли серед хаосу гострого, побитого, чорного 
від пороху каміння і наблизились до ями, де клекотіла 
брудна вода, що стікала до річки біля ніг цікавих. Андер
мат був уже тут; пробившись крізь натовп всілякими 
хитрощами, які, за словами Гонтрана, були йому прита
манні, він з глибокою увагою дивився на воду, що била 
з-під землі і розтікалась. 

Лікар Онора стояв проти нього по другий бік ями і 
теж дивився на воду з байдужим подивом. Андермат 
сказав йому: 

- Слід було б її покуштувати, може, вона мінеральна. 
Лікар відповів: 
- Вона, безперечно, мінеральна. Всі води тут міне

ральні. Незабаром джерел тут буде більше, ніж хворих. 
Андермат наполягав: 
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~ Але ж її конче треба покуштувати. 
Лікаря це не турбувало: 
- В усякому разі треба почекати, поки вона очисти

ться. 

К:ожен хотів подивитись. Ті, що стояли позаду, ШТОВ
хали передніх просто в болето. Якась дитина впала в 
нього, і всі засміялися. 

Оріолі, батько й син, теж стояли тут, зосереджено 
спостерігаючи це дивне явище, ще не знаючи, що думати. 
Батько був сухий, високий, худорлявий, з бугристою 
головою, з суворою безбородою селянською головою; СЮІ 
був ще вищий на зріст, справжній велетень, теж худий, 
він мав вуса і був схожий одночасно на солдата і на 
виноградаря. 

Вода клекотіла, здавалося, усе дужче, пухирців у ній 
ставало все більше, і вона посвітлішала. 

Натовпом пройшов рух: з'явився лікар Лятон з скляв
кою В руці. Він спітнів, захекався і раптом остовпів, по
бачивши свого колегу лікаря Онора, який поставив ногу 
край нового джерела, наче генерал, що перший вступив 
на завойовану територію. 

Він спитав, задихаючись: 
- Ви куштували її? 
- Ні .. Чекаю, поки очиститься. 
Тоді лікар Лятон набрав склянку і поча'в пити з уро

чистим виглядом дегустатора. Потім він заявив: «Чудо
ва!» (це не могло його СІюмпрометувати) і подав склянку 
суперникові: «Чи не хочете?» 

Але .1JiKap Онора зовсім не любив мінеральних вод і 
відповів, посміхаючись: 

- Дякую! Досить того, що ви її оцінили. Я знаю Іх 
на смак. 

Він знав їх на смак усі й. теж цінив, але по-іншому. 
Потім звернувся до дядька Оріоля. 

- Вашого доброго вина вона не варта! 
Старий був потішений. 
- О, напевно, ні, пане доктор! 
Христіана вже надивилась і хотіла йти. Брат і Поль 

знову проклали їй шлях крізь натовп. Вона йшла за 
ними, спираючись на руку батька. Зненацька вона по
Qковзнулась, трохи не впала і, глянувши під ноги, поба
чила, що наступила на липкий від багна шматок скривав-

30 



леноro м'яса, вкритого чорною шерстю; це були останки 
шпіца, розшматованого вибухом і розтоптаного юрбою. 

Ій забило віддих, вона схвилювалась до сліз. І шепо
тіла, втираючи хусткою очі: «Бідна собачка, бідна со
бачка!» Вона не хотіла більше нічого слухати, їй хотілось 
піти до себе, зам~нутись. Цей день, що так добре по
чався, скінчився для неї сумно. Чи не було це поганою 
прикметою? Ії приrnіче:не серце посилено билося. 

Вони тепер були самі на шляху. як раптом побачили 
перед собою циліндр й поли сюртука, що розвівались, наче 
чорні крила. Це був лікар Бонфій, який останнім дізнався 
про нови'Ну і ПОСІІіша~ з склянкою в руці, як і лікар 
Лятон. 

Побачивши маркіза, він спинився. 
- Що там таке, пане маркіз? Мені сказали ... дже-

рело? .. Мінеральне джерело? .. 
- Так, любий докторе. 
- Багате? 
- Атож. 
- А... а ... вони вже там? 
Гонтран поважно відповів: 
- О, так, звичайно. Доктор Лятон вже встиг навіть 

зробити аналіз. 
Тоді лікар Бонфій знову пустився бігти, а Христіана, 

яку трохи розважила і потішила його поява, сказала: 
- Не піду я в готель, ходімо посидимо в парку. 
Андермат лишився біля джерела - спостерігати, як 

тече вода. 

ІІІ 

Ввечері за табльдотом у Сплендід-гоreлі було шумно. 
Пригода з скелею та джерелом пожвавила розмову. А 
втім, обідало 1yr небагато народу - чоловік з двадцять -
люди звичайно мовчазні і тихі, хворі, які безуспішно по
бували н,а всіх відомих ,водах, а тепер випробовувал'И но
вий курорт. В тому кутку, що його займали Равенелі і 
Андермати, сиділи, по-перше, Монекю - маленький си
вий чоловічо,к із дочкою, високою блідою дівчиною .. що 
іноді вставала серед обіду й виходила, Л'ИШИіВШИ недоїде
ну страву; товстун Обрі-Пастер, колишній інженер; одяг
нуті в чорне чоловік іЇ жіНJ(а, яких можна було щодня по
бачити в парку, де вони катали в колясці свою дитину-

31 



калі,ку; ,нарешті, мати й дочка Пай, обидві 'ВДОВИ, обидві 
високі й пишні, пишні з усіх боків, спереду і ззаду. 
«Самі бачите,- говорив Гонтран,- вони з'їли своїх чо· 
ловікі,в, і це Їм разладнало шлунок». Вони й справді лі
кувались від хвороби шлунка. 

Да.'1і сидів чоловік з обличчям кольору червоної цег
ли - пан Рік'є, у якого теж було зіпсоване травлення, а 
далі інші безбарвні особи з породи тих мовчазних ман
дрівників, Яu{і нечутно заходять до готелынїї їдальні
жінка попереду, а ЧОЛОВlік позаду,- вклоняються всім з 
порога і несміливо та скромно сідають на свої місця. 

Другий кінець столу був порОЖНІій, хоч там стояли 
таріл~и й прибори для майбутніх клієнтів. 

Андермат говорив з запалом. Пер,ед обідом він весь 
час розмовляв з лікарем Лятоном і розвива'в великі про
екти щодо АнваЛя. 

Лікар переКОНЛ'lliВИМ тоном перелічив йому незви
чайні якості цієї води, багато кращої за шатель-гюйон
ську, мода на яку остаточно утвердилась в останні два 
роки. 

Отже, праворуч від них джерело Руайя - курорт у 
повному розквіті, а ліворуч - джерело Шатель-Гюйон, 
яке теж прославилось останнім часом! Чого тільки не зро
биш з Анваля, якщо вміло за це взятися! 

І, звернувшись до інженера, Андермат сказав: 
- Атож, пане, вся річ у тому, щоб вміло 'ввя'тися. 

СПРИ1'нkть, такт, уміНIНЯ пристосуватись і сміливість
це все. Щоб створити курорт, треба лише зуміти пустити 
його в хід, а щоб пустити ЙОГО в хід, треба зацікавити 
цією справою па ризьких медичних світил. Мені, панове, 
за,вжди щастить у моїх заходах, бо я завжди знаходжу 
практичний засіб, той з,асіб, який ПОВИlн,ен ПРИВ'єсти до 
успіху в кожному окремому випадку, яким я цікавлюсь; 
і поки я його не знайду, я нічого не розпочинаю, я чекаю. 
Недосить ще мати воду, треба, щоб її пили; а щоб її пили, 
недосить самому кричати в газетах і скрізь, ЩО вона не
зрівнянна! Треба добитися, щоб про це а'вторитетно гово
рили люди, які мають 'вплив на споживачів вод, на хво
рих, які нам потрібні,- цю на рідкість довірливу пуб
ліку, яка платить за медикаменти,- треба, щоб про це 
говорили Ліікарі. Звертайтесь до суду тільки через адв()
катів,- він тільки Їх слухає~ звертайтесь до хворого 
тільки через лікарів - він слухає тільки їх. 
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Маркіз, що дуже захоплюВ'аlВОЯ практичним та здо
ровим розумом свого зятя, окрикнув: 

- Ах, як це вірно! Ви, мій дорогий, тут один пра
В'Ильно міркуєте. 

Андермат збуджено продовжував: 
- Тут MO)WHa збити статок. Місцевість чудова, клімат 

прекрасний; одне тіЛDКИ турбує мене: чи вистачить нам 
ІВОДИ для неликого лі,кувального заКЛlад~? Бо ніщо, зроб
лене наіПОЛО'l3ИНУ, не буває вдале! Нам потрібна дуже ве
лика устаІНІОва і, отже, дуж'е багато води, стільКіИ води, щоб 
lВистачило Іна двісті BaiНlH одноча'сно, потрібен швидкий і 
невпинний струмінь, а нового джерела разом із старим 
вистачить хіба тільки на п'ятдесят, що б там .не говорив 
доктор ЛЯТ'OlН ... 

Пан Обрі-Пастер перерваrв його: 
- О, та води я вам дам скільки завгодно. 
А'ндермат був нражений: 
- Ви? 
- Атож, я. Це вас дивує? Зараз пояоню. Того року 

В цей час я теж був тут: від анвальських ва,нн я почуваю 
себе дуже добре. І от якось уранці, коли я відпочивав у 
себе в кімна'Гі, до мене прийшов якийсь гладкий добро
дій. Це бу1В голова правління нашого закладу. Він був 
страшенно стурбоваlНИЙ, і ось чому. Джерело Бонфія таlК 
збідніло, що боялись, як би воно зовсім не зникло. Зна
ючи, що я гірничий інженер, він і прийшов запитати, чи 
не доберу я способу врятувати його комерцію. 

- Тоді я й узявся вивчати геологічну структуру міс
цевості. Ви знаєте, ЩО первісні струси призвели в кож
ному кутку цієї країни до різних пертурбацій і різного 
розташування шарів грунту. 

- Отож треба було встановити, звідки йшла міне
ральна вода, крізь які тріщини, який напрям цих тріщин, 
Їх походження і природу. 

- Спершу я дуже ретельно оглянув саму лікарню і 
побачив у кутку стару, вже невживану трубу від ванн,
вона була майже зовсім забита вапНІЯКОМ. Отже, .вода, 
відкладаючи солі, що їх містила в собі, на стінки прохо
дів, за короткий час забивала Їх. Так само мало бути і з 
ПРИРОДІІИМИ ГРУ1нтовими каналами, бо грунт був граніт
ний. Отже, джерело Бонфія було забите, та й годі. 

- Треба було знайти вихід джерела в іншому місці. 
Всі шукали б його вище від його початкового виходу. 
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А Я, пісЛЯ цілого місяця досліджень, спостережень та 
міркувань, почав шукати й знайшов його за п'ятдесЯТ 
метрів нижче. І от чому. 

- Я тільки що сказав вам, що насамперед треба було 
визначити походженfНЯ, природу й напрям граlнітних трі
щин, по яких тече вода. Я легко встановив, що ці тріщин:и 
йшли з долини вгору. а не 3 гори в долину, йшли похило, 
ніби дах,- через те, мабуть, що ця долина осіла й потяг
ла за собою й перші передгір'я. Отже, вода не збігала, а 
підіймалась вгору по щілинах між гранітними шарами. 
Я знайшов таlЮЖ причину цього непередбаченого явища. 

- Колись Лімань - цей широкий простір піщаних та 
глинистих земель, яким не ВИдІНО краю,- був на рівні 
першого гірського плато, але через геолоІіічну будову 
свого підгрунтя, осів, потягши за собою край передгір'їв, 
як я вам тіль~и що пояснив. 1 від цього гігантського осі
дання якраз на лінії розділу землі та гра'ніту створилась 
величезна ГЛИНlЯlна загата, дуже глибока й непроникна 
ДЛЯ рідини. 

- І ось виходить: 
- Мінеральна вода виникає у вогнищах колишніх 

вулканів. Та, що тече здалека, по дорозі вистигає і ви
ходить назовні холодна, як звичайні джерела; а та, що те
че з ближчих вогнищ, б'є з-під землі ще теплою, і її темпе
ратура різна - відповідно до віддаленості вогнища. І ОСЬ 
яким шляхом вона йде. Вона спускається глибше і глиб
ше, аж поки не натрапить на ліманську глинисту загату. 
Пробитись крізь неї вода не може й шукає собі шляху під 
великим тиском. ПотраП'Ивши в похилі щілини граніту, 
вона йде туди і підіймається на поверXlНЮ. Тут вона знаву 
набирає первіоного напрямку й тече далі в долину зви
чайними руслами струмків. Додам ще, що ми не знаемо й 
сотої ча,стки мінеральних вод цієї долини. Ми знаходимо 
тільки ті, що вибиваються на поверхню. Щождо інших, 
які течуть по грані'ГНих щілинах під грубим шаром заро
слого і обробленого грунту, то вони губляться в цій землі, 
яка їх вбирає. 

- 3відси Я роблю такі висновки: 
по-перше, щоб мати воду, треба шукати її за нахи

лом та напрямом граlні11НИХ нашаРYlВа~ь; 
по-друге, щоб зберег11И П, треба не давати щіли.нам 

закупорюватися відкладами вапняків, ДЛЯ чого дбайливо 
догляд/ати штучні колодязі; 
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по-третє, щоб перейняти сусідське джермо, треба 
відвести його воду, просверд.тlИiВШИ отвір до тієї ж гра
ніТIІЮЇ тріщини, але н:е вище, а нижче джерел'а, 3Ірозуміло, 
при умові триматися по цей бік глинистої загати, що при
мушує воду підійматись. 

- З цього погляду джерело, відкрите сьогодні, р03та· 
[1ІОване чудово - у якихось кількох метрах від загаТІ!. 
flкщо хтось захотів би заснувати новий заклад, то саме 
тyr і треба його будувати. 

Коли ві'н кі!~чив, ,настала МОВЧ3'Н\КЗ. 
Захоплений Андермат сказав тільки: 
- Ось що значить заглянути за куліси,- вся таєм

ничість зникає. Ви дорогоцінна людина, пане Обрі
Пастер. 

Крім нЬО!го, ще тільки марк,із та Поль-Бретіньї зро
зуміли, в чім річ. І ЛИIl!е Гонтран зовсім !Не слуха~. 
Решти, розвісивши вуха І ДИІВЛЯЧИСЬ у рот інженероВІ, 
остовпіли з подиву. А найбільше шшії Пай, дуже по
божні, які запитували себе, чи немає чогось протиВ/ного 
релігії в такому пояснеНІні явища, послз,ного від бога й 
здійсненого його таємничою !ВОлею. Мати .визнала за 
потрібне ПрО!vlOlвити: 

- Дивні діла твої, господи. 
Дами, що сиділи посередині, схвально ХИ'J1нули голо

вами, бо вони теж стурбувалися, почувши цю незрозу
мілу мову. 

Пан Рік'є, чоловік кольору цегли, заЯВИІВ: 
- Звідки б не ТЄlКЛlа а.нвальська вода, 3 вулканів чи 

з місяця, а я ось уже десять днів її п'ю і не почуваю 
ніякого полегшення. 

Пан і паНlі Шофур запротестували, посилаючись на 
свою дитину, яка почала ворушити правою ніжкою, чого 
н1і разу не траплялось за всі шість років, як її лікують. 

Рік'є від.казав: 
- Чорт забирай, це говорить тільки про те, що в нас 

різні хвороби, і зовсім не доводить, що анвальська вода 
гоїть шл~нкові зах'ворювання. 

Він, здавалось, був охоплений люттю і розпачем че
рез авою нову і марІНУ спробу. 

Проте пан Монекю теж взяв слово від імені своєї 
доньки і заявив, що ось уже тиждень, як Бона почала 
перетравлювати їжу і їй вже не доводиться щоразу ви
ходити з-за столу, не закінчивши обіду. 
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І його доросла дочка почеРІ30ніла, схилившись над 
тарілкою. 

Панії Пай так само почували себе краще. 
Тоді Рік'є розсердився і різко повернувся до них: 
- Це у вас, чи що, хворий шлунок? 
Вони відповіли разом: 
- Атож, пане. Ми не перетравлюємо ніяко! lЖl. 
Він мало не скочив із стільця, пробурмотівши: 
- Ви ... ви ... Та на вас досить глянути ... Ви хворі на 

шлунок? Та це, мабуть, через те, що надто багато їсте. 
Пані Пай-мати розлютилась і відпарирувала: 
- Зате щодо вас, пане, не може бути сумніву: ваша 

вдача свідчить про зіпсова:ний шлунок. Недарма кажуть, 
що люди з хорошим травленням завжди привіП~іі. 

Стара худюща дама, імені якої ніхто не знав, заува
жила: 

- Гадаю, що всім би покращало від анвальської 
води, якби власник готелю хоч трохи пам'ятав, що його 
кухня призначена для хворих. Справді, він дає нам їжу, 
яка не перетравлюється. 

І раптом увесь стіл прийшов до згоди. Всі вислов
ЛІовали обурення на адресу власника готелю, що подава13 
ла нгустіlВ, свинину, вугрів по-татарськи, капусту - атож, 
капусту й сосиски,- найнестравнішу їжу,- тим людям, 
ЩО їм лікарі - Бонфій, Лятон та Онора - приписували 
тільки біле, легке і ніжне м'ясо, свіжу городину і мо
лочні продукти. 

Рік'є аж тремтів від гніву: 
- Хіба не повинні лікарі курортів доглядати за 

харчуванням? А вонн дозволяють всякому йолопу роз
поряджатися такою важливою справою! От шш і по
дають щодня на закуску круті яйця, анчоуси та шинку ... 

Пан Монекю перебив його: 
- Ох, пробачте, але моя дочка добре перетравлює 

тільки шишку, яку й приписали ЇЙ Ма-Русель та Ре
мюзо. -

Рік'є закричав: 
- Шинка! Шинка! Та це ж отрута, пане! 
І відразу ж стіл поділився на два табори, один за, 

другий проти шинки. 
І почалася безконечна, щодня поновлювана дlIскусія 

щодо якостей різних страв. 
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Навіть молоко викликало пристрасні суперечки, бо 
Рік'є не міг його випити й маленької склянки, не роз
ладнавши собі шлунка. 

Обрі-Пастер відповів йому, обурюючись, що запере
чують якості його найулюбленіших страв: 

- Але, чорт забирай, пане, якщо у вас диспепсія, а 
в мене болі в шлунку, т.о нам же потрібне харчування 
таке ж різне, як окуляри для короткозорих та далеко
зорих, хоч і в тих, і в тих хворі очі. 

Він додав: 
- А я задихаюсь, к,оли вип'ю склянку червоного 

вина, і гадаю, що для людини немає нічого шкідливі
шог.о за вино. Хто п'є тільки воду, той сто років живе, 
а ми ... 

Гонтран обізвався, сміючись: 
- Ій-богу, без вина й без ... шлюбу життя здалося б 

мені надто пісним. 
Панії Пай опустили .очі. Вони чимало пили бордо

ського вина ІВИЩОГО сорту, без води; а їхнє подвійне вдів
ство немовби доводило, що й до чоловіків своїх вони 
застосовували той же метод, бо дочці було двадцять 
два, а матері ледве сорок. 

Але Андермат, звичайно такий балакучий, сидів 
мовчки й замислено. Раптом він спитав уГонтрана: 

- Ви знаєте, де живуть Оріолі? 
- Атож, мені тільки що показали Їхній дім. 
- Може, проведете мене до них по обіді? 
- Охоче. Мені навіть приємно буде піт.и з вами. Я 

не від того, щоб ще ~аз побачити тих дівчаток. 
І відразу ж після обіду вони пішли, а стомлена 

Христіана, маркіз та Поль Бретіньї пішли до вітальні, 
щоб провести там вечір. 

Було ще зовсім видно: на курортах обідають рано. 
Андермат взяв шурина під руку. 
- Мій любий Гонтране, якщо старий буде розсуд

ливим і якщо аналіз дасть те, чого сподівається ліка,р 
Лятон, то я, можливо, спробую розпочати тут велику 
справу: курорт. Хочу заСНУlВати ку,рортне місто! 

Він спинився посеред вулиці і взяв свого супутника 
за борти піджака: 

- О, ви не знаєте, як можна захопитись ділами! Не 
купецькими чи комерційними, а ділами великого мас
штабу, як у нас! !Атож, мій любий, для тих, хто в них 
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добре розуміється, тут поєднується все, що приваблює 
людей,- і політика, і війна, і дипломатія - все, все! Тут 
завжди треба шукати, знаходити, вигадувати, все розу
міl1И', все передбачати, все ком<бuнувати, на все зважува
тися. У наш час великий бій можна дати тільки з 
грошима. Для мене монети по сто су - ніби СОJ1датики 
в червоних штанях; по двадцять франків - блискучі 
поручики; стофранкові білети - капітани; тисячофран
кові - генерали. І я воюю, сто чортів! Воюю з ранку 
до вечора проти всіх і з усіма. І це значить жити, ши
роко жити, як жили колись володарі. Ми - теперішні 
воладарі - атож, справжні й єдині воладарі! Ось глянь
те на село, на це вбоге село! Я зроблю з ньогО' мі-ста, 
біле місто, з великими ГОТeЛJями, ПОВІНИМИ людей, з лdф
тами, слугами, каретами і юрбаю багатіїв, якій пр'ислу
жуватиме юрба бідних; d все це тільки тому, ща одного 
ве'Чора мені захотілось позмагатися з Руайя, що міститься 
праворуч, з Шатель-Гюйоном, розташоваlНИМ ліваруч, з 
Ман-Дором, Ля Бурбулем, Шатонефам, з Сен-Нектером, 
які лежать позад (нас, та з Вliші, ща перед нам/И-! І я свого 
даб'юся, 60 в маїх руках засіб, єдиний засіб да перемоги! 
Я з першага пагляду побачив так яано, як великий пал:ко
водець бачить слабку сторану ворога. В нашому ділі 
треба вміти керувати людьми, запалювати їх і стриму
вати. Чорт забери, як же гарно жити, якщо мажеш ра
бити атакі речі! Тепер мені років на три вистачить ціка
вих справ. І подумайте, яке щастя, ЩО я зустрі,в цього 
інжен'ера, який за обідом розпавів дивовижні речі, диво
вижні речі, мій любий! йаго система ясна, як день! 
Завдяки йому я зруйную старе таl1ариство, не треба буде 
й купувати Йаго. 

Він рушив з місця, і вони поволі пішли вгору шля
хам, що повертав ліваруч да Шатель-ГюЙона. 

Гонтран не раз гаварив: «Кали я йду поряд з своїм 
зятем, я виразна чую в йога галаві той самий дзвін, що 
й У залах Монте-Карло: дзвін залота, яке пересувають, 
кидають, розсипають, згрібають, втрачають і виграють». 

Андермат справді нагадував якусь дивну людину
автамат, створену виключна для таго, щаб лічити гроші, 
пускати їх в абарат і мислена оперувати ними. До таго 
ж він какетував своєю асобливою досвідченістю і хва
лився вмінням з першогО' пагляду точно визначати ціну 
будь-якаї речі. КУДИ б він не приходив, він В1дразу ж 
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брав ту чи іншу річ, оглядав 11 з усіх боків і заявляв: 
«Вона коштує ось стільки». Дружина й її брат, яких 
,іUІИла ця манія, заради розваги жартували, показуючи 
йому якісь рідкісні дивовижні меблі, просили оцінити їх 
І реготали, як божевільні, коли їхні знахідки ставили 
ЙОГО втупик. Гонтран іноді навіть спиняв його на вулиці 
в Парижі біля якоїсь крамниці й змушував відразу ви
значити вартість цілої вітрини, ціну шкапи, фіакра, фур
гона з усією поклажею. 

Якось на званому обіді у сестри він почав просити, 
IlI.об Вільям сказав йому, скільки приблизно може 
коштувати обеліск, а коли той назвав якусь цифру, за
питав його ще про міст Сольферіно та про Тріумфальну 
арку на площі Етуаль. І поважно заявив наприкінці: 
~Ви могли б провести дуже цікаву роботу по оцінці 
вартості найголовніших паМ'ЯТНlJIКів земної кулі». 

Alндермат ніrкоЛlИ не г:ні:вався і стаlВИВСЯ до Вdix цих 
жартів, як людина, що відчуває свою зверхність і ціл
ком впевнена в собі. 

Якось Гонтран запитав: «Ну, а я скільки коштую?» 
Вільям відмовився відповісти, але потім, оскільки шурин 
настоював і сказав: «Ну, от, коли б мене розбійники за
брали в полон, який би ви дали викуп?» - він, нарешті, 
!Відповів: «Ну, гаразд, гаразд! .. Я б видав векселя, мій 
любий!» І його посмішка була така красномовна, що 
ГОНl1ран, якого це трохи дошкулило, більше не на,по
лягав. 

А втім, Андермат любив художні дрібнички, бо мав 
тонкий смак, був їх добрим знавцем і майстерно колек
ціонував, знаходячи Їх з тим чуттям шукача, яке прояв
ляв у БУДЬ-ЯКій комерційній справі. 

Вони підійшли до будинку міського типу. Гонтран 
спинився й сказав: «Це тут». 

На важких дубових дверях висів залізний молоток; 
вони постукали, і худа служниця їм відчинила. 

Гонтран спитав: 
- Вдома пан Оріоль? 
)І(інка сказала: 
- Заходьте. 
Вони ввійшли в кухню, простору кухню, які бувають 

на фермах, тут ще жеврів вогник під казанком; потім їх 
провели до другої кімнати, де була вся сім'я Оріолів. 
Батько спав, сидячи на одному стільці і поклавши ноги 
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на другий. Син, обіпершись обома ліктями на стіл, читав 
«Пті журналь», намагаючись зосередити свій млявий, 
кволий розум, а дві дочки працювали біля вікна над 
якоюсь вишивкою, початою з обох кінців. 

Вони встали перші, обидві зразу, здивовані цим не
сподіваним візитом; потім здоровань )Как підвів голову, 
важку від розумового напруження; і, нарешті, прокинув
ся дядько Оріоль та спустив з СТіільця OДjHY по одній 
свої довгі НОГИ. 

Кімната була без шпалері'в, побілена вапном, з кам'я
!fОЮ підлогою; в ній стояли плетені стільці, комод 
червоного дерева, висіли чотир'И гравюри Епі:наля під 
склом, на вікнах були широкі білі занавіски. 

Всі перєзирнулись, а служниця в підтиканій до колін 
спідJНlиці з цікавості прикипіла до дверей. 

Андермат назвав себе, відрекомендував шурина
графа де-Равенель, низько вклонився дівчатам, з під
кресленою витонченою чемністю, а тоді спокійно сів і 
заговорив: 

- Пане Оріоль, я прийшов до вас з діловою розмо
вою. ГОВОРИТІ!МУ Я без манівців. Річ ось у чім. Ви від
крили на своєму винограднику джерело. За кілька днів 
буде аналіз цієї води. Якщо вона нічо,го не варта, то, зро
зуміло, всій справі кіlнець; а якщо аналіз дасть те, чого 
я сподіваюсь, то ось моя пропозиція - я куплю у вас цю 

ділянку землі і всі, ЩО до неї прилягають. 
- Подумайте про це. Ніхто, крім мене, не зможе зро

бить те, ЩО я вам пропоную,- ніхто! Старе товариство 
ось-ось збанкрутує, в нього й на думці немає будувати 
Новйй заклад,- а невдача його підприємства відіб'є 
охоту від нових спроб. 

- Зараз не давайте мені ніякої віДПОВІДІ, порадьтеся 
з сім'єю. Коли результат аналізу стане відомий, БИ ска
жете свою ціну. Якщо вона підійде, скажу «таю>, не пі

дійде - скажу «ні» і піду. Я ніколи не торгуюсь. 
Селянин, теж по-своєму ділок і з біса хитрий, ввіч

ливо відповів, що побачить, ЩО він дуже радий, ЩО він 
подумає, і запропонував склянку вина. 

Андермат погодився, а ЩО вже сутеніло, Ор:оль ска
зав дочкам, які знову взялись ДО роботи, схилившись над 
вишиванням: 

- Дайте швітла, дівчатка. 
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Вони разом підвелись, вийшли до сусідньої кімнати 
незабаром повернулись - одна з двома запаленими 

свічками, друга - з чотирма склянками, простими склян
ками бідняків. Свічки з паперовими розетками були за
палені вперше, вони, мабуть, були за прикрасу на каміні 
в дівчат. 

Тоді встав Колос, бо ходити до погреба ГОДИЛОСЯ 
тільки чоловікам. 

Андерматові раптом спало на думку: 
- Мені б дуже хотілося побачити ваш погріб. Ви ж 

тут найперший виноградар, то й погріб У вас, мабуть, 
ЧУДОВИЙ! 

Оріоль, потішений до глибини серця, повів їх і сам 
пішов попереду з свічкою в руці. Минули кухню, потім 
вийшли на подвір'я, де в сутінках ще було видно 
порожні бочки, звалені в кутку величезні гранітні жор
на з дірками посередині, схожі на колеса з якоІсь ста
ровинної величеЗrНОЇ іюлkниці; розібраний прес брунат
ного кольору з дерев'яними гвинтами та відполірованими 
від тривалого користування частинами, що блищали в 
темряві під променем СВlітла; нарешті робоче знаряд
дя; відшліфована землею сталь сяяла, наче зброя. Всі 
ці речі поступово виступали з темряви, коли повз них 
проходив старий, тримаючи в одній руці свічку і наста
вивши другу як рефлектора. 

Вже чутно було запах вина і вижатого сушеного ви
нограду. Вони підійшли до 'дверей, замкнених двома 
замками. Відчинивши їх, Оріоль підняв над головою 
свічку, що тьмяно ос'вітила довгі ряди пузатих бочок, на 
яких стОяв ще один ряд менших бочонків. Він спочатку 
показав, що цей погріб викопано в горі, потім почав гово
рити про те, які вина в цих бочках, якої давності, якого 
збору, про їх достоїнства, а коли дійшли до сімейного 
вина, він погладив бочку рукою, немов круп улюбленого 
коня, й гордовито заявив: 

- Жараж покуштуєте очього. Ніяке вино в пляшках 
не варте його, ніяке - ні в Бордо, ні деінде. 

ЯК усі селяни, він найбільше по~юБJIЯВ вино, що збе
рігається в бочках. 

KOJIoc, що йшов за ним із дзбаном, наХИJIИВСЯ й по
вернув кран, а батько дбайливо йому присвічував, ніби 
той виконував якусь важку й копітку роботу. 
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Свічка яскраво освітлювала Їх голови: старика, що 
нагаду,вав прокурора, і сина, схожого на солдата з сел,я'Н. 

Андермат шепнув Гонтранові: 
- Глянь, який чудовий Тенірс! 
Молодий чоловік тихо відповів: 
- Мені більше до вподоби дочки. 
Після цього вони повернулись в дім. 
Дов,елось пити вино і пити багато, щоб догодити обом 

Оріолям. 
Дівчата пересіли ближче до столу й продовжували 

свою роботу, наче в хаті нікого й не було. ГОІН'ТР3JН на них 
весь час поглядав, запитуючи себе, чи не близнята вони, 
що такі подібні. А втім, одна була повніша й менша, 
а друга - більш витончена. Іхнє волосся - не чорне, 
а темнокаштанове - було гладенько зачісане і вилиску
,ваЛ0 на IОКРОНЯХ :від найменших рухів голови. Щелепи і лоб 
У них були трохи груБУІВаті, як це [lластИlЮ уроджен
цям Оверні, вилиці злегка виступали, але в обох був ча
рівний роlJ', чудмі очі, на диво чіl1кі й рівні брови і Ів обох 
знадливо-ніжний КОЛ1ір обличчя. Відчувалося, що lВихо
вувал,ись ВОrНИ не в цьому домі, а у вишуканому пан
сіоні в монастирі, куди 'віддають багатих і бла,городних 
дівчат Оверні, і що там вони засвоїли СТРИІмані М3Jнери 
світських паLННОЧОК. 

Тимчасом Гонтран, ЯКИlЙ відчув огиду до черв0ІНОГО 
вина, що стояло пер,ед ним, штовхнув ногою Андермата, 
нагадуючи, що час іти. 

Нарешті той BCTqB, і 'ВОни обоє міцно потиснули руки 
селянам, поrі,м знову церемонно вклонилися дівчатам, які 
у відпавідь злегка кивнули Їм галоваю, на цей раз уже 
не lПідводячись. 

ЯК тільки вони вийшли на вулицю, Андермат знаву 
загаварив: 

- Цікава сі'м'я, любий мій, чи не так? ЯК виразна 
відчува€ться в ній перехід від нараду до вищих кіл! Син 
був потрібен для обробітку виноградника, щаб зеканами
ти платню робіl1никаві,- безглузда екОІНОIМ'Ї-Я,- і він ли
шивоя мужикам. А дівчата - ті вже маЙЖе панянки. Як
ЩО' їМ пощастить із заміжжям, то ВОLНИ будуть не гірші за 
будь-яку з наших Д3JМ, ще й кращі за більшість з них. 
На цих людей ,мені так сама приємно дивитися, як геа
логові на тварину третиннаго періаду. 

Гантран запитав: 
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- А яка вам більше подобається? 
- Яка? Що значить - яка? 
- Яка з цих дівчат? 
- А! Не знаю, спраlвді. Я не приглядався до них і не 

порів-нював. А вам що до того, не збираєтеся ж ви викра
СТИ якусь із них? 

ГoнтpalН засміявся: 
- О, ні! Але я радий, що мені хоч раз пощастило зу

стріти свіжих жінок, справді свіжих, таких свіжих, яких 
v нас Ініколи lНе буває. Мен,і приемно на них дивитись, як 
ОТ вам на Тенір,са. Для мене немає нічого при€мнішоl'О, 
як дивитися на гарну дівчину, однаково де, однаково, до 
якого б класу ВОlна не належала. Це мої художні дріб
нички. Я Їх не колекціоную, але М<ИlJDуюсь ними, милуюсь 
пристрасно, як митець, мdй любий, як переконаний і без
корисливий митець! Що ж поробиш, кохаюсь у цьому! 
До речі, чи не можете ви позичити мені п'ять тисяч 
фр а І-І'К1Ї'В? 

Андермат спинився й роздратовано пробурмотів: 
- 3IЮВУ? 
Гонтран відповів простодушно: 
- ЯК завжди! 
І вони рушили далі. 
ІАндеtpмат за,говорив: 
- Куди ви діваєте гроші, чорт забери? 
- Я Їх витрачаю. 
- Так, але надміру витрачаєте. 
- Дорогий друже, я так само люблю 'витрачати гроші, 

як ви - здобувати. Розум:ієте? 
- Гаразд, але ж ви Їх не здобуваєте. 
- Правда. Не вм,ію. Не можна всього 'вміти. Ви вмієте 

іх здобувати, а от витрачати - аж ніяк. Для вас гроші 
придатні тільки ІНа те, щоб давати прибуток. А я здобу
вати Їх не вмію, зате витрачати вмію чудово. Вони дають 
мені безліч такого, що ви знає'Ге тільки з назви. Ми ство
рені для того, щоб бути родичами. Ми чудово доповнюємо 
один одного. 

Андермат пробурчав: 
- Ото навіжЄJНИЙ! Ні, п'яти тисяч франків я ваlМ не 

дам, а півтори позичу, бо ... бо за кілька днів ви, може, 
будете мені потрібні. 

ГОНl'ран спокійно відказ'ав: 
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- Тоді я беру їх, як завдаток. 
Той мовчки вдарив його по плечу. 
~они увійшли в парк, освітлений JJіхтарикаrvш, що 

висІЛИ на гілках. Оркестр казино грав якусь протяжну 
класичну арію, яка ніби кульгала на кожному кроці,
так багато було в ній пауз; виконували її ті самі чоти
ри музика:нти, ЯІКИМ, певно, набридло грати весь час, 
3 ранку до вечора, все на тому ж місці, перед тими ж де

ревами і струмком, та ще й так, щоб створювати вра
ження двадцяти інструментів; Їх пригнічувала й те, що 
sони майже не одержуваЛIИ платні наприкінці місяця, 
бо Петрюс Мартель да'вав їм в рахуl'ЮК платні КОШИКlJ 
з вином та пляшки лікеру, яких 'ніколи б не могли випи
ти клієнти. 

Крізь звуки оркестру було чути і шум більярду, стукіт 
куль та голоси: «Двадцять, двадцять один, двадцять два». 

Андермат із Гонтраном піднялись нагору. Обрі-Пас
тер та лікар Онора пили кофе недалеко від музикантіs. 
Петрюс Мартель з Ляпальмом завзято грали свою пар
тію; а касирка, прокинувшись, спитала: 

- Що бажаєте, панове? 

IV 

Обидва Оріолі ще довю після того, як дівчата поля
гали спати, розмовляли. Схвильовані й збуджені пропо
зицією Андермата, вони шукали способів ще сильніше 
розпалити його бажання, не пошкодивши своїм інтере
сам. По-мужицькому обачливі і практичні, вони мудро зва
жували всі шанси, добре розуміючи, що в місцевості, де 
мінєраль'ні джерела б'ють мало не біля кожного струмка, 
не слід надто дорого заправляти з цього несподі'ваного 
любителя, щоб не відштовхнути його, бо другого такого 
не знайдеш. І в·се-та,ки їм не хотілось цілком віддати 13 

його руки ДЖЄ1р ел о , яке колись зможе стати золотим по
током,- як це вони бачили на прикладі Руайя та Ша
тель-ГюЙона. 

Вони думали й гадали, ЯК би збудити запал банкіра, 
і створювали в уяві фіктивні товариства, які б перекри
ваJIИ його пропозиції,- цілий ряд незграбних хитрощів, 
неспроможність яких відчували, але не могли винайти 
чогось кращого. Спалося їм погано, а вранці батькові, 
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5Dкий прокинувся першим, спало на думку, чи не ВIJСОХ
ло за ніч джерело. Адже могло статися, що воно і зникло 
так, як з'явилось, що воно безповоротно пішло в землю. 
Він стурбовано підхопився, охоплений страхом скнари, 
розбудив сина, поділився з ним своїми побоюваннями, 
і величезний Колос, витягши ноги з-під сірої ковдри, 
одягся, щоб піти з батьком до джерела. 

Про. вся'кий випадок ВООІИ \Вирішили прибрати поле 
й саме джерело, повідкидати .каміння, почистити і 
ІТІричепурити, наче худобу на продаж. 

ВОНИ ВЗIЯЛИ З собою кир,ки та лопати й вирушили по
руч великими і ,розміреними ,кроками. 

Ішли 'вони, дивлячись просто перед собою, заглиблені 
у с!юї думки, КОрОllКО відповідаючи на привітан1НЯ зуст
ріЧіНИХ сусідів та друзів. Вийшовши на Ріомський шлях, 
вони почали IНlеспокійно ВДИВЛ:Я1ТИIOЯ в далечінь, чи не 
видно джерела, що вирує ,і блищИ'Ть під p,aIJ-IКОВИМ сон
цем. Дорога була поротня, біла та курна і йшла понад 
річкою, де схилились верби. Аж ось під вербою Оріоль 
помітив раптом пару ніг, потім, пройшовши три кроки, 
впізнав дядька Кловіса, що сидів край дороги, поклавши 
свої милиці поруч себе на траві. 

Це був старий паралітик, відомий по всій околиці; 
він бродив тут уже д:еоять років, повільно, через силу, 
ступаючи своїми дубовими, як ВЇІН ка1зав, ногами, схо
жий на жебрака Кальо. Колись він був браконьєром 
і ill'РОМИШJШВ по лkах та річках, не раз його ловили й ка
рали; хворобу він підхопив на полюван'ні під час дов
гих засідок, коли лежав на вогкїЙ траві та під час нічного 
рибальства, коли бродив по пояс у річці. А тепер він 
стогнав і пересувався, наче безногий краб. Він ходив, 
тягнучи праву ногу по землі, як ганчірку, і підібгавши 
зішуту в коліні ліву. Але місцеві хлопці, бігаючи вечо
рами за дівчатами або з-аЙ1ЦЯМИ, запевняли, що бачили 
дядька Клавkа в кущах і на галявинах, спритним, як 
олень, і Івертким, Я'К вуж, і що :ного 'ревматизм - це тіль
ки комедія для жандармів. Колос присягався, що він 
бачив не раз, а разів з п'ятдесят, як дядько Кловіс ста
вив сильця, тримаючи під пахвою милиці. 

І старий Оріоль спинивоя біля ста'роro бродяги, зне
нацька ОХОПЛ1еШІИЙ якоюсь ще невиразною думкою, бо 
його квадратна овернська голова міркувала повільно. 
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Він привітався з бродягою, і той відповів. Потім по
говорили про погоду, про цвітіння винограду, ще про 
щось, але, побачивши, що Колос рушив далі, батько став 
наздоганяти його великими кроками. 

Джерело ЇX'H€ било, ЯlК і ра:ніше, вода з-робилася про
зорою, а ДІН0 ями було зовсім червоне, гарвого темночер
воноro кольору :від густого залізlНОro осаду. 

Чоловіки, посміхаючись, перезирнулись, потім взя
лися прибирати навколо, відкидати каміння та складати 
його в купу. Знайшовши останки забитої соба'чки, жар
'Гома поховали Їх. Та раптом старий Оріоль кинув лопату. 
Посмішка лукавої радості і тріумфу зморщила його пло
скі уста і куточки хитрих очей, і він сказав синові: 

- Ану, давай-но шпробуємо. 
Той послухався; нони з'вернули на шлях і пішли назад. 

Дядько Кловіс усе сидів і грів на сонці свої члени й ми
лиці. 

Оріоль, спинившись напроти нього, запитав: 
- Хочеш жаробити што франків? 
Той на,сторожено мовчав. 
Селянин повторив: 
- Чуєщ што франків? 
Тоді бродяга зважився й пробурчав: 
- Што чортів, що тут питати! 
- Так ОО, діду, що треба жробити. 
І почав ДОВro тлумачити йому 3 жартами, натяками 

та численними повтореННЯ1МИ, що коли він згодиться брати 
щодня з десятої до одинадцятої години ванну в ямі, яку 
вони з КОЛОСОМ викопають біля джерела, і через місяць 
видужає, то він одержить С'Ю франків ср,іблом. 

Паралітик тупо слухав, потім сказав: 
- Ніякі ліки мене не виліК!ували, 1'0 й ваша вода 

не допоможе. 

Колос раптом розгнівався: 
- Шлухай, штарий шахрай! Жнаю я твою хворобу, 

ти мені не рожкажуй. Що ти робив У той понеділок в 
Комберобшькому ліші, об одинадчятій годині ночі? 

Старий обурився: 
- Що ти вигадуєш? 
Але Колоса взяло за живе: . 
- Ах, вигадую? А хто ж че, як не ти, шобако, пере

штрибнув череж рівчак ж городу Жан-Манежа й пода в
шя Пуленшьким міжгір'ям? 
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Кловіс енергlИНО хитав головою: 
- Че неправда! 
- Неправда? А пам'ятаєщ я тобі крикнув: «Гей, Кло-

віше, жандарми» - і ти жражу махнув убік, на штежку, 
ЩО веде в Муліне? 

- Неправда! 
Довготелесий Жак розлютився почав кричати, вж~ 

погрожуючи: 

- Ага, неправда! Ну, чекай, триногий чорте, я тобі 
покажу! ЯК побачу тебе в ліші чи на річчі - жражу ж 
тебе шпіймаю, бо ж ноги в мене довші жа твої, і до де
рева при'в'яжу. А вранчі ми прийдемо вшім шелом ... 

Дядько Оріоль спинив сина й мовив лагідненько: 
- Шлухай, Клові ше, хіба тобі важко шпробувати? 

Ми з Колошем вириємо. тобі ванну, ти щодня ходитимеш 
один мішячь. Жа че я тобі дам не шю, а двішті франків. 
А якщо череж мішячь видужаєш, так ще п'ять шотен 
одержиш. Чуєш? П'ятшот франків одражу ж, та ще ті 
двішті. То че буде шімшот. Жрожумів? 

- Двішті франків жа те, ЩО протягом мішячя при
йматимеш ванни, та ще п'ятшот жа одужання. Та ще от 
що: хво.роба, бува, повертається. Якщо вона тебе вошеви 
жнову шхопить, то ми до чього вже непричетні: адже вода 
швоє жробила. 

Старий спокійно відповів: 
- Ну, гаражд, коли так, я жгодев. Якщо не вийде, 

тоді побачимо. 
І троє пройдох потисли одне одному руки, щоб скрі

пити угоду. Потім Оріолі повернулись до джерела копати 
ванну для дядька Кловіса. 

Попрацювавши з чверть години, вони почули на до
розі голоси. 

То були Андермат і лікар Лятон. Селюки підморгнули 
один одному і перестали копати. 

Банкір підійшов, потиснув ЇМ руки, і всі четверо мов
чки втупили очі У воду. 

Вона немовби кипіла на великому вогні, вся в пухир
цях газу, і стікала до струмка вузеньким річищем, яке 
вже встигла собі прокласти. Оріоль раптом сказав, згор
да посміхаючись: 

- Еге, в ній жаліжа чимало.! 
Справді все дн!) вже почервоніло, навіть дрібні ка-
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мінці, які обтікала вода, були вкриті ніби пурпуровою 
пліснявою. 

Лікар Лятон сказав: 
- Так, але це ще не все, про інші якості треба дові

датись. 

Селянин промовив: 
- Та ош ми ж Колошем вилили [10 шклянці вчо

ра 'l3вечер,і, так відражу по тілу бадьорішть пройшла. 
Праlвда ж, ШИlнку? 

Здоровань переконливо відповів: 
- Правда, жражу ж бадьорішть пройшла по тілу. 
Андермат нерухомо стояв край ями. Тоді звернувся до 

лікаря: 
- Для того, що я задумав, треба буде разів у шість 

більше води, ніж дає це джерело. Адже так? 
- Так, приблизно. 
- Знайдемо ми ще джерела, як ви гадаєте? 
- Цього не скажу. 
- В тім-то й справа! Отже, остаточно ОФОРМJIЯТИ 

купівлю землі можна буде тіJIЬКИ після свеРДJIування. 
Поки щО, КОJIИ стане відомий результат, треба буде скла
сти запродажний акт і вказати в ньому, що він набере 
силу тіJIЬКИ тоді, коли розвідувальні роботи дадуть бажа
ні наСJIідки. 

Дядько Оріоль занепокоївся. Він не розумів, про що 
йде мова. Тоді Андермат пояснив йому, що одного дже
рела недосить і що він не може купувати зеМJIЮ раніше, 
ніж знайде нові джерела. Але шукати ці інші джерела 
він може тільки після складення запродажного акта. 

Селяни зразу ж висловили певність, що на Їхній землі 
джерел не менше, ніж виноградної ,110ЗИ. ОТ тільки коп
ніть, і побачите, побачите! 

Андермат сухо сказав: 
- Гаразд, побачимо. 
Але дядько Оріоль вмочив руку У воду й заявив: 
- Што чортів, вона така гаряча, що яйце жвариш. 

Куди гарячіша, як бонфійшька. 
Лятон і собі вмочив пальця й визнав, що так воно, 

мабуть, і є. 
Селянин продовжував: 
- До того ж, вона шмачніша, набагато приємніша. 

Не шмердить, як ті. О, жа чю воду я ручушя! Хороша 
водаl Жнаю я тутешні води, п'ятдешят років дивлюш на 
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Них. А такої гарної ще не доводилош ніколи бачити! Ні
коли! Ніколи! 

Хвилинку помовчавши, він заговорив знову. 
- Я по-пуштому говорити не буду. Хіба я товар який 

продаю! Шам хотів би випробувати її, на ділі випробу
вати, не так, як ви,- В аптечі, а на хворобу. Б'юш об 
жаклад, що моя вода і паралітика вилікує - така вона 
гаряча та добра на шмак. Б'юш об жаклад! 

Вдаючи, ніби щось пригадує, він підвів очі на верхо
виНи сусідніх гір і, здавалось, шукав там потрібного 
для спроби паралітика. Не знайшовши, опустив очі на 
шлях. 

За двісті метрів від них було видно край дороги неру
хомі ноги бродяги, тіло якого ховалось за вербою. Оріоль 
наставив руку щитком проти сонця й запитав сина. 

- Хто че там? Чи не штарий Кловіш? 
Колос, сміючись, віДПQвів: 
- Атож, че він. Шидить штарий, вже не побіжить! 
Тоді Оріоль підійшов до Андермата і поважно та пе-

реконливо промовив. 

- Ош пошлухайте мене, пане. Бачите, он там, шидить 
паралітик, що й кроку не штупив жа дешять років. Прав
ду я кажу, пане докторе? 

Лятон підтвердив: 
- О, це так. Ну, якщо ви його вилікуєте, я згоден 

платити за склянку вашої води по франку! 
Потім, звернувшись до Андермата, пояснив: 
- Це старий ревматик і подагрик. У нього спазма

тична контрактура лівої ноги й цілковитий параJlіч пра
вої; словом, гадаю, що невиліковний. 

Opio.rrь почекав, поки той закінчить, і спокійно сказав: 
- Так от, пане лікарю, давайте жробимо ж ним 

шпробу - хоча б на мішячь. Я не кажу, що ж чього буде 
діло, нічого не кажу; тільки хочу шпробувати. Ми оче ж 
Колашем почали яму для каміння копати, то вириємо яму 
і для Кловіша: хай шидить у ній годину щоранку. А тоді 
побачимо, що ж чього вийде ... 

Лікар пробурмотів: 
- Можете спробувати. Ручуся, що нічого не вийде. 
Але Андермат, спокусившись надією на мало не чу-

деоне вилікування, радо пристав на думку Оріоля; і всі 
четверо підійшли до бродяги, що сидів так само нерухо
мо, гріючись на сонці. 
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Старий браконьєр, розгадавши хитрощі, вдавав з себе 
здивованого, зляканого, довго відмовлявся, упирався і, 
нарешті, погодився з умовою, що Андермат платитиме 
йому щодня два франка за годину, яку він сидітиме у 
воді. 

На тому й порішили. Домовились навіть, що дядько 
Кловіс прийме ванну сьогодні ж, як тільки буде викопано 
яму. Андермат згодився дати йому костюм, щоб той міг 
переодягтися, а Оріолі обіцяли принести старий курінь, 
що ва,ТJЯВСЯ в них на подвір'ї, щоб хворому було де схо
ватися. 

Потім банкір з лікарем рушили на село. Край села ро
зійшлися - один повернув додому приймати хворих, а 
другий пішов у парк чекати дружину, яка мала надійти 
до лікарні о-пів на десяту. 

Христіана з'явилась майже відразу. Вся в рожевому 
з голови до ніг - У рожевому капелюсі, з рожевим зонти
ком і рожевим личком, вона була схожа на ранкову зорю. 
Вона спустилася з готелю по крутому косогору, щоб не 
кружляти манівцями, легка, спритна, немов пташка, що 
пурхає з камінця на камінець, згорнувши крильця. Поба
чивши чоловіка, вона здалеку крикнула: 

- О, як тут гарно! Чудові місця! Мені тут дуже подо
бається! 

!Кілька хворих, що сумовито блукали по маленькому 
тихому парку, обертались, коли вона проходила, а Пет

рюс Мартель, який курив ЛЮJJЬКУ, стоячи В самій сорочці 
біля відчиненого вікна казино, покликав свого товариша 
Ляпальма, що сидів у кутку з склянкою білого вина, і 
сказав ПРИЦМОКНУ'вши: 

- Гарненька лялечка, чорт забирай! 
Христіана зайшла у водолікарню, привітно посміхну

лась до касира, що сид~lв ліворуч від входу, весело ска
зала «добридень» колишньому тюремникові, що сидів 

праворуч; потім подала квитка служниці, одягненій у 
формений одяг, і пішла за нею коридором, куди виходили 
двері з кабінок. 

. Ії провели до одної з них - чималої кімнати з голими 
стінами, вся обстановка якої складалась із стільця, дзер
кала і ослінчика для ніг, а в жовтій цементній підлозі 
було влаштовано овальну яму, викладену таким же це

ментом, що правила за ванну. 
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Жінка відкрутила кран, подібний до звичайного водо
провідного, і з круглого гратчастого отвору в дні ванни 
забила вода і швидко наповнила її по вінця, не перели
ваючись через край, а витікаючи в трубку, прокладену 
в стіні. 

Христіана, яка лишила свою покоївку в готелі, відмо
вилась і від послуг овернки й відіслала її, сказавши, що 
роздягнеться сама і подзвонить, коли буде потрібно по
дати білизну чи щось інше. 

Лишившись одна, вона поволі роздяглася, дивлячись, 
як майже непомітно вирує і хвилюється вода у світлому 
басейні. Роздягшись, вона легенько вмочила у воду ногу, 
і приємне відчуття тепла побігло по всьому тілу; тоді опу
стила у воду всю ногу, далі другу і обережно сіла, зану
рившись у м'яку, ласкаву теплоту прозорої джерельної 
води, що наповнювала цю ванну, що струмувала по ній 
і навколо неї, вкриваючи її тіло дрібненькими булькама 
газу - і ноги, і руки, і груди. Вона здивовано дивилась на 
безліч легких пухирців, які вкривали її з ніг до голови 
суцільним панциром дрібних перлів. І ці малесенькі пер
ли невпинно здіймалися з її білого тіла, вилітали на по
верхню води і зникали в повітрі під тиском інших, які 
з'являлись на ній. Вони виникали на її шкірі безупинно, 
наче легкі, фантастичні, невловимі і чудові плоди,- пло
ди цього ніжного, рожевого й свіжого тіла, що перетво
рювало краплини води на перли. 

І Христіана так добре почувала себе у ванні, так ніж
но, так м'яко і пестливо обіймали її струмені води, трем
тливі, живі струмені джерела, що било в глибині водой
ми під її ногами і стікало в маленький отвір край ванни,
щО ЇЙ хотілося лишитися тут назавжди, не ворушитись 
і ні про що не думати. 

Теплота, якась особливо чудова теплота вливала 
в її душу спокій і щастя, блаженне відчуття здоров'я, ти
хої радості і веселощів. Заколисана дзюрчанням води, 
що витікала з ванни, вона ліниво мріяла то про одне, то 
про інше: що робитиме зараз і що робитиме завтра, куди 
тут можна піти прогулятись, про батька, чоловіка, брата 
і того високого молодика, з яким їй було трохи незручно 
після пригоди з собачкою. Вона не любила поривчастих 
людей. 

Жодне бажання не хвилювало її душі, спокійної, як і 
серце, в цій теплій воді, жодне бажання, к:рім невиразної 
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надії мати дитину, жодне бажання зазнати іншого життя, 
захоплення чи пристрасті. ВОНа нічого не хотіла, почу
вала себе щасливою і задоволеною. 

Раптом вона злякалась - хтось відчинив двері; але 
це була овер.нка, що принесла білизну. Двадцять ХВІИЛИН 
минуло, треба було одягатись. Пробудження було при
крим і майже сумним; хотілося просити жінку, щоб ли
шила їй ще кілька хвилин, та потім вона подумала, що 
цю радість матиме щодня, і з жалем вийшла з БОДИ Й 
загорнулась у нагрітий халат, що навіть трохи обпі
кав її. 

Коли Христіана виходила, лікар Бонфій відчинив 
двері свого кабінету і, церемонно вклоняючись, попросив 
її зайти. Він поцікавився, як вона себе почуває, помацав 
їй пульс, подивився на язик, спитав про сон та апетит, 
потім провів її до виходу, весь час бурмочучи: 

- Все гаразд, все гаразд. Перекажіть, прошу, моє 
шанування вашому батькові, одному з найбільш шанов
них людей, з якими довелося мені зустрічатися в своїй 
практиці. 

Нарешті вона вийшла, роздосадувана цією настирли
вістю, і біля дверей зустріла маркіза, що розмовляв з Ан
дерматом, ГO'~TpaHOM та Полем Бретіньї. 

Чоловік її, в голові якого кожна нова думка безупин
но дзижчала, мов муха в пляшці, розповідав про паралі
тика; він збирався піти подивитись, чи приймає бродяга 
ванну. 

Щоб йому догодити, пішли JЗсі. 
Ал€ Христі ана тихенько затримала брата і, коли вони 

трохи відстали від інших, запитала: 
- Слухай, я хочу поговорити про твого прияте.1Я. Ме

ні він не дуже подобається. Скажи, ЩО це за людина. 
І Гонтран, що знав Поля вже кілька років, розповів 

ій про цю натуру - пристр,аIСНУ, щиру і здатну на добрі 
ПОРИІВИ. 

За його словами, це БYlВ розумний хлопець, але 
ВКірай неврівноважений, здатний на безоглядне захоплен
ня. Віддаючись кожному настрою, не вміючи ні володіти, 
ні керувати собою, ні перемагати почуття розумом, ні бу
дувати своє життя за' обдуманим планом, він підкоря,вся 
своїм поривам, пр€красним чи порочним, як тільки якесь 
бажашlЯ, думка чи почуття захоплювали його екз,альто
ва,ну душу. 
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Він уже сім разів бився на дуелі, бо обра,зити людину 
йому було не важче, ніж стати її другом; ві;н шалено за
кохувався у жінок всіх класів і любив Їх з од,наковою 
пристрастю, від робітниці, яку він підібрав на порозі ма
газина, до актриси, яку викрав - атож, викрав,- увечері 

після прем'єри, коли вО'на сідала в екіпаж, щоб їхати 
додому, і ЯІКУ підхопи:в на руки перед очима вражених 
перехожих і посадив у карету, що помчала галопом, так, 
що її Інеможливо було наздоnнати. 

