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В МАЛЬШТРОМІ.



 

Дороги Бога, в прп-
родї і в провидїню не
похожі на. наші дороги,

:: дїлам Єго нї велпчю,
нї глибиною, нї непро-
глядностю, нїяк не до-
р1внають шла наших
рук, не глибші від кри-
нпцї Демокріта.

Джозеф Ілєнвіль.

От ми й на самім шпили найвисшої
кручі. Старець, бачилась, від утоми хвилю
не міг добути з себе слова..

,,Не давно ще - промовив згодом -
я міг був провести вас отсею дорогою не-
гірше мого наймолодшою сина.. Та, буде
тому три роки, приключила, ся менї при-
года, яка. до того часу ніколи ще смерт-
ному чоловікови не приключала ся - або
якої бодай ніхто ще не пережив, щоб міг
єї другому оповісти.

,,Шість годин того смертного стра-
ху, що я єго топці зажив, зломили моє
тіло, мого духа. Вам видить ся, що я
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дуже старий. Та ні, не так. Досить було
одного дня, і то не цілого, щоб сей як
вуголь чорний волос перемінив ся на бі-
лий, щоб мої члени заняли, а нерви роз-
отро'іли ся так, що тремчу при наймен-
шім напруженю, тїни лякаю ся. Чи зна-
єте! я ледви можу глянути поза сей не-
величкий камінь без завороту голови.“

,,Невеличкиіі камінь,“ що на его край-
' ' ак,

що тяжша половина єго тіла звисала над

пропаотю, а друга ліктем підперта дер-
жала ся край самого стрімкого берега,-
той - кажу - ”невеличкий камінь“ а
радше гладкий щовб чорної блиокугїої
скелі, піднимав он яких пятнаііцять або
шіонайцять оот отіп понад окалиоту, під-
нами отвореву пропасть. Ніщо не спону-
кало-б мене хочби на дванайцять ліктів
наблизити ся до єї берега. Мене на пра-
вду так затрівожило небезпечне положене
мого товариша, що я ниць припав до зе-
млї, вхопив ся сусідних корчів і не ва-
жив он навіть поглянути в гору на небо.
Я даром трібував оперти ся вражіню,
будьтоби гора хитала оя в основах від
окаженого вітру. Минула хвиля, заки я
зважав ся оїоти і поглянути перед себе.

,,Вам би конче позбути ся сих хи-
мер,“ - сказав провідник - ,,бо я привів
вас сюди, щоб ви краще могли при-
дивити оя сцені, на якій відограла ся

згадана мною подія, та щоб вам розка-
зати пригоду саме в виду сего місця.
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,,Ооь тут - говорив він дальше ден
владним, властивим ему способом -- ось
тут ми на самім норвежоькім побережи,
під ШЇСТЬДЄСЯТНМ і восьмим степенем пів-
нічної ширини, В великій північній країнї
Нордланду, в страшній околнци Лофо-
дена. Гора, що на єї вершку онднмо,
зветь оя Хмарна Гельзеґґен. А теперпі-
дойміть оя трохи виоше, - держіть оя
трави, коли вам голова крутить ся --
так! - і погляньте на пасмо піни під нами,
на мори.“

Я поглянув мов не свій. Побачив да-
лекий простір моря і такі чорні ВОДИ. що
пригадали мені оповіданє нубійоьного зе-
млепиоця про шаге ізепеЬгашш - вид
такий понурий, що й людська уява не
здобудеть он на жалібнійшукартину Пра-
вор уч і лїворуч, як далеко займити оком,
мов грізні береги сьвіта, простягали ся
пасма грізно-чорних, стрімких скель, а їх
понурі зариси тим яркійше виступали на
тлі ясної піни, що з зойном і отонами
розбивала о них свою буйно розвіяну
гриву. Саме напротив півострова, що на
его вершку ми стояли, внднїв на мори
малий, пустий остров в вілдаленю яких
пяти-шеоти миль, хоч при розгуку Филь,
що єго обливали, мож було хиба лиш
догадуватноь, де він саме лежить; дві
.мнлї блнзше до берега мрів другий мен-
ший остров, пустий, дикий і окружений
в дальших то близшнх відступах вінком
темних скель
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Вид моря на просторі поміж даль-
шим островом і берегом мав у собі щось
незвичайного. Хоч як раз в сторону бе-
рега дув такий сильний вітер, що далеко
на повнім морп пливучий двощогловець
був приневолений опустити вітрила іраз
в раз поривав під напором вод, всеж
таки не було тут і сліду правильних
Филь. Був радше якийсь короткий, ури-
ваний, сердитий вир. що,оямі там підни-
маючнсь, гнав то з вітром то знов проти
вітру. Піна виступала лиш при самих
скелях.

,,Отсей, бачите, остров - почав знову
отарець- звгть оя в Норвежцїв Вер. Сей
по середині Мооко. Онтоіі, милю на північ,
Амбарен А там лежать Аіілазен, Готгольм,
Кайльдгельм Сварвен і Букго льм.Дальше,
між Мосном і Вером. лежать Оттергольм,
Фл'імен, Зандфлєзен і Штокгольм. Се
вірні назви місцевоотий. Та чому я
вважав потрібним назвати їх, того Ні я
нї ви не вгадаємо. Чп чуєте що? Бачите
яку зміну в водї?“

Ми стояли вже яких десять хвиль на
шпили Гельзеґґена, а зайшли сюди від
сторони Лофодів, так що не бачили нї
нрайчина моря, поки з самого шпиля не
Відкрило ся воно цше перед нашими
очима. Коли старець говорив, я почув
голосний гун, мов рев великого стада
буйволів на американських степах. В тій
самій хвили замітив, що так зване
в моряків ,,нолнханє“ моря переміннло ся
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під нами в струю вохідного напряму.
Через пять хвиль ціле море, аж по Вер.
розгукало ся з непоздержним шалом. Та
найбільшої оили набрав єго нолот між
Мооком і берегом. Тутширока отруя води
завертала,дїлячи он на тисячні поперечні
течії, закипала нагле божевільним колотом,
дула он, кленотїла, шуміла, кружила
в великанських круговоротах 1 перели-
вала он на вохід зі окороотю, якої води
набирають лиш при стрімких опадах.

В кілька хвиль вид сцени зовсїм
змінив оя. Ціла поверхня вигладила оя,
водовороти щезали один по друґім,
а дивні пасма піни появили он рівно-
часно там, де перше зовсім не було їх
нпдно. ІІасма ті витягали оя помалу на
значну довготу, лучили оя з собою, іпри-
тягаючи до себе верткі нруговороти,
неначе зливали ся в один великий вир.
Нагле, зовсїм нагле він появив оя в дуже
різнихєзариоах в крузі більше як миле-
вого прорізу. Беріг круговороту визначав
он широким поясом блионучо'і піни. Та
найменша єї крихта не опадала в горло
страшної лійки, а єї нутро, як глибоко
заоягло око. було гладне, блискуче. Ян
смола чорв1 отши ВОДШ, похилен1 до вид-
нонруга на яких сорок пять степенів,
вертши оя без впину кільцем з шаленим
розгоном, а вітер доносив відтам проши-
баючий голос нїби крику, нїби отону,
якого не выдає навіть могучий водопад
Нїяґари в своїй грізній аґонїі.
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Гора дрожала в основах, скеля хи-
тала ся. Я припав ниць до землі ів при-
отуш нервового жаху вхопив ся нікчем-
ного зела.

.,Се -- сказав я врештї до старця -
се нїщо иньше, як великий вир Маль-
штрому“.

,,Так єго часом звуть, - сказав ста-
рий - в нас Норвежцїв він зветь ся
Моокоштром від недалекого острова
Мосно.“

Звичайні оповіданя про сей водово-
рот зовсім не приготовили мене на те,
що мені довело он бачити. Оповіданє
Ионаоа Рамуса, з поміж воїх ще може
найдокладнїйше, не в силі дати наймен-
шого понятя ні' про велич, ні про грозу
тої невиданої сцени, яка до глибини душі
жахом пронимає очевидця. Не можу знати,
з якого місця згаданий письменник бачив
ое і під яку пору, та певне, що ані
з вершка Гельзеґґена, ані в часї бурі.
Вое-ж таки деякі уступи того опису варто
повторити для самих подробиць, хоч вони
ледви чи зможуть подати слабий образ
видовища.

Між Лофоденом а Моокои - кажеть
оя в тому опиої - вода буде трийцять
і шість до сорока оажнїв завглибшки. Та
по другім боцї, близше до Веру, глибінь
меншає так, що навіть не дає свобід-
ного переїзду кораблям, без нараженн
їх на розбите хочби й при найкрасшій
погоді. В часї припливу, між Лофоденом
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а Мооком струн вларяє о беріг з сер-
дитим розгонпм. З ровом рочгуканого
припливу не рівнати ся Іпумови найго-
лоснїйшого і найстрашнійшого водопаду.
Гук єго неоеть ся кілька миль навкруги.
Его нетри чи челюоти такі глибокі і об-
ширні, шо захоплений ними корабель
нехибне провалюєть ся на саме дно, де
0 окелї торощить ся на куонї. Скоро вода
втихомирить ся, куснї корабля випли-
вають на верх. Та хвилі тишнни насту-
пають лиш при зміні припливу і відпливу,
в погідну пору і- тревають всего чверть
години, поки гроза не почне постепенно
вертати.

В часі найбільшого розгуку отруї,
коли єї лють окріпить оя підчас бурі,
небезпечно наближати ся до неї на нор-
вежоьку милю. Човни, яхти і кораблі
пропадали в наслідок того, що, неочувши
ся, попадали в обсяг єї власти. Нераз
теж буває, що валенї, надто наблизивши
ся до струї, улягають єї напорови. Годї
описати, як вони тогдї даром оилують ся
освободити, як вони ревуть та окиглять.
Одного разу медвпдь трібував перенлиоти
з Лоазодена до Мооко. та захоплений
отруєю пішов на дно. Ревів так, що було
єго чути аж на беріг. Пірвані отруєю
великі ннї смерек, та оооновт галузи, ви-
пливали такі поторощені і покручені, як
ноли-б були порослі щітиною. Наглядний
се доказ, що дно покрите крутими скеля-
ми, поміж якими вертить воїн на неї
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боки течія. Що шість голин отруя, відпо-
відно до припливу і відпливу. стає то
плитша то глибша. Року 1645, в неділю
зехаєезіша досьвіта, лютувала з таким
гуком і з такою силою, що на нобережи
навіть камінє ?. домів розсипало ся.

Що до глибини води то ковсїм не
розумію, як мож було зміриги єї в без-
посереднім оусїдствіпропаоги. Тих,,оорок
сакнїв“ відносить ся певно лиш до ча-

стини каналу при самім березі Мооко, або
Л0ф0дів. Глибина в центрі Мооко штрому
певно без порівнаня більша. На се не
треба красшого доказу, як хочби косого
погляду у безодню впру з найвиошої
скелі Гельзеґґена. Коли я з того шпиля
дивив он на ревучий в низу Флєґетон,
мене прямо сьмішила наівніоть благород-

ного добродія Йонаса Рамуоа, що неімо-
вірними небилицями вважає анекдоти про
валенїв та про медведя. Для мене було
зовсім ясним, що окоро-б найбільший
навіть корабель, перепливаючи туди, по-
пав ся в обсяг Тиї ногубної сили, він
міг би їй оперти ся так само, як нерце
хуртовипї і муоївби пійти на дно з усім
своїм крамом.

Проби пояснена того Феномена, що,
як пригадую собі, в першу промовляли
сильно до мого пересьвідченя, показали
ся мені тепер в зовсїм иньшім оьвітлї
і вже мене не вдоволяли. Загальна гадка
така, що той водоворот, п0дібно як і три
менші між островами Феррое, має своє
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жерело виключно у взаімнім напорі филь,
які в часї припливу і відпливу підни-
мають ея і опадають, вдаряють собою
о скелі і кручіі здавлені між ними пере-
ливають ся неначе водопад. Чим виеше
піднимаєть ся струн, тим глибше при-
ходить ся їй падати. А ее й причина во-
довороту або пропасти. що, як відомо
з меньших доеьвідів, захоплює все з нечу-
ваною силою.

Отее слова ,,Британсыюї Енцикло-
педиї.“ Кірхер,і иньші уявляють собі, будь-
тоби в центрі Мальпггрому отвирала ся
безодня, що сягає десь дуже далеко, -
може й до Ботнїйеького заливу, як ее
в Однім міеци рішучо натякаєть ся. Ся
думка, хочі яка неневна, підх0дила най-
більше під мої здогади в хвили, коли я
Вдивлявея уМальштром. Тим то здивувало
мене доволї, коли я. висказавши єї про-
відникови, почув, що вона, правда, най-
більше популярна й поміж Норвежцями,
але сам він не йме їй віри. Про виоше
наведену гадку сказав просто, що еї не
розуміє. І в оїм я з ним вповнї згодив
ся, бо зовсїм понятна на папери, в виду
того гуку ітої пропасти вона стає незрозу-
міла й внхшить на просту нїеенїтницю.

,,Тепер ви бачили добре ВОДоворот,
-оказав старець. - Коли охочете обіііти
ею скелю і скрити ся за нею від вітру і реву
вод, що аж глушать вуха, розповпм вам
одну іоторшо, аби знали, що і я можу дещо
знати про Мальштром“.
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Я уоадовив ся, так як він бажав.
Він почав:

,,Був у нас, в мене ів двох моїх
братів, колись човен з двома щоглами до
оімдесяти тон клаж1 й на нім ловили
ми звичайно рибу коло Веру, між остро-
вами, з того боку Моско. На всіх мор-
ських шипотах у відповідну пору ловля
риб добра, скоро лиш є в кого відвага
зважити оя на неї. Та на веїх мешкан-
цїв Лоаюдоького побережа лиш нас трох
було таких, що пускали ся до згаданих

островів і зробили собі з того ремесло.
Звичайні місця ловлі риб лежать значно
низше на полудни; тамки ловить ся риба
цілий день без великого небезпеченьства.

Тому й пливуть туди найохотнїйше.
В місцях, що ми їх собі вибрали, тут
виоше помив скелями, ловили ся не лиш
лїпші роди риб, але й богато 'більше,
так що в нас часто за день було більше
риби, ніж в боязкого рибака призбиралооь
за тиждень. От і пускали ся ми на ту
дїйене розпучливу опекуляцию, - наражу-

ванє житя заогупало нам працю, а ВІД-
вага ставала за капітал.

,,Човен держало ся в однім заливі на
побережи, відеи яких пять (англійських)
миль в гору. А був у нас звичай кори-
стати в часї погоди з пятнайцяти хвиле-
вої тишини, перехапувати ся через сей
канал Моеко, ген по низше водовороту,
а там закидати якір десь коло Оттергольму
або Зандфлєзена, де течія не така на-
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прасна, як де инде. Там оставали ми зви-
чайно аж до нової тишини; тогдї і підни-
мали якір і вертали домів. Ми ніколи не
пускали ся на таку виправу без прихиль-
ного бічного вітру й не маючи певноети,
що він не уетапе до нашого повороту.
І мало коли в тім перечислювалиеь.
За шість уоків всего два рази прий-
шло ся нам простояти цілу ніч на якорі
із за мертвецької тишини, яка в сих ето-
ронах панує рідко. Раз випало нам про-
ондїти тамки трохи не тиждень 0 смерч

тнім голодї, завдяки бури, що зірвала ся
по наінім нршзді и не давала подумати
навіть про те, щоб мож було перебрати ся
через розбурханий канал. А то було-б
нас мимо всякої обережности загнало на
отверте море, бо етруя вертїла нами
з такою силою, що ми врешп раді не
раді витягнули якір. Та, на щаетє, ио-
палиоь в одну з тих безчисленннх попе-
речних течій, що то нині появляють ся
тут, завтра там, і та занесла нас до за-
хищеного від вітру Флїмен, де нам поща-
стилооь виоїоти.

,,Я і в двайцятій части ве вспів
би розповісти вам про ті труди, яких ми
там зазнали. Там і в погідну пору не
дуже то безпечно, та нам в часї самого
Мальштрому все щастило ся; ми виминали
єго без пригоди. А таки нераз душа була
вже на рамени зі страху, щоб не .опннити
ся там на хвилю перед або по тишинї.
Часом, коли ми випливали, вітер не був
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такий сильний, як нам здавало ся. І тогдї
нам зовсїм не так плило ся, як бажало ея;
етруя не давала кермувати човном.
В старшого брата був син лїт віоїмнай-
цяти, в мене - два опорі вже хлоп-
цї. В таких хвилях вони були-б нам дуже
придали ся, чи то при веслах. чи шзнїйше,
при самій вже ловли. Та самі йдучи на
загибіль, ми не мали якось серця пара-
жати і молодих на те небезпеченотво -
бо, нехай там каже, що хто хоче,
небезпеченетво тут отравдї грозило
страшне.

. ,,За пару днїв мине саме три роки
ВІД хвиш, коли се, що вам оповщаю, при-
ключило ся. Було то 10. липня 18.... р., а дня
того не забуде ніхто в оїй части сьвіта.
Лютувала тогдї найстрашнїйша буря, яку
небо зіслало доси коли-не-будь на землю.
А таки цілий ранок, ба ще й з полудня
ВІЯЛО легким, рівним леготом ВІД по-
лудневого заходу. Сонце сьвітило так ясно,
що найстарший між нами моряк не
був би зміркував наперед того, що по-
тш наступило

,,В трійку - я з моїми двома братами, не-
ренлили ми коло другої години до островів,
і наклали в короткім часї трохи не пов-
ний човен добрих риб, що того дня, як
ми те вої запримітили, ноявили ся в значно
більшій окількооти вїж колн. Сема була
саме на моїм годиннику, коли ми підняли
якір і пустили оя домів. щоб за тншини
перебрати ся через найприкрійшу часть
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отруїі. А тишина - се ми знали --мала
тренати до восьмої.

