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НОВЕ,

ПЕРЕРОБЛЕНЕ

ВИДАНЕ.

лъвтв,- 1967.
УКРАТНСЪКО РУСЬКОТ ВИДАВНИЧОТ СПШКИ
здгвесгговьно! сшлкн з овкшною пегукою з’ львовп.

НАЩ-[АДОБЁ

т.

шопи, помйж глинистй гори, що мое
—
мурашки невпинно нишпорять коло закопйв,
тьфу, чи то люди? Чи такй на сьвйтЁ люди?
мов во
Зачорненй скрйзь нафтою та глиною,
—
не то шкйра,
рони; на них пошарпанй шмати
не то якесь невидане полотно;
них на
вйд
сто крокйв вйе нестерпний дух нечистЁ, сопуху,
шинкйв, зопсутя! 1 голоси у них —‚нЁ‚ се не
людськй голоси, а якийсь крик глухий, охриплий,
немов дренькйт розбитого баняка. А якйй позйр
— дикий,
у тих людий
зловйщий! Деякй з них,
бруднй

й

в

1),

що-помимо ранньоЁ пори пйдхмеленй йшли до
ям (тверезому годі видержати в глубинЁ
за
вйкно
побачили
Германа. Вйд Ёх
глянули
поглядйв йому стало якось моторошно
М якби
— Такй люди, —
подумав собй,

1

у

якйм товариетвй приходиться йому,
еристократови, проводити цЁлого -пйвтора дня.
Вйн „еплюнув крйзь отворене вйкно
вйдвернув
ся. Иого очи живо оббйгли кймнату — чиетеньку,
1

ось

Гладка воскованалйдлога,
мальованй етЁни, круглий- столик
орйхового
— ось що
дерева, комода
„писемне“ бюрко,
Всьо блищало,
перед усЁм наеувало ся оку.
й

з

веселу сьвйтличку.

еонця, що саме кидало
золо
перше промйне крйзь вйкна ‚до кймнати
тисто-кровавими переливами грало на гладких,
блискучих предметах. Але очи Германа вйдвер
— вйн не мйг знести сильного
нули ся вйд них,
пйв
сьвйтла. На боковйй стЁнЁ, супроти дверий,
яенЁло

у

й

до сходяного

великий образ
золочених рамах, —
на нЁм спочили Германовй очи. Була се досить
гарна вйрно змальована картина тропйчноЁ, йн
далечиш, повитй синявою
дийськоЁ околицЁ.

у

тЁни висЁв

В

й
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а

в

багнЁ, то не то -що не витяглиб,
видЁли мене
ще би глубше пхнули.

1

‹—

Жчрщцш

_3___
— ц3лй ліеи
мракою мрйють величезнй тросники
баппбусовй Бенгалю. Здаеть ся, чуеш, як у тйй
гущавинЁ з легким шумом вйтру мйшае ся плач
ливе екомлене тигра кровопййцЁ. Близше до пе

реднього пляну впалюнка тросникйв не стае,
тйлько ‚поодинокнми купинами бовдурить
ся
вгору буйна, рясна, яено-зелена папороть, а над
усЁм зносять ся’ живописними групакни стрймкй,
на еамйм
пальми,
царй ростин.
широколистй
—
з
як
передЁ‚
трохи
боку
раз така група,
нею
кйлька
газель; вони
роскйшна, етрййна. Шд
прийшли певно за пашею. Але необачнй зьвйрята
не доглянули, що серед величезного, зеленого

страшенний
(Воа Соп
звий-удав
на
на
чатах,
ѕйгйсйог},
сидЁв
добичу.‚
ждучи
Вони сьмйло, безпечно пйдййшли
пальм.
до
—
Нараз вуж блискавкою метнув ся в долину
— один блей
хвилька мертвого
переполоху
— й все
газелЁ,
один й остатнЁй,
ухопленоЁ
стадко в дикйм переляку ще стоЕть мов закате
нЁле, тйлько одна, найбйльша — видко мати там
тих — повалена звоями вужа. Маляр пйдхопив
саме ту хвилю, коли газелЁ ще не отямились,
а вуж, високо пйднявши голову, з усею силою
стискае своЁми величезними екрутЁлями добичу,
аби подрухотати Ёй кости. Вйн обкрутив И шию
й хребет, а з посеред закрутйв його сорокатого,
блискучого тЁла видко голову бйдноЁ жертви.
Великй очи, вигнанй на верх передсмертною му
кою, блищать немов у ельозах. Жили на шиЁ
напруженй; голова, немов доочне бачиш, ки
За те очи
дае ся ще в послЁдних судорогах.