І Гонтран Зlробив резюме: 
- Ось який він. Він хлопець добрий, але шалений, до 

того ж, дуже багатий і здатний на все, рішуче на все, 
коли втрачає розум. 

Христіана спитала: 
- Якісь незвичайні парфуми в нього, дуже гарні. Що 

це таке? 
- Не знаю,- відлові'в Гонтран,- він не каже. Га

даю, що вони з Росії. Іх подарувала йому актриса, його 
актриса, та сама, від якої я його тепер лікую. Так, дійе
но, запах чудовий! 

По дорозі їм зустрілось багато людей - приїжджих і 
селян, бо тут увійшло у звичку прогу,nюватись щоранку 
перед сніданком. 

Христіана з Гонтраном наздогнали маркіза, Андерма
та й Поля і незабаром побачили на тому місці, де ще 
вчора була скеля, чудернацьку людську голову в подер
тому сірому капелюсі з довгою онною БО/родою; голова ця 
стирчала над землею, наче відрубана, і, здавалось, вона 
тут виросл,а, яl]{ рослина. Навколо неї стояли виноградарі 
й зди'вовано, але спокійно дивились - овернці не схильні 
до насмішок,- а три товстих пани, кліен1'И другорядних 
готелів, сміялись і жартували. 

Оріоль із сином теж стояли тут і поглядали на бродягу, 
що заліз у воду до підборіддя, сівши в ямі на камінь. 
Він мав вигляд злочинця стародавніх часів, засудженого 
ва чаклунство; милиць своїх він не покинув, вони теж 

'Купалися разом з ним. 

Андермат захоплено повторював: 
- Браво, браво! Оце приклад, який повинні насліду

вати всі місцеві жителі, що хворіють на цю недугу.- І, на
хилившись до старого, гукнув йому, наче той був глухий: 

- Чи добре вам? 
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Той, очевИДlНо, зовсім очманівши від пекучої ВОДИ, 
відповів: 

- Ждаєтьшя, я жварюшя! ШТО чортів, як печеl 
Але дядько Оріоль заявив: 
- Чим гарячіша, тим тобі буде краще. 
Хтось позаду маркіза запитав: 
- Що це тут таке? 
Це був пан Обрі-Пастер, як завжди задиханий; він 

ПОЕ2ртався з щоденної прогуляІНКИ. 
kндермат пояонив йому свій проект лі,кування. 
А ста1РИЙ повторюваІВ,: 
- Ш'Го чортів, Я!ка гаряча! 
І хтів вилізти, просив, щоб хтось допоміг йому. 
Банкір KilНeЦb кінцем заспокоїв його, пообіцявши на-

кинути двадцять су за КОЖlну ванну. 

Яму, в якій плавало брудносіре лахміття, що вк:рива
ло це старе тіло, оточили люди. 

- Оце так юшка! - почувся чийсь голос,- не хоті-
лося б мені її куштувати. 

І'Нший додав: 
- Та й м'ясо мені не до смаку. 
Але маркіз помітив, що бульок gуглекислоти в ново

му джеРМі більше, і вони крупніші й жвавіші, ніж у 
водолікарні. 

Лахміття бродяги все було ними ВКірито, і ці бульки 
підіймались на поверхню так ряоно, що вода зда,валась 
пронизаною числеННrИМИ ланцюжками, численними низка

ми дрібненьких круглих діамантів; вони сліпуче блищал<и 
на сонці. 

Тоді Обрі-Пасreр засмія'вся: 
- Чорт забери,- мовив він,- ось послухайте, що 

роблять у лікарні. Ви 3Інаєте, що джерело ловлять, як 
пташку, в клітку, чи 'вірніше - під дJ3BiH. Це зветься 
замкнути його. І от що сталося МИlНулого року з джере
лом, що живить ваН/ни. Вуглекислота, оскільки вона лег
ша за воду, збиралась у верхній частині дзвона, а коли її. 
ставало надто ба,гато, вона проникала у труби, підійма
лась до ванн, сповнювала кабіни, d хворі задихалися. 
За два місяці було три таких випадки. Тоді знову з:верну
лись до мене, і я придумав дуже простий прилад з двох 
труб, що відводили з дзвона окремо рідину і окремо газ, 
які потім знову змішуваЛIИСЯ безпосередньо під ванною 
і відновлювали воду в початковому складі, усуваючи 
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небезпечний надмір вуглекиCJЮТИ. Але мій прилад 
коштував би llИСЯЧУ фраlнків! Тоді, знаєте, що зробив 
тюремник? Нізащо не догадаєтесь! Зробив дірку в дзво
Нlі, щоб позбутись газу, який, зрозуміло, вивітрювався. 
Таким чи:ном, вам продають вуглекислі IваlНlНИ без вугле
кислоти, або з такою кількістю її, щО вона небагато 
варта. А тимчасом отут - ГЛlяньте-но! 

Всі були обурені. Ніхто вже не сміявся, і всі диви
лись з заздрістю на паралітика. Кожен хворий охоче б 
схопив кирку і викопав би собі яму поруч з тією, в якій 
сидів бродяга. 

Андермат взяв інженера за руку і пішов з ним, роз
мовляючи. Час від часу Обрі-Пастер СПlИIНЯВСЯ, креслив 
своїм ціпком якісь лінії і показував точки, а банкір зано
товував щось у блокноті. 

Христіаlна і Поль Бретіньї розговорилися. Він розпо
відав їй про свою подорож по Оверні, про все те, що ба
чив і почував. Він любив природу з усім запалом своєї 
стихійної натури, пройнятої почуттєвістю. Він любив її 
пристрасно, бо вона хвилювала його, збуджуючи нерви й 
органи чуття. 

Він говорив: 
- Мені здається, пані, що в'есь я ніби відкритии, І 

все вхOtдИть у мене, все мене проймає так, що я аж плачу 
і ск.реroчу зубами. Ось коли я дивлюсь на оце уз,гір'я 
перед собою, на оцей великий зелений вал, на ці полчи
ща дер'оо, що вибігають н,а веРХООИ1НУ, то весь ліс вхо
дить у мої очі, проникає в мене, тече в моїй крові; і мені 
здається, що я його їм, що віlН споонює мій шлушок: я 
сам стаю ліоом! 

Він сміявся, говорячи це, і дивився великими, круглими 
очима то :на ліс, то на Хіристі,а'ну; а ВОІна, вражена і зди
вована, але підпадаючи під його вплиlВ, почувала, що 
цей жаді6Н1J11Й і ШИРOlКий погляд пожирає і її разом з 
лісом. 

Поль провадив: 
- Коли б ВИ 3ІН1аЛИ, окільки насолоди дає мені нюх! 

я: п'ю це повітря, воно п'янить мене, я живу ним і відчу
іВаю все, що в ньому є, все, абсолютно все. Ось я вам 
поясню. ПЄіреLlI.усім, ЧИ помі'Гили ВИ, як приїха.Л1И сюди, 
чарівний, ні 3 чим не зрівнянний запах,- такий тонкий, 
такий лепкий, що здається майже ... як би це сказати ... 
нематеріllЛЬНlИМ! його відчуваєш скрізь, але ніде не 
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спіА~а€ш, не добереш, звідки він іде! Ніколи, о, ніко
ли в житті ніщо так не хвилювало мого серця! .. Це запах 
квітучого винограду! О! тільки за чотири дні я зробив 
це відкриття! І хіба, пані, не радісно думати, ЩО вино
град, який дає нам ВИІНО,- вино, яке тільки високі духом 
можуть відчути й оцінити,- дає нам також найніжніший 
і )шилюючий запах, ЩО ЙОГО можуть помітити тільки 
люди з найтонlШОЮ чутливістю? А потім, чи чуєте ви міц
ний дух каштаlНів, СОІЛОДКИЙ ~pOMaT акацій, запахи гір
ських лук і трав - трав, ЩО пахнуть так чудово, так 
чудово,- а ніхто про це й не догадується? 
Вона слухала 'з подивом - не тому, ЩО в його словах 

було щось дивне, але вони були так:і відмінні від усього, 
ЩО вон·а щодня чула, і вона була захоплена ними, з.во
рушена, збуджена. Він провадив далі своїм глухуватим, 
але гарячим голосом: 

- А потім, ось послухайте, чи чує're ВИ У повітрі 
над дорогами, в спеку, легесенький присмак ванілі? 
Правда ж? Так це ... це ... ні, не зважуся вам сказати. 

Тепер він уже зовсім розсміявся і простяг вперед руку: 
- Гляньте! 
Повз них сунула валка возів із сіном, Їх тягли запря

жені попарно корови. Неквапливі тварини, зігнувши 
голови під ярмом, з прив'язаними до дерев'яної перекла
дини рогами, важко ступали, і під напнутою шкірою було 
видно, як ворушаться суглоби' їхніх ніг. Біля кожної пари 
йшов чоловік у сорочці, жилеті і чорному капелюсі з пали
цею в руці, він поганяв тварин. Час від часу він обер
тався і тільки торкався шиї або лоба корови, що скошу
вала великі тьмяні очі й корилася його жесту. 

Христіана з Полем посторони.п·ися, даючи Їм дорогу. 
Він спитав: 
- Чуєте? 
Вона здивувалась: 
- Що? Пахне стаЙнею. 
- Так, пахне стайнею; і всі оці корови, що ходять 

шляхами - коней же тут не водиться,- розносять ПО 
дорозі дух стайні, а він, змішуючись з дрібним пилом, 
надає повітрю запаху ванілі. 
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Христіана пробурмотіла 3 деякою огидою: 

- О! 
Він казав далі: 
- Даруйте, я зараз аналізую, як хімік. У всякому 



разі, ми з вами в найчарівнішому, найніжнішому най
затишнішому краї, який мені будь-коли доводилось 
бачити. В краї золотого віку. А Ліма нь! О, Лімань! Але 
я не буду розповідати вам про неї, хочу вам її показати. 
Самі побачите! 

До них підійшли маркіз із Гонтраном. Маркіз узяв 
дочку під руку і, J?едучи її снідати, сказав: 

- Слухайте, діти, це стосується вас усіх. Вільям, ви 
знаєте, стає просто несамовитим, коли забере собі щось 
у голову; тепер він мріє тільки про свій курорт й вирішив 
завоювати сім'ю Оріолів. Так він хоче, щоб Христіана 
познайомилась із дівчатами і подивилась, чи вміють вони 
поводитись У товаристві. Тільки не можна, щоб батько 
догадався про наші хитрощі. Тоді в мене з'явилась думка 
влаштувати благодійне свято. Ти, дочко, підеш до кюре, 
і ви разом виберете двох його парафіянок, які збирати
муть з тобою пожертви. Ти знаєш, кого йому треба під
казати, а він нехай запросить Їх ніби з власної ініціативи. 
Ви, чоловіки, влаштуєте в казино лотерею - вам допо
можуть Петрюс Мартель, вся його трупа і оркестр. А 
якщо дівчатка Оріоль справді милі - кажуть же, що вони 
дістали хороше виховання в монастирі,- то Христіана 
зуміє Їм сподобатись. 

v 

Цілий тиждень Христіана займалась підготовкою до 
свята. Кюре серед своїх парафіянок і справді визнав 
тільки дівчат Оріоль достойними збирати пожертви 
разом з дочкою маркіза де-Равенеля, і, радіючи з на
годи відіграти роль, сам взяв на себе всі турботи, все 
організував і сам запросив дівчат, ніби це йому першому 
спало на думку. 

Вся округа була схвильована; хворі учепились за нову 
тему для розмов і обмінювалися за табльдотом різними 
міркуваннями про можливий прибуток від обох свят
церковного та світського. 

День почався добре. Стояла чудова літня погода, теп
ла і ясна; сонце пекло на рівнині, а під деревами села 
була приємна прохолода. 

На дев'яту годину було призначено коротку обідню 
з органом. Христіана прийшла перед початком відправи, 
щоб подивитися, як прикрашена церква гірляндами та 
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квітами, присланими з Руайя та Клермон-Ферана; позад 
себе вона почула кроки - це кюре, абат Літр, йшов до 
неї з дівчатами Оріоль і познайомив їх. Христіана зразу ж 
запросила дівчат на сніданок Вони погодились, червонію
чи і з реверансом в,клоняючись їй. 

Почали сходитись парафіяни. 
Христіана і дівчата зайняли почесні місця, приготов

лені для них біля криласа, а напроти сіло три причепуре· 
них молодих чоловіки - сини мера, його помічника та 
муніципального радника; Їх обрали супроводити жінок, 
щоб догодити місцевим властям. 

Все пройшло дуже добре. 
Відправа була коротка. Збір дав сто десять франків, 

які разом з п'ятьма.стами франків [Від Андер.мата, п'ят
десятьма від маркіза та ста франками від Поля Бретіньї 
склали суму в понад сімсот франків,- такого в Анваль
ській парафії ще не бувало. 

По відправі дівчат Оріоль повели до готелю. Вони 
здавались трохи зніяковілими, але вміли поводитись і мов
чали - більше від скромності, ніж від страху. Снідали 
вони за табльдотом і сподобались абсолютно всім 
чоловікам. 

Старша була серйозніша, молодша - жвавіша, стар
ша вихованіша у загальноприйнятому значенні цього 
слова, молодша - витонченіша, але обидві були такі 
схожі одна на одну, наче близнята. 

Після сніданку всі перейшли до казино на розиграш 
лотереї, що був призначений на другу годину. 

Парк, де вже було повно хворих і селян, нагадував 
ярмарок. 

Музиканти в китайській альтанці виконували сільську 
симфонію, твір самого Сен-Ляндрі. Поль, що супроводив 
Христіану, спин'ився: 

- Слухайте, адже це гарно,- промовив він.- Цей 
хлопчина має талант. У виконанні оркестру це справило б 
враження. 

Потім запитав: 
Ви любите музику, пані? 

- Дуже. 
- Мене вона приголомшує. Коли я слухаю улюбле-

ний твір, мені здається, що вже перші звуки з,rт,ирають з 
мене шкіру, розтоплюють ЇЇ, розчиняють, знищують і ли
шають мене, ніби заживо оббілованого, на поталу інстру-
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ментам. І справді, адже оркестр грає на моїх нервах, на 
моїх оголених тремтячих нервах, що здригаються від кож
ної ноти. Я сприймаю музику не тільки вухами, а й усіма 
чуттями свого тіла, що вібрує з голови до ніг. Ніщо не дає 
мені такої насолоди, чи краще сказати,- такого щастя. 

Вона, посміхаючись, сказала: 
- ЯК ви сильно почуваєте! 
- А що ж! Навіщо й жити, якщо не знати сильних 

почуттів? Не заздрю я тим, у кого на серці черепашачий 
панцир чи шкура гіпопотама. Щасливі тільки ті, хто стра
ждає від своїх почуттів, хто сприймає їх, як удари, і вті
шається, наче ласощами. Бо треба осмислювати всі наші 
переживання, і радісні й сумні, насичуватись ними, впи
ватись ними до найгострішої насолоди чи до болісної туги. 

Вона звела на нього очі, трохи.вражена його словами, 
як усім тим, що він говорив протягом цього тижня. 

Справді, вже цілий тиждень цей новий приятель - а 
він зразу зробився її приятелем, незважаючи на перше 
неприємне враження,- щомить порушував її душевний 
спокій і х·вилював ЇЇ, як хвилюють воду, кидаючи в неї 
каміння. І він кидав каміння, важке каміння в її ще опо
витий сном розум. 

Батько Христі ани, як і всі батьки, ще й досі ставився 
до неї як до маленької дівчинки, з якою нема чого гово
рити про серйозні речі; брат смішив її, але не будив її 
розуму; чоловікові й на думку не спадало, що з дружиною 
можна розмовляти про щось, крім інтересів Їх спільного 
життя; і вона жила досі в душевному заціпенінні задово
лення і спокою. 

Цей новий знайомець пробуджував її розум ударами 
думок, що нагадували удари сокири. До того ж він був 
з тих чоловіків, що подобаються жінкам самою своєю на
турою, притягаючи їх хвилюючою гостротою своїх чуттів. 
Він умів говорити з ними, міг все Їм сказати, змушував їх 
все зрозуміти. Нездатний на тривалі зусилля, але надзви
чайно обдарований, завжди пристрасно закоханий або 
ненавидячий, мінливий і екзальтований, він про все гово
рив з наївним вапалом фанатика,- в нього бу.в справж
ній жіночий темперамент і він був по-жіночому довірли
вий, чарівний, рухливий, нервовий - і разом з тим мав 
твердий чоловічий розум - активний, ясний і проникли
вий. 

Раптом їх наздогнав Гонтран. 
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- Оберніться,- сказав він,- і подивіться на подруж
жя Онора. 

Вони обернулись і побачили лікаря Онора поруч 
з товстою і старою дамою в синій сукні, голова якої нага· 
дувала оранжерею, і на капелюсі в неї були зібрані всі 
різновидності рослин та квітів. 

Христіана вражеl-JO спитала: 
- Це його дружина? Та вона ж років на п'ятнадцять 

старша за нього! 
- Атож, їй шістдеся1' п'ять; колишня акушерка, яку 

він здобув між двома родами. А втім, здається, це з тих 
сімей, де з ранку до ночі гризуться. 

Вони повернулись до казино, зацікавлені вигуками 
публіки. На великому столі біля входу У водолікарню 
були розкладені виграші лотереї, а Петр юс Мартель з 
маленькою брюнеткою, панною Оделен з Одеона, витягав 
і оголошував номери з різними шарлатанськими зазиван
нями, які дуже розважали юрбу. З'явився маркіз із дівча
тами Оріоль та Андерматом і спитав: 

- Невже ми лишимося тут? Тут багато галасу. 
Вирішили прогулятись гірською дорогою, що вела з 

Анваля на Ля-Рош-Прадьєр. 
Щоб потрапити на неї, спочатку всі один за одним 

пішли вгору вузькою стежкою через виноградники. Хри
стіана легко і швидко йшла попереду. По приїзді сюди 
вона почала жити ніби якось по-новому, відчуваючи таку 
посилену радість життя, якої раніше ніколи не знала. 
Можливо, це ванни так добре впливали на неї, звільняючи 
її від легких недуг, які викликають безпричинний сум, що 
вона стала яскравіше сприймати враження і відчувати від 
усього насолоду. А може, вона почувала себе такою ба
дьорою і збудженою просто завдяки присутності і запаль
ності цього мало знайомого чоловіка, що вчив її розуміти 
життя. 

Вона глибоко і повільно дихала, думаючи про все те, 
що він говорив про запахи, розпорошені в повітрі. Дій
сно,- говорила вона собі,- він навчив мене по-справж
ньому сприймати запах. І вона розрізняла всі аромати, 
особливо виноградний, такий легкий, тонкий, невловимий. 

Вони вимшли на дорогу, і компанія поділилась на гру
пи. Андермат із старшою дочкою Оріоль - Луїзою пішли 
попереду, розмовляючи про врожайність земель Оверні. 
Ця овернка, справжня дочка СІЮГО батька, обдарована 
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природженим інстинктом, розумілась до тонкощів в усіх 
подробицях сільського господарства і говорила серйозно, 
привітно і стримано, як її навчили в монастирі. 

Слухаючи Луїзу, Андермат поглядав на неї збоку, і ця 
розсудлива дівчина, така обізнана в практичних справах, 
здавалась йому чарівною. Іноді він трохи здивовано пере
питував: 

- ЯК! У Ліман і земля коштує до тридцяти тисяч 
франків за гектар? 

- Атож, пане, коли вона засаджена кращими сортами 
яблунь, які дають десертні яблука. Адже наш край поста
чає Парижу мало не всі фрукти. 

Тоді він обернувся і з пошаною глянув на Лімань, бо 
з дороги, по якій вони йшли, було видно, скільки око ся
гало, широку долину, оповиту легким голубуватим сер
панком. 

Христіана з Полем теж спинились, дивлячись на без
межний затуманений край, такий чарівний для зору, що 
хотілося без кінця ним милуватися. 

Далі понад шляхом росли величезні горіхи; в Їх густо
му затінку була приємна прохолода. Шлях уже не підій
мався, а крутився по узгір'ю, вкритому внизу виноград
никами, а вище - низькою зеленою травою, що сягала аж 

до верховини, не дуже високої в цьому місці. 
Поль прошепотів: 
- Правда, тут чудово? Скажіть, адже ж чудово! 

І чому цей краєвид мене хвилює? Чому? Від нього йдуть 
чари - такі глибокі, такі неосяжні,- саме неосяжні, що 
проймають мене до серця. Коли дивишся на цей простір, 
здається, ЩО думка розгортає крила, пранда? І вона ,Т]е
тить, кружляє, ширяє, прагне туди, вдалину, до тих країв 
нашої мрії, яких ми ніколи не побачимо. Так, це прекрас
но, тому ЩО більше подібн'Є до мрії, ніж до дійсності. 

Вона С_lухала мовчки, сповнена чекання, надії, вбира
ючи кожне його слово, і була схвильована не знати чому. 
Ій дійсно ввижались інші країни, країни блакитні, країни 
рожеві, країни невідомі і прекрасні, недосяжні і завжди 
жадані, перед якими всі інші бліднуть. 

Він заговорив знову: 
- Так, це прекрасно, тому що прекрасно. Інші крає

види величніші, але не такі гармонійні. Ах, пані, краса, 
гармонійна краса! Тільки це й є на світі. Нічого немає, 
крім краси! Але як мало людей її розуміє! Лінії тіла, 
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статуї чи гори, колір картини або Ц1є} долини, посмішка 
Джіоконди, якась фраза, що вражає вашу душу, якась 
дрібничка, що робить митця богорівним творцем,- хто 
з людей помічає це? Ось слухайте, я прочитаю вам дві 
строфи з Бодлера.- І продекламував: 

Чи неба ти дитя, чи темної геєни,
Байдуже, о красо, потворо чарівна, 
Коли безмежне ти відслоню€ш для мене, 
Яке мій дух злюбив, хоча його не зна. 
Будь божим янголом, сиреною страшною, 
Царице днів моїх, чий погляд - оксамит,
Дарма! Ти ритм, огонь, ти запах - і з тобою 
Час не такий тяжкий і легший серцю світ 1. 

Тепер Христіана дивилась на Поля, здивована його 
ліризмом, поглядом запитуючи його; вона не зовсім розу
міла, що ж надзвичайного в цій поезії. 

Він збагнув її думку і, обурений тим, що не захопив її 
своїм запалом,- адже вірші він прочитав дуже добре,
промовив з відтінком зневаги: 

- Безумством з мого боку було бажати, щоб ви зро
зуміли такого витонченого поета. Сподіваюсь, настане 
день, коли й ви, як і я, будете це відчувати. Жінки здатні 
більше до інтуїції, ніж до розуміння, і схоплюють таємний, 
прихований задум митця тільки' тоді, коли в їх душі вже 
виник співзвучний відгук. 

І додав, уклоняючись: 
- Я спробую, пані, викликати у вас цей співзвучний 

відгук. 

Він здався ЇЙ не зухвалим, а дивним; до того ж вона й 
не намагалась зрозуміти його, бо раптом помітила, що він 
дуже елегантний, але його постать була надто висока, 
надто міцна і надто мужня, і тому тонка вишуканість його 
вбрання не впадала зразу в очі. 

До того ж у формі його голови було щось грубе, не
викінчене, і це надавало йому на перший погляд важкува
тага вигляду. Але досить було звикнути до його рис, щоб 
помітити в них чарівність могутню і сувору, яка часом 
ставала ніжною від м'яких інтонацій його завжди глуху
ватого голосу. 

Христіана, вперше помітивши, як вишукано він одяг
нутий з голови до п'ят, подумала: «Справді, це людина, 

1 Вірш «Гімн ~paci». Переклад М. Рильського. 
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достоїнства якої відкриваєш тільки поступово одне по 
ОДІЮМУ». 

Іх бігом наздоганяв Гонтран; він кричав: 
- Сестро! Христіано! Почекай! 
І, порівнявшись з ними, сміючись, сказав: 
- О! йдіть послухайте маленьку Оріоль; яка це втіш

на дівчина і напрочуд дотепна! Тато, нарешті, приручив 
ЇЇ, і вона розповідає страшенно кумедні речі. Почекаймо їх. 

І вони почекали маркіза, що йшов з молодшою з дів
чат - Шарлоттою Оріоль. 

Вона з дитячим і дещо лукавим захопленням розпові
дала про сільські пригоди, про наївність і хитрість селян. 
І імітувала Їх з їхніми жестами, повільною ходою, незграб
ною мовою, насиченою лайкою, з їхніми численними 
«чорт забери», які звучали в них «чорррт жаберррИ», ко
піювала їх міміку, що робило 'ії вродливе збуджене личко 
особливо чарівним. Ії жваві очі блищали, рот, трохи за
великий, гарно розкривався, показуючи чудові білі зубки; 
кирпатенький ніс надавав їй задерикуватого вигляду; і 
вона була свіжа, свіжа, як та квітка, до якої хочеться 
доторкнутися губами. 

Маркіз мало не все життя провів у своїх маєтках. 
Христіана і Гонтран виросли в родовому замку серед 
пихатих гладких нормандських фермерів, яких за старо
винним звичаєм запрошували іноді до столу, а з Їхніми 
дітьми, товаришами по першому причастю, вони прияте
лювали; через це Їм легко було говорити з цією селяноч
кою, яка на три чверті вже стала світською панянкою, і 
дружньою щирістю, невимушеністю й тактом вони викли
кали в неї веселість і довір'я. 

Андермат із Луїзою повернулись - вони дійшли до 
села, а далі йти не схотіли. 

І всі посідали біля дерева на траві понад рівчаком. 
Сиділи довго, тихо розмовляючи про все й ні про що, 

в млосному, блаженному заціпенінні. Іноді мимо проїздив 
візок, запряжений парою корів, які брели, похнюпивши 
голови під ярмом; поряд незмінно виступав селянин, із 
запалим животом, у великому чорному брилі, і підганяв 
тварин кінцем лозини, вимахуючи нею, як диригент орке
стру. 

Селянин скидав бриля, вітаючись з дівчатами Оріоль, 
і ті своїми юними голосами відповідали йому дружнім 
«добридень». 
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Коли почало вечоріти, рушили додому. 
Коло парку Шарлотта Оріоль крикнула: 
- О! Бурре, бурре! 
Справді, там танцювали бурре під звуки старовинної 

овернської мелодії. 
Селяни й селянки манірно виступали, підскакували, 

крутилися і вклонялися,- жінки, підібравши обома рука
ми спідниці, чоловіки, 1'0 розмахуючи руками, то згинаю
чи Їх кренделем. 

Монотонний і приємний мотив, здавалось, теж танцю
вав у свіжому вечірньому повітрі; це була одна і та ж 
сама музикальна фраза, яку скрипка співала у високому 
тоні, а інші інструменти скандували ритм, надаючи ій 
танцювального темпу. Це була справжня селянська му· 
зика, весела й немудра, що саме й пасувала до цього 
сільського, незграбного менуета. 

Приїжджі теж спробували танцювати. Петрюс Мар
тель скакав поряд з маленькою Оделен, що виступала 
манірно, наче балетна статистка; комік Ляпальм вироп
ляв якісь вигадливі па перед касиркою казино, яка була, 
здавалось, схвильована спогадами про бали в Бюльє. 

Аж ось раптом Гонтран побачив лікаря Онора, шо 
танцював на всі заставки й виконував бурре класично, 
як справжній природжений овернець. 

Оркестр стих. Всі спинились. Лікар підійшов привіта-
тись до маркіза. 

Він витирав чоло і важко дихав. 
- Добре іноді помолодіти,- мовив він. 
Гонтран поклав йому на плече руку й запитав на

смішкувато: 
- А ви й не сказали мені, що одружені. 
Лікар перестав утиратись і відповів серйозно: 

Так, я одружений і невдало. 
- Шо ви кажете? 
- Кажу: одружений невдало. Ніколи не робіть цієї 

дурниці, юначе. 
- Чому? 
- Чому? Я вже двадцять років як одружений, а от 

ніяк не можу звикнути. Щовечора, коли приходжу додому, 
думаю: «Як, ця стара пані ще й досі в мене? Що ж вона 
так ніколи і не піде?» 

Всі засміялись - з таким серйозним і переконаним 
виглядом він це сказав. 
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Але в готелі дзвонили на обід. Свято кінчилось. Луїзу 
Шарлотту провели до батьківської хати і, розставшись 

із ними, заговорили про них. 
Всім вони здались чарівними. Тільки Андерматові 

була більше до вподоби старша. Маркіз сказав: 
- Яка гнучка жіноча натура! Сама присутність бать

ківського золота, яким вони ще не вміють користуватися, 
перетворила цих селянок у панночок. 

Христіана запитала в Поля Бретіньї: 
- А ви що скажете? Яка з них вам більше подобає

ться? 
Він пробурмотів: 
- О, я до них не придивлявся. Мені не вони подоба

ються. 

Сказав він це тихо, і вона нічого не відповіла. 

УІ 

Для Христіани Андермат настали чарівні дні. В неї 
було легко на серці, її душу сповнювала радість. Ранкова 
ванна була її першою втіхою для тіла, ці чудові півгоди
ни в теплій проточній воді аж до вечора підтримували в 
ній щасливий настрій. Відчуттям щастя, і справді, були 
пройняті всі її думки і всі бажання. Атмосфера ніжності, 
яка ЇЇ оточувала і проймала, сп'яніння молодістю, що бу
яла в її жилах, а, крім того, ще й ці нові картини, цей ве
личний край, створений для мрій і спокою, широкий і за
пашний, що огортав її могутніми пестощами природи,
все це будило в ній нові почуття. 

Все, що її оточувало, все, з чим вона стикалася, під
тримувало це відчуття щастя, яке їй давала ранкова 
ванна; широка і тепла хвиля щастя омивала її, і вся вона, 
тілом і душею, поринала в неї. 

Андермат, що міг бути в Анвалі тільки два тижні на 
місяць, поїхав до Парижа, а дружину попросив стежити 
за тим, щоб паралітик не припиняв лікування. 

Щодня перед сніданком Христіана з батьком, братом 
і Полем ходили дивитись на те, як «вариться юшка із 
старця», за висловом Гонтрана. Приходили й інші хворі 
і, постававши навколо ями, розмовляли з бродягою. 

Він говорив, що ходити йому ще важко, але в ногах 
у нього ніби мурашки бігають; і розповідав, як бігають ці 
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мурашки: ось вони біжать вгору аж до колін, а тоді вниз, 
до самісіньких пальців. І він навіть уночі Їх почував, цю 
лоскотливу комашню, яка кусає його й не дає йому спати. 

Всі приїжджі і селяни, поділившись на два табори
віруючих і маловірів,- цікавились цим лікуванням. 

Після сніданку Христіана звичайно заходила до дівчат 
Оріоль, і вони разом ішли на прогулянку. Це були єдині 
жінки на курорті, з якими їй бу.10 приємно поговорити і 
провести час, тільки до них вона почувала дружню довіру 
і тільки від них могла чекати теплої жіночої приязні. Ій 
відразу припала до вподоби старша з її спокійною роз
судливістю і практичним розумом; а ще більше - молод
ша, дотепна, задирлива і жартівлива, і тепер приятелюва
ти з дівчатами Христіана хотіла не так на догоду чолові
кові, як для власної втіхи. 

Робили прогулянки то в ландо, то в старій кареті на 
шість осіб, яку наймали в Ріомі, а то й пішки. 

Найбільше любили вони невеличку дику галявину біля 
Шатель-Гюиона, яка вела до самотнього грота Сан-Сусі. 

РОЗМОВJІЯЮЧИ, вони поволі йшли парами по тісній стеж
ці, прокладеній берегом річечки, під високими соснами. 
Стежку раз у раз перетинав струмок; Поль і Гонтран, 
постававши на каміння у стрімкій воді, простягали руки 
жінкам, і вони одним стрибком опинялись на тому боці. 
І щоразу після такої переправи порядок, у якому вони 
йшли, змінювався. 

Христіана йшла то з тим, то з іншим, але завжди зна
ходила опосіб побути якийсь час наодинці з Полем Бре
тіньї, чи то випередивши всіх, чи то відставши. 

Він вже не поводився з нею так, як у перші дні; був 
не такий насмішкуватий, не такий різкий, зникла його 
товариська невимушеність, він став шанобливішим і більш 
послужливим. 

А розмови Їхні набирали відтінку інтимності і чимале 
місце в них займали сердечні справи. Він говорив про по
чуття і любов, як людина досвідчена, яка до кінця пізнала 
жіноче кохання, що дало ій і щастя, і страждання. 

Христіана слухала з деякою ніяковістю, але з палкою 
цікавістю, і сама викликала його на відвертість. Все, що 
вона знала про нього, збуджувало в ній гостре бажання 
знати ще більше, проникнути думкою в загадкове чоловіче 
життя, сповнене любовних бур і таємниць. 
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він охоче йшов назустріч цій цікавості і щодня роз
повідав щось нове з свого життя, про свої романи і страж
дання; ці спогади надавали його словам палкої пристра
сті, а бажання сподобатись - прихованого лукавства. 

Він відкривав перед очима Христіани невідомий ЇЙ світ 
і так красномовно змальовував усі відтінки почуття, жагу 
чекання і бажання, зростаючу нестримність надій, культ 
засохлих квітііВ та стрічок - усіх дрібних речей, що збері
гаються на спогад, біль раптових сумнівів, гіркоту три
вожних здогадів, муки ревнощів і невимовну безумну 
втіху першого поцілунку. 

Але він умів розповідати про це з великим тактом, 
пристойно, стримано і поетично. ЯК і всі чоловіки, яких 
не покидає думка про жінку, він говорив про тих, кого ко
хав, з ще не завмерлою жагою, але з рицарською обереж
ністю. Пригадував безліч чарівних подробиць, що хви
JIЮЮТЬ серце, безліч зворушливих хвилин, від яких сльози 
навертаються на очі, і всі оті чудесні дрібниці, що прикра
шають заJIИЦЯННЯ і роблять любовні стосунки між людьми 
з витонченою душею і розумом чимсь надприродно пре
красним. 

Всі ці хви.',юючі відверті розмови, які провадились 
щодня і ставали чимраз довшими, западали в серце Хри
стіани, як кинуте в землю зерно. І краса неосяжного краю, 
запашне повітря, синя Лімань, яка своїм простором ніби 
ширить душу, погаслі вулкани на гірському кряжі - ко

лишні вогнища світу, що тепер зігрівали тільки воду Д.1Я 
хворих, свіжість затінків, тихе дзюрчання струмочків, що 
біжать по каменю,- все це теж проникала в душу і тіло 
МОJIОДОЇ жінки, розм'якшувало їх, як ніжний і теплий дощ, 
що падає на ще незайманий грунт, як дощ, від якого ви
ростають квіти з посіяного в цю землю. 

Христі ана добре відчувала, що цей молодий чоловік 
трохи залицяється до неї, вважає її гарненькою, навіть 
більше, ніж гарненькою; ЇЙ було приємно, що вона подо
бається, виникало бажання полонити і підкорити його, що 
підказувала ЇЙ безліч простих хитрощів. 

Коли він був схвильований, вона зненацька його поки
дала; коли відчувала, що з його уст ось-ось зірветься 
ніжний натяк, вона кидала на нього той короткий і глибо
кий погляд, від яких палає серце чоловіка, і цим спиняла 
його на півслові. . 
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Кількома значущими словами, легким кивком голови, 
недбалим жестом чи меланхолійним ПОГJ1ЯДОМ, який швид
ко розвіювала посмішкою, вона вміла показати йому, що 
його старання не пропадають марно. 

Чого ж вона хотіла? Нічого. Чого чекала від цієї гри? 
Нічого. Вона тішилася цією грою тільки тому, що була 
жінкою, бо зовсім не усвідомлювала небезпеки і тільки 
хотіла побачити, що він робитиме. 

В ній раптом спалахнув вогник природженого кокет
ства, що тліє в крові кожної жінки. Ще вчора наївна 
дівчинка, заглиблена в сон, вона раптом прокинулась 
меткою та кмітливою перед цим чоловіком, що безнастан
но говорив їй про любов. Вона вгадувала про його зро
стаюче збентеження, бачила, як в його погляді зароджу
валась пристрасть, розуміла всі відтінки його голосу з 
інтуїцією, властивою жінці, коли вона почуває, що чоло
вік жадає її кохання. 

Бувало, що інші чоловіки залицялись до неї в салонах, 
але нічого, крім веселого дівчачого глузування, не могли 
від неї добитися. Ії смішили їх банальність, компліменти, 
їх сумні, пригнічені обличчя, і на всі прояви ніжних по
чуттів вона відповідала задирливими жартами. 

Але тепер вона раптом відчула знадливого й небез
печного супротивника і сама стала спритною кокеткою, 
інстинктивно завбачливою, сміливою та спокійною, яка, 
поки її серце лишається вільним, ви.стежує, зненацька за
хоплює і накидає на чоловіків незримі тенета кохання. 

Спочатку вона здалась йому нерозумною. Звиклий до 
жінок-хижачок, вправних у любовних справах, досвідче
ний у всіх тонкощах залицяння й кохання, як старий вояка 
у стратегічних маневрах, він вважав банальною цю сер
дечну простоту і ставився до Христіани навіть трохи зне
важливо. 

Та потроху саме ця незайманість почала його цікави
ти, а потім і приваблювати, і він, по своїй натурі схильний 
захоплюватися, почав оточувати молоду жінку ніжною 
уважністю. 

Він знав, що найкращий спосіб зворушити чисту 
душу,- це безнастанно говорити про любов, вдаючи, ніби 
думаєш про іНillИХ, і, хитро скориставшись жадібною ці
кавістю, пробудженою в ній, взявся під виглядом дружніх 
признань, викладати ЇЙ у затінках лісу справжній курс 
кохання. 
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його, як і ЇЇ, цЯ гра захоплювала: дрібними знаками 
уваги, що їх чоловіки вміють винаходити, він показував 
своє дедалі більше зацікавлення нею і грав роль закоха· 
ного, ще не підозріваючи, що незабаром справді закохає
ться. 

Вести цю гру під час довгих повільних прогулянок 
було для обох так природно, як було природно в спеку, 
потрапивши на берег річки, викупатись у прохолодній 
воді. 

Та з того часу, коли в Христіани пробудилось справж
нє кокетство, коли вона виявила все своє природне жі
ноче вміння принаджувати чоловіків і ЇЙ забажалось 
підкорити цього бурхливого пристрасного чоловіка, як 
захотілося б виграти партію в крокет,- він, цей просто· 
душний спокусник, потрапив у тенета невинних хитро
щів і покохав її. 

Тоді він став незграбним, неспокійним, нервовим, 
а вона гралася з ним, як кішка з мишею. 

З іншою він не думав би соромитися, сміливо б 
освідчився, підкорив би її палким темпераментом; а 
з нею не наважувався на це, такою не схожою вона йому 
здавалась на всіх інших жінок, яких він знав. 

Всі ці інші жінки були вже обпалені життям, їм 
можна було все сказати, їм можна було сміливо кинути 
пристрасний заклик, шепочучи біля їх уст трепетні сло
ва, що збурюють кров. Він знав себе, знав, що буває 
чарівним, коли може вільно розкритись упристрасному 
бажанні і схвшrювати душу, серце, почуттєвість тієї, 
яку кохає. 

А бі.пя Христіани вtи почував себе так, немовби вона 
була дівчиною,- бо вгадував її недосвідченість, і це па
ралізувало всю його спритність спокусника. Та й кохав 
він її якось по-новому, як дитину і як наречену. Жадав 
її і боявся доторкнутись до неї, щоб не забруднити, не 
осквернити її чистоти. В нього не було бажання шалено 
стиснути її В обіймах, як інших жінок, йому хотілося 
стати навколішки перед нею, припасти до її сукні, тихо 
цілувати, цнотливо і ніжно, волосся, на її скронях, куто
чки уст та очі, заплющені в солодкій знемозі блакитні 
очі, відчуваючи в нпх під спущеними повіками збудже
ний погляд. Хотілося охороняти її від усіх і від усього, 
не давати їй стикатися з грубими, пошлими людьми, 
бачити потворні оБJШЧЧЯ, проходити біля неохайних .'Ію-
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дей. Хотілось прибрати бруд з вулиць, по яких вона хо
дить, каміння з доріr, терН!1 та колючки в лісі, зробити 
все навколо неї легким і приємним, носити її завжди на 
руках, щоб її ніжки ніколи не ступали по землі. Він 
обурювався, що їй доводиться розмовляти з сусідами по 
готелю, Їсти за табльдотом погані стра'ви, зносити не
приємні й неминучі життєві дрібниці. 

Він не знав, що їй сказати, так багато думав про неї; 
і, не маючи змоги відкрити ЇЙ CBO€ серце, здійснити хоч 
одне з своїх бажань, виразити владну потребу віддатись 
їй, потребу, що палала в його крові,- був подібний до 
дикого звіра на ланцюгу і разом з тим відчував дивне 
бажання заридати. 

Вона все це баЧl'ла, хоч і не розуміла цілком, і поті-' 
шал ась із злорадством кокеток. 

Коли вони лишались позад, інших і вона відчувала 
з його поведінки, що він ось-ось скаже щось хвилююче, 
вона раптом пускалася бігти, наздоганяла батька й кри
чала: «А чи не погратися нам у чотири кутки?» 

Грою в чотири кутки звичайно закінчувалися їхні 
екскурсії. Вони відшукували галявину або ширшу ділян, 
ку дороги і бігали там, як хлоп'ята на прогулянці. 

Дівчатам Оріоль і навіть Гонтрану ця розвага давала 
велику втіху, задовольняючи бажання невпинно бігати, 
притаманне всім молодим істотам. Тільки Поль Бретіньї 
бурчав, поглинутий іншими думками, але потім, помалу 
розохотившись, ПРИСТalвав до гри ще з більшим запалом, 
ніж інші, стараючись наздогнати Христіану, доторкнутись 
до неї, покласти ЇЙ зненацька руку на плече чи на талію. 

Маркіз, який через свою байдужу і безтурботну вда
чу згоджувався на все, аби лише не порушувати своєї 
рівноваги, сидів під деревом і ДИВИlВCЯ, як пустував його, 
як він казав, «пансіон». Це спокійне життя він вважав 
дуже при€мним, весь світ - чудовим. 

Однак, незабаром поведінка Поля стурбувала Хри
стіану. Одного разу їй навіть стало С11рашно. 

Якось вранці вони разом 3 Гонтраном пішли в кінець 
мальовничого міжгір'я, звідки витікав анвальський стру
мок і яке звалося «Краєм світу». 

Заглиблюючись угору, це міжгір'я було дедалі тісні
шим і покрученішим. Доводилося перелазити через ве
личезні кам'яні брили, переходити по великих булижни
ках через струмок, щоб тоді, обійшовши скелю заввишки 
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метрів п'ятдесят, яка загорсджує прохід, потрапити у 
якусь вузьку яму поміж двох голих велетенських стін, 
верховини Siких позаростали деревами і травою. 

Струмок утворює тут озерце вавбільшки з балію, і 
ця дивна дика несподіваlна западина нагадувала ско
ріше ЯКИ'Йсь фантастичний пейзаж з оповідання, ніж дійс
нІсть. 

Того дня Поль, дивлячись на високий уступ скелі, яка 
загороджувала Їм дорогу в тому місці, де спинялись усі 
гуляючі, помітив, що на ній є щось пмібне до при
ступки. Він сказав: 

- Тут можна пройти й далі. 
Видряпавшись, не без труднощів, на цей стрімкий 

мур, він крикнув: 
- О! Та тут чудово! Гайок у воді. йдіть сюди! 
Він, лігши на землю і взявши Христіану за обидві 

руки, витяг її нагору, а Гонтран обережно виліз, пере
ставляючи ноги по маленьких виступах скелі. 

На цьому шматку землі, що впав з верховини на цей 
уступ, виріс дикий і густий гайок, де між корінням про
тікав струмок. 

Трохи далі другий уступ знову перегороджував цеіЇ 
гранітний коридор; вони вилізли і на нього, далі й на 
третій, і опинились біля підніжжя неприступного муру, 
звідки з двадцятиметрової писати спадав прозорий Ka~
кад у глибоке, видовбане ним водоймище, затінене ліа
нами і гіллям. 

Гірський прохід так пов уж ча в, що двоє людей, взяв
шись за руки, йдучи поряд, могли доторкнутися до його 
боків. Видно було тільки смужку неба, чути - тільки 
шум води; пригадувались ті неприступні сховища, які 
римські поети населяли античними німфами. Христіані 
здалося, що вона потрапила до житла якоЇСь феї. 

Поль Бретіньї моьчав. Гонтран скрикнув: 
- Ах, як було б гарно, якби в цій воді купалась бі

лява рожева жінка. 
Вони пішли назад. З перших двох уступів злізти було 

легше, а на третьому Христіана зля.калася - такий він 
був високий та стрімкий, і ні на що було спертися но
гами. 

Бретіньї просто з'їхав по скелі й сказав, простягнув
ши до неї руки: 

- Стрибайте! 
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Вона не наважувалась. Не впасти вона боялась, а 
його боялась, а найбільше його очей. 

Він дивився на неї з жадібністю зголоднілого звіра, 
з нес'ГрИМНОЮ пристра,стю, і його руки, простягнуті до 
неї, так владно її ппитягали, що її охопив жах і безтям
не бажання крикнути, втекти, здертися аж на гору, щоб 
не піддатись цьому непоборному покликові. ' 

Брат, що стояв позад неї, крикнув: «Та стрибай 
же!»- і штовхнув її. Відчуваючи, що падає, вона заплю
щила очі і, опинившись У ніжних і міцних обіймах, сковз
нула вздовж великого тіла молодого чоловіка; вона не 
бачила його, і тільки уривчасте, гаряче дихання обпекло 
її обличчя. 

Потім вона стала на ноги, страх її минув, і вона по
сміхалась, дивлячись, як спускався Гонтран. 

Після пережитого хвилювання вона стала обережні
шою і кілька днів уникала лишатись наодинці з Брс
тіньї, що бродив навколо неї, як вовк з байки навколо 
вівці. 

Аж ось вирішили провести велику екскурсію. Думали 
взяти ландо на шість осіб і, захопивши харчів, поїхати 
обідати з сестрами Оріоль на берег маленького Тазенат
ського озера, яке по-місцевому звалося Тазенатським 
водоймищем, і повернутися додому вночі при місяці. 

Вирушили після полудня в спеку, під гарячим сон
цем, що розжарювало гірський граніт, як цеглу в печі. 

Трійка задиханих і спіrnілих коней поволі тягла на 
гору екіпаж; кучер, схиливши голову, дрімав на передку, 
а край шляху по камінню бігали легіони зелених ящі
рок. У розжареному повітрі, здавалось, було повно неви
димого і важкого вогненного пилу. Часом воно здава
лось застиглим, густим, пружним; часом трохи зрушу

валось і обпалювало обличчя подихом пожежі, в якому 
відчувався запах розігрітої смоли, принесений з сосно
вих лісів. В екіпажі ніхто не розмовляв. Три жінки, 
що сиділи в глибині екіпажа під рожевою тінню зонти
ків, закрили засліплені очі; маркіз та Гонтран дрімали, 
прикривши хусточками обличчя; Поль дивився на ХР[І
стіану, яка також ~тежила за ним з-під опущених вій. 

І ландо, здіймаючи стовпи білого пилу, проДовжува .. l0 

свій нескінченний підйом. 
Коли виїхали на гірське плато, кучер випростався, 

коні пустилися риссю, і перед ними розгорнулася ши-
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рока хвиляста рівнина, вкрита лісами полями; там 
тут виднілися села та хутори. 

Далеко зліва височіли зрізані вершини вулканів. 
Тазенатське озеро, подивитись на яке вони їхали, утво
рилось в одному з кратерів на краю Овернського кряжа. 

Вони вже їхали три години, як раптом Поль сказав: 
«Гляньте, лава!» Бурі, химерно покручені скелі тяглись 
вздовж дороги. Праворуч стояла ніби кирпата гора, ши
рока вершина якої виглядала порожнистою і пласкою; 
вони поїхали дорогою, яка неначе проходила всередину 
гори крізь трикутню розколину, і Христіана, підвівши(;ь, 
раптом помітила на дні широкого і глибокого кратера 
чудове, свіже озеро, схоже на срібну монету. Стрімкі 
схили гори, лісисті з правого боку, і голі - з оТІ і вого , спу
скались до води і оточували її високою рівною огорожею. 
І ця спокійна вода, рівна й блискуча, як метал, так ви
разно відбивала дерева з одного боку, а з другого --
пустинний берег, що країв озера не можна було відріз
нити від цієї величезної воронки, де відбивалося синє 
небо, а в глибині було видно тільки світле бездонне про
валля, ЩО немов перерізало землю наскрізь, доходячи 
до неба з другого боку земної кулі. 

Далі Їхати не можна було. Подорожні злізли й, три
маючись лісистої сторони, пішли стежкою, що крутилась 
навколо озера попід деревами, посередині схилу. Шлях 
цей, яким ходили тільки лісоруби, зеленів, наче луг, крізь 
гілля дерев напроти виднівся другий схил, а внизу
вода, що блищала на дні гірського басейну. 

Потім галявиною вийшли на берег і посідаЛIІ на зеле
ній траві в затінку під дубами. І всі ПРОСТЯГ.;]І1СЯ Hd 

землі з якоюсь захоплюючою тваринною радістю. 
Чоловіки качались по траві, занурюючи в неї руки, 

. а жінки обережно полягали на бік, доторкаючись до неї 
щоками, немов благаючи в неї освіжних пестощів. 

Після спеки під час їзди це відчуття, таке ніжне і 
приємне, здавалось майже щастям. 

Але ось маркіз знову заснув, Гонтран незабаР);\1 теж; 
Поль почав розмову з Христіаною та дівчатами. Про що? 
Про дрібниці. Час від часу хтось казав кілька слів, 
хтось відповідав, хвилину помовчавши, і повільні слова 
сонно завмирали в них на устах, як і думки в голові. 

Та ось кучер приніс кошика з харчами, і дівчата 
Оріоль, що звикли вдома хазяйнувати і ще не втратили 
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смаку до хатньої роботи, відразу ж його розпакували і, 
вщійшOtвши трохи вбік, почали розставляти страви про
сто на траві. 

Поль лишився бі.Р.Я замріяної Христіани. І прошепо
тів так тихо, що вона ледве розчула, так тихо, що ці 
слова торкнулись її вуха, мов невиразний шелест вітер
ця: «Це найкращі хвилини мого життя». 

Чому ці тихі слова зворушили її до глибини душі? 
Чому схвилювалась вона так, як ніколи? 

Вона побачила вдалині, поміж дерев, мисливську чи 
рибальську хатину, таку крихітну, що в ній, певно, була 
тільки одна кімната. 

Поль простежив її погляд і сказав: 
- Чи сп.адало вам колись на думку, пані, яким 

щастям було б для двох безтямно закоханих провести 
кілька днів у такій хатині? Вони були б одні в цілому 
світі, справді одні, він і вона! І коли щось подібне може 
бути, то чи не варто покинути все заради цього,- адже 
щастя таке рідкісне, таке невловиме, таке коротке? Хіба 
в звичайні дні життя ми живемо? Чи є щось сумніше, 
як прокидатись без паJ1КИХ надій, байдуже виконувати 
ті ж самі обов'язки, вміру пити, обережно Їсти і спокійно 
спати, як тварина? 

Вона не зводила очей з хатини, і до її серця підсту
пало щось подібне до ридання, бо вона раптом збагнула, 
що існує насолода, про яку вона досі й не підозрівала. 

І вона думала про те, як гарно було б лишитися 
вдвох У цьому маленькому затишному куточку, схова

ному серед дерев, на березі цього іграшкового озера, 
озера, схожого на коштовний камінь,- справжнього 
дзеркала кохання. ЯК було б гарно жити тут, де немає 
нікого, без свідків, без людських голосів і шуму життя, 
на самоті з чоловіком, що годинами стояв би на колінах 
перед коханою, дивлячись в її очі, звернуті до СИНЬОЇ 
води, і говорив би їй ніжні С.пова, цілуючи ЇЙ кінці 
пальців. 

Вони жили б тут, У тиші, під деревами, на дні цього 
кратера, який вмістив би всю Їхню пристрасть, як цю 
прозору глибоку воду, в своїй замкненій рівній огорожі. 
і єдиним горизонтом для їх очей була б кругла лінія 
берега, єдиним горизонтом для Їх думок - щастя кохан
ня, єдиним горизонтом. для бажань - повільні, нескін
ченні поцілунки. 
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Чи ж є люди на землі, які пізнали таке щастя? Ta~K, 
звичайно! Чому ні? Як це вона раніше не розуміла, що 
такі радощі є? 

Дівчата сказали, що обід готовий. Була вже шоста 
година. Збудили маркіза з Гонтраном, і всі посіда
ли по-турецьки навколо тарілок, що ледве тримались 
на слизькій траві. Сестри продовжували ПРИСJlужувати, 
а чоловіки неуважно приймали ці послуги. Іли повільно, 
кидаючи у воду шкуринки та кісl1КИ курчат. Принесли 

шампанське, і коли хлопнув перший корок, цей звук 
вразив, таким дивним він тут видався. 

День схилявся надвечір; повіяло холодком; разом 
з вечірніми сутінками заснулу воду на дні кратера опо
вивав невиразнИlї смуток. 

Коли сонце почало заходити, небо взялося по,nум'ям, 
озеро перетворилась на вогненну чашу; потім, коюr сон
не зайшло, обрій став червоним, ніби пригасле вогнище, 
а озеро стало чашею, повною крові. І ось над вершиною 
гори зійшов маЙже повний місяць, ще зовсім блідий на 
псному небі. В міру того, як по землі стелились сутінки, 
місяць підіймався все вище, блискучий і круглий, над 
таким же круглим кратером. Здавалось, що він впаде 
у кратер. А .коли місяць зійшов високо на небо, озеро 
перетворилась на чашу срібла. Тоді по його поверхні, 
цілий день нерухомій, пішли то повільні, то швидкі бри
жі. Здавалось, ніби духи, літаючи над водою, торкались 
її невидимим по~ровом. 

Це були великі риби, столітні коропи й зажерливі 
щуки, які випливали з дна і скидалися при місяці. 

Дівчата Оріоль поскладаJIИ посуд і пляшки назад у 
кошика, якого забрав кучер. Рушили назад. 

Проходячи по алеї, під деревами, де світляні плями 
крізь листя падали дощем на траву, Христіана, що йшла 
передостанньою, раптом почула задиханий голос Поля, 
що шепотів їй майже на вухо: «Я люблю вас! Я люблю 
вас! .. Я люблю вас! .. » 

Серце їй забилось так шалено, що вона трохи не впа
ла; ноги відмовлялись іти. І все-таки вона йшла! йшла 
безтямна, готова обернутись, простягти обійми й уста 
для поцілунку. А він схопив край маленької шалі, що 
прикри.вала її плечі, і почав нестямно цілувати його. 
Вона продовжувала йти в такій знемозі, що не почувала 
під ногами землі. 
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Аж ось вони вийшли з-під склепіння дерев, і вона 
sразу оволоділа собою; але перш ніж сісти в ландо і 
розлучитися з озером, вона напівобернулась і обома 
руками ПОС.'1ала озеру поцілунок, зрозумілий тому, хто 
Йшов за нею. 

у дорозі її тіло й душа заніміли, вона була приго
ломшена і слабка, ніби після падіння; і, повернувшись до 
готелю, швидко пішла нагору й зачинилась у своїй l<ім
наті. Замкнувши двер.і на засув, вона ще й ключа повер
нула, таким невідступним було почуття, що її переслі
дують і жадають. Вона стояла, тремтячи, серед напів
темної порожньої кімнати. Від свічки, що стояла на 
столі, на стіни лягаJlИ мерехтливі тіні від меблів, драпі
ровок. Христіана сіла в крісло. Думки крутились у неї 
в голові, плутаJlИСЬ, розбігались, і вона не могла ово
лодіти ними, затримати, зв'язати. Пригнічена, нещасна, 
покинута в цій порожній кімнаті, вона відчувала себе 
так, ніби заБЛУДИJlа в житті, як У лісі, і Jlадна була 
заплакати, хоч і не знала чому. 

Куди вона йде? UЦo їй робити? 
Ій було важко дихати; вона підвелася, розчинила 

вікно і схилилась на підвіконня. Повітря було свіже. 
Серед безмежного порожнього неба далекий, самотній і 
сумний місяць, що піднявся вже на синюваті нічні ви
соти, лив суворе, холодне світло на дерева й гори. 

Навколо все спало. В глибокій тиші долини часом 
долинали здалека тихі звуки скрипки Сен-Ляндрі, який 
щовечора до пізньої ночі робив свої вправи. Христіана 
неуважно слухала його. Тонкі, скорботні крики нервових 
струн то стихали, то бриніли знову. 

І цей місяць, загублений серед порожнього неба, і ці 
слабкі звуки, що завмирали в німій ночі, ВР(lЗИЛИ її 
серце таким почуттям самотності, що вона заридала. 
Вона тремтіла і здригалась до самих кісток; її проймаJlа 
туга, кидало в жар і холод, ніби вона була тяжко хвора: і 
раптом їй стало ясно, що й вона зовсім самотня в житті. 

Досі вона не усвідомлювала цього, а тепер у душев
ній скорботі так гостро відчула, що їй здалося, ніби вона 
божеволіє. 