.,Ми рушили з вітром, який саме зняв
ся і мчали ся з ним довший час, не дума-
ючи навіть про нїяке небезпеченотво, бо
сподіватись єго дїйено не було найменшої
підстави. Аж тут нараз завертає нас
вітер від сторони Гельзеіґена. Пригода
нечувана - яка доси не приключила оя
нам ще ніколи. Стало нам трохи мото-
рошно. І не знати саме чому. Ми під
Вітер розпустили штрила, та фиш ЗОВСІМ
не пускали нас з місця. І саме мав я
вже порадити, щоб знову закинути якір,
коли позад себе оглянувшись, ми поба-
чили цілий овид оповитий хмарами дивної

мідної барви, хмарами, що росли з нечу-
ваною скороетю.

,,Рівночаено й вітер, що віяв нам в очи,
устав 1 ми серед мертвш тиш почали
тиняти ся то еям то там. Вее-ж таки не
трівало воно так довго щоб ми мали час
заотановитиоь над тим. Не більше як
через хвилю захопила нас буря, а в дві
хвилі вона затемнила весь овид. В на-
олїдок того, які в наолїдок нависшоі імли
стало так темно, що ми в човнї не могли
себе бачити.

Божевільний хиба оилувавоя-б опи-
сати гураґан, який тогдї зірвав ся. Най-
отарші моряки в Норвеґіі не затямили
чогось подібного. Ми ноотягали були ві-
трила, ще заки захопила нао буря, але
оба наші щогли мов пилкою відтяті від-
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пали по першім напорі. Один з них за-
брав з собою і мого молщшого брата,
що приляг був до него для безпеченства.

,,Наш човен був найлекпшм судном,
яке колисалось коли-не будь на водах.
Мав зовсїм криту палубу ілиш з переду
мале віко, що ми єго все перепливаючи
через течію розбурханих ФИЛЬ, запирали
для безпеченства Інакше ми були-б
пропащі, бувши чималий час цілком під

водою. Не знаю, як мій старший брат
спас оя.Дізнати ся про се не довело ся
менї вже ніколи. Сам я, відіпнявши лиш пе-
редне вітрило припав до палуби, запер ся
ногою овузку лиотву край човна, аруками
вхопив ся верівки від передної щогли

Ведений виключно інстинктом, я зро-
бив те, що міг найлїпшого зробити. В пес
реляку нїяк було нагадувати ся.

Кілька хвиль ми, як кажу, були
зовсїм під водою. Я через цілий той час
здержував в соб1нжддих та не пускав ся

верівки. Коли ж довше годї було вже ви-
держати, я, все ще прИДержуючись руками
верівки, підняв ся на колїнаі освободив
голову. Тепер наше невеличке судно
стрясло ся, як отрясаєть ся собака, вий-
шовшовши з води і таким чином неначе
видобуло ся з фнль. Коли я силував ся
прокинути з остовпіня, в якім знайшов
ся було, трібував зібрати гадки, та роз-
важити. що чинити, хтось сшнув мене за
руку. То був мій старший брат. Моє серце
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забило радісно, бо я був певний, що Він
втопнв ся. Однак втііі самій хвили вся моя
радість перемінила ся в жах, -він при-
тис уста до мого уха і крикнув слово:
,,Моско-штром!“

,,По він не знати нікому, які чувства
прошиблив тій хвили мою душу. Я затрем-
тїв на цїлім тїлї, як в насильнїйшій про-
пасници. Піймив доволї добре, що він ро-
зумів під тим одним словом; знав, що
хотїв ним сказати. Вітер, що гнав нас
тепер наперед, мусів занести нас в Маль-
штром. Для нас не було ратунку. Знаєте,
що, перепливаючи отрую напоперек, ми
все, навіть в найкрасшу пог0ду держали
ся спорий кусень від водовороту, а надто
ще мусіли пильнувати тиші. Тепер, під-
час такого гураґану, як отсей, ми гнали
просто на вир. Може, подумав я собі,
насніємо туди під час тиші, - в тім ще
крихта надїї. Та в тій--же хвили про-
кляв себе за те, що був такий божевільний
і в загалї ще міг чогось надіятись. Я
знав, що тут ми пропащі, будь ми й на
ворабди в десятеро більшім.

,,Між тим перша лють бурі минула ся,
а може ми лиш, улягаючи їй, не так
сильно вже єї відчували. Все-ж таки море,
що здержуване до того часу вітром ле-
жало сумирне, блискуче, розбурхало ся
тепер справжними горами ФИЛЬ. Особлива
зайшла притім зміна на небі. Навкруги,
як далеко скинути оком, воно було чорне

.! кк .::. “.
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як смола. Та тутже, майже над нашими
головами, отворила ся прогалина чистого
неба, невиданої ясности і темно--синьої
барви, а крізь неї засияв повний місяць
сьвітом, якого доси в него не бачилось
вїколи. Він осьвітив все, що лиш довкола
нас було, найменші 110дробицї, Та -
Господи !-що за страшна картина явилась
нашим очам!

,,Якілька разів трібував говорити до
брата, але гук, не знаю вже відки набрав
такої сили, що він не міг почути ні одного
слова, хоч я з цілої сили кричав ему до
вуха. Він хитнув тепер головою, і, блї-
дии як смерть, піднїс в гору палець,
наче-б хотїв промовити: ,,слухай!“

,,Зразу годї було вгадати. що він має на
мисли. Та вмить страшна думка прошибла
мою голову. Я виймив з кишені годинник.
Він стояв. Я глянув на него до місяця
і, залишки ся слезами. кинув его геть
вокеан.Він стояв на семііі!Ми втра-
тили пору тиші, лють виру була
саме найбільша.

,,Коли човен добре збудований, як
слід зрівноважениіі і не надто обтяжений
пливе з вітром, Филї мов самі розсту-
пають ся перед ним, що сильно дивує
чоловіка, не зжитого з морем. На се є
моряцькиіі вислів: ,,нести ся“. Ну, доси
і ми несли ся легкоповерх ФИЛЬ. Та нараз
одна величезна Филя захопила нас з не-
реду і підняла з собою в гору ген-ген,
трохи не під небо. Я не повірив би був,
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що Филя може так високо піднятись.
І от ми почали спадати чи опускати ся,
зсувати 'ся чи поринати так, що мені
зробило ся, млісно й голова закрутила ся,
неначе-б я у сні падав з вершка якоїсь
височенної гори. Та коли ми були на
верху, я кинув оком навкруги ідооить було
того одного погляду. Я в Одній хвили піймив
цїле наше положене. Чверть милї перед
нами нах0див ся воловорот Мооко-штрому,
та не того, звичайного Моско-штрому, що ви
саме гЛЯДите на него. як на ВОДу тд млин-
ським колесом Коли-б не знав був тогдї,
де ми, і що нас жде, ніколи не пізнав би
того місця. На вид єго я мимохіть при
жмурив очи з жаху. Повіки самі зліпили
ся оиль'но мов у епазмах.

,,Ледви чи минули двіхвилї, як ми
почули, що воли розступили ея і нас по-
крила піна. Човен малим рухом звернув
ся, і стрілою помчав ся в иньший бік.
В тій самій хвили глухий гук вод щез
зовсїм в нрошибаючо-голоснім овистї який-
се можете собі уявити - видала-б хиба
тпсячка пароходів, випускаючи одночасно
пару. Ми находили ся тепер серед перс-
теня піни, що окружає все водорот. Тим то,
здавало ся менї, ми леда хвиля з певностю
мали пірнути в пропасть, що лиш мріла
під нами в наслідок нечуваної скорости,
з якою нами довкола неї носило. Човен,
бачилооь, не заглубляв ся в волу нї трохи.
Він банькою гуляв лиш поверх ФИЛЬ.
Задня часть єго була звернена в сторону
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виру; з переду видвїв покинутий нами
сьвіт океану. Між нами а овидом підви-
мав ся величезний, нодвижний вал води.

Може воно видасть ся дивне, але в тій
хвилн, в самім горлї виру, я відчував
в собі більше спокою, нїж тогдї, коли ми
зближали ся до него. Зрозумівши, що
для мене не на нїякої надїї, я позбув ся
значної части страху, який вялив мене
зразу. Мабуть се вже розпука натягнула
мої нерви. '

,,Може воно й виходить на самохваль-
ство, та се, що кажу, щира правда.'Я по-
чав роздумувати, яка в ТІМ велич, згинути
такою смертию, а яким божевільством
було-б - дбати о таку дрібницю, як моє
особисте житє, в виду того чудового до-
казу божої могучости. Я певно спалахнув
зі встиду в хвили, коли в моїй голові
мелькнула така думка. По хвнли сам вир
збудив в мене зухвалу цїкавість. Я Від-
чував прямо бажане пізнати єго глпбінь,
хочби й за цїну тої жертви, яка мене
ждала. Одно лиш мене гризло, що не
буду в силі розповісти товаришам на
березі тайн, які доведеть ся побачити.
Такі гадки в голові чоловіка серед край-
ного небезпеченьства - то безсумнїву
гадки дикі. Я сам нераз потім застава-
вляв ся, чи від круженя човна довкола
виру ве завернуло ся менї трохи в голові.

,,Було тут щось иньше, що помогло
менї запанувати над собою: не було
власне вітру. Він не міг досягнути нас
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в тогдїшнім положеню, бо вал піни, як
самі бачите, лежить значно низше цї-
лого уровеня океана, що підннмав над
нами свій високий, чорний, крутий хребет.
Скоро ви ніколи не були на мори в часї
сильного вітру, не уявите собі, як бен-
тежать душу вітер з імлою. Вони слїплять
вас, глушать, давлять, і віднимають
всю силу мисли і розваги Однак тогдї
намякось можна було взначній части запа-
нувати над тим чувством - подібно як
засудженим на смерть вязням позваляєть
ся на всїлякі вибаги,недозволені, як довго
їх судьба неповна

,,Неможливо сказати, кілько разів ми
облетїли довкола того перстеня. Не пливучи,
а летючи, ми кружили так, довкола ідов-
кола згодинуі постепенно зближали ся до
середини водного валу, потім до краю,
єго страшного нутра. Цілий той час я
не попускав ся верівки. Брат стояв при
кермі. Держав ся невеличкої, порожної
бочівки, що сильно до дна прикріплена,
була одиноким предметом, якого буря не
змела за першим подувом. Коли ми збли-
жали ся до краю пропасти, він випустив
бочівку з рук і, припавши до верівки
в смертнім страху силоміць відривав від
неї мої руки. За мала була, щоб ми оба
могли держати ся єї безпечно. Нї коли не
зазнав я прикрїйіпого чувства, як тогдї,
коли бачив те єго зусилє, дарма що він
робив те без памяти, під впливом неса-
мовитого, божевільного страху. Я й не
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старав ся боронити тої точки. Знав, що
тут не може се становити різницї, чи дер-
жить ся хто чого. чи не держить ся нї-
чого. Я лишив ему нерівну, а сам вернув
ся до бочівкн. Ворнути ся не було так
трудно, бо човен гонив довкола виру
в одностаитм, р1вшм ТЄМШ, лиш сям
і там хитаючись від шаленого колоту над
виром. Ледви я займив нове становище,
нами кинуло нагле в зад і ми майнули

стрімголов упропасть Я бомкнув ледви
,,Г00110ди помилуй!“ і думав, що вже по
вс1м.

,,Чуючи, що мене млоїть від лету
в глибінь, я інстинктово приляг до бочівки
і зажмурив очи. Кілька хвилин не важив
ся отворити їх. ждучи безпроволочної
згуби іі дивуючись, що ще не надходять
хвилї смертної борби з в0дою. Але плила
хвиля за хвилею, - я все ще жив. Вра-
жпнє паданя в низ уступило. Повернув
зовсїм данний рух човна, такий як в перес-
тени піни, з тою лиш різницею, що тепер він
був більше новздовжний. Я набрав від-
ваги і ще раз подивив ся на сцену.
. ,,Нїколи не забуду чувств страху, грози
1 здивувавя, з якими глянув кругом
себе. Човен, бачилось. висїв ва-пів боком,
мов під впливом маґічної сили, на вну-
трішній стїнї незмірно-широкої дивно-гли-
бокої лїйки. Єї мов зеркала гладкі, стїни
можна було взяти за гебан, колиб не та
страшевна скорість, з якою обертали ся,
коли-б не той ослїпляючо ясний блиск,
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що бив від них під золотим сяєвом про-
міня повного місяця, яке з тої згаданої
вже прогалини в хмарах сипало ся на
чорні стіни, глибоко зазираючи в самі
челюети безодні.

,,Зпершу зворушенє не давало менї
бачити що не-будь докладно. Я відчував
лиш загальне вражінє прошибаючої грози.
Та лиш трохи отямившись, я інстинктовно
подивив ся в низ. Човен лежав на по-
хилій стінї виру так, щоя міг дивити ся
туди без найменшої перешкоди Він стояв
зовсїм рівно - єго-налуба йшла рівно-
біжно з водною стїною, а стіна була похи-
лена під кутом звиж сорока пяти степенів,
так що ми неначе спочивали прямовісно.
Мимо того я запримітив, що менї тут
руками й ногами приходило ся держати
з трудом мало що більшим, нїж на горі-
зонталній поверхни, мабуть в наслідок
скорости, зякою нами крутило.

,,Здавало ся, що промінє місяця про-
шибає глибокий вир аж до дна.0днак я при
густій мрацї,що все закривала, не бачив
ще нїчого докладно. Поверх мраки зни-
мала ся величня веселка, мов та вузка
іхитка кладка, що то, як кажуть Му-
зулмани. е одинокою стежиною Між часом
і вічностю. Та мрака, чи роса, піднимала
ся без сумніву з тремтячих величезних
стїн лїйки, що сходили ся в низу. Не
берусь навіть описувати зойку, який роз-
давав ся серед того тумана. Зсуваючи
ся з гори, з самого пасма піни, ми сну--
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сгили ся від-разу спорий кусень в низ,
але дальше не зсували ся вже в тій самій
пропорциї. Нами носило дальше навкруги
і навкруги, не з рівною скоростю, а в ша-
лених руках і скоках, що раз посували
нас лиш на кількасот ліктїв то знов дов-
кола повного круга виру. З кождим обі-
гом спадали ми помалу, все-жтаки досить
значно. в низ.

,,Розглянувшиоь по широкім просторі
плавного гебану, по якім ми оовгались,
я побачив, що не лиш наш човен нах0див

ся в нутрі впру. Показано ся, що так
під, як інад нами, кружили куснї суден, ве-
ликіколоди будівляногоматериялу, гиляки,
в купі з всякими меншими предметами,
з кусниками домового знарядя, поломаних
скн'инь, бочок, ведер. Я вже згадав про ту
не рир0дну цікавість, яка заступила
в мене первістний жах. Вона, здавало ся,
росла в міру, як я зближав ся до своєї
страшної судьби. З дивним зацїкавленєм
почав я тепер приглядати ся всяким
предметам, що плили разом з нами. Я
певно був непритомний, 60 для іграшки

трібував обчисляти, що з тих всїх пред-
метів скорше пірне на дно, в піну. Отся
соснова гиляка - замітив я, кажучи -
пірне певне перша і щезне. Та потім
розчарував ся, побачивши, що кадовб
голєндерського торговельного корабля випеґ
редив єїі пірнув перший. Аж врешті
сам факт, що кілька и0дібннх проб скінчи-
лось розчарованєм, збудив в мене ряд
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гадок, від яких мої членн ще раз почали
тремтїтн, серце бити ся.

,,Вразив мене так не новий страх,
а радше відрадна зірка надії Надія вро-
дила ся по части тд впливом спомину,
по части визвало єї те, що бачилось. При-
гадали ся менї різні пливучі предмети,
що захоплені і викинеиї Моско-штромом
вкривали побереже Л0Ф0дів. По найбілы
шій части вони були дивно поколені,
порозбивані, покручені, прямо поторо-
шені. Та я тямив добре, що були там
деякі річи зовсім не знищені. Ріжницю
мож було витолкувати собі лиш тим, що
всї знищені предмети були зовсїм захо-
нлювані виром, а нньші попадали в вир
в таку пізну пору припливу або, попавши
туди як не-будь, поривали так помалу, що,
заки досягли дна, наступав приплив чи,
як випало, відплив. В кождім разі для
мене було се понятне, шо вони випливали
на верх, не зазнавши такої долї як ті,
що не в пору попали в вир, або поринали
швидше.Я замітив три важнірічи. Перше.
се загальне правило. що, чим більший
був обєм предмету, тим борше він пори-
нав; друге, що з двох предметів р1вного
обєму, одного в виді кулі, а другого
якого-не-будь иньшого, перший поринав
скорше; трете, що з двох предметів
рівного обєму, одного в видї циліндра
а другого знов якого-не-будь иньшого,
цилїндер поривав помалїігппе. З того часу,
як я спас ся, я нераз говорив про се
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зучителем нашого округа. Від него й нав-
чив ся уживати слів ,,цилїндер“ ,,сфера“.
Він пояснив менї, - те пояснене впрочім
випало менї з голови - чому як раз те,
що я запримітив, було природно залежним
від Форми пливучих предметів. Він витол-
кував менї теж, чому предмет в видї ци-
ліндра, попавши ся в вир, ставив іль-
ший опір Филям, нїж рівно обємистий
предмет иньшої форми *).