листя еидЁв
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—

блискають таким злорадним, девюнЁчним
такою певнйстю своеЁ сили, що вшволЁ
мороз пробйгае по ТЁлЁ, коли добре у них вди
вити ся. Дивна рйч! Герман Гольдкремер мав

змиЁ

огнем,

__4__
якусь глуху, невияснену вподобу в тйм обрагй,
а особливо любив цЁлими годинами вдпвлювати
ся в страшнй, дявольським огнем розйскренй очи
гадюки. Сей малюнок вйд разу так йому подобав
ся‚ що побачившн його десь у ВйДНЁ на виставй
зараз купив його. Правда, в Дрогобичи жйнка
не хотЁла мати у себе в домй тоЁ „обридливоЁ
ггъдини"` от тим то Герман повйсив його у себе
Нераз‚ коли сюди до нього
тут’ у Бориславй.
заходили иншй промпсловцЁ або урядники й з жа
хом 1логлядали на сей малюнок, Герман усьмй
хав ся й говорив прицмокуючи:

малюнок!
Орййнал!
Правдгц-гарний
Пять сот ринських коштуе, ще й без рами. За
саму раму пятьдесять дав!
—-
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А

потйм

додавав

пюважнЁючи:

— Щож, ё
Катр!’ птѕ Ваѕейп! Коза хоче
жити й вуж хоче жити. А хто тому впнен, що
вуж не може жити травою, лише козою? А ти
коза будь мудра, не лЁзь вужеви в зуби! А
бир-бир!
Але на самотЁ Герман якось не мйг жар
тувати анЁ з вужа анЁ з кози. Вйн чув якийсь
темний, забобонннй страх перед тими гадючими
очима, — йому здавало ся, що сей вуж колись
ожие й принесе йому щось незвпчайне: велпке
щасте, або велике

горе.

Поволи розвйяла ся густа, холодна памо
рока, що досьвйта була залягла над Борисла
вом. Герман Гольдкремер випив каву, засЁв до
бюрка й добув величезну рахункову книжку,
щобп позводити рахунки за весь тиждень. Але
сонце лило до сьвйтлицЁ таку повйнь сьвйтла;
поранний холод й глухий вйддалений гамйр ро
4—
все те лоскотало його змисли
бучого люду
та заразовп обеёсилювало, усппляло Ёх. Ортайзм,

__5;.
й
домашнЁми
вчорашньою Ёздою
клопотами, ночув якусь хвилеву вйдразу до тоі
в полотно оправленоі книжки й до цифер, що
в нЁй пяли ся величезними стовпами, й до пера
кйстяною ручкою, — йому стало
з вирйзуваною,
так якось солодко, нЁ одна думка не ворушила

розстровний

ея,

тйлько

вйддих

пйдйймав
правильно
груди.
й
хоть
на
не
долоню,
епер голову
був зо
веЁм йз людий замиелених, еклонннх богато роз
важати (таких людий загалом мйж Жидами
— то прецЁнь тепер, перший раз
дуже мало),
шеля довгих-довгих шт. не стямив ся 1 пустив
волю веЁм вражйням свого жптя — вйджити
в памяти,
наглядно
перейти живо,
поперед
своЁ духовй очи...
його очима промайнули тяжкою
Перед
хмарою першй лЁта його молодости.
Страшна
його
недоля,
та
бйднйсть
що стрйтила
при пер
шйм виступй на сьвйт, й доси проймае його хо
лодом, дрожею. Хоть й як нераз йому прикре
бувае теперйшне жите, — однакож вйн нЁколи
не бажав й не будебажати, щоб вернули ся
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Вйн

Н!! тй молодй лЁта нисЁли
йому молодй лЁта.
якимеь важким проклятем над його головою:
проклятем нужди, що заглушувала в першйм за
родЁ гарнй й добрй здйбности його душй. Нераз
чув вйн те прокляте в хвилях евоіх найбйль
ших спекуляцийних удач, — нераз мара дав
ньоЁ нужди затроювала йому найбйльшу радйсть,
досипала гйрчицЁ-полину в солодкй напоі богац

тва й роскошй.
1 доси вйн живо нагадуе
ту на-пйв розва
лену, пйдгнилу, вохку, нехарну й занедбану
хатку на Лану в Дрогобпчи, в котрйй побачив
сьвйт. Стояла вона над самим потоком,
напро
тив староЁ й ще вйдразливййшоЁ гарбарнй, вйдкн