Але ж у неї є батько, брат, чоловіКI! Вона їх bce-таКІІ 
любила, і вони любили її! І ось вона зразу від них від
дaлилacь' стала для них чужою, так, наче ледве їх знала! 
Спокійна любов батька, щира приязнь брата, холодна 
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ніжність чоловіка більш нічого не важили для неї! Ії 
чоловік! Так то її чоловік-отой рожевий і балакучий, ща 
байдуже запитує її щоранку: «як ви почуваєте себе сьо
годні, моя люба?» І вона належить йому, цьому чолові
кові, тілом і душею, в силу шлюбного контракту. Чи це 
можливо? О, якою самотньою і загубленою вона себе 
почувала! Вона заплющила очі, щоб заглянути всере
дину себе, в глиб своєї душі. 

І вона викликала в уяві образи близьких їй людей
безтурботного й спокійного батька, щасливого, коли не 
порушували його спокою; глузливого скептика-брата; рух
ливого, набитого цифрами чоловіка, що хвалився їй: 
«А добру справу я щойно утяв», замість того, щоб ска
зати: «Я люблю тебе!» 

Інший тільки що прошепотів ЇЙ ці слова, що й досі ще 
бриніли в її вухах, серці! Того, іншого, з палким пильни~ 
поглядом, вона зараз бачила перед собою; і коли б він 
був У цю мить біля неї, вона кинулася б йому в обійми! 

VII 

Христі ана лягла дуже пізно, а прокинулась, як тільки 
через відчинене навстіж вікно в кімнату линув ясночер
воний потік сонячного світла. 

Вона глянула на годинника - була п'ята година,- і 
продовжувала ніжитись, лежачи на спині в теплому ліжку. 
На душі в неї було так легко і радісно, що їй здавалося 
ніби щастя, велике, безмежне щастя, настало для неї цієї 
ночі. Яке ж саме? Вона намагалась його вловити, усвідо
мити, яка ж щаслива новина сповнила її такою радістю. 
Вся туга, що гнітила її 'Ввечері, зникла, РОЗТОПИБШИСЬ уві 
сні. 

Значить, Поль Бретінь'і любить її! Яким же він здавався 
їй тепер іншим проти першого дня! Хоч як вона напружу
вала пам'ять, але не могла пригадати його таким, яким 
побачила його спочатку; вона навіть не пізнавала в ньому 
то'го, З яким познайомив її брат. Теперішній Поль нічого 
не зберіг від колишнього, нічого - ні в обличчі, ні в мане
рах, бо його перший образ поступово, день у день зазна
вав повільних змін, що відбуваються в нашій уяві з лю
диною, в міру того, як пізнаєш її; спочатку ми її ледв~ 
помітили, а потім вона стає нашою знайомою, близькою, 
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коханою. Непомітно, година за годиною, ми опановуємо 
її для себе, опаlНОВУЄМО риси її обличчя, рухи, манери, 
11 фізичну Й духовну особистість. Вона входить в нас
в очі й У серце - своїм голосом, усіма рухами, всіма свої
ми словами і Дум,ками. Ії вбираєш, розумієш, вгадуєш 
омисл JЮЖНОЇ її поомішки і слова; і зрештою здається, 
ЩО Івона цілком належить нам, та,к ми люб!:ІМО, ще не
свідомо, все те, що ЇЙ належить і від неї йде. 

І тоді вже не можна пригадати, якою вона була при 
першій зустрічі, коли ми дивились на неї байдужимн 
()чима. 

Значить,. Поль Бретіньї її любить! Христіана не відчу
вала від цієї дум,ки ні страху, !Ні тривоги, а тільки гли
боке зворушення, безмежну, нову, чарівну радість бути 
любимою і знати це. 

П тільки трохи непокоїла думка про те, як він тепер 
буде поводитися з нею і як вона з ним. Та що навіть думка 
про це бентежила її сумління, то вона перестала думати, 
покладаючись на своє чуття і вміння направляти хід по
дій. Вийшла вона в той час, що й завжди, і зустріла Поля, 
що курив цигарку біля дверей готелю. Він шанобливо 
вклонився їй: 

- Добридень, пані. ЯК себе почуваєте? 
Вона відповіла, посміхаючись: 
- Дуже добре, пане. Я чудово спала. 
І подала йому руку з острахом, щоб він не затримав 

11 надто довго. Але він ледве потиснув її руку, і вони 
почали спокійно розмовляти, так, ніби обоє про все забули. 

І за весь день не сталося нічого такого, що б нагадало 
про його палке вчорашнє признання. І в наступні дні він 
теж був С11риманий і опокійний; і вона почала йому дові
ряти. Він догадався, думала вона, що образив би її, якби 
поводився сміливіше, і надіялася, твердо вірила, що вони 
опиняться на цьому чарівному етапі кохання, коли можна 
любити, дивлячись одне одному у вічі, без докорів со
вісті, ще нічим не заплямованої. 

А втім, вона старалась не лишатися з ЮіМ наодинці. 
Але якось увечері, в суботу, на тому самому тижні, ко

ли вони їздили на Тазенатське оз'еро, десь близько десятої 
години маркіз, Христіана і Поль повертались до готелю, 
лишивши Гонтрана, що грав в екарте з Обрі-Пастером, 
Рік'є та лікарем Онора у великому залі казино. Поба
чивши місяць крізь гілля дерев, IБретіньї сказав: 
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- ЯК гар!-lО було б в таку ніч піти на Турноельські 
руїни! 

Сама тільки думка про це схвилювала Христіану, бо мі
сяць і руїни впливали на неї так само, як майже на всі 
жіночі душі. 

Вона стиснула руку маркіза: 
- Ох, татусю, коли б ти згодився! 
Він вагався, йому дуже хотілося спати. 
Вона наполягала: 
- !Подумай, Турноель і вдень який чудовий! Ти ж сам 

казав, що ніколи не бачив таких мальовничих руїн, з 
отою високою баштою над замком! А які ж вони вночі?-! 

Нарешті, він згодився: 
- Гаразд, ходімо; але побудемо там хвилин п'ять і 

зразу ж повернемось. Я хочу лягти об одинадцятій. 
- Так, зразу ж повернемось. За двадцять хвилин 

туди сходимо. 

Вони рушили втрьох - Христіана під руку з батьком, 
а Поль поруч з нею. 

Він розповідав про свої подорожі, про Швейцарію, 
Італію, Сіцілію. !Передавав деякі свої враження, говорив 
про своє захоплення на вершині Монте-Роза, коли сонце, 
сходячи над ланцюгом крижаних гір, над застиглим світом 
вічних снігів, заливає велетенські верховини сліпуче 
білим світлом, запалюючи їх наче бліді маяки холодних 
морів царства мертвих. !Потім згадав своє хвилювання на 
краю страхітливого кратера Етни, коли він, нікчемна ко
маха, опинився на висоті трьох тисяч метрів, серед хмар, 
між морем і небом, синім морем внизу, синім небом ВГО
рі,- на краю жахливої пащі землі, де він задихався від 
подиху безодні. Він посилював образи, щоб ехвилювати 
молоду жінку; і вона тремтіла, слухаючи його, і в її уяві 
поставали ті величні картини, які він бачив. 

Раптом на повороті шляху вони побачили Тур ноель. 
Старовинний замок на стрімкій скелі з високою, тонкою 
баштою, поточений і зруйнований часом і колишніми 
війнами, вирисовувався на примарному небі величезним 
фантастичним силуетом. 

B~i троє опинились, вражені. Нарешті маркіз про
мовив: 

- Справді, дуже гарно; так, ніби втілений у життя 
сон Гюстава Доре. Посидьмо п'ять хвилин. 

Але Христіана, захоплена до безтями, скрикнула: 
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- Ох, тату, ходімо далі! ЯК це прекрасно, як прекрас
НО! Ходімо до його підніжжя, благаю тебе! 

На цей раз маркіз відмовився: 
- Ні, моя доню, досить з мене, більше ходити не 

можу. Якщо хочеш подивитись зблизька, йди з паном 
ІБретіньї. А я вас тут почекаю. 

!Поль запитав: 
- Хочете, пані? 
Вона вагалась, боячись лишитися з ним наодинЦІ! не 

бажаючи образити чесну людину, виказавши їй недовіру. 
Маркіз повторив: 
- Ідіть, ідіть! А я вас тут почекаю. 
Тоді вона подумала, що батько ж буде чути їхні го-

лоси, і рішуче сказала: 
- Ходімо, пане. 
І вони пішли поруч. 
Та не пройшло і кількох хвилин, як вона відчула гос

тре хвилювання, страх, невиразний містичний страх перед 
руїнами, страх перед ніччю, страх перед своїм супутни
ком. Ії ноги раптом ослабли, як того вечора на Тазенат
ському озері, відмовлялися йти далі, підгиналися; ЇЙ зда
лось, що вони грузнуть в землі, прикипають до неї. 

При дорозі, край лугу, стОяв великий каштан. Хри
стіана, задихана, наче вона бігла, сіла на землю і при
тулилась до дерева. Вона прошепотіла: 

- Я лишуся тут. Звідси чудово видно. 
Поль сів біля неї. Ій було чути, як б'ється його серце 

сильними, частими ударами. Після короткої мовчанки віч 
сказав: 

- Чи не здається вам, що ми вже жили раніше? 
Вона прошепотіла, через хвилювання не зрозуміВШІ1, 

гаразд, що він питає: 
- Не знаю. Ніколи про це не думала! 
- А я вірю ... іноді ... Краще сказати - я це почуваю ... 

Людська істота складається з духу і тіла, які здаються 
відмінними, але безперечно мають одну природу, і тому 
вона повинна з'являтися знову, коли елементи, що вхо
дили до її складу, з'єднаються. !Певна річ, це буде не той 
самий індивід, але та ж сама людина,- вона відроджує
ться, коли в тіло, подібне формою до того, що щило ко
лись, вселяється душа, подібна до тієї, яка колись його 
оживляла. І от, пані, сьогодні ввечері для мене немає сумні
ву, що я жив у цьому замку, ВО.lОдів ним, воював у ньому, 
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обороняв його. Я пізнаю його, він належав мені, я в цьому 
певен! І я певен також, що любив там жінку, яка була 
схожа на вас і звалася, як і ви, Христіаною! Я такий пев
ний у цьому, що мені здається, ніби я бачу, як ви стоїте 
на вершині башти і кличете мене. Подумайте, згадайтt:! 
За замком є ліс, що сп~кається в глибоку поланину. Ми 
часто в ньому гуляли. Літніми вечорами ви були в легкій 
сукні, а на мені була важка зброя, що бряжчала прп 
ходьбі. 

- Ви цього не пригадуєте? Подумайте ж, Христіано! 
Ваше ім'я мені таке близьке, немовби я з дитинства його 
знаю! Якби оглянути пильно каміння цієї фортеці, то 
можна знайти ваше ім'я, висічене моєю рукою! Запевняю 
вас, що я пізнав свою оселю, свій край, як і вас пізнав, 3 

тієї миті, коли вперше побачив! 
Він говорив пристрасно, переконливо, сп'янілий від 

її близькості, від ночі, місяця і руїн. 
!Потім він впав навколішки перед Христіаною і промо

вив тремтячим голосом: 

- Дозвольте мені й тепер кохати вас, бо я знаїІШО:1 
вао! ЯК же довго я вас шукав! 

Ій хотілося встати, піти, повернутись до батька, але 
в неї не було сил, не було рішимості. Ії затримувало, пара
лізувало бажання слухати його далі, відчувати, як прони
кають у її серце ці пристрасні слова. Здавалось, вона 
поринула в сон, в сон, бажаний її серцю, такий ніжний, 
такий поетичний, осяяний місячним світлом і баладам;-!. 

Він схопив її руки і, цілуючи їй кінчики пальці13, 
шепотів: 

- Христіано... Христіано... Візьміть мене... Вбийте 
мене ... Люблю вас ... Христіано ... 

Вона відчувала, як він тремтить, здригається біля її 
ніг. Він цілував їй коліна, і з його грудей вирвалося при
глушене ридання. Ій стало страшно, чи не збожеволів 
:він, і вона швидко підвелась, хотіла втекти. Але він ско
чив скоріше за неї, схопив її в обійми і припав до її уст. 

Тоді без крику, без обурення, без опору вона повали
лась назад на траву, ніби цей поцілунок відібрав у неї 
сили і зломив волю. І він оволодів нею так легко, як 

зірвав би достиглий плід. 
Але як тільки він випустив її з обіїІмів, вона схопи

лась і кинулась бігти, приголомшена, тремтяча, вся охо-
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лола, ніби впала ІВ ~рижану воду. КіЛЬJ{ома кроками 
він наздогнав її і, схапивши за руку, пробурмотів: «Хри
стіано, Христіано! .. Згадайте - там ваш батько!» 

ВО'на пішла повільніше, не відповідаючи й не обер
таючись, машинально переставляючи ноги, швидким не

рівним кроком. І він йшов слідом, не наважуючись за
гаворити з нею. 

Маркіз, побачивши їх, зразу підвівся: 
- Хадіма мерщій,- мовив він,- мені вже стала ха

ладно. Все це прекрасна, але шкідлива для здоров'я. 
Христі ана тулилась да батька, ніби просила в ньогО' 

піД11РИМКИ, ніби шукала захисту в йага любові. 
Увійшовши в свО'ю кімнату, вона вмить роздяглася, 

кинулась у ліжко, укрилась з головою кавдраю і запла
кала. Припавши до подушки обличчям, вана плакала 
давго-давга, принижена, 3Jнесилена. Вже не думала, не 
мучилась, не каялась. Плакала без думок, не знаючи, 
чого плаче. Плакаjlа несвідома, як співають, кали весе
ло на душі. Змучена, знемагаючи від давгих сліз і ри
дань, знесилена і втамлена, вона, нарешті, заснула. 

Прокинулась вана від легенькага стуку в двері, що 
вихадили у вітальню. Надварі був уже день, годинник 
показував дев'яту годину. Вона крикнула: «Заходьте!» 
І на порозі з'явився її чалавік, веселий, жвавий, у до
ражньаму кашкеті, з сумкою через плеЧе, з якаю він 
у дорозі нікали не розлучався. 

- Як, ти спиш, моя люба? Я тебе разбудив? ОЦе 
так! Я приїхав без попередження. Сподіваюсь, ти здара
ва? В Парижі чудава пагада. 

І, скинувши кашкета, він підійшав пацілувати її. 
Вана відсунулась да стінки, ахоплена безумним нер

вовим страхам переД цим ражевим самавдаволеним чо

ловічкам, ща простягав до неї уста. 
Потім, заплющивши ачі", підставила йому лаб. Він 

спокійно поцілував і спитав: 
- Ти дозвалиш мені помитися в твоЇЙ туалетній? 

Мене сьогодні не чекали, то ж не приготували кімнати. 
Вона прашепотіла: 
- Будь ласка. 
І він зник за дверима позаду ліжка. 
Ій було чуrги, як він там порається, хлюпощеться, 

пасвистує. Патім він крикнув: 
Що у вас новаго? У мене дуже хароші навини. 
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Аналіз води перевершив усякі сподівання. Ми зможемо 
лікувати щонайменше на три хвороби більше, ніж у 
Руа'Йя. Чудово! 

Вона сіла на ліжку, ледве дихаючи, приголомшена 
несподіваним поверненням чоловіка, що вразило ЇЇ, як 
раптовий біль, і збудило Б ній докори совісті. Він ВЙ
йшов з туалетної задоволений, сяючий; від нього йшов 
міцний запах вербени. Потім звично сів у ногах ліжка 
і запитав: 

- А як паралітик? ЯК він себе почу,ває? Чи почи
нає ходити? Не може бути, щоб він не одужав,- у воді 
стільки цілющих якостей. 

ХристіаН(і зовсім забула про нього і вже кілька днів 
не ходила до джерела. Вона збентежено забелькотіла: 

- Так... Я гадаю... Здається, йому краще... Я його 
не бачила на цьому тижні... Я ... трохи нездужаю ... 

Він уважно глянув на неї і сказав: 
- Справді, ти щось бліда ... А втім, тобі це дуже ли

чить ... Дуже. Ти зараз така чарівна!.. Надзвичайно ча
рівна! .. 

Він підійшов і, нахи.rJИВШИСЬ до неї, хотів просунути 
руку в ліжко під її спину. 

Але Бона з таким жахом відсахнулась від нього, що 
Бін остовпів, завмер з простягнутими руками, випнувши 
губи для поцілунку. Потім спитав: 

- Що тобі? До тебе Бже й доторкнутись не можна! 
Я ж не зроблю тобі боляче ... 

І він знову потягнувся до неї, його очі раптом заго
рілися. 

Тоді вона заговорила, затинаючись: 
- Ні... Облиш мене... облиш... Бачиш... Бачиш ... 

Мені здається... здається, я вагітна! .. 
Вона сказала це, не тямлячи себе від страху, навман

ня, аби тільки уникнути його дотику; так само вона мог
ла б сказати: «У мене проказа або чума!» 

Він зблід, глибоко й радісно' схвильований; і тільки 
прошепотів: «Уже?». Тепер йому хотілось цілувати її дов
гими, тихими, ніжними поцілунками, як щасливо'Му і 
вдячному батькові сім'ї. Потім він занепокоївся: 

- Чи це можливо? .. ЯК же це? .. Ти думаєш? .. Так 
швидко? .. 

Вона відповіла: 
- Так ... це можливо! .. 
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Тоді він скочив з ліжка, закрутився по кімнаті за-
J{ричав, потираючи руки: 

- Боже, який щасливий день! 
В двері знову постукали. Андермат відчинив, по-

I,ОЇвка доповіла: 
- Доктор Лятон бажає негайно поговорити з паном. 
-- Гаразд. Проведіть його до вітальні, я йду. 
Він вийшов до сусідньої кімнати. Відразу з'явився і 

лікар. Вигляд у нього був неприродно урочистий і хо
лодний. Він вклонився, потиснув руку, подану йому 
банкіром, що здивовано дивився на нього, сів і почав 
говорити тоном секунданта, ЩО викладає умови дуелі: 

- Я потрапив, шановний пане, у дуже прикру історію, 
про яку мушу вас повідомити, щоб з'ясувати вам свою 
поведінку. Коли ви зробили M€lHi честь, запросивши до 
вашої ДРУЖИНіи, я зразу ж з'явився; та, ВИЯ'ВЛЯЄТЬСЯ, що 
хвилин за кіл~ка переді мною пан маркіз де-Равенель за
просив мого колегу, пана головного лікаря, я,кому він, 
мабуть, більше довіряє. Тож виходить, що я, прийшовши 
другим, немовби хитрощами відібра~ у доктора Бонфія 
пацієнтку, хоч .він вже міг вважати себе її лікарем; я 
н,емовби зробив грубий, НrегаріНИЙ, неприпустимий між 
колегами вчинок. А ми, пане, повинні в своїй прмпиці 
бути обачними, дуже коректними і надзвичайно тактов
ними, щоб уникати н€порозумі,нь, які можуть призвести 
до серйозних наслідків. Пан доктор Бонфій, дізнавшись 
про мій .візит до вас, вважає мене винним у цьому негар
ному вчинку,- справді, обставини дали йому на те під
ставу,- заявив мені про це в таких ВlНlсло~ах, ЩО, якби 
не його поважний вік, я мусив би зажадати від нього са
тисфакції. Щоб виправдатись перед ним і пере), усією 
місцевою медичною корпорацією, мені лишається тіль,ки 
одне - припинити, на превеликий жа.Т[Ь, JІікування ва

шої дружини, розповісти всю правду про цю справу, а вас 
просити прийняти моє переПРОШ€lНіНЯ. 

Андермат зніяковіло відповів: 
---:- Я дуже добре розумію, докторе, ваше скрутне ста

новище. Але тут ні я, ні моя дружина не винні, мій тесть' 
п?кликав пана Бонфія, не попередивши нас. Може, мені 
П1ТИ до вашого колеги і ПОЯСНІИ'ТИ йому ... 

Лікар Лятон перебив його: 
- Марна річ, пане. Тут справа професійної етики й 
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честі, яку я повинен шанувати передусім, і, нез'важаючи 
на мій щирий жаль ... 

Андермат і собі перебив його. Як людина багата, що 
\lI,обре платить, Яlкій нічого не варто пр'И,п.бати рецепт за 
п'ять, десять, двадцять чи сорок франків, ніби коробку 
сірників за три су, як людина, певна того, що їй все му
аиrrь належати по праІВУ золотого мішка і яка оцінює 
живе й мерте тільки на гроші, я.ка вміє швидко й точно 
встановити відношеНJНЯ між '!Карбованим металом та всім 
іншим на овіті,- він обуривоя зухвалістю якогось там 
торговця рецептами і різ~о заявив: 

- Гаразд, докторе. На цьому покінчимо. Але бажаю 
вам, щоб цей ваш крок не відбився на вашій кар'є
рі. Ще побачимо, кому 3 нас двох буде гірше 'Від вашого 
рішення. 

Лікар ображено підвівся і промовив, церемонно вкло
няючись: 

- Безперечно, мені, пане! Те, що я сьогодні зробив, 
невигідно для мене з У'СЯіRЮГО погляду. Але я ніколи не 
вагаюсь у виборі між ВИГОlЦою і сумлін:ням. 

І вийшов. На порозі віlН зустрівся з маркізом, що 
йшов у вітальню з листом у руках. Лишившись наодинці 
з зятем, пан де-Равенель збентежено заговорив: 

- Ось послухайте, любий, ЯlКУ прикру неприємність 
я маю з вашої вини! Доктор Бонфій образився, що вп 
покликали до Христіани його колегу, і прислав мені ра
х.У1НОК з дуже сухим листом, в ЯІКОМУ попереджає, щоб я 
не розраховував на його послуги. 

Тоді Андермат зовсім обурився. Він почав бігати по 
,кімнаті, кричав, жестикулював, сипав словами, підбурю
ючи себе все більше, сповнений того невинного штучного 
гніву, якого ніхто всерйоз ,не сприймає. Він вигукував 
свої аргументи. Кінець кінцем, хто ж винен? ТіЛЬКJI 
маркіз,- адже він покликав того йолопа БОІнфія, навіть 
не попередивши AlНдepMaTa, Яlкий знав уже від свого па
ризького лікаrря ціlНУ кожного з трьох анвальських шар
лата,нів! 

Та й взагалі з якої речі було втручатись маркізові, 
консультуват:ись за спиною ЧОllIовіка - єдиного судді, 
єд/иного відповідального за здоров'я своєї дружини? 
Одним словом щодня і з уся~ого ПРИВО:1l.у - одне і те ж. 
Навколо нюг~ тільки дурниці робляться, тільки дурниці! 
Весь час він це говорить, але ж це глас вопіющого 13 
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ПУ-СТИІНі, його ,ніхто не розуміє ї. Іне довІряє його досвід
ченОСті, хіба тоді, коли вже пізно. 

І він ,говорив: «мій лікар», «моя доовідченість» - з 
апломбом ЛЮДИІНИ, що володіє рідкісними речами. При
свійні займенники ДЗlВЄlніли в його устах, Я,К метал. І коли 
вiJи вимовляв «моя дрytЖина»,- яано відчувалось, що мар
ків вже не має на ДOlньку ніЯIКИХ прав, оокільки Андермат 
одруживоя з нею, а ОДРУЖИТИСЯ і купити було для нього 
ріЮЮ3lначним. . 

Саме в розпалі суперечки ввійшов Гонтран і сів у 
юрісло з веселою посмішкою на устах. Ві,н мовчки слухав, 
щиро потішаючись. 

Коли баlНкір замовк, щоб перевести подих, його шурин 
підніс РУ'ХУ й криюнув: 

- Прошу слава! Отже, ви оБИдJВа лишились без лі
каря, правда ж? ТаlК Я ПрОПOlную вам ового кандидата, 
доктора Онора, єдиного, хто має певну і непохитну думку 
про а,нвальську воду. Він приписує її хворим, а сам не 
питиме ні за що в світі. Хочете, я піду за ним? Перегово
ри беру на себе. 

Це був єдиний .ВІИ1Хід, і ГонтраІНа попросили негайно 
привести лікаря. Маркіз, заlНепокоений думкою про зміну 
режиму й лікування, хотів зраеу ж діЗtнатися про погляд 
нового лікаря, а Андермат з не меншим нетерпінням хо
тів ПQj)адитися з ним віднооно Христіани. 

~різь двері IВОІНа чула їх голоси, але не прислухалась 
і не розуміла, про що йде мова. ЯК тільки чолові,к вий
шов, вона скочила з ліжка, немовби з якогось небезпечно
го місця, і почала поквапливо, без покоївки, одягатися; від 
усіх цих подій У неї голова пішла обертом. 

Весь світ, здавалось їй, змінився, життя стало іlНШИМ, 
ніж Інапередодні, і самі люди - зовсім іншими. 

Знову почувоя голос АІlI.щермата: 
- А, любий Бретіньї, ЯК ся маєте? 
Він уже не казав йому «пане». 
Друтий голос відповів: 
- Дуже добре, любий Андермат. Це ви сьогодні при

їхали? 
Христі а/на, яка в цей час зачісувалась, так і завмерла, 

задихаючись, з піднесеними вгору руками. Ій здавалося, 
що вона бачить, як вони потиснули один одному руки. 
ВО'на сіла, не маючи сил триматися на ногах, і розкручене 
ВОЛОССЯ впало їй на плечі. 
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Тепер гонорив Поль, і вона здригалася з ніг до голови 
при кожному слові, що злітало з його уст. Кожне слово, 
смисл якого вона не схоплювала, з дзенькотом відгуку

валось у її серці, наче удар молота по дзвону. 
Раптом вона промовила майже вголос: «Але ж я 

люблю його... люблю його»,- ніби утверджуючи цим 
щось нове і дивне, що рятувало ЇЇ, втішало, виправдувало 
перед влааною совістю. Вона відчула зненацька приплив 
енергії; в одну мить в ній визріло РІшення. І знову почала 
зачkуватись, повторюючи пошепки: «Маю кохаlНIJjЯ, та й 
по всьому. Маю коханця». І, щоб надати собі більше пев
ності, звільнитися від усякої тривоги, нона тут же, з пал
ким переконаІНІНЯМ, вирішила любити його безтямно, відда' 
ти йому своє життя, cвo€ щастя, пожертвувати йому всім. 
Такою є екзальтована мораль переможених, але сумлін
них сердець, що шукають очищення у 'Відданості й 
щирості. 

З-за стіни, що Їх відділяла, вона посилала йому по
цілунки. Все було скінчено: вона віддала,сь йому безогляд
но, як віддаються богові. Кокетливе й хитре, але ще несмі
ливе і боязке дитя відр8l3У вмерло у ній, і lНародилас>я жін
ка, дозріла для пристрасті, рішуча й настійлива, яку досі 
виказувала в ній тільки прихована сила її синіх очей, що 
надавала С>міливого, майже зухвалого вигляду її ніЖJНОМУ, 
білому личку. 

ВО1-Іа почула, як рипнули двері, і, не обертаючись, піз
нала чоловіка, хоч і не бачила його, немовби в ній пробуди
лось якесь нове почуття, своєрідний інстинкт. 

Він спитав: І 
- Ти скоро будеш roтoBa? Ми йдемо до ванни пара-

літика подивитись, чи оправді йому покращало. 
Вона спокійно відповіла: 
- Так, любий Вілю, за п'ять хвилин. 
Але тут до кімнати зайшов Гонтран і викликав Ан-

дермата. І 
- Уявіть собі,- сказав він,- я зустрів упарку цього 

дурня Онора, так він 'J1eж відмовляється вас лікувати, боя
чись інших. Торочить про порядність, етику, звичаї ... 
«Можуть подумати ... » «Це мало б такий вигляд»... Сло
вом, це такий же йолоп, як і його колеги. Справді, не ду
мав я, що !Він такий ідіот. 

Маркіз був приголомшений. Думка, що йому доведе
ться користуватись водам,и без лікар~, пробути у ванні 
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зайві п'ять хвилин, випити на склянку менше, ні,І( треба, 
наганяла на нього страх, бо він вірив, що всі дози, строки 
й фави лікування встановлені законом природи, яка дбає 
за хворих, пускаючи мінеральні води, і відкриває свої таєм
ниці лікарям, ніби своїм натхненним, мудрим жерцям. 

Він вигукнув: 
- Та тут умерти можна!.. Можна подохнутн, як со

баці, а ЖОДБН з цих добродії,в і вухом не поведе! 
І його охопив мів, егоїстичний, шалений гнів лю

дини, здоров'ю якої заІ1рОЖУЄ небезпека. 
- Хіба ці негідники мають право та.к ЧИЮІТІИ, якщо 

вони сплачують податок, як Ікрамарі? Треба їх примусити 
лікувати всіх людей,- адже у поїзди беруть усіх паса
жирів. Я напишу про цей фаlКТ до газет. 

Він СХlвильовано ходив по кімнаті; поrrім звернувся 
до сина: 

- Слухай, треба запрооити когось із Руайя або з 
Клермон,а! Не можна ж нам так залишатись! .. 

ГОінтран, сміючись, відповів: 
- Але ж лікарі з Руайя та Клермона недосить Зlна

ють а,Нlвальські води, я,кі діють на травний апарат та кро
ВrOобіг інакше, ніж Ї~Hi води. І потім, будь ПЄlвєн,- ніхто 
з них тим більше не приїде, щоб не вийшло так, ніби ЕОНИ 
хочуть вирвати здобич у своїх колег. 

Маркіз злякано пробурмотів: 
- То що ж із нами буде? 
АНДЄірмат узяв капелюха: 
- Здайтесь на мене, і я ручуся, що сьогодні ж 

увечері вони всі троє, чуєте - всі троє - стоятимуть пе
ред нами навколішках. А тепер ходімо подивимось пара
літика. 

Він гукнув: 
- Ти готова, Христіано? 
Вона з'явилась на порозі, дуже бліда, але з рішучим 

виглядом. ПоціЛ)'lвавши батька і брата, повернулась до 
Поля й подала йому руку. Він потиону,в ЇЇ, опустивши очі, 
тремтячи від збerнтежrЄIН!НЯ. Маркіз, АНДбрмат і Гонтран, 
пішли, розмовляючи між собою і не звертаючи На них 
уваги, а ВОlна 'Гвердо промовила, втупивши в молодого 

чоловіка ніжний і рішучий погляд: 
- Я належу вам тілом і душею. Тепер вlи можете ро

бити зі мною все, що схочете. 
Потім вийшла, не давши йому відповісти. 
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Підійшовши до джерела Оріолі:в, вони побачили схо
жого на величезний гриб бриля дядька Кловіса, що дрі
мав на соне.чку в теплій воді на дні ями. Тепер він виси
джував у ній цілі ранки, звикнувши до гарячих ванн, від 
яких, за його словами, почував себе бадьоріше за моло
дожона. 

Андермат розбудив його: 
- Ну що, друже, покращаJIО? 
Пізна:вши свого хазяїна, старий задоволено окривився: 
- Так, так, покращало. 
- Може, вже ход!ити почина€те? 
- Як жаєчь, пане, як жаєчь. В чю неділю вже таlН-

чюватиму бурре ж швоєю любкою. 
У Андермата закалатало серце; він перепитав: 
- Справді, ви вже ходите? 
Дядько Кловk перестав жарту:вати: 
- Ох, не дуже, не дуже. Але вже краще. 
Тоді банкірові відразу ж захотілося побачити, як хо

дить бродяга. Він бігав біля ями, хвилювався, ві,цдава;в 
'накази, ніби вони маЛIИ підняти потонулlИИ корабель. 

- АІНУ, Го'НТране, беріть його за праву руку. Ви, 
Бретіньї, за ліву. 51 за поперек візьму. Ну, разом - раз, 
дв,а, три! Любий тестю, тягніть до себе ногу, ні, другу, 
ту, що у воді. Ш,видше, прошу вас, не вдержу! Готово
раз, два, отак! Ух! .. 

Вони посадовили старого на землю,- він з насміш
куватим виглядом дозволяв возитися з собою, нічим ЇМ не 
допомагаЮЧIИ. 

Потім його знову підвели, поставили на ноги й дали 
милиці, на які він сперся, як на палиці; і Воін пішов, зі
гнувшись У три погибелі, волочачи ноги, охаючи, віддиху

ЮЧlИIСЬ. Він просувався вперед, наЧе слимак, лишаючи по
зад себе довгий мокрий слід на білому дорожньому по
росі. 

Андермат захоплено вдарив у долоні і за,кричав, як 
кричать акторам у театрі: 

- Браво, браво, чудово! Бра'во!!! 
А ,коли старий нібито стомИlВоСЯ, КИНУВСЯ підтримувати 

його, обіИНЯIВ його руками, хоч з лахміття старого дзюр
чала вода, приказуючи: 

- Годі, не стомлюЙтесь. Ми зараз зно'ву посадимо 
вас у ван ну. 
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І чотири чоловіки знову посадили дядька Кл.овіса в 
яму, обережно В'ЗЯІВШИ ЙОГО за руки й за IНО!1И, немов тен-
дітну, дорогоцінну річ. . 

Тоді паралітик переконано заяlВИВ: 
- Вше-таки че добряча вода, другої такої не жнай

деш. Че шкарб, а не вода. 
. Андермат раптом обернувся до тестя. . 

- На СНііданок МЄlне не чекайте. Я йду іП,о Оріолів і не 
знаю, коли звільнюсь. З та,кими справами не можна зво
лікаl1И. 

І він ПQlквапливо пішов, майже побіг, захоолено пома
хуючи паличкою. 

Всі інші посідали під IВЄlрбами край шляху, біля ями 
ДЯДliка Кловіса. 

Христіана, сидячи поруч з Полем, дивилась на висо
кий горб, звідки вона спостерігала, як висаджувал,и С!(е
лю. Ледве чи місяць минУІВ, відтоді як вона БУlЛа отам 
нагорі! Сиділа на цій пожовклій траві! МісЯ1ЦЬ! Тільки 
місяць! Вона пригадувала найдрібніші подробиці, три
колірні зонтики, кухарчат, кожне слово, почуте нею 
тоді! І собаЧІКУ, бідну собачку, розшматовану вибухом! І 
цього незнайомого високого чоловіка, що з єдиного її 
слова ,кинувся рятувати тварину! І тепер він с·та'в її ко
ханцем! Коханцем! Так, у <неї є коханець! Вона його ко
xa~Ka, коханка! Вона повторювала в глибині душі це 
слово - коханка! Яке дивне слово! Цей ЧОJювік, що си
дить поруч з !нею і обриває OдJHY по одній тра.винки біля 
її сукні, Інамагаючись доторкнутися до неї, тепер зв'яза
ний з нею тілом і душею, тим зв'язком, яким природа 
з'єднала жінку і чоловіка, зв'я::июм таємничим, ганебн.им, 
про який ,не можша нікому сказати. 

Беззвучним ВНУ11рішнім голосом, що здається таким 
гучним схвильова,ній дуШі, вона безупиІННО повторювала: 
«Я його коханка! його коханка, коха.нка!» ЯК це було 
ДИ8НО, lНесподівано! 

«Чи люблю я йоro?» Вона кинула на нього ШВИДКИЙ 
погляд. Іхні очі зустрілись, і вона відчула таlКУ ла,ску в 
жагучому погляді, НІким він дивився на неї, що вся за
тремтіла з голови до ніг. Ій захотілось, безтямно, нестрим
но захотілося взяти цю руку, що перебирала траву, і 
міцно ПОТИСНУТИ ЇЇ, щоб ВИСЛОВИТИ йому все те, що можна 
висловити потисжом. Ії рука ковзнула вздовж суюні, без
віЛliНО впала на траву і завмерла. Тоді вона побачила, що 
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до неї присувається його рука, l1ихенько, наче закохане 
звірятко, що шукає своєї пари. Присунулась ближче, ще 
ближче, і Ї~Hi міЗИlнці зіткнулися! Юнчики пальців ніжно, 
ледве помітно доторкнулись один до одного, відхилились, 
і знооу з'єднались, Я1К уста в поціл'У'НКУ. Але ці неПРlимітні 
пестощі, ці легкі дотики проймали її такою жагою, що 
ЇЙ стало млоано, ніби він знону стианув її в обіймах. 

І вона раптом зрозуміЛ1а, як моЖ!на належати коха
ному, цілlКОМ підкорити.ся владі кохання, як він оволоді
ває тілом і душею, думками, волею, всією кров'ю, нер
вами,- ,ВІсім, всім,- немов великий ШИРОКОКРИЛІИЙ хижий 
птах, що хватає мале пташеня. 

Маркіз та Гонтран з захопленням розмовляли про 
майбутній курорт, перейнявшись ентузіазмом Віля. 
І обидва перелічували достоїнства банкіра - ноність його 
розуму, ділову км ітл ивіcrь , ,несхибність у спекуляціях, 
сміливість дій, уріВlЮваженість вдачі! Певн.і в успіху 
Л<ндермата, тесть і шурин в один голос його розхвалювали 
і радіЛIИ, що вони з ним родичі. 

Христіана і Поль, захоплені одне одним, здавалось, 
Їх не чули. 

Ма,ркіз сказав дочці: 
- А знаєш, серденько, ти можеш стати одною з най

БDтатших жінок у Фраlнції, і твоє ім'я буде відоме, як 
ім'я Ротшільдів. Віль справді людина визначна, дуже 
ВИЗlначна і великого розуму. 

В серці Поля раптом пробудились дивні ревнощі. 
- Ах, облиште,- с.казав він.- Знаю я розум у>сіх 

цих ділків. У них тільки одне в голові - гроші! Всі 
думки, які МІИ віддаємо прекраlСНОМУ, всю енергію, яку 
ми витрачаємо ,на примхи, всі години, які ми кидаємо на 
розваги, всю СИЛУ, яку ми переводимо на втіху, весь 
приcrра,сний і могутній пал душі, що забирає в нас ко
хання, божественне кохаІНІНЯ, вони викорис'ГОвують на 
погоню за золотом і думають тілblКИ про ЗОVIото, загрі
бають золото! Інтелігентна людина живе безкорисливи
ми, високими інтересами, її радості - це мистецтво ко
хаIННIЯ, IНіау;ка, подорожі, І<:НіИЖКИ; і якщо вона шукає 
грошей, то лише трму, що гроші полегшують можливістr:. 
духовних втіх і навіть щастя оерця. А ці люди? У них 
немає !Нічого НІі в розумі, ні в серці, крім мер.зеffIНОЇ пр:и
страсті JJP lНiаживи! Ці користмюбці так подібні до «вм
значних людей», як продавець картин до художника, 
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як видавець до письменника, як директор театру - до 

драматурга. 

Але він зненацька замовк, зрозумівши, що надто захо
пився, і дода,в спокіЙініше: 

- Я не кажу про Андермата. його я вважаю при
ємною людиною. Він У стократ вищий за інших дільців. 
Він мені дуже подобається ... 

Хіристіана прийняла руку. Поль знову замовк. 
ГOHTpalН зареготав і промовив єхидним, глузливим 

тоном, яким він міг оказати будь-що в ХІВИЛIDНИ відвер
тості: 

- у всякому разі, мій любий, у цих людей є рі:ПJкІане 
достоїнство: вони одружуютьоя з нашими сестрами й 
мають багатих дочок, з якими одружуємося ми. 

Маркіз абурено підвівся: 
- О Гонтране, ти іноді буваєш нестерпним! 
А Паль, обеРIIryВШИСЬ до Христіани, прошепотів: 
- Чи зда'l1ні ці люди вмерти за жінку аБО' хоч від

дати їй все С.воє бататства, геть усе, нічого собі не зали
шивши? 

Ці слава так виразно говарили: «Все, що Я маю, на
лежить вам, навіть моє життя»,- що Христіана розчу
лилась і .вигадала хитрий привід, щаб узяти його за руки: 

- Встаньте й допоможіть мені під;вестись. У мене 
заніміли ноги, не можу поворухнутись. 

Він схапився і, взявши її за руки, поставив край до
роги напроти себе. Вона бачила, як уста його шепо'І1іли: 
«люблю вас», і ШВlИДКО відвернулась, щоб не відповісти 
йому цими ж словами, які мимоволі навер1 ались їй на 
уста 3 пориві ніжності, що непоборна притягала її до 
іНього. 

Повернулись до готелю. 
На ваНІНИ вже було пізнО' йти. Почали чекати оні

данку. Пролунав дзвін, ща кликав до столу, а Ан:дерма
та все ще не було. Прогулялися ще раз парком і вирі
шили сідати до столу без нього. Вже й сніданок, хач і 
ДОlВгий, закінчImC.Я, а банкір не повертався. Знову всі 
вийшли в парк і посідали під деревами. Години минали 
одна за од/наю, сонце пливло по листу, схилялось до гір, 
а Віль не йшов. 
Аж раптом він з'явився на стежці. Він йшов швидко, 

скинувши капелюха і витираючи П1іт з чола, галстук в 
нього зсунувся набік, жилет розстебнувся; було схоже, 
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що він повернувся з важкої подорожі або вирвався з 
бійюи і знемагає від тривалою й надмірного напружен
ня СИ,lI. 

Побачивши тестя, він закричав: 
- Перемога! Кінець! Але який день, друзі мої! Ох, 

стара лисиця! ПомороЧlИlВСЯ я з цим хитр)'lНОМ! 
І зразу ж розповів про свою боротьбу і подвиги. 
Дядько Оріоль спершу за:гявся і висунув такі вимоги, 

що Atндермат припинив переговори і пішов. Тоді його 
вернули. СеЛЯIНИН не погоджувався прода,вати землю, а 
хотів тільки віддати її в користування акціонер'ному 
товариству з правом забрати назад в разі невдачі. А в 
разі успіху жадав половину прибутків! 

Бан~ір мусив підрюювувати на папері і Кіреслити план 
ділянок, доводячи йому, що вся земля коштує в даний 
момент не більше, як вісімдесят тисяч фра'l'Dків, а акціо
нерне товарист'во має з самого почаl1КУ затратити міль
йон. 

Але оверн·ець відповів, що він обчислює вартість своєї 
землі іна,кше, що цін,а ЇЙ буде величезна після побуду
вання лікаРІні та готелів і віlН має право одержати не з 
колишньої .ваР110сті зеиельних ді"lЯНОІ(, а з тієї, якої ВОНИ 
набудуть згодом. 

Тоді Андермат оказ,J.В, що можливий великий прибу
ток буває пропорціональний великому риску, і пристра
хав його втратами. 

Зрештою прийшли до такої згоди: дядько Оріоль віддає 
акціонерному товариству .всю землю по берегах CllpYMKa, 
тобто всі ті ділянки, де МОЖlна було сподіватися знайти 
мінеральні джерела; крім того, вершину гарба для по
будови казино й готелю і ще кілька виноградників на 
схилі, які 'J1реба буде розбити на ділянки і запропонувати 
найвидатнішим паризьюим ліка!рям. 

За цей пай, оцінений у двісті п'ятдесят тисяч франrків, 
тобто приблизно вчетверо дорожче його дійсної вартості, 
селянин мав одержувати чверть прибутків товариства. 
А оскільки ,навколо майбутньої лікарні у нього ще лиш.а
лось вдесятеро більше землі, ,ніж він віддавав, то хитрий 
овернець був певен, що в разі успіху ·курорту зможе про
дати цю землю по кл,аптях і нажити ціл'е багатство, яке 
призначав, за його словами, у посаг дочкам. 

ЯК тільки погодились на цих умовах, Вільяму дове
лось тягти nатька й сина до нотаріуса, щоб скласти 
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запррдажну і обумовити в ній, що угода анулюється, 
якщо мінералЬІНОЇ води не буде знайдено в достатній 
кілыості •. 

СкладаНІНЯ ІЮЖНОro параграфа, суперечки за кожен 
ПУ:НJкт, нескінченне повroрюванНJЯ і тлумаченІНЯ одних і 
тих же аргументіІВ, тривало до вечора. 

Але тепер все було скінчено. IБанкір міг заснову
вати курорт. Проте він дocaДYBalВ: 

- Доведеться обмежитись ВОдJOю, земельні операції 
луснули! Спіймав мене старий хитрун! 

Але тут же змети.КYlВав: 
- Чекайте! Та я ж можу купити старе ТОІВ.ариство, 

і на цьому відіграюсь! Але це потім, а CьoгoдJHi ввечері 
мені треба повертатись у Париж. 

Маркіз здивовано СКJpIИ\КНУВ: 
- Як, CьoгoдJHi ввечері? 
- Атож, любий тестю, щоб пwотувати остаточ'ний 

ДОГОВІір, поки Обрі-Пастер робитиме розвідку. Треба так 
уладJнати свої оправи, щоб за два тижні розпочати роботу. 
Я !Не можу втрачати ні годиНlИ. До речі, попереджаю 
вас,- ви входите до складу правління мого товариства, 
де я ПOlвинен мати переважну більшість голосів. Я даю 
вам десять акцій. Вам, Гонтране, також деоять. 

Гонтран засміявся: 
- Дуже дякую, любий. Перепродую їх вам назад. 

Отже, ви МЄlні винні п'ять тисяч Фра-Нlкі,в. 
Але Андермат не любив жартів у таких важливих 

спраівах. Він сухо сказав: 
- я,кщо ви не можете поставитись до цього серйозно, 

я звернуся ДО когось іншого. 

ГонтраlН перестав сміятися. 
- Ні, 'Ні, мій дорогий, ви з'наєте, що я весь до ваших 

послуг. 

Банкір звернув-ся до ПОЛЯ: 
- Любий пане, чи не погодитесь вlи зробити ме,ні 

дружню послугу,- Т3JКОЖ прийня;вши десяток акцій 
разом із зваіННЯМ члена правліmя. 

Поль відповів, уклонившись: 
- Дозвольте мені, пане, не приймати цього ласкавого 

дарунка, а, навпаки, вкласти сто тисяч франків у вашу 
справу, яку вважаю прекрасною. Отже, це я прошу вас 
зробити мені честь. 
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Вільям у захваті стиснув йому руки; таке довір'я 
його підкорило. А втім, його за,вжди ОХОП.лювало непо
борне бажання обняти людей, які вкладали гроші в його 
підприємства. 

Але Христіана почер,воніла до вух від хвилювання і 
образи. Ій здалося, що її зараз продали й КУП'И.1И, Адже, 
якби Поль її не любив, хіба запропонував би він сто 
тисяч франків її чоловікові? Звичайно, ні! Принаймні, 
Вlін не повинен був влаштовуазати цю справу при ній. 

Подзвонили на обід. Вони пішли до готелю. Коли всі 
сіли за стіл, пані Пай-мати запитала у Андермата: 

- Так ви засновуєте нову лLк>аlРIНЮ? 
Звістка 'Ця вже облетіла всю округу, всім була відома 

хвилювала всіх хворих. 
Вільям відповів: 
- Господи, аJ3lЖеж так! Адже ця, що є, надто незадо

вільна. 
І звернувся до абрі-Пастера: 
- Даlруйте мені, паlНіе, що я за обідом роблю вам 

ділову пропозицію, але ввечері я їду до Парижа, а час 
аж ніяк не 'ГЄрпить. Чи не ПОГОД)Иілись би ви керувати 
розвіДУ:В1альними робо'Гами з метою відшукати більш 
багате джерело міlнералЬ'ної води? 

Потішений інженер відповів згодою, і серед загалЬ'ноі 
мовчанки ВОІни намітили всі основні розвіД)l1в:альні роботи, 
що мали розпочатися негайно. За кілька хвилин усе було 
обговорено й вирішено з ясністю й точністю, які Андер
мат завжди вносив у ,всі свої справи. 

!Потім мова зайш,ла про паралітика. Вдень бачили, 
що він пройшов через парк, спираючись на одну милицю, 
а тимчасом ще сьогодні вранці він користувався двома, 

Банкір казав: 
- Це ж диво, справжнє диво! його одужання посу

вається велетенськими кроками. 

Поль, щоб догодити чоловіІкові Христіани, промовив: 
- Це сам дядько Кловіс посувається велетенськими 

КРОКJами. 

Навколо схвально засміялися. Нсі очі були опрямоваrні 
на Віля, всі уста його вітали. Лакеї почали подавати йо
му першому з поштивою догідливістю, яка зразу зникла 
з Їх облич та рухів, коли вони переходили до сусідів. 

Один з них пода,в ЙQlМу візитну картку на тарілці: 
Він УЗЯ1В і прочитав півголосом:. «доктор Лятон З Па-
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рижа буде дуже щасливии, ЯКЩО пан Андермат зволить 
приділити йому кілька секунд на розмову перед від'їздом;). 

- Скажіть, що зараз не маю часу, але я повернусь 
через вісім-десять днів. 

В цю мить Христіа'ні піднесли букета від лікаря Оно
ра. Гонтран сміявся: 

- Старому Бонфію кепсько,- він буде третііМ,- ска
зав він. 

Обід кінчався. Андерма110ві доповіли, що ландо його 
чекає. Він піднявся нагору за своєю дорожньою сумкою і, 
вийшовши, побачив, що біля дверей зібралося півоела. 
До нього підійшов Петрюс Мартель, по-акторському фа
мільярно потиснув йому руку і шепнув на вухо: 

- У мене є для вас надзвичайна пропозиція, що сто
сується вашої справи. 

Раптом прибіг лікар Бонфій, як звичайно, поквапливо. 
Підійшовши близенько до Віля, він 'низько вклонився йо
му, як завжди вклонявся маркізові, і сказав: 

- Щасливої дороги, пане барон. 
- Допекло,- прошепотів ГонтраІН. 
Радісний і гордий, Андермат, тріумфуючи, потискував 

руки, дякував, повторюючи: «До побачення!» Він мало 
не забув поцілувати дружину, так був заклопотаlНИЙ інши
ми думками. Ця байдужість була для неї полегшенням, 
і коли пара коней риссю повезла ландо в темну даль, їй 
здалося, що тепер уже все життя їй нікою буде боятися. 

Весь вечір вана сиділа біля готелю, між батьком і 
Полем Бретіньї; Гонтран, як завжди, пішов до казино. 

Ій не хотілось ні рухатися, ні розмовляти; вона тихо 
сиділа, склавши на колінах руки, втупивши очі в темряву, 
млосна і квола, трохи стривожена, але все-таки щаслива, 
ні про що не думаючи, навіть не мріючи, часом борючись 
з невиразними докорами совісті, які відганяла, раз у раз 
повторюючи: «Я люблю його, люблю його, люблю». 

Вона рано пішла в свою кімнату, щоб побути самій і 
помріяти. Накинувши легкии пеньюар, вона сиділа в гли
бокому кріслі й дивилась у відчинене вікно на зорі, і в 
рамці цього вІкна щомиті виника,в образ того, хто її під
корив. Уявляла його добрим, ніЖ'ним і пристрасним, 
таким дужим і таким іПокірним їй. Він оволодів нею, во
на почувала це, оволодів назавжди. Вона не була вже са
мотня, їх було двоє, і Їх два серця будуть одним серцем, 
дві душі - однією душею. Де BilН зараз, вона не знала, 
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але ~Ніала, ща він думає про неї, як і вона пра нього.. При 
кажнаму ударі серця їй пачувався другий удар, ща від
павідає Йаму. Вана відчувала, ща навкало неї ніби літає 
бажання, яке 'Горкається ЇЇ, наче пташине крило; відчува
ла, як у відчинене вікно лине це бажання, що. йде від нього, 
палке бажання, ща шу,кає ЇЇ, благає її серед нічнаї тиші. 
Як це гарна, салодко, незнана для ІНеї - бути каханаю! 
Яка радість думати про ІЮ гос Ь , відчуваючи потребу пла
кати, плакати від з'варушення, потребу розкрити абійми, 
навіть не бачачи його, щаб його пакликати, про.стягти 
руки да його примарнага образу, назустріч пацілункам, 
які він невпинна пасилає їй здалека чи зблизька у при
стра'снаму чеканні. 

І вона простягла до зір свої білі руки. І раптом скрик
нула. Велика чорна тінь майнула через балкон і з'явилась 
у вікні. 

Вана схапилась безтямна! Це він! І навіть не думаю
чи проте, що їх можуть побачити, кинулась йаму на груди. 

УІІІ 

Відсутність Андермата затяглася. Обрі-Пастер про
вадив розвідувальні роботи. Він знайшов ще чатири 
джерела, які магли дати майбутньому товариству вдвоє 
більше води, Ініж було потрібно. Все населення, збуджене 
цими розшуками, відкриттями, грандіозними навинами, 
що :передавалися з уст Ів уста, перспективами блискучого 
майбутнього., була охоплене хвилюванням і ентузіазмом. 
Ніхто ні про що інше не говорив, ні про що інше не думав. 
Навіть ",rаркіз і Гоюран цілі дні праводили біля робіт· 
ників, що свердлували І1ранітні жили, і в дедалі більшим 
інтересом слухали пояснення і лекції інженера про. геоло
гічні особливості О13ерні. А Поль з ХристіаlНОЮ кохали 
одне одного вільно, спакійно, в цілковитій безпеці,- ніхто 
ними не цікавився, ніхто нічого не підозрівав, ,нікому й на 
думку не спадало стежити за ними, ба всю увагу, воі при
страсті поглинув майбутній курорт. 

Христіана поводилась як юнак, що вперше напився 
п'яним. Перший келих - перший поцілYlНОК обпалив її. 
приголомшив. Другий вона випила дуже швидко, і він 
здався їй ще омачнішим, а тепер вже ПИ!JIа жадібно, не 
Rідриваючи уст від чаші. 
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Після 'Гого вечора, коли Поль вскочив у її кімншry, 
вона вже більше не знала, що діється в світі. Час, речі, 
люди вже для неї не існували; існував тільки він один. 
На землі й на небі для неї був тільки він (щин, він єди
ний, той, кого вона кохала. Ії очі бачили тільки його', думки 
були зайняті ним, надії були зв'язані тільки з ним. Вона 
жила, ходила, їла, одягалась, ніби слухала й відповідала, 
але не розуміла і не знала, що робить. Ніщо її не триво
жило, бо ніяке лИІХО не могло ЇЇ зачепити! Вона стала до 
всього нечутл·ивою. Ніякий фізичний біль не мав влади 
пад її тілом, яке могло тремтіти тільки від Іюхання. Ніяка 
моральна мука не мала влади над її душею, параліз\)
ваною щастям. 

До 11Оro ж він любив її з пристрастю, яку він вносив 
У всі свої захоплення, і збуджував до нестяlМИ КОХа!ННЯ 
молодої жінки. Часто надвечір, коли Гонтран із маркізом 
були біля джерел, він говорив їй: 

- Ходімо в наш рай! 
Іхнім раєм він звав сосновий гайок, що ріс на схилі 

горба над самим міжгір'ям. Вони йшли туди через ма
ленький лісок по крутій стежці, і Христіана задихувалась. 
Часу в них було мало, вони йшли швидко, і, щоб вона не 
так стомлювалась, він підтримував її за стан. Поклавши 
руку йому на плече, вона давала себе підняти і іноді, при
горнувшись до нього, цілувала в уста. Чим вище вони 
сходили, тим холоднішим ставало повітря; а коли захо
дили в сОСновий гай, запах смоли освіжав їх, як подих 
моря. 

Вони сідали під темними деревами, вона на порос
лому травою пагорку, він - трохи нижче, біля її ніг. У 
гіллі вітер співав ніжну пісню сосон, що трохи нагаду
вала скаргу; і величезна Лімань з своїми безмежними 
далями, оповита туманом, давала їм па,вну ілюзію океану. 
Так, перед ними внизу було море! Вони не могли сумні
ватись, бо відчували його подихи на щоках. 

Він пестливо, по-дитячому бавився з нею: 
- Дайте я з'їм ваші пальці, це мої цукерки. 
І він брав її пальці один по одному в рот і вдавав, 

що жадібно їх Їсть. 
- О! Які смачні! ОСОО_1ИіВО мізинчик. Ніколи не Їв 

нічого кращого за мізинчик. 
Потім ставав навколішК'и, клав лікті на коліна Хри

стіани і шепотів: 
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- Ліано, погляньте на мене! 
Він називав її Ліаною, бо, цілуючи, вона обвивалась 

навколо нього, як .рослина навколо дерева. 

- Гляньте на: мене. Я хочу проникнути у вашу душу. 
І вони дивились одне на одного нерухомим, упертим 

поглядом, який, дійсно, ніби зливає дві істоти в одну. 
- Справді кохають,- говорив він,- це тільки коли 

саме так належать одне одному. Всяка інша любов - це 
пуста гра. 

Припавши обличчям до обличчя, зливаючи подихи, во-
ни безтямно шукали одне одного в прозорій глибині очей. 

Він шепоті,в: 
- Я бачу вас, Ліано. Бачу вашу ду'шу і кохаю її. 
Вона відповідала: 
- Я теж, Поль, бачу вашу душу! 
І вони, справді, бачили одне одного до глибини серця 

й душі, бо в їх серці й душі не було нічого, крім безтям
ного любовного пориву одного до другого. 

Він казав: 
- Ваші очі, як небо, Ліано! Вони сині і такі проме

нисті, такі ясні! Здається, я бачу, як в них літають ла
стівки! Це, мабуть, ваші думки? 

І довго-довго вони дивились одне на одного, все тіс
ніше пригорталисьі ніжно, повільно цілувались, обмі
нюючись поглядами між поцілунками. Часом він брав її 
на руки і біг з нею берегом струмка, що тихо линув до 
анвальських міжгір'їв, де потім спадав каокадом. Це була 
вузька долина, де луки чергувалися з лісами. Поль біг 
по траві і, високо піднімаючи молоду жінку на своїх мо
гутніх руках, кричав: «Ліано, полетімо!» 