Зайшов між тим иньший досадний Факт,
що в значній мірі потвердив правдивість
моїх ДОСЦЇДЇВ і спонукав мене покористува-
ти ся ними. За кождим оборотом минали
ми якусь бочку,пень або ку сень щогли, під-
час як чимало подібних предметів, що при
перппм ПОГЛЯДІ в вир, нах0дили он на Однш
уровени з нами, остало ся тепер високо над
нами і, бачилось, лиш трохи змінило свое
первпстне положене.

,,Я не надумував ся довше, що почати.
Рішив ся привязати себе цупко до бочівки,
якої доси держав ся, відтяти єї від
палуби і з нею разом кинути ся в воду.
Знаками звернути на себе увагу брата,
я вказав ему на пливуш но при нас
бочки і воїмн силами старав ся пояснити
єму, що маю на мисли. Він зрозумів
мабуть врешті мій намір, а все таки, по-
трясши лиш в розпуцї головою, не думав

*) Г.тяди: Аґс11ішес1еє, ,,Ве іпсісіепііішз іп
РІціііо.“ - ЬіЬ. 2.
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попускати ся верівки Досягнути его не було
способу, а ждати не було коли. Оттим то,
після прикрої внутрішної борби я й здав єго
ва ласку долї, а себе привязав до бочівки
мотузєм, що лучило єї з палубою і, ні хвилї
не подумуючись, бовтвув собою в ВОДу. Вий-
шло те саме, чого й сподівав ся. Кінця дога-
дуєтесь мабуть вже хочби тому, що сам я вам
отсе розповідаюі ви, знаючи, як я спас
ся, бачите мене перед собою живого.
Оповіданє закінчу коротко. В годину
може після того, як я покинув човен,
що тимчасом спустив ся звачно низше
в вир, завертїло ним нагле три чи чотири
рази раз по раз. Віи пірнув стрімголов
на дно, забравши з собою раз на все, мого
коханого брата, в хаос і в піну бе30днї.
Бочка, щоя був до неї привязаний, опустила
ся була мало що низше як до половини від-
даленя між дном а тим місцем, де я вискочив,
коли нараз в цїлім ВОДоворотї наступила
велика зміна. Похиленє стїн величезної
лїйки меншало з хвилі на хвилю. Сила во-
довороту слабшала постепенно. Помалу
щезла й піна, щезла веселка, а дно лїйки
неначе стало піднимати ся в гору. Небо
було чисте. Вітер устав. На зах0дї сияв
місяць. Я знайшов ся на поверхни океана,
біля самого берега ЛОФодена, саме там
де був вир Моско штрому. Була вже пора
тиші, та на мори після гураґану ще
горами піднимали ся хвилї. Мене в мить
занесло в течію Моско-штрому, а вкілька
хвиль я приплив до берега, туди, де
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бувають рибаки. Якийсь човен видобув мене
з ВОДи до смерти втомленогогоі - дарма
що небезпеченство минуло - нїмого після
перебутого страху. Витягли мене мої
ровесники, мої щоденнї товариші. Та не
пізнали мене, так, як коли-б я приходив
з країни духів. Моє волосє, ще день тому
чорне як у ворона, вже було біле, таке
біле, як єго тепер бачите. Кажуть,
що й вираз мого лиця був зовсїм не той.
Я розповів їм свою приг0ду, тавони не ймили
ій віри. Тепер вам єї розповідаю. І не можу
сподіватись, що в вас знайду тої віри більше,
нїж у веселих рибаків з Л0Ф0дена.
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Нїкого, звістно, не думаю силувати,
щоб дивував ся тому розголосови, якого
набрала незвичайна пригода Мр. Вальде-
мара; було-б чудом, коли-б не набрала єго
власне при таких обставинах. Вже й без
огляду на бажане інтересованих, нашим ста-
ранєм було, удержатн все в тайнї перед пув
бликою бодай так довго, як довго не буде
в нас нагоди до нового досліду. А мимо всіх
наших старань лихе чи пересадке оповіданє
подало все до прилюднш Відомости, стало
ся жерелом не одного прикрого непоро-
зуміня. Ну, і зовсїм природно - воно
зустріло ся з чималим сумнівом. Тепер
я приневоленнй по свому подати ті факта
так, як я їх можу розуміти. Було саме так,
як казати-му.

В часї останних трох років квестия
месмерізму нераз вже звертала на себе
мою увагу. А три місяці тому назад
прийшло менї зовсїм несподївано на гадку,
що в сериї зроблених доси експеріментів
зайшов вельми замітний, а ледви оправ-
даний пропуск: нікого не загіпнотизовано
доси ін агЬіспІо ш01Ьіз.Значить,пере-
довсїм треба було розслїдити: чи серед
тих умов істнує яка податливість на
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вплив магнетизму, скоро так, то, чи при тім
вона змагаєть ся, чи слабке; а дальше -
в якій мірі, або на як довго може бути
смерть впливом маґнетизму здержана.

Не одно там ще лишало ся до ви-
ясненя, та згадане вже, найбільше заострю-
вало мою нікаВість, головно-ж останне,
з огляду на свш насшдки 1 знанінє.

Коли я розглядав ся за предметом,
на якім мав би змогу розслїдити с'і
подробиці, прийшов менї на гадку мій
друг, Мр. Ернест Вальдемар, славнозвістний
Впорядчик видавництва ,,ВіЬІіоізеса Еогеп-
зіса“ і автор (єго пош сіе ріпше ІззасЬаг
Магх) переводів Валєнштайна та Гарґан-
туї. Мр. Вальдемар, що зпершу мешкав
в Гарлємі, від 1839 р. був або іє знаний
передовсім по поводу своєї нечуваної ху-
дощавости. Єго ноги нагадували ноги Джон
Рандольфа. Знали его теж з его блїднх
висків, що сильно визначались при чорнім
ВОЛОСЮ, яке всї, розумієть ся, брали за
перуку.

Єго вдача була незвичайно нервова
і робила его добрим предметом месмео
ричних проб.

Двома чи трома поглядами я приспав
его без великого труду. За те дальші
наслщки, яких я шг спод1вати ся з огляду
на его особлившу вдачу, розчарували мене.

Воля его справді пїколив новин не
була під моєю властию. І з ясновидїнєм
не вспів я дійти тут до нїчого основного.
Свої нездачі я приписував лиш эго за-
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хитаному здоровлю. На кілька місяців
скорше, нїж я познакомив ся з ним, єго
лікарі заявили рішучо, що він в сухотах.
Він же звик був говорити про свій близь-
кий конець спокійно, як говорить ся про те,
чого вже не Відвернеть ся 1 не жалуєть ся.

Скоро лиш повисше згадані помисли
впали менї до голови, я, розумієть ся,
зовсїм прир0дно нагадав собі Вальдемара.

Непохитна фільозочмя того чоловіка
знана була менї аж надто добре; з огляду
на него самого я нїчим не вязав ся.
А рідні, що могла-б ставити менї перепони,
в Америці він не мав. Я сказав ему все
отверто і - що ви скажете! - він дуже
живо заінтересував ся тим. Воно тим
дивнїйше, що він, охотно тепер жертвуючи
свою особу моїм експеріментам, нїколи
доси не зраджав симпатий для них. Не-
дуг его був того рода, що давав мо-
жнють означити речинець, до якого скінчить
ся смертию. Між нами стала остаточно
умова, що він покличе мене на яких
двайцять чотири годин перед часом,

в яким, згідно з заявою лікарів мав
умерти.

Звиш сїм місяців тому назад, я одер-
жав від самого Мр. Вальдемара звістку:

,,Мііі дорогий П... Прошу прийти.
Д. і Ф. заявили, що менї не жити довше,
як до завтра поза опівніч. Час мабуть
означений доволі точно. Вальдемар.“

Лист бувв моїх руках в пів години
по написаню. До пятнайцяти хвиль явже
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був в комнатї умираючого. Не бачив єго
десять днїв і аж поблїд на вид тої
страшної зміни, яку замітив на нїм - по
такім короткім часї. Єго лице мало цьвіт
олова, очи були без найменшого блиску,
а висох так, що вилипї прямо продїра-
вили шкіру. Груди в него зовсїм запали
ся. Живчик ледви бив. Але якась міра
фізичних сил, як і в вельми значній мірі
сили ума, ще в него задержались. Говорив
виразно, сам заживав якюь липи 1-коли
я вступив до комнати-занятий був ро-
бленєм записок в нотатці. Д. і Ф. були
при нїм.

Стиснувши Вальдемарови руку, я взяв
тих панів на бік і розвідав ся точно про
стан здоровля недужого. Лїва частина
легких була від восьми місяців на-пів ско-
стенїла або заскорузла і очевидно для
якого-не-будь житевого ужитку зовсїм
непридатна. Частина права була в го-
рішній части також на-пів, коли не цїлком,
скостенїла, а долїшня становила одну
загноєну масу грузлицї. Зробилось кілька
значних ям, а в однім місци сталий при-
ріст до ребер. З правим легким стало ся
се сорозмірно недавно. Скостенїлість пока-
зувала ся незвичайно скоро,-місяць тому
ще не було єї зовсїм. Приріст був за-
мітний лише від трох останних днїв.

Крім сухот добачувалось в недужого
аневрізм аорти. Діяґнозу в тім напрямі
робили неможливою симптоми скостенї-
лости. По думці обох лікарів Мр. Валь-
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демар мав умерти на другий день (в не-
ділю), около півночи. А було то саме
в суботу о семій годинї вечером.

Лїкарі Д. і Ф., відх0дячи від постелї
недужого, щоб розмовити ся зі мною, по-
пращалн ся з ним в послїдне. Вони не мали
вже наміру вертати ся, але на мою просьбу
прирекли заглянути до недужого другого
дня вечером, о десятій.

Після їх відходу я розмавляв свобідно
з Мр. Вальдемаром про єго близьку смерть,
так само як трохи лиш подрібнїйше про
намірений експерімент. Він сам ще до-
давав менї охоти, а навіть виявив нетер-
пеливе бажане, щоб єго перевести. Напирав
на мене, щоб зараз брати ся до дїла.
З нами була жіноча і мужеська прислуга,
але в мене не було на стільки відваги,
щоб самому забирати ся до дїла, якого,
після чогось наглого, не могли б потвер-
дити більше віродостойні сьвідки. Оттим
то я й відложив дїло до восьмої г0дини
другого вечера. Аж тут надійшов студент
медицини Мр Теодор Л-л, з яким я трохи
знав ся івиратував мене з, дальшого
клопоту. Знершу в мене був намір ждати
на лікарів. Та в виду- того, що не було
вже хвилї до страченя, бо Вальдемар
маиже копав, як 1 з огляду на усильнІ
бажаня его, я рішив ся приступити до
дїла зараз. Мр. Л-л згодив ся ласкаво
зважати на все, що наступить. На основі
єго записок подаю отсе справозданє. Тут
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ті записки по части наведені дословно,
по части в скороченім змісті.

Було ще майже пять хвиль до вось-
мої. коли я, взявши недужого за руку,
попросив єго заявити Мр.' Л.-л по
змозі як найвиразнїйше, чи пристає він
на те, щоб я спробував тепер загінно-
тизувати єго. Він слабим голосом, але
зовсїм виразно, відповів:

,,Так, добре, загіпнотизуйте мене.“
Везпосереднож по тім додав: ,,Бою ся,
щоб все вже не було запізно.“

Скоро він се сказав, я став потягати
рукою в такий спосіб, який - те знало
ся вже з досьшду. - впливав на него
найскорше Перший рух моєї руки вздовж
єго чола був очевидно успішний. Та як
не напружав я всі мої сили, дальшого
впливу, аж до кількох хвиль по десятій
не мож було замітити. Тогді, згідно
з умовою, явили ся лікарі Д. і Ф. Я кіль-
кома словами розказав їм про свій намір.
В виду того, що недужий вже був в аґонїї,
вони зовсїм не спротивились і я без ва-
ганя робив своє дальше, змінивши лиш
поперечні рухи на повздовжні, та вняливши
СВІЙ погляд в праве око хорого.

Живчик не данав ся вже чути. Відднх
став уриваний, повтаряв ся що пів хвилї.

Таке тревало без зміни трохи не чверть
години. І тогдї, підчас віддиху, вирвало
ся з грудий умираючого прирОдне, та
дуже глибоке зітханя. Уриваний віддих,
устав. а радше при тих-же півхвилевих
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перервах перестав бути уриваний. Члени
недужого були студені як лїд.

Пять хвиль перед одинайцятою я за-
мітив зовсїм недвозначні познаки месме-
ричного впливу. Шкляний вираз очий
став такий Іптивний, як коли-б хорий
Вдивив ся в себе самого. Буває таке ви--
ключно лиш в гіпнотичнім снї і ніколи не
заВОДить. Після кількох скорих повздожних
рухів повіки затремтїли як підчас западаня
в сон, а там злїпили ся зовсїм. Все-ж таки
се мене не вдоволило. Я виконував рухи
рукою так довго, поки доволї вигідно уло-
жеш члени сплячого не ствердли зовсім.
Ноги, а так само й руки, що спочивали
в мірнім віддаленю від стегон, були ви-
пружені, - голова дрібну піднята.

Коли я з тим упорав ся, було вже
по півночи. Я попросив притомних, щоб
провірили стан, в яким находив ся Мр.
Вальдемар. По кількох пробах заявили,
що нах0дить ся в незвичайно досконалім
ставї гіпнотичного сну. Цікавість обох
лікарів була сильно подразнена. Д-р. Д.
рішив ся зараз остати при недужім цілу
ніч, а д-р. Ф. пращаіочи ся, прирік явити
ся досьвіта.Мр. Л-л. і прислуга лишили ся.

Ми оотавили Мр. Вальдемара в пов-
нім спокою менше більше до третої го-
дини рано. Коли я зближав ся до него,
лежав так самісінько, як тогдї, коли від-
ходив д р. Ф., в тім самім положеню
Живчика не було чути. Віддих був лег-
кий - ледви зраджало єго приложене до
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уст зеркало. Очи були прижмурені приро-
дно, члени штивні і зимні як мармур.
сить, що в загалї не був то вид мерця.0

Підійшовши до Вальдемара, я, сям
ітам злегка пересовуючи руку по єго
тїлї, від нехочу майже стрібував прине-
волити єго руку до наслїдованя рухів
моєї руки.

Такі проби доси ніколи ще не удавали
ся. менї з недужим. Я не мав певне ве-
ликої надії, щоб і та проба повела ся.
1 трохи не остовпів, - его рамя слабо,
правда, але й доволі скоро рухало ся
у всіх напрямах, які я означив лиш мо-
єю рукою. Я стрібував розмовитись з ним
кількома словами.

,,Мр. Вальдемар,-кажу-ви спите ?“

Він не відповів, але я спостеріг дро-
жане коло уст. Се спонукало мене повто-
рити питанє раз і другий. За третим
разом шле єго ТІЛО з легка здрігнуло ся,
повіки підняли ся на стільки, що з під
них показала ся біла лїнїя білок. З поміж
уст, що порушили ся слабо, ледви чутним
шепотом роздали ся слова:

" ,,Так, сплю тепер. Не будїть мене,
даите так вмерти.“

Тут я подивив он на члени. Були
штивні як перше. Праве рамя як перше
йшло в слїд за рухами моєї руки. Я спи-
тав знову:

,,Болить вас ще в грудех, Мр. Валь-
демар?“
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Безпосередна відповідь була ще тихша
ник перше.

,,Не болить, вмираю.“
Видалось мені, що не г0дитв ся як раз

тепер непокоїти его. Я й не робив нїчого
аж до приходу д-ра Ф., що, прийшовши
перед самим сходом сонця і заставши
хорого при житю, висказав своє безмежне
здивуване. ,

Взявши до рук живчик хорого іпри-
ложивши до єго уст зеркальце, він попро-
сив мене заговорити до сплячого ще раз.

Я вчинив се, кажучи:
,.Спите ще, Мр. Вальдемар?“
Як перше, кілька хвиль минуло, заки

наступила відповідь. Вмираючий, здавало
ся, збирав сили, щоби відповісти. На моє
четверте питане він дуже слабим, ледви
чутним голосом промовив:

,,Так, ще сплю, конаю“.
За порадою, а радше на бажане лї-

карів належало полишити Мр. Вальдемара
в єго теперішнім очевиднім спокою аж
до хвилї смерти. Мала вона-так думали
всї - наступити через кілька хвиль.
Однак я рішив ся промовити до него
Ще раз і по просту повторив лиш попе.
редне питане.

Коли я говорив, в виразі лиця спля-
чого показала ся замітка зміна. Очи его
помалу отворили ся, відкриваючи одні
лише білка. Шкіра прибрала в загалї цьвіт
трупа, похожий не так на перґамнн. як
радше на білий папір, а круглі сухітничі
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пятна, що доси'виступали ярко на ви-
лицях, нараз мов згасли.