‘тир-ш
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—5—
що тижня два струповатй, каправоокй робйтники
виносили нош1ями спотребований й перекваше
ний луб, котрий на вею пересторону ширив
‚киелий,
задушливий,
убййний
сопух. Побйч
хати його материстояло богато инших; подйб
-них. УеЁ були екопиченй так густо, дах у кож
та пошар
доЁ був такий нерйвний, нерегнилий
що цЁла тота пересторона подабала
паний‚
радше на одну нужденну руЁну, на одну ве
лику купу- сьмйтя, плюгавства, гннлого делиня
та шматя, як на людське житло. 1 повйтре тут
що сонце сумрачно
раз-у-раз таке затхле,
якось сьвйтило крйзь шпари в стЁнах й дахах
до середини хат, а зараза, бачилось, тут нлодила
ся 1 впдси розходила ся на десять миль дов
кола. В кождйй йз тих хаток жило по кйлька
родин, т. е. но кйлька ‹сварливих, лЁнивих й до
крайности- нехлюйних Жидйвок, а кругом кож
та верещало
бодай по
доЁ
роЁло ся, пищало
пятеро дробини-Жиденят. Мужчини, рудй, пей
еатй Жиди рйдко коли зазирали еюди, найбйльше
раз на тиждень, у пятницю вечером, аби пере
шабаеуват1п. Були то по бйльший части капцани
та Бог
мйхоноси, мйняйли, швпатярй, кйстярй,
знае якй ще зарйбники. Деякй пробували в мйстЁ

лиш дуже рйдко.
Першй волЁли нераз переснати дебудь у шинку
на лавцЁ, в корчех пйд голим- небом, на холодЁ,
абине дихати
густим нездоровим
еопухом
та не елухати крику, сварки й оглушливого
гамору баб та бахурйв.
1 Германова мати була не лЁпша, коли й не
Хоть йще молода жйнка —
гйр1па вйд инших.
всего могло їй бути 20 а най 22 роки — то про те
вона вже, так сказати, вросла, встрягла в той
тип Жидйвок, так звичайний по наших внсточках,
раз-нараз,

иншй

бували тут
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__7—
на вироблене якого складае ся г погане, не
здорове помешкане, й занедбане виховане, й цЁл
ковита недостача людськоі осьв1ти, 1 перед
инших
й
сотки
часне замуже, й лЁнивство,
.причин. Герман не пригадуе собй, ‚щоб бачив
1! коли оживленою, сьвйжою, веселою‚
пристро
еною, хоть на И лицЁ виднй були слЁди якоЁ
Лице, колисьнругле та румяне,
такоЁ краси.
пожовкло згризене брудом й нуждою, обвисло
-в долину, мов порожнЁй мйшок; губи давнЁйше
повнй,
румянй й рйзко викроенй, посинЁли, вйд
— очи помутнЁли, скаправйли. Чотир
дули ся,
—
нацять лЁт вйд роду вона вийшла за-муж,
по трьох л1тах розвела ся з чоловпсом, котрпй
не хотів Н довше при собй держатн й годувати.
Старшого сина вйн узяв йз собою Бог знае
-куди, — вйн був мйняйло 1 Ёздив однокйнкою
по селах, провпнюючи голки, зеркальця, шила
та всяку господарську подрйб за платянки ;„ мо
лодший, Герман, лишив ся при матери. Иому
було тодЁ пйвтора року, коли його родичй ро
з1йп1ли ся, — вйн не затямив нЁ вйтця нЁ стар
шого брата, а пйзнЁйше припадком довйдав ся,
що оба серед чистого поля померли на холеру,
де Ёх знайшли аж десь за тиждень коло трупа
коня. В загалЁ ростучи в такйй пагубнйй й не
здоровйй атмосферй, вйн розвивав ся .дуже по
воли йтупо, хорував часто, й найдавнЁйше вра
то його
жйне, яке застрягло йому в памяти,
грубий животик, у який часто штуркали його
иншй Жидики, мов у бубен.
Дитинячй забави
заваляних,
серед череди ‹голих,
брудних дітий,
ся
мов
неясно,
пригадують
йому
крйзь сон.
бйгають докола тйсного
ДЁти
подвйря помйж
двома хатами, побравши ся за руки, й вере
щать що сили, — бйгають,
доки Ём сьвйт пе