І це бажання летіти -невпинне, дразливе, нестерп
не - породжувала в них любов, їх екзальтована любов. 
І все нав~руги загострювало це бажання їх душ,- легке 
повітря, повітря птахів, як казав він, і широкий блакит
ний горизонт, куди їм хотілось полинути вдвох, пабрав
шись за руки, і ЗВИКНУТИ над безмежною рівниною, коли 
над ними простягнеться ніч. Вони полетіли б yдвo~ у ту
манне вечірнє небо і ніколи б не повертались. Куди б 
вони полетіли? Вони не знали, але яка це була чудова 
мрія! 

Задихавшись від бігу з Христіаною на руках, він опу
скав її на скелю і ставав перед нею навколішки. І він ці
ЛУRав її ноги, шепочучи дитячі, ласкаві слова. 
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Якби вони любили одне одного в місті, Їх пристрасть 
була б, звичайно, іншою, обережнішою, чуттєвішою, не 
такою надхмарною і романтичною. Але тут, у цьому зе
леному краю, де обрій надавав широтипоривам душі, на 
самоті, де Їх ніщо не розважало, де ніщо не заглушу
вало Їх стихійної пристрасті, вони !JОрИНУЛИ у нестямно 
поетичне кохання, сповнене екстазу і безумства. Навко
лишній краєвид, теплий вітер, ліси, пахощі полів,- все це 
вдень і вночі звучало для них музикою кохання, і ця му
зика збуджувала Їх до безумства, так, як звук бараба
нів та пронизливих флейт доводить до дикої нестями дер
віша, що кружляє під владою нав'язливої ідеї. 

Якось увечері, коли вони пішли обідати, маркіз рап
том сказав: 

- Андермат повертається за чотири дні, всі справи 
скінчено. А ми виїдемо на другий день після його повер
нення. Ми вже досить тут пабули, не варто надто розтя
гувати курортний сезон. 

Вони були так вражені, немовби їх сповістили про кі
нець світу; обоє мовчали за обідом, так схвилювала їх 
те, що мало статись. За кілька днів вони змушені будуть 
розлучитися і вже не зможуть вільно бачитись. Це зда
валось їм неможливим і дивним. 

Андермат справді повернувся наприкінці тижня. Він 
протелеграфував, щоб йому вислали два ландо до першо
го поїзду. Христіана не спала всю ніч, її мучило дивне 
і нове почуття, якийсь страх перед чоловіком, страх, змі
шаний з обуренням, з нез'ясовним презирством і бажан
ням кинути йому виклик. Вона прокинулась удосвіта і 
почала чекати. Він приїхав у першому екіпажі, з трьома 
панами, добре одягненими, але скромними в поведінці. 
В другому ландо було ще четверо панів, як видно, нижчих 
рангом проти перших. Маркіз і Гонтран здивувались. 

- Що це за люди? - спитав маркіз. 
Андермат відповів: 
- .Мої акціонери. Ми сьогодні ж створимо то!3ариство 

і негайно оберемо правління. 
Він поцілував дружину мовчки й неуважно,- так він 

був заклопотаний,- і обернувся до сімох приїжджих, що 

тихо й шанобливо стояли позад нього: 
- Замовте собі сніданок,- сказав він.- і погуляИте. 

Зустрінемось опівдні. 
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Вони мовчки пішли, як солдати, Щ~ підкоряються на-
казові, попарно піднялися по сходах 1 зникли в готелі. 

Гонтран, що дивився Їм услід, спитав дуже серйозно: 
- Де ви викопали цих статистів? 
Андермат посміхнувся: 
- Це дуже пристойні люди, біржовики, капіталісти. 
І додав, помовчавши, вже з ширшою посмішкою: 
- Вони займаються моїми оправами. 
Потім пішов до нотаріуса, щоб ще раз перечитати 

акти, які він кілька днів тому прислав йому в остаточній 
редакції. 

Там він застав лікаря Лятона, з яким останнім часом 
обмінювався листами, і вони довго й тихо розмовляли в 
кутку контори, де пера канцеляристів бігали по паперу з 
шелестом, схожим на шарудіння комах. 

Установчі збори було призначено на другу годину. 
Кабінет нотаріуса прибрали, наче для концерту. Ак

ціонерів чекали два ряди стільців, поставлених напроти 
стола, де мав сидіти пан Ален із своїм першим клерком. 
Зважаючи на важливість справи, пан Ален одяг фрак. Це 
був маленький чоловjчок, що шамкотів і був схожий на 
кульку білого м'яса. 

Андермат увійшов рівно о другій разом з маркізом, 
шурином і Бретіньї, а за ними - семеро панів, яких Гон
тран назвав статистами. Андермат був схожий на гене
рала. Зразу з'явились і дядько Оріоль з Колосом. Вигляд 
у них був стурбований й недовірливий, який завжди буває 
у селян, коли Їм доводиться давати свій підпис. Лікар 
Лятон прийшов останнім. Він уклав мир з Андерw.аТОl\l 
на умовах цілковитої капітуляції, без будь-яких умов і 
застережень, спритно перепросивши його і запропону
вавши свої послуги. 

Тоді банкір, відчувши, що той в його руках, пообіцяв 
йому бажану ним посаду головного лікаря нового ку
рорту. 

Коли всі ввійшли, настала глибока тиша. 
Взяв слово нотаріус: 
- Сідайте, панове. 
Він ще щось сказав, але в гуркоті стільців його ніхто 

не почув. 

Андермат узяв стільця й поставив його перед своєю 
армією, щоб за всіма наглядати; потім, коли всі сіли, 
промовив: 
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- Панове, мені' не треба пояснювати мету, з якою 
ми тут зібралися. Ми маємо передусім С11ВОРИТИ нове то
вариство, акціонерами якого ви всі бажаєте бути. Проте, 
я повинен повідомити вас про деякі труднощі. Перш ніж 
щось. починати, я мусив пересвідчитись, що ми дістанемо 
повноваження для заснування нової громадськокорисної 
установи. В цьому я тепер певен. Все, що лишається для 
цього зробити,- я зроблю. Я заручився підтримкою мі
ністра. Але мене спиняє інше. Нам доведеться, паНОlEе, 
розпочати боротьбу з старим а.нвальським товариством. 
Ми вийдемо переможцями в боротьбі, переможцями і ба
гатіями, будьте в цьому певні; але як колишнім воїнам 
був потрібний бойовий клич, так і нам, воїнам сучасним, 
потрібна назва для нового курорту, назва гучна, приваб
лива, зручна для реклами, яка вражала б слух, як звук 
сурми, і впадала в око, як блискавка. Але ми, панове, в 
АНІВ а.'І і і змінити назву місцевості не можемо. Лиша.ЄТЬСЯ 
єдиний засіб. Надати нашій установі, тільки нашій уста
нові, нової назви. 

- Ось що я пропоную: 
- Якщо наша лікарня міститиметься біля горба, 

власником якого є присутній тут пан Оріоль, то наше май
бутнє казино стоятиме на вершині цього самого горба. 
Тож можна сказати, що цей горб, або ця гора, бо це все
таки гора, невеличка гора, є основою нашої установи, бо 
ми займаємо і підніжжя ЇЇ, і вершину. Чи ж не природно в 
та'кому разі назваТІ1 нашу установу: «Водолікарня Монт
OpioJ!b» * і надати цьому курортові, що буде одним із 
найважливіших у всьому світі, ім'я першого власника. 
Віддаймо кесарю те, що кесарю належить. 

- І зверніть, панове, увагу, як добре звучить ця 
назва. «Монт-Оріоль» говоритимуть так, як «Мои-Дор». 
Вона притягає зір і слух, її добре видно, добре чути, вона 
запам'ятовується: «MOht-ОріОJIЬ! MOht-ОріоJIЬ! Водолі
карня Монт-Оріоль! .. » 

І Андермат вигукував це слово, кидав його, як м'яча, 
ПРИСJIухався до відгомону. 

Він говорив, вдаючи розмову: 
Ви їдете в Монт-Оріоль приймати ванни? 

- Так, пані. Кажуть, MOHT-ОріоJIЬСька вода чудова. 

* Моп t-O r і о 1 - гора Оріоля (франц.). 
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- Справді, чудова. До того ж Монт-Оріоль - пре
красне місце. 

І він посміхався, вдаючи співрозмовників, міняв тон, 
коли говорнІ3 за даму, робив вітальний жест, граючи 
роль пана. 

Потім заговорив звичайним голосом: 
- Є якісь заперечення? 
Акціонери відповіли хором: 
- Ні, жодного. 
Три статисти зааплодували. 
Дядько Оріоль - радісно схвильований, зворушений, 

підкорений банкіром, який потішив потаємні гордощі се
лянина-вискочки,- посміхаючись, крутив у руках капе
люха і мимоволі ствердно кивав головою, і це виказу
вало його раді,сть, нку добре помітив Лtндермат, хоч ро
бив вигляд, що не дивиться на нього. 

Колос лишався спокійним, але був задоволений не 
менше за батька. 

Тоді Андермат звернувся до нотаріуса: 
- Зачитайте, будь ласка, статут товариства, пане 

Ален.- І сів. 
- Починайте, Маріне,- сказав нотаріус своєму клер

кові. 
Маріне, жалюгідне, миршаве створіння, кахиюнув f 

почав тоном проповідника і з пафосом декламатора пе
реліч~вати пакти статуту про заснування анонімного то
вариства під назвою «Товариство Монт-Оріольської !Водо
лікарні в Анвалl з капіталом у два мільйони». 

Дядько Оріоль перебив його: 
- Хвилинку, одну хвилинку! - сказав він. . 
І він витяг з кишені пачку засмальцьованих папірців, 

які цілий тиждень таскав по нотаріусах і стряпчих у де
партаменті. Це була копія статуту, який Оріолі, до то
го ж, знали майже напам'ять. 

Потім він поволі почооив на носа окуляри, відкинув 
голову, вмостився так, щоб краще розбирати букви, і на
казав: 

- Тепер починай, Маріне. 
Колос присунув стільця і також стежив по батькових 

паперах. . 
І Маріне почав знову. Але старого Оріоля, який не 

справлявся з подвійною роботою - слухати і заразом чи .. 
тати,- мучив страх, що якесь слово змінять; до того ж, 
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йому хотілося наглядати, щоб Андермат з нотаріусом, 
бува, не перемигува.'1ИСЯ,- і він на кожному рядку по 
разів десять спиняв клерка, зводячи нанівець весь ефект 
його читання. 

Він перепитував: 
- ЯК ти шкажав? Що ти там шкажав? Я не рожчув, 

не так швидко! 
. Потім звертався до сина: 
- Чи так воно, Колоше? 
К:олос, краще володіючи собою, відповідав: 
- Так, батьку, так, уше вірно! 
Селянин явно не довіряв. Він водив по своєму паперу 

кінцем скарлюченого пальця, щось бурмочучи собі під 
ніс; але він не міг зосередити увагу иа двох речах від
разу - слухаючи, він переставав читати, а читаючи - не
міг слухати. І він важко дихав, немов сходив на гору, 
обливався потом, ніби перекопував виноградники на осон
ні, і час від часу вимагав перерви на кілька хвилин, щоб 
витерти лоба і перевести по:дих, як людина, що б'ється нп 
шпагах. 

Андермат тупав ногою від нетерплячки. Гонтран, по
мітивши на столі «Пюї'де-домський вісник», почав його 
переглядати, а Поль, сидячи верхи на стільці, похнюпив 
голову і пригнічено думав про те, що цей рожевий, чере
ватий чоловічок, який сидить перед ним, завтра забере 
жінку, яку він кохає всією душею - Христіану, його Хри
стіану, його біляву Христіану, яка належить йому, цілком 
належить йому, тільки йому. І він запиТ)"вав себе, чи не 
викрасти її сьогодні ж увечері. 

Семеро приїжджих лишалися серйозними і спокій
ними. 

За годину скінчили. Підписались. 
Нотаріус склав акта про внески. К:асир, пан Авраам 

Леві, заявив, що всі гроші одержав. Потім члени щойно 
заснованого товариства розпочали загальні зборп з 
участю всіх акціонерів, щоб обрати правління і голову. 

Всіма голосами, крім двох, головою було обрано Ан
дермата. Два голоси, що відкололися, належали селяни
нові та його сину. Вони були віддані за Оріоля. Бретіньї 
призначили ревізором. . 

Тоді правління, в склад якого увійшли Андермат, мар
кіз та граф де-Равенель, Бретіньї, батько й син Оріолі, 
лікар Лятон, Авраам Леві та Сімон Зідлер, попросило 
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решту акціонерів, а також нотаріуса і клерка вийти, і по
чали нараду: треба було обговорити невідкладні питання 
і вирішити найголовніші справи. 

Андермат знову підвівся: 
- Панове, ми підійшли до пекучого питання, питання 

про успіх, якого повинні добитися за всяку ціну. 
- З мінеральною водою оправа стоїть так, як і з 

усім іншим. Хворі її питимуть тільки тоді, якщо про неї 
всюди й завжди чутимуть розмови. 

- Велике питання сучасності, панове,- це peK:JIaMa; 
вона є бог сучасної торгівлі й промисловості. Поза рек
ламою нема порятунку! Тимчасом мистецтво реклам важ
ке, складне і потребує дуже великого такту. Перші діль
ці, які скористалися цим новим способом, діяли грубо, 
притягаючи увагу галасом, б'ючи в турецький барабан, 
стріляючи з гармат. Манжен, панове, був тільки пред
теча. Тепер до галасу ставляться з підозрою, яскраві 
афіші викликають посмішку, імена, що Їх вигукують на 
вулиці, збуджують скоріше недовіру, ніж цікавість. 
А тимчасом треба притягти увагу публіки, вразити її, а 
потім перемогти. Отже, мистецтво полягає в тому, щоб 
добрати способу, єдиного способу, що веде до успіху 
при даному предметі торгівлі. Ми, панове, хочемо прода
вати воду. Отже, хворих ми мусимо завоювати через 
лікарі'в. 

- Найвидатніші лікарі, панове,- такі самі люди, як 
ми, і мають ті ж самі слабості. Я не хочу сказати, щО ЇХ 
можна купити. Репутація знаменитих спеціалістів, які 
нам так потрібні, ставить Їх поза будь-якою підозрою! 
Але хіба є людина, якої не можна підкорити, якщо вміло 
за це взятися? Адже є й жінки, яких не можна купити. 
Таких треба спокушати. . 

- Докладно зважиІ3ШИ все з доктором Лятоном, Я 
маю, панове, запропонувати вам ось що: 

- Передусім, ми розподілили хвороби, які лікувати
мемо, на три головні групи. Це будуть: по-перше, ревма
тизми всякого роду, лишай, артрит, подагра і т. д. і т. Д.; 
по-друге, захворювання шлунка, кишок та п~чінки; по
третє, всі хвороби, що походять від розладу кровообігу, 
бо немає CYMlНiBY, що наші !вуглекислі ванни чудово діють 
на кровообіг. 

- До того ж, панове, чудесне одужання дядька Кло
віса обіцяє нам справжні дива. 
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- Тепер, визначивши хвороби, на які впливає наша 
вода', ми маємо зробити лікарям, що їх лікують, таку про
позицію: «Панове, скажемо ми, приїздіть подивитися, і 
ви на власні очі побачите, їдьте слідом за вашими хво
рими, ми пропонуємо вам гостинність. Місцевість чудова, 
вам треба відпочити після важкої праці взимку,- при
їздіть. І приїздіть не до нас, панове професори, а до себе, 
бо ми пропонуємо вам дачу, яку, коли схочете, можете 
придбати у власність на пільгових умовах». 

Андермат передихнув і продовжував спокійніше: 
- Ось як я гадаю здійснити цей план. Ми вибрали 

шість земельних ділянок по тисячі метрів ,кожна. На кож
ній із цих ділянок Бернське товариство 'Рухомих дач бе
реться поставити по зразковій віллі. Ми безплатно від
даємо ці елегантні і зручні житла в розпорядження на
ших лікарів. Якщо вони їм сподобаються, вони куплять 
тільки будинок У Бернського товариства, а землю ми їм 
даруємо ... А вони заплатять нам ... хворими. Таким чи
ном, панове, ми матимемо безліч вигод: забудуємо нашу 
територію чудовими віллами, Я'кі нам нічого не кошту
ватимуть, залучимо найкращих у світі лікарів з легіоном 
їхніх пацієнтів, а головне - переконаємо в ефективності 
нашої води видатних лікарів, які дуже швидко стануть 
місцевими власниками. Щождо всіх переговорів, які по
трібні для досягнення цих результатів, то я беру їх, па
нове, на себе й провадитиму Їх не як ділок, а як світська 
людина. 

Старий Оріоль перервав його. Скупий овернець обу
рився даровим роздаванням земель. 

Тут Андермат показав своє красномовство; він порів
няв хлібороба великого розмаху, який щедро кидає на
сіння в родючу землю, з скупим селянином, що лічить 
зерна і завжди дістає тільки половинні урожаї. 

А коли роздосадуваний Оріоль уперся, банкір поста
вив питання на голосування і заткнув старому рота 
шістьма голосами проти двох. 

Потім він витяг з великого сап'янового лортфе.'1Я пла
ни нової лікарні, готелю й казино, а також готові кош
ториси й договори з підрядчиками, які треба було тільки 
за'Гвердити й підписати на цьому засіданні. Роботи по
винні були розпочатись на початку наступного тижня. 

Тільки Оріолі виявили бажання розгЩІНути і обгово
рити ці документи. Але Андермат роздратовано сказав їм: 
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- Хіба я у вас грошей вимагаю? Ні! Так дайте мені 
спокій! А якщо ви незадоволені, проголосуємо ще раз. 

Вони підписались разом з іншими членами правління, 
і засідання було закрите. 

Місцеві жителі товпились, чекаючи їх виходу, так всі 
були схвильовані. Ум шанобливо вклонялися. Коли Оріо
лі зібралися йти додому, Андермат сказав їм: 

- Не забудьте, що сьогодні ми всі разом обідаємо в 
готелі. Та приведіть своїх дочок, я привіз їм з Парижа 
невеличкі подарунки. 

Домовились зустрітися о сьомій годині у вітальні 
Сплендід -готелю. 

Це був парадний обід, на який банкір запросив най
більш значних курортників і сільські власті. Христіана 
сиділа в центрі, а поряд з нею праворуч сидів кюре, лі
воруч -мер. 

Розмова йшла тільки про новий курорт та про май
бутнє краю. Дівчата Оріо.ТІЬ знайшли під серветками два 
футляри з браслетами, оздобленими перлами та смараг
дами і, не тямлячись від радощів, як ніколи весело го· 
варили з Гонтраном, що сидів між ними обома. Навіть 
старша від усього серця сміялась у відповідь на жарти 
молодого чоловіка, який оживлявся в розмові з ними і 
одночасно зважував у думці Їх якості,- даючи Їм сміли
ву і таємну оцінку, що виникає в тілі й душі чоловіка при 
зустрічі з кожною жаданою жінкою. 

Поль нічого не Їв і мовчав ... йому здавалось, що ЦЬО
го вечора його життя скінчиться. Раптом ві,н згадав, що 
минув місяць, рівно місяць, з того часу, як вони обідали 
на березі Тазенатського озера. Він відчув у душі ту не
виразну муку, в якій більше передчуттів, ніж болю, ту 
муку, що відома тільки закоханим і від якої на серці 
стає так тяжко і нерви бувають так напружені, що від 
найменшого шелесту перехоплює подих, а уява так хво
робливо настроена, що всяке почуте слово набирає боліс· 
ного омислу і наводить на ту ж невідступну думку. 

Коли встали з-за столу, він підійшов У вітальні до 
Христіани. 

- Я повинен побачитися з вами сьогодні ввечері,
сказав він,- зараз же, негайно, бо не знаю, коли ми ще 
зможемо побути на самоті. Чи знаєте ви, що сьогодні рів
но місяць ..• 

Вона відповіла: 
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- Знаю. 
Він провадив далі: 
- Слухайте, я вас чекатиму на шляху до Ля-Рош

Прадьєр, не доходячи до села, за каштанами. Вашої від
сутності зараз ніхто не помітить. Приходьте швидше по
прощатися зі мною, бо завтра ми розлучаємось. 

Вона прошепотіла: 
- За чверть години я там буду. 
І він вийшов, щоб не лишатися в цій юрбі, що викли

кала в ньому розпа ч. 

Він пішов через виноградники стежкою, по якій вони 
йшли того ДНЯ, коли вперше разом милувалися Ліманню. 
Незабаром опинився на великому шляху. Він був сам і 
почуваrв себе одиноким у всьому світі. Безмежна неви
дима рівнина ще збільшувала це відчуття самотності. Він 
спинився саме на тому місці, де вони сиділи, де він про
декламував ЇЙ вірші Бодлера про красу. ЯК це давно 
було! І він пригадував, годину за годиною, все те, що 
сталося з того часу. Ніколи він не був такий щасливий, 
ніколи! Ніколи не любив так безтямно і разом з тим так 
цнотливо, так благоговійно. І згадав вечір біля Тазенат
ського водоймища, рівно місяць тому, свіжі,сть лісу, ося
яного блідим світлом, срібне озерце і великих риб, що 
спливали на його поверхню; і дорогу наЗiJд, коли він ди
вився, як вона йшла поперед нього, то попадаючи в тінь, 
то виходячи на освітлене місце, під дощем місячних ПJЮ
менів, що падали 1и на волосся, на плеЧІ и на руки крізь 
листя дерев. Це були найсолодші години, які він тільки 
знав у житті. 

Він обернyrвся поди'витись, чи не йде вона. Ії не було, 
але він побачив місяць, що виплив над обрієм. Той са
мий місяць, що сходив, зустрічаючи його перше при
знаlННЯ, підійма:вся тепер назустріч його першому про
щанню. 

Поза шкірою в нього пробіг дрож, крижаний дрож. 
Надходила осінь, осінь - провісниця зими. Досі він не по
мічав цього першого подиху холоду, що зненацька про
йняв його, як передчуття горя. 

Білий курний шлях ПРОСТЯІ'СЯ перед ним, немов річка 
поміж крутими берегами. Раптом на повороті виросла 
постать. Він зразу ж пізнав її і почав чекати, стоячи не
рухомо і тремтячи від таємного щастя, що вона набли-
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жається,- від свідомості того, що вона йде до нього, 
для нього. 

Вона йшла дрібними кроками, не наважуючись його 
гукнути, занепокоєна тим, що все ще не бачить його (він 
стояв у затінку під деревом), і схвильована великою ти
шею, ясною самотністю неба й землі. А перед нею суну
лась її чорна, непомір.но велика тінь, далеко її випе
реджаючи, немовби несла йому назустріч якусь часточку 
її самої. 

Христіана спинилась, і тінь теж завмерла, лягла, при
пала до шляхv. 

Поль швидко підійшов до того місця, де на шляху 
вирисовувалась тінь її голови. Тоді, ніби боячись втра
тити хоч щось від неї, він впав навколішки і, нахилив
шись, доторкнувся губами до темного силуету. Наче со
бака, яку мучить опрага, підповзає на череві до джерела 
і жадібно п'є з нього, так і він пристрасно цілу'вав на 
поросі обриси улюбленої тіні. Він повз до неї на руках j 
колінах, вкриваючи поцілунками контури її тіла, немовби 
прагнув увібрати в себе устами темний дорогий образ, 
простертий на землі. 

Вона здивовзно і навіть злякано чекала, поки він при
сунеться до її ніг, щоб заговорити з ним; потім, коли він 
підвів голову і, все ще стоячи навколішках, обняв її обо
ма руками, вона спитала: 

- Що з тобою сьогодні? 
Він відповів: 
- Ліано, я тебе втрачаю! 
Вона занурила пальці в густе волосся свого друга і, 

нахилившись до його чола, поцілувала в очі. 
- Чому втрачаєш? - спитала вона, довірливо посмі-

хаючись. 

Бо завтра ми розлучаємось. 
Розлучаємось? Але ж це не надовго, коханий. 
Хто зна! Ті дні, що тут минули, вже не вернуться. 
Будуть інші, так само чудові. 

Вона підвела його, потягла під дерево, де він її че
кав, посадовила біля себе, трохи нижче, щоб можна було 
покласти руку йому на волосся, і заговорила серйозно, 
як розумна, пристрасна й рішуча жінка, яка кохає, яка 
вже все передбачила, яка інстиктивно знає, що треба 
робити, і яка на все зважилась. 
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~ Слухай, мій любий, в Парижі я дуже вільна. 
Вільям ніколи не цікавиться мною. З нього досить його 
справ. Ти не одружений, і я зможу приходити до тебе. 
Я приходитиму щодня, то вранці, перед сніданком, и 
ввечері,- через слуг, бо вони ще плітки точитимуть, якщо 
я виходитиму в один і той же час. Ми зможемо бачитись 
так само, як тут, навіть частіше, бо там уже нічого боя
тися цікавих. 

Але він повторював,' поклавши голову ЇЙ на коліна і 
обіймаючи за стан: 

- Ліано, Ліано, я втрачаю тебе! Почуваю, що втра
чаю тебе! 

Ії дратувала ця нерозумна туга, дитяча туга такого 
си.rlЬНОГО чоловіка, тоді як вона, така тендітна порівняно 
з ним, була така певна в собі, така певна того, що їх 
ніщо не розлучить. 

Він прошепотів: 
- Якби ти згодилась, Ліано, ми втекли б разом, по

Їхали б далеко-далеко, в чудовий квітучий край і там би 
кохалися. Скажи, хочеш, поїдемо сьогодні ж увечері, 
хочеш? 

Але вона знизала плечима, трохи знервована, трохи 
незадоволена тим, що він її не слухає, бо зараз не час 
бул,о мріяти і віддаватись ніжним пестощам. Тепер треба 
було виявити рішучість і обережність, знайти спосіб і 
далі кохатися, не збуджуючи ніяких підозр. 

Вона знову почала: 
- Слухай, любий, ми повинні як слід домовитися, 

щоб не накоїт}! необачностей чи помилок. По-перше, чи 
певен ти у своїх слугах? Найбільше треба боятися до
носу, анонімного листа до мого чоловіка. Сам він нізащо 
не догадається. Я добре знаю Вільяма ... 

Це ім'я, двічі повторене, раптом роздратувало ПО:Ш. 
Він сказав нервово: 
- О, не говори мені про нього сьогодні! 
Вона здивувалась: 
- Чому? Але ж треба... О, запевняю тебе, що йому 

до мене мало діла. 
Вона відгадала ного думку. 
Невиразні ревнощі, ще несвідомі, прокидались у ньо

му. І раптом він став навколішки і схопив її за руки: 
Слухай, Ліано ... 
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'giH замовк. Він не наважувався висловити свою три
вогу, ганебну підозру, що зародилась у ньому, і не знав, 
як про це сказати. 

- Слухай ... Ліано ... ЯК ти з ним?. 
Вона не зрозуміла. 
- Та як?. Дуже добре. 
- Так ... я знаю ... Але ... слухай ... зрозумій мене як 

слід ... Адже ж він ... адже він твій чоловік ... і зрештою ... 
Ти не знаєш, скільки я думаю про це останнім часом ... 
ЯК це мене мучить ... ЯК я від цього страждаю ... Розумі
єш? .. Скажи! .. 

Вона якусь мить мовчала, потім відразу збагнула його 
натя,к і в пориві щирого обурення палко заговорила: 

- О, мій любий ... як ти міг ... міг подумати? .. О, я 
твоя ... чуєш? .. тільки твоя ... я ж люблю тебе ... О Поль! .. 

Він знову СХИJIИВ голову на коліна молодої жінки і 
ледве чутно промовив: 

- Але ж... кінець кінцем... Ліаночко... Він же ... 
Він же твій чоловік. Що ти зробиш? .. Ти думала про це? .. 
Скажи! .. Що ти зробиш сьогодні ввечері ... або завтра ... 
Ти ж не можеш... завжди, завжди говорити йому «ні». 

Вона так само тихо відповіла: 
- Я запевнила його, що вагітна, і ... і цього йому до

сить ... О, це для нього не так важливо ... справді ... Годі 
про це, мій любий, ти не знаєш, як це мене ображає, як 
мені боляче. Звірся на мене, адже я люблю тебє ... 

Він уже не ВОРУШИ1ВСЯ, він вдихав аромат її плаття 
і цілував ного, а вона ніжно і любовно пестила його об
личчя легкими пальцями. 

Але раптом вона сказала: 
- Треба вертатись, а то помітять, що нас обох 

немає. 

Вони поцілувались довгим поцілунком, стискуючи од
не одного в жагучих обіймах; потім вона пішла перша. 
Вона бігла, щоб швидше повернутись, а він сумно ди
вився ЇЙ вслід, так, ніби все його щастя і всі надії зни
кали разом з нею. 



ЧАСТИНА ДРУГА 

Першого липня наступного року Анвальський курорт 
став майже невпізнанним. 

На вершині горба, між двома виходами з долини, те
пер височіла будівля в мавританському стилі з золотим 
написом на фронтоні - «Казино». 

Гайок на схилі до Ліман і перетворили у невеличкий 
пар'к. Вздовж усієї будівлі, здіймаючись над широкою 
овернською рівниною, тяглася тераса, яку підтримував 
мур, оздоблений великими вазами, зробленими під мар
мур. 

Нижче, серед виноградників, виднілися в різних міс
цях шість дач з фасадами з полірованого дерева. 

На південному схилі величезна біла будівля здалека 
манила туристів, що помічали її ще при виїзді з Ріома. 
Це був монт-оріольський грандотель. А якраз під ним, 
біля самого підніжжя горба, серед саду, де протікав стру
мок з міжгір'я, стояв чотирикутний, простіший, але ве
ликий будинок; тут хворим пропонувалось чудодійне 
одужання, обіцяне в брошу~рі лікаря Лятона. На фасаді 
було напис3lНО: «Монт-Оріольська водолікарня». Далі 
на правому крилі дрібнішими бук'вами: «Гідротера
пія.- Промивання шлунка.- Ванни в проточній воді». 
А на лівому крилі: «Медичний Інститут механічної гім
настики». 

Все це було сліпуче білого, свіжого кольору. Робітни
ки - малярі, водопровідники, землекопи ще працювали, 

хоч водолікарня вже з місяць була відкрита. 
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А втім, успіх уже з перших днів перевершив усі спо
дівання заСНОВlНиків. Три визначних лікаря, три славно
звісних професори - Ма-Руссель, Клош та Ремюзо - взя
ли новий курорт під своє покровительство і погодились 
пожити якийсь ча'с у віллах Бернського товариства 
рухомих дач, які адміністрація відда.'1а в Їх розпоря
дження. 

Завдяки Їх впливу хворі посунули на курорт юрбою. 
Монт-Оріольський грандотель був повен. 

Хоч ванни почали функціонувати ще на початку 
червня, офіціальне відкриття лікарні відклали на перше 
липня, щоб притягти більше публіки. Свято мало поча
тись о третій годині дня з освячення джерел. А ввечері -
велика вистава і фейєрверк, які мали об'єднати всіх міс
цевих та околишніх курортників, а також найвидатніших 
жителів Клермон-Ферана та Ріома. 

Казино на вершині горба зникало під прапорами. 
Тільки й видно було синій, червоний, білий, жовтий ко
льори - немовби якусь суцільну тремтячу хмару; а на 
величезних щоглах, поставлених вздовж алей парку, роз
вівались на синьому небі національні знамена, вигинаю
чись, як змії. 

Пан Петр юс Мартель, що дістав посаду директора 
нового казино, почував себе під цією хмарою прапорів 
всемогутнім капітаном нкогось фантастичного корабля; 
він віддавав накази лакеям у білих фартухах гучним гріз
ним голосом, яким командують адмірали під гарматним 
вогнем. Гуркіт його басу вітер доносив аж до села. 

На терасі вже з'явився задиханий Андермат. Петрюс 
Мартель побіг йому назустріч і привітав його широким 
вишуканим жестом. 

Все гаразд? - спитав банкір. 
- Все гаразд, пане голово. 
- Якщо SI буду потрібен, знайдете мене в кабінеті 

головного лікаря. У нас сьогодні вранці засідання. 
І він знову спустився з горба. Перед дверима водолі

карні назустріч хазяїну кинулись наглядач та касир, яких 
також переманили від старого товариства, що стало кон
курентом, приреченим на загибель. Колишній тюремник 
привітав його по-військовому. Другий низько вклонився, 
як старець, якому да.nИ милостиню. 

Андермат спитав: 
- Головний лікар тут? 
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Наглядач відповів: 
- Так, пане голово, вже всі зібралися. 
Банкір пройшов через вестибюль мимо шанобливої 

прислуги, звернув праворуч, відчинив двері у простору, 
строгу на вигляд кімнату, де було повно книжок і бюстів 
наукових діячів, і побачив усіх присутніх у Анвалі членів 
правління: свого тестя маркіза й шурина ГонТ'рана, бать
ка й сина Оріолів, які вже стали майже панами і своїми 
довжелезними сюртуками та височенним ростом нагаду

вали фігури на рекламах похоронного бюро, потім Поля 
Бретіньї та лікаря Лятона. 

Нашвидку потиснувши один одному руки, всі посіда
ли, і Андермат сказав: 

- Нам лишилось розв'язати одне важливе питання, 
а саме - про назву джерел. В цьому я дотримуюсь зо
!кім іншого погляду, ніж пан головний лікар. Доктор про
понує на~вати наші три головні джерела іменами трьох 
медичних світил, які сюди . приїхали. Ясно, що такими 
.l1естощами ми Їх зворушимо і ще більше підкоримо 
собі. Але будьте певні, панове, що тим самим ми наза
вжди віДШТОВХНУЛIІ б від себе тих їхніх славетних колег. 
які ще не відповіли на наше запрошення і ЯКИХ МИ му
симо за всяку ціну й УСЯКИМJI жертвами переконати у ви
ключних якостях нашої води. Так, панове, природа люди
t!И завжди однакова, її треба знати й вміти використати. 
Ніколи професори Плантюро, де-Ляренар та Паскалі,
назву для прикладу тільки цих трьох спеціалістів по за
хворюваннях шлунка й кишок,- не пошлють своїх хво
рих, своїх найкращих, наЙс.1!аветніших пацієнтів - князів 
та ерцгерцогів, усіх О'Гих світських знаменитостей, що 
створюють Їм і багатство і славу - ніколи вони не по
шлють Їх лікуватись водами з джерела Ма-Руссель, 

-з джерела Клоша або джерела Ремюзо. Бо ці паціенти й 
уся публіка ДО певної міри матимуть підставу гадати, що 
професори Ремюзо, Клош та Ма-Руссель знайшли нашу 
воду й усі її лікувальні якості. Певна річ, панове, що ім'я 
Гюбле, яким назвали перше джерело в Шатель-Гюионі, 
довго викликало упередження до цього квітучого тепер 
курорту принаЙМІНі у частини визначних лікарів, які б 
могли протегувати йому з самого початку. 

- Тому я пропоную просто назвати перше із знайде
них джерел ім'ям моєї дружини, а решту два - ім'ям 
дочок пана Оріоля. У ШJС будуть тоді джерела: Христіана. 

114 



Луїза та Шарлотта. Це дуже вдало і дуже мило. Що ви 
на це скажете? 

До його думки пристали всі, навіть лікар Лятон, що 
додав: 

- Тоді можна буде просити панів Ма-Русселя, Кло
ша і Ремюзо бути хрещеними батьками і вести під руку 
хрещених матерів. 

- ЧУДОВО,чудово,- сказав Андермат.- Зараз біжу 
до них. Вони погодяться ... Ручуся! Вони погодяться. Отже, 
приходьте о третій годині до церкви, звідки виходитиме 
кортеж. 

І побіг. 
За ним майже зразу пішли маркіз та Гонтран. Обид

ва Оріолі, статечні, з голови до ніг у чорному, надівши 
циліндри, і собі рушили поруч по білому шляху. А лікар 
Лятон звернувся до Поля, який прибув напередодні, щоб 
узяти участь у святі. 

- Я вас затримав, пане, щоб показати вам одну річ, 
від якої я чекаю чудес. Це мій медичний інститут меха
нічної гімнастики. 

Він узяв його під руку й повів. Та тільки вони вийшли 
У вестнбюль, як лікаря спинив слуга: 

- Тут пан Рік'є чекає промивання. 
Мину.ТJого року лікар Лятон гудив промивання шлун

ка, яке вихваJJЯВ і практику,вав лікар Бонфій - головниіі 
лікар старої лікарні. Але час змінив його погляд, і зонд 
Барадюка став улюбленим знаряддям тортурів у нового 
головного лікаря, який з дитячою радістю занурював його 
в усі стравоходи. 

Він спитав у Поля Бретіньї: 
- Ви бачили коли-небудь цю маленьку операцію? 
Той відповів: 
- Ні, ніколи. 
- ТО ходімо, любий, це дуже цікаво. 
Вони зайшли до зали душів, де чекав, сидячи у де

рев'яному кріслі, пан Рік'є, людина 3 обличчям цегель-
111ОГО кольору, що в цьому році вирішив спробувати ново
знайдені джерела, як щоліта випробовував води всіх нових 
курортів. 

Наче приречений до страти в стародавні часи, він був 
стиснутий, здушений якоюсь гамівною сорочкою з клейон
ки, щоб ное забризкати і не забруднити одягу, і вигляд У 
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нього був жалюгідний, неспокlИНИИ 1 нещасний, який 
буває у пацієнтів перед операцією. 

Як тільки з'явився лікар, служник схопив довгу гумову 
трубку, яка розділялась посередині на три рукави і нага
дувала тонку змію з розщепленим хвостом. !Потім при
пнув один З кінців до крана, що сполучався з джерелом. 
Другий кінець опустив у СКЛЯ1НУ посудину, куди мала 
виливатись рідина, викачана з шлунка хворого. Головний 
лікар спокійно взяв третій рукав цього приладу, підніс 
його з люб'язним виглядом до рота пана Рік'є, вправно 
засунув у горло і, занурюючи його все глибше й глибше 
великим і вказівним пальцями, ласкаво й доброзичливо 
повторював: «Дуже добре, дуже добре, дуже добре! 
Пройшов, пройшов, чудово пройшов». 

Очі в пана Рік'є налилися кров'ю, щоки посиніли, на 
губах показалась піна, він задихався, пихтів, болісно ги
кав і, вчепившись у ручки крісла, робив страшні зусилля, 
щоб викинути цю гумову змію, що проникала в його тіло. 

Коли він проковтнув щось з півметра, лікар сказав: 
- Ми вже на дні. !Пускайте. 
Служник відкрутив кран, і незабаром живіт у хворого 

почав поміl1НО надиматися, потроху наповнюючись теп
лою водою джерела. 

- Кашляйте,- казав лікар,- кашляйте, щоб викли
кати спорожнення шлунка. 

Але замість того, щоб кашляти, бідолаха тільки хри
пів, корчився, здавалось, що очі в нього вискочать з орбіт. 
Раптом на підлозі, біля крісла, почулось тихеньке буль
кання. Сифон трубки почав нарешті викачувати з шлунка 
рідину в скляну банку, а лікар уважно розглядав ЇЇ, ви
шукуючи ознаки катару та помітні сліди неповного страв
лення. 

- Ніколи не Їжте зеленого горошку,- казав він,- і 
салату також! Салату ні в якому разі! Ви його зовсім не 
перетравлюєте. І суниць не їжте! Скільки разів я казав 
вам, щоб не їли суниць! 

Пан Рік'є, здавалось, оскаженів. Він шарпався, але 
говорити не міг, бо рота йому заткнула трубка. Але як 
тільки промивання закінчилось і лікар обережно витяг 
зонда з його утроби, він скрикнув: 

- А хіба я винен, що мене щодня годують всякою ги
дотою, гублять моє здоров'я? Чия це справа - стежити за 
стравами у тутешньому ресторані? Я перейшов у ваш но-
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вий готель, бо в старому мене труїли жахливою їжею, але 
в цьому величезному постоялому д'ворі, що зветься гранд
отелем, мене зовсім доконали. Слово честИ 

Лікарю довелось його заспокоювати, умовляти і кілька 
разів пообіцяти, що він візьме під свій нагляд табльдот 
для хворих. 

Потім знову взяв Поля Бретіньї під руку й повів далі. 
- Моє спеціальне лікування механічною гімнастикою, 

яку я вам зараз продемонструю,- сказав він,- грунтуєть

ся на високо раціональних основах. Ви ж чули, звичайно, 
про систему органометричної терапії? Я гадаю, що наші 
хвороби здебільшого походять виключно від надмірного 
розвитку одного якогось органу, що шкодить сусіднім, за
важає Їх функціям і поступово руйнує загальну гармонію 
тіла, від чого й виникають найбільші недуги. 

- А фізичні вправи, разом з душами та теплими міне
ральними ваннами, є найбільш дійовим способом для від
новлення рівноваги і для скорочення до нормальних роз
мірів тих органів, які захопили чуже місце. 

- Але як примусити хворого робити фізичні вправи? 
Ходьба, їзда верхи, плавання, гребля вимагають не тільки 
чималого фізичного зусилля, але ще й зусилля мораль
ного. Саме душа керує тілом, змушує його діяти і підтри
мує. Енергійні люди завжди відзначаються рухливістю. 
Але джерело енергії - душа, а не м'язи. Тіло підкоряє
ться сильній волі. 

- Нічого й думати, мій любий, що можна боягуза зро
бити хоробрим, а слабкодухого рішучим. Але ми можемо 
зробити інше, можемо зробити більше,- ми можемо ви· 
ключити хоробрість, душевну енергію, моральні зусилля 
і залишити тільки фізичний рух. Моральні зусилля я 
уопішно заміняю зовнішнім, суто механічним впливом. 
Розумієте? Не дуже? Нічого, зараз зрозумієте. Прошу! 

Він відчинив двері до просторого залу, де стояли ряда· 
ми якісь чудернацькі пристрої: великі крісла на високих 
дерев'яних підставках, грубо зроблені з сосни коні, при
лади з планок, скріплених шарнірами, рухомі бруси, при
кріплені перед стільцями, пригвинченими до підлоги.І всі 
ці речі були оснащені складною системою коліщат і корб. 

Доктор провадив далі: 
- Ось гляньте. Є чотири головні види вправ, які я 

називаю природними: це ходьба, їзда верхи, плавання та 
гребля. Кожна з цих вправ розвиває різні органи, справ-
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ляє свій специфічний вплив на тіло людини. І тут ми штуч
но відтворюємо всі ці чотири види. Самому хворому нічого 
не треба робити, ні про що не треба думати ~ він може 
протягом години бігати, їздити верхи, плавати чи гребти, 
і його розум не братиме зовсім ніякої участі в цій суто 
м'язовій роботі. 

Саме при цих словах увійшов Обрі-Пастер у супроводі 
служника з закачаними рукавами, з-під яких було видно 
міцні біцепси. Інженер ще більше розтовстів. Він ходив, 
задихаючись, широко розставляючи ноги, розчепіривши 
руки. 

Лікар сказав: 
- От ви зараз переконаєтесь наочно. 
І звернувся до хворого: 
- Ну що, пане, будемо сьогодні робити? Ходити чи 

скакати верхи? 
Обрі-Пастер, потиснувши руку Полю, відповів: 
- Хочу трохи сидячої ходьби. Це мене не так стомлює. 
Лікар Лятон підхопив: 
- у нас, бачите, є сидяча ходьба і стояча. Стояча 

ходьба ефективніша, але вона втомлює. Вона провадиться 
за допомогою педалей, хворий стає на них, і вони приво
дять його ноги в рух, а він тримається за кільця, пригвин
чені до стіни. А ось сидяча ходьба. 

І'НжеН{~р сів у крісло-гойдалку й засунув ноги у при
кріплені до нього дереВ'Яlні підста'вки з рухомими з'єднан
нями. Стегна, литки й стопи йому прив'язали так, що він 
не Mk зробити самовільно жодного руху; потім служник 
із за,качаними рукавами взяв-ся за корбу й почав щосили 
її крутити. Крісло опочатку захиталося, немов гамак, по
тім ноги зразу прийшли в рух, випростуючись і згинаю
чись, підіймаючись і опускаючись з надзвичайною швид
кістю. 

- Він біжить,- пояснив лікар і наказав: - Тихше, 
пустіть ступою! 

Служник почав крутити ручку тихше і' пустив ноги 
гладкого інженера повільнішим темпом, від чого пози його 
стали комічно розслабленими. 

Прийшло ще двоє хворих - дві величезних туші
і з ними ще два служники з голими мускулистими руками. 

Іх посадили на дерев'яних коней, закрутили корби; 
«коні» відразу ж почали скакати на місці, жахливо під
кидаючи своїх вершників. 

118 



- Учвал! - крикнув доктор. 
І дерев'яні коні застрибали, загойдались, наче кораБJJі 

на хвилях БУРХJJИВОГО моря, і так втомили обох пацієнтів, 
що вони, задихаючись, в один голос почали жалісно 
кричати: 

- Годі! Годі! Більше нема сил! Годі! 
Лікар скомандував: 
- Стоп! - і додав: - Перепочиньте трохи. За п'ять 

хвилин продовжите. 

Поль Бретіньї, ледве стримуючи сміх, зауважив, що 
вершникам, здається, не жарко, а крутії обливаються 
потом. 

- Може, їм краще було б помінятися ролями?
спитав він. 

Лікар поважно відповів: 
- Ну, що ви, мій любий! Не треба плутати вправи 

з втомливою роботою. Зусилля крутія шкідливі для здо
ров'я, а тренування м'язів ходінням чи їздою верхи
корисні. 

Поль помітив жіноче сідло. 
- Так, так - сказав лікар,- вечірні години відведені 

для дам. Чоловіків пісдя обіду сюди не пускають. Ходімо, 
побачите сухе пдавання. 

Складна система рухомих, з'єднаних між собою гвин
тами посередині і по краях пл анок, що витягалися в ромби 
і зсувались у квадрати, як та дитяча іграшка з солдати
ками на цвяхах, давала змогу катувати й четвертувати 
трьох «плавців» одночасно. 

Лікар пояснив: 
- Мені нема потреби говорити про переваги сухого 

плавання,- вони й так ясні: при цьому тіло мокріє тільки 
від поту, отже, таке уявне купання не загрожує пацієнтам 
ніяким ревматичним захворюванням. 

Тут прибіг до нього служник з візитною карткою 
в руках. 

- Це герцог де-Рамас, мій любий. Я вас залишу. 
Вибачте,- сказав лікар. 

Поль, дишившись сам, пішов назад. Два вершники 
знову скакали. Обрі-Пастер і досі ходив, а три задихані 
овернці, у яких нестерпно БО.тІіJJИ руки і спини, крутили 
корби, струшуючи своїх пацієнтів. Здавалося, вони моло
ли каву. 
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Вийшовши з лікарні, Бретіньї побачив лікаря Онора 
3 дружиною, які дивилися на приготування до свята. Вони 
трохи поговорили, підвівши очі на прапори, що майоріли 
на вершині горба. 

- Так процесія йтиме від церкви? - спитала лікарева 
дружина. 

Від церкви. 
О третій годині? 
О третій. 
Професори теж будуть? 
Так. Вони супроводитимуть хрещених матерів. 

Потім його спинили дами Пай. Далі батько й дочка 
Монекю. Але він домовився з своїм другом Гонтраном по
снідати вдвох у кафе при курортному казино і почав по
вільно туди підійматися. 

Поль приїхав напередодні і ще не встиг побачитися 
з ним сам на сам; він вже місяць не бачився з приятелем 
і хотів розповісти йому багато бульварних новин про 
кокоток та всякі веселі місця. 

Вони проговорили там до половини на третю, коли 
Петрюс Мартель нагадав їм, що час іти до церкви. 

- Ходімо по Христіану,- сказав Гонтран. 
- Ходімо,- відповів Поль. 
Вони знайшли її біля під'їзду нового готелю. Щоки 

в неї позападали, обличчя мало темнобурий колір вагіт
ної жінки, і її надто повний стан свідчив про щонайменше 
шестимісячну вагітність. 

- А я вас чекаю,- сказала вона.- Вільям пішов 
уперед. у нього стільки клопоту сьогодні. 

Вона підвела на Поля Бретіньї сповнений ніжності по
гляд і взяла його під руку. 

Вони потихеньку рушили, обходячи каміння. Вона 
повторювала: 

- Яка я стала важка! Яка важка! Вже й ходити роз
училась. Так боюся впасти! 

Він не відповідав і обережно підтримував її, уникаючи 
її поглядів, які вона раз у раз на нього звертала. 

Коло церкви Їх чекала густа юрба. 
Андермат скрикнув: 
- Нарешті! Нарешті! Та швидше ж! Ось слухайте, 

який буде порядок: двоє хлопчиків з хору, двоє співаків 
у стихарях, хрест, свячена вода, священик, потім Христіа
на з професором Клошем, панна Луїза з професором 
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Ремюзо й панна Шарлотта з професором Ма-Русселем. 
Далі правління, медичний персонал, потім публіка. Зро
зуміло? Пішли! 

Духовенство вийшло з церкви і рушило на чолі проце
сії. Потім до пані Андермат підійшов високий пан з си
вим, відкинутим назад волоссям, класичний тип ученого 
академічного зразка, і низько їй уклонився. . 

Виструнчившись, він пішов поруч з нею з непокритою 
головою, виставляючи напоказ свою прекрасну шевелюру 

вченого і тримаючи капелюха при боці з таким поважним 
виглядом, немовби вчився у французькій комедії урочисто 
виступати і показувати народові свою розетку Почесного 
Легіону, надто велику для скромної людини. 

- Ваш чоловік, пані,- звернувся він до Христіани,
тільки що говорив мені про вас, про ваш стан, що викли
кає в нього деяку тривогу. Він сказав мені про ваші 
сумніви й непевність щодо можливого строку вашого 
розродження. 

Вона почервоніла по саме волосся іпробурмотіла: 
- Так, я почала вважати себе матір'ю задовго до 

того, як це сталося насправді ... Тепер я вже не знаю ... 
нічого не знаю ... 

Вона белькотала, зніяковівши. 
Позаду чути було чийсь голос: 
- Цей курорт має величезне майбутнє. Я вже спосте

рігаю надзвичайні результати. 
Це професор Ремюзо розмовляв із своєю супутницею 

Луїзою Оріоль. Він був малий на зріст, з жовтим, погано 
зачесаним волоссям, у кепсы�ю пошитому сюртуку і мав 
вигляд вченого-нечупари. 

Професор Ма-Руссель, що йшов під руку з Шарлоттою 
Оріоль, був вродливий чоловік, без бороди й вусів, привіт
ний, випещений, з сивиною, трохи товстуватий; його добре 
виголене обличчя не нагадувало ·ні свяшеника, ні актора, 
як у лікаря Лятона. 

Далі йшло правління на чолі з Андерматом; над цією 
групою височіли гігантські циліндри Оріолів. 

Позаду також ішла громада в циліндрах - медичний 
персонал Анваля, де бракувало лікаря Бонфія; а втім, 
його замінили два нові лікарі: лікар Блак, літній, дуже 
низенький чоловік, мало не карлик, ЩО в перший же день, 
як приїхав, вразив усіх своєю незвичайною побожністю; 
потім дуже гарний і елегантний молодий чоловік у 
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м'якому капелюсі - італієць лікар Мазеллі, що був при 
особі герцога де-Рамес, а за словами інших - при особі 
герцогині. 
А позад них - публіка, море публіки: хворі селяни ІЇ 

мешканці сусідніх міст. 
Церемонія освячення джерел була дуже короткою. 

Абат Літр покропив Їх одне за одним свяченою водою, що 
дало привід лікарю Онора сказати, що хлористим натром 
він надасть джерелам нових властивостей. Потім усі за
прошені пішли до великого читального залу, де БУJ10 
накрито стіл. 

ІПОЛЬ казав Гонтранові: 
-'- Якими гарними стали дівчатка Оріоль! 
- Вони просто чарівні, мій любий. 
- Чи не бачили ви пана· голову?- спитав раптом 

молодих людей наглядач - колишній тюремник. 
- Він там, у кутку. 
- Там дядько Кловіс зібрав цілу юрбу під дверима. 
Ще по дорозі до джерел вся процесія продефілювала 

перед старим калікою, що того року одужав, а тепер 

знову був паралізований ще дужче, ніж будь-коли. Він 
спиняв на дорозі приїжджих, переважно новоприбулих, і 
розповідав їм свою історію: 

- Чя вода, бачте, нічого не варта. Вона, правда, вилі
ковує, але потім тебе як шкрутить, то так, що лежиш, я!{ 
мертвий. 

- Ошь у мене раніше ноги погано ходили, а тепер, 
гляньте, й руки одібрало череж че лікування. А ноги 
штали ніби чавунні, так що Їх шкоріше жламаєш, ніж 
жігнеш. 

Андермат в розпачі хотів засадити старого до в'язниці, 
порушити проти нього судову справу за поширення брех
ливих чуток про монт-оріольську воду та за спробу шан
тажу. Але йому не вдалося ні добитись його засудження, 
ні заткнути йому рота. 

Як тільки його повідомили про те, що старий базікає 
біля входу в лікарню, він побіг його вгамовувати. 

Край великого шляху, в натовпі, він почув обурені 
голоси. Народ юрмився, щоб почути й побачити. Дами пи
тали: «Що там таке?» Чоловіки відповідали: «Це хворий, 
якого доконала тутешня вода». Інші гадали, що роздавили 
дитину. Говорили також про напад епілепсії, що стався з 
якоюсь бідною жінкою. 
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А<ндермат із своєю звичайною спритністю пробрався 
крізь натовп, завзято розсуваючи круглим, як куля, черев
цем інші черева. «Він доводить,- казав Гонтран,- пере
вагу круглих тіл над гострими». 

Дядько Кловіс, сидячи біля канави, скаржився на свої 
муки, СЛЬОЗЛИlво розповідав про свої страждаlННЯ, тнм
часом як обидва Оріолі, стоячи перед ним і відтісняючи 
від нього юрбу, злісно лаяли старого і засипали погро
зами. 

- Неправда! - кричав Колос. - Че брехун, ледар, 
браконьєр! Він щоночі бродить по ліші! 

Але старий, не звертаючи уваги, повторював тонким 
верескливим голосом, який було добре чути, незважаючи 
на крики обох селян: 

- Вони вбили мене, оті добрячі лікарі ... Вбили мене 
швоєю водою. Шиломічь купали мене того року. І ошь до 
чого я тепер дійшов, ошь до чого! 

Поява Андермата припинила галас; він нахилився до 
каліки і сказав, пильно зазираючи йому в очі: 

-- Якщо ви ще більше захворіли, це ваша вина, 
чус:г? Але якщо ви мене послухаєте, я вас вилікую яки
МІ-;::Ь п'ятнадцятьма - двадцятьма ваннами. Приходьте за 

годину до мене в лікарню, коли всі розійдуться, і ми цю 
справу уладнаємо. А поки що мовчіть. 

Старий зрозумів. Він замовк і через якийсь час відповів: 
- Ну, що ж, шпробую. Побачимо. 
Андермат узяв під руки обох Оріолів і швидко вивів 

Їх з натовпу, а дядько Кловіс розлігся край шляху на 
траві поряд з своїми милицями, мружачи очі на сонце. 

Заінтригована юрба обступила його. Дехто почав його 
розпитувати, але він не відповідав, неначе не чув або не 
розумів; а зрештою ця, тепер вже непотрібна, цікавість 
набридла йому, і він почав щосили співати фальшивим, 
прони'зливим голосом якусь нескінченну піоню на незро
зумілому наріччі. 

І юрба помалу розійшлася. Лише кілька дітлахів довго 
с'Юяли перед ним і розглядали його, колупаючи в носі. 

Христіана, дуже стомившись, пішла відпочити; Поль 
із Гонтраном прогулювались у новому парку серед гос
тей. Раптом вони побачили групу а кта,р ів, які теж дезер
тирували з старого казино і зв'язали ОБОЮ долю з висхід
ною фортуною нового курорту. 

123 



Панна Одлен, тепер дуже елегантна, гуляла з матір'ю, 
яка набрала поважного вигляду. Пан Птінівель з Воде
віля, здавалось, дуже впадав за цими дамами; позаду 
них йшов Ляпальм з Великого театру в Бордо, розмов
ляючи з музикантами, це були все ті ж самі маестро 
Сен-Ляндрі, піаніст Жавель, флейтист Нуаро та КО НТlР а
басист Нікорді. 

Побачивши Поля з Гонтраном, Сен-Ляндрі кинувся до 
них. иієї зими він написав музичну Іі'єску, яку грали в 
одному маленькому ексцентричному театрі; преса поста
вилась до нього досить прихильно, і тепер він згорда 
говорив про Массне, Рейєра та Гуно. 

Він привітно простяг молодим людям обидві руки і 
зразу ж розповів про свої суперечки з музикантами ор
кестру, яким він диригував. 

- Так, мій любий, прибічникам старої школи кінець, 
кінець, кінець! Час мелодистів минув. Цього ніяк не хочуть 
зрозуміти. 

- Музика - мистецтво нове. Мелодія в ній - це ди
тяче лепетання. Вухо невігласа любить ритурнелі. Воно 
знаходить в них дитячу втіху, втіху дикуна. Дoдa~.1. що 
юрбі, наївній публіці завжди подобатимуться пісеньки. 
простенькі арії. Цю втіху можна порівняти з тією, яку 
дістають завсідники кафешантанів. 

- Зроблю порівняння, щоб ви краще мене зрозуміли. 
Око простолюдина любить грубі кольори і яскраві картин
ки; око освіченого буржуа, але не митця, любить претен
зійні нюанси й зворушливі сюжети; але око митця, витон
чене око, любить, розуміє, розрізняє невловимі відтінки 
одного й того ж тону, таємничі, нікому не поміТlні акорди 
нюансів. 

- Те ж саме в літераТ}'Ірі: швейцари люблять пригод
ницькі романи, буржуа - зворушливі романи, а справжні 
знавці л,ітератури люблять тільки високохудожні твори, 
недоступні іншим. 