Кажу ,,мов згасли“, бо їх нагле усту-
пленє ніщо не пригадувало так живо,
як під подувом уст згасаючу сьвічку.
Рівночасно й горішня губа відстала від
зубів, що їх перше закривала, а долїшня
досить чутно опала, лишаючи широко
створені уста і відслонюючи зовсїм на-
бренїлий, почорнїлий язик.

Мушу припускати, що ні одному
з притомних не була чужа гроза скону.
Та в тій хвили вид Вальдемара був так
над всяке понятє гидкий, що всї до Одного

відступили ся геть від его постелі.

Здаєть ся менї, що я дійшов вже
до сего місця в оповіданю, де кождий
читач улягає рішучим сумнївам. Та я
опошдати му дальше.

Мр. Вальдемар не зраджав вже н'і
іскри житя. Певні вже, що він помер, ми
передали его опіцї прислуги. Нараз на
его язицї дав ся запримітити сильний
тремтячий рух. Тревало се може хвилю.
В тій-же хвили при віддиху добув ся
з створених і неподвижних уст голос,
який описувати хотів би хиба божевільний.
Знайдуть ся, правда, два-три прикме-
тники, що 1х при такім описї по части
й можна-б назвати влучними. Можу сказати
на приклад, що той звук був сирий, ури-
ваний, глухий. Але вся гидота его не дасть
ся описати по Тій простій причині, що
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подібних звуків ЛЮДське ухо доси еще
не чуло.

Все'ж таки були там дві властиві
тому звукова прикмети, що, як менї тогдї
здавало ся і ще тепер здаєть ся, можуть
дати якесь понятє про єго неземнии ха-
рактер. Передовсїм здавало ся, 60дай менї,
що звук прИХОДить зі значного віддаленя
або з якоїсь глибокої підземної ями.
Дальше він зробив на мене таке вра-
жінє, - справді не знаю, чи висловлю ся
ясно, - яке желятиноваті або липкі тїла
роблять на змисл дотику.

Се сказано про голос і его звук.
А мушу додати, що під взглядом арти-
куляциї він був виразний, навіть вельми
прошибаючо-виразний.

Мр. Валщемар відповідав очевидно
на завдане єму питане. Я. тямлю, питав
єго було, чи він ще спить. Він і сказав
тепер:

,,Так, я спав - а тепер - те-
п ер я вмер“.

Ніхто не вспів, ані навіть не трібу-
вав, оперти ся тій прошибаючій грозї,
яку ті і в той спосіб висказані слова без
сумніву викликали. Мр. Л-л (студент)
обімлїв. Прислуга опустила зараз комна-
ту 1 не дала ся намовити до повороту.
Не хочу навіть описувати читачеви мо-
го власного вражіня. 3 годину ми за-
ходили ся мовчки, мов німі, коло Мр.
.Тічл, щоб єго привернути до житя. Скоро
Він прочуняв, ми взяли ся знову за роз-
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слїджуванє стану, в якім нах0див ся те-
пер Мр. Вальдемар.

Він був під кождим взглядом такий,
як я єго вже описав; лиш зеркальце не
зраджувало вже віддиху. Проба пущеня
крови з рамени не удала ся. Треба за-
мітити, що той член не улягав вже моїй
воли. Я даром силував ся спонукати єго
до наслїдованя рухів моєї руки Одинока
дійсна познака месмеричного впливу дала

ся замітити в дрожачих рухах язика
в хвили, коли я завдавав Вальдемарови
питане. Здавало ся, що він силує ся від-
повісти, але не має вже потрібної енерґії.
На питаня завдавані єму иньшнми він
показував ся зовсім не вражливий, хоч я
силував ся впровадити всїх зібраних
в месмеричні відносини з єго особою.
Здаєть ся, я подав вже Все потрібне до
зрозуміня того стану, в якім нах0див ся
в тій Фазї сплячий. Спроваджено иньшу
прислугу. О десятій годинї ми з лїкарями
і Мр. Л-л відійшли.

По полудни ми зійшли ся знову, щоб
побачити недужого. Нїщо з ним не змі-
нило ся. Між нами вийшла суперечка на
тему, чи будити Вальдемара і чи се
можливе. Що з того нїчого доброго не
вийшло-б, те всї признали згідно. Смерть,
або те, що всі звичайно звуть смертию,
впливом месмерізму була очевидно здер-
жана. Рівно-ж ясним було для нас, що
обудженє Вальдемара прискорило-б лиш
єго близьку вже або недалеку загибіль.
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З того часу аж до останної недїлї,
через цілих сїм мїсяцїв ми сходили ся

в товаристві лїкарів майже що днини
в домі Вальдемара. Цїлий той час він
оставав в однаковім, описанім вже станї.
Прислуга пильнувала его безпреривно.

Останної пятницї порішили ми пере-
вести експерімент обудженя, або спробу-
вати обудити его. І саме нещасний мабуть
наслїдок того останного експеріменту
викликав в приватних кружках той гамір,
що єго приходить ся назвати безглуздими,
простими сплетнями.

Щоб отверезити Мр. Вальдемара з гі-
пнотичного сну, я взяв ся звичайним
способом потягати рукою. Та якийсь час
було се безуспішне. Першою познакою
обудженя було ЛЄІКЄ зверненє зїниць
в долину. Ми спостерегли замітку появу.
При тім зверненю очий виплила з під
повік значна скількість сировицї остро
вонючого запаху.

Запропоновано тепер, щоб я, як перше,
стрібував впровадити в рух рамя не-
дужого. Проба не вдала ся. Тогдї д-р. Ф.
висказав бажане, щоб недужому завдати
яке питане. Я спитав:

,,Вальдемаре, чи можете нам сказати,
що чуєте, або чого бажаєте?“

Сухітничі пятна виступили на хвилю
на лици. Язик затремтїв, радше скорчив
ся нагле в устах. дарма що щоки остали
ся по давному штивні. Дав ся чути
описаний вже огидний голос:
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,,Бога ради приспіть мене скоро, чим
скорше або збудїть чим скорше Кажу-ж
вам, що я вмер.“

Я збентежив ся зовсїм. Не знав зпершу,
що робити. Трібував зразу приспати єго,
але не встигши того вчинити мимо всего
напруженя волї, старав ся збудити єго.
Я замітив зараз, що се менї вдасть ся, або
що 60дай мої дослїди увінчають ся новим
успіхом. І я певний, що всі в комнатї
сп0дївали ся побачити обудженє не-
дужого.

Воно справді було неможливе, щоб
хто міг бути приготований на те, що
дїйсне стало ся пізнїйше.

Коли я раз по раз зробив рукою
кілька месмеричннх рухів, серед криків,
що рішучо добували ся з язика, а не
з уст недужого, цїле его тіло нараз,
в одній хвили, ще скорше ніж в Одній
хвили, скорчило ся, розпало ся, прямо по-
пелом взялось нід моїми руками.

На постели, перед всїми зібраними
лежала купа огидної гнилї!
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Симпозіон минулого вечера було
трохи над сили моїх нервів. У мене був
поганий біль голови. Сон морив мене до
розпуки. Тим то, замість перевести вечір
поза домом, як я ваміряв перше, я порі-
шив, що найрозумнійшим буде, спожи-
вши вечерю, покласти ся безпроволочно
в постїль.

Убравши по скромній вечери нічну
шапку в тій блаженній надїї. що не роз-
стану ся з нею аж до наступуючого по-
лудня, я уложив голову на ЦОДушцї, і, за-
вдяки незакаламученш совюти, запав
зараз в глибокий сон.

Все даром! де-ж коли довело ся здїй-
снити людським надїям? Я не вспів
був три рази захропіти, як нараз розбу-
див мене шалений голос дзвоника від
улицї, а потім стуканє в двери. Через
хвилю я протирав вже очи. Жінка кинула
менї під ніс письмо від мого старого
друга Др. Поннонера. Стояло в нїм таке:

,,Приходи до мене конечне, мій до-
рогий, добрий друже, зараз по одержаню
отсего письма. Приходи дїлити з нами
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радість. В кінци, по безконечних завзятих
переговорах, вдало ся менї узискати від
директора мійського музея дозвл на зро-
бленє дослідів над мумією, - знаєш,
яку маю на мисли. Менї вільно розвинути
єї, коли схочу і створити. Буде при тім
лиш кількох другів - очевидно і ти.
Мумія вже в мене дома; зачнемо розви-
вати єї нині о одинайцятій Юдинї ве-
черОм.“

Заки я дійшов до слова ,,Поннонер“,
вразило мене те, що я вже як слїд ви-

тверезив ся. Я вискочив несамовито з по
стелї персвертаючи все по дорозї, одягнув
ся з поспіхом гідним правдивого подиву
іпустив ся що сил було в ногах, до
доктора.

В него застав розгорячене з пїкаво-
сти товариство. Всі ждали мене вельми
нетерпеливо. Мумія лежала на столі. Зараз
після мого приходу розпочали ся дослїди.

Вуда се одна з тих двох мумій що
привіз був Коннонерів свояк, капітан
Артюр Себретеш, з гробовища коло Елєй-
тіяс з лїбійскіх гір, ген з поза Теб, з над
горішнього Нїлю. Печерив тій околици не
такі може величаві як гробовища Теб,
але інтереснійші, бо зберегли в собі
більше ілюстраций приватного житя Егип-
тян. Комната, з якої взято нашу мумію,
була. як кажуть, дуже богата на такі
картини - єї стїни вкриті були мальо-
вилами, різьбами, а статуі, посуда,
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ірізнородні мозайки сьвідчилн о достатках
вебіщика.

Скарб зложений був в музею, в тім
саміськім стані, в якім 'найшов єго капі-
тан Себретеш. Труни не нарушено. З верхи
лиш ОГЛЯДана через публику, перестояла во-
на так цїлих вісім років. Тепер ми розпоря-
джали пілїською мумією. А хто знає, як
рідко зберігають ся на нашій земли не
знищені памятки старики, той від-разу
пійме, що ми не без причини могли поґра-
тулювати собі тої щасливоі нагоди.

Підійшовши до стола, я побачив на
нїм велику паку чи скриню, трохи не сїм
стін довгу, яких три стопи широку, а з пів-
третя стопи заввишки. Скриня була-подов-
гаста, але на труну не подабала. Матеріял
ВИДав ся нам спершу деревом сикомори
(ріаізіпнз), та коли єго надтяли, показало
ся, що се маса, а властиво зладжении з
папіруса раріег шасііє'э. Прикрасами були
численні мальовила, що зображали похо-
ронні сцени і иньші жалібні хвилї, - а між
ними в різних комбінациях повтаряла ся
Одна ґрупа гієроґлїфічних знаків, що без
сумнїву означалаімя покійного. На щастє
був між нами Мр. Глїддон. Той без наймен-
шого труду відчитав знаки. Вони були
по просту Фонетичні і виражали імя: Оль-
е-мі-стек-ео

Досить трудно прийшло ся нам Відч
чинити скриню й не понсувати єї. Та коли
се Вдало ся, ми натрафили на другу в ви-
дї труни, значно меншу як верхна, але
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впрочім зовсїм до неї ЦОДібну. Простір між
ОДНОЮ і другою був виповнений живицею,
що по части змінила барву внутрішної
скринї.

Відчинивши єї, - се вдало ся без
труду - ми натрафили на трету скриню.
Та мала теж ПОДобу труни і не різнила
ся від другої нїчим, хиба тим що була з
кедрини, яка видавала незвичайний, сильно
ароматичний запах. Між другою ітретою
не було нїякого порожного місця, - так
щільно обі до себе приставали.

Відчинивши трету скриню, ми відкрили
і виймили тїло. Сподівались побачити єго,
як звичайно, завитим у льняні паски, а
побачили щось в р0дї коробки, зладженоі
з папіруса, покритої верствою ґіпсу і гру-
бо золоченої та мальованої. Мальюнкн зобра-
жали все,що мало звязок з мнимими обовяз-
ками душі, єї появи перед всякими божества-
мив одній ітій самій людській особі, що, по
всякій імовірности, мала бути портретом
забальсамованого покійника. Від голови до
ніг тягла ся прямовісною колюмною на-
пись Фонетичними гієроґлїфами, що пригаду-
вали ще раз єго імя і титули, враз з іме-
нами і титулами єго свояків. Шню обнимав
нашийник з поздовжних шклянних коралїв
всілякої барви, уложених так, що все зо-
бражало ПОДобу божеств, хрущів і т. и.
Подібний нашийник чи намисто бачилось

і в поясї.
Знявши папірус, ми найшли знаменита

заховане тїло, від якого не заносило нїя-
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кою вонею. Єго краска була рожева. Шкі-
ра була тверда. гладка і блискуча. Зуби
і волосє зберегли ся рівно-ж добре. Очи,
здавало ся, були вийняті а на їх місце
вставлені шкляні, що були--б дуже гарні і
на причуд живі, ко-лн-б не те, що уставлено
їхн'адто рівно. Пальцї і нігтї були пишно
позолочені

По рожевій красцї шкіри (епідерми)
Мр. Глїддон пізнавав, що забальсамованя
довершено при помочи асфальту. Та коли
ми сталевим рильцем надшкрабали єї і
одержану тим робом крихту порошку ки-
нули в огонь, нам дав ся чути запах
камфори і иньших запашних живиць.

Вельми запопадливо гладали ми зви-
чайних отворів в тїлї, якими вийпято ну-
тро, але, на диво. не могли їх найти.
Нїхто з нас не знав ще тогдї, що не рідко
знаходять ся 1 Ц1Л1,Не втворювані мумп.
Мозок виймало ся звичайно крізь отвір
носа, нутро крізь проріз в боцї. Тогдї тїло
голено, мито і солено, потім відкладано
єго на кілька недїль, а вже пізнїйше на-
ступало властиве бальсамованє.

В виду того, що годї було найти хоч
слїд якого небудь отвору, д-р. Поннонер
вже лагодив інструменти до розтинаня.
Та тутже я замітив, що друга вже минула.
Всї зг0дили ся на те, щоб внутрішні роз-
слїди відложити до другого вечера. Саме
були ми вже на відхіднім, коли хтось
піддав гадку зробити кілька експерімен-
тів зі стосом Вольти.
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Примінити електрику до мумії, що чи-
слила найменше три, або й чотири тисячі
лїт,- се був помисл. коли вже не дуже ро-
зумний, то бодай доволї оригінальний. Ми
приймили єго як стій. В одній десятій ча-
сти поважно, а в девяти десятих жартом
приладили ми в ґабінетї доктора батерію
і сполучили єї з Єгиптянином.

Після великого труду Вдало ся нам
якось дібрати ся до деяких частий
вискових мяснів, що мали менше камяну
пободу нїж инші части тіла. Однак вони
получені з дротом не зраджали очевидно
ніяких слідів ґальванїчного впливу. Та
перша проба була для нас справлї ріша-
юча і ми, сьміючи с'я щиро з власного не-
розуму. казали вже один другому ,,до-
браніч.“ Аж тут мої очи, глянувши при-
падково на очи мумії, прямо впили ся
в них здивовані. Один погляд впевнив мене
справді достаточно, що ті очи, які я задля
їх тупого виразу взяв був зразу за шкло,
були тепер так зажмурені, що з них сьві-
тив ся лиш малий рубчик білка.

Я криком звернув на ту появу за-
гальну увагу. І всї єї зараз замітили.

Не скажу, що той Феномен мене за-
трівожив, бо тут слово ,,трівога“ не бу-
ло-б зовсїм влучне. Можна-б сказати, що
мене се збентежило трохи. Иньші особи
з нашого товариства навіть не старали-
ся скривати того пригноблюючого страху,
який їх переймав. На- д-ра Поннонера жаль
було глянути. Мр. Ілїддон, якимсь нечу-

у
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ваним способом вчинив ся невидимим. Мр.
Сельк Бекінгем, здаєть ся менї, ледви чи
мати-ме відвагу виперти ся, що рачки за-
л1з аж під сччл.

Всеж таки, прийшовши до себе після
першого остовпіня, ми, розумієть ся,поста-
новили робити дальші експеріменти. Ми
взяли ся тепер до великого пальця пра-
вої ноги Надрізали зверхи внїшну кістку,
ов зезашоісіенш роПісіз ресііз і дібра-
ли ся до мясня, званого аЬднсіэог.
Приладивши машину, ми пустили тепер
сТрую на прорізані нерви. Рухом, що не-
звичайно нагадував рух живого чоловіка,
мунія підняла ногу вперед трохи не до
живота. а потім, випрямивши член з не-
чуваною силою, заздала д-рови Понноне-
рови такий удар, що той джентельмен
мов камінь 3 пращі, вилетів крізь вікно

на улишо.
Хто жив, вискочив, щоби забрати

тлїнні останки жертви. Та, на щастє, всї
спостерегли, як Він з шною неустраши-
мого Фільозофа біг з неописаним поспіхом
на сходи, палений ще більшою жаждою
нових експеріментів, які мало ся робити
дальше поважно і обережно.

За єго радою ми зг0дили ся зробити
як стій глибокий проріз на. кінци носа па-
циєнта. Доктор, придавивши его своєю ва-
жкою рукою, сполучив єго ' безпосередно
з дротом.