__8;
закрутить ся, а тодї покотом падуть на землю.
А ні, то бродять по калужах, талапають ся,
мов купа жаб, у гнилйй, гарбарськнм лубом
на чорно зафарбованйй воді потока, полохаючи
величезних, довгохвостих щурйв, що бйгають
Ём попйд ноги
до своЁх ям.
Виразно нагадуе
Герман, як нераз качав ся з иншими Жидиня
тами долі берегом у потйк, й як старшй Жиди,
стоячи на мостЁ, реготали ся до розпуку з його
грубого,
буро-сннього животика, до котрого
мов два патички причшлен1 були худй, довгй
ноженята. Ще глубше вбили ся йому в память
нйчлїги в тЁснйм, поганйм закамарку, разом з де
сятком таких як вйн дйенят, — тй ночи, про
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веденй

на вохкйй,

сирйй

пйдлозЁ,

на соломй, що

на-впйв перегнила та кишйла червяками й Бог
зна яким гидом; тй страшнй ночи, заглушу
ванй сыпйхом й плачем дйий, штурканем, бйй
кою та криком Жидйвок; тй безконечнй ночи,
вйн

скучхений
проводив
у клубок вйд
пйсля котрих уставав рано горючий
холоду,
Ох, тй страшеннй
й
червоний по всЁм тЁлЁ.
ночи дитинячих
лЁт,
що иншим сьвйтять до
та по
пйзнот’ старости ангельськими усьмйхами
матери,
тишею та втЁхою, нершим
цЁлуявпи
й послЁднЁм
щастем житя, — йому вони були
Иого вони до
першим й найтяжшим пеклом!
старости пекли й морозили; сама гадка про них
запирала йому дух у груди, наповнювала його
котрй

вйдразою, глухою, смертельною ненавистю до
всього, що бйдне, обдерте, нужденне, повалене
в багно, придавлеве нещастем. Вйн сам не знав,
яка тому причина, не знав, що така молодйсть
у кождйм мусить притупити нерви, заглушити го

лову до тоЁ степенЁ, що нещасте й плач иншого не
зможуть його порушити, що вид нужди збудить

_9‚
не милосерде.
й не ду
нЁколи
Впрочйм Герман Гольдкремер
мав про те, не старав ся розбирати
причини
свого поступуваня, а коли нераз бйднй, покрив

у

нЁм

тйлько

обриджене,

але

нужденними лицями, в лахах
просяклнх кипячкою плакали перед ним, до
поминаючи ся повноЁ плати, вйн сплював, вйд
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дженй

рйпницЁ

з

вертав ся й велЁв слузЁ викидати Ёх за дверй.
Овою матір вйн нагадуе, як бувало цЁлими
днями сидить пйд хатою з панчохою та клуб
ком у руках, та репстуе хриплим голосом усяку
погань, аби перекричати котру-будь йз своЁх
сусідок, котрйй нинЁ прийшла охота з нею зче
‚пити ся. Панчоха в И руцї дуже поволи посту
пала наперед, хоть на перший погляд могло
здавати ся, що вона плете ненастанно. Нераз
цЁлими мйсяцями вона носила ту саму панчоху
й той
сам клубок, поки панчоха,
ще недокйн
не
й
чена,
клубок, ще недоплетений,
набирали
такот’ барви,
як усе довкола — брудно-сЁроЁ.
Нераз вона довго гнала ся за деяким Жидиком,
що допйк Ёй яким острим словом, — чалапкала
по баюрй розхрйстана,
охрипла, по
задихана,
синЁла з лютости, — а допавши бйдного бахура,
хапала за волосе й бухала без милосердя межи
плечй, доки дптинище не впало на землю. Не
раз й Германови дйставало ся вйд неЁ й то дуже
прикро. Вона була, як усЁ лЁнивй та бйднй, дуже
вразлива й люта, а в пересердю не перебирала,
кого бе, чим й куди. Герман добре тямить, як
раз впати потягла його патиком так сильно по го
ловй, що повалив ся на землю облитий кровю. Чим
жила його мати, з чого удержувала себе й його,
того Герман не знав.
Знав тйлько,
що хата,
—
в якйй вони сидйи,
не їх, а наймлена,
тай ще пригадуе собй високого, грубого,
сиво

’
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— не пйд
— Герш,
прохрипйла вона,
ходи... до мене!...
мов отуманЁлий.
В тйй
Хлонець стояв
хвилЁ вйн дуже мало й дуже невиразно розу
мйв, що воно такс дЁе ся. Шарнане судорогами
тЁло матери
почало перевертати
ся на всЁ

боки.

—

—
Герш!... чесно жий!
простогнала
нещаслива, ледви дишучи. В тйй хвил! впала
лицем на землю.
Герман стояв‚ боячи ся приступити до неЁ,
а неменше боячи ся втЁкати.
—
Води! води! — прохрипйла конаючи,
‚але Герман не мйг рушити ся з мйсця, його
память
Як довго вйн так
щезла на той час.