- Коли якийсь буржуа говорить зі мною про музику, 
мені хочеться його вбити. І якщо це в опері, я питаю 
його: «Можете ви сказати мені, сфальшувала чи ні третя 
скрипка в увертюрі третього акту?» - «Ні». - «То мов
чіть. Ви не маєте слуху. Той, хто не чує в оркестрі одно
часно всього в цілому і кожного інструмента окремо, той 
не має слуху і не музикант. От і все! До побачення!» 

Він крутнувся на каблуку і продовжував: 

124 



- дJIЯ МИТЦЯ вся музика в акорді. Ах, мій любий від 
деяких акордів я божеволію, вони проймають моє ~іло 
хвилею невимовного щастя. Тепер у мене слух такий тон
кий, такий бездогаlННИЙ, що я навіть починаю любиrrи 
деякі фальшиві акорди, як той гастроном, який у своїй 
пересиченост,і доходить до збочень. Я стаю ніби розпут
ником, шукаючи незвичайних слухових відчуттів. Так, 
друзі мої, деякі фальшиві ноти - яка це втіха! Яка насо
лода! Яка порочна й глибока насолода! Як це ХВИ\lIює, як 
збуджує нерви, як це лоскоче вуха ... О, як лоскоче! .. Я'К 
лоскоче! .: 

Він захоплено потирав руки, приспівуючи: 
- Ось почуєте мою оперу,- мою оперу,- мою оперу. 

Ось почуєте мою оперу. 
ГОНТР8lН спитав: 
- Ви пишете оперу? 
- Так, уже кінчаю. 
Тут пролунав владний голос Петрюса Мартеля: 
- Зрозуміли? Умовились: жовта ракета, і ви почи

наєте! 
Він давав накази щодо феЙєрверка. Вони підіИшли до 

нього, і він почав пояснювати диспозицію, вказуючи ви
тягнутою рукою, наче погрожуючи ворожому флоту, на 
білі дерев'яні стовпчики на горі, понад ярами, по той бік 
долини. 

- Звідти його пускатимуть. Я сказав піротехніку, щоб 
він був на місці о-пів на дев'яту. ЯК тільки закінчиться 
вистава, я дам звідси сигнал жовтою раке1'ОЮ, і тоді він 
запалить першу фігуру. 

З'явився маркіз. 
- Піду вип'ю склянку води,- сказав він. 
Поль та Гонтран пішли з ним униз. Коло лікарні вони 

побачили, що туди прямує дядько Кловіс; ЙОЮ підтриму
вали двоє Оріолів у супроводі Андермата і лікаря, і він 
ледве волочив ноги з страдницьким виразом. 

- Зайдімо,- сказав Гонтра'н,- буде цікаво. 
Каліку посадовили в крісло, і Андермат сказав: 
- Ось що я пропоную вам, старий шахрай. Ви бу

дете приймати по дві ванни щодня і негайно поч,нете оду
жувати. І ви одержите двісті франків зразу, як тільки 
підете ... 

Паралітик застогнав: 
- Ох, ноги мої! Вони ж наче чавунні, мій пане. 
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Андермат спинив його і промовив: 
- Слухайте ... Ви будете одержувати по двісті фран

ків щороку, аж до смерті ... розумієте- до смерті, якщCJ 
весь час відчуватимете рятівний вплив нашої води. 

Старий ва,гаIВСЯ. Тривале одужання суперечило всім 
йоro ЖИТТЄВlИIМ планам. 

Він непевно спитав: 
- А коли ... коли вона жачинена ... ваша лікарня ... а 

тут я жнов жахворію ... Що ж я робитиму ... Адже вона ж 
буде жакрита ... ваша вода ... 

Лікар Лятон перервав його, звернувшись до Андер
мата: 

- Чудово! .. Чудово! .. Ми його лікуватимемо ЩОРОІКУ ... 
Це навіть краще, бо свідчитиме про потребу щорічного 
лікування і поверщ~!ння сюди в наступному сезоні. Чудово. 
Отже, вирішено! 

Але старий знову почав: 
- На чей раж важко буде, дорогі панове. В мене 

ноги, наче чавунні, як шправжнє ковадло ... 
Нова думка промайнула в голові лікаря: 
- А що, коли змусити його проробити кілька сеан

сів сидячої ходьби,- оказав він.- Це значно підоилить 
дію води. Треба спробувати. 

- Чудова думка,- відповів Андермат і додав:
А тепер ідіть, дядьку Кловіс, і не забувайте наших умов. 

Старий подибав, не перестаючи стогнати. 
Настав вечір, і всі члени правління Монт-Оріоля піш

ли обідати, бо театральну виставу було призначено на 
пів на восьму. 

Вистава мала бути у великому залі нового казино, що 
міг вмістити тисячу чоловік. 

Глядачі, які не маЛIИ нумерованих місць, почали схо
дитись о сьомій. 

О-пів на восьму в залі було повно, завіса піднялась. 
Спочатку показали водевіль на дві дії, а потім оперету 
Сен-Ляндрі, яку вИ!Конували запрошені для цієї нагоди 
співаки з Віші. 

ХристіаlНа, сидячи в першому ряду між батьком і чо-
ловіком, дуже страждала від духоти. 

Вона щохвилини повторювала: 
- Я більше не можу! Не можу! 
Після водевіля, коли почалась оперета, вона мало не 

зомліла і сказала чоловікові; 
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- Любий Вілю, я вийдv. Я задихаюсь! 
Банкір був у розпачі. йому хО'Гілося, щоб свято з по

чатку й до кінця пройшло без запинки. 
Шн відпові,в: 
- Наберись сил і постарайся досидіти до кінця. Бла

гаю тебе! .. Якщо ти підеш, то все зіпсуєш. Тобі ж дове
деться пройти через весь зал. 

Але ГонтраІН, що сидів з Полем позаду них, почув її 
слова. Він нахилиlВСЯ до сестри: 

- Тобі душно? - спитав він. 
- Так, я задихаюсь! 
- Гаразд. Почекай. Маllимеш роз.вагу. 
Неподалік було вікно. Він пробра'ВСЯ туди, став на 

стілець і вгистрибнув надвір, майже ніким не помічений. 
Потім він зайшов у кафе, де не було ні душі, засунув 

руку в конторку, куди, як він бачив, Петрюс Мартель 
сховав сигнальну ракету, витяг її, побіг У гайок і запалив. 

Сніп жовтих променів злетів під хмари, описуючи дугу 
й розбризкуючи по небу краплі ВОГНЯ1ноro дощу. 

Майже в ту ж мить на сусідній горі пролунав С'Грашен-
ний вибух, і жмут зірок розсипався в темряві ночі. 

У З1алі, де ЗІвучали а,корди Сен-Ляндрі, хтось КрИКІнув: 
- Фейєрверк пус,кають! 
Всі, хто сидів БЛIИ'жче до дверей, схопилися і тихенько 

вийшли, щоб побрЧИТИ, чи це праlвда. Інші обернулись на 
віКІНа, але нічого не побачили, бо вікна виходили на рів
нину Лімані. 

Чути було голоси: 
- ПраВV1.а? Правда? 
Неl'еРПЛlЯча юрба, схильна до примітивних розваг, 

СХВ!lлювалась. 

Хтось із дверей гyКIНYB: 
- Правда! Пускають! 
Тоді в одну мить підJвівся весь зал. Усі кинулись до 

виходу, штовхались, кричали тим, що зБИ\JI:ИСЬ біля 
дверей: 

- Та швидше там, швидше! Дайте пройти! 
Незабаром усі повискакували в парк. Тільки Сен

Ляндрі в розпачі продовжував відбивати такт пере.д не-
уважним ор,кестром. . 

А надворі лунали вибухи, КРУГИіЛись вогняні кола, злі
тали римські овlчки. 
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r раптом гучний голос тричі розітнув повітря несамо
витим криком: 

- Припиніть, чорт забирай! Припиніть, чорт заби
рай! Припиніть, чорт забирай! 

Саме в цю мить Іна горі запалала заграва бенгальсы�огоo 
вогню, освітивши велетенські окелі та дерева фантастич
ним сяйвом, праворуч - червоним, ліворуч - синім, і всі 
побачили Пе11рюса Мартеля, який стояв без капелюха, в 
одній із мармурових ваз, що прикрашали терасу кази\Но, 
розпачливо махав у повітрі руками й ,кричав. 

І раптом заграва погасла, і в небі замерехтіли тільки 
спранжні зірки. Але відразу ж запалало нове вогняне 
коло, і Петрюс Мартель сплилнув на землю, вигукуючи: 

- Яке нещастя! Яlке нещастя! Боже мій, Я'ке нещастя! 
З широкими трагічними жестами він пройшов к;різь 

юрбу, грізно розмахуючи кулаками, гучно топаючи но-
гами, і все приказував: 

- Яке нещастя! Боже мій, яке нещастя! 
Христіана, взя,вши під руку Поля, вийшла посидіти на 

свіжому пові11рі і захоплено дивилась на ракети, що з.ні
тали в небо. 

Раптом до неї підбіг брат. 
- Ну що, добре вийшло? Правда ж, добре? 
Вона прошепотіла: 
- ЯК, то це ти? .. 
- Авжеж, що я! А добре вийllLПО, правда? 
Вона засміялась, вважаючи, що вийшло, справді, 

добре. Але тут підійшов пригнічений, роздраюваний 
Андермат. Він не міг догадатися, хто міг підстроїти йому 
таку штуку. З конторки Вlкрадено ракету й дано умовле
ний сигнал! Таке паскудство міг ВЧИJ-IИ11И тільки шпигун, 
підісланий старим товариством, якийсь агент лікаря 
Бонфія! 

І він повroрював: 
- Яка досада! Це обурливо! На дві тисячі триста 

франків фейєрверка пропало, задарма пропало. 
Гонтран обізвався: 
- Ні, мій любий, якщо -добре полічити, збитки не 

перевищують чверті, ну, найбільше - третини, якщо хо· 
чете, всієї вартості феЙєрверка. Хай пропало на шістсот 
шістдесят шість франків. Отже, ваші гості помилувались 
фейерв,ерком на тисячу шісТООТ тридцять ЧО11ИРИ франки. 
Це вже не так і погано. 
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Гнів банкіра з.вернувся на шурина. Він схопив його 
за плече. 

- А з вами я хочу побалакати серйозно. Якщо я вже 
вас здибав, то пройдім()сь алеями. А втім, розмова в мене 
до вас кор()тка - хвилин на п'ять. 

І сказ,ав Христіані: 
- Доручаю вас нашому приятелеві Бретіньї, моя 

люба. Тільки не лишайтесь довго Ha~Bopi, бережіть себе. 
Знаєте, МОЖНа застудитись. Бережіться, бережіться! 

Вона тихо :відповіл,а: 
- Нічого, мій друже, не турбуйтесь. 
І Андермат повів ГОІІпрана з собою. 
ЯК тільки вони трохи відійшли від натовпу, банкір 

спинився. 

- Мій любий, я хочу поговорити з вами про ваші фі
нансові справи. 

Про мої фінансові справи? 
- Атож! Ви знаєте, які ваші фінансові справи? 
- Ні, але ви мусите знати це за мене, бо ви ж поои-

чаєте мені гроші. 
- Що правда, то правда,- знаю! Тому я й хочу по

ГОВОРИТІИ З вами про це. 

- Мені принаймні здається, що момент вибрано кеп
сько ... під час фейєрверка! 

- Навпаки, момент дуже добре вибрано. Мені треба 
поговорити з в,ами перед балом ... 

- Перед балом? .. Що це значить? Не розумію. 
- Зараз зрозумієте. Ваші справи ось які: ви нічого 

!Не маєте, крім боргів, і У вас ніколи не буде нічого, крім 
боргів ... 

Гонтран сказав серйозно: 
- Ни щось вже надто відверті. 
- Нічого не поробиш, так треба. Слухайте мене: 

свою частину материної спадщини ви розтринькали. Не 
будемо говорити про неі. 

- Не будемо. 
- Щождо вашого батька, то він має тридцять тисяч 

фр,аlнків реН'Ти, хай ще буде капіталу приблизно вісімсот 
тисяч. Отже, ваша частина становитиме ЧOlJ'ириста тисяч 
франків. А скільки у вас боргів? Одному мені ви винні 
сто дев'яносто тисяч. Крім того, ви винні лихварям. 

Гонтран згорда пробурмотів: 
- Скажіть: євреям. ' 
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- Х:ай буде євреям, хоч серед ,НИХ є й титар із церКІВИ 
Сен-Сюльпk, який був посередником між вами і якимось 
священИіКОМ ... але я не чіплятимусь до вас за такі дріб
ниці ... Отож, різним лихварям, євреям чи католикам, ви 
винні приблизно стільки ж, скільки мені. Припустімо, 
піВl'ораста тисяч, щонайменше. Це становить разом 
триста сорок тисяч франків боргу, за яюии ви платите 
проценти і для цього - знову позичаєте; за ЮfНЯТКОМ ва
шого боргу мені, по якому ,нічого не платите. 

- Це пр,авда,- оказав Гонтра:н. 
- Виходить, у вас !Немає нічого. 
- Правда - нічого ... Крім зятя. 
- Крім зятя, якому вже набридло позичати вам. 
- Отже? 
- Отже, мій любий, перший-ліпший селянин, що живе 

отам в одній із цих халуrп, багатший за вас. 
- Чудово ... що ж далі? 
- Далі ... далі ... Якщо ваш батЬ/ко завтра помре, вам, 

щоб мати шмат хліба, розумієте - шмат хліба,- не ли
шиться нічого іншого, як вступити на службу до мене в 
банк. Та й це буде тільки замаскованою пенсією, яку 
мені доведеться вам платити. 

ГОіН11ран роздратовано зауважив: 
- Любий Вільяме, мені це набридло. Я все це знаю 

не гірше від вас, і кажу ще раз - ви кепсько вибрали 
момент, щоб н,агадатlИ мені про це так .. так неделі
катно. 

- Ні, дозвольте вже мені закінчити. Для вас один 
порятунок - вигідJНЄ одруження. Але ви незавидна пар
тія,- ім'я у вас хоч і звучне, але не прославлене. Сло
вом, воно не з таких, щоб якась багата спадкоємиця, на
віть єврейка, запла11ила за нього своїм маєтком. Отож 
вам треба знайти дружину, прийНlЯТНУ для товариства і 
багату, а це нелегКо .... 

ГОlнтран перебив його: 
- Кажіть !Вже зразу, хто вона. Так буде краще. 
- Гаразд. Одна з дочок дядм~а Оріоля на ваш ви-

бір. Тим-то я й РОЗМОВJ1яю З вами перед балом. 
- А тепер поясніть докладніше,- холодJfЮ сказа.в 

Гонтран. 
- Все дуже просто. Ви бачите, якого успіху я зразу ж 

добився з цим курортом. Але КОЛІИ б у мене в ру,ках, 
чи краще - коли б У нас в руках була вся та земля, 
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ЯlКу залишив собі той хитр,ий мужик, то Я загрібав би 
золото. За самі тільки виноградники, розташовані між 
лі.карнею та готелем і між готелем та ,казино, я б завтра ж, 
lIle задумуючись, віддав мільйо'Н,- так 1В0ни мені по
трібні. А всі ці виноградники й інші ділянки н.а,вколо 
горба підуть у посаг дівчатам ... Старий ще тоді мені це 
говорив, може, й не без наміру. Та/К от ... якщо хочете, 
МИ могли б з вами підняти велику справу. 

Гонтран пробурмотів задумано: 
- Що ж, гаразд, подумаю. 
- Подумайте, мій любий, та не з.абуваЙте, що я 

завжди говорю тільКіИ про певні речі, добре Їх обмірку
вавши і зваживши всі можливі наслідки та безпереч'ну 
вигоду. 

Але Гонтра!н раптом підвів руку й скр;илшув, наче 
зраrзу забув усе, що сказав йому зять: 

- Гляньте! Яка краса! 
В небі заЙНЯIНСЯ фейєрверк, що зображав слdпуче ся

ючий палац, tНaд НІким палав прапор з вогняними черво
ними буквами: «Монт-Оріоль», а напроти над долиною 
виплив таКіИЙ же чеРВОIНИЙ місяць, наче і йому захотілося 
поглянути ІНа гарне видовище. Палац горів у небі кілька 
хвилин, потім зненацька спала~нув, ніби висаджений у 
повітря, розкидаючи фантастичні зірки, що теж розсипІ']
лися дощем іскор, і все погасло, тільки спокійний круг
лий місяць сяяв над обрієм. 

Публіка завзято аплодувала, кричала: 
- Ура! Браво! Браво! 
Андермат скаl3ав: 
- Ходімо відкривати бал, мій любий. Хочете танцю

вати напроти мене першу .кадрIИЛЬ? 
- Залюбки, дорогий Вільям. 
- Кого ви збираєтесь запросити? Я вже маю згоду 

геРЦОГИlfі де-Рамас. 
Гонтран байдуже відповів: 
- Я запрошу Шарлотту Оріоль. 
Вони пішли нагору, в казино. Проходячи повз місце, 

де лишалась Христі ана з Полем Бретіньї, і побачивши, 
що Їх там уже tНeMaє, Вільям пробурмотів: 

- ПослухаJIась моєї поради, пішла опати. Сьогодні 
вона дуже стомилаtь. 

І пішов до танцюваJIЬ'НОГО залу, який слуги під час 
фейєрверка піДГОТОВИJIИ для балу. 
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Але Христіана не пішла спати, як гадав 11 чоловік. 
Лишившись на самоті з Полем, вона стиснула його 

руку і прошеПОТііла: 
- Нарешті 11И приїхав! Я вже місяць тебе чекаю. 

Щоранку питала себе: може, сьогодні побачу його. А що
вечор,а думала: мабуть, приїде завтра. Чому ти так 
довго баrpи:вся, коханий мій? 

Він ніяково відповів: 
- Ніколи було ... Спра,ви. 
Вона прошепотіла, пригорнувшись до нього: 
- Недобре було лишати мене тут саму, з ними, та 

ще в такому стані. 
Він троХ1И відсуну,в свого стільця: 
- Обережно. Нас можуть побачити. Ракети освіт-

ЛЮють усе навколо. 

Христіана про це й не думала; вона с,казала: 
- Я так тебе люблю! 
Потім дод,ала з радіоним трепетом: 
- Ох, яке щастя, яке щастя, що ми знову тут разом! 

Подумай, Поль, як чудово! Знову ми будемо тут люби
тися! 

Вона говорила так тихо, наче легіт поніва,в. 
- ЯК мені хочеться тебе поціЛУВI(1ТИ! Безумно, бе

зумно! Ми так давно не бачились! 
І раптом з владною настійливістю палко закоханої 

жінки, як вважає, що все мусить їй скорятись, промо
вила: 

- Слухай, я хочу ... розумієш ... хочу зараз же піти 
з тобою на те місце, де ми торік прощалися! Пам'ятаєш? 
На шляху до Ля-Рош-Прадьєр? 

Він здивовано Вlідповї,в: 
- Але це безумство! Ти не дійдеш. ЦіЛ1ИЙ ДЄlHЬ ти 

була на ногах! Це безумство. Я не дозволю 'І'обі. 
Вона підвелася й уперто повторила: 
- Я хочу. Якщо 'Ги не підеш зі мною, я сама піду. 
І пО/казала йому на місяць, що сходив: 
- Глянь, CЬOГOДНli зовсім такий вечір, як тоді. Пам'я

таєш, як ти цілував мою тінь? 
ВіННlе пускав її. 
- Христіано, не треба... Слухай ... Це смішно ... Хри

стіана! 
Вона м-оrвчкн пішла до стежки, що вела на виноград

ники. Він добре знав її спокійну d непоХ1ИТНУ волю, я'кусь 
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лагідну впертість, ЩО світилась у її СИіНlіх очах, ЩО МЩН{) 
сиділа в її гарlненыкй білявій голівці, яка не визнавала 
ніяких перешкод; і він взяв її під руку, щоб вона не 
спіткнулась. 

- А якщо на,с побачать, Христіано? 
- Торі,к ти так не казав. До того ж усі на святі. Ми 

повернемось швидко, ніхто й lНе помітить. 
Незабаром стежка пішла вгору по каменю. Христіа

на важко дихала, всією вагою СПИір,алась на руку Поля 
і на кожному кроці повторювала: 

- Так добре, добре, добре помучитися через це. 
Він спинився, хотів повести її назад. Та вона його й 

слухати не хотіла. 
- Ні, ні ... Я щаСJEива. Ти цього lНє розумієш. Слу-

хай ... Я почуваю, я,к воно ворушиться ... наше дитя ... твоє 
дитя ... Яке це щастя! .. Дай руку ... ось ... почуваєш? 

Вона не розуміла, що він належи'ГЬ до породи кохан
ці,в, але аж ніяк не батьків. Відколи він дізнався про її 
вагітність, він віддалився від неї і мимоволі почував до 
неї відразу. Колись він ча,сто ,казав, що не гідна коха!Н
ІНЯ та Жіінка, яка хоч раз виконала функцію відтворю
вачки роду. В ИЮХЗНlні його захоплювала тільки фанта
стична надземн.а пристрасть, тільки ПОірив двох сердець 
до недосяжного ідеала, поєднання двох душ,- одним 
словом, вигадане й нездійсненне,- почуття, створене 

мріями поетів. У жіночому тілі він божествив Венеру, 
священне лоно якої заlВlЖДИ має зберігати чисті форми 
!Неплідної краси. Думка про маленьку істоту, яку жінка 
зачала від нього, про людський зародок, що ворушився 
в її 1іілі, споганивши і ClПО11Воривши його, викликала у 
Поля !Непоборну огиду. Для нього материнство перетво
рило цю жінку в тварИІНУ. ВО'на вже не була обожню
ваним, коханим створінням, прекраоною мрією, а сам
кою, що продовжувала свій рід. І крім цієї ОГИдJИ естета 
він відчував і фізичну відразу. 

Але хіба могла вона це зрозуміти, якщо кожен рух 
жадаіНОЇ ДИТИ!НИ будив у ІНій все силыішуy любов до ко
ханця? Той, кого вона божеСl1вила, кого після першого 
поцілунку любила щощень все більше,- Вliн не тільКІИ 
жив у її серці, але проник у глиб її тіла, зародив там 
!Нове життя, і та істота, яку вона ВИlношувала під серцем, 
я'ка билась під її схрещеними руками - це теж був він. 
Так, IJ3lін сам, її гарний, любий, ніжНlИЙ, єдиний друг, що 
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таємницею природи відроджувавоя в нlИ. І тепер вона 
любил,а його подвійно, тою великою Поля, що належав 
їй, і крихітного, ще .незнаного, який також належав їй; 
любила того, якого бачил,а, чула, торкалаСh, цілу.вал-а, 
і того, чиї рухи, тільки рухи, відчувала в собі. 

Вони вийшли на шлях. 
- Тут ти чекав мене в той вечір,- сказала ВОІна. 

І потяглась до нього устами. Він поцілував її мовчки, 
холодним поцілуlНКОМ. 

Вона ще раз спитала: 
- Пам'ятаєш, як ти цілував мою тінь! Я тод;і стоя.па 

там. 

І сподіваючись, що ця хвилина повториться, вона по
бігла по дорозі, СПИінил-ась і чекала, задихаючись. Але 
в місячному сві'ГЛlі на шляху відбився незграбний чор
ний силует, потворний силует вагітної жінки. І Поль, 
дивлячись на цю тінь, стояв ,нерухомо напроти неї, обра
жений у СВОЇЙ поетичній ЧУТЛИlВості і роздратоваlНИЙ, 
що вона цього не розуміє, не вгадує його думок, що ЇЙ 
невистачає кокетства, такту, жіночого чуття, щоб пово
дитися так, як вимагають змінені обстаВШIІИ. і сказав їй 
нетерпляче: 

- Слухай, Христіано, ці пустощі смішні. 
Вона піДliйшла до нього, схвильована, засмучена, 

простягаючи руки, і кинулась йому на груди. 
- О, ти вже lНе так мене любиш. Я почуваю! Я пев

на цього. 

йому стало шкода її; він узяв обома рук.ами її го
лову і поцілу.в.ав в очі довrtИм поціJl')l1НІЮМ. 

Потім вони мовчки пішли назад. Він не знав, про що 
з ІНею говорити; а що -вон-а спиралась на нього, знемо

жена вroмою, то він приакорював ходу, щоб не почу:в.ати 
дотику її ШИlрокого, повного стану. 

Біля ГО'ГЄЛЮ вони розійшлися, і вона піднялась до 
себе в Кlімнату. 

З казИІНО ДОЛ1ИlНала танцювальна музика, і Поль пі
шов подивитись на бал. Усі танцюоо.1И вальс: лікар 
Лятон із паіНі Пай-молодшою, Амдермат з Луїзою Орі
оль, вродливий лікар Мавеллі з герцогин'ею де-Рамас ~ 
Гон'Гран із Шарлоттою Оріоль. Він шепотів їй щось на 
вухо з ніжним вир-азом, що с.відчить про початок зали
цяння, а ВОНа сміялась, при.криваючись віялом, червоніла 
і, здавалось, була у захваті. 
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Поль почув за спиною: 
- А гляньте-ІНО! Пан де-Равенель впада€ за моєю 

паціенткою. 
Це СlказаlВ лікар Онора, що стояв коло діВ'ерей і з 

задоволенням lЮ'зглядав публіку. 
- Атож, уже з півгодини це триває. Вже всі ПОМlі

ти:ли. Та й діВЧИінка, зда€Тl>СЯ, не від того. 
Потім, помовчавши, дo~aB: 
- Це золото, -а lНе дівчина! Добра, весела, проста, 

щира,- словом, чудова. От вже справді мmке бути вір
ним другом. Хороша душа. Вона в сто раз краща за се
стру. Цих дівчат я з ДИТИlНСl1ва з~наю ... Але, УЯlВiіть, бать
ко більше любить старшу, бо ... бо вона більше схожа на 
нього... в ній більше куркульського... Не така щира ... 
ощадливіша ... хитріша ... і більш заздрі<Jна ... О, це теж, звіс
но, гарна дівчина ... я не хочу сказати про неї нічого погано
го, але все ж мимоволі порівнюєш, а я,к порівняєш, то Й 
оціниш по-різному. 

Вальс уже кінчавCJI. Гонтран підійшов до приятеля 
і, помітивши Лlікаря, сказав: 

- Привіт, доктор! Медична корпорація вАнвалі, 
здається, зба-гаl1илась дуже ціlНlНИМИ особами. Маємо 
пана Мазеллі, що чудово танцює вальс, і дідка Блака, 
що, здаєтьоя, дуже приятелює з небесами. 

Але ЛІікар Онора бу.в стриманий. Він не люБИІВ суди
ти своїх колег. 

11 

Питання про лікарів було в АНіВалі lНайбільш пеку
чим. Лікарі раптом заволоділи всім Кіраєм, усією увагою 
та пристрастями жителів. Колись джерело текло собі 
під наглядом одного лікаря Бонфія, серед невиНіНОЇ во
РОЖінечі між ним, жваlВИМ лікарем Лятоном та БЛI(lГО
душним лікарем Онора. 

Тепер стало зовсім інакше. 
ЯК 1іільки уопіх, підготовлений протягом зими Андер

матом, остаточно визначився завдяКІИ могутній під
тримці професорів Клоша, М,а-Русселя та Ремюзо, які 
привезли кожен ПРИінаймні по двісті-триста XlВорих, лі
кар Ляroн, ГО\1ЮВНИЙ ЛІікар нової установи, став значною 
пеРСОНiQЮ; особливо протегУІВatВ йому професор Ма-Рус
сель, уч\нем якого він був і якого наслідував у MaiIн:~pax 
і жестах. 
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Про лікаря Бонфія вже не було й мови. Розгніваний, 
обуреН1ИЙ, старий лікар лая:в MOJ;It-Оріоль і цілими 
днями сидів у старій лікарні 3 кіл,ы�омаa старими хвори
ми, що лишились йому вірні. 

Справді, на думку деІЮГО .з пацієнтів, тільки він один 
знав дійсні влаС11Иlвості води, володі;в, так би мовити, її 
секретом, бо він офіціально керував курортом з самого 
його з'аClнування. 

Лі,кар Онора тепер лікував тільки овернців. Він за
Д:ОВОЛЬНЯlJ3ся цією скромною ДОЛlею, жив у злагоді з усіма 
й втішався тим, що картам і білому вину віддавав пе
ревагу над меJI.ИЦИIНЮIЮ. 

А втім, своїх колег він все-таки недолюблював. 
Отож, лікар Лятон ЛИШа<НСЯ б великим пророком 

Мо:нт-Оріоля, коли б якось вранці не з'Я\вився тут ма
ленький чоловічок, мало не каРЛ:ІІК, якому величезна 
голова, що ввійшла в плечі, великі круглі очі та дебелі 
руки наДавали чудернацького вигляду. Цей новий лікар, 
па'н Блак, якого привіз сюди професор р.емюзо, зразу 
ж привернув до себе у:вагу своєю надзвичайною побож
ністю. 

Майже щоранку, між двома візитами, він заходив 
на кілька хвилин до церкви і майже щонеділі hрича
щався. Кюре незабаром направив до нього кількох хво
рих - старих дів, бідняків, яких він лікував безплатно, а 
також побожних дам, що радились з дух'івником, перш 
ніж звернутися до пре,щстаlВIНИlка науки, бо !Насамперед 
Х<УГіли знати, які його переКОІНання, чи тактовний він і чи 
притама!Ніна йому професіональна скромність. 

Потім одного дня приїхала її величність стара німе
цька принцеса Мальдебурзька, ревна католичка, і того ж 
вечора викликала до себе лікаря Блака 3'6 рекомендацією 
одного римського кардинала. 

З того часу він увійшов у моду. Лікуватися в нього 
стало ознакою доброго смаку, доброго тону й велико
го шику. Про нього казали, що це єдиний бездоганно по
рядний лікар, єдиний, якому жінка може ціл'ком дові
ритись. 

І цей маленький чоловічок з головою бульдога бігав 
з готелю в готель з ранку до вечора, і скрізь, по всіх кут
ках, завжди з кимсь шепотівся. Здавалось, він увесь час 
мав звіряти та вислуховувати важливі таємниці, бо його 
раз у раз зустрічали в коридорах, де він радився з влас-
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никами готелів, з покоївками своїх пацієнтів, з усіма, хто 
мав якесь відношення до його хворих. 

На вулиці, помітивши когось із знайомих, він йшов 
просто до нього дрібними, швидкими кроками і зразу ж 
починав бурмотіти нові марудні приписи, ніби священИІ\ 
на сповіді. 

Найбільше любили його старі жінки. Він вислуховував 
до кінця, не перебиваючи, всі Їхні історії, брав до уваги 
всі їхні спостереження, запитання, всі бажання. 

Він щодня збільшував чи зменшував дозу води, яку 
пили його хворі, завдяки чому вони відчували до нього 
цілковиту довіру. 

- Ми випили вчора дві і три чверті склянки,- казав 
він.- Добре! А сьогодні вип'ємо тільки дві з половиною, 
а завтра три, не забудьте ... завтра три склянки. Це дуже, 
дуже важливо! 

І всі його хворі були переконані, що це справді дуже 
важливо. 

Щоб не забути усіх цих чисел та дробів, він нотував 
їх у записній книжці і через це ніколи не помилявся. Бо 
пацієнт не прощає похибки і на півсклянки. 

З таким же педантизмом він визначав і змінював три
валість щоденних ванн, керуючись принципами, відомими 
тільки йому одному. 

Лікар Лятон, заздрячи і обурюючись, зневажливо 
знизував плечима і заявляв: 

- Це шарлатан! 
З ненависті до лікаря Блака він іноді починав навіть 

критикувати мінеральну воду. 
- Що ми там знаємо про її вплив? Зовсім неможливо 

щодня змінювати дозу; жоден терапевтичний закон не 
може її визначити. Такі прийоми завдають медицині вели
кої шкоди. 

Лікар Онора задовольнявся посмішкою. Він завжди 
старався через п'ять хвилин після консультації забути 
число склянок, приписаних ним хворому. 

- Двома більше чи менше,- казав він Гонтранові 
в хвилини веселого настрою,- це хіба що джерело помі
тить; та й йому це не болітиме! 

Єдиний злий жарт, який він дозволив собі щодо свого 
релігійного колеги, це те, що він назвав його «лікарем 
при святій сідннчній ванні». Заздрощі його були дуже 
обережні, лукаві і спокійні. 
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Іноді він додавав: 
- О, цей знає хворого до тонкощів ... а це для нашого 

брата навіть краще, ніж знати хворобу! 
Аж ось одного ранку до монт-оріольського готелю при

була знатна іспанська сім'я, герцог і герцогиня де-Рамас
Альдаварра, які привезли з собою свого лікаря, італійця 
Мазеллі з Мілана. 

Це був чоловік років під тридцять, високий, тонкий, 
дуже вродливий, що носив тільки вуса. 

З першого ж вечора він покорив усіх за табльдотом. 
Герцог, людина похмура і хвора на дивовижне ожиріння, 
ненавидів самотність і захотів обідати в загальному залі. 
Лікар Мазеллі вже взнав на ім'я мало не всіх завсідників; 
кожному чоловікові він сказав щось приємне, для кожної 
жінки знайшов комплімент і навіть посміхнувся кожному 
служникові. 

Сидів він праворуч від герцогині, вродливої жінки 
років тридцяти п'яти-сорока, дуже блідої, чорноокої, 
з синюватим волоссям, і казав їй за кожною стравою: 
«Трохи», або: «Цього не можна», або: «Це Їжте». І сам 
дуже старанно наливав їй напої, змішуючи вино з водою 
в точній пропорції. 

Він керував також і харчуванням герцога, але явно 
недбало. А втім, пацієнт аж ніяк не зважав на його по
ради, він пожирав усе по-звірячому жадібно і випивав за 
кожною стравою дві карафки чистого вина, потім виходив 
на свіже повітря, вгрузаіВ у крісло біля входу il3 готель і по· 
чинав стогнати від болю, нарікаючи на погане травлення. 

Після першого ж обіду лікар Мазеллі, що вмів з од
ного погляду всіх визначити й оцінити, підійшов на терасі 
казино до Гонтрана, що курив сигару, назвався і почав 
розмову. 

За годину вони вже були приятелями. Другого дня 
біля виходу з ванн він був відрекомендований Христіані 
і за десять хвилин розмови здобув її симпатію; того ж дня 
він познайомив її з герцогинею, що так само, як і герцог, 
не любила самотності. 

В домі іспанського подружжя він наглядав за всім, 
давав головному повару чудові куховарські поради, по
коївці - цінні вказівки про те, як доглядати голову її 
пані, щоб зберегти бли<Ж, чудовий відтінок і пишність во
лосся, кучеру - дуже корисні ветеринарні настанови, до
помагав легко і приємно проводити час, вигадував розваги 
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і попутно зав'язував у ГО'І'елях короткочасні знаЙОМClва, 
завжди вміло їх вибираючи. 

Герцогиня сказала про нього Христіані: 
- Це чудесна людина, мадам, він усе знає і все вміє 

робити. йому я зобов'язана своєю талією. 
- ЯК це, ОВОЄЮ талією? 
- Я почала товстіти, і він врятував мене режимом та 

лікерами. 
До того ж, він умів і саму медицину зробити цікавою, 

бо говорив про неї невимушено й весело, з легким скеп
тицизмом, що переконуваЛ0 слухачів у його зверхності. 

- Все це дуже просто,- казав він,- я не вірю в ліки. 
Чи, вірніше, майже не вірю. Стара медицина виходила з 
принципу, що є ліки від усіх хвороб. Гадали, що бог 
у своїй божественній доБРО'І'і створив ліки від усіх недуг, 
а людям, може, з лукавства, лишив клопіт їх знаходити. 
І люди відкрили силу-силенну ліків, тільки ніколи напевне 
не знали, від якої хвороби які ліки слід вживати. На
справді ж ліків немає, є тільки хвороби. Коли виникає 
якась хвороба, одні кажуть, що її треба припинити, 
інші,- що її треба прискорити якимсь засобом. Кожна 
школа вихваляє свої прийоми. І буває, що в одному 
і тому ж випадку вживають найсуперечливіших методів 
і найпротилежніших медикаментів: хто лід, хто велике 
тепло, той дієту, той посилене харчування. Вже не кажу 
про безліч отруйних речовин мінерального та рослинного 
походження, які постачає нам хімія. Вони діють - це 
правда, але як - цього ніхто не знає. Іноді вони допома
гають, іноді вбивають. 

І він красномовно доводив, що тут не може бути цілко
витої певності, що тут немає наукової бази і не буде, аж 
поки органічна хімія, хімія біологічна не стане вихідним 
пунктом нової медицини. Він розповідав анекдоти про 
дивовижні помилки найвидатніших лікарів, доводив без
ГJ1УЗДість і облудність Їхньої так 3ІВаної науки. 

- Примусьте правильно функціонувати тіло,- казав 
він,- правильно функціонувати шкіру, м'язи, всі органи, 
а особливо шлунок; адже він харчує всю машину, регулює 
її і постачає життєвою енергією. 

Він твердив, що може з власної волі, самим тільки 
режимом, робити людей веселими чи смутними, здатними 
до фізичної чи до розумової праці; все залежить від ха
рактеру харчування, яке він призначає. Він може навіть 
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діяти на розумові здібності, на пам'ять, уяву, на всю інте
лектуальну діяльність. І закінчував жартома: 

- Щождо мене, то я лікую масажем та кюрасо. 
Про масаж він розповідав дивні речі і говорив, як про 

бога, про голландця Амстранга, що творив чудеса. 
- Цим можна воскрешати мертвих,- казав він, по-

казуючи свої тонкі білі руки. 
А герцогиня додавала: 
- Справді, він масує чудово. 
Він вихваляв також алкогольні напої, рекомендуючи 

іх ІВ невеличких дозах для збудження в певні моменти 
діяльності шлунка і, вправно комбінуючи, виготовляв 
різні суміші, які герцогиня мусила пити в призначений 
час то перед, то після їжі. 

Щодня, о-пів на десяту, він приходив у кафе казино 
і вимагав свої пляшки. йому приносили їх; вони були 
замкнуті маленькими висячими замками, ключ від яких 
був у нього. Він повільно наливав· потроху то з тієї, то 
з другої в синій гарний бокал, який шанобливо тримав 
перед ним коректний лакей. 

Потім лікар наказував: 
- От! Несіть герцогині в її ванну кімнату, нехаіі 

вип'є, коли вийде з води, перед тим, як одягтися. 
А коли його з цікавістю розпитували: 
- Що у вас там? - Він відповідав: 
- Нічого, крім добрячої ганусівки, чистого кюрасо та 

чудової горілки. 
За цим вродливим лікарем через кілька днів почалося 

справжнє полювання. Щоб здобути в нього якусь пораду, 
хворі вдавались до всіляких хитрощів. 

Коли він У години прогулянок проходив алеями парку, 
3 усіх стільців, де сиділи гарні молоді дами, що відпочи
вали між двома склянками води з джерела Христіани, 
раз у раз було чути вигуки: «Доктор!» Він зупинявся, 
посміхаючись, і його вели на хвилинку ДО стежки, щ() 
йшла понад річкою. 

Спочатку говорили 3 ним про се й про те, потім обе
режно, вміло, кокетливо підходили з питанням про здо
ров'я, але говорили зовсім байдуже, ніби мова йшла 
про нецікаві речі. 

Адже цей лікар не був у розпорядженні публіки. йому 
не можна було заплатити, його не можна було запросити 
до себе, він належав герцогині, виключно герцогині. Саме 
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ця обставина підбурювала на старання, роз'ятрювала ба
жання. А оскільки пошепки говорили, що герцогиня ревни
ва, дуже ревнива, то між дамами велася запекла боротьба 
за те, щоб вирвати поради у вродливого лікаря-італійця. 

Він давав Їх досить охоче. 
Тоді між жінками, яких він вшанував своїми вказів

ками, почалася гра в інтимні признання з метою довести 
його особливу уважність. 

- Ах, моя люба, він розпитував мене про такі речі, 
такі речі! .. 

- Дуже нескромні? 
- О! Нескромні! Скажіть краще - жахливі. Я зовсім 

не знала, що казати. Хотів знати таке ... таке ... 
- Це так само, як у мене. Він багато розпитував мене 

про мого чоловіка! .. 
- Мене теж ... і з такими ... такими інтимними подро

бицями! На такі питання важко відповідати. А втім, ро
зумієщ що це потрібно. 

- О, безперечно! Від цих дрібниць залежить здоров'я. 
Він пообіцяв масувати мене взимку в Парижі. Мені це 
необхідно, щоб завершити тутешнє лікування. 

- Скажіть, серденько, що ви думаєте робити? 
йому ж заплатити не можна? 

- О боже мій! Я збираюсь подарувати йому шпильку 
до галстука. Мабуть, він Їх любить, бо в нього є дві чи 
три дуже гарних ... 

- Ох, в яке важке становище ви мене ставите! Те ж 
саме і мені спало на думку. Так я подарую йому пер
стень. 

І вони вигадували сюрпризи, щоб йому сподобатись, 
оригінальні подарунки, щоб його зворушити, різні знаки 
уваги, щоб його спокусити. 

Він став героєм дня, головною темою для розмови, 
єдиним предметом уваги публіки,- аж тут поширилась 
новина, що граф Гонтран де-Равенель упадає за Шарлот
тою Оріоль і має намір з нею одружитися. Це було 
справжньою сенсацією вАнвалі. 

З того вечора, як він відкрив з нею бал на святі в ка
зино, Гонтран вже не відходив від неї. На людях він 
ста'вився до неї з особливою уважністю, як чоловік, що 
хоче сподобатись і не приховує своїх намірів; і Їх відно
сини набрали характеру веселого й невимушеного зали
цяння, яке природно веде до кохання. 
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Вони бачились мало не щодня, бо дівчатка почували 
до Христіа.ни надзвичаину приязнь, в якіІЙ, звичайно, чи
мале місце займала потішена гордість. Гонтран раптом 
став нерозлучним з сестрою, улаштовував вранці прогу
лянки, ввечері гри, дуже дивуючи цим Христіану і Поля. 
Потім помітили, що він цікавиться Шарлоттою; він весело 
дратував ЇЇ, казав їй, немовби випадково, компліменти, 
виявляв до неї ту постійну увагу в дрібницях, що зв'язує 
дві істоти путами кохання. Дівчина вже звикла до віль
ного й фамільярного поводження цього паризького вели
косвітського зальотника і спочатку нічого не поміча.па; 
з -властивою їй ДовірлИ'Вістю і щирістю вона сміялась іі 
жартувала з ним, як з братом. 

Якось Шарлотта поверталась додому із старшою сест
рою після проведеного в готелі вечора, на якому Гонтран 
кілька разів пробував її поцілувати, користуючися з фан
тів, що випадали йому в грі «летючий голуб». Несподівано 
Луїза, яка останнім часом була ніби стурбованою і засму
ченою, різко сказала їй: 

- Ти б добре зробила, якби подумала про свою по
ведінку. Пан Гонтран поводиться з тобою непристойно. 

- Непристойно? Що ж він сказав? 
- Сама добре знаєщ не вдавай з себе дурну. Так 

недовго і скомпрометувати себе! А коли ти не вмієш по
водитись, як слід, то я мушу звернути на це увагу. 

Шарлотта ніяково й засоромлено пробурмотіла: 
- Та я ж нічого не знаю ... запевняю тебе ... я нічого не 

помітила ... 
Сестра їй суворо заявила: 

- Слухай, так далі тривати не може. Якщо він хоче 
одружитися з тобою, тоді тато повинен подумати й дати 
відповідь; а якщо він хоче тільки пожартувати, то необ
хідно це зразу ж припинити. 

Тоді Шарлотта раптом розгнівалась, сама не знаючи 
чому. Ії обурило, що сестра береться нею керувати і вка
зує їй, і вона тремтячим голосом із слізьми на очах 
заявила їй, щоб вона ніколи не втручалась у те, що її не 
обходить. Вона го,ворила, запинаючись від хвилювання; 
невиразний, але вірний інстинкт підказував їй, що в роз
лютованому серці Луїзи прокинулись ревнощі. 

Вони розійшлись, не поцілувавшись, і Шарлотта пла
кала в ,ТJіжку, думаючи про те, про що досі не підозрі
вала і не догадувалась. 
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Помалу сльози її висохли, і вона почала міркувати. 
Справді, з якогось часу Гонтран поводиться 3 нею 

інакше. Вона давно це почувала, але не усвідомлювалз. 
А тепер зрозуміла. З усякої нагоди він казав їй комплі
менти. Якось поцілував їй руку. Чого він хоче? Вона йому 
подобається, але чи дуже? Чи можливо, щоб він одружив
ся з нею? І ЇЙ зразу почулось, що в нічній тиші, де почи
нали літали сни, пролунав голос: «Графиня де-Равенель!» 

її охопило таке хвилювання, що вона сіла на ліжку; 
потім босими ногами намацала пантофлі під стільцем, на 
який кинула одежу, підійшла до вікна і машинально від
чинила його, щоб дати простір своїм мріям. 

Внизу в залі вона почула розмову й розібрала слова 
Колоса: «Нехай, нехай. Там побачимо. Батько це влаш
тує. Досі нічого поганого не сталося. Це справа бать
кова». 

На будинку напроти вирисовувався білий квадрат
значить, ві,кно на нижньому поверсі було освітлене. Вона 
думала: «Хто це там з ним? Про що вони говорять?» На 
освітленій стіні майнула тінь. Це була сестра. Отже, вона 
ще не лягала. Чому? Але світло погасло, і Шарлотта 
знову замріялась про те нове, що заворушилось у неї 
в серці. 

Вона вже не могла заснути, Чи любить він її? О ніІ 
Ще нї! Але може полюбити, бо вона йому подобається! 
А якщо він полюбить її дуже, безтямно, як люб,IIЯТЬ у 
вищому світі, то, безперечно, одружиться з нею. 

Народжена у хатині виноградаря, хоч і виховувалась 
у Клермонському жіночому монастирі, вона зберегла се
лянську скромність і покірливість. Вона думала, що вий
де заміж, мабуть, за нотаріуса, або адвоката, або лікаря, 
але в неї ніколи не виникало бажання стати справжньою 
великосвітською дамою, з шляхетським титулом перед 
прізвищем. Тільки зрідка, прочитавши якийсь любовниіі 
роман, вона на кілька хвилин віддавалась таким химер
ним мріям, що зразу ж зникали, як фантастичні примари, 
ледве торкнувшись її душі. І ось це нездійсненне, немис
.'шме, викликане з'ненацька кількома словами сестри, стало 
наче можливим, наблизилось до неі, як вітрюю кораБJIЯ, 
гнаного вітром. 

Глибоко зітхаючи, вона беззвучно шепотіла: «Графиня 
де-Равенель». І в темряві, перед її заплющеними очима, 
виникали чудові видіння. Вона бачила зз.тІиті (:вітлом са-
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лани, пишно вбраних дам, що 1И посміхались, прекрасну 
карету, що чекала її біля під'їзду старовинного замка, 
високих лакеїв у шитих золотом лівреях, що вклоня
лися Їй. 

Ій стало жарко в ліжку, її серце посилено стукотіJЮ! 
Вона знову підвелась, щоб напитися води, і якусь хви
лину постояла босоніж на холодній підлозі. 

Потім, трохи заспокоївшись, вона, нарешті, заснула. 
Але прокинулась удосвіта, так була збуджена і схвильо
вана. 

Ій було соромно за свою кімнату, побілену сільським 
маляром, за вбогі ситцьові завіски й плетені стільці, що 
незмінно стояли біля комода. 

Вона почувала себе селянкою серед цих муж[·щьких 
меблів, що виказували її походження, почувала себе нік
чемною, не гідною цього вродливого насмішкуватого юна
ка, біляве і усміхнене обличчя якого стояло в неї перед 
очима, зникаючи і ЗНО'ВУ з'являючись, і потроху оволо
дівало її серцем. 

Тоді вона схопилася з ліжка і взяла своє дзеркало, 
туалетне дзеркальце завбільшки з тарілку; потім зно
ву лягла, тримаючи дзеркало в руках, і почала розгляда
ти своє обличчя в рамці розпущеного волосся на білому 
фоні подушки. 

Час від часу вО'на клала на ковдру шматочок скла, що 
відбивав її обличчя, і думала, як важко здійснити цей 
шлюб, я,ка величезна відстань Їх розділяє. І велика 
туга стискала їй горло. Але тоді вона знову дивилась на 
себе в дзеркало, посміхаючись, щоб сподобатися собі, ба
чила, що гарна, і всі труднощі зникали. 

Коли вона вийшла снідати, сестра, що здавалась роз-
дратованою, спитала її: 

- Що ти гадаєш сьогодні робити? 
Шарлотта, не вагаючись, відповіла: 
- Та ми ж сьогодні їдемо в Руайя з пані Андермат. 
Луїза відповіла: 
- Ти поїдеш сама; але після того, що я вчора тобі 

казала, краще було б ... 
Молодша сестра спинила її: 
- Я не прошу твоїх порад ... Дивись за собою. 
І вони більше не розмовляли. 
Прийшов дядько Оріоль із Жаком і посіда.пи за стіл. 

Старий майже зразу ж спитав: 
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- Що ви робите сьогодні, дівчатка? 
ІUарлотта, не чекаючи, поки відповість сестра, ска

зала: 

- Я їду до Руайя з пані Андермат. 
Чоловіки задоволено на неї глянули, і батько про

бурмотів з тою привітн()ю посмішкою, яка з'являлась у 
нього завжди, коли передбачалась вигідна справа: 

- Гаразд, гаразд. 
Приховане задоволення, помітне з усієї поведінки 

батька і брата, здивувало її ще більше, ніж відвертий 
гнів Луїзи,- і вона думала трохи збентежено: «Невже 
вони говорили про це?» 

Після сніданку вона зразу ж піднялась до себе в кім
нату, одягла капелюшок, взяла зонтик, переКИНУJІа через 

руку легке манто й пішла до готелю, бо виїздити мали 
о-пів на другу. 

Христіана здивувалась, що не прийшла Луїза. 
Шарлотта відповіла, відчуваючи, що червоніє: 
- Вона трохи нездужає, здається, в неї болить го

лова. 

І всі сіли в ландо, у велике ландо на шість осіб, у 
якому завжди їздили на прогулянку. Маркіз з дочкою 
зайняли задні місця, і дівчина опинилась проти них між 
двома молодими людьми. 

Проминувши Турноель, поїхали далі по підніжжю 
гори чудовим шляхом, що крутився в тіні горіхів та 
каштанів. Шарлотта помітила, що Гонтран кільт<а разів 
пригортався до' неї, але дуже обережно, щоб не обра
зити її. Сидячи праворуч від неї, він говорив, майже 
торкаючись її щоки; і вона не наважувалась поверну
тись для відповіді, боячись зустріти його подих, який 
вже відчувала на своїх устах, і боячись його очей, по
г ляд яких її бентежив. 

Він говорив їй приємні дрібнички, жартівливі, втішні 
компліменти. 

Христіана майже весь час мовчала, обважніла, зне
можена від вагітності. І Поль здавався сумним, закло
потаним. Тільки маркіз балакав жваво й безтурботно, 
з веселою благодушністю старого егоїста. 

у парку Руайя вийшли з ландо послухати музику, і 
ГОНl'ран, узявши під руку Шарлотту, пішов з нею впе
ред. На'Вколо павільйону, де диригент розмахував па
личкою перед трубами і скрипками, на стільцях сиділа 
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ціла юрба курортників і розглядала перехожих. Жінки 
показували свої сукні, свої НОГIl, простягнуті аж до су
сіднього стільця, свіжі літні капелюшки, ЩО робили їх 
особливо чарівними. 

Шарлотта 3 Гонтраном ходили серед цієї сидячої 
публіки, віДШУКУЮЧIІ комічні фізіономії, щоб поглу
зувати. 

Раз у раз він чув, як позад них говорили: 
- Гляньте, яка гарненька. 
Це йому лестило, і він питав себе, за кого 1l прий

мають - за його сестру, за дружину чи коханку. 
Христіана, сидячи між батьком і Полем, стежила за 

ними і, вважаючи, що вони надто пустують, покликала 

їх, щоб вгамувати. Але вони не слухали її й бродили 
собі в юрбі, щиро потішаючись. 

Вона тихо сказала Полю Бретіньї: 
- Він ЇЇ, кінець кінцем, скомпрометує. Нам треба 

поговорити з ним сьогодні ввечері, коли повернемось до-
дому. . 

Поль сказав: 
- Я теж про це думав. Ви маєте рацію. 
Обідати поїхали до ресторану в К:лермон-Ферані, бо 

в Руайя ресторани, на думку маркіза, любителя попоїсти, 
нічого не були варті; додому повернулись, вже коли 
надходила ніч. 

Шарлотта раптом зробилась серйозна. К:оли вставали 
з-за стола, Гонтран, подаючи їй рукавички, міцно по
тиснув їй руку. Дівоче сумління відразу стривожилось. 
Це було вже признання! Рішучий крок, непристойність! 
Щь ж ЇЙ робити? Сказати йому? Але ЩО сказати? Роз
гніватись було б смішно! В таких обставинах потрібний 
великий такт. А якщо нічого не зробити, нічого не ска
зати, вийде, що вона приймає його залицяння, є його 
спільницею, відповідає «так» на його потиск. 

І вона, зважуючи те, ЩО сталося. дорікала собі за 
надмірно веселу і вільну поведінку в Руайя; тепер їй зда
валося, що сестра мала рацію, що вона. себе скомпро
метувала, згубила. Екіпаж котився шляхом, Поль з 
ГОJlтраном мовчки курили, маркіз спав, Христіана ди
вилась на зорі, а Шарлотта після трьох СКЛЮіОК шампан
ського ледве стримувала сльози. 

К:оли приїхали, Христіана сказала батькові: 
Вже ніч, проведи дівчинку додому. 
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Маркіз подав ЇЙ руку й пішов з нею. 
Поль поклав Гонтрану руку на плече шепнув йому 

на вухо: 

- Зайди на хвилинку до сестри,- нам треба пого
ворити з тобою. 

Вони пройшли до маленької вітальні, суміжної з кім
натами Андермата та його дружини. 

Як тільки вони посідали, Христіана сказала: 
- Слухай, ми з паном Полем хочемо прочитати то

бі мораль. 
- Мораль! .. Та з якої речі? Я ж тут святий та бо

жий, бо спокус немає. 
- Облиш жарти. Ти ведеш необдуману, небезпечну 

гру. ТИ компрометуєш дівчину. 

Він немовби дуже здивувався: 
Кого це?. Шарлотту? 
Так, Шарлотту! 

- Компрометую Шарлотту?. Я?. 
- Атож, компрометуєш. Тут усі про це говорять, 

сьогодні в парку в руайя ви поводились дуже ... дуже 
легковажно. Правда ж, Бретіньї? 

Поль відповів: 
- Так, пані, я цілком поділяю вашу думку. 
Гонтран повернув стільця, сів на нього верхи, взяв 

нову сигару, запалив її і засміявся. 
- Ах, он як! Я компрометую Шарлотту Оріоль? 
Він зробив паузу, щоб посилити ефект своїх слів, 

потім заявив: 
- А хто вам сказав, що я не хочу одружитися 

3 нею? 
Христіана аж підскочила з подиву. 
- Одружитися з нею? Ти?. Ти збожеволів! .. 
- Чому? 
- З цією... цією селяночкою ... 
'- Тра-ля-ля! .. 'Забобони ... Чи не чоловік тебе вчить 

цього? 
А що вона нічого не відповідала на таке пряме запе

речення, він казав далі, ставлячи собі запитання і від
повідаючи на них: 

- Вона гарна? - Так! - Добре 'вихована? - Так. І 
вона щиріша, миліша, невинні ша за світських дівчат. 
Знає вона не менше за них, бо розмовляє по-англійськи і 
по-овернськи, тобто двома іноземними мовами. I,~e бід-
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ніша, ніж будь-яка аристократична спадкоємиця з ко
лишнього Сен-Жерменського передмістя. яке слід було б 
перейменувати на передмістя Святих Злиднів, і, нарешті, 
оскільки вона дочка селянина, то від цього вона тільки 
здоровіша і народить мені чудових дітей ... От і все. 

Весь час він ніби сміявся і жартував, і Христіана спи
тала його нерішуче: 

- Ти серйозно? 
- Аякже, чорт забери! Вона ж чарівна, ця дівчинка. 

у неі добре серце й гарненьке личко, веселий характер і 
завжди чудовий настрій, рожеві щоки, ясні очі, білі зуби, 
червоні уста, довге, блискуче, пишне і м'яке волосся; а її 
батько-виноградар буде багатий, як Крез, завдяки твоєму 
чоловікові, люба сестро. Чого ж тобі ще треба? Селянська 
дочкаr! Що ж, селянська дочка хіба не варта всіх ДОЧО!{ 
підозрілих ділків, які так дорого платять за сумнівні гер
цогські титули, і всіх дочок титулованих КОКОТОК,- цИХ 
продуктів Імперіі,- і всіх дочок двох батьків, яких ми 
зустрічаємо в світському товаристві? Та КОJІИ я одружуся 
З цією дівчиною, то зроблю перший розважливий і розум
ний вчинок в своєму житті! 

Христі ана задумалась, потім зразу крикнула, переко
нано і захоплено: 

- Але ж це все пра'вдаl Все цілком вірно й· справед
ливо? Так ти одружишся з нею, любий Гонтране? 