Успіх морально і Фізично, образово і
буквально був електричний. Передовсїм
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мерлець втворив очи і моргав дуже скоро
кілька хвиль, так як моргає Мр. Барнес
в пантомімі. Потім він позїхнув. Дальше
підняв ся і сів. Ще дальше погрозив д-рови
Поннонерови пястуком під самим носом.
А врештї, звертаючи ся до добродїїв Ілїд-
дона і Бекінгема, відозвав ся найдобірнїй-
шою египетщипою так:

,,Мушу вам, панове, сказати, що на-
ще поведенє мене так само дивує, як 1 вра-
жає. По д-рови Поннонері г0дї було чого-
не-будь красшого сЦОДївати ся. Тому бі.
дному, малому, ситому дуракови на щось
иньше не спромогти ся. Менї єго жаль і я
єму вибачу. Але ви добрОдїю Ілїддоне1 ви
Сельк,-ви тдорожували по Єгиптї і ме-
шкали тамки так довго, що мож було взя-
ти нас за наших краян; ви прожили між
нами так довго, що менї видить ся, бала-
каєте по єгипетськи не гірше, як по свому
пишете; ви, кажу були в моїх очах вір-
ними другами мумій і по вас я справді
сподївав ся достойнїйшого поведеня з му-
мією. Що-ж менї думати тепер, коли ви
стоїте так супокійно, видячи, як погано
тут зі мною обходять ся? Як менї толку-
вати собі те, що ви позволили Томі, Ді-
кови і Гаріому виймити мене з труни
і обдерти з одягу в отсїм погано студе-
нім клїматї ? І в якім врештї сьвітлї стаєте
ви передімною, позволивши, а навіть по-
мігши тому малому, нужденному гільтаєви,
д-рови Поннонерови споганити мій ніс?“

Всякий певно подумає, що почувши

.!
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таку бесіду, та ще'від мумії, ми, коли не
метнулись на втікача до дверий, то діста-
ли напрасних спазмів, або всї до одного
зсунули ся з глуздів. І справді, що ко-
жда з тих трох евентуальносгнй могла
бути прилатна для нас з Однаковим успі-
хом. А я даю слово чести, шо менї годї
було дізнати ся, чому ми ні з одної не
скористали. Може причини того належа-
ло--б глядати в тім дусї нашого часу, що
то і при поступі поступає по правилам
суперечностий і, як всї на те годять ся,
рішає все парадоксальним і неімовірним
способом. Та можливеі те, що лиш при-
родна і невимупіена міна мумії позбави-
ла єі слова всякоі грози. Все-ж таки,
будь що будь, Факт є Фактом: нї один
з .нас не зрадив особлившого страху, нї
Один з нас не мав охоти признати, що
справа скінчила ся надто лихо.

Я сам був пересьвідчений що все йде
як слїд і подав ся лиш на бік, поза об-
сяг пястуків Єгиптянина. Д-р Понно-
нер встромив руки в кишенї свшх шта-
нів і впялив очи в мумію. Лиш єго лице
сильно почервонїло. Мр. Глїддон гладив
вуса і наставив ковнїр від сорочки. Мр.
Бекінґем понурив голову і ткнув великий
палець правої руки в лївий кутик уст.

Єгиптянин кілька хвиль дивнв ся на
него суворо, а врештї з осьміхом сказав:

,,Чому-ж не відповідаєте Мр. Бекінгем?
Чи чули, про що я вас питав, чи ні? Вий-
міть-же палець з губи!“

0
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На се Мр. Бекінгем стрепенув ся зле-
гка, виймив великий палець правої руки
з ЛІВОГО кутика уст 1, мов для Відшк0д0ч
ваня, встромив великий палець лївої руки
в правий кутик згаданого отвору.

Не могучи діждатись відповіди від
Мр. Векінґема, мумія звернула ся з пере-
сердя до Мр. Глїддона і простими слова-
ми, але рішучим тоном поспитала, що ми
собі всї думаємо.

Відповів їй врештї Мр. Глїддон Фо-
нетичною мовою. Коли-б не те, що в аме-
риканських друкарнях нема гієроґлїфічних
черенок, я з правдивим вдоволенєм по-
вторив би тут в орігіналї цілу єго знаме-
ниту бесіду.

При тій нагоді нехай менї буде віль-
но замітити, що всї дальші розмови, в я-
ких брала участь мумія, вело он на старо-
єгипетській мові при помочи - о скілько
в ті розмови вгручав ся я, чи хто дру-
гий з поміж небувалихцчленів товариства-
пере30дчиків, панів 1лїддона і Бекінґена.
Оба ті панове говорили рідною мовою
мумії незвичайно гладко і гарно. Все-ж
таки годї менї не замітити, що обом бу-
вальцям - певно в наслїдок введеня зо-

всїм новітних, а тйм самим для чужинця
цїлком незрозумілих образових висловів-
приходило ся від часу послугувати в цї-
ли ЛЄГШОГО вираженя деяких понять
живою ґестикуляцнєю. І так Мр. Глїддо-
новн юдї було раз пояснити Єгиптяни-
нови значінє слова ,,полїтика “ Він мусїв
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аж нарисувати єму вуглем на стїнї мало-
го панка з червоним носом, що, ставши
собі на деревляній кождї, розвів обі ру-
ки і, подавши ся лївою ногою назад, пра-
ву руку з затисненим пястуком витягнув
наперед, очи завернув в гору, а роззя-
вленими устами утворив кут пятьдесяти
степенів. Так само трудно прих0дилось Мр.
Векінґенови виразити зовсїм новітне по-
нятє ,,перука,“ поки він (за намовою д-ра
Поннонера), поблїдши сильно, не ,згодив
ся зняти з голови свою власну пер уку.

Не тяжко догадатись, що бесїда Мр.
Глїддона держала ся головно теми про

великий хосен, який приносить наука від-
криваня і розвиваня мумій. Покликуючись
на ту науку, він опраВДував деяку при-
крість, яку міг заподіяти єму, себ то тій
мумії що знала ся Оль--е-мі- стек-ео. Він і
натякнув на се (спраВДї лиш натякнув),
що, вважаючи таку дрібницю вже полаго-

дженою, не бачить перед собою нїчого
красшого над ведене розпочатих дослідів
до кінця. Тут і д-р Поннонер приладив
вже свої інструменти.

Останна думка бесідника визвала, ба-
чить ся, в совісти Оль-е-мі-стек-ео якісь
скрупули, з яких я не вмів здати собі спра-
ви. Він висказав своє вдоволенє з виголо-
шеного опраВДаня, злїз зі стола і подав
всїм по черзі руку.

Після тої церемонії ми не гаючи ся
взяли ся поправляти шкоду нанесену па-
циєнтови скальпелем. Зашили ему рану
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на виску, забандажували ногу і заліпили
кінчик носа квадратовим цалем чорного
плястра.

Тепер всї замітили, що графа [такий
відав був титул Оль-е-мі-стек-еп] прошибла
легка дрож, без сумнїву в наслїдок зимна.
Доктор побіг як стій до своєї ґардероби
і через хвилю вернув ся з чорним сурду-
том, скроеним у Дженнїнґа згідно з най-
лїпшим фасоном, з парою пантальонів в
сині крати та шлейками, з рожевою со-
рочкою а Іа Єгіпзпаш, з довгою брокато-
вою камізелькою, з широкою, ясною загор-
ткою, з палицею з довгим гаком, з капелю-
хом без крисів, з рукавичками соломяного
цввіту, з моноклем, з непромакаємою
краваткою і парою бакенбардів. Різниця
між ростом графа і доктора [в пропорциї
Одного до двох] наробила нам чимало
клопоту. Ледви вдало ся нам прибрати
в те все Єгиптянина. Але сяк так упоравши
ся з ним, ми могли сьміло сказати, що він
був одягнений. Мр. Глїддон подав єму
тепер руку і завів его до вигідного фотелю
біля вогню, а доктор тимчасом задзво-
нив і велїв принести вина і сиґар.

Розмова зараз стала живійша. Оче-
ВИДНО всї виявили чимале здивуванє по
поводу замітного Факту, що Оль-е мі-стек-
ео оставав ще в живих.

,,Здавалось би, -- замітив Мр. Бекін-
ґен - се вже крайна пора, щоб ви були
мертві.“
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,,Атже-ж -- відповів немало здиву-
ваний ,граф - я мало що старший над
сїм-сот лїт! Мій батько жив тисяч лїт, а
вмираючи, зовсїм ще не вмирав здитинїлвм“'

Тут знялась правдива буря допитів
і оцінок, після якої стало всїм ясно, що
в означеню віку мумії зайшла груба похибка.
З того часу, як мумію зложено в ката-
комбі Елєйтіас, минуло пять тисяч пять-
десять літ і кілька місяців.

,,Моя замітка - говорив дальше Бе-
кінгем -- зовсїм не відносилась до вашого
віку в хвили похорону. Я з правдивою
приємностю констатую, що ви ще молодий
чоловік. В мене було лиш на думці те,
як незшрно довго - се ви саш кажете --
прийшло ся вам пролежати в аСФальтї“.

,,В чім!“ - сказав граф.
,,В асфальті“ - Повторпв рішучо

Мр. Бекінгем.
,,А так, починаю здогадуватн ся, що

в вас на думці. Та в моїх часах послу-
гували ся майже виключно біхльорідом
меркурия“.

,,Але-ж се вже нїяк нам не помістять
ся в голові, - сказав д-р Поннонер
- яким чином ви, померши і бувши по-
хованим в Єгиптї пять тисяч лїт тому
назад, остаете доси в живих і зберегли
такий знаменитий вигляд!“

,,Най буде й так, як кажете, - від-
повів граф - най буде й так, що я вмер.
Але-ж се більше нїж певне, що я й доси
оставав би в мертвих. Бачу саме,
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що ви живете ще в дитячім віцї ґальва-
вїзму; бачу, що ви не в силї ще доконати

того, що було таке звичайне в нас, за
данних часів. Дїло в тім, що я запав був
в каталєпсию, а мої найлїпші други ду-
мали, що я або вже вмер, або певне вмру.
От вони й забальсамували мене безпрово-
лочно. Може знаний вам головний прінціп
бальсамованя.9“

,,Ну, - не зовсім.“
,,Агаі розумію; - співчутя гідна не-

сьвідомість! Та ГОДЇ менї вдавати ся саме
тепер в детайлї. Треба вам лиш пояснити,
що в Єгиптї ,,забальсамувати“ значило
властиво спинити яким-не-будь чином всї
звірячі Функцнї, які складають ся на про-
цес житя. Слова ,,звірячі“ уживаю в найшир-
шім значіню, обнимаючи ним так фізичний
тривок як і моральний і житєвий. Ото-ж
основний прінціп бальсамованя - ще
раз .те повтаряю - лежав у нас в без-
проволочнім спиненю і удержаню в три-
вкій залежности всїх звірячих Функций,
що складають ся на процес житя. Одним
словом, індівідуум оставало ся в тім са-
мім стані, в якім находило ся в часї баль-
самованя. Ну, а що я, на щастя, належу
до поколїня Скарабеїв, так мене, як ба-
чите тепер, забальсамовано живцем“.

,,До поколїня Скарабеїв!“ - аж скри-
кнув д-р Поннонер.

,,Так! Скарабей се було знамя або герб
вельми знатної, а нечислинної р0дини па-

трициів.
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Походити з роду Скарабеїв значило лиш:
належати до сїмії, що має за знамя Ска-
рабея. Говорю образово.“

,,Та який тут звязок з тим, що ви
живете?“

,,Звязок? В Єгипті був загально при-
нятий звичай вибираня з тїла, перед за-
бальсамованєм, нутра і мозку. Один рід
Скарабеїв не підлягав тому звичаєви. Не
будь я проте із Скарабеїв, в мене не бу-
ло-б тепер нї нутра, нї мозку. А без од-
ного і другого якось таки не вигідно жити“.

,,Правда, правда“, - сказав Мр. Бе-
кінґем. - ,,Тепер і здогадуюсь, що всї
цїлї мумії, які нам доводить ся зустрі-
чати, пох0дять з роду Скарабеїв.“

,,Розумієть ся!“
,,А я думав, - озвав ся покірнепько

Мр. Бекінґен, - що Скарабей був Одним з
єгипетських богів.“

,,Одним з Єгипетських... чим?“ -
скрикнула мумія, зриваючи ся на рівні
ноги.

,,Богів!“ - повторив бувалець.
,,Мр. Глїддоне, я дїйсне прямо

стовпію з дива, чуючи, що ви верзете“, --
сказав граф, сїдаючи знову в Фотели. --

,,Нїякий нарід на земли не знав ніколи
більше як одного бога. Скарабей, Ібіс і т.п.
були в нас, як іподібні єства в кого
иншого, лиш символами, посередниками,
при помочи яких ми віддавали честь со-
творителеви, надто високому, щоб мож було
почитати єго з близька.“
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Настала хвиля мовчанки. Врешті д-р
Поннонер розпочав розмову на ново.

,,З того, що ви отсе розповіли вихо-
дило-б, що по катакомбах в сусїдстві Нї-
лю находить ся може більше мумій з ро-
ду Скарабеїв ,,при житю.“

,,Про се не ма тут що й балакати“
відповів граф. -- ,,Всї живцем припадково
забальсамовані Скарабеї остають ся в жи-
вих. Деяких, що їх умисне живцем забаль-
самовано, могли навіть виконавці їх теста-
ментів призабути і вони й доси остають
ся в гробах.“

,,Не були-б ви ласкаві пояснити нам,
спитав я, що ви хотїли сказати словами:

умисне живцем забальсамовано?“

,,Дуже радо“ - відповіла мумія, при-
дививши ся менї добре крізь шкла, - бо
я отсе перший раз зважив ся завдати їй
питане від себе.

,,Дуже радо“ - сказав граф. - ,,За
моїх часів звичайним віком чоловіка було
більше менше вісїм сот лїт. Мало хто,
хиба в наслїдок якого надзвичайного при-
падку, вмирав, не доживши шести сот лїт.
Мало хто жив теж довше десяти сот лїт.
Але вісїм сот лїт вважало ся звичайним
віком. Після винайденя описаного мною
меТОДа бальсамованя, прийшло нашим Фі-
льозофам на думку, що доживаючн до того
природного речинця ратами, можна-б не
лиш дог0дити похвальній цїкавости, але
й віддати рівночасно важні прислуги на-
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уцї. Досьвіди виказали нащадно, що в пи-
саню істориї годї було обійти ся без чо-
гось ПОДібного. Якийсь історик, на приклад,
проживши пять сот лїт, написав з чималим
трудом кншу 1 вел1в себе старанно за-
бальсамувати. Рівночасно він лишив
виконавцям своєї волі, розпорялженє,
аби вони постарали ся о те, щоб єго пі-
сля якогось часу, скажім після пяти або
шести сот лїт, привернено до житя. Роз-
почавши після упливу того часу житє на
ново, він побачив нехнбне, що его вели-
кий твір перемінив ся в рід підручних
записок -нїби в лїтературну арену супе-
речних здогадів, баламуцтв і межиусо-
бипь цїлоі ватаги до розпуки доведених
коментаторів. Показало ся, що всї ті
здогади, які уходилн за примітки і по-
правки, затемнили, перекрутили і закрили
первютнии текст так основно, що авто-
рови приишлось глядати СВОЄІ власної
книжки з лїхтарнею в руцї. Після від-
найденя не була вона і варта вложено-
то в неї труду. Переписавши єї цїлу, істо-
рик першим своїм обовязком уважав: за-
сїсти зараз до роботи1 справити на осно-
ві власного знаня і досьвіду сучасні
традициї про епоху, в якій він сам жив.
Отсей метод переписуваня і особистого
справлюваня, яким послугували ся від
часу до часу в ріжних Відступах всілякі
вчені, не позваляв, щоб наша істория зве-
ла ся на звичайну байку.

,,Вибачте, - сказав тут д-р Пон-
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нонер, кладучи руку на рамя Єгиптянина
- вибачте пане; та чи позволите менї пе-
ребити вам на хвилю?“

,,Але-ж прошу, пане“, - відповів граф
випростовуючись.

,,Я хотів лиш завдати вам питане, "-
сказапв доктор. - ,,Ви згадували про спра-
влюванє традиций77 самими авторами-істо-
риками, традиций, що відносять ся до їх
власної доби; яка часть тих путаниць була
пересічно праВДива?“

,,Бувало так, що та, як ви еї влучно
назвали, путаниця, в загалї докладно рі-
вноважилась з ЦОДІЯМИ поданими в не-
реписаній істориї. Инакше сказавши, не
показало ся вїколи, щоб бодай одна бу-
ква не була коли-не-будь так в одній як
в другій цілком перекручена. “

,,А скоро тут нема сумнїву. -т0о
ворив дальше доктор. - що від хвилї вашо-
го похорону минуло найменше пять тисяч
лїт, то я вважаю певним, що в вашім
періоді істория, коли не традиция, здаваа
ла собі ще ясно справу з одної квестиї
загального інтересу. Маю саме на думцї
сотворенє сьвіта, що, як вам відомо, мало
бути довершене лиш десять тисяч лїт
тому назад.“

,,Пане!,“ - сказав граф Оль-е-мі-
стек-ео.