два кроки вйддалений вйд матери, того
Навйть не може собй нагадати,
хто й як пробудив його з того остовпйня, коли
— все те
й
куди спрятали трупа,
пожерла вйчна
непамять.
Вйн отямив ся в ночи серед вулицЁ. Голод
рвав його нутро, спрага палила горло, трйвога
немов клЁщами стискала груди. А докола тиша
глубока, глуха, темна, безрадна. Лиш часом
з якогось
кута, немов з пйд землЁ,
далекого
чути приглушене хлипане або стогнане копа
ючих. По хатах, де ще лишили ся живй люди, бли
Ёае сьвйтло, меркотячи в вйддали ймов острй
ножй прорйзуючи пйтьму. Малому Германови ще
ся, коли глядить на тй
страшнЁйше
робить
—
вйн аж тепер почувае цЁлу пропасть
сьвйтла,
своеі самоти, свого сирйтства, — його зуби ми
мовйльно цокочуть, колЁна пйдшпотують ся йдиль
котять, сьвйт починае крутити ся перед ним.
Але ось подунув холодний вйтер вйд сходу, вйд
сьвйжив його.
Вйн ходить улицами,
що хвиля
стояв,
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Але голод не перестае доку
озираючись.
все инше,
поволи
чати, прогонюе
прогонюе
й страх, й пйдсувае йому нову,
сьмйлу гадку.
— вйн
нема
коли
розважувати,
довго
Германови
тихими кроками, мов кйт, краде ся до першоЁ
л1пшо1 хати, в як1й не видно сьвйтла, де, зна
чить, усЁ вимерли. Перша, до котроЁ пйдййшов,
—
була замкнена; добувати ся
дарма рйч, сили
нема. Вйн поповз до другоЁ. Там лише що ско
нав остатнЁй живий чоловйк. Хата стояла роз
твором, й Герман увййшов до середини. Насам
— всюди
перед полЁз до полиць, до мисника,
обшарив, аби знайти бодай чим будь занести
ся. Йому пощастило знайти здоровий бохонець
хлЁба; Вхопивши його вйн аж стрепенув ся
й
в безумнйм
ся
тЁкати
пустив
переполосЁ
з хати.
Та на лихо тЁкаючи зачепив ногою за
ногу мерця, що лежав розпластаниіі на землЁ,
й з
розмахом ударив ся лицем о землю. Иому
й доси иригадуеть
ся те страшенне
холодне
почуте, що обхопило його в тйй хвилЁ —- такй
хвилЁ не забувають ся до вйку!
Так немов
якась невидима, холодна, страшенна рука десь
-— не за
йз якоЁсь
чорноЁ безоднЁ вхопила його
ногу, а за саме серце. У нестямй Герман зве
рещав, але зараз же перемйг себе, зйрвав ся
з
з

мйсця

й

вискочив

рук своеЁ здобичй.

йз

хати,

не

випускаючи

ся
пйд якийсь плйт у лопуше й заснув мов забитий.
—
Другого дня збудив ся значно покрйплений,
особливо втЁшив його ясний, теплий, соняшний
день, при котрйм щезали всякй страхи. Вйн по
на крики
бйг по вулицях, не богато зважаючи
ЗаспокоЁвши

плачй

довкола.

заходила

йому

й

в

голод,

хлопець

засунув

Думка про власну смерть не
голову, а з учорашнього хлЁба

—14—
ще добрий кусень лежав у нього за пазухою,
не бояв ся.
Аж ось вйн попав на
по
якйй
возили мерцЁв з тру
одну вулицю,
—
далеко за мйсто. Вйн
парнЁ на кладовище
зразу цЁкаво приглядав ся всьому. Вози за во
вами тягли ся вулицею довжезним рядом, на
з не
валенй трумнамн, на борзЁ позбиваними
та
завйд осирочених
Крик
струганих дощок
не вмовкав, _— купами перли ся люди р1жних
станйв улицею, богато навйть по дорозЁ надало
заражеиих. Германа знов проняв мороз, коли по
глядЁв на ту страшну, безконечну процесию,
вйн що духу почав утЁкати з тоЁ вулицЁ, сам не
знаючи куди, аби лише в далекй, глухй зака

— голоду

;