Тепер він почав її розхолоджувати: 
- Не поспішай ... не поспішай ... Дай і мені подумати. 

Я тільки кажу: якщо одружуся з нею, то зроблю перший 
у своєму житті розсудливий і розумний вчинок. Це ще не 
значить, що я одружуся з нею, але я думаю про це, при

глядаюсь до неі, трохи залицяюсь, 'щоб побачити, чи 
сподобається вона мені серйозно. Одним словом, я не ка
жу ні «так», ні «ні», але скоріше «таю>, ніж «ні». 

Христіана запитала !Поля: 
- А ви що думаєте про це, пане Бретіньї? 
Вона називала його то пан Бретіньі, то просто IБретіньї; 
його завжди принаджувало все, в чому він вбачав 

величність душі - мезальянси, що здавались йому про
явом великодушності, сентиментальні пориви, в яких від
чувається людське серце. Він відповів: 

- Я теж вважаю, що він має рацію. Якщо вона йому 
подобається, нехай одружиться з нею, кращої дружини він 
не знайде... . 
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Увійшли Андермат із маркізом, і розмова пішла про 
інше; Поль і Гонтран рушили до казино подивитись, чи 
відчинений ще гральний зал. 

З цього дня Христіана і Поль, здавалось, почали 
сприяти відвертому залицянню Гонтрана до Шарлотти. 

Дівчину почали частіше запрошувати, лишали її обі
дати, ставилися до неї так, немовби вона вже стала чле
ном сім'ї. 

Вона все це добре бачила, розуміла і безтямно раділа. 
Ії голівка паморочилась, вона будувала надхмарні замки. 
А втім, Гонтран ЇЙ ще нічого не казав: але його поведінка, 
всі його слова, тон, якими він говорив з нею, його зали
цяння, що ставало все більш серйозним, ніжність його 
поглядів, здавалося, весь час твердили: «Я вас обрав, ви 
будете моєю дружиною». 

І тон ніжної приязні, скромної невимушеності, цнотли
вої стриманості, яким вона з ним розмовляла, здавалось,. 
відповідав: «Я це знаю і скажу «таю>, коли ви освідчи
тесь». 

у сім'ї дівчини шушукались. Луїза розмовляла з нею 
тільки з бажання дошкулити ЇЙ образливими натяками, 
різкими й уїдливими словами. ДядькО' Оріоль з Жаком 
були, здавалось, задоволені. 

Проте вона зо,всім не задумувалась, чи любить цього 
вродливого претендента, дружиною якого, напевно, стане. 

Він їй подобався, вона весь час про нього мріяла, вважа
ла його гарним, розумним, елегантним, а найбільше ду
мала про те, що вона робитиме, коли вийде за нього 
заміж. 

В Анвалі забули про люті чвари між лікарями та влас
никами джерел, про любов герцогині де-Рамас до свого 
лікаря, про всі плітки, що пливуть на курортах разом 3 
мінеральною водою, і цікавились тільки надзвичайною 
обста'виною: граф ГОН11ран де-Равенель збирається одру
житися з молодшою Оріоль. 

Тоді Гонтран вирішив, що слушний момент настав, і 
якось уранці, після сніданку, взявши під руку Андермата, 
сказав йому: 

- Мій любий, слід кувати залізо, поки гаряче! Ось як 
стоїть справа: дівча чекає мого освідчення, хоч досі я ні
чим себе не зв'язав; але вона мені не відмовить, будьте 
певні. Тепер треба взятися за батька, щоб одним ударом 
уладнати і ваші справи, і мої. 
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Андермат відповів: 
- Не турбуйтесь. Це я беру на себе. Сьогодні ж піду 

поговорю з ним, не компрометуючи вас і ні до чого не 
зобов'язуючи, а коли становище з'ясується, я вам скажу. 

- Чудово. 
Потім, хвилинку помовчавши, Гонтран додав: 
- Слухайте, це ж, може, останній д'ень мого парубо

чого життя. Поїду в Руайя, там я зустрів якось кількох 
знайомих. Повернуся вночі і постукаю вам у двері, щоб 
дізнатися про результати. 

Він звелів осідлати коня і поїхав горою, з насолодою 
вдихаючи чисте легке повітря і часом пускаючись учва.а, 
щоб відчути швидку ласку вітру, що торкався його сві
жих щік і лоскотав йому вуса. 

Вечір у Руайя пройшов весело. Він зустрів там прия
телів у компанії дівчат. Вечеряли довго, повернувся він 
дуже пізно. В монт-оріольському готелі всі вже спали, 
коли Гонтран постукав у двері до Андермата. 

Спочатку ніхто не відповів, потім, коли стукіт посилив-
ся, хрипкий, заспаний голос пробурчав з-за дверей: 

- Хто там? 
- Це я, Гонтран. 
- Почекайте, зараз відчиню. 
Показався Андермат у нічній сорочці, з опухлим облич

чям і скуйовдженою бородою, голова його була пов'яза
на фуляром. Потім він знову повернувся в ліжко, сів і 
сказав, витягнувши поверх ковдри руки: 

- Так от, мій любий, справа кепська. Становище ось 
яке. Я зондував цього старого лиса - Оріоля,- про вас 
я не згадував, сказав, що один з моїх друзіа, натякаючи 
на Поля Бретіньї, хоче посвататися до одної з його дочок, 
і запитав, який посаг він Їм дає. Замість відповіді, він і 
собі запитав, який достаток у хлопця; я назвав триста 
тисяч франків плюс надії. 

- Але ж я нічого не маю,- пробурмотів Гонтран. 
- 5{ вам їх позичу, мій любий. Якщо ми з вами влад-

наємо цю справу, ваші землі дадуть мені доволі, щоб по
вернути видатки. 

Гонтран злостиво засміявся: 
- Прекрасно. Я матиму дружину, а ви - гроші. 
Але Андермат розгнівався: 
- Якщо за весь мій клопіт ви з мене глузуєте, то годі, 

облишмо це ... 
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Гонтран перепросив: 
- Не гнівайтесь, мій любий, і вибачте мені. Я знаю, 

що ви людина дуже чесна й бездоганно сумлінна в спра
вах. Я не пОпросив би у вас на чай, якби був вашим ку
чером, але звірив би вам свій статок, якби був мільйоне
ром. 

Вільям, заспокоївшись, продовжував: 
- До цього ми зараз повернемось. А тепер покінчімо 

з найголовнішим. Старий на мої хитрощі не впіймався і 
відповів мені: «Це дивлячись про яку йде мова. Якщо про 
старшу, Луїзу, так ось її посаг». І перелічив усі землі 
навколо лікарні, ті, які прилягають до курортних будівель 
і розташовані між ваннами та готелем і між готелем та 
казино,- одним словом, усе те, що нам конче потрібно і 
має для мене величезну цінність. Щождо молодшої, то за 
нею він дає другий бік гори, який пізніше теж, безперечно, 
коштуватиме великі гроші, але зараз він для мене нічого 
не варт. Я всіма способами домагався, щоб він інакше 
розподілив посаг. Але натрапив на ослячу впертість. Він 
не змінить свого рішення, це напевне. Що ви на це скажете? 

Гонтран, дуже збентежений і розгублений, відповів. 
- А ви самі що думаєте? Гадаєте, що він мав на 

увазі мене, коли отак розподіляв посаг? 
- IБезперечно. Цей мужик подумав: «Якщо молодша 

йому подобається, придержімо гроші». Він сподівається 
віддати за вас дочку і зберегти кращі землі ... Крім того, 
можливо, він хотів дати перевагу старшій ... Він її більше 
любить ... хто зна ... вона більш схожа на нього ... хитріша ... 
спритніша ... практичніша ... Мені ця дівчина здається кра
щою ... На вашому місці я повернув би в другий бік ... 

Але Гонтран приголомшено бурмотів: 
- Чорт ... чорт ... чорт ... А землі Шарлотти ... вони вам 

не потрібні?. 
Андермат скрикнув: 
- Мені?. Ні! .. Тисячу разів ні! .. Мені потрібні ті, що 

розташовані між ванна ми, готелем і казино. Дуже просто. 
За інші я нічого не дам, бо продати Їх можна буде тільки 
згодом, уроздріб, приватним особам ... 

Гонтран усе повторював: 
Чорт ... чорт ... прикра історія! .. А що ви мені пора

дите? 
- Я нічого вам не раджу. Я вважаю, що вам слід 

добре подумати, перш ніж вибрати одну з сестер ... 
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- Так .. так ... це вірно ... я подумаю ... А поки що піду 
спати ... Ранок покаже ... 

Він підвівся; Андермат його затримав: 
- Вибачте, мій любий, два слова про інше. Я вдаю, 

що не розумію, але я дуже добре розумію натяки, якими 
ви мене раз у раз шпигаєте, і мені це набридло. 

- Ви дорікаєте мені, що я еврей, тобто, що я здобу
ваю гроші, що я скупий, спекулянт, майже шахрай. Але ж, 
мій дорогий, я все життя позичаю, тобто дарую вам гроші, 
які дkтаю не без зусиль. Нехай так! Але є одне, ЩО я 
рішуче заперечую! Я не скупий; доказ тому,- що я роблю 
вашій сестрі подарунки по двадцять тисяч франків, що я 
подарував вашому батькові Теодора Руссо, який йому 
сподобався і який коштував десять тисяч франків, що, 
приїхавши сюди, я подарував вам коня, яким ви допіру Їз
дили до РуаЙя. 

- В чому ж моя скупість? Хіба тільки в тому, що я не 
даю себе обкрадати. І всі ми, євреї, такі, і ми маємо 
рацію, пане. Хочу вам це сказати раз назавжди. Нас 
вважають скупими, бо ми знаємо вартість речей. Для вас 
піаніно - це піаніно, стілець - стілець, брюки - брюки. 
І для нас також, але, крім того, все це становить вар
тість, купівельну, точно оцінювану вартість, яку практична 
людина повинна вміти визначати з одного погляду - не 

заради ощадливості, а щоб не потурати шахрайству. 
- Що б ви сказали, якби у крамниці з вас заправили 

чотири су за марку або коробку сірників? Ви б покликали 
поліцію, пане, за одне су, так, так,- за одне cj1! До того 
це б вас обурило! І тільки тому, що випадково ви знаєте 
ціну цих двох предметів. А от я знаю ціну всього, що про
дається, і те обурення, яке відчуваєте ви, коли 3 вас бе
руть чотири су за марку, я відчуваю, коли з мене беруть 
двадцять франків за зонтик, що коштує тільки п'ятнадцять. 
Розумієте? Я протестую проти узаконеного, постійного, 
огидного грабунку з боку купців, прислуги і візників. 

Протестую проти комерційної нечесності ваших співвіт
чизників, які нас зневажають. Я даю на чай відповідно до 
послуги, а не так, з доброго дива, як ви, розкидаєте гроші 
не знати чому,- то п'ять су, то сто су,- залежно від 
настрою! Розумієте? 

Гонтран підвівся і сказав, посміхаючись з тонкою іро
нією, що так личила йому: 
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- Атож, любий, розумію, ви маєте цілковиту рацію, 
тим більше, що мій дід, старий маркіз де-Равенель, майже 
нічого не залишив моєму бідному батькові саме через 
{;вою погану звичку - ніколи не брати здачі в купців, у 
яких щось купував. Він вважав, що це не гідно дворянина 
і завжди платив круглу суму і дзвінкою монетою. 

І Гонтран вийшов, дуже собою задоволений. 

ІІІ 

Другого дня, перед обідом, коли всі зібрались перейти 
до окремої їдальні, призначеної для родин Андермата і 
Равенеля, раптом зайшов Гонтран і оповістив: 

- Панни Оріоль. 
Дівчата увійшли, зніяковілі, а він, злегка підштовхую

чи Їх і сміючись, говорив: 
- Прошу! Я викрав їх обох під час прогулянки. ие 

був просто скандал! Привів їх сюди силоміць, бо маю 
порозумітися з панною Луїзою; адже не міг я цього зро
бити на вулиці. 

Він взяв Їхні капелюшки, зонтики, які вони ще трима
ли в руках, бо поверталися з прогулянки, посадив їх, по
цілував сестру, потиснув руку батькові, зятю і Полю і 
знову підійшов до Луїзи Оріоль. 

- Так от, мадмуазель, чи не скажете ви мені тепер, 
що ви маєте проти нас з якогось часу? 

Вона здавалась зляканою, наче спіймана в сильце 
пташка, яку забирає мисливець. 

- Нічого, пане, анічогісінько! 3 чого ви це взяли? 
- 3 усього, мадмуазель, з усьогісінького! До нас ви 

вже не ходите. В Нойовому ковчезі (так він прозвав про
сторе ландо) не катаєтесь. Дуєтесь, коли я з вами зуст
річаюсь чи заговорю до вас. 

- Та ні, пане, запевняю вас. 
- Та так, мамзель, запевняю, що так. У всякому разі, 

я не хочу, щоб це тривало далі і збираюсь укласти з вами 
мир сьогодні ж. О, я впертий, щоб ви знали! Можете 
скільки хочете на мене дутися, я зумію покласти цьому 
край і доб'юся, що ви будете з нами така ж хороша, як 
ваша сестра, цей добрий янгол. 

Доповіли, що обід подано, і всі пішли до їдальні. Гонт
ран подав руку Луїзі. 
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Він був дуже уважний і до неї, і до її сестри і надзви
чайно тактовно розподіляв між ними компліменти. Молод
шій казав: 

- Ви наша приятелька, я на кілька день вас лишу 
без уваги. Адже, знаєте, з друзями не церемоняться так, 
як з сторонніми. 

А старшій говорив: 
- Вас, панно, я хочу полон ити і заявляю вам про це, 

як чесний ворог. Навіть залицятимусь до вас. А<! Ви чер
вонієте, це добрий знак! 1П0бачите, що я можу бути дуже 
милим, коли захочу. Правда ж, мадмуазель Шарлотта? 

І вони обидві справді червоніли, а Луїза бурмотіла з 
своїм незмінно поважним виглядом: 

- Ох, пане, який ви неможливий! 
Він відповідав: 

- О, ви ще не таке почуєте згодом у С'ВІТІ, коли ви
Йдете.заміж, а це станеться незабаром. Отоді вже наслу
хаєтесь всяких компліментів! 

Христі ана з Полем Бретіньї похвалили ЙlOго за те, що 
віlН привів Луїзу Оріоль; маркіз посміхався, його розва
жала дитяча пустотливість сина; Андермат ду,мав: «Він 
не дурний, цей хлопець». А Гонтран був роздратований 
роллю, яку мусив грати; почуття притягало його до Шар
лотти, а розра,хунок - до Луїзи; він шепотів собі крізь 
зуби, посміхаючись до останньої: «А, твій шахрай-батько 
надумав мене ошукати, та'к ти в мене, любенька, за'rанцю
єш; побачиш, як спритно я візьмусь за це». 

І він порівнював їх, поглядаючи то на одну, то на дру
гу. Безумовно, молодша йому більше подобалась; вона 
була веселіша, жвавіша, з своїм трохи кирпатим носиком, 
бистрими очима, низьким чолом, з чудовими, пра'вда, 
трохи великими, зубами і широким ротом. 

Проте старша теж була гарна, аЛ'е холодніша, не така 
весела. Ця ніколи не буде ні дотепною, ні чарівною в 
інтимному житті, зате коли сповістять на балі: «Графиня 
де-Равенель»,- не соромно буде увійти з нею під руку, 
вона буде гідною йоГО' імені і, може, краще, за молодшу 
триматиметься, коли трохи звикне й придивиться до лю
дей шляхетного роду. І все-таки він лютував на них обох, 
на їх батька і брата, і давав собі обіцянку віддячити їм 
усім за свою невдачу згодом, коли стане ГОQІЮдарем ста
новища. 
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Коли всі повернулись ДО вітальні, він попросив Луїзу 
поворожити иому на карти,- вона мала славу доброї 
ворожки. Маркіз, Андермат і Шарлотта уважно слухали, 
мимоволі зваблені таємницею невідомого, можливістю 
неймовірного, тією непоборною вірою в чудеса, яка так 
міцно сидить в людині, що часом навіть найтверезіший 
розум бент~жать нікчемні вигадки шарлатанів. 

Поль із ХристіаlНОЮ розмовляли в ніші відчиненого 
вікна. 

З якогось часу, відчуваючи, що Поль вже не любить 
її так, як раніше, вона була сама не своя. Ій здавалось, 
що це якесь непорозуміння, але воно день у день заго~ 

стрювалось з вини їх обох. Вона вперше догадалась про 
своє нещастя у той святковий вечір, коли водила Поля на 
шлях до Ля-Рош-Прадьєр. Та хОч бачила, що вже немає 
в його погляді колишньої ніжності, колишньої ласки в го
лосі, колишньої пристрасної безустанної уважності до неї, 
причин такої зміни не могла збагнути. 

А зміна сталася вже давно, ще того дня, як вона, при
йшовши на щоденне побачення, щаслива, радісна, ска
зала йому: 

«Знаєщ я, здається, і справді вагітна!» Від цих слів 
у нього по шкірі пройшов неприємний дрож. 

При кожній зустрічі вона говорила йому про свою 
вагітність, якій вона так раділа; але його дратувала її 
захопленість тим, що здавалось йому прикрим, гидким, 
неохайним, це ображало його високі ідеали. 

Згодом, помічаючи, як вона змінилась, схудла, як по
западали її щоки і пожовтіло обличчя, він подумав, щО ЇЙ 
слід було б звільнити його від цього видовища і на кілька 
місяців зникнути, щоб потім з'явитися ще свіжішаю, 
красивішою, ніж раніше, і змусити його забути цю при
крість, або, може, долучити до кокетливих чарів коханки 
ще й інші - тонкі, скромні чари юної матері, яка тільки 
здалека показує своє дитя, що потопає в рожевих стріч
ках і у мереживі. 

В неї була на рідкість зручна нагода виявити сподіва
ний ним такт, - вона могла поїхати на літо в Монт
OpiOJIb, а його лишити в Парижі, щоб він не бачив, як 
вона змарніла й попоганіла. Він надіявся, що вона це 
зрозуміє. 

Але приїхавши в Овернь, вона зразу ж почала кликати 
його безупинними й розпачливими листами, такими чис-
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ленними й настирливими, що він приїхав сюди зела
бості, з жалості. І тепер вона докучала йому прикрим і 
плаксивим коханням, і йому страшно хотілось покинути 
її, більше не бачити її, не чути її недоречноГ'О любовного 
співу, що так дратував його. йому хотілося сказати їй усе, 
що мав на серці, пояснити їй, як HeтaKmBHO й безглуздо 
вона поводиться, але не міг цього зробити: він не нава
жувався залишити її і разом з тим не міг приховати сво
го нетерпіння, що прохоплювалось у злих і образливих 
словах. 

Вона мучилась тим сильніше від цього, що, почуваючи 
'себе день у день все гірше, слабуючи на всі недуги вагіт
них жінок, вона більше, ніж будь-коли, потребувала роз
ради, лаGКИ, кохання. Вона любила його, беззавітно від
даючись йому тілом, душею, всім своїм єством, перетво
рюючи любов у безоглядну й нескінченну жертву. Вона 
вважала себе вже не коханкою його, а дружиною, подру
гою, його вірною, відданою, покірною рабою, його річчю. 
для неї в стосунках між ними не могло вже бути мови про 
залицяння, кокетство, про бажання завжди подобатись, 
бо вона належала йому цілком, бо ВО,НИ були зв'язані 
ніжним і могутнім ланцюгом-дитиною, що незабаром 
мала народитися. 

ЯК тільки вони лишилися вдвох коло вікна, вона знову 
почала свої ніжні скарги: 

- Полю, коханий Полю, скажи, чи любиш ти мене, 
як раніше? 

- Атож І Слухай, ти питаєш мене про це щодня, зреш
тою це робиться одноманітним. 

- Пробач! Це тому, що вже не можу вірити цьому, 
і мені треба, щоб ти мене запевняв, мені треба постійно 
чути від тебе це чудове слово; а що ти мені не кажеш уже 
його так часто, як колись, то я мушу просити його в тебе, 
вимолюючи, як милостиню. _ 

- Ну, гаразд, я люблю тебе! Але давай поговоримо 
про щось інше, прошу тебе! 

- О, який ти жорстокий! 
- Та ні, я не жорстокий. Тільки ... тільки як ти не ро-

зумієш ... не розумієш, що ... 
- О ні! Я прекрасно розумію, що ти вже не любиш 

мене. Якби ти знав, як я -страждаю! 
- СЛУ'Сай, Христіана, заклинаю - не нервуй мене. 

Коли б ти знала, як це нетактовно з твого боку! 
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- О, 
- Та 

їхав би. 

коли б ти любив мене, ти б так не казав. 
чорт забирай, КОЛІИ б не любив, то не при-

- Слухай. ТИ тепер належиш мені, ти мій, а я твоя. 
Нас нерозривно зв'язує народження нового життя; але 
пообіцяй мені, що коли розлюбиш мене колись, згодом, 
ТО ти скажеш мені. 

Так, обіцяю. 
Присягаєшся? 
Присягаюсь. 

да? 
л'rrе й тоді ми все-таки лишимося друзями, прав-

Безперечно, лишимось друзями. 
В той день, коли ти ме:не розлюбиш, ти прийдеш 

до мене й скажеш: «Христіано, Я дуже тебе люблю, та 
це вже зовсім не те, що було колись. Будемо тепер дру
зями, тільки друзями». 

Згода, обіцяю. 
Присягаєшся? 
Присягаюсь. 
Все-таки це для мене буде великим горем! Як ти 

кохав мене торік! 

Позад них лакей оповістив: 
- Пані герцогиня де-Рамас-Альдаварра! 
Вона приходила по-сусідському, бо Христіана щове

чора приймала ВСііх знатних курортників, як приймають 
принци в своїх королівствах. 

За вродливою іспанкою, усміхнений і покірний, йшов 
лікар lv1азеллі. Жінки потиснули одна одній руки, посі
дали й почали розмову. 

Андермат покликав Поля: 
- Друже, йдіть-но сюди, панна Оріоль чудово 

ворожить на карти, вона сказаЛа мені дивні речі. 
Він узЯlВ його під руку й додав: 
- Що ви за дивакІ В Парижі ми ні,коли не бачимось, 

навіть раз на місяць, дарма що дружина вас дуже за
прошує. Звідси довелося послати вам півтора десятка лис
тів, щоб змусити вас приїхати. А відтоді, як ви приїхали, 
l\южна подумати, що по мільйону щодня втрачаєте, та
кий розпач у вас на обличчі. Може, у вас на душі якась 
турбота? Може, вам можна допомогти? Скажіть нам. 

7 fj де-Мопассан, монт.QрlОЛЬ 157 



- НічогісіНblКО, любий. ЯКЩО я у вас у Парижі ча,с-
тіше не буваю ... то в Парижі, ви розумієте? 

- Цілком ... Догадуюсь. Але принаймні тут треба 
бути бадьорішим. Я вам готую два-три свята, які бу
дуть, гадаю, ціка,Вlі. 

Доповіли: 
- Пані Бар і пан професор Клош. 
Він увійшов з дочкою, молоденькою вдовою, рудою 

меткою. Потім, майже зразу ж, той самий лакей ОПОВііс
тив: 

- Пан професор Ма-Руссель. 
І за ним увійшла його дружина - бліда, ліl1НЯ жін

ка, з гладенько зачесаним на скроні волоссям. 
Професор Рем юза напередодні поїхав, купивши собі 

віллу на виключно вигідних, як говорили, умовах. 
Двом іншим лікарям дуже хотілося ЗІнати ці умови, 

та .Alндермат їм тілblКИ сказав: 
- О, ми виробили деякі умови, вигідні для всіх. Як

ЩО ви захочете наСЛlідувати ЙОЮ при,клад, то ми домо
вимось... Коли вирішите, то скажете мені, тоді погово
римо. 

Прийшов і ліка1р Лятон, потім лікар Онора - без 
ДРУЖИlни, яку він на люди не виводив. 

Тепер вітальню сповнював гомін голосів і шум 
розмов. Гонтран не відходив від Луїзи Оріоль, розмовляв 
з нею, нахиляючись до її плеча, і час від часу, сміючись, 
казав кому;сь, х'ГО підходив до них: 

- Це ворог, якого я стараюсь підкорити. 
Мазеллі сів коло дочки професора Клоша. Вже 

кілька днів він скрізь ходив за нею, і вона приймала 
його заходи з визивною сміливістю. 

Герцогиня не спускала з нього очей j здавалась обу
реною, роздратованою. Раптом вона підве.ТJaСЯ, пройш
ла через вітальню і, уриваючи розмову свого лікаря з 
рудою красунею, сказала: 

- Нам 'Гр1еба йти, Мазеллі. Я щось нездужаю. 
Коли вони вийшли, Х'РИ~11іана підійшла до Поля і 

сказала: 
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- Бідна жінка! ЯК 'Вона повинна страждати! 
Він неу;важно запитав: 
- Це xro? 
- Герцогиня! Хіба ви не бачите, я'к вона ревнує? 
Він різко відповів: 



- ЯкщО' ви почнете вбаЛlівати за всіма нав'язливИl\!И 
каханками, та й сліз не настачите. 

Вана відвернулась, ладна й справді заплакаТИ,-таким 
жарстоким він ЇЙ здаlВСЯ, і, сі,вши кала Шарлотти Орlіоль, 
саматньаї і враженаї незбаIlненною змінаю в поведінці 
Гантрана, сказала їй, хоч дівчина й не магла її зрозу
міти: 

- Бувають дні, коли хачеться вмерти. 
Андермат розпавідав Лlікарям пра наДЗlвwчайний ви

падок з дядькам Кловісам, у ЯКОГО' ноги 3Інову пачаЛIИ 
оживати. Він був, здавалось, такий переконаний, ща ніхто 
не міг сумніватися в йаго щирості. 

Відкали він збагнув хитрощі Оріалів та паралітика і 
зрозумів, що того року піймавоя на ЇXlній гаЧ()IК з бажання 
повірити в цілющі якості води, а найбільше, коли йому 
не вдалося без грашей здихатися нарікань старага,- він 
зрабив з ньаго маГУl1НЮ рекламу й ЧУДОІва нею кор/исту
вався. 

Повернувся Мазеллі, правівши свою паІІ!іє.нтку; тепер 
він був ві.'ІЬНИЙ. 

Гантран узяв йага під руку. 
- Парадьте мені, чарівний ДОКТОІР! Якій з дівчат 

Оріоль ви б віддали перевагу? 
Красунь-лікар шепнув йому на вухо: 
- ЯК каханці - моладшій, як дружині - стаРШІій. 
Го<нтран засміявся: 
- Ми з вами достату збігаємося думкою. Чудаво! 
Патім підійшав да сестри, яка все ще размовляла з 

Шарлаттаю. 
- 3наєш, я Інадумав, ща .в четвер ми паїдема на Пюї 

де-ля-Нюжер. Це найкращий кратер на цьому кряжі. Всі 
згадні. Отже, вирішена. 

ХРИС11іана байдуже пробурмотіла: 
- Я згадна на все, ща хачете. 
Прафесар Клош 3 дачкаю пачал,и прощатися, і Ма

зеллі, запрапа,нувавши їх провести, вийшов за маладаю 
ВДОlВою. 

Хвилин за .кілька всі разійшлися, бо Христіана об 
одинадцятій лягала спати. 

МарК!із, Поль і Гонтран праводжали дівчат Оріаль. 
ГoнrrpaH з Луїзою йшли попереду, і Бретіньї, відставши 
від них на кілька кроків, пачував, як тремтить у йага 
руці рука Шарлотти. 

7* 159 



Розіі\шлНСЯ З CJ10BaMII: «В четвер об одинадцятій
сніданок в готелі!» 

По дорозі назад вони зустріли Андермата, ЙОГО за· 
тримав у саду професор Ма-Руссель і говорив йому: 

- Ну, КОЛlи це зручно, я прийду за.втра враlнці, пого
воримо щодо вілли. 

Вільям Піішов додому з Гонтраном і Полем Бретіньї 
і, ставши ,навшпиньки, шепнув на вухо шурипу. 

- Вітаю вас, любий, ви були незрівнянні! 
Гонтрана вже два роки мучила нестача грошей, от

руюючи йому життя. Поки він розтринькував материн 
спадок, Вlін з безтурботністю і легковажністю, успадкова
ними від батька, жив у товаристві багатих, переснчених 
і розбещених юнаків, прізвища яких з'являються в газе
тах щоранку, ЯІ\lі належать до вищого світу, а';Іе рідко 
бувають у ньому, і які, постійно маючи справи з кокот

ками, самі засвоюють нрави і душевний склад повіі\. 
В Їх компанії було чоловік дванадцять, і всіх їх що

вечора можна було бачити в тому ж самому кафе на 
бульварі від півночі до третьої години ранку. Дуже еле
гантні, завжди у фраках і білих жилетах, з запонками, 
що коштували по двадцять луїдорів і щомkяця мінялись 
і купувались у найкращих ювелірів,- вони вміли тільки 
розважатися, залицятися до жінок, любили, щоб про них 
говорили, і всілякими засобами здобували гроші. 

Оскільки вони нічого не знали, крім щоденних скан
далів, розмов про будуари та стайні, дуелей та історій з 
картами, весь їхній кругозір замикався у цих стінах. 

Вони мали всіх жінок, що котирувались на любовному 
ринкові, мінялись ними, відступали їх один одному, пози
чали і говорили між собою про їх любовні як,ості, ніби про 
якості скакових коней. Вони бували також у ШУ:,I!Ю:\1У ти
тулованому світі, про який багато говорять і де майже всі 
:жінки відкрито підтримують любовні стосунки перед очи
ма своїх байдужих, які не бажають бачити, чи неуважних 
чоловіків; і вО'ни на цих жінок дивились, як і на тих, ін
ших, часом плутали їх, оцінюючи, хоч і віддаючи належ
не походженню і соціальному становищу. 

Ім доводилось вдаватися до всіляких хитрощів, щоб роз
добути потрібні для життя гроші, обдурювати лихварів, 
позичати де тільки можна, спроваджувати поставщиків, 
морочити кравців, які приносили кожні півроку рахунок, 
вирослий на три тисячі франків; вони слухали розповіді 
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,~ов,jй ~po Їх шахрайство, бачили витівки шулері,в у клубах 
1 в тои же час знали і почували, що ЇХ самих теж усі об
крадають - слуги, торговці, власники великих ресторанів 
тощо; вони розумілися на біржових махінаціях і таємних 
ділах і брали в них участь, щоб здобути кілька луїдорів,-
і тому Їх моральне чуття притупилась, заглухло, і єдиним 
обо~'язком честі для них було битися на дуелі, коли Їх 
зашдозрювали в тому, на ЩО вони здатні або в чому 
справді винні. 

Вс'і вони, або майже всі, поживши так кілька років, 
мусили кінчати або вигідним шлюбом, або гучним скан
далом, або самогубством, або таємним зникненням, рівно
значним смерті. 

Але всі вони розраховували на вигідний шлюб. Одні 
покладалися в цій справі на свою сім'ю, інші самі потай 
шукали багатих спадкоємиць і мали списки цих відданиць, 
'наче будинків, призначених на продаж. Найбільше висте
жували 'ВОНИ екзотичних дівчат, північних та південних 
американок, яких засліплювали своїм шиком, славою мар
,нотратників життя, шумом своїх успіхів та елегантністю 
своєї особи. 

Поставщики також розраховували на їхнє вигідне од
руження. 

Але це полювання на відданиць з добрим посагом 
могло затягтися надовго. У всякому разі, воно вимагало 
шукання, майстерного спокушання, клопоту, візитів,

усієї тієї енергії, на яку Гонтран, безтурботний по натурі, 
був зовсім не здатний. 

Вже давно він говорив собі, з кожним днем більше 
страждаючи через брак грошей: «Треба, нарешті, на щось 
зважитись». Але ні на що не зважувався і нічого не зна
ходив. 

Він дійшов до того, що мусив вдаватися до всяких хит

рощів заради н'ікчемних сум, до всяких сумнівних при
йомів людини з порожньою кишенею, і, - це найгірше -
подовгу жити в сім'ї, як раптом Лндермат підказав йому 
ідею - одружитися з якоюсь із дівчат Оріоль. 

Спочатку він з обережності змовчав, хоч з першого 
погляду дівчина здалась йому занадто нижчою від нього, 
щоб погодитись на цей мезальянс. Але, подумавши кілька 
хвилин, в'ін змінив свою думку 'і зразу ж вирішив почати 
жартівливе залицяння, як водиться на курортах, яке не 
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скампраметувала б йаго й дало б змагу, в разі потреби, 
відступитись. 

Чудово знаючи свогО' зятя, він разумів, ща цю пропа
зицію той довго обмірковував, зважував та підготовляв, 
що вона обіцяла йаму великі вигоди і ща інша подібна 
нагада навряд чи трапиться. 

До таго ж, ніякого клопату,- тільки нахились і візьми 
гарну дівчину, бо ж моладша Йо.му дуже подобалась, і 
він часто дума,в, ща згодам буде дуже приємно зустрі
тися з нею. 

Таж він вибрав Шарлотту Оріаль і незабаром зміг на
стільки прихилити її до себе, ща вже мажна було фор
мально асвідчитись. 

Та оскільки батько віддавав другій дочці посаг, якого 
жадав Андермат, то Гантра'Н мусив або. відмовитися від 
одруження, або переключитися на старшу сестру. 

Він був та'кий обурений, ща в першу хвилину збирався 
паслати під три чарти сваго зятя і лишитися холостяком 
до нової нагоди. 

Але саме в цей час йому було сутужнО', так сутужно, 
що він мусив для гри в казино попросити в Поля ще двац. 
цять п'ять луї на додачу до тих багатьох, яких ніколи не 
павертав. Крім того, іншу жінку треба було ще розшуку
вати, завоювати, захопити. Може, даведеться ще натра

пити на перешкади з боку сім'ї, а тут, не рушаючи з міс
ЦЯ,- досить тільки позалицятися, вдати закоханага, і він 
заволодіє старшою, як зумів покарити моладшу. Тим са
мим він забезпечував собі банкіра в осабі зятя, на якогО' 
завжди може скинути від;повідальність, якому зможе 
без кінця дорікати і каса якого буде завжди для нього 
відкрита. 

А майбутню дружину він одвезе до Парижа і в'Їдре
комендує ЇЇ, як дачку АндерматовО'ro кампаньЙона. До 
тога ж, вона мала ім'я курорту, куди він нікали не паїде 
з нею, нікали! ніколи! - дадержуючи правила, що річки 
до своїх початків не повертаються. У неї гарне обличчя і 
манери, вона дасить вихована, щоб стати ще більш еле
гантнаю, досить розумна, щоб зрозуміти світ, вміло три
мати себе в ньому, грати там значну роль, навіть робити 
честь своєму чоловікові. Казатимуть: «А цей вітрагон узяв 
вродливу дівчину і, здається, дабре з неї патішиться»,

і він справді гадав потішитися з неї, бо збирався поверну-
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тись до холостяцького життя, тільки вже з грошима в ки· 
шені. 

Отож він переключився на Луїзу Оріоль і, несвідоме 
скориставшись із ревнощів, що точили серце засмучено] 
Дівчини, збудив у ній кокетство і невиразне бажання від
бити в сестри красуня-залицяльника, якого звали - «пан 
-граф». 

Вона не усвідомлювала цього, не думала про це, не бу
дувала планів; вона просто була вражена, коли він їх зу
стрів і «викрав». Та помітивши його виключну уважність 
і старання сподобатись, відчула з його поведінки, погля
:дів, вчинків, що він аж Н'іяк не закоханий у Шарлотту; 
іВона не зазирала далеко вперед і, лягаючи спати, почу
вала ее бе щасливою, веселою, мало Не переможницею. 

у наступний четвер довго не Н8іважувались вирушити 
до Пюї де-ля-Нюжер. Небо було похмуре, повітря важ
·ке,- боялись дощу. Але Гонтран так наполягав, що пере
міг нерішучих. 

Сніданок пройшов сумно. Христіана напередодні по
сварилася з Полем без видимої причини. Андермат бо
явся, що з шлюбом Гонтранові не пощастить, бо дядько 
Оріоль якраз сьогодні вранці висловився про нього дВd
значно. Гонтран, попереджений про це, оскаженів і вирі
шив добитися свого. Шарлотта, передчуваючи сестрину 
перемогу і нічого не розуміючи в такій зміні, хотіла ли
шитися вдома. Ії лед:ве умовили поїхати. 

Ноїв ковчег повіз своїх звичайних пасажирів у пов
ному складі на високе гірське плато, що підноситься над 
Вольвіком. 

Луїза Оріоль раптом стала балакучою і всю дорогу 
розважала компанію, вона розпоВ'іла, що чорний вольві
цький камінь - це лава колишніх вулканів; його викори
стовували як матеріал для побудови всіх тутешніх церков 
і будинків; через це овернські міста і виглядають такими 
похмурими. Вона показувала місця, де тешуть цей камінь, 
а також потік .'lави - каменоломню, з якої видобувають 
цю породу, і звернула увагу на величезну чорну Мадонну, 
ПО~РQВИТельку міста, що стояла на вершині гори, над 
Вольвіком. 

Потім піднялися на BepXH€ плато, горбасте від ста
рих погаслих вулканів. Коні пішли ступою по довгому 
і стрімкому шляху. Край дороги простяглись чудові зелені 
ліси. Всі мовчали. 
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Христіана згадувала про поїздку на Тазенат-ське те· 
ро. Екіпаж був ТIQЙ же самий, ті ж саМіі люди, та не ті 
вже серця! Нсе було ніби те ж саме ... а ПРIQте ... проте ... 
Що ж сталося? Майже нічого!.. Трохи більше любові 
у неї в серці, трохи менше - у нього ... майже нічого! .. 
Рі~ниця невелика: тоді бажання зароджувалось, тепер 
вОІНО вмирає ... майже нічого!.. Невидима тріщина в їх 
почутті через пересиченість ніжністю ... О, майже нічого, 
майже нічого! .. Тільки не 'Гой 'вигляд, 60 те ж обличчя 
здається тим же очам іншим! .. Що таке ПОГЛЯд? .. Май
же нічого! 

Візник спинився й сказав: 
- Оце тут, праворуч по с'Гєжці через л,іс. йдіть, не 

звертаючи, до кі'нця. 
Усі ВИЙШЛИ, ,крім маркіза, якому здавалось, що надто 

жарко. Луіза з Гонтраном пішли :ВlПеред, а Шарлотта 
лишилась 'Позаду з Полем та Христіаною, яка насилу пе
реСУ'вала <НОГИ. Дорога через ліс видалась Їм довгою; 
нарешті, Q30НИ вийшли на гірський хребет, порослий ви
СOJЮЮ травою, і почали підійматися до к,ратера потухло
го вулкана . 

. ПіДIНЯВШИіСЬ на вершину, Луїза і Гонтран СПІІНИЛИСЬ; 
високі й стрункі, вони, зд.авалось, ширяли у хмарах. 

До них підійшли ВClі Ї~Hi супутники. Екзальтовану 
душу Пол,я Бреті,ньї 'Охопив ліричний порив. 

З усіх боюі,в HaBKOIlIO них підіймалИ'сь химер:ні зрізані 
.конуси, деякі Сl1рімкі, інші ПРИПЛЮЩЄlн,і, але воі збері
гали своєрідний вигляд мертвих вулканів. Ці важкі об
рубки гір з пласкими :в,еРШИll:-Dами тяглися З півдня }'(1 

заХІД, перетинаючи безмежну спустошену полонину, яко. 
лежала на тисячу метрів вище Лімані; прост'Ягаюч!!сь 
у безмежну даль, ця рівнина непомітно зливалась з З3-
туманеним, синюватим обрієм. 

!Праворуч, над у-сіма своїми братами, сімома чи вісь
мома десятками погзc.тrих вулканів, височів Пюї де-Дом. 
Далі виднілись Гравенуар, Круель, !Подж, Со, Ношан, 
Ваш. На передньому плані - Пар'ю, Ком, Жюм, Тресу, 
Лошадьєр - величезне кладовище вулканів. 

Молоді люди ДИВИЛІИІСЯ, вражеНlі. Вони стояли біля 
першого кратера, Нюжера. На дні глибокої, порослої 
трав'Ою воронки виднілися "'ри величезні брили корич
невої лави, яка була викинута останнім подихом вулка-

164 



на, а потім впала назад у його завмерлу пащу й Л:ИIillИ
лась у н'Їй на віки віЧІні. 

[онтран СКРИКlН'УВ: 
- Я спущусь ІНа дно! Хочу поглянути на цих мерт

вих драконів. Ходімо, мадмуазель. Біжімо зі мною! 
І, схопивши з,а руку Луїзу, ПОТЯ'Г її за собою. Шар

лотта теж було побігла за НіИМИ, але раптом спинилась; 
якийсь час вона дивилась, як вони біжать, побравшись 
за руки і підстрибуючи, потім круто повернулась і пішла 
назад до ХристіаlНИ з Полем, що СИJJJіли на траві край 
схилу. Тут вона впала на,Вlколішки, сховал'а обличчя 
в сукню молодої жінки й заридала. 

Христіана, яка її добре розуміла і яку останнім часом 
чуже горе вражало, як своє власне, обняла дівчину за 
шию і, з'ворушена д;о сліз, прошеПОТііла: «Моя біДН'Єlнька, 
бідненька» ! 

Дівчина ПрОд!ОIв<жувала плакати, лежачи на землі і 
сховавши голову; а її руки машинально рвали траву. 

Бреl1і:ньї підвівся і ;відійшов убік, роблячи вигляд, що 
нічого не помічає, але горе цієї дівчини, розпач невин
ІНОГО створіння викликали в ньому nнів проти Гонтрана. 
ЙОго дратував глибокий сум Христіани, а це перше 
розчарування дівчини схвилювала його до глибини 
душі. 

Він повернувся і сказав, ставши навколішки біля дів
чини: 

- Ну, заспокойтесь, благаю вас! Вони зараз при
йдуть, заспокойтесь. Не треба, щоб вони побачили, як ви 
плачете. 

Вона схопилась, злякавшись самої думки, що сестра 
може :.застати її в сльозах. У грудях її клекотіли ридан
ня, але ВЮіна стримувала їх, здушувала, і вони ще біль
шим болем тис:нули на її серце. Вона шепотіла: 

- Так ... так ... Вже все ... Нічого ... уже все ... Гляньте, 
'Нlічого не помітно ... Правда ж? .. Нічого не помітно? 

Христіана витерла ЇЙ щоки своєю хусточкою, потім 
провела нею по своєму обличчю. ВО'на ска:зала Полю: 

- Підіть подивіться, що вони роблять. Іх і не видно. 
Вони десь там, за брилами лави. Дівчинка побуде зі 
мною, я постараюсь її заСПОКОЇТIИ. . 

Бретіньї підвівся і сказав тремтячим голосом: 
- Я піду... Я приведу їх, але він матиме справу зі 

МІНОЮ ... ваш брат... сьогодні ж.~ Він мусить пояснити 
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мені свою поведінку, якій немає наз'ви - після того, що 
він нам казав цими днями. 

І він бігом пустився на дно кратера. 
Гонтран, потягнувши Луїзу, щосили побіг з н~ю по 

крутому схилу; він ЗМ)'ІСИВ її розігнатися, щоб потім ма
ти змогу її спинити і підтримаllИ,- щоб їй дух забило, 
щоб голова в неї запаморочилась, щоб вона злякалась. 
Вона мимоволі бігла разом з ним, намагаючись його 
зупинити, і бурмотіла: 

- Ох, не так ШВИДІЮ! .. Я впаду ... Ви в60жеволіли! .. 
Я 'впаду! .. 

Наскочивши на брили л'аIВИ, вони СПIИlНИЛИСЬ, задиха
ні. Потім обійшли навколо них, розглядаючи широкі 
розколини, що утворювали ніби льох з ПО.ЩВіЙним ви
ходом. 

Коли вулкан перед своєю загибеллю вивернув цю 
останню ла'ву, він уже був неспроможний кинути ЇЇ, як 
колись, в небо, він її виплюнув, густу й холодну, і вона 
застигла на устах мертвяка. 

- Пі,демо туди,- Clказав ГонтраІН. 
І підштовхнув дівчину вперед. ЯК тіль'ки ВОНИ увійш

ли в грот, він Clказав: 
- От, мадмуазель, зараз саме найзручніший 1\10-

мент, щоб вам оовідчитись. 
Вона була вражена: 

Освідчитись?. Мені? 
- Аюж, двома словами: ви чарівна! 
- Це ви OOC'J1)i моїй скажіть. 
- О! Ви добре знаєте, що я і не думаю освідчу-

:ватись вашій сестрі. 
Годі! 

- Слухайте, адже ж ви жі'Нlка і ПОВИІнні зрозуміти, 
що я тільки вдавав, ніби залицяюсь до вашої сес11рИ, 
щоб побачити, як ви до цього поставитесь! .. Як ви буде
те дивитись на мене! .. Ви дивились на мене з ненавистю. 
Ох, яК!ий я був ра.циЙ! Тоді я спроБYlв,ав, як тільки міг, 
натякнути вам про ової справжні почут'J1Я! .. 

З нею ніхто ще так не говорив. Вана відчувала ра
діоне збентеження; її серце ОООВНЮ13али щастя і гор
дість. 

ВіlН 'казав далі: 
Я добре знаю, що з вашою сестричкою вчинив не

гідно. Нічого не поробиш. Але вона зрозуміла, в чім річ. 
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Бачите - вона лишилась на горі, не схотіла йти з нами ... 
О, вона зрозуміла, все зрозуміла! 

I?~.H взяв Луїзу Оріоль за руку й ніжно, гречно поцілу
вав 1и пучки, приказуючи пошепки: 

~ Яка ви гарна! Яка ви гарна! 
Прихилившись до кам'яного муру, вона прислухалась, 

як б'ється її схвильоване серце, і мовчала. Зараз у неї 
була тільки одна думка - думка про перемогу над се
строю,- вона тріумфувал,а. 

Аж ось біля входу в грот з'явилась чиясь тінь. На них 
дивився Поль Бретіньї. Гонтран невимушеним жестом ви
пустив маленьку руку, яку тримав коло уст, і промовив: 

- А, це ти ... Ти один? 
- Так. Ваше зникнення всіх здивувало. 
- Гаразд, ми вертаємось, мій любий. Ми оглядали 

кратер. Хіба це не цікаво? 
Луїза, червона, як піон, вийшла перша й почала підій

матись по схилу, а молоді люди пішли ззаду, тихо роз
мовляючи між собою. 

Христіана і Шарлотта дивились на них згори і чекали, 
побравшись за руки. 

Потім усі вернулись до екіпажа, де залишився маркіз, 
і Ноїв ковчег рушив до Анваля. 

Раптом екіпаж спинився в сосновому гайку, візник 
почав лаятись - поперек дороги лежав старий здохлий 
осел. 

Всі захотіли подивитись на нього і вийшли з екіпажа. 
Осел лежав на темному поросі, сам теж темний і такий 
охлялий, що його шкура, постирана в місцях, де випина
лись кістки, здавалось, ось-ось прорвалась би, коли б тва
рина не сконала. Під обліЗJJОЮ шерстю вимальовувався 
весь кістяк, а rOJJOBa, його жалюгідна rOJJOBa з заплюще
ними очима, здавалась величезною; вона спокійно лежаJJа 
на ложі з битого щебеню,- так спокійно, так нерухомо, 
ніби тварині був приємний цей незвичайний для неї спо
чинок. Довгі, опалі вуха звисали, як ганчір'я. Дві роз'я
трені рани на колінах говорили про те, що осел сьогодні 
не раз падав, аж поки не звалився востаннє; а ще одна 

рана на боці вказувала місце, куди рік у рік бив його ха
зяїн гострою залізною палицею, щоб прискорити його 06-
важнілу ходу. 

Візник, взявши труп за задні ноги, поволік його до 
канави, і шия в осла витяглась, немовби він збирався 
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заревти, заголосити востаннє. Зваливши його в траву, 

візник тото лробурча'в: 
-=- І що за наволоч покинула його тут на шляху! 
Ніхто нічого не сказав; усі посідали в екіпаж. 
Хрнстіана, засмучена, схвильована, бачила перед со-

бою все жалюгідне життя тварини, що кінчилось тут, край 
дороги: ось маленький веселий віслюк з великою головою 
і великими блискучими очима, смішний і добродушний, 
з жорсткою шерстю і довгими вухами, який скаче на волі 
біля ІlJатері; потім перший візок, перший узвіз, перші 
удари! А далі, далі безупинна й страшна путь нескінчен
ними шляхами! І удари! Удари без кінця! Важка ноша, 
пекуче сонце, а на 'Поживу жмут соломи, трохи сіна, кіль
ка галузок - і спокуса зелених пасовищ вздовж камени
стих доріг. 

А потім на старість - гострий залізний наконечник 
замість гнучкої лозИІ-lИ і жахливі муки виснаженої, зади

ханої, розбитої тварини, яка вічно тягне непосильНJ:і'І тя
гар, якій болить кожен член, усе старе тіло, зношене, як 
одежа в жебрака. І, нарешті, смерть, благодійна смерть 
за три кроки від зеленого яру, куди з прокльонами тягне 
його проїжджий, щоб очистити шлях. 

Христі ана вперше зрозуміла страждання істот-рабів 
і подумала, що смерть іноді буває дуже бажана. 

Але ось вони проїхали мимо візка, що його, знемагаю
чи від втоми, тягли напівголий чоловік, обшарпана жінка 
та ОХ.'ІяmrЙ собака. 

Вони спітніли й задихались. Худий, шолудивий собака 
з висолопленим язиком був прив'язаний між голоблями. 
У візку були звалені дрова, мабуть, крадені, пеньки, суч
ки, поламане гілля, під яким, здавалось, щось було схова
іНе; на гіллі було розстелено лахміття, а на ньому сиділа 
дитина, видно було тільки голівку в сірому ганчір'ї; ма

ленька кулька з очима, носом і ротом! 
Це була сім'я, людська сім'я! Замучений осел здох 

від виснаги, і чоловік, без жалю до свого мертвого слуги, 

не спихнувши його навіть у канаву,- кинув його серед 
дороги під колеса проїжджих екіпажів. А сам з дружиною 
запрігся у голоблі, і вони потягли візок, як тяг його до
піру осел. Вони йшли! Куди? Навіщо? Чи було в них хоч 
кілька су? Чи довіку вони тягтимуть візок, бо їм ні на що 
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купити другого осла? З чого Їм жити? Де спинитись? 
І помруть вони, мабуть, так само, як їхній осел. 

Чи одружені ці старці, чи просто спарувались? І дитя 
їхнє, це безформ'не звірятко, замотане в брудне ганчір'я. 
мабуть, теж житиме таким же життям, ЩО й вони. 

Христіана з сумом думала про все це, і нові думки по
ставали в глибині її стривоженої душі. Вона невиразно 
побачила тепер страшну долю бідаків. 

Гонтран раптом сказав: 
- Не знаю чому, але я хотів би, щоб ми пообідалп 

сьогодні всі разом у Англійському кафе. Приємно було б 
побачити бульвар. 

А маркіз пробурмотів: 
- Ну, і тут непогано. Новий готель набагато кращий 

від cTaporQ. 
Поминули Тур ноель. Серце в Христіани затремтіло 

від спогадів, коли вона впізнала той каштан. Вона гляну
ла на Поля, але він сидів, заплющивши очі, і не побачив 
її смиренного заклику. 

Незабаром попереду екіпажа показались двоє селян, 
які, напрацювавшись, ішли· повільним, стомленим кроком, 
тримаючи на плечах мотики. 

Дівчата Оріоль почервоніли аж до волосся. Це були 
їх батько та брат. Вони знову, як і колись, ходили на ви
ноградники, цілі дні поливаючи своїм потом землю, що 
їх збагатила, і з ранку до вечора перекопуючи її під пеку
чим промінням сонця, тимчасом як Їхні добротні сюртуки, 
ретельно складені, спочивали в комоді, а циліндри - в 
шафі. 

Обидва вони вклонились, приязно посміхаючись, і всі 
у відповідь помахали Їм руками. 

Коли під'їхали до готелю, Гонтран вискочив з Ноєза 
ковчега і пішов було до казино; але Бретіньї зразу спинив 
його: 

- Слухай, мій любий, негаразд ти робиш, і я пообі-
цяв твоїй сестрі поговорити з тобою про це. 

- Про що поговорити? 
- Про те, як ти поводишся останніми днями. 
Гонтран спитав зухвало: 

ЯК я поводжуся? З ким? 
З дівчам, яке ти кинув. Це підло. 
Ти вважаєш? 
Так, вважаю ... і не без підстав. 
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- Та-тз-та! Чи давно ти став жаліти покинутих жінок? 
- Ну, знаєш! Тут же йдеться не про кокотку якусь, а 

про молоденьку дівчину. 
- Це я прекрасно розумію, тому й не спав з нею. 

Різниця чимала. 
Вони пішли поруч. Тон Гонтрана обурював Поля, j 

він знову почав: 
- Коли б ти не був моїм другом, я сказав би тобі 

пару теплих слів. 
- А я не дозволив би тобі їх сказати. 
- Ах, облиш, любий! Слухай, мені шкода цієї дівчин-

ки. Вона плакала сьогодні. 
Он як! Плакала? Мені це дуже лестить! 
Ну, не жартуй. Що ти гадаєш робити? 
Я? Нічого. 
ЯК то «нічого»? Ти ж поводився з нею так, що 

скомпрометував її. Адже ж ти сам недавно говорив нам, 
сестрі й мені, що гадаєш з нею одружитися ... 

Гонтран спинився і промовив глузливим тоном, в яко
му було чути погрозу: 

- Сестрі й тобі краще було б не втручатися в чужі 
.1Іюбовні справи. Я вам сказав, що дівчина мені подобає
ться і що коли б я одружився з нею, то вперше в житті 
зробив би розумний і розважливий вчинок. От і все. 
А сталося так, що тепер мені більше подобається старша. 
Почуття мої змінились. Це з кожним трапляється. 

Потім додав, пильно глянувши У вічі Полю: 
- А ти що робиш, коли жінка перестає тобі подоба

тись? .Ж:алієш її? 
Поль Бретіньї розгублено дивився на нього, силкую

чись зрозуміти приховане значення його слів. Він теж 
почав гарячитися і різко сказав: 

- Ще раз кажу - тут ідеться не про повію і не про 
заміжню жінку, а про невинну дівчину, яку ти обдурив 
якщо не обіцянками, то всією своєю поведінкою. Це під
ло! Чуєш? Так не роблять порядні, чесні люди! .. 

Гонтран зблід і тремтячим голосом урвав його: 
- Мовчи! .. Ти й так уже надто багато сказав... а я 

надто багато слухав ... Годі! Я теж, коли б не був твоїм 
другом ... показав би тобі, як я відплачую за образу. Ще 
одне слово, і між нами все буде скінчено. Назавжди! 

Потім, твердо вимовляючи кожне слово, кинув Полю 
просто в обличчя: 'f' 
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- Ти не вправі вимагати від мене пояснень ... Скоріше 
я міг зажадати Їх від тебе ... Є такі вчинки, що дійсно не 
личать ні порядним, ні чесним людям ... Вони можуть мати 
різні ... форми ... Дружба мусила б застерігати від цього, 
і любов не може тут бути виправданням. 

Але раптом, змінивши тон, він сказав весело, майже 
жартуючи: 

- Щождо Шарлотти, то якщо вона так зворушила 
тебе й подобається тобі, візьми її собі, одружися з нею. 
Одруження часто допомагає вийти з скрутного станови· 
ща. Це і вихід, і фортеця, де можна забарикадуватись від 
надто настійливої ніжності. Дівчина гарна й багата! .• 
Адже тобі однаково доведеться колись розпрощатися 3 

своєю волею. Цікаво було б, якби ми одружилися ту" 
обоє в один день,- бо я ж одружуся з старшою. Це поки 
що секрет,- не кажи нікому... І надалі не забувай, що 
ти менше, ніж будь-хто, маєш право говорити про чес
ність та сумління у любовних справах. Тепер іди у своіх 
справах. А я до своїх візьмусь. Прощай. 

І, круто повернувшись, він пішов до села. Поль Бре
тіньї, збентежений і стривожений, поволі пішов до мон1'
оріольського готелю. 

Він старався пригадати кожне слово Гонтрана, щоб 
зрозуміти його натяки, ЇХ сенс і дивувався, як спритно 
приховують деякі люди таємні, приховані сторони своєї 
душі. 

Христіана запитала його: 
- Що вам сказав Гонтран? 
Він пробурмотів: 
- Боже мій, йому ... йому тепер більше подобається 

старша ... Гадаю навіть, що він збирається з нею одружи· 
тися ... А коли я почав йому трохи різко дорікати, він обез· 
зброїв мене натяками... неприємними ... для нас з вами. 

Христі ана впала на крісло іпрошепотіла: 
- О боже мій! .. Боже мій! .. 
Але тут нагодився Гонтран, що прийшов обідати; він 

поцілував сестру в лоб і весело спитав: 
- Ну, сестричко, як ся маєш? Не дуже стомилась? 
Потім він потиснув руку Полю й звернувся до Андер

мата, що увійшов у кімнату слідом за ним: 
- О, мій зять! Кращий з усіх зятів, чоловіків і прия· 

телів, чи можете ви мені точно сказати, скільки коштує 
старий здохлий осел, що валяється на дорозі? 
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ІУ 

Андермат з лікарем Лятоном прогулювались перед 
казино по терасі, оздобленій вазами фальшивого мармуру. 