Доктор повторив свою замітку, але
аж по довгих д0даткових поясненях вда-
ло ся єму учинити єї зрозумілою для чу-,
живця. Він сказав врештї від нехочу:
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,,Признаюсь, що висказані вами гадки зо-
всїм нові для мене. За моїх часів не довело
ся менї почути від кого-не-будь такої ди-
вовижної гадки, щоб сьвіт. або коли хоче-
те, мір, міг мати коли-не будь який поча-
ток. Пригадую собі, що раз, і то лиш
раз, чув від одного спекулятивною Фільо-
зофією занятого чоловіка темний натяк
на сотворене людської породи. Той ужив
теж того самого слова, що й ви: Адам; себ то
випалений з глини. Очевидно ужив его
в загальнім значіню в цїли означеня само-
ролного зросту на плодючій почві-подіб-
ного до зросту тисячів животин инь-
шого р0да - самородного, кажу, зросту
пяти великих орд людий, що рівночасно
появили ся в пяти окремих 1 маиже рі-
вновеликих частях сьвіта.“

Цїле товариство лиш здвигнуло плечи-
ма, а один чи двох з нас вказувало вельми
вимовним рухом на чоло. Мр. Сельк Бекін-
ґем, скинувши оком вперед на чоло, а потім
на потилицю Оль--е-мі-стек-ео, промовив:

,,Людська довговічність ваших часів
вкупі зі звичаєм розкладаня людського
житя на рати певно десь чимало причи-
нили ся до загального зросту і розвою
наук. Тому припускаю, що поражаючу
низшість старих Єгиптян на всїх полях
науки в порівнаню з новітними народами,
а особливо Єнкі належить приписувати
більшій твердости їх голів.“

,,Признаю ся знову, - відповів че-
мненько граф - що мені трохи трудно
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вас порозуміти. Яку саме галузь науки
маєте на мисли?“

Цїле наше товариство стало розпо-
Відати хором, довго і широко, про здобу-
тки френольоґії, про чудеса звірячого
магнетизму.

Вислухавши все до кінця, граф опо-
вів нам зараз кілька анекдотів, які вика-
зали наглядно, що прототипи Галла і Спурц-
гайма цвили іперецвили в Єгипті вже
так давно, що про них всї майже забули,
а досьвіди Месмера в порівнаню з пра-
вдивими чудами тебанських учених, котрі
вміли сотворювати вуіпі і чимало иньших
животин, були по просту марною ігра-
шкою.

Тогдї я спитав ґрафа, чи єго земля-
ки вміли обчислювати еклїпси. Він осьмі-
хнув ся доволі згірдно і сказав, що вміли.
Се мене трохи збентежило. Але я почав
задавати ему иньші питаня з обсягу а-
строномічного знаня. Аж от один з наших-
він доси зовсїм не відзивав ся-шепнув
менї до уха, що за інтрормациями В тій
квестиї заглянути-б менї радше до Птоло-
мея (хто-б він не був), або і до Плютар-
хового твору ,,сіе іасіе Іппае.“

Я запитав ще мумію про палючі шкла
ісочки, в загалї про штучне іпкло. Та
не вспів ще й завдати питаня, коли мов-
чаливий товариш торкнув мене нишком
в лікоть, просячи, щоб заглянути, пробі,
до Діадора з Сицилії. Сам граф, замість
відповісти, поспитав мене лиш, чи є в нас
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такі мікроскопа, що при їх помочи можна-б
різати єгипетським способом камеї.

Коли я застановляв ся, як би на те
відповхсти, малий д-р Поннонер скомпро-
Мітував ся до чиста.

,,Гляньте - сказав з Одушевледем
-на Вохуііпє-Єгееп Еопп'саіпв Новім І/Іор-
ку! Або, коли того не зможете обняти о-
ком, на Сарісоі В Уешінґтонї!“ -- І ма-
лий, добродушний доктор став вельми
докладно й подрібно описувати части й
величину будови. Зазначив, що сам пор-
тик був украшений лиш двайцятьма ічо-
тирма колюмнами, з котрих кожда, числя-
чи пять стіп в прорізї, на десять стін
віддалена була від другої.

раф висказав свчй жаль, що він не
в силі як раз в сїй хвилипригадати собі до-
кладних вимірів Одного з бльших будин-
ків в Азнак, здвигнутпх в померкшій вже
минувшости, будинків, які на широкій пу-
стинн, в часах єго похорону, на захід від
Теб, сьвітили ще руінами. А таки на
згадку про портик пригадав собі ОДИН
прибудований до меншої палати на однім
передмістї званім Карнак, що складав ся
зі сто сорока чотирох колюмн, з котрих
КОЖда. мала трийцять сїм стіп в обводї

і стояла Одна від другої в віддаленю
двайцяти стіп. Дорога до того портика
від Нілю вела двомилевим гостинцем, а
по єго боках уставлені були сфінкси, ста-
туї і обелїски по двайцять, шістьдесять
і по сто стін високі. Сама палата, на
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скілько міг єї собі пригадати, була в однім
напрямі дві милї довга і могла мати з сїм
миль в обводї. Єї стїни були з надвору і
В. середині суто украшені гієроґлїфами.
Іраф не хотїв би обставати за тим, що
серед єї мурів можна-б побудовати навіть
пятьдесять, або й шістьдесять докторових
копітолїв, але й того не міг би сказати на
Певне, чи від біди не далось би їх помістити
в ній двіста або й триста. Тай та пала-
та в Карнак була ще незначним, малим
будинком. Помимо того він, ґраф, не міг
би заперечити, що й описаний доктором
Вотііпє-Єгееп Ропп'оаіп оригінальний, гар-
ний і більше величавий. Що не казати-б,
чогось подібного не можна-б побачити
в Єгипті або де-инде.

Тут я спитав графа, що він думає
про пащі зешзниш. ,

,,Нїчого - сказав -- надзвичайного.
Доволі повільні, досить недотепні і не му-
дро побудовані. Очевидно годї рівнати їх
з широкими. рівними, простими, зелїзом
вимощеними гостинцями, якими Египтя-
ни перевозили з місця на місце цїлі
храми, цілі обелїски з одного кусня, по
сто пятьдесять стіп довгі.“

Я заговорив про ґіґантичні сили на-
шої механїки.

Признав, що тут ми знаємо дещо,
але спитав, як порадив би я собі, коли-б
прийшло ся піднести в гору верхню пла-
тву хочби такої малої палати як в Кар-
нак.
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Мовби недочувщи того питаня я спи-
тав єго дальше, чи знає він що про арте-
зійські студнї. Він насуппв лиш брови, а
Мр. Глїддон моргнув на мене гнївно і
сказав пошепки, що інжінєри, заняті вер-
ченєм керниць в великій оазі, знайшли вже
останними часами одну таку керницю.

Я згадав про нашу сталь. Чужпнець.
задерщи в гору ніс, поспитав мене, чи
нашою сталею вспіли-б ми робити такі
виразисті рисунки на обелїсках, які все
були виконувані мідними вістрями.

Се вбило нас так з пантелику, що
нам оставало ся хиба звернути атак в сто-
рону метаФ зики. Ми велїлп подати собі
примірник твору під заголовком ВіаІіпро-
читали з него одну чи дві глави про спра-
ву не дуже то ще ясну, та охрещену Бо-
стонцямипвеликимрухом“ чи ”поступом“ .

Граф сказав лиш, що великі рухи
були й за єго часів чимось дуже звичайним,
а поступ, і тощї навіть дуже шкідливий,
не поступав школи.

Тогдї згадали ми про красу і значінє
демокрациї. Та ледви встигли пояснити,
які добрі сторони мали для нас загальне
голосованє і управа без короля.

Він слухав з очевидним заінтересш
ванєм і, бачилось, знаменито бавив ся.
Скоро ми скінчили, сказав, що в давну
давнину стало ся було щось зовсїм п0дібне.
Тринайцять єгипетських провінций рішнли
ся нараз стати вільними і дати тим ро-
бом сьвітлий примір решті людського роду.
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Вони скликали своїх мудрцїв іспорудили

наймудрійшу конс'гнтуцию, яку лпш мо-
жна було придумати. Поки що вело ся їм
надзвичайно добре. [Іиш їх наліг самохваль-
ства був чудний. А таки й вони, получивши
ся врешп з пятнаицятьма чи двапцятма
иньшими провінциями, довели в себе до
нечуваного в сьвіті деспотизму.

Я спитав про імя нахабного тирана.
О скілько ґраф міг собі пригадати

тираном була сама чернь.
Не знаючи, що дальше казати, я став

отверто жалувати, що Єгиптяни не знали
пари.

Граф глянув на мене здивуваний, але
не сказав нїчого. Тілько мовчазнвй добро-
дїй штовхнув мене сильно ліктем в бік,
сказав, що на разї буде вже з мене, -
і спитав, чи справдї я вже в своїм боже-
вільстві не знаю, що новітна парова ма-
шина походить, як то виказав Саламон
де Науз. своїм помислом від Гірона.

Нам грозило сильне небезпеченство
пораженя. Та щастє хотіло, що наш д-р
Поннонер, отямившись, прийшов нам на
поміч і спитав, чи Египтяни справдї мали б
відвагу мірити ся з нами в помислах най-
різнороднїйпіих подргбиць одягу.

раф глянув на пендент від панта-
льотв, а потім, взявши в руки конець по-
ли від сурдута, держав его перед очима
кілька хвиль. Коли-ж єго пустив, губа єго
створила ся від уха до уха. Та чи відповів
він що-не-будь, того вже собі не пригадую.
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В нас вступила відвага. Доктор, при-
ступивши до мумії з великою гідностю,
просив єї відповісти щиро, під словом
джентльменської чести, чи Єгиптяни зна-
ли ся коли-не-будь на пггуцї споруджова-
ня пастильок Поннонера або піґулок Брен-
дріса.

Ми Ждали відповіди з чималим зане-
покоєнєм, але - даром. Відповідн не бу-
ло. 'Єгиптянин спаленїв і понурив голову.
Ніколи не було більшого триюмчэу, більшо-
го упокореня й сорому. Менї справдї при-
кро було дивитись на упокореня нещасної
мумії Я взяв капелюх, вклонив ся низько
і попращав ся з нею

Коли я опинив ся дома. показало ся,
що була четверта година. Я вмить поклав
ся спати. О семій вже був на ногахі
описував отої записки на пожиток сїмї і
всїх людий. Першого менї не діждати ся, бо
моя жінка сердита вередлпвиця. По пра-
3дї, менї остогидло житє, остогидло в загалї
цїле наше столітє. На мото думку, все тепер
пішло в перевертп. Тому, скоро лиш підголю
ся і випю чарку кави, йду до д-ра Пон-
нонера, щоби забальсамував мене на кіль-
ка соток дін
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,,Хі] заріспгіае осііозіпє
аспшше пппіо“.

Бвпеса.

Було то в Парпжи, в осенп р. 18...,
одного бурливого вечера, саме по зах0дї
сонця. Я сидїв з моїм другом К. Авґу-
стом Дюпеном, в єго затишній, невеличкій
але богатій бібліотеці, ап Ьгоівіеше ПГ.
38, Впе Вппбіз, РапЬопге; 813. Єгегшаіп і
заживав полвійної роскоші, курячн люльку
та пускаючи поводи задумі. Ми просидїли
в глибокій мовчанцї що найменше годи-

ну. Коли-б глянув був тогдї хто на нас
случайно, подумав би, що ми вдивляємо
ся лиш пильно в густі клуби диму, що
наповнили собою цїлу комнату. Та нї! Я
розбирав саме в думцї одну тему, що
ми про неї того вечера спершу балакали;
в мене була на думці подїя при Впе Мог-
ене і таємниця, що ослонювала убій-
ство Мариї Роже. Тим то видалось менї
чимось незвичайним се, що в тій же
хвили відчинили ся двері комнати, пропу-
скаючи нашого старого знакомого, добро-
дїя К., префекта парпської полїциї.

'
.
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Ми привитали єго вельми радо. Він
на стільки іменно бавив нас, на скільки
гідний був погорди. Тай не бачились ми
з ним вже кілька лїт. Ми сиділи на по-
чемки. Дюпен схопив ся як стій, щоб за-
сьвітити лямпу, але сїв знову не засьві-
тившн єї, скоро гість заявив, що прихо-
дить порадити ся з нами, а радше поспи-
тати в мого друга, що він думає про
одну урядову справу, яка набавила его
чималого клопоту.

,,Скоро та справа вимагає розваги,
- замітив Дюпен забираючи ся засьві-
тити лямпу - так красше розберім єї
потемки“

,,Ага, се ще одно ваше ,,дивацтво“ --
сказав префект, котрий привик був нази-
вати ,,дивацтвом“ все, що було поза ме-
жами єго понятя і сам, розумієть ся,
жив серед справдїшної юрби ,,дивацтв“.

,,Так“ - сказав Дюпен, подаючи го-
стеви люльку іприсуваючи вигідний фотель.

,,В чім же-ж дїло?“ - спитав я. -
,,Вже-ж не в новім убійстві, сподїюсь“.

,,О, нї, зовсїм не та справа. Дїло в
тім, що справа дїйсне сама собою зовсїм
проста. Не сумнїваю ся, що ми й самі
дали-б собі з нею раду. Та менї впало
на думку, що Діопенови приємно було-б
почути про єї подробицї, тому що все те
незвичайно ,,дивачне“.

,,Просте а дивачне“,-сказав Дюпен.
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,,Ну, так. А радше нї просте, нї
дивачне. Дїло втім, що справа спершу ви-
далась нам така проста, а тепер збила
нас зовсїм з пантелику“.

,,Може то сама простота справи зво-
дить нас на манівцї?“

,,Але-ж дурне говорите“ - відповів
префект, щиро осьмгхаючись.

,,Може та таємниця трохи за ясна“-
сказав Дюпен.

,,А, Господи милосердний! чи чув
коли хто таке?“

,,Може за очевидна?“
,,,Га га, га! га, га, га! .,Го го, го!“-

заносив ся сердешним сьміхом наш гість.-
,,Ох, Дюпен, ви напосїли ся нині, щоб менї
смерть зробити!“

,,Яка-ж се, кажіть, справа?“- спитав я.
,,Ну, я вам єї розповім“ - відповів

префект, пускаючи в задумі густий клуб
димуі усадовив ся в Фотели. - ,,Розно-
вім вам кількома словами. Та заки? нічну,
мушу вас остерегти, що та справа вима-
гає як найбільшої дискрециї. Я втратив би
певно становиско, яке занимаю, коли-б
розійшло ся, що я єї кому-не-будь вия-
вив“.

,,Починайте-ж“ - сказав я.
,,Або нї“ -- сказав Дюпен.
,,Ну, нехай; від дуже високої особи

дійшло до моєї відомости, що з королів-
ських апартаментів пропала вельми ва-
жна грамота Хто єї взяв те звістно;
тут нема найменшого сумнїву. Бачили єї,
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як брала. Відомо також, що грамота на-
ходить ся в єї руках“.

,,Якпм чпном відомо?“ -спитав Дюпен.
,Промавляє за тим - сказав пре-ч

ФЄКТ - характер грамоти і те що певні
наслідки, які мусїли-б наступити, коли-б
вона не була вже в руках того, що еї
вхопив, не наступають; видко, Він поко-
ристував ся нею так, як вкінци покори-
стувати ся намірив“.

,,Старайте ся говорити яснїйше“ -
сказав я.

,,Ну, добре! Той лист надає посїда-
телевп на певн1м стаповиску власть не-
змірного значіня“. -- Префект послуговав
ся залюбки дипльоматичними висловами.

,,Ще не все розумію“ - сказав Дюпен.
,,Нї? Ну! виявлене листу третій осо-

бі - назвати ні не можу - наразило-б
честь дуже високо поставленої особи. Се
дає посїдателевп грамоти таку власть
над тою знаменитою особою, що зі честь
і спокій загрожені.“

,,Але-ж сила тої власти - замітив
я - залежить від того, чи знає злодій
про те, що окрадений знає про злодїя.
Хто посьмів би...“.

,, Зл'одїєм - сказад префект- є мінїстер
Д. що зважить он на все без огляду, чи
личить се чоловікови, чи ні. Крадежи
довершено не менше ґенїяльно як сьміло.
Згаданий лист -' коли маю сказати
правду - пошкодована особа Одержала
саме, сидячи в королївськім будуарі. В хви-
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ли, коли єго читала. війшла і перебила
їй иньша знатна особа, перед якою тій
передовсім бажало ся читаний лист укри-

ти. Та не повело ся вкинути его скоро в
шуфляду; треба було лишити єго отвер-
тнм на столі. З верхи була правда, лиш
адреса, а що змісту небуло видко, лист
не звернув на себе уваги. Та тутдже вхо-
дить міністер Д. Єго рисїй зір від-разу
замічає лист, пізнає почерк адреси, бачить
збентеженє особи, до якої лист адресова-
ний і вгадує є'і таємницю Полагодивши
кілька урядових справ, він питомим собі на-
глим способом виймає лист похожий
трохи на той, що про него саме говорить
ся, отвирає єго, буцім то читає, а потім
кладе єго зараз побіч тамтого. Знову ба-
лакає яких пятьнайцять хвиль про публи-
чні справи, а врештї, пращаючи ся, бере зі
стола лист, до якого не мав Ніякого права.
Все те бачив заклопотаний властитель, однак,
розумієть ся, в притомности третої особи,
що стояла єму над нарком, не важив ся
звернути на се уваги. Мінїстер відійшов,
лишивши на стол1 свш лист без наймен-
шої вартости“.

,,Оттут - сказав Дюпен до мене -
маєте се, чого, як кажете, треба, щоби
власть була повна: сьвідомість злодїя про
се, що про злодїя знає пошкодований.“

,,Так, - відповів префект -і таким
робом осягнену “власть визискано в полі-
тичних цїлях за останних кілька місяців,
до дуже значної границї. Пошкодована
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особа з кождим днем приходить до глиб-
шого пересьвідченя, що їй конечно треба
відзискати лист Та се, очевидна, явним
способом трудно учинити. Доведена вре-
штї до розпуки, вона віддала справу в
мої руки“.