ще довго потйм йому првчував ся
гуркйт домовин, накиданих купами на драбиннй
вози та тягнених по вибойстйй,
каменистйй ву
—
ся
той
болючий плач
лицЁ,
йому
причував
й лякав
його нераз серед тихоЁ ночи.
Куди блукав вйн до кйнця сього дня, як
не тямить,
проводив слЁдуючй, вйн докладно
Незвичайнй, а на його молодий органЁзм надто
сильнй вражйня приглушили його память. Вйн
тямить тйлько те, що часто добував ся до пу
стих хат, пертий голодом, й шарив на-потемкн
по кутах, поки не надибав де яку страву або
кусник хлЁба. Чим далЁ, тим бйльше лишала
‹—
його память,
йому ставало якось горячо
в грудях, а перед очима часто крутили ся чер
вон1 колеса,
вкйнц1 всьо щезло, темно...
Вйн прокинув ся в якййсь просторйй сьвй
в якйй, не знати чому, було дуже хо
тлицЁ,
лодно. Вйн лежав на лйжку, прикритий коцом
йдрожав. Сонце, бачить ся, саме заходило й скйс
ним промйнем осьвйчувало
блискучу, лякиро
вану, чорну дощечку над його головою. Бйля
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улки.

Але

-

.._.10__
вього богато таких же лйжок — стогнапе, охане...
Якась баба в чорнйм тихо-тихо ходить докола
йзаглядае до хорих. Вйп дуже И злякав ся
й
затулпв очи. Знов забуте...
Мов крйзь сон до його слуху пробивае ся
пискливий, нестерпний голос, що довго-довго,
Вйн вйдкись нЁби знае,
одностайнб присьпйвуе.
але як вйн сюди дйстав ся
що ее шпиталь,
’
’—
не знае.
й
’ чому
Герман не знае й до пин}; як довго лежав
у шпиталЪ на яку елабйсть, вйдки йога взяли
й за
яку ласку. Вражйня з того часу мелька
мов вйдблпск1л далеких бли
ють у його головй,
’
’

’

спавиць.

його вп
пустили зо шппталю. Вийшовши пйсля довгоЁ
педугп перпшй раз на сьвйже повйтре, вйн по
чув себе таким безсильнпм, покиненим усппи, не
—
страх
сьвйдущим того, що тепер починати,
тоЁ
його ееред
широкф, безлюдноі
переняв
так
як
ночи
колись
вулицЁ,
у
при видЁ огникйв,
що тут й там блискали з вйкон. Вйн ледво мйг
0обй пригадати,
що таке з ним дЕяло ся’ перед
—
але.
недугою.
Йому збирало ся на плач,
якось здужав перемогти себе й пййшов, куди
очи видять,
чалапкаючи своЁми ппаленькимп
пйжками: по болотЁ вулицЁ.
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Був сумнийдосЁпній день, коли

+

Герш, Герш!

А ходи сюди! — крикнув

мовою.
жидйвською
Хлочина обернув ся й побачив невеличкого,
зизоокого Жида з рйдким, жовтавпм поростом
на бородЁ. На ЖидЁ була дрантава бекеша й чо—
боти, облиплй по самй кйстки густшп болотом.
Гермапови зразу чудно стало, що хоче вйд нього
той незнайомий Жидок, — й вйн мимоволЁ на
близив ся до нього.
хтось

на

нього’

з

боку

__.16__
— Не пйзнаеш мене? — спитав Жидок.

Герман кивнув головою

го очи.

випулив на ньо

— знаеш? Моя бала
1цик Шуберт,
— знаеш?
буста там жила з твоею мамою,
Герман ледви—не-ледви пригадав собй 1цка,
але на згадку про маму, сам не знаючи чому
й
про що, заревйв на весь голос.
— Ну, ну, не плач, — сказав Жидок бла
гнм, добродушним голосом. — Видиш, й моЁ по
мерлп, — що робити? ВсЁ померли, всЁ до од
ного, — додав вйн сумно, немов сам до себе, —
— усі! Ну, ну, — ша-тихо,
й Тавба
й бухер,
небоже — плач не поможе! А я гадав, що
й тн капорес, а ось ти ще живий!
Герман нЁчого не говорив, тйлько хлипав
й
обтирав очи рукавом.
— Знаеш що, Герш, — сказав 1цик, —
ходи зо мною.
Герман вндивив ся на нього, мов не ро
зумйв того слова.
-——
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й

Я

—’Куди?