- Він зі мною вже навіть не вітається,- скаржився 
лікар на свого колегу Бонфія.- Сидить отам у своєму 
лігві, як дикий кабан. Він, мабуть, якби міг, отруїв наші 
джерела. 

Андермат ходив глибоко замислений, заклавши руки 
за спину і зсунувши на потилицю сірий фетровий котелок, 
так що відкрився край лисини над чолом. Нарешті він 
сказав: 

- О, за три місяці товариство проситиме пощади. 
Ми разхо~димося тільки в десяти тисячах франків. Це той 
дурень Бонфій підбурює їх проти мене і запевняє, що я 
поступлюся. Але він дуже помиляється! 

Головний лікар підхопив: 
- Ви знаєте, вчора вони закрили своє казино! Ніхто 

туди не ходив. 

- Знаю, але й у нас народу не густо. Усі сидять У 
готелях. А в готелях нудно, мій любий. Треба розважати 
ХВО!1ИХ, щоб сезон Їм здався надто коротким. Ви поди
віться, хто тут буває вечорами,- тільки ті, хто живе у 
нашому монт-оріольському готелі, бо Їм близько, а іншим 
не хочеться вилазити з дому. Вся справа в дорозі, ні в 
чому іншому. Успіх завжди залежить від непомітних, 
нібито нікчемних причин. Треба тільки знайти Їх. Треба, 
щоб дороги, які ведуть до місця розваги, самі були роз
вагою, початком приємності, так би мовити, вступом до 
втіх, що вас чекають. 

- А дороги, що сюди ведуть, всі погані - кам'янисті, 
круті, з вибоїнами. Вони стомлюють. Коли дорога туди, 
куди хочеш піти, широка, рівна, тіниста вдень, а ввечері 
легка й полога, то мимоволі потягне сюди і вдруге. Якби 
ви знали, як міцно зберігає тіло спогад про тисячу дрібних 
відчуттів, про які в розумі не лишилося й сліду! Я гадаю, 
саме на цьому побудована пам'ять у тварин. Якщо було 
жарко, коли ви десь ішли, чи ви собі набили ноги об не
рівне каміння, чи важко було підійматися,- ви відчуєте 
непереможну фізичну відразу до цієї дороги, хоч ви зовсім 
про щось інше думали, йдучи. Ви розмовляли з прияте
лем, зовсім не помічали цих дрібних невигод, нічого не 
бачили, нічого не запам'ятали, але ваші ноги, м'язи, 
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легені,- все ваше тіло не забуло цих відчуттів, і воно 
скаже розумові, коли той захоче вести вас знову цим 
самим шляхом: «Ні, не піду, мені там було дуже не
приємно». І голова послухається без суперечок, скоряю
чись мовчазному протесту товаришів, що її носять. 

- Отож нам потрібні хороші дороги, а це значить, що 
мені потрібні землі того впертого осла Оріоля. Але тер
піння ... Ах, до речі, Ма-Руссель придбав дачу на тих 
самих умовах, що й Ремюзо. Довелось піти на цю малень
ку жертву, адже він віддячить нам за неї вдесятеро. 
Спробуйте довідатися про наміри Клоша. 

- Він зробить, як інші,- сказав лікар.- Але ось що 
спало !\Іені на думку кілька днів тому і про що ми зовсім 
забули; це метеорологічний бюлетень. 

- Який метеорологічний бюлетень? 
- у великих паризьких газетах! Це конче потрібно! 

НеобхіДlіО, щоб температура повітря на нашому курорті 
була вища, сталіша, рівніша, ніж у сусідніх, конкуруючих 
з нами курортах. Ви заплатите за надрукування метеоро
логічного бюлетеня у найголовніших впливових органах, 
а я щовечора повідомлятиму телеграфом про атмосфер
ний стан у нас. Я зроблю так, що пересічна температура 
в Монт-Оріолі в кінці року буде вища за температури 
околишніх місць. Найперше, що впадає нам у вічі, коли 
ми розгортаємо великі газети, це температура у Віші, 
Руайя, Мон-Доре, Шатель-Гюйоні тощо - під час літньо
го сезону, а під час зимового - температура Канн, Мен
тони, Ніцци, Сен-Рафаеля. В цих місцевостях завжди 
повинна бути чудова погода, любий директоре, щоб пари
жанин думав: «Чорт забирай, щастить же тим, хто туди 
поїхав!». 

Андермат скрикнув: 
- Сто чортів! Ви маєте рацію! ЯК же я не подумав 

[ІРО це? Сьогодні ж за це візьмуся. До речі, якщо вже 
мова в нас зайшла про корисні заходи, то чи написали ви 
професорам Ляренарові та Паскалі? Хотілось би мені при
манити їх сюди. 

- Неприступні, любий голово... Принаймні... При_· 
наймні, поки самі не пересвідчаться, що наша вода чудо
ва ... Але на них не впливають ніякі попередні ... переко
нання ... 

Вони пройшли мимо Поля і Гонтрана, які пили каву 
після сніданку. Надходили й інші хворі, здебільшого чоло-
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віки, бо жінки після lЖl завжди провадять годинку-дві 
у себе в кімнатах. Петрюс Мартель наглядав за слугами, 
пакрикуючи: «Кюммелю, коньяку, ганусівки!» - тим гуч
ним ба<:ам, яким за годину до тога керував репетицією 
і давав тон примаданні. 

Андермат на хвилину спинився паговарити з малодими 
JlЮДЬМИ, а патім знову пішав прогулюватись з галавним 
лікарем. 

Гонтран разкинувся у кріслі, паклавши нагу на ногу. 
Сх.рестивши руки, відхилившись на спинку, він дивився 
в неба, пускав дагари дим цигарки і, здавалося, відчував 
цілкавите щастя. 

Раптом він запитав: 
- Чи не хачеш прагулятися в далину Сан-Сусі? Дів-

чатка будуть там. 
Паль завагався, патім, падумавши, відпавів: 
- Добре, хадіма. 
Патім дадав: 
- А як тваї справи, пасуваються? 
- Чорт забирай! Вона у мене в руках і тепер уже не 

вирветься! 
Тепер Гантран зрабив друга павірникам сваїх таємниць 

і разпавідав йому день у день пра сваї успіхи та перемоги. 
Навіть так влаштував, щаб тай був присутній, як на
персник, на пабаченнях, ба він дуже датепна дабився паба
чень з Луїзаю Оріаль. 

Після прагулянки да Пюї де-ля-Нюжер Христіана 
більше не брала участі в екскурсіях, бо майже не вихади
ла з дому, і тому зустрічатися стала важка. 

Паведінка сестри ставала на перешкаді Гантрану, 
аднак незабарам він дабрав спасабу зарадити сабі. 

Вихаваний у звичаях Парижа, де чалавіки йага типу 
дивляться на жінок, як мисливці на дичину, і знають, ща 

палювання часам буває важким і вимагає настійливості, 
він дабре знався на всіляких хитрощах цієї погоні і збли
ження з тими дамами, яких жадав. Він краще, ніж будь
хто., вмів каристуватись посередниками чи карисливими 
паслугами і задного пагляду вгадував, хто. може згади

тися для його замірів. 
Кали в нього. не стала несвідамої дапамаги Христіани, 

він пачав шукати для заміни сестри неабхідну йому спіль

ницю - «співчутливу натуру», як казав він, і дуже ШВИД-
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ко спинив свій вибір на дружині лікаря Онора. Для цього 
було багато підстав. Передусім, її чоловік приятелював з 
Оріолями, бо лікував цю сім'ю вже двадцять років. Молод
ших дітей він знав від народження, щонеділі у них обідав, 
а щовівторка частував Їх у себе. Дружину лікаря, гладку 
стару даму, малоосвічену вульгарну особу з претензіями, 
легко можна було приманути, користуючись її схильністю 
до марнославства,- вона, звичайно, з усіх сил старати
меться догодити графу де-Равенелю, шурину самого влас
ника Монт-Оріоля. 

До того ж, Гонтран, що не раз мав справу з паризькими 
звідницями, зразу впізнав у ній жінку, дуже придатну для 
цієї ролі. Випадково зустрівши її на вулиці, він подумав: 
«Зовнішність у неї відповідна, а в кого професійна зовніш
ність, у того й душа така ж». 

Тож він якось провів її чоловіка аж до дому і зайшов 
до них. Сів, поговорив, полестив дамі, а коли в готелі 
подзвонили на обід, сказав, підводячись: 

- ЯК у вас смачно пахне. У вас варять, мабуть, краще, 
ніж у готелі. 

Пані Онора, запишавшись, пробелькотіла: 
- Боже мій! .. Якби я зважилась ... Якби я зважилась, 

пане граф ... 
На що якби зважились, люба пані? 

- Запросити вас до нашого скромного обіду. 
- А що ж! Ій-богу, я залюбки б згодився. 
Лікар стурбовано бурмотів: 
- Але ж у нас нічогісінько немає ... Суп, м'ясо, кур

ка- та й усе. 
Гонтран сміявся: 
- З мене досить. Цілком досить. Приймаю запро

шення. 

І він пообідав у подружжя Онора. Товста господиня 
раз у раз схоплювалась, брала страви з рук покоївки, щоб 
та не пролила соусу на скатертину, і, незважаючи на не

вдоволення чоловіка, сама прислужувала за столом. 
Граф похвалив її обід, помешкання, гостинність і по

кинув її в цілковитому захопленні. 
Він знову до них навідався, немов гуляючи, знову на

просився на обід і став постійним гостем у пані Онора, 
куди частенько забігали дівчата Оріоль за старою сусід
ською звичкою. 
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Гонтран годинами просиджував у товаристві трьох 
дам, був дуже люб'язний з обома сестрами, але з ](ожним 
днем усе більше підкреслював прихильність до Луїзи. 

Ревнощі, що роз'єднали сестер, коли він почав заmщя
тись до Шарлотти, тепер набрали у Луїзи характеру во
йовничої ненависті, а у молодшої - спокійної зневаги. 
у недомовках і стриманому поводженні з Гонтраном по
тайної на вдачу Луїзи було більше кокетства і загравання, 
ніж у безтурботній, щирій веселості її сестри. Шарлотта, 
вражена в саме серце, приховувала з гордощів свій біль, 
вдавала, що нічого не бачить, нічого не розуміє, ходила 
на всі зустрічі в пані Онора, роблячи вигляд, ніби все це 
ЇЙ зовсім байдуже. Вдома вона не хотіла лишатися, щоб 
не подумали, що вона мучиться і плаче, що вона по](ірно 
поступилася місцем старшій сестрі. 

Гонтран так був задоволений своєю вигадкою, що не 
втерпів і похвалився нею перед Полем. І Поль, якому вона 
здавалася дуже дотепною, весело засміявся. До того ж, 
пам'ятаючи двозначні натя](и свого приятеля, він вирішнв 
не ,втручатися в його інтриги і часто стурбовано думав: 
«Чи відомо йому щось про мене та Христіану?» Дуже 
добре знаючи Гонтрана, він приnускав, що той здатний. 
закрити очі на любовний зв'язо]( своєї сестри. Але чому ж 
він раніше нічим не показав, що догадується чи знає про 
цей зв'язок? 

А Гонтран був з тих, хто вважає, що ](ожна світська 
жінка мусить мати одного чи кількох коханців, бо сім'я, 
на їх думку,- це тільки товариство взаємодопомоги у 
життєвих справах, мораль є неминучий спосіб маскувати 
таємні нахили, закладені в людину природою, а світські 
правила пристойності - тільки фасад, за яким слід ховати 
приємні пороки. 

Він намовив свою сестричку вийти заміж за Андермата, 
якщо не з певними намірами, то в усякому разі, з прихова
ною думкою, що цього єврея зможе експлуатувати вся 

сім'я, і, мабуть, зневажав би Христіану, якби вона була 
вірною чоловікові, за якого віддалася заради пристойності 
і корисливих міркувань, як зневажав би себе самого, 
коли б не брав грошей з зятьової кишені. 

Поль думав про все це, і все це хвилювало його душу, 
душу сучасного Дон-Кіхота, схильного, проте, до капіту
JlяціЙ. Тепер він став дуже обережним у стосунках з своїм 
загадковим приятелем. 
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Отже, коли Гонтран розповів йому, для яких цілей він 
користується знайомством з пані Онора, Бретіньї засміяв
ся, а трохи згодом навіть погодився піти з ним до цієї 
особи і дуже охоче розмовляв там із Шарлоттою. 

Дружина лікаря залюбки виконувала роль, яку її при
мушували грати, гостинно приймала гостей і о п'ятій го
дині, на зразок паризьких дам, частувала їх чаєм та пи
ріжечками свого власного приготування. 

Коли Поль прийшов уперше, вона зустріла його, як 
давнього приятеля, посадО'вила, силоміць узяла в lНього 
капелюха і поклала його на камін поруч з годинником. 
Потім заметушилась, заклопоталась, перебі.гала від од
ІНОТО дО другого, дебела, з величезним животом, і в"" 
запитувала: 

- Чи не хочеться вам перекусити? 
Гонтран невимушено пустував, жартував, сміявся, ціл

ком задоволений. Потім під схвильованим поглядом Шар
лотти він відвів Луїзу в глибоку нішу вікна. 

Розмовляючи з Полем, пані Онора сказала йому ма
теринським тоном: 

- Милі діточки, вони приходять сюди на часинку по
гомоніти. Це ж цілком невинно, правда ж, пане Бретіньї? 

- О, зовсім невинно, шановна пані! 
Коли він прийшов удруге, вона вже фамільярно нази

вала його «паном Полем» і поводилася з ним запанібрата. 
З того часу Гонтран з своїм звичайним веселим єхид

ством розповідав про запопадливість цієї дами. Напере
додні він ЇЙ сказав: 

- Чого ви не підете якось погуляти з панночкамп 
Оріоль до Сан-Сусі? Дорога туди чудова. 

А ми підемо, граф, неодмінно підемо. 
Наприклад, завтра, годині о третій. 

- Завтра о третій годині, пане граф. Обов'язково. 
- Ви дуже ласкаJві, пані Онора. 
- До ваших послуг, пане граф. 
І Гонтран пояснював Полеві: 
- Ти розумієш, що в кімнаті, при Шарлотті, мені не

зручно як слід позалицятися до старшої. А в лісі ми змо
жемо піти з Луїзою !Вперед або трохи відстати. Ти підеш? 

- Охоче. 
- Ходім. 
Вони підвелися й помалу пішли великим шляхом; по

тім, перейшовши Ля-Рош-Прадьєр, звернули ліворуч і, 
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продираючись через густі зарослі чагарників, ЗIИШЛИ в 
лісисту долину. Перебравшись через вузеньку річечку, 
сіли край стежки і почали чекати. 

Незабаром надійшли всі три дами - попереду Луїза, 
позаду пані Онора. Обидві сторони вдали, що здивовані 
зустріччю. 

Гонтран скрикнув: 
- ЯК добре, що вам спало на думку прийти сюди! 
Лікарша відповіла: 
- Це я придумала! 
Далі пішли гуляти разом. 
Луїза з Гонтраном, поступово прискорюючи ходу, пі

шли далеко вперед і часом зникали з очей за поворотами 
вузької стежки. 

Стара пані, задихана, бурмотіла, поблажливо погля
даючи на них: 

- Що то молодість, ноги самі несуть. Я вже з ними 
й не зійду. 

Шарлотта скрикнула: 
- Стривайте, я зараз Їх покличу. 
Вона кинулась бігти. Лікарша її затримала: 
- Не заважайте їм, дитинко. Нехай поговорять на 

волі. Негаразд їх турбувати. Вони й самі вернуться. 
І вона сіла на траву в затінку великої сосни й почала 

обмахуватись хусточкою. Шарлотта кинула на Поля жа
лісний погляд, сповнений благання і розпачу. 

Він зрозумів і сказав: 
- Ну що ж, мадмуазель, хай пані Онора спочиває, 

а ми з вами доженемо вашу сестру. 

Вона радісно відповіла: 
- Так, пане, ходімо. 
Пані Онора не заперечувала. 
- Ідіть, дітки, йдіть. А я вас тут почекаю. Тільки не 

надовго. 

І вони пішли. Вони спочатку швидко йшли проїж
джою дорогою, сподіваючись наздогнати Гонтрана з Луї
зою, а хвилин за кілька вирішили, що вони, мабуть, звер
нули ліворуч або праворуч у ліс, і Шарлотта гукнула іх 
тремтячим слабким голосом. rй ніхто не відповів. Вона 
прошепотіла: «О боже мій, де ж вони?» 

Поль відчув, що його знову охопив той глибокий 
жаль, та болісна ніжність, як і тоді, біля Нюжерського 
вулкана. 
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Він не знав, що сказати ц1И засмученій дитині. йому 
дуже хотілося по-батьківському обняти ЇЇ, поцілувати, 
сказати їй щось ласкаве і втішне. Але що? Вона огляда
лась навколо, вдивляючись крізь гілля неспокійними очи
ма, прислухаючись до найменшого шелесту, і шепотіла: 

- Здається, вони тут ... Ні, там ... Ви нічого не чуєте? 
- Ні, мадмуззель, нічого не чую. Найкраще, це по· 

чекати Їх тут. 

- О боже мій ... Ні ... Іх треба знайти ... 
Він вагався якусь мить, потім тихо спитав її: 
- Значить, вам це дуже прикро? 
Вона підвела на нього розгублений погляд; в очах її 

стояли сльози, затуманюючи Їх легкою плівкою прозорої 
вологи, яку ще стримували довгі темні вії. Вона хотіла 
щось сказати, але не могла, не наважувалась; а ЇЙ так хо

тілося полегшити своє переповнене, замкнуте, намучене 
серце! 

Він продовжував: 
- Так, значить, ви його дуже любите ... Але ж він не 

вартий вашої любові. 
Вона не MOГ.ТJa далі стримуватись і, закриваючи рука-

ми очі, щоб сховати сльози, прошепотіла: . 
- Ні ... ні ... я не люблю його ... він ... це дуже погано з 

його боку! .. Він посміявся. з мене ... це дуже погано ... під-
ло... але мені все-таки боляче ... дуже... бо це ж жорсто
ко... дуже жорстоко... Так, так... Але хто мене мучить 
найбільше, так це моя сестра ... Вона мене зовсім розлю
била ... вона зі мною ще жорстокіша, ніж він ... Я почуваю, 
що вона мене вже не любить ... зовсім ... що вона ненавидить 
мене ... А у мене тільки вона одна була ... більше у мене 
нікого немає ... І я ж ні в чому не винна! 

йому видно БУJІО тільки її вухо та ніжну юну шию, 
яка ховалась за коміром сукні під легкою тканиною і пе
реходила дедалі в більш округлі форми. І він відчув 
гостру жалість і ніжність, його охопило палке прагнення 
пожертвувати собою, яке оволодівало ним завжди, коли 
жінка зворушувала його душу. І його схильна до поривів 
душа спалахнула від цього невинного, зворушливого, 
наївного і болісно-чарівного горя. 

Він несвідомо простяг до неї руку, як це роблять, коли 
хочуть приголубити і втішити дитину, і поклав її на пле
че Шарлотті. І тут він почув швидке биття її серця, що 
калатало, немов у спійманої пташки. 
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І ці невпинні, прискорені удари передались через йоrо 
руку до його власного серця, яке теж забилося частіше. 
Він почував, як ці часті поштовхи, що йшли від неї, по
трясали все його тіло, м'язи, нерви і зливали Їх серця 
Е од:не серце, яке живе одним життям, наче годинники, 

які з'єднані одним дротом і йдуть разом секунда в се
кунду. 

Але вона раптом відкрила своє почервоніле і все-таки 
гарненьхе личко, хутко витерла сльози і промовила: 

- Я не повинна була казати вам цього. Я втратила 
розум. Вертаймось швидше до пані Онора, і забудьте все 
це ... обіцяєте? 

- Обіцяю. 
Вона простягла йому руку. 
- Я довіряю вам. Я вважаю вас дуже чесним! 
Вони пішли назад. Він підняв ЇЇ, щоб перенести через 

струмок, як піднімав торік Христіану. Христіана! 
Скільки разів ходив він з нею цією дорогою, коли кохав 
її! Він думав, дивуючись з переміни, що сталась в його 
душі: «як швидко минула ця пристрасть!» 

Шарлотта, поклавши палець на уста, шепнула: 
- Пані Онора заснула, посидьмо тихенько. 
Пані Онора справді спала, прихилившись до сосни, 

прикривши хусточкою обличчя й склавши руки на животі. 
Вони сіли трохи далі і мовчали, щоб її не розбудТІТИ. 

Тиша в лісі стояла така глибока, що починала їх гні
тити. Чути було тільки дзюрчання струмка по камінню, 
та ще легеньке шарудіння дрібних комашок, невловиме 
гудіння мошви і великих чорних комах, що ворушилися 
в опалому листі. 

Де ж були Луїза з Гонтраном? Що вони робили? Аж 
ось здалека почулись Їхні голоси; вони вертались. Пані 
Онора прокинулась і дуже здивувалась: 

- То ви вже тут? Я й не ПОЧУоlа, як ви прийшли! .. 
А тих ви знайшли? 
Поль відповів: 
- Ось вони. йдуть. 
Чути було сміх [онтрана. Від цього сміху у Шарлот

ти відлягло від Ісерця. А чому - вона не знала. 
Незабаром вони з'нВ!ились. Гонтран майже біг, три

маючи за 'РУКУ почеРВQlнілу діВЧИIНУ. І ще навіть не піді
йшовши, Івін почав,- так бо хотілось йому швидше роз
ПOlВісти пршоду: 
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- Ви знаєте, на кого ми натрапили?. 3ю{ладаюсь, 
що не відгадаєте ... На чарівГІ-ЮГО лікаря Мазеллі з доч
кою знаменитого професора Клоша,- як сказав би 
Віль,- з І1арненькою рудоволосою вдовою ... О ... ми їх за
стукали ... розумієте ... застукали ... Він цілував її, негід
ник ... О! Але ,як! .. !Але ЯК! .. 

Пalні Онора на ці надмірні веселощі зауважила 3 
гi,rщістю: 

- О, пане граф! .. В присутності панночок! .. 
Гонтран глибоко ВКЛOlнився: 
- Ви, люба пані, маєте рацію, коли нагадуєте мені 

правила пристойності. Всі ваші зауваження справед
ливі. 

Потім, щоб не повертатися разом, молоді люди по
прощаЛlИСЯ з дамами і пішли через ліс. 

- Ну, то як?- спитав Поль. 
- Ну, я оказав їй, щ.о кохаю її і буду щаСЛИіВИЙ 

одружитися з нею. 

- А вона що сказала? 
- Вона сказала з дуже милою розсудливістю: «Це 

стосується мого батька. йому я скажу свою відповідь». 
- ЩО .Ж ти робитим-еш? 
- Доручу своєму послу Андермату !Негайно зробити 

сфіціальну пропозицію. 'А коли старий хрін крутитиме, 
я скомпрометую дівчину оста'Гоч·но. 

Андермат усе ще розмовляв з лікарем Лятоном на 
терасі казино; ГOHl1palН перер.вав Їх бесіду і зразу ж до
повів зятеві про ситуацію. 

Поль пішов по Ріомському шляху. йому треба було 
побути на самоті, бо всю ЙОГО істоту охопило ХВИJ!юван
ня, що завжди опановує нас при зустрічі з жінкою, 5lKY 
можеш покохати. 

З якогось часу він несвідомо підпадав свіжим і х>ви
люючим чарам цієї покинутої дівчинки. Вона здавалась 
йому такою милою, доброю, простою, такою щирою і 
наївною, що віlН спочатку пройнявся спіВЧУТТЯl\1 до неї, 
яке .завжди ВИКс'llикає в нас жіноче горе. Поггім він почав 
частіше зустрічатися з нею, і в серці його проросло зер
ilDЯТКО ніж,ності, яке жі'Нці таlК леnко .заРОIНИТИ в нас і яке 
так буйно розростається. І тепер, особливо за останню 
годину, він почав захоплюватися, ві,н постійно відчував 
у собі її присутність, !Навіть ,КОЛИ її H€ було,- перша 
ознака кохаНJНЯ. 
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Він ішов шляхом, згадуючи її очі, ЗВУК 11 голосу, її 
посмішку, СЛЬОЗІИ, ходу, навіть колір і шелест її сукні. 

І говорив собі: «Здається, я вскочив. Я знаю себе. 
ЯК це безглуздо! Найкраще було б мені, мабуть, повер
нутися до Парижа. Чорт забирай, це ж дівчина! Не мо
жу ж я зробити її своєю· коханкою». 

Потім він починав д.умати про неї так, як думав рік 
тому про Христі ану. Ця дівчина теж була зовсім не схожа 
на всіх тих жінок, яких він знав раніше, які народилися 
і виросли в мі,сті, не схожа навіть на молодих дівчат, що 
з дитинства засвоїли від матерів чи від інших жінок кокет
ство. В ній не було нічого штучного, властивого жінкам, 
вихованим для спокуси, в її словах не було нічого завче
ного, в поведінці - нічого умовного, в погляді - нічого 
фальшивого. 

Це була не тільки незаймана і чиста істота, а до того ж 
дитя пер'вісної раси, спраВЖ!lЯ дочка землі, ЩО мала 
стати жінкою міста. 

Він наМ3Ігався боротися з собою, не підкорятися її 
чарам, але скоро знову підпадав під них. Перед його очима 
проходили поетичні образи героїнь Вальтер-Скотта, 
Діккенса та Жорж-Занд і ще більше ровпалювали ЙОГО 
уяву, і без того завжди зайняту жінками. 

Гонтран говорив про нього: «Поль! Це ж необ'їждже
ний кі,нь, осідланий КОХЮIlНям. ЯК тільки він скине одне,
друге вже на спині». 

Раптом Бретіньї помітив, ЩО вже вечоріє. Виходить, 
він уже довго прогулювався. І Поль пішов додому. 

Проходячи біля нової водолікарні, він побачив Андер
Імата і абох Оріолів, що вимірювали й ділили виноград
ники, і з жестів зрозумів, що вони завзято сперечаються. 

За годину Віль зайшов до вітальні, де зібралася вся 
сі\м'я і сказав маркізові. 

- Любий тестю, повідомляю вас, що ваш син Гонтран 
через півтора-два місяці одружиться з панною Луїзою 
Оріоль. 

Пан де-Равенель здивувався: 
- Гонтран? Що ви кажете? 
- Кажу, що через півтора-два місяці він, з вашого 

дозволу, одружиться з П3Jнною Луїзою Оріоль, яка буде 
дуже багата. 

Тоді мар~із сказав !Просто: 
роже мій, якщо він хоче, то я згоден. 
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І банкір розповів, якого клопоту завдав йому старий 
селяlНИН. 

Коли Гонтран сказав йому, що дівчина згодна, він 
вирішив зразу ж здобути згоду виноградаря, не даючи 
йому ча.су вигадати нові хитрощі. 

То ж він побіг до нього; У цей час старий 3 великими 
зусиллями, з допомогою Колоса, що лічив на пальцях, 
робив підрахунки на шматку заtOмальцьов,аного паперу. 

Він сів і сказав: 
- Залюбки випив би склянку вашого доброго вина. 
І КОЛИ Жак приніс дзбан і склянки, він запитав, чи по-

вернулась панна Луїза, а потім попросив, щоб її поклика
ли. Коли вона ввійшла, він підвівся, вклонився їй низько 
і промовив: 

- Мадмуазель, прошу вас в.важати мене зараз за 
друга, якому можна все сказати. Адже це так, прав
да ж? Ну, то я маю дуже делікатне доручення, що сто
сується вас. Мій шурин граф Рауль-Олів'є Гонтран 
де-Равенель любить вас, і я це цілком схвалюю. Він до
ручив мені запитати вас при вашій сім'ї, чи згодні ви 
стати його дружиною. 

Захоплена зненацька, вона підіВела збентежений 
ПОГЛ1Я\д на батька. Дядько Оріоль злякаlНО гля/нув на СИlна, 
свого постійного радника, а Колос подивився на Андер
мата, який за'говорив ЗНОВУ трохи згорда: 

- Ви розумієте, мадмуазель, що я взяв на себе це 
доруче'ННIЯ з тим, щоб дати моєму ШУРИІНові негайну від
повідь. Він припускає, що, може, й не подобається вам,
в таlКОМУ разі він завтра ж 31ві~и lВІиїде й ні'IЮJI'И сюди 
не повер,Н1еться. Мені, крім того, відомо, що ви Зlнаєте 
його досить для того, щоб віддовісти мені, скромному 
посередникові,- «згодна» чи «не згодна». 

Вона схилила голову, почеРВОІнівши, але сказала рі-
шуче: 

- Я згодна, пане. 
Потім втекла 'Гак <поквапливо, що зачепилась за двері. 
Тоді АlНдермат знову сів і, наливши собі по-селянсЬіКИ 

оклянку вина, ПРОМОВИІВ: 

- А тепер поговоримо про справи. 
І не припускаючи навіть МОЖЛJИJвості якихось СУМlні,ві;в, 

він завів розмову про посаг на підставі того, що сказав 
ЙОМV .виноградар три тижні тому. BilН оцінив достаток 
Гонтрана у триста тисяч франків ПЛЮС надії і дав зрозу-
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міти. ЩО коли така .lJюдина, як граф де-Равенель, ПРОСІІІТЬ 
РУКИ дочки Оріоля - дівчини, звичайно, дуже милої,
ТО певна річ, її сім'я зуміє оцінити цю честь грошовими 
жертвами. 

ТlQді селянин, зовсім спантеличений, але полещений 
і майже обеззброєний, спробу:вав боронити своє добро. 
Сперечалися довго. А втім, Андермат своєю заявою з 
самого початку полегшив цю сyrперечку. 

- Ми не вимагаємо ні готівки, ні цінностей, тільки 
ті землі, на які ви самі вказали мені, як на посаг панни 
Луїзи, та ще деякі, які я зараз назву. 

Перспектива зберегти гроші,- ті поволі збирані гроші, 
які фраlНIК по фра~нку, су по су надходіИЩИ в дім, чудові 
білі й жовті МОІнетки, потерті ІВ руках, КИШеІНЯІХ, на столах 
у кафе, у глибоких СКРИНЯlХ старих шаф; монеl1КИ, у 
дзенькоті яких чути історію стіЛI>КОХ мук, клопоту, втоми 
і праці, монетки, такі любі серцю, очам і пальцям селя
нина, які дорожчі за корову, землю, хату,- гроші, ЯI!(і 
часом важче буває віддати, ніж саме житl'я,- перспек
тива, що вони не підуть за дочкою, зразу ж внесла в душі 
батька й сина велике заспокоення, бажаіНIНЯ погодитись, 
таємну, стриману радість. 

П роте вони посперечались,' щоб зберегти ще й якийсь 
клапоть грунту. На столі поклали деталь:ний план Монт
Оріоля і хрестиками відмічали на 'ньому одну по одній 
ділянки, призначені для Луїзи. Андерматові треба було 
цілу годину, щоб здобути ост а,НIН і шматки. Потім, щоб 
УНlИкнути непорозумінь, пішли 'з планом на місце, ретель
ІНО перевірили позначені хрестиками діля:н:ки й ще раз 
іх познаtfили. 

Але Андермат Іне заспокоївся; він гадав, що Оріолі 
можуть при першій же нагоді зректися зроблени;{ 
поступок і спробувати повернути собі назад частину вино
гр аДНІіІ1\і в, потрібних для його власних планів; і він на
мага:в,ся ПрlИдумати зручний і вірний спосіб, щоб зробити 
Їх угоду остаточною. 
Аж ось в ЙОГО голові промайнула думка, на перший 

ПОГ.1hД ніби й смішна, але потім вона здалась йому чудо
'Вою, хоч і дуже дивною. 

- Якщо ~очете,- сказав він,- ходімо і :все запише
мо, щоб потім ЧОІ10СЬ и,е забути. 

Вони саме входили в село, roж вЇін зайшов дО ТЮТІО
нової крамнички й купив два аркуші гербового паперу. 
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Він знав, що список земель, складений на цьому офіці
альному папері, набере для селян непорушного харак
теру: адже за цими аркушами стоїть закон, невидимий 
і грізний, який охороняють жандарми, штрафи та в'яз
ниuі. 

І він написав Іна ОдJIюму й окопіював на другому: 
«Ннаслідок шлюбної обіцянtКи між графом Гонтра:ном 
де-Равенель та панною Луїзою Оріоль, пан Оріоль-бать
ко дає в посаг своїй дочці такі, 'названі нижче землі ... » 
І далі докладно перелічив усі ділянки за номерами ciJlb
ського земельного реєстру. 

Потім, поставивши дату й підписавшись, змусив під
писати~я і Оріоля-батька, який і собі зажадав, щоб у до
кумент! було жадано і статок нареченого; з цим паперои 
у кишені Андермат пішов до готелю. 

Ця іс'Юрія всіх роЗ'Смішила, а найбільше Гонтрана. 
Тоді маркіз сказав СИlНові з великою гідністю: 
- Сьогодні ввечері МІИ зробимо ,візит сім'ї Opio.rrb, і 

я сам підтверджу пропозицію, зроблену моїм зятем, щоб 
все було як годиться. 

·V 

з Гонтрана був чудовий жених - і ласкавии, І уваж
ний. Усім він робив подарунки, користуючись Андермато
вим 'гаманцем, і раз у раз ходив на побачення з дівчи
ною то до неї додому, то до пані Онора. Поль тепер 
~1айже запжди його супроводив, щоб зустрітися з Шар
JІОТТОЮ, хоч пісJJЯ кожного візиту вирішував більше з 
нею не бачитися. 

Вона знайшла в собі досить сили, щоб примиритися 
з одружеНIНIЯМ сестри і юворила про це вільно і легко, 
ніби в душі її не було ніякого прикрою почуття. ТіЛІ:>КИ 
вдача її немовби трохи змінилася, вона стала більш CTi-l

течною і не такою відвертою. Поки Гонтран у кутку 11И
хенько заmицявся до Луїзи, Бретіньї серйозно розмовляв 
з Шарлоттою; потроху він піддавався цьому новому ко
ха'НlНЮ, в якому тонуло ,и,ого серце, як у морському при
пливі. Він розумів це і, віддаючись пориву, думав: 
«А, щО там! В потрібну мить втечу, та й усе». Від неї він 
ішов до ХРИС1'іани, я,ка лежала тепер з ранку до вечора 
в шезлонгу. Вже на порозі він відчував себе знервова
ним, роздратованим і був готовий розпочати з нею вже 
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звичайну сварку з тих, що виникають від пересичення. Все, 
ЩО вона говорила, все, ЩО думала, наперед сердило його; 
її страдницький вигляд, її покірна поза, її погляди, сповне
ні докорів і благання, викликали на його уста злі слова, 
які він стримува'в тільки з пристойності; і коло неї він весь 
час бачив образ дівчини, з якою тільки ЩО розлучився. 

Христіана мучилася від того, що так рідко бачила 
ЙОГО, і допиту/ваЛlась, як він проводить дні, а він вигаду
Івав різні історії, які вона уважно слухала, намагаючись 
'ВlИвідати, чи не зайнятий він я,коюсь жіН!кою. Безсила 
за'Гримати цього чоловіка, безсила ВИКЛИJКати :в ньому ко
хання, яке її мучило, фізично безсила подобатись йому, 
віддаватись йому, вернути його собі пестощами, якщо не 
могла вже повернути коханням,- вона всього боялася, 
хоч і не знала причини свого страху. 

Вона невиразно почувала якусь велику невідому не
безпеку, ЩО нависла над нею. І вона ревнувала наОc.JIіп, 
ревнувала ДО всіх, до жінок, яких бачила з вікна і які 
здавались їй гарними, хоч не знала, чи зустрічався з 
ними Бретіньї. 

Вона питала його: 
- Чи поміllИЛИ ВИ тут дуже гарнеНblКУ оообу, брю

нетку, досить високу? Я побачила її недавно. Воша, пев
іНо, цими днями приїхала. 

IКоли він відповідав: «Ні, я її не знаю»,- вона зразу ж 
починала підозрівати його ,Б брехні й казала: 

- Та Іне може бути, щоб ви її не помітили, вона зда
лася мені дуже ВРОДЛИІЮЮ. 

Він див)"вався 3 її упертості: 
- Запевняю вас, що не бачив її. Постараюсь зустрі· 

тися з нею. 

Вона думала: «Мабуть, це вона і є». Бували дні, коли 
вона була переконана, ЩО він має тут потай від неї 
ЗІВ'ЯЗОК, що викликав сюди коханку, може, й сВою актри
су. І вона розпитувала батька, брата, чоловіка про всіх 
молодих і принадних жінок, яких вони знали вАнвалі. 

Якби вона могла хоч сама ходити і шукати, підглядати 
за ним, це б її трохи заапокоїло, але через свою майже 
цілковиту нерухомість, на яку була тепер приречена, вона 
терпіла страшенну муку. І коли вона розмовляла з По
лем, самий звук її голосу виказував її тугу й роз'ятрював 
його нервове роздратування від цієї скінченої любові. 

Тільки про одне він міг тепер говорити 3 іНею спокій' 

186 



но - про майбутнє весілля Гонтрана, бо це давало Йому 
змогу вимовляти і,м'я Шарлотти й вголос думати про дів· 
чину. І ві:н навіть відчував якусь таємну, невиразну, не
з'ясовну втіху, слухаючи, як Христіана вимовляє це ім'я, 
хвалить вроду і вдачу дівчини, жаліє її, шкодує, що брат 
знехтував нею, і висловлює бажання, щоб якийсь чесний 
чоловік зрозумів ЇЇ, полюбив і одружився з нею. 

BLн казав: 
- О, безперечно, Гонтран зробив дурницю. Дівчинка 

напрочуд чарівна. 
Христіана, нічого не підозріваючи, підхоплювала: 
- Справді, чарівна. Це пеРЛИlНа! І бездоганна! 
Ій ніколи й на думку не спадало, що такий чоловік, 

як Поль, міг полюбити цю дівчинку і одружитися з нею. 
Вона боялась тільки його коха,нок. 

І, з дивної примхи оерця, похвала Шарлотті в устах 
Христі ани набирала для нього надзвичайної ці'Н'ності, 
розпалювала його любов, збуджувала його бажання, на
давала дівчині непоборної принадності. 

Якось одного дня, коли Поль з Гонтраном прийшли до 
пані Онора, щоб зустрітися з дівчатами Оріоль, вони заста
ли там лікаря Мазеллі, що влаштувався, як у себе вдома. 

Він простяг молодим людНІМ обидві руки, tПОClМIЇ<хаючись 
сяючою італійською посмішкою і ніби вкладаючи все сер
це в кожне слово і кожен жест. 

Його зв'язувала з ГОІнтра,ном фШМlільярна й порожня 
дружба не так від щирої приязні та довіри, як від при
хованої спорідненості і подібності їхніх натур. 

Граф спитав: 
- А як же ваша прекрасна блондинка з лісу' Сан

Сусі? 
Італієць посміхнувся: 
- Та! Ми вже прохололи одне до одного. Вона з тих 

жінок, що обіцяють усе, а не.дають нічого. 
Почалася розмова. Вродливий лікар упадав перед 

дівчатами, особливо перед Шарлоттою. Розмовляючи з 
жінками, він голосом, жестами і поглядом виявляв без
l\lежне обожнення. Вся його істота, здавалось, казала їм: 
«Я вас люблю!»,- і так красномовно, що неминуче під
коряла їх. 

- В нього була грація артистки, легкість танцівниці, 
гнучкі рухи фокусника, він знав усю науку хитромудрого 
спо'куша:ння, nКОЮ постійно користувався. 
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Вертаючись з Гонтраном до готелю, Поль сказав 
похмуро: 

- Що цьому шарлатанові там треба? 
Граф спокійно відповів: 
- Хіба розгадаєш цих авантурників? Такі люди про

лазять скрізь. Він, мабуть, стомився від бродячого життя, 
від примх своєї іспанки, в якої не так за лікаря, як за лакея, 
а може й більше. Він шукає здобич. Дочку професора 
Клоша дуже добре було б здобути, та він, за його слова
ми, схибив. Молодша дочка Оріоля становить для нього 
не меншу цінність. Він пробує, намацує, винюхує; зондує. 
Він став би співвласником курорту, постарався б скину
ти того дурня Лятона, і в усякому разі щоліта залучав би 
собі чудову клієнтуру на зиму ... Чорт забирай, отакі 
в нього плани... безсумнівно. 

Глухий гнів і ревнива ворожість прокинулись у серці 
Поля. 

Хтось крикнув: 
- Гей, гей! 
І Їх наздогнав лікар Мазеллі. 
Бретіньї спитав його з ущипливою іронією: 
- Куди це ви так швидко біжите, докторе? Так, 

ніби наздоганяєте фортуну. 
Італієць посміхнувся, не спиняючись, відскочив на

зад, засунув граціозним жестом комедіанта обидві руки 
в кишені, вивернув Їх і показав, що в них порожнісінько. 
Потім сказав: 

- Я ще не спіймав її! 
І, елегантно повернувшись на носках, він побіг далі, 

як людина, дуже заклопотана. 

Наступними днями вони не раз зустрічали його у лі
каря Онора, де він умів бути корисним усім трьом жін
кам завдяки безлічі дрібних приємних послуг, завдяки 
тій самій спритності, якою він догодив, мабуть, і герцо
гині. Він усе вмів робити бездоганно - від компліментів 
до макаронів. До того ж, з нього був чудовий кухар. 
Надівши, щоб не забруднитись, синій фартух служниці 
і кухарський паперовий ковпак на голову, наспівуючи 
по-італійськи неаполітанських пісень, він вправно порав
ся у кухні, причому зовсім не здавався смішним, а сам 
усіх розважав та чарував, навіть дурнувату служницю, 
яка казала про нього: «Та це ж сам Ісус Христос!» 
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Незабаром його наміри стали явними,- і Поль вже не 
сумнівався, що лікар хоче закохати в себе Шарлотту. 

Здавалося, йому щастило. Щоб сподобатись, він до
кладав таких лестощів, хитрощів, був такий догідливий, 
що коли дівчина бачила його, її обличчя прояснялось, 
вона була явно задоволена. 

Поль і собі, навіть добре не усвідомлюючи, став rю
водитись, як закоханий і як суперник. ЯК тільки він ба· 
чив лікаря біля Шарлотти, він підходив до неї сам і, з 
властивою йому прямотою, старався завоювати ПРИХИЛL
ність дівчини. З грубуватою ніжністю, по-братськол-ІУ 
віддано, він говорив Їй: «Я вас дуже люблю, повір
те!» - але з такою фамільярною щирістю, що його слсва 
не можна було вважати любовним признанням. 

Здивований цим несподіваним суперництвом, Мазеллі 
пускав у хід всі свої здібності, і коли Бретіньї, враже
ний ревнощами, тими наївними ревнощами, які чолозік 
почуває до кожної жінки, навіть не коханої, а такої, що 
тільки подобається йому,- коли Бретіньї з своєю при
родною пристрастю ставав різким та погордливим, лікар, 
який був більщ гнучкий і завжди володів собою, відпові
дав дотепними жартами, влучними шпильками і глузли
вими компліментами. 

Це була щоденна боротьба, якою обидва захопилися, 
хоч, може, жоден з них не мав ясних цілей. Вони не хо
тіли ПОСТУПИТИGЬ, як ті собаки, що вчеJlИЛИСЬ в одну 
кіст'ку. 

До Шарлотти знову повернувся добрий настрій, але 
якесь тонке лукавство, щось нез'ясовне, не таке відверте, 
як колись, з'явилось у її носмішці та погляді. Зда'Валося, 
зрада Гонтрана її навчила, підготувала до майбутніх 
розчарувань, зробила її хитрішою і обер'ежнішою. Вона 
тонко і вправно маневрувала між обома ПОКJ10нникаМІІ, 
кожному казала те, що слід було СІказати, уникаючи не
порозумінь, ніколи не даючи жодному з них приводу 
гадати, що вона йому віддає перевагу, трохи глузуваЛ:l 
з кожного в присутності суперника, лишаючи їм рі&ні 
шанси, і навіть ніби не з'Важала серйозно ні на одного. 
При цьому поводилася просто, не як кокетка, а як шко
лярка, з тією хлоп'ячою веселою задирливістю, що часом 
надає дівчатам невимовної чарівності. 

Аж ось Мазеллі ніби здобув перевагу. Він, здавалось, 
зробився з нею інтимнішим, немовби між ними встано-
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'вилась таємна згода. Розмовляючи з нею, він злегка 
грався ЇЇ зонтиком або стрічкою сукні; це здавалось По
.шо якимсь своєрідним моральним володінням і вганяло 
його в такий розпач, що він ладен був ШІДавати італій
цеві ляпасів. 

Та одного разу, в домі Оріолів Бретіньї розмовляв 
з Луїзою і Гонтраном, пильно стежачи за Мазеллі, який 
тихенько щось розповідав Шарлотті, і вона посміхалась. 
Раптом він побачив, що дівчина дуже схвилювалась і 
почервоніла, і в нього жодного сумніву не було, що той 
заговорив з нею про кохання. Вона ОПУСТИ"lа очі, пере
стала пасміхатись, але слухала; і Поль, ПОЧУВИЮЧИ, щО 
ось-ось вибухне, сказав Гонтранові: 

- Вийди, будь ласка, зі мною на хвилшшу. 
Граф перепросив наречену і вийшов за приятелем. 
ЯК тільки вони вийшли на вулицю, Поль палко заго-

ворив: 

- Любий, треба за всяку ціну перешкодити цьому 
негідникові-італійцю спокушати цю беззахисну дитину. 

Що ж я маю, по-твоєму, зробити? 
Попередити її, щО це авантурник. 
Е, мій любий, це мене не обходить. 
Але ж вона буде твоєю зовицею. 
Так, але я не маю ніяких підстав гадати, що Ма

зеллі має якісь злочинні наміри. Він однаково залицяє
ться до всіх жінок і ще ні разу не зробив і не сказав 
нічого непристойного. 

- Гаразд, якщо ти не хочеш за це братися, то я сам 
візьмуся, хоч мене, певна річ, це ще менше обходить, ніж 
тебе. 

Та'к ти закохався у Шарлотту? 
Я? .. Ні ... Але я ясно бачу гру цього негідника. 
Ти втручаєшся, мій любий, у делі:<атні справи ... 

принаймні, якщо ти не любиш Шарлотту ... 
- Ні ... я не люблю її ... але хочу погнати пройдисвіта, 

от що ... 
Чи можна мені знати, що ти збираєшся зробити? 

- Дати ляпаса мерзотникові. 
- Атож, це чудовий спосіб, щоб вона його покохала. 

Ви битиметесь, і чи він тебе ранить, чи ти його,- одна
ково він стане для неї героєм. 
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- На моєму місці. 
- Я поговорив би з дівчинкою по-приятельськи. Вона 

дуже довіряє тобі. Я б просто їй розказав, що таке оці 
світ.ські жевжики. Ти говориш палко. І я дав би ЇЙ зро
ЗУМІТИ, по-перше, чому він з'явився з іспанкою. по-друге, 
чому він пробував здобути дочку професора Клоша, по
третє, чому він, піймавши там облизня, тепер намагається 
завоюпати Шарлотту Оріоль. 

- А чому ти сам цього не зробиш? Ти ж будеш ЇЙ 
зятем. 

- Бо... бо ... через те, що сталося між нами... Розу
мієш ... Я не можу. 

- Ти маєш рацію. Я сам їй скажу. 
- l'Ложе, зразу й влаштувати тобі розмову :3 нею на-

одинці? 

- Атож, чорт забирай. 
- Гаразд, рогуляй ще хвилин з десять, я зараз за-

беру Луїзу і Мазеллі, і ТИ, повернувшись, застанеш її 
одну. 

Поль Бретіньї пішов у напрямі анвальських між
гір'їв, обдумуючи, як почати цю важку розмову. 

Він справді застав Шарлотту Оріоль саму в холодній 
побіленій вітальні батьківського дому і сказав, сідаючи 
поруч з нею: 

- Це я, мадмуазель, попросив Гонтрана влаштуваТі1 
мені побачення з вами. 

Вона глянула на нього ясними очима: 
- Навіщо? 
- О, не для того, щоб говорити вам банальні ком-

пліменти в італійському стилі, а щоб поговорити з вами, 
як друг, як відданий друг, щоб дати вам пораду. 

- Кажіть. 
Він почав здалека, згадав про свій життєвий досвід 

та її недосвідченість і непомітно, стриманими, але яс
ними виразами заговорив про авантурників, які скрізь 
шукають багатства, з професійною вправністю викори
стовуючи всіх наївних і добрих істот, чоловіків і жінок, 
намагаючись залізти їм у серце і в кишеню. 

Вона трохи зблідла і слухала його серйозно, з напру
женою увагою. 

Дa,ТJi спитала: 
- Я розумію і не розумію. Ви когось маєте на ува

зі - кого ж саме? 
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- я маю на увазі доктора Мазеллі. 
Тоді вона опустила очі й хвилину сиділа мовчки; 

потім почала нерішуче: 
- Ви щирі зі мною, то й я буду щира. Відтоді .. . 

Відтоді ... після заручин сестри я стала вже не такою .. . 
не такою дурненькою. І от я й сама вже здогадувалась 
про те, що ви мені кажете ... Я тільки розважалась, розу
міючи, чого він ходить. 

Вона підвела голову, і в її посмішці, в її лукавому 
погляді, в маленькому кирпатому носику, у BOrKO:VlY бли
скові її зубів було стільки природної грації, веселої на
смішки і чарівної жартівливості, що Бретіньї відчув, як 
його охоплює нестримний пристрасний порив, що завжди 
кидав його до ніг коханої жінки. І він був безмежно 
щасливий: значить, Мазеллі не здобув переваги. Він, він 
переміг. 

Він спитав: 
Так ви не любите його? 

- Кого? Мазеллі? 
- Так. 
Вона тільки глянула на нього таким тужливим по

глядом, що зворушив його до глибини душі, і він про
шепотів благально: 

- І ... ви не любите ... нікого? 
Вона відповіла, опустивши очі: 
- Не знаю... Люблю тих, хто мене любить. 
Він раптом схопив дівчину за руки і почав шалено їх 

цілувати, ним оволоділо те пристрасне захоплення, коли 
голова палає, коли з уст зриваються безтямні слова
скоріше голос розбурханої крові, ніж серця. Він па.ЛІЮ 
шепотів: 

- Так це ж я люблю вас, Шарлотто, моя кохана, я 
люблю вас! 

Вона швидко визволила руку і поклала йому на 
уста, прошепотівши: 

- Мовчіть ... Прошу вас, мовчіть ... М.ені буде надто 
боляче, якщо й це брехня. 

Вона підвелася; він встав, схопив її в обійми і палко 
поцілував. 

Іх сполохнув раптовий шум - дядько Оріоль уві
йшов У кімнату і вражено дивився на них. Потім він за
кричав: 

Ох, мерзотник! Ох, мерзотник! .. Ох, розбійник! .. 
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Шарлотта втекла, і чоловіки лишились віч-на-віч. 
Прийшовши до тями, Поль спробував порозумітися. 
- Боже мій... пане... я поводився... справді, як ... 
Але старий не слухав; гнів, лютий гнів охопив його, 

він підступнв до Бретіньї, стиснувши кулаки та прика
зуючи: 

- Ох, мерзотник ... 
Коли ВОНИ зійшлися впритул, Оріоль схопив його за 

комір своїми мозолястими селянськими руками. Але 
Поль, теж високий, а до того ж сильний і спритніший, бо 
займався спортом, одним рухом звільнився з обіймів 
овернця і притиснув його до стінки. 

- Слухайте, дядьку Оріоль, нам не битися треба, а 
порозумітися. Я поцілував вашу дочку, це правда ... При
сягаюся вам, що це було вперше... і присягаюся також, 
що хочу одружитися з нею. 

Старий, фізична лють якого ущухла від стусана су
противника, але гнів ще не вгамувався, пробурчав: 

- А, он що! Хочуть вкрасти дочку, хочуть її гро
шей. Шахрай! .. 

Все, що він мав на серці, вирвалось у нього безліччю 
розпачливих слів. Він все ще шкодував за посагом, що 
пообіцяв старшій дочці, за своїми виноградниками, що 
йшли до рук цим парижа нам. Він підозрівав злидарство 
Гонтрана, підступність Андермата і, забуваючи про не
сподіване багатство, яке він здобув завдяки банкірові, 
виливав свою жовч і потайну злобу на цих негідників, 
що не давали йому спокійно спати. 

Можна було подумати, що Андермат з родичами та 
друзями щоночі приходять його грабувати, крадуть у ньо
го землі, джерела, дочок. 

І він кидав ці докори в обличчя Полю і обвинувачу
вав і його в тому, що той зазіхає на його добро, що він 
шахрай і з Шарлоттою хоче одружитися, щоб заволодіти 
його землею. 

Полю урвався терпець, і він крикнув йому в очі: 
- Та я ж багатший за вас, розумієте, ви, старий 

осел! Я сам можу вам дати грошей ... 
Старий замовк, слухаючи його недовірливо, але уваж

но; потім знову розпочав свої скарги, але вже спокійніше. 
Поль тепер відповідав йому, пояснював і, вважаючи 

себе зв'язаним несподіваною пригадаю, в якій він один 
був винен, пропонував одружитися без ніякого посагу. 
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Дядько Оріоль хитав головою, перепитував, не ро
зумів. Він усе ще думав, що Поль нічого не мав, був 
справжній жебрак. 

І коли Бретіньї розлючено крикнув йому: 
- Та в мене ж більше як сто двадцять тисяч ренти, 

старий дурню! Розумієте? .. Три мільйони! .. 
Той раптом спитав: 

А ви напишете це на папері? 
Можу й написати! 
І підпишетесь? 
І підпи.шусь. 
На гербовому папері? 
Та на гербовому ж! 

Тоді старий відімкнув шафу, дістав з неї два аркуші 
паперу з державним гербом і, дещо змінивши зобов'язан
ня, яке з нього взяв кілька днів тому Андермат, напи
сав чудернацьку шлюбну угоду, де йшла мова про три 
мільйони, гарантовані нареченим; і Бретіньї мусив по
ст.авити в кінці цього паперу свій підпис. 

Коли Поль вийшов на вулицю, йому здалося, що 
земля крутиться вже не в той бік. Отже, він був заруче
ний - мимо своєї волі, мимо її волі, завдяки випадку, 
вигадливому збігу обставин, що позбавили його будь
якого виходу. Він пробурмотів: «ІЩО за безглуздя!» А по
тім подумав: «А втім, я, мабуть, нічого кращого не зна
йшов би в цілому світі». І в глибині душі він радів з цієї 
пастки, яку поставила йому доля. 

УІ 

Наступний день розпочався для Андермата кепсько. 
Прийшовши до водолікарні, він довідався, що вночі 
в Сплендід-готелі помер від апоплексичного удару пан 
Обрі-Пастер. Не кажучи вже про те, що інженер був 
йому дуже корисний своїми знаннями, своїм безкорис
ливим захопленням і любов'ю до монт-оріольського ку
рорту, який він в'важав у певній мірі своїм дітищем, 
було надзвичайно прикро, що хворий, який приїхав ліку
ватися від приливів крові, саме від цього й помер у роз
палі лікування, у розпалі сезону, на початку успіхів 
новонародженого міста. 

Банкір, дуже схвильований, походжав туди й сюди 
по кабінету головного лікаря, добирав способу, щоб по-
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яснити це лихо якоюсь іншою причиною, вигадував не
щасний випадок, падіння, необачність, аневризм, і не
терпляче чекав лікаря Лятона, який мав констатувати 
смерть в обережних висловах, що не викликала б жодної 
підозри щодо справжньої її причини. 

Аж ось увійшов головний лікар, блідий і схвильова
ний, і запитав з порога: 

Ви знаєте прикру новину? 
- Так. Про смерть абрі-Пастера? 
-- Ні, ні, про втечу доктора Мазеллі з дочкою про-

фесора Клоша. 
Андерматові поза шкірою пройшов дрож. 
- Як? .. Що ви кажете? .. 
- Ох, любий директор, це жахлива катастрофа, це 

аварія ... 
Він сів, витер лоба і розповів про все, що чув від 

Петр юса Мартеля, якому щойно це розповів лакей пана 
професора. 

Мазеллі дуже завзято впадав за гарною блондинкою, 
страшенною кокеткою, леruюважною жінкою, перший чо
ловік ЯІюї помер від сухот, як казали, через надто палку 
любов. Але пан Клощ довідавшись про наміри італій
ського лікаря і не бажаючи мати цього авантурника дру
гим зятем, рішуче вигнав його, заставши навколішках 
перед дочкою. 

Мазеллі вийшов у' двері, та незабаром вліз у вікно 
за допомогою шовкової драбинки закоханих. Було дві 
версії. За першою; він довів дочку професора до боже
вілля від кохання і ревнощів; за другою, він продов
жував потай бачитись з нею, вдаючи, ніби цікавиться ін
шою жінкою; нарешті, переконавшись, що професор не 
поступиться, викрав її сьогодні вночі, щоб цим скандалом 
добитися шлюбу. 

Андермат продовжував ходити по кімнаті, а лікар 
ЛятOJI стояв, притулившись до стіни. Він заговорив зно
ву, дуже обурено: 

- І це лікар, пане, лікар отаке вчинив ... доктор ме
дицини! .. Яка відсутність гідності! .. 

Андермат розпачливо обмірковував наслідки, класи
фікував їх і зважував, ніби підбиваючи підсумки. Вихо
дило ось що: 

1. Прикрі чутки поширяться по сусідніх курортах аж 
до Парижа. Проте, якщо вміло взятися, то, мабуть, мож-
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на буде використати це викрадання як рекламу. Півтора 
десятка майстерно відредагованих заміток привернули б 
до Монт-Оріоля велику увагу. 