,, І думаю, -- сказав Дюпен - що
завзятійшого аґента не лиш бажати, але
і уявити собі годї“.

,,Підхлїбляєте мені, - відповів пре-
Фект - та можливе, що такий суд можна
про мене й видати“.

,,Се ясне, - сказав я - що, як на за-
мітили, лист находить ся ще в руках мі-
нїстра, бо саме посїданє листу. а не
використане єго дан перемогу. З викори-
станем єго щезає власть. “

,,А так“ - потвердив прОФект - ,,В тім
пересьвідченю я й дїлав. Першим моїм ста-
ранєм було перешукати на скрізь помешканє
мінїстра. А тут найбільша трудність ле-
жить в тім, .щоб се стало ся без єго відома.
Передовсїм остерегли мене перед небез-
печенством, яке вийшло-б, коли-б ми
зрадили перед ним наш намір“.

,,Атжееж ви при таких дослідах зо-
всїм ап і'аіЬ“ сказав я. - ,,Париській полї-
циї довелось нераз вже перевести щось
подібного“.

,, О, певно! Тому я і не піддаюсь
розпуцї' Надто ж і звичаї мінїстра були
менї вельми на руку. Єво часто цїлими

ночами нема дома. Слуг у него зовсїм не
багато. Вони, в більшій части Неаполітан-
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цї з роду, впивають ся дуже легко і сплять
далеко від апартаментів свого пана.

,,Як вам відомо, у мене є ключі, що
перед ними не остоіть ся нї одна комна-
та в Парижи. Від трех місяцїв не було
такої ночи, щоб я сам не перевів більшу
ЄІ иаику на пильн1м перешукуваню готе-
лю Д -. Тут на вазї моя честь, а з 0-
гляду на глибоку таємницю й'надгорода
нечувана. Оттим то я й не покинув сво-
їх дослїдів скорше, поки не пересвідчив
ся, що злодїй хитрійший від мене. Мевї
бачить ся, що я перенишпорив кожднй
кутик, кождий закамарок дому, де лист
міг бути укритий.

,,Та чи не може бути і так - замі-
тив я, - ,,ЩО лист, хоч би він був навіть
в посїдавю мінїстра, як нехибне і є, мо-
же бути захований де инде, не в єго по-
мешканю?“

,,Се ледви чи можливе,“ - сказав
Дюпен - ,,особлнво, коли справи так, як
тепер, стоять на дворі, а пер едовсїм в виду
тих крамолів, в які, як знаєте, запутаний
Д. Лиш те, що хтось може сей лист ко-
ждої хвилї виявити, виходить на те саме,
що він его посідає.“

,,Може виявити?“ спитав я.
”Значить те саме, що може єго зни-

щити,“ - сказав Дюпен.
,,Правда,“ - признав я. - ,,В нпду то-

го ясне, що лист находить ся в помешканю.
Що-б він мав бути всамого мінїстра, про
те відав ве ма що й говорити “
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5523; ,,Зовсїм нї,“ - сказав префект. .Єго
два рази напали нїби то розбишаки і не-
решукали в м01х очах до нитки.

,,Се вже не було конечно потрібне,
сказав Дюпен.“ ,,Круглим дураком він не
є; такі напади певно не були для него
чимось несподіваним!“

,,Нруглим дураком не є,“ - сказав
Г., - ,,та все-ж він поет, а такий часто,
видить ся мені, не впк ВІД дурака да-
леко.

,,Таки так,“ - сказав Дюпен, - пу-
стивши в задумі довгу смугу диму, -
,,хоч і в мене самого є на совісти кілька
нужденних стихів.“

,,Чейьже розкажете нам,“ - озвав ся
я ,,докладно подробиці ваших дослідів ?“

,,Ну, найголовнїйше те, що ми часу
не гайнували і шукали всюди. В таких
справах мав я час вже набрати ся чима-
лого досьвіду. Я перетряс цілий будинок,
кімнату за кімнатою, посьвячуючи кождій
з окрема ночи цілого тижня. Передовсїм
переглянули ми всї закутини в кімнатах.
Відсували всї шуфляди. Для справного а-
ґента, - се ви знаєте мабуть - такі
річи, як тайні шуфляди, істнувати не мо-
жуть. Туман той, кому при таких дослї-
дах вспіє вимкнути ся ,,тайна,“ шуФляда.
То-ж таке ясне! В кождім кабінеті нахо-
дить ся якесь місце, якийсь простір, в
якім належить глядати такої річи. Даль-
ше нам Відомі певні правила. Не могла-б
остати не замітною для нас і пятьдеся-
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ти пайка одної Л1811.ОГЛЯНУВШИ бюрка
беремо ся до крісел. В подушках шука-
емо при помочи довгих тонесенькйх голок,
яких ми В'ваших очах уживали. Зі сто-
ЛІВ знимаємо верхи.

,,А се нащо.9“
,,Часом буває, що особа, хотячи щось

сховати, знимає верх зі стола, або чогось
подібного, видовбує ногу, вкладаэ предмет
в нутро і знов накриває верхом. Так
само послугують ся сподами іверхами
ніг від постелі.“

,, А не зрадить-же порожного місця
відголос?“ - спитав я.

,,Нїколи в сьвітї! скоро схований
предмет обложено довкола, як слїд ватою.
Впрочім ми мусїли заходити ся все без
гомону.“

,,Але-ж вам годї було розбирати, годї
було розкладати на куснї всї предмети,
в яких можна було що-не-будь в той спо-
сіб сховати. Лист дасть ся звинути в топ.-
ку спіральну трубку обємом не більшу
від голки до гачкованя, що ні можна
встромпти в першу лїпшу листву, на при-
клад, від крісла. Адже-ж ви не розбирали
всїх крісел на куснї?“
- ,,Певно, що нї; та ми зробили щось

лшшого - ми оглянули листвн всіх крі-
сел в цілім домі, навіть сполученя при
всякого рода меблях при помочи дуже
острого мікроскопа. Коли-б там були які
сліди сьвіжого зрушеня, ми були-б зараз
відкрили їх нехибне. Однїсїньке зерно
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трини з під сверлика було-б нам показа-
ло ся в величинї яблука. Коанда неодно-
стайність в клееню, найменша незвичайна
щілина була-б навела нас певно на слід
сховку.“

,,Мабуть ви оглядали і зеркала місця
між рамами і шклами, перетрясли ліжка
і білє в постели, так само, як занавіси
і килими?“

,,Розумієть ся; а впоравшись таким
чином зовсїм з кождим предметом, перео
глянули потім сам дім. Ми поділили цїлу
єго поверхню на части і понумерували їх,
щоб нї одної не пропустити; потім знов
при помочи мікроскопу, розслїджували ко-
ждїський цальц в самім домі і в двох су-
сїдних домах.“

,,І в двох сусїдних домах!“ - скри-
кнув я. - ,,З тим було певно чимало кло-
поту.

,Ще й кілько! Але-ж бо й надгорода
велика“

,,Не поминули певно обійстя домів?“
- Вої обійстя вимощенї камяними пли-

тами. Коло них було сорозмірно мало за-
ходу.іМи оглянули мох поміж плитами і це-
реконали ся, що був ненарушений.“

,,Глядали, ввістно й між паперами Д.
і між книжками в бібліотеці.“

,,Певне, що глядали, отвирали кож-
дий зошит і кожду пачку; ве лиш отви-
рали кожду книжку, але й перевернули
кожду картку, всіх ТОМІВ, не вдоволяючи
ся одним перетрясанєм, як наші полїций-
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ні урялники. Мірили також як найдокла-
днійше грубість кождої окладинки і огля-
дали все пильно, при помочи мікроскопу.
Коли-б яка окладинка була сьвіжо злїпле-
на, ми нехибне були--б отсе замітили. Яких
пять чи шість томів, що очевидно, вий-
шли що и по 3 під рук переплетчика, ми
перенишпорили запопадливо наскрізь, при
помочи голок. “

,,А шукали ви в підлозі під дивана-
ми?“п

,,Шукали. Піднимали всї дивани іпе-
реглядали помість, з мікроскопом в руцї.“

,,І тапети на стїнах?“
,,Так!“
,,І пивницї ?“
”Також.“
,,Но, то ви“ - сказав я, ”помиляєтесь.

бо листу, дома, як вам здаєть ся не ма.“
,,Аби лиш не ваша була правда,“ --

сказав префект. - А тепер д. Дюпен,
що ви радите менї робити?

,,Перешукати дім на скрізь.“
,,Зовсїм злишне,“ - відповів Г. --
,,Що листу дома не ма, я певний

так само, як певний того, що єсьм іжи-
ву.“

,,В мене не ма для вас красшої ра-
ди,“ - сказав Дюпен. - У вас очевидно
є докладний опис листу?“

,,Ох є!“ - І тут, префект, виймивши
нотатку, став читати голосно докладний
опис внутрішнього, а особливо внїшнього
вигляду, пропавшого листу. Скоро лиш
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прочитав єго, попращав ся з нами, а я
сумніваю ся, чи бачив єго коли-не-будь
більше прибитим, як в тій хвили.

В який місяць потім він навідав ся
до нас ще раз і заст ав нас завятими мен-
'че- більше так само, як перпіого разу. Він
сїв на Фотелю, закурив Файку і розпочав
звичайну розмову. Врешті я сказав.

,,Гарно, пане Г., але, що з пропав-
шим листом?Ви, думаю, освоїли ся з тим,
що мінїстра перехитрити вам годї?“

,,Чорти-би его!..., так; все-ж таки
я за порадою Дюпена перешукав ще раз.
Та наперед знав, що се страчена робота.“

,,Яка, казали ви, надгорода ?“ - спи-
тав Дюпен.

,,Ну, дуже груба, - дуже щедра на-
города. Не скажу саме докладно, яка, але
скажу вам лиш, що тому, хтоби менї міг
сей лист дістати, дав би, не вагаючи ся
чек на пятьдесять тисяч франків. Дїло
в тім, що лист набирає з конгдпм днем
більшого значіня. Останними часами над-
городу ПОДВОЄНО. Та коли-б єї навіть по-
троєно, я не був би в силї вже учинити
більше, як учинив.“

,,Ну, так,“ '- сказав Дюпен, потяга-
ючн помалу зі своєї пінкової Файкн, -
,,а я справдї думаю, Г -., що ви в сїй
спраВІ не напружнли ще своїх сил до
найвизшого можливого степеня. Ви, ду-
маю, могли-б зробити трохи більше, що?“

,,Що? як ?“
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,,Ну - пф, пф - ви могли-б - иф,
ПФ - засягнути поради в сїй справі, -
ге? - иф, - иф, ПФ. Пригадуєте собі
історію, що ні розказують про Абернетіо-
го?“

,,Нї, до біса з Абернеті . . .
,,Певне, до біса з ним, лиш дайте его

сюди! Все-ж таки, одного разу прийшло
якомусь богатому скупиндязї до голови
вихитрити від того Абернеті єго лїкар-
ську пораду. Вдавши ся. з ним в тій цїли
в звичайну розмову в приватнім товари:
стві, він описав ему своє положене, так,
як коли--б говорив про якусь, видуману
особу.

,,Припустім, сказав скупидяга. що
симптоми такі, а такі; що-ж би ви те-
пер, доктор, ему порадили?

,,Порадив! сказав Абернеті, ну, оче-
видно, що-б закликав доктора.

,,,Адже-ж “ сказав префект трохи збен-
тежений, - я дуже радо готов приняти
пораду і заплатити за неї. Я справдї
давби пятьдесять тисяч франків тому, що
поміг-би менї в сїй справі.“

,,В такім разї - відповів Дюпен, від-
чиняючи шуфляду 1 виимаючи книжочку
чекову. -- будьте ласкавіівиповнїть менї
чек на таку суму Скоро менї его підпише-
те, дам вам до рук лист.“

Я остовпів В префекта неначе-б грім
вдарив. Він сидів кілька хвиль нїмо іне-
рухомо. поглядаючи з роззявленим ротом
на мого друга. Бачилось, що очи ему з
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голови вилазять. Потім запанував над со-
бою трохи, вхопив за перо і врештї,
з кількома павзами, поглядаючи мов не
свій перед себе, виповнив і пидписав чек
на пять десять тисяч франків, та 'подав
его через .стіл Дюпенови. Той придивив
ся єму пильно і сховав до порТФелю; по-
тім отворив езсгіізоіге, виймив лист і по-
дав его префектови. Полїціянт схопив єго
з дїйсне божевільною втіхою, отворив
тремтячою рукою, кинув оком на змість,
а там зірвав ся, добив ся до дверей ібез
церемонії вийшов з комнати і з дому, нї
словечка не промовивши від хвилї, коли
Дюпен попросив єго підписати чек.

Після єго відходу мій друг розказав
все трохи докладнїйше.

,,Париська полїция - сказав - в сво-
їм ремеслї незвичайно вправна. Вона ви-
тревала, бистроумна, хитра, знає на
скрізь все, чого, бачить ся, вимагають єї
обовязки. Скоро отже Г. розповів нам, в я-
кий спосіб перешукано цілий дім Д., я
був зовсїм переконаний, що він в грани-
цях свого фаху перевів дослїди бездоган-
но.

,,В границях свого фаху ?“ спитав я.
,,Так,“ - сказав Дюпен: - ,,Він не лиш
ужив найлїпших способів але і перевів
все в повні досконало. Нема найменшого
сумнїву, що, коли-б лист був схований
в обсягу довершених дослїдів, вони бу-
ли-б єго найшли“.
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Я лиш осьміхнув ся, та він, бачилось
говорив зовсїм серіозно.

,,Способи сказано“, - говорив він даль-
ше - ,,були самі собою добрі і покористува-
но ся ними як слїд, хиба їх лежить в тім, що
в отсїм випадку і до того чоловіка не можна
було їх примінити. Деякі дуже бистроумні
теми 6 для префекта родом Прокрустового
ложа, до якого він на силу натягає свої
пляни. Та розчаровуєть ся завдно міря-
ючи раз за плитко другий раз за глибо-
ко. В тім взглЯДі неодин школяр дотеп-
нїйший від него. Я знав одного восьми-
лїтного може хлопця що успіхоцм в від-
гадуваню при грі ,,цет чи лїшка“ викли-
кував загальне здивуванє. Є то проста
забава і грають при ній камінцями. Один
грач держить в жмени кілька камінців і
питає другого чи в него їх ,,рівне“ чи
,,нерівне“. Коли здогад влучний, ТОДї той
що вгадує виграє один; коли хибний,
тратить один. Хлопець, що про него зга-
дую, виграє від всіх учеників всї камін-
цї. Очевидно руководив ся при згадува-
ню якимось прінціпом А той полягає
лиш на обсервациї і приміненю себе до
бистроумности противників. Єго противник,
якийсь недотепний урвитель, підносячи зам-
кненіжмені,питає: до пари чи не до пари?
Нашшколяр відповідає: не до пари - і про-
грає. Та при другій пробі виграє, бо на-
же до себе: в того добряги було при
першій-пробі до пари, а засіб єго бистро-
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умностп позваляє саме лиш на те, шо-б
за другим разом було не до пари; ану,
спробую вгадувати ,,не до пари“. Він
вгадує: не до пари - і виграє.

З товаришем о один степень дотеп-
нійшим стане розумувати ось як: отсей
бачить, що я за першим разом вгадав
,,до пари“ і передовсїм прийде ему так
як першому на гадку проста переміна
,,до пари“, на ,,не до пари“.

Але зараз же й прийде ему на гад-
ку, що се за проста комбінация і він
врештї рііпить ся повторити першу і буде
згадувати: до пари; згадує ,до пари“ -
івиграе. Чим-же покажеть ся той сно-
сіб розумованя школяря, скоро єго
.докладно розібрати?

,,Звичайним“, - сказав я, - ,,зрівнаєм
комбінуючого ума з умом противника.“

,,Так і є“, - сказав Дюпен. А спи-
тавши хлопця, яким чином він доходить
до повного зрівнаня, що є жерелом его
успіху, я почув таку відповідь:

,,Коли зніркую, наскілько хто є ро-
зумний чи тупий, добрий чи лукавий, або
що він про мене думає, настроюю вираз
свого лиця як найточнїйше до виразу его
лиця, а потім Жду, які згідні з тимвира-
зом думки або чувства встануть в моїй
душі.

,,Отся відповідь хлопця є ніби основою
цїлої глибокої бистроумности, яку припи-
сують Лярохпфуко, Лябужів, Маккіавел-
лї'ому і Кампанеллї“.
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,,А зрівнанє - замітив я, - розу-
муючого ума з умом противника, зале-
жить, - коли я порозумін вас як слід -
від докладности, з якою оцінено ум про-
тивника“.