— й кйнь
— До
Губич! Там у мене хата е,
— поЁдемо з весною платянки мй
е, й вйзок,
няти. Хочеш? Ей, то файно там жити, — й твйй
тато там жив, та бйдний умер!
Герман не мав куди повернути ся, не вяав

а 1цик не хотЁв иого
переночувати,
й того
таки дня попровадив з собою
покинути
до своеЁ хати. Холера вже притнхла, вйд коли
пйшли осЁннй холоди та слоти, але люди ще не
вспйли
отямити ся пйсля страшного нещастя.
Загалом по вулицях рйдко видно було чоловйка,
а де й показало ся людське лице, то таке за
лякане, нужденне,
що
сумне та позеленЁле‚
бачило ся, тй люди повиходили йно що з вяз
де

ночи

ниць, де довгй лЁта конали в вохкости, холоді,
‚пйтьмй та всЁляких муках..Дорогадо Губич була не близька, а ще
до того розмокла, илов’ата земля чйпляла ся нп‘,
тяжйла мов кайдани, так що нашим пйшоходам

з натуги. Але хоч й як силували
йшли
так поволи й незначно, -мов
то
те
ся,
про
елимаки. 1цик ще як ще‚ — але схорований
малий Герман! . Тому мало що ‘не до смерти
приходило ся, оаким долЁз до‹1цкового поме-’
шканя. Його добродушний
опйкун й нЁс його
на руках й провадив,
радше сказати, волйк
за собою, й приговорював, додавав сили. Шзно
в ночи вони дочапалн до цЁли й Герман скоро
допав лавки, повалив ся й заснув‚-мов забитий.
— досить велике село, розложене
Губичй
на половинЁ дороги
здовж рйчки ТисьменицЁ,
мйж Бориславом й Дрогобичем.
На птвнйч вйд
села пйднЁмае ся високо -до гори ‚ споховаста
площа, а’ на полудне- ще висшй горбки перехо
дять у другу високу площу, на котрйй шумно
пишае ся невеличкий, чотирокутний, самий ду
бовий лЁсок Тептюж. Само село розсЁло ся на
низькйй рйвнинЁ, _ Широктй
на яких
тисячу
крокйв, що тягне сн вйд Бориславського пйд
геть-геть
долЁ Тисьменицею аж до Ко
гйря
лодруб, де лучить сн з великою ДнЁстровою
Околиця Губич вйдзначуе ся тою
долиною.
властивою пйдгйрським сторонам красотою, ко
деинде. Не побачиш
трйй рйвноЁ не подиблеш
кисоченних
анЁ
Бескидйв, анТ
тут
‚острих шпилЁв

дух захапувало
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толих пошарпаних скал Татрянських, анЁ стрйм
ких, вимулистих урвшц задн1стрянських
пр.
Тут -краевид у дивнйй гармонН показуе вам
чаруючу привабливйсть й рйжнородьпсть гйрськоЁ
околицЁ, й розгонисту ширину та одностайнйсть
Воа Сопвгпсгог.

2

—18—
околиць иодйльсышх. Мила, не величия йстра
шна, а якась домашня, близька серцю розма
йтйсть барв, предметйв, комбйнаций, —_ риси все
—
круглй, лагйдннгармонЁинй,
рйки невеличкй,
—
прудкй, чистй,
повйтре здорове, як у горах,
але без тоі гйрськоЁ рйзкости, котра ннодЁ стае
прикрою, — а при тйм усЁм широкий вид
на далеш, легко филююч1 р1внини, на сотн1 нив,
псрелюшв та людських осель, розкинених то
рядами, то живоиисними групами, то пестрою
шах1вницею...

-

новим
не
добродушний,
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Жите Германа пйшло тенер дЁйсно

ладом. 1цик був чоловйчок
зовсЁм сильного характеру, навиклий з малу
хилити голову перед усякнм „зйтсвоеі вйри“.
З „гоями“ вйн поводив ся. як кождий инший, —
сварив й ганьбив одних дошкульними словами,
ся иншим, шахрував й ошукував
Шдлизував
кождого,
де й як мм‘, не роблячи собй з того
зовсЁм нЁякоЁ важности. В загалЁ тут Герман
перший раз пйзнав, що то за народ тй „гоЁ“,
ййого хлопячий розум швндко покмйтив, що
в каждого з „жидйвськоЁ вйри“, так сказати,
двое лиць: одно, що обертае ся до христйянина,
у всЁх однаке: гризке, насьмйшливе, грйзне або
хитре, — а друге, що обертае ся до своеі
шри, 1 те лице шчим не р1жнить сн в1д лиць
инших людий. значить, бувае у кождого вйд
мйнне; добре або зле, хитре або щире, грйзне
У 1цка те „свое“ лице було
або ласкаве.
дЁйсно щире й ласкаве, тож малому Германови,
що на своЁм вйку не зазнав ні ласки, нЁ вигоди,
нп пестощш, аж тепер шдкрила ся нова, ясшйша
сторона людського житя. Вже саме жите на
чистйм, здоровйм воздусЁ було для нього вели
ким щастем. Вйн, що довгй лЁта, — першй своЁ

т

——

затхлйм, нездоровйм новйтрй
перелюдненого,
нехлюйного передшстя, тепер
повними грудьми, росктшно надихував ся чн
стого сЁльського повйтря, аж йому кров жи
вййше грала в тЁлЁ й сьвйт крутив ся, мов пя
ному. 1цик приладив йому вигйдне леговище,
сухе, тепле, чистеньке, —‹ йГерманови той тан
чаник з простим стнником й старою бекешою
замйсь .ковдрн видавав ся Бог знае якою пи
шною постЁлю, мабуть тому, що й у його опйкуна
не було лЁпшоЁ. Страну варив 1цик сам, а ма
лий Герман помагав йому як мйг, — та хоть
нераз й не зовсЁм смачно зладжена, вона сма
кувала Ём як найлЁпше, бо була приправлена
голодом.
Загалом сказати, 1цнк ‹поводнв ся
з Германом, як з рйвнив1 собй, а бачучи його
зручнйсть й справнйсть, радив ся з ним, мов зй
Сама його на
старшим, перед усяким дЁлом.
тура, блага та податлива, не приводила йому
й на голову -думки —- ваяти твердо в своЁ руки
хлопака, призвичаювати його до безоглядного
послуху, як то люблять робити пншй опйкуни,
свого вихованка
котрй хотячи нЁби наломити
‹на добру дорогу, прибють й приголомшать бйдну
дитину доразу, а коли воно, тумановате 1 но
збавлене власноЁ волЁ й живости,
улягае без
супротивленя Ёх забагам та безглуздим розка
зам, хва-лять ся, що „Осьто ми! порядок у нас
— а нй, то на додаток кидають
мусить оути!“
в лице
своЁм
хлЁбом:
дитинЁ
„На чиЁм вйзку’
Ёдеш, того пйсню сьпйвай!“
’
Зимою 1цик почав учити Германа читати
‚
й писати, -— розумйе ся, но жидйвськи, бо йнакше
й сам не вмйв. Наука йшла досить тупо. Герман
вирйс у обставинах так некорисних для роз
витку духовоЁ здйбности, що лиш вроджена
лЁта
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завзятйсть могла цомогтн йому нобороти почат—
Иого ум, бистрий й похопли
ковй трудности.
вий у щоденнйм житю, в звичайних рйчах, —
при науцЁ показував ся таким тупим, непамя
що навйть терпливий
тущим й неповертливим,
гдобродушний 1цик нераз лютив ся, кидав
книжку й на кйлька годин переривав лекцйю.
Однакож не вважаючи на його терпливйсть й
Германову пильнйсть, вони через‹ зиму ’не дуже
-далеко зайшли при неприступнйм, мсханЁчкпм
способй науки.
.
За те як прийшла весна, настало тепло,
погода, — от тодЁ почало ся жите‹ для Гер
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мана! [цик запрягав конячку до вйзка, накупу
вав в мйстЁ всЁлякого подрйбя, якого потребу
ють селяни, й гайда з тим добром по селах!

Яка втЁха була для Германа
з переду
возЁ на скринцЁ:

заду на
й
з заду
копицЁ
й всЁлякого
а
„фурфантя“,
понад тими ы
онуч
мала головка
рими купами ледви виглядае
Жидика в дрантивйй шапчинЁ, зй здоровими ру
мянцямн на лицях, кучерява, весела. Довкола
пишнй зеленй поля, шумячй дйброви, блискучй
срйблястй рйчкн, а над головою погйдне, голубе
—
любо довкола,
небо, — й тепло, -сумирно,
голоси пташенят зливають ся з черкотом сверщ
зеленого ЛИСТЯ, ШВЗРНОТОМ ПОД
КйВ, ШСЛВОТОВТ
сндЁти

з

у одну безмежну, стрййну гармонЁю щастя,
велич: -й супокою.
Гей, кйлько то разйв нагадуе Герман Гольд
кремер, мйліонер, ще й тепер отйчаси свого
веселого, вйльного, правдиво циганського житя!
Вйн нагадуе Ёх не .то щоби з якоюсь особли
— вйн з
вою радйстю,
дивить ся
токйв

погордою
на
на запопадливйсть
бйднйсть,
тодЁшню
тепер
за тих пару крайцарйв, на втЁху, коли