2. Від'їзд професора КлО'ша - непоправна втрата. 
3. Від'їзд герцогині і герцога де Рамас-Альдаварра -

друга непоправна втрата, яку нічим не можна компен
сувати. 

Загалом, лікар Лятон мав рацію. Це була жахлива 
катастрофа. 

Тоді банкір звернувся до лікаря: 
- Ви мусите негайно йти у Сплендід-готель й 

скласти акт про смерть Обрі-Пастера так, щоб ніхто не 
догадався про крововилив. 

Лікар Лятон узяв капелюха і, вже ВИХОД5ІЧИ, сказав: 
- Ах, я чув ще одну новину. Чи правда, що ващ 

приятель, Поль Бретіньї, одружується з Шарлоттою 
Оріоль? 

Андермат здригнувся від подиву: 
- Бретіньї? Та що ви?. Хто вам сказав? 
- Знову-таки Петрюс Мартель, а він чув від само-

го дядька Оріоля. 
- Від дядька Оріоля? 
- Атож, від дядька Оріоля - він каже, що його май-

бутній зять має три мільйони достатку. 
Вільям не знав уже, що й думати. Він пробурмотів: 
- Справді, це можливо, останнім часом він біля неї 

дуже впадав! .. Але ж тоді ... увесь горб - наш ... увесь 
горб! .. О, треба негайно пересвідчитись у цьому. 

І він вийшов з лікарем, щоб побачитися з Полем пе
ред сніданком. 

Коли він зайшов у готель, йому оказали, що дружина 
вже кілька разів про нього питала. Він застав її ще 
в ліжку - вО'на розмовляла з батьком і брато;',!, який 
швидко і неуважно переглядав газети. 

Вона почувала себе погано, дуже погано і хвилюва
лась. Ії мучив безпричинний страх. Не так давно нею 
оволоділа думка, нав'язлива ідея вагітної жінки, що вже 
кілька днів зростаJlа й міцніла в її мозку. Вона хотіла 
порадитись з лікарем Блаком. Постійно чуючи навколо 
себе жарти на адресу лікаря Лятона, вона втратила до 
нього всяку довіру і хотіла вислухати думку іншого лі
каря, думку ЛІкаря Блака, слава якого невпинно зростала. 
Страхи, sсякі страхи, всякі передчуття, що мучать жінок 

196 



наприкінці вагітності, гнітили її тепер з ранку до вечора. 
Напередодні вона бачила сон, після чог<:, надумала, що 
дитина лежить неправильно, що нормалЬ/НІ пологи немож

ливі і доведеться вдатися до кесаревого розтину. І вона 
переживала в уяві цю операцію. Бачила, як вона лежить 
на спині, з розрізаним животом, на скривавленому ліж
ку, а з неї виймають щось червоне, нерухоме, безголосе, 
мертве. І кожні десять хвилин вона заплющувала очі і 
знову бачила свою жахливу, болісну муку. Тоді вона 
вбила собі в голову, що тільки лікар Блак може сказа
ти їй правду і зажадала його негайно, вимагала, щоб він 
оглянув її зараз же, зараз же, зараз же! 

Андермат, дуже збентежений, не знав, що й казати. 
- Але ж, дитинко, це дуже важко, зважаючи на мої 

стосунки з Лятоном ... це... навіть неможливо. Слухай, ось 
що я придумав - покличу професора Ма-Русселя. Де 
вже там Блакові до нього! Він не відмовиться прийти. 

Але вона наполягала на своєму. Вона хотіла Блака, 
тільки його! Ій треба було його побачити, побачити його 
велику гол'О'ву, голову бульдога, коло себе. Це була при
страсна потреба, безтямне й забобонне бажання. Він був 
їй конче по'Грібен. 

Тоді Вільям спробував відвернути її думки на інше: 
- Ти ще не знаєщ що той інтриган Мазеллі цієї ночі 

викрав дочку професора Клоша. Вони поїхали, втеКЛІІ, 
невідомо куди. Оце так історія! 

Вона під'велась на подушці; її очі розширилися від 
туги, і вона прошепотіла: 

- О, бідна герцогиня... бідна жінка... ЯК мені її 
шкода! 

Ії серце вже давно зрозуміло страждання іншого при
с'Грасного, змученого серця! Адже вона мучилась тим 
самим болем, плакала тими ж самими слізьми. 

Проте вона знову сказала: 
- Слухай, Вілю, піди до лікаря Блака. Я почуваю, 

що помру, якщо він не прийде. 
Андермат узяв її руку й ніжно поцілував: 
- Ну, маленька моя Христіана, будь же розсудли

ва... зрозумій ... 
Він побачив сльози на її очах і звернувся до маркіза: 

- Краще це вам, любий тестю, зробити. Я не МQ);'У. 
Блак щодня приходить сюди о першій годині до принце-
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си Мальденбурзької. Спиніть його і попросіть заЙт.и до 
вашої дочки. Ти ж 'Почекаєш годинку, правда, Христ~ано? 

Вона погодилась годину чекати, але вставати з Лl~К~, 
щоб поснідати з ними, відмовилась, і чоловіки саМІ Пl
шли до їдальні. 

Поль уже був там. Побачивши його, Андермат 
скрикнув: 

- Знаєте,· що мені допіру сказали? Ви одружуєтесь 
з Шарлоттою Оріоль? Невже це правда, скажіть? 

Молодий чоловік відповів напівголосно, стурбовано 
поглядаючи на зачинені двері: 

- Та боже мій, правда. 
Вони ще не знали цього, всі TrOE стояли перед 

ним, остовпілі від подиву. 
Вільям спитав: 
- З чого це ви? З вашим достатком та женитися? 

Зв'язувати себе з жінкою, коли ви Їх усіх можете мати? 
Крім того, і сім'ю її ніяк не можна назвати шляхетною. 
Це добре для Гонтрана, в якого в кишені порожньо. 

Бретіньї засміявся: 
- Батько мій забагатів на борошні, тобто був мель

ником ... мукомедом. Якби ви його знали, то теж СІ<аза
ли б, що йому бракує шляхетності ... Щождо дівчини ... 

Андермат урвав його: 

- О, вона чудова ... чарівна ... чудова ... і ... ви знаєте ... 
вона буде не бідніша за вас ... якщо не багатша ... ручуся 
за це, я ручуся, я! .. 

Гонтран пробурмотів: 

- Атож, шлюб нічому не заважає і прикриває від
ступ. Шкода тільки, що ти не попередив нас. Як же це в 
біса сталося, мій любин? 

Тоді Поль розповів подію, в трохи зміненому вигляді. 

Перебільшив ової вагання і підкреслив, що в нього вини
кла раптом рішимість, коли слова дівчини дали йому під
ставу думати, що вона любить його. Розповів про несподі
ваний прихід старого Оріоля, про їх сварку, теж пере
більшивши ЇЇ, про сумніви селянина щодо його багатства 

і про гербовий папір, видобутий з шафи. 

Андермат, мало не плачучи від сміху, стукнув ру,кою 
по столу: 
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- О! То він повторив цю штуку з гербовим 
папером! Це ж мій, мій винахід! 

Але Поль пробурмотів, трохи почервонівши: 
- Прошу вас не ГОІЮI)Иl1И поки ЩО про цю новину 

вашій дружині. Ми з нею великі друзі, тож зручніше бу
де, ЯКЩО я сам їй про це скажу ... 

Гонтран подивився на приятеля з двозначною весе
лою посмішкою, яка, здавалось, говорила: «Дуже добре, 
так, чудово! Ось як треба кінчати такі справи - без 
галасу, без історій, без драм!» 

Він запропонував: 
- ЯКЩО хочеш, МІИ старий друже, ходім до неї 

разом після сніданку, 'коли вона встане, і ти акажеш ЇЙ 
про своє рішення. 

ПОГЛЯДИ їх зустрілись, яlкийсь час вони пильно д,и:ви
лись один одному у вічі, намагаючись прочитати прихо
вані думки, потім відвернулись. 

І Поль байдуже відповів: 
- Гаразд, ми про це ще поговоримо. 
Увійшов лакей і повіДОМIИВ, що лікар Блак приїхав 

до принцеси, і маркіз зразу ж вийшов, щоб перестріти 
його, коли той виходитиме. 

Він пояснив лікарю її становище, розповів про труд
нощі зятя і бажання дочки, і той охоче пішов за ним. 

ЯК тільки маленький чоловічок з великою головою 
зайшов у кімнату Христіани, вона оказала: 

- Тату, залиш нас. 
І маркіз вийшов. Тоді вона ледве чутним, ніж:ним го

лосом, немов на сповіді, розповіла про свої тривоги, стра
хи й кошмари, і лікар слухав її, як священик, дивлячись 
на неї великими круглими очима, і показував с'вою 
уважність легкими кивками голови: «Так, таю>, примов
ляв він, начебто хотів сказати: «Ваш стан я знаю, ЯІ< 
свої п'ять пальців, і вилікую, аби тільки схотів». 

Коли вона скінчила, ві'н почав з дріб'язковою до
кладністю розпитувати про її життя, звички, режим, лі
кування. Він, здавалось, то схвалював її жестом, то стри
мано відкидав щось коротким вигуком. Коли вона дійшла 
до найбільшого свого страху, ЩО в дитини неправильне 
положення, він підвівся і з цнотливістю духовника обма
цав її руками скрізь ковдру, після чого сказав: «Ні, все 
дуже добре». 
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Ій захотілось поцілувати його. Яка мила людина, цей 
лікаD! 

Він узяв аркуш паперу на столі й .написав рецепт. 
Рецепт був довгий, дуже довгий. Потім з~нову підійшов 
до ліжка і зовсім іншим тоном, ніби з ПШ, щоб показа
ти, що професійний священний обов'язок його вже скін
чений, завів з ,нею розмову. 

у нього бу,в глибокий, ГУСТІИЙ голос, звучний голос 
кремезного карлика, і в його найзвичайніших фразах 
таїлись натяки. Говорив він про все. Гонтранове од))у
жеНІНЯ, нк ВІИДНО, дуже його цікавило. Потім він сказав 
з неприємною посмішкою потвори: 

- Я вже не кажу про одруження пана Бретіньї, 
хоч це зовсім не сеlсрет, бо ДЯlдько Оріоль розповідає 
про це всім. 

rй зробилось млосно, спочатку зомліли пучки, потім 
це відчуття охопило все тіло - руки, груди, живіт, ноги. 
Вона ще не зовсім розуміла, але страх, що вона не Зlна
тиме правди, зробив її обережною, і вона прошепотіла: 

- ОН ЯК! Дядько Оріоль це всім розповідає? 
- Так, так! Мені самому він сказа,в це хвилин десять 

тому. Пан Бретіньї, здається, дуже багатий і любить 
Шарлотту вже давно. А втім, ці два шлюби влаштувала 
пані ОНОІра. У її домі зустрічалися молоді люди ... 

Христіана закрила очі. Вона знепритомніла. 
На поклик лікаря прибігла покоївка; 1'ІОтім з'явилися 

маркіз, Андермат і Гонтран, які кинулися по оцет, ефір, 
лід, по різні непотрібні речі. 

Раптом молода жіНіка поворухнулась, розплющила 
очі, підвела руки й дико СКрИікнула, скорчивши'сь на 
ліжку. Вона намагалась говорити, кричала: «О, як мені 
боляче... боже мій ... як боляче ... у крижах ... Мене ніби 
розриває на частини... о боже мій ... » І знову починала 
стогнати. 

Незабаром виявилися симптоми пологів. 
Тоді Андермат кинувся по лікаря Лятона, який кін

чав снідати. 
- Мерщій ходімо... Дружині погано... Мерщій ... 
Потім він вигадав хитрість і сказав, що лікар Блак 

саме був у готелі, коли почалися болі. 
Лікар Блак теж підтвердив своєму колезі цю брехню. 
- Я щоЙ.но зайшов до принцеси, коли мені сказали, 

що з пані Андермат погано. Я прибіг. І якраз Бчаоно. 
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Але Вільяма, схвильованого і стривоженого, раптом 
охопили сумніви щодо обох лікарів; серце його шалено 
калатало, і він без капелюха побіг до професора Ма
Русселя благати, щоб той прийшов на допомогу. Профе
сор відразу ж погодився, застебнув сюртук машиналь
ним жестом ліlкаря, що йде до хворого, і пішов велики
ми поспішними, статечними кроками визнаної людини, 
присутність якої може врятувати життя. 

Як тільки ві,н увійшов, обидва лікарі шанtJбливо й 
смпреюю почали з ним радитись, повторюючи в ЩЩН 

голос: 

- Ось що сталося, дорогий учителю... ЯК ви гадає
те, дорогий учителю? .. Чи не було тут, дорогий учителю ... 

Андермат, розгублений від зойків дружини, і собі за
кидав Ма-Русселя питаннями і теж безпереста"IНО нази
вав його «дорогим учителем». 

Христіана, лежачи майже roла перед цим,и чоловіка
ми, нічого не бачила, не знала, не розуміла; вона так 
страшенно мучилась, що всі думки вилетіли в неї з го
лови. Ій здавалось, що її пиляють по животу і крижах 
довгою пилкою з тупими зубцями, які роздирали їй 

кості і м'язи - поволі, нерівно, з поштовхами, з зупин
ками - і знов починають пиляти, чимраз дужче. 

Коли ці ТОРТУР'И на мить стихали, коли роздерте тіло 
давало розумові прояснитись, тоді в ньому постаівала 
думка - ще жорстокіша, болісніша, страшніша за фі
зичний біль: він любить іншу і одружиться з нею. 

І щоб заспокоїти жагучий біль, що ятрився в її душі, 
вона намагалась в:икликати жорстоку муку в тілі - во
рушила животом, крижами, і коли перейми починалися 
знову, ВОНа принаймні ні про що не думала. 

За п'Яl1надцять ГОДМІН вона так змучил'ась, так висна
жилась від болю і розпачу, що не хотіла жити, вона 
кликала смерть, коли її корчили нестерпні перейми. Алс:: 
раптом, після одної, довшої і жорстокішої за всі інші, 
конвульсії, ЇЙ здалося, що ;3 неї виверглись усі нутрощі. І 
все скінчилось; біль ущухав, як заспокоюються хвилі, 
і вона відчула таку велику нолегкість, що навіть горе її 
на якийсь час заніміло. До неї звертались, вона відпові
дала знесилено, ледве чутним голосом. 

Раптом над нею схилилось обличчя Андермата, і він 
сказав: 
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- Вона житиме... вона майже доношена ... це дів-
чинка ... 

Христіана змогла тільки прошепотіти: 
- О боже мій! 
Отже, в неї дитина, жива дитина, яка ростиме ... дити

на Поля! Ій знову захотілося кричати,- так стиснуло~я 
їй серце від цього нового горя. У неї дочка! Вона не хоч~ 
її! Вона не хоче її бачити ... Ніколи до неї не доторк
lНеться! .. 

Ій пеj)естилали постіль, її голубили, ціл~вали. Хто? 
Мабуть, батько й чоловік. іВона їх не помічала. А де ж 
він? Що робить? Яка б вона була щаслива зараз, якбн 
він її любив! 

Минав час, спливали юдини, а вона навіть не відріз
няла дня від ночі, бо відчувала тільки пекучу думку: 
він любить іншу. 

Раптом вона подумала: «А щО, КОЛІН це неправда? 
ЯК могло статися, що я не знала про його одруження 
раніше за цього лікаря?» 

Потім зміркувала, що від неї це приховали. Поль 
подбав, щоб вона не довідалась. 

Вона озирнулась,- чи є хто в кімнаті. Якась незна
йома проста жінка сиділа біля неї. Вона не зважилась 
її розпитувати. В кого ж про це спитати? 

Раптом двері відчинились. Навшпиньках УВlИшов 
чоловік. Побачивши, що очі в неї відкриті, він підійшов. 

Тобі краще? 
- Так, дякую. 
- Ти нас дуже 'вчора налякала. Але тепер небезпека 

минула! Тільки не знаю, як бути з тобою. Я телеграфував 
нашій приятельці, пані Ікардон, що збиралась приїхати 
на пологи, повідомив її про те, що сталося, і просив при
їхати. Але вона зараз доглядає племінника, бо той захво
рів на скарлатину ... Однак, ти не можеш лишитись одна, 
без якоїсь жінки ... більш-менш ... більш-менш підходящої ... 
Так от одна тутешня дама пропонує свої послуги, вона 
могла б доглядати твбе і сидіти коло тебе всі ці дні, 
і я, знаєш, погодився. Це пані Онора. 

Христіана раптом пригадала слова лї-каря Блака. Вона 
здригнулась від жаху іпростогнала: 
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- О ні ... ні ... тільки не її ... тільки не її ... 
Вільям не зрозумів і продовжував: 

Слухай, я добре знаю, що вона вульгарна, але твій 



брат дуже цінить ЇЇ, вона зробила йому в~лику послугу, 
а, крім того, кажуть, що вона була акушеркою і Онора по
знайомився з нею біля якоїсь хворої. Якщо вона тобі 
дуже не сподобаєт~я, я її завтра ж звільню. Спробуймо, 
все-таки. Нехай вона прийде до тебе раз чи два. 

Вона мовчала, замислившись. Тепер її охопила при
страсна потреба знати, знати все і, сподіваючись, що, за
говоривши з цією жінкою, вона випитає в неї одне по 
одному слова жорстокої правди, що розіб'ють їй серце, 
хотіла уже відповісти: «Іди ... іди по неї зараз же ... зараз ... 
Іди ж!». 

І до цього непоборного бажання знати домішувалася 
дивна потреба роз'ятрювати своє горе, мучити себе, ніби 
притискатись до тернів,- таємнича, хвороблива, екзальто
вана потреба мучеництва, що прагне нових тортурів. 

Тоді вона прошепотіла: 
- Гаразд, приведи пані Онора, я згодна. 
Потім, відчуваючи, що не може далі чекати, що 1и 

треба зараз же переконатися, остаточно переконатися у 
цій зраді, вО'на спитала у Вільяма кволим, як подих. го
лосом: 

- Чи правда, що пан Бретіньї жениться? 
Він спокійно відповів: 
- Правда. Тобі сказали б про це раніше, якби можна 

було з тобою говорити. 
Вона знову спитала: 
- На Шарлотті? 
- На Шарлотті. 
Але у Вільяма теж була своя невідступна думка, яка 

і на мить його не покидала,- про дочку, що тільки-но 
почала жити й на яку він щохвилини бігав дивитись. 
йому було прикро, що Христіана не запитала відразу ж 
про дитину, і він промовив з ніжним докором: 

- Чого ж ти й досі не поцікавилась маленькою?, 
Знаєш, вона почуває себе зовсім непогано .. 

Вона здригнулась, наче він доторкнувся до відкритої 
рани. Проте треба було пройти увесь хресний путь. 

- Принеси ЇЇ,- сказала вона. 
Він зник за завісою, що була в ногах ліжка і повер

нувся, сяючи гордощами і щастям, незграбно тримаючи 
в руках білий пакуночак .. 

Він поклав його на вишиту подушку біля голови Хри
стіани, що задихалась від хвилювання, і сказав: 
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- Глянь, яка гарненька! 
Він двома пальцями відхилив легке мереживо, яке 

прикривало личко дитини, таке крихітне, таке черво.не 
личко, з заплющеними очима і губками, що злегка вору
шилися. 

І вона думала, схилившись над цією істотою, що по-
чинала жити: «Це моя дочка ... дочка Поля ... Так ось що 
завдало мені таких мук ... це ... це ... це моя дочка!» 

Ії відраза до дитини, яка своїм народженням так жор
стоко катувала її бідне серце і ніжне тіло, раптом зникла; 
вона розглядала тепер ЇЇз палкою, болісною цікавістю, з 
глибоким подивом, з подивом тварини, що дивиться на 
свого первістка. 

Андермат сподівався, що вона пристрасно голубитиме 
дитину. Він знову був прикро вражений і спитав: 

- Чого ж ти не поцілуєш її? 
Вона тихенько нахилилась над маленьким червоним 

лобиком, і в міру того, як її уста наближались до нього, 
відчувала, що він все дужче вабить їх, притягає. І коли 
доторкнулась, коли притулилась до нього, вогкуватого й 
тепленького, зігрітого теплотою власного життя, їй зда~ 
лося, що вона вже :не зможе відірвати уст від дитини, що 
вона припала до неї назавжди. 

Щось доторкнулось до її щоки - це була борода чоло
віка, який нахилився, щоб поцілувати її. Він з ніжною 
вдячністю пригорнув її до себе, а потім захотів поцілувати 
й дочку; витягнувши губи, він ніжно і обережно поцілував 
її кілька разів у носик. 

у Христіани серце стислося від цієї ласки, і вона ди
вилася на них обох - на свою дочку і на нього ... на 
нього! 

Він захотів покласти дитину назад у колиску. 
- Ні,- сказала вона,- залиш її ще на кілька хвилин, 

мені хочеться почувати її коло себе. Не говори, не вору
шись, валиш нас, почекай. 

Вона обняла рукою загорнуте в пелюшки тільце, при
тиснулась лобом до личка, що 'весь час кривилось, заплю
щила очі й завмерла, ні про що не думаючи. 

Але Вільям за кілька хвилин тихо доторкнувся до її 
плеча: 

- Ну, любенька, будь розважлива! Не треба хвилю
ватись, ти ж знаєш, не треба хвилюватись. 
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І відніс дівчинку, а мати стежила за нею ОЧИМа, аЖ 
поки вона :не зникла за завісою ліжка. 

Потім він повернувся, кажучи: 
- Отже, завтра вранці я пришлю до тебе пані Онора. 
Вона відповіла вже твердішим голосом: 
- Атож, мій друже, можеш прислати її... завтра 

вранці. 
І вона випросталась на ліжку, стомлена, розбита, aJle, 

можливо, вже не така нещасна. 

Ввечері до неї навідались батько та брат і розповіли 
їй місцеві історії - про рап'fiОВИЙ від'їзд професора Кло
ша ,навздогін за дочкою та про припущення щодо герцо
гині де-Рамас, Яlюї більше не було БИДНО,- гадали, що 
вона поїхала розшукувати Мазеллі. Гонтран сміявся з 
цих ПРИЮд, виводячи з них комічну мораль: 

- оці курорти - просro неможливі! Це єдині казкові 
краї, що існують на землі! За два мі,сяці тут трапляється 
більше подій, ніж в усьому світі за цілий рік. Можна по
думати, що ці води не мінеральні, а чарівні. І скрізь те 
саме - вЕксі, Руайя, Віші, Люшоні, як і на морських 
купаннях - у Дьепі, Етрета, Трувілі, IКаннах, Ніцці. Тут 
можна зустріти представників усіх народів, всяких станів, 
незрівнянних пройдисвітів, мішанину рас і людей, якої 
не знайдеш ніде в світі, і до того ж надзвичайні пригоди. 
Жінки тут зав'язують романи на диво легко і швидко. 
В Парижі вони опираються, а на курортах - падають! 
Чоловіки тут знаходять хто багатство, як Андермат, 
хто - смерть, як Обрі-Пастер, хто ще гірше ... женяться ... 
як я ... та Поль. Смішно й безглуздо! Ти ж знаєш, що 
Поль жениться, правда? 

Вона пробурмотіла: 
- Атож, Вільям мені сказав. 
Гонтран продовжував: 
- Він має рацію, цілком має рацію. Це дівчина з се

лянської сім'ї ... Так що ж, це краще, ніж дЇ'вчина з сім'ї 
авантурника або просто дівка. Я знаю Поля. Він одружив
Ся б, кінець кінцем, з якоюсь хвойдою, якби тільки та 
змогла опиратися йому хоч півтора мі,сяці. А щоб йому 
опиратись, треба бути або розпусною, або безневинною. 
Він натрапив на безневинну. Тим краще для нього. 

Христі ана слухала, і кожне слово проникало їй в 
серце, завдаючи болю, жахливого болю. 

Вона сказала, заплющуючи очі: 
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- я дуже втомилась. Мені хочеться трохи спочити. 
Вони поцілували її і вийшли. 
Але вона не могла заснути, її мучили болісні думки. 

Свідомість того, що він уже її не любить, зовсім не лю
бить, стала для неї такою нестерпною, що якби біля неї 
не було цієї жінки, яка дрімала в кріслі, вона б встала, 
відчинила вікно й кинулась на кам'яні сходи. 

Від тоненького місячного променя, що проходив крізь 
щілину в завісах, на паркеті лежала ясна 11 кругла пляма. 
Вона глянула на неї, і її охопили спогади: озеро, ліс, 
перше «люблю вас», ледве чутне і таке хвилююче, і Тур
ноель, і всі Їхні пестощі вечорами на темних стежках і 
Ля-Рош-Прадьєрський шлях. РаП']10М вона уявила собі 
цей білий шлях в зоряну ніч і його, Поля, ЯКІ!Й обіймає за 
стан якусь жінку і щокроку цілує її в уста. Вона впізнала 
її. Це була Шарлотта! Він пригортає її до себе, посмі
хається так, як він один уміє, шепоче їй на вухо ті ніжні 
слова, які тільки він один уміє ГаБОРИТИ, потім стає навко
лішки й цілує перед нею землю, як цілував колись перед 
Христіаною. Ій стало так важко, так важко, що вона від
вернулась і заридала, припавши до подушки обличчям. 
Вона мало не кричала, такий розпач розривав її душу. 

Кожен удар схвильованого серця, що било ЇЙ У груди, 
дзвенів у її скронях, вистукував одне і те ж CJIOBO: 

«Поль! Поль! Поль!» Вона затикала вуха руками, щоб не 
чути, загорталася з головою у ковдру, але тоді це ім'я 
лунало в глибині її грудей з кожним ударом її невгамов
ного серця. 

Сиділка, прокинувшись, спитала: 

- Вам погано, пані? 
Христіана повернула до неї заплакане обличчя і про

шепотіла: 
- Ні, я спала і бачила сон ... Мені стало страшно. 
Потім вона попросила запалити пару свічок, щоб не 

бачити місячного променя. 

А 'Втім, на світанку вона задрімала. 
Вона вже проспала кілька годин, коли Андермат при

вів пані Онора. Товстуха зразу ж влаштувалась по-до
машньому, сіла коло ліжка, взяла породіллю за руку, 
почала розпитувати ЇЇ, як лікар, і, задоволена відповідя
ми, заявила: 

Ну от, усе гаразд. 

206 



Вона скинула капелюха, рукавички, шаль і сказала 
сиділці: 

- Можете йти, серденько. ЯК буде треба, вам подзво
нять. 

Христі ана, відчуваючи до 'неї огиду, сказала чоло
віІюві: 

- Дай мені на хвилинку дочку. 
ЯК і Івчора, Андермат приніс дитину, обережно три

маючи її, і поклав на подушку. І так само, як учора, її 
зразу обійняв благотворний спокій, коли вона відчула бі-' 
ля щоки крізь тканину теплоту незнайомого, загорнутого 
в пелюшки тільця. 

Раптом дитина почала ,кричати, тонко й пронизливо 
плакати. 

- Хоче груді,- сказав Андермат. 
Він подзвонив, і ввійшла годувальниця, величезна, 

червонощока жінка з людожерським ротом і широкими 
блискучими зубами, які Христіану майже злякали. Роз
стебнувши пазуху, вона витягла важку грудь, м'яку й 
набряклу молоком, наче коров'яче вим'я. І Христіані від 
ревнощів та огиди хотіл·ося схопити, відняти дитину, коли 
вона побачила, що її дочка ссе молоко з цього бурдюка. 

Пані о.нора давала тепер поради годувальниці; неза
баром та пішла, забравши дитину. 

Андермат теж пішов. Жінки лишились самі. 
Христі ана не знала, як завести мову про те, що мучи

ло її душу, боялась занадто схвилюватись, розгубитись, 
заплакати, зрадити себе. Але пані Онора сама почала 
балачку, хоч її ні про що не питали. Розповівши всі міс
цеві плітки, вона заговорила і про сім'ю Оріоль. 

- Хороші вони ЛЮДИ,- говорила ,вона,- дуже хороші. 
А мати яка чесна та роботяща була, коли б ви знали! 
Десяти була варта, пані. І дівчата в неї пішли. 

Потім, коли вона перевела мову на іншу тему. Хри
стіана спитала: 

- Яка з них вам більше до вподоби - Луїза чи Шар
лотта? 

- О пані, я більше люблю Луїзу, ,наречену вашого 
брата. Вона розважливіша, статечніша. Це буде хазяйно
вита жінка. А чоловікові моєму більше подобається мо
лодша. У чоловіків, знаєте, інший смак, не такий, як у нас. 

Вона замовкла. Христіана, яка чимдалі більше втра
чала мужність, прошепотіла: 
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- Мій брат часто зустрічався у вас з своєю наре
ченою? 

- Атож, пані, мабуть чи не щодня. Все це в мене 
і зробилося, все! Хай собі, думаю, дітки розважаться. 
Я розуміла, ДО чого йде! А що мене справді потіши
ло, так це коли я побачила, що пан Поль закохався у 
меншу. 

Тоді Христі ана спитала ледве чутно: 
- Він її дуже любить? 
- О пані, ще й як любить! Він просто розум втратив 

останнім часом. А коли італієць - той, що викрав дочку 
професора К:лоша,- почав було впадати коло меншої,
хотів, знаєте, ПРИДИВИТИСЬ та вивідати,- так я думала, 
що вони поб'ються ... О, якби ВИ бачили очі пана Поля! 
Він на неї дивився, як на мадонну! .. ПРИЄ},!І-ІО бачити 
таке кохання! 

Христіана почала розпитувати її про все, що діялося 
в неї на очах,- що вони ГОБОРИЛИ, щО роби.'ІИ, про ЇХ 
прогулянки в долину Сан-Сусі, де він стільки разів гово
рив їй про СВОЮ любов. Вона дивувала товстуху несподі
ваними запитаннями про такі речі, які іНШО:\1У і на дум
ку б не спали, бо вона раз у раз порівнювала, пригаду
вала безліч подробиць з того, що було минулого року
тонке залицяння Поля, його уважність, дотепні вигадки, 
чарівні знаки піклування, ніжність, що говорять про 
прагнення чоловіка сподобатись і захопити; ЇІЇ хотілося 
знати, чи так само ві,н поводився і з іншою, чи з тим же 
запалом, з тією ж непоборною пристраСТЮ,розпочинав він 
знову облогу жіночої душі. 

І щоразу, коли вона пізнавала якийсь дрібний факт, 
маленьку риску, чарівну дрібницю, хвилюючу несподіван
ку, від яких дужче б'ється серце і на які Поль був такий 
щедрий, коли кохав її, у Христіани виривався слабкий 
болісний стогін. 

Здивована цими дивними вигуками, пані Онора ще 
більше запевняла її: 

- Атож! Так це й було, як я вам кажу, точнісінько 
так. Ніколи я не бачила такого закоханого чоловіка. 

- А вірші він ЇЙ читав? 
- Звичайно, пані, ще й які гарні. 
Обидві замовкли, чути було тільки монотонний тихий 

спів годувальниці, що заколисувала дитину в сусідній 
кімнаті. 
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В каридарі пачулись кроки. Ма-Руссель із ЛЯТОНОМ 
прийшли навідати хвору. Вони канстатували, що вана 
схвильо'Вана й у гіршаму, ніж учора, стані. 

51к тільки вани пішли, Андермат відчинив двері і ска-
зав з пара га : 

- Дактар Блак хаче тебе бачити. Можна? 
Вона скрикнула, підвівшись на ліжку: 
- Ні ... ні ... я не хочу ... Ні! .. 
Вільям, здивований, підійшав до неї: 
- IАле ж паслухаЙ ... слід було б ... Ми йому так зобо

в'язані ... Ти повинна ... 
Але вана немов збажеволіла, ачі в неї ширака розкри

лися, губи тремтіли. Різким, пронизливим голосом, який, 
мабуть, була чути аж надворі, вона скрикнула: 

- Ні ... ні ... ніколи! Хай ніколи не приходить ... чуєш ... 
нікали! 

А патім, уже не розуміючи, ЩО говорить, вона показа
ла рукою на пані Онора, ЩО стояла посеред кімнати: 

- І її теж. .. прожени Ш .. не хочу її бачити ... про
щени! .. 

Таді він кинувся до дружини, обняв ЇЇ, поцілував у 
чоло. 

- Заспокойся, Христіано, заспокойся ... Що з тобою? 
Та заспокойся ж! 

Вона вже не могла говорити. ·Сльози бризнули в неї 
з очей. 

- Нехай усі вийдуть,- сказала вона.- Ти один ли
шись зі мною. 

'Він підбіг, схвильований, до дружини лікаря і обереж
но вивів її з кімнати, говорячи: 

- Залиште нас на хвилину, будь JI3CKa. Це в неї про
пасниця, молочна пропасниця. я: її заспокою. Зараз я до 
вас вийду. 

ІКали він повернув,ся до ліжка, Христіана лежала і 
беззвучно плакала, зовсім знеможена. І він теж запла
кав - уперш~ в житті. 

Вночі справді в неї почалась молочна пропасниця і 
маячіння. 

За кілька годин хвора раптом загаворила вкрай збу
джено. 

Маркіз і Андермат, які вирішили від неї не відходити 
і грали в карти, тихо рахуючи вічка, подумали, що вона 
Їх кличе, і підійшли до ліжка. 
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Вона ЇХ не бачила або не пізнавала. Лежала бліда на 
білій подушці з розкинутим по плечах біJ1ЯВИМ волоссям 
і дивилась ясними СИіНіми очима в невідомий, таємничий 
і примарний світ, в якому живуть божеві,f]ьні. 

Ії руки, витягнуті на ковдрі, часом здригалися, судо
рожно стискувались у поривчастих мимовільних рухах. 

Спочатку вона ніби ні з ким не розмовляла, а тільки 
бачила й розповідала. Слова її були безладні й незрозу
мілі. Вона говорила, що скеля надто висока, щоб з неї 
сплигнути. Боялась розбитись, та ще й не досить знала 
того, хто простяг їй руки. Потім заговорила про запахи. 
Здавалось, BOlНa намагалась згадати забуті фрази. «Що 
може бути приємніше? .. Запах п'явить, як вино ... Вино 
п'янить думку, а запах п'янить фантазію ... Вдихаючи за
пах, проникаєш у саму суть речей і світу ... квітів ... де
рев, степової трави ... пізнаєш і душу старих будинків, 
заснулу в старих меблях, килимах і старих завісах ... » 

Потім обличчя в неї переСМИКНУJIОСЬ, немовби вона 
відчувала надто веЛике напруження. Вона поволі, важко 
сходила вгору по схилу й казала комусь: «Ох, понеси ме
не ще, прошу тебе, я тут помру! Я не хочу далі йти. 
Понеси мене, як носив 'ГОді над мі)j{гір'ям! Пам'ятаєш?. 
ЯК ти JIюбив мене!» 

Потім скрикнула; у її очах промайнув жах. Вона ба
чила перед собою мертву тварину і БJIагала, щоб її при
брали, не завдаючи їй болю. 

Маркіз шепнув зятеві: 
- Вона згадує осла, на якого ми натрапили, повер

таючись з Нюжера. 
Тепер вона розмовляла з мертвою твариною, втіша

ла ЇЇ, казала, що й сама теж дуже нещасна, ще нещасні
ша за неї, бо її покинули. 

Потім зразу почала відмовлятися від того, що від неї 
вимагали. Вона кричала: «Ой, ні, тільки не це! О, це ти ... 
ти ... змушуєш мене тягти візок! .. » 

Вона важко дихала, немов справді тягла невидимий 
візок, плакала, стогнала, скрикувала. Більше, як півгоди
ни, вона ЙШJIа вгору по схилу, з страшними зусиллями 

тягнучи за собою візок. 
А хтось немилосердно бив її, і вона стогнала: «Ох, 

мені боляче! Ти хоч не бий мене, я сама йтиму ... ТіЛЬКЦ 
не бий мене, благаю тебе ... Я робитиму все, що ти хочеш, 
тільки не бий! .. » 
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Потім її збудження ПО11роху вгамувалося, і вона тихо 
марила до ранку. Тоді задрімала і кінець кінцем засну
ла. Коли вона прокинулась о дру,гій годині дня, в неї ще 
була гарячка, але CBiДOMiC'~ь повернулась. 

Однак весь день голова в неї була важка, думки плу
тались. Вона не відразу знаходила потрібні слова і стра
шенно втомлювалась, відшукуючи Їх s пам'яті. 

Але, відпочивши за ніч, вона остаточно прийшла до 
пам'яті. 
А втім, вона почувала, що стала іншою, немов ця кри

за змінила їй душу. ,вона менше страждала і більше ду
мала. Страшні недавні події немов відійшли в далеке ми
нуле, і во.на бачила їх так яс.но, як ніколи раніше. Ії рап
том сповнило те світло, що осяює деякі душі в годину 
страждань, і вона зовсім по-новому побачила життя, лю
дей, речі і весь світ. 

І тоді ще ГОl:тріше, ніж того вечора, коли вона повер
нулась з Тазенатського озера, вона усвідомила свою ціл
ковиту самотність у житті. Вона зрозуміла, що люди тіль
ки проходять поруч у житті, але ніщо не може з'єд,нати 
нероздільно дві істоти. Зрада того, кому вона безмежно 
вірила, відкрила їй, що й інші, всі інші люди будуть для 
неї тільки байдужими супутниками в цій подорожі, корот
кій чи довгій, СYlмній чи веселій, залежно від того, що 
принесуть прийдешні, невідомі дні. Зрозуміла, що навіть 
у його обіймах, навіть тоді, коли їй здавалося, що вона 
злилася з ним, увійшла в нього, коли здавалося, що в НІІХ 
одне тіло і душа, вони тільки трохи наблизились одне до 
одного, доторкнулись тими непроникними оболонками, в 
які таємнича природа замкнула людей. Вона зрозуміла, 
що ніхто ніколи не міг і не може зламати невидиму пере
пону, що відокремлює в житті людей одне від одного, як 
ті зорі на небі. 

Вона збагнула марні, невпинні, споконвічні зусилля, 
невтомні людські зусилля розірвати оболонку, в якій 

б'ється душа, назавжди замкнена, назавжди самотня,
зусилля рук, уст, очей, тремтячого й голого тіла, зусилля 
кохання, що вичерпується в поцілунках, тільки для того, 
щоб дати життя новій, такій же самотній істоті. 

Тоді її охопило пристрасне бажання побачити свою 
дочку. Вона попросила, щоб її принесли і роздягли, бо 
л.осі вона бачила тільки її личко. 
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Годувальниця розповила немовля і показала маl'Є'рі 
крихітне тільце новонародженої; дитина безпорадно вору
шила ручками й ніжками. Христіана дивилась на ці ми
мовільні рухи, з яких почина~ться життя ЛЮДИНИ, і до
торкнулась до маляти боязкою, тремтячою рукою, потім 
губи її самі потяглися до ,нь-ого, і -вона почала цілувати 
животик, груди, ніжки, пальці, потім її пильний погляд 
застиг на ньому. і вона заглибилась у дивні думки. 

Двоє людей зустрілись, покохались у .надпоривній при
стра'сті, і з ЇХ обіймів народилася оця нова істота, в якій 
з'єднались і ожили ті, хто дав їй життя, в ній є щось 
від нього і від неї, та ще щось невідоме, віД:.1інне від 
них. Дитя відтворило У собі будову їх тіла, склад ро
зуму, риси обличчя, рухи, нахили, смаки, пристрасті, на
віть звуки голосу й ходу,- і все-таки це буде щось інше, 
нове. 

Вони тепер розлучилися .назавжди, безповоротно! Ні
коли 'вже Їх погляди не зіллються в любовному пориві, 
що робить безомертним людський рід. 

І, пригортаючи дитину до серця, вона прошепотіла: 
- Прощай! Прощай! 
«Прощай» шепотіла вона на вухо своїй дочці, і це 

було пр-ощання з тим, кого вона любила, мужнє й розпач
JІИве прощання гордої душі, прощання жінки, яка ще дов

го, може все життя, страждатиме, але знайде в собі силу 
приховати свої сльози від усіх. 

- Ага! - крикнув Андермат, відхиляючи двері.- От 
я і спіймав тебе! Віддай мені дочку! 

Підбігши до ліжка, він схопив дитину, яку вже на
вчився добре тримати, і підняв над головою, прика
ЗУЮЧI1: 

- Добридень, панно Андермат ... добридень, панно !Ан
дермат ... 

Христіана думала: «Це мій чоловік» - і здивовано ди
вилась на нього, ніби вперше його побачила. З цим чоло
віком її назавжди з'єднав закон, зробив його власнkтю! 
І він повинен завжди бути, згідно з людською мораллю, 
вимогами релігії і суспільства, її половиною. Навіть біль
ше - її паном, паном над її днями й ночами. над її сер
цем і тілом! Ій навіть стало смішно,- таким чудним зда
лося це їй зараз, бо між нею іним ніколи не було і не 
буде ніякого зв'язку з тих, які так швидко рвуться, але 
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здаються вічними, невимовно солодкими, майже божест
венними. 

Вона навіть не rпочувала ніяких докорів совісті через 
те, що обдурила його, зрадила. Чому ж це? - подумала 
вона здивовано. Чому? .. Мабуть, тому, що вони надто різ
ні, надто далекі одне одному, надто відмінної породи. Він 
нічого в ній не розумів, ~OHa нічого не розуміла в ньому. 
А проте ;він був добрим, відданим, уважним чоловіком. 

Але, мабуть, тільки люди однієї природи, одного мо
рального складу можуть поєднатися одне з одним нероз

ривним священним зв'язком добровільного обов'язку. 
Дитину зно'ву сповили. Андермат сів біля ліжка. 
- Слухай, дорога,- сказав він,- я вже просто боюся 

заговорити з тобою про когось після того, як ти прогнала 
доктора Блака. Але все-таки зроби мені таку ласку-
ПРИЙМІІ доктора Бонфія. . 

Христіана засміялась - вперше, кволим, байдужим 
сиіхом, що не звеселяв душу: 

- Доктор Бонфій? - перепита.lІа вона.- Диво дивне! 
Так ви помирились? 

- Атож. Слухай, я скажу тобі зараз під великим 
секретом важливу новину. Я купив старий курорт. Тепер 
тут усе моє! Хіба ж не перемога? Бідолашний доктор 
Бонфій дізнався про це, звичайно, раніш за всіх. Тоді він 
вдався до хитрощів; щодня почав навідуватись сюди, 
питати про твоє здоров'я і залишав у швейцара свою 
карту з висловленням співчуття. Я відповів на його за
гравання візитом, і ми тепер у найкращих стосунках. 

- Хай прийде,- сказала Христіана,- якщо схоче. 
я: рада буду його бачити. 

- Чудово! Дякую тобі! я: завтра ж його приведу. 
я: вже не кажу, що Поль завжди передає тобі тисячу при
вітань і все розпитує про малу. йому дуже хочеться її 
побачити. 

Незважаючи на всі мужні рішення, серце в неї згніти-
лося. Все ж вона сказала: 

- Подякуй йому від мене. 
Андермат провадив: 
- Він все турбувався, чи сказали тобі про його одру· 

ження. Я 'Від'Гювів, що ти вже знаєш, і він кілька разів 
питав, якої ти про це думки? 

Христіана напружила всю свою волю і тихо сказала: 
- Скажи, що я цілком його схвалюю. 
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Вільям з жорстокою впертістю провадив далі: 
- І ще йому дуже хочеться знати, як ти назвеш дочку. 

Я сказав, що ми ще не вирішили - Маргаритою чи Жене
в'євою. 

- Я передумала,- сказала вона.- Хочу назвати її 
Арлеттою. 

Колись, у перші дні вагітності, воші з Полем говорили 
про те, яке ім'я дати майбутній дитині; дочку вони збира
лись назвати Маргаритою або Женев'євою, але тепер 
Христі ана і чути не хотіла цих імен. 

Вільям повторив за нею: 
- Арлетта, Арлетта ... Це дуже мило ... маєш рацію. 

А мені хотілося б назвати її, як і тебе,- Христіаною. 
Люблю це ім'я - Христіана! 

Вона глибоко зітхнула: 
- О ні. Ім'я розп'ятого віщує великі страждання. 
Андермат почервонів - таке порівня.ння не спадало 

йому на думку. Він поквапливо підвівся і сказав: 
- Що ж, Арлетта-гарне ім'я. До побачення, дорога! 
ЯК тільки він пішов, вона покликала годувальницю 

і сказала, щоб колиску поставили тепер коло її ліжка. 
Коли легку колиску, подібну до човника-гойдалки, з 

білою, як вітрило, завkкою на зігнутому мідному пруті, 
присунули до її ліжка, Христіана простягла руку до 
сплячої дитини і прошепотіла: «Люлі-люлі, дитинко! 
Ніхто ніколи !Не любитиме тебе так, як я». 

Наступні дні вона провела в спокійному смуткові, 
багато думала, загартовуючи собі душу й серце в самот
ній тузі, щоб за кілька тижні'в мужньо повернутися 
до життя. Найголовнішим заняттям її тепер було диви
тись на свою дочку, вона сподівалась спіймати перший 
промінь свідомості в її погляді, але бачила тільки два 
голубих кружечки, що незмінно поверталися до великого 
світлого вікна. 

І скільки разів з глибоким сумом думала вона про те, 
що любила й вона,-ясні чудові дні, квіти, ліси-і людей 
райдужний серпанок ілюзій і мрій, які навіюють щастя, 
довіру й радІсть у дівочу душу. Ці очі любитимуть усе, 
що любила й (J30на,- ясні чудові дні, квіти, ліси - і людей 
також, на своє лихо. Вони полюблять когось одного З усіх 
людей! Носитимуть у собі його знайомий, любий образ, 
бачитимуть його, коли він буде далеко, палатимуть, коли 
його зустрінуть... А потім... потім... навчаться плакати! 
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По цих щічках поллються сльози, страшні пекучі сльозиl 
І від жахливої муки зрадженої любові ці ще тьмяні, не
виразні очі, які будуть тоді синіми, ста,нуть невпізнанні, 
зблякнуть від розпачу й туги. 

І вона з безтямною ніжністю цілувала дитину, прика
зуючи: 

- Не люби, моя донечко, нікого, крім мене! 
Нарешті, професор Ма-Руссель, що навідува'Вся до неі 

щоранку, заявив: 

- Ви можете, пані, потроху вставати. 
Коли лікар пішов, Андермат сказав дружині: 
- Дуже шкода, що ти ще не зовсім одужала, 60 

сьогодні в нас відбудеться дуже цікава для ,нашої уста
нови спроба. Своєю автоматичною гімнастикою доктор 
Лятон зробив З дядьком Кловkом справжнє чудо. Уяви 
собі, що старий бродяга ходить тепер майже так, як і всі 
люди! До того ж, з кожним сеансом він почува€ себе 
дедалі краще. 

йому на догоду вона спитала: 
- І ви хочете влаштувати прилюдний сеанс? 
- І так, і ні,- ми запросимо тільки лікарів і декого 

з наших друзів. 
О котрій годині це буде? 
О третій. 
Пан Бретіньї запрошений? 
Так. Він обіцяв прийти. Все правління буде. 3 ме

дичного погляду це дуже цікаво. 
- 3наєш,- сказала вона,- я саме в цей час встану 

і могла б прийняти пана Бретіньї. Поки ви будете зайняті 
цією спробою, він побуде зі мною. 

- Добре, люба. 
- А ти не забудеш? 
- Ні, ні, не турбуйся. 
І Андермат пішов збирати публіку. 
Після того, як Оріолі піддурили його комедією виду

жання паралітика, він тепер і собі піддурював хворих, 
яких так легко переконати в чудесній цілющій силі ліку
вання, і говорив про нього так часто, так палко й пере
конано, що йому й самому вже важко було розібратись
вірить він у це чи не вірить. 

Десь на третю годину вся публіка, яку йому вдалося 
залучити, зібралась коло дверей лікарні, чекаючи дядька 
Кловіса. . 
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Старий прийшав, спираючись на два ціпка, все ще 
валачачи наги, і ввічлива вклонявся на ;всі боки. 

За ним ішав Оріоль з сином та дачками. Паль і Гант
ран суправодили своїх наречених. 

у великому залі, де стояли численні гімнастичні при
лади, стаяв лікар Лятан, розмовляючи з Андерматам та 
лікарем Онора. 

Радісна посмішка прайшла по йога пагалених губах, 
коли він побачив дядька IКловіса. Він спитав: 

- Ну, як? ЯК ми себе сьогодні почуваєма? 
- О, добре, дабре! 
З'я,вились Петрюс Мартель і Сен-Ляндрі. Ім теж хоті

лось падивитись. Перший вірив, другий сумнівався. За 
ними, на превеликий подив усіх, увійшов лікар Бонфій; 
він вкланився своєму суперникові й потиснув руку Андер
мату. Останнім прийшав лікар Блак. 

- Так ат, панове й панни,- почав лікар Лятон, укла
няючись в бік Луїзи та Шарлотти Оріаль,- зараз ви 
будете свідками цікавого експерименту. Насамперед 
прошу звернути увагу на те, що цей хворий уже ходить, 
але погано. Чи можете ви ходити без ціпків, дядьку 
Кловіс? 

- Ох, ні, пане! 
- Гаразд. Почнемо. 
Стараго пасадавили в крісло, прив'язали йому ноги до 

рухомих підставок, і кали головний лікар скомандував -
«Починай! Потихеньку!» - дебелий служник з засуканими 
рукавами почав крутити ручку. 

Відразу ж права нога бродяги зігнулася у коліні, 
випросталась, знову зігнулась, знову витяглась, патім ліва 
теж прийшла в рух, і дядька Клавіс, раптом розвеселив
шись, засміявся і, помахуючи головою та давгою еивою 
бародаю, пачав розкачуватись в такт руху сваїх ніг. 

Четверо лікарів і Андермат нахилились над ним і сте
жили за його ногами з поважністю авгурів, а !Колос тим
часом хитра переморгувався з батьком. 

Двері лишили відчиненими, і до залу вееь час надхр
дила й тиснулась наперед публіка - віруючі або цікаві 
скептики. 

- Швидше,- скомандував лікар Лятан. 
Служник закрутив дужче. Ноги старого пустилися 

бігти, а сам він почав реготати на весь рат і, як дитина 
від лоскоту, захлинаючись, мотав головою та верещав: 
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- ОТ шикарно! От шикарно! - мабуть, перейнявши 
це слівце в когось із курортників. 

Колос і собі зареготав і скрикнув, тупнувши ногою та 
вдаривши в боки руками: 

- Ну, й чортів Кловіш! .. Ох, чортів 'Клсвіш! .. 
- Досить! - наказав лікар. 
Бродягу ві.Jв'язали, і лікарі відійшли набік, щоб обго

ворити результати спроби. 
А дядько Кловіс тимчасом перед очима всіх сам під

вівся з крісла і пішов по кімнаті. Правда, йшов він дріб
ними кроками, зігнувшись, корчачись від важких зусиль, 
але все-таки йшов без ціпків! 

Лікар Бонфій перший заявив: 
- Це справді випадок виключний. 
Лікар Блак ВИС.1{)вився ще більш захоплено. Тільки 

лікар Онора не сказав ні слова. 
ГО!Ітран шепнув Полю: 
- Нічого не розумію! Ти тільки поглянь на них! Хто 

вони - обмануті дурні чи догідливі обманщики? 
Аж ось виступив Андермат. Він розповів про весь хід 

лікування старого з самого початку, про повороти хворо
би і, нарешті, про одужання, цілковите і остаточне. І ве
село додав: 

- r якщо навіть наш хворий узимку почуватиме себе 
гірше, то ми щоліта знову його будемо підправляти. 

Потім він виголосив урочисту, пишну промову, в якій 
вихваляв монт-оріольську воду і всі її властивості. 

- Я сам,- говорив він,- на власному досвіді і на 
досвіді найдорожчої для мене людини переконався у 
благотворному впливі цієї води. Якщо рід мій не згас, 
то цим я зобов'язаний Монт-Оріолю! 

І тут він раптом згадав, що обіцяв дружині послати 
до неї Поля Бретіньї. йому стало совісно, бо він був 
дуже уважний чоловік. Він озирнувся навколо і, поба
чивши Поля, підійшов до нього: 

- Любий друже, я зовсім забув вам сказати, що вас 
зараз чекає до себе Христіана. 

Бретіньї пробурмотів: 
- Мене? .. Зараз? .. 
- Так, вона сьогодні встала і хоче побачити вас ра-

ніше за всіх наших знайомих. Ідіть же до неї швидше і 
передайте їй, що я прошу пробачення. 
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Поль пішов до готелю; серце в нього завмирало від 
.хвилювання. 

По дорозі він зустрів маркіза де-РавенеJІЬ, і той ска
зав йому: 

- Дочка моя вже встала й дивується, чому вас досі 
немає. 

Він прискорив крок; але на першій площадці сходів 
спинився, обдумуючи - що їй сказати? ЯК вона його зу- . 
стріне? Чи буде вона сама? Якщо заговорить про його 
одруження,- то що ЇЙ відповісти? 

Відколи в неї народилась дитина, він не міг думати 
про неї без болісного хвилювання, червонів і блід, КО.1П 
намагався уявити першу зустріч з нею. З глибоким збен
теженням думав він також про невідому йому ДІІТИНУ, 
якій він був батьком, бо його мучило бажання побачити 
свою дочку і було страшно побачити її. Він почував, що 
загруз у тому моральному бруді, який на все життя за
плямовує сумління чоловіка. Але найбільше він боявся 
погляду жінки, яку кохав так сильно і так недовго. 

Чи не зустріне вона його докорами, слізьми, зневагою? 
Чи не кличе його тільки для того, щоб прогнати? 
А сам він як має триматися? Смиренно, розпачливо, 

благально чи байдуже? Прояснювати ЇЙ щось, чи слухати 
мовчки? Сісти чи стояти? 

А коли вона покаже дитину, що робити? Що казати? 
Яке почуття годиться йому виявити? 

Біля дверей він знову нерішуче спинився, простяг 
руку до дзвінка, і помітив, що рука в нього тремтить. 

Проте він натиснув пальцем кнопку з слонової кості 
і почув, як задеренчав у вітальні дзвінок. 

Покоїв ка віДЧИНИJІа двері і впустила його. З дверей 
,вітальні він побачив у кінці другої кімнати Христіану, 
яка лежала на шезлонгу і дивилась на нього. 

Ці дві кімнати, які він мав пройти, здались йому не
скінченними. В нього підломлювались ноги, він боявся за
чепитися за крісла і не наважувався дивитись під ноги, 
щоб не опустити очей перед нею. Вона не поворухнулась, 
вона мовчки чекала, поки він підійде. Права рука її ле
жала на сукні, а лівою вона сперлась на колиску з опу
щеною завісою. 

Він спинився за три кроки від неі, не знаючи, що ро
бити. Покоївка зачинила за ним двері. Вони лишились 
самі. 
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йому захотілося впасти перед нею навколішки і про
сити прощення. Але вона поволі підняла і простягла 
йому руку. 

- Добрий день,- стримано сказала вона. 
Він не насмілився потиснути їй руку і, низько схилив-' 

ши голову, ледве доторкнувся до її пальців. 
- Сідайте, будь ласка. 
Він сів на низьке крісло біля її ніг. 
Він почував, що треба щось сказати, але не знаходив 

ні слів, ні думок, і навіть подивитись на неї не наважу
вався. Нарешті промовив, затинаючись: 

- Чоловік ваш забув мені сказати, що ви чекаєте 
мене, а то б я прийшов раніше. 

Вона відповіла. 
- О, це не має значення. Раніше чи пізніше, одна-

ково довелось би зустрітися... . 
Вона замовкла. Він швидко запитав: 
- Сподіваюсь, ви вже добре почуваєте себе? 
- Дякую. Добре, наскількц це можливо після таких 

страждань. 

Вона була дуже бліда, худа, але краща, ніж до поло· 
гів. Особливо змінились її очі,- такої глибини в її по
гляді він досі не бачив. Вони ніби потемніли, зробились 
не такі ясні, не такі прозорі, але стали густосині. Руки 
в неї були білі, наче у мертвої. 

Вона заговорила знову: 
- Тяжкі години довелось пережити, та коли стільки 

ш!страждаєш, то здобуваєш собі силу на всю решту жит· 
тя. 

Глибоко схвильований, він прошепотів: 
- Так, це жахливі випробування, жахливі! 
Вона озвалась, як луна: 
- Жахливіl 
Вже кілька секунд у колисці чути було легеньке ша

рудіння, тихий шелест від пробудження сплячої дитини. 
І Бр'етіньї тепер не зводив з колиски очей, в ньому зро
став болісний неспокій від пекучого бажання побачити 
те живе створіння, що дихало там. 

І раптом він помітив, що завіса колиски зашпилена 
згори донизу золотими шпильками. яю Христіана звичай
но носила на своєму корсажL Колись він часто розва
жався, витягаючи і знову вколюючи У складки сукні на 
плечах коханої ці тонкі АРОТИКИ з голівками у формі 
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півмісяця. Він зрозумів її думку, і серце його боляче 
стиснулось перед цією перепоною з ЗОЛОТИХ крапок, що 
навіки відлучали його від його дитини. 

Тоненький голосок, квола скарга почулася з тієї білої 
в'язниці. Христіана хитнула колиску і трохи різко ска
зала: 

- Даруйте, що приділяю вам так мало часу, але я 
мушу зайняти'СЬ дочкою. 

Він підвівся, знову поцілував ЇЙ руку, а коли виходив, 
вона промовила: 

- Бажаю вам щастя. 

Анmібu, вілла Мюmерс, 1886. 
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