,,Від того, залежить практична єго
вартість“ - сказав Дюпен - ,,а префект
зі своєю когортою ошибаіоть ся так ча-
сто передовсім ізза недостачі сего зрів-
наня, як також і тому, ЩО хибне оціню-
ють а радше зовсїм не оцінюють ума
тих, з котрими міряють ся. Вони беруть
під розвагу лиш свою власну бистроум-
нїсть, глядаючи чогось схованого, ужива-
ють лиш таких способів, якими би самі
в потребі покористувались ' Оправ-
дане воно настілько, що їх бистро-
умність є менше більше виразом бистро-
умности мас. Та коли хитрість якого
злочинця ріжнить ся характером від їх
власної хитрости, злочинець“ очевидно по-

конуе їх. Таке буває все, коли та хи-
трість є висшого р0да, а дуже часто, ко-
ли й низшого. Вони не змівяють зовсїм
прінціпу своїх дослїдів, в найлїпшім
разї спонукані якимось незвичайним ви-
падком - надмірною надгор0дою - роз-
ширяють або степенують старі способи
свого ремесла, зовсім не руіпаючи прінці-
пів. Щож, наприклад, учинили вони в ви-
падку Д.? Чи відступали від данного прін-
ціпу? Чим все те верченє, трібованє,
стуканє,спостеріганя при помочи мікро-
скопу, дїленє поверхні дому на нумеро-
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ванї квадрати, як не піднесенєм до виз-
шого степеня самого приміненя прінціпу
або кількох прінціпів? Чи ті прінціпи не
основують ся на певних понятях про
людську бистроумність, до яких привик
префект за довгі роки своєї служби? Чиж
не бачите, що в него те само собою ро-
зумієть ся, що кождий чоловік сховає
лист коли вже не Вдїрку виверчену в но-
зї крісла, так хочби в яку иньшу укриту дїру
чи кутик, який зустрінеть ся з его дум-
кою так само, як помисли хованя листу
в дїрку виверчену в нозі від крісла? Чи
не бачите також, що так придумані за-
камарки вистають лиш серед звичайних

обставин, та що послугують ся ними
лиш плиткі уми? Тож у всїх випадках
схованя можна припустити іприпускаєть
ся передовсім, що предмет усунено кудись
і заховано вказаним способом. Відшука-
нє єго залежить проте не від бистроум-
ности, а виключно від запопадливости,
терпеливости і витревалости тих що шу-
кають.

,,І де лучить ся випадок більшої ваги
або назначена велика надгорода, - що
з політичного взгляду на ОДНО виходить,
там не лучало ся ще, щоб згадані сред-
ства були безуспішні.

Тепер стане вам ясно як треба ро-
зуміти мої слова: коли--6 лист був схова-
ний де-не-будь в границях дослідів прак-
тикованих префектом, або - инь-
шими словами - коли б принцін схованя
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єго містив ся в прінціпах дослїдів пре-
фекта, тогдї й були-б єго без сумніву знай-
шли. Та будь що будь, сего урядника
грубо змістифіковано. Жерелтж его не-
пов0дженя лежить посередно в припуще-
ню, що міністер належить до божевіль-
них, 60 має славу'поета. Префект чув десь,
що всї божевільні є поетами і причиною
цїлого єго пеповошкеня є ,,поп дізЬгіЬпіэіо
шебііі і висновок, що всі пости мусять
бути божевільними.“

,,Однак чи він справді поет? -
спитав я. - Знаю, що є два брати і оба
вони придбали собі в лїтературі славу.
Міністер, відав, написав вчену розвідку
про діФеренцияльний рахунок. Він матема-
тик, не поет.“

,,Ви помиляєтесь. Я знаю єго добре;
він одно і друге. Будучи поетом і мате-
матиком, вш може розумувати влучно.
Коли-6 був лиш математиком, не мавби
нїякої змоги розумувати, бувби полише-
ним на ласку і неласку префекта.“

,,Зовсїм нові для мене гадки“ -
казав я: - адже-ж їм перечить пере-
сьвідчене цїлого сьвіта. Не охочете відав
нехтувати гадки. до якої дійшла основна
праця віків. Знанє математики вважаєть
ся з давен давна знанєм ,,раг ехсеЦепсе.“

,,11 у а я раґіег, - відповів Дюпен,
цитуючи слова Шамфора - чпе ізопЬе
ідее рпЬІісріе, ізоніэе сопуепізіоп геспе езі;
нпе воссізе, саг еІІе а сопуеппе ап ріпз
Єгапсі пошЬге. Признаю нам, що матема-
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тики, на скілько се лежало в їх силах,
причинила ся до розповсюдженя загаль-
но звістного а Фалыпивого погляду, який
дарма, що голосить его в імя праВДи, все
таки хибний. Гідним красшої справи
способом нагнули вони, наприклад, термін
ана л ї з до ужитку в альґебрі. Авто-
рами тої снецияльної похибки є Францу-
зи. Та скоро назва має яке-не--будь зна-
чінє, скоро варіість слів лежить в точно.
сти приміненя їх, тогдї й аналїз, означа-
ти-ме альґебру так само, як латинське
ашЬіЬнз означає амбіция, теіідіо релїґіа,
Ьошіпев Ьопезізі -- люлий гонорових.“

,,Бачу“ сказав я - ”Що між вами і
деякими альґебраїстами в Парижи готово
прийти до сварки, але говоріть дальше.“

,,Я хочу сказати,“ - говорив дальше
Дюпен -- ,,що коли-б міністер був лиш
математиком, префект не мав-би був най-
меншої потреби давати менї сей чек.
Однак я знав, що він так само добрий
поет, як і математик, а увзглЯДнивши
обставини в яких він находив ся, я набрав
певностн, що мої способи відповідають
єго спосібности. Надто було мені відомо
що він дворак і сьмілий інтрнґант. Та-
кий чоловік, п0думав я, буде нехибне
знати ся на звичайних способах практи-
кованих полїциєю. Він не міг не спо-
дїватись нападів, які спали на него
а подїї доказали, що і сп0дівав ся їх не-
хибне. Я думав, що він нехибне сподївав
.ся і тайних дослїдів в помешкан'ю. Єго
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часта неприсутність дома, яку префект
уважав певною пільгою в дослідах, була
в моїх очах лиш хитрощами, обчислени-

ми на те, щоби дати полїциі змогу все
і скрізь перонишпорити і тимскорше
вщіпити в неї пересвідчене, що листу
в помешканю не ма. Те врештї і вдало
ся ему осягнути. Я відчував теж, що мі-
ністер з певностию перейшов в думцї
цілий той ланцюх розумовань, який доти-
чить незмінного прінціпу при полїційних
пошукованях за схованими предметами --
того прінціпу, що я вам єго сгарав ся
виложити. Се мабуть силоміць вибило
ему з голови думку про уживані звичай-
но сховки. Він не міг, думав я собі бути
таким тупим, і не знати, що най-

тайнїйші і найглибші закамарки єго дому
були для префекта, з его очима, голками,
сверликами і мікроскопами так само от-
ворені, як і найзвичайнїйта комната. Я
бачив врештї що єму насуне ся щось
простого, коли вже не дорогою розмислу,
порівнаня, то нехибне як щось, що само
з себе випливає. Ви може прогадаєте
собі, як щиро засьміяв ся префект, був-
ши в нас перший раз, коли я замітив що
ся таємниця можетому завдала єму тілько
клопоту, що була так дуже очевидною.

,,ПраВДа, правда. - сказав я -
пригадую собі добре єго втїху. Я справ-
дї думав, що він Вже в конвульсиях.

,,В материяльнім сьвіті -- казав далї
Дюпен - повно дуже близьких анальо-
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ґій до нематерияльного сьвіта. А що не-
тафори або образу можна ужити в цїли
скріпленя доказу чи прикраси опису, то
навіть реторичні доґми набрали якоїсь
тїни правдопоШбности. Видаєть ся, на-
приклад, що сила інерциї є одна і
та сама в Фізицї і метафізицї. Що
більше тїло труднїйше вправити
в рух нїж менше і що звязане з ним
шошепіэпш остає в зависимости від тої
трудности, се такаж сама правда в пер-
шій, як правдою є в остатній; що інтел-
лєкти здібнійші, дужші, більше сталі і
справні ніж інтеллєкти низшого рода,
найтруднїйше буває порушити, та що
вони нах0дять ся в більшім клопотї,
в більшій непевности при перших кро-
ках свого розвою. Але чи запримітили ви
коли, які написи на рогах улиць і над
склепами звертають найскорше увагу?“

,,Нїколи мене се не застановило“, -
сказав я.

,,Є Одна гра в згадувана, що єї гра-
ють при помочи карти. В тій грі одна
сторона каже другій винайти якесь сло-
во -- назву міста, краю, ріки, королів-
ства -- коротко, винайти яке не будь
слово на сорокатій і запутаній поверхни.
Новин в сїй грі силуєть ся звичайно за-
клопотати противників тим, що заВДає
їм імена печатані найдрібнійшими черен-
вами; але практик вибирає такі слова,
що їх напечатако буквами розстріленими,
від одного краю карти до другого. Такі
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імена, подібно як оголошена і написи на
рогах улиць, печатані дуже грубими бу-
квами, не звертають на себе уваги як раз
в наслїдок того, що вони аж надто оче-

нпдні. І тут Фізичне переоченє є сильно
анальоґічне до неуваіи моральної, в на-
слїдок якої ум перескакує надто легко-

понятні, виразні преміси. Та бачить ся,
що ся точка лежить трохи визше або низше
понятя префекта. Він нї разу не по-
думав про праВДоподібність, або можли-
вість того, щоб міністер поклав лист пе-
ред носом цїлого сьвіта в цїли як най-
більшого запевненя, що якась часть то-
го сьвіта его не догляне.

,,Та чим дов'піе я застановляв ся над
сьмілою, спрптпою і бистрою Вдачеіо Д-.,
над тим, що скоро він раз намірив як
слїд покористувати ся листом, так ему
й треба мати єго все під рукою; над рі-
шучою певністю префекта, що той лист
не скритий в обсягу єго звичайних дослї-
дів, - чим довше я над тим всїм застано-
вляв ся, тим більше і впевнював ся, що
міністер, в цїли захованя того листу вхо-
пив ся вельми бистроумного способу і --
зовсїм не силував ся его укрити.

,,З такими гадками в голові, а заос-
мотрився в пару зелених окулярів і зо-
всїм припадково явив ся одного гарного
ранка в домі мінїстра. Застав єго дома.
Він позїхав. протягав ся; старав ся, як
звичайно, забити час, як-коли-б єму було
незвичайно скучно, людина-ж з него справдї,

97 и



ЕДІ'АР по.
х/А-ь/ ./. дь...-

   

Аммюдлдющюч“,“-АМ

може найбільше енерґічна поміж всїми, які
тепер живуть.- та лиш тогдї, коли его нїхто

не бачить. Щоб достроїтись, до него, я
почав жалуватись, що слабий на очи іна-
рікав, що приневолений уживати окулярів,
а тим часом під їх солоною, перебіг очи-
ма осторожно, раз коло разу, цїлу комна-
ту, занятий на позір виключно розмовою
з господарем.

,,Особливо-ж звернув я увагу на ши-
рокий стіл до писаня, де, між иньшими
паперами, лежало в неладі кілька листів
різного змісту, один чи два музичні ін-
струменти і кілька книжок. Тут, по дов-
гих і запопадливих дослідах, я всеж таки
не замітив нічого, що моглоб збудити
якесь більше підозрінє.

,,Врештї мої очи, бігаіочи довкола но
комнатї, спочили на дрантивій картововій
коробочцї на листи, що на брудній синій
стяжцї звисала з малого мосяжного цвяха
саме над параваном "від печі. В сій
коробці, о трох чи читорах віддїлах, бу-
ло пять чи шість візитових карт і Один
Одинокий лист. Той був сильно занечище-
ний і понятий. Роздертий майже на двоє
через середину він немов говорить, що
намір роздерти его в першій хвили як
непотрібну цидулку, змінено чи залишено.
З далека впадала в очи велика чорна пе-
чатка з дуже значною буквою Д. і а-
дрес самого мінїстра, виписаний дрібним
женським почерком. Лист кинуто байдуж-
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но, навіть як здавало ся, з погордою
в один з найвизших відділів коробки.

,,Ледви я глянув на той лист, вже
і знайшло ся в мене відкись пересьвідчене,
що се той сам, за яким шукаю. Певно,
що на перший погляд він радикально рі-
знив ся від того, що єго докладний опис
читав нам префект. Тут печать була ве-
лика і чорна з буквою Д., там мала і чер-
вона з княжим гербом р0дини С. Тут
адреса мінїстра була дрібна і зраджала
женську руку, там титул одної особи ко-
ролївськоі родини був виписаний замаіпи-
сто, сьміло і рішучо. В однім лиш Фор-
матіоба листи згаджались, - в дальших
різницях вражала пересада Папір брудний
і подертий ніяк не годив ся з дїйсне
методичними навичками Д. і зраджував
напір шдсунути кождому гадку, що лист
не має найменшої вартости. Все те, в ку.-
пі з пересадно кидаючим ся в очи поло-
женем листу перед очима кОЖдїського го-
стя і точна згода з всїиа тими висновка-
ми, до яких я дійшов був перше, - все те
кажу, будило сильне підозрінє із того, хто
прийшов з наміром підозрівати.

,,Я проволїк свою візиту як міг най-
довше, а вдавши ся з мінїстром в дуже
горячу диспуту на тему що,як я се знав
зовсїм на певне, не переставала єго нїколи
цікавитиі дратувати, звертав цїлу свою
увагу безпреривно на лист. Підчас того
досліду я вбив собі в память єго внїіпний
вигляд і уложенє в коробцї. В кінця від

99



ЕДІ'АР по,
АМАММАМммм

 

крив я щось таке, що вибило останку кри-
хту сумнїву, яка могла ще в мене задер-
жатись. Приглядаючи ся рогам паперу
я запримітив, що вони більше сгулен'і,
нїж се видалосьби потрібним. Вони були
зломаш, як се лучає ся з твердим па-
пером, що єго раз зложено і стулено при
помочи машини, а потім відогнуто в сто-
рону притивну тому складови чи краєви,
що єго творив первістний рубець. Того
відкрити було для мене досить. Я знав вже,
що листь, мов рукавичку перелицьовано,
вигладжено, і на- ново запечатано. Попра-
щавши мінїстра зараз, я вийшов, лишив-
піи в него на столі золоту табакерку.

,,Другого дня я зголосив ся по таба-
керку 1 ми з запалом поновили вчерашню
розмову. Та саме підчас нашої розмови,
безпосередно під вікнами дому роздав ся
голосний вистріл, нїби з пістолета, почім
ваступили страшні крики ізойки наляка.
ної черні. Д. метнув ся до вікна відчи-
нив єго і виглянув. В тій хвили я підій-
шов до коробки, виймив з неї лист, схо-
вав его в кишеню, а на его місця поклав
внїшне їасвішііе, яке приготовив собіста-
равно дома. Букву Д. прийшло ся менї
підробити легко при помочи відтиску
з хліба.

,,Буча“ на улици счинила ся була
в наслїдок неосторожного обходженя яко-
гось чоловіказ мупікетом Він вистрілив се-
ред юрби жінок ідїтий. Та показало ся, іцо
набій був без кулі. Чоловіка, яко неспов-
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на розуму чи пяннцю пустили свобідно.
Коли він відійшов, Д. відступив від вікна,
до якого я вже після схованя листу був на-
ближив ся. Я не забаром знов попращав
ся з ним. Чоловік, той нїби-то несповна
розуму, був мною найнятий“.

,,Та що за ціль мали ви, - спитав я -
кладучи на місця листу і'асзішііе. Не бу-
ло-б то ліпним вхопити єготпдчас перпнй
Ійзити ііййти?*

,,Д.“ - відповів Дюпен -, чоловік, на
все гоч овий, загонистий. Надто, в него дома
чимало відданої єго справі прислуги. Ко-
ли-б я стрібував був се що ви менї ра-
дите, може й не вийшов би був від него
живим. Добрі люди в Парижи не були-б
нїколи почули про мене. чиї в-мене був
ще иныпий намір. Ви знаєте мої полїтич-

ні переконаня. В тій справі я ділаіо як
сторонник:інтересованої пані Вона була
в сїмнайцять місяців в єго власти.. Від
тепер є він в єї власти, скоро-б, не пола-
павши ся, що листу в руках вже не має,
почав собі таке, яке міг би починати ли-
ще з листом в руках. Тим він зараз до-
вівби себе до нехибної політичної згуби.
А упадок его при тім був би не менше
наглим як прикрим. Добре то балакати
про Їа сі] і з (і езсепзнз Ауегпі;
Та при всякім ХОДЇ в гору - як Ката-
лянї каже про сьпів -- лекпіе вийти нїж
сходити. В сїм випадку в мене нема нїя-
кої симпатиї а радше ніякого жалю для
того що, сходить. Він є оттим ш опзізгнш
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Ьоггепсінтп - спосібний чоловік без
моральних основ. Признаюсь, що мені хо-
тїлось би знати, які саме будуть в не-
го думки, коли, як префект каже, ,,одна
особа“ заглузує собі з негоі єму прийдеть
ся отворити лист вкинутий мною в ко-
робку.

,,ІЦо? ви написали там щось цїка-
вого?“

”Очевидно! Се-ж якось негодилось ли-
шати нутро зовсїм порожне; се виходило-б
на обИДу. Раз у Відни Д. заподїяв був
менї Одну прикрість, а я, зовсім жартом,
обіцяв віддячитись ему. І так, знаючи,
що він буде цікавий дізнати ся, хто се
саме такий перехитрив єго, я думав, що
було-б кривдою не дати ему ключа до від-
гадки. Він знає добре мїй почерк. І я на-
писав ему, саме серед чистого аркуша,
слова: '

- - - Ни деззеіп зі іішезізе
в'іі п”езіз бідне д'Аіэгее, езіэ бідне (іе Т]1уезізе.

,,Найдете їх в Атреї“ Кребілльона“
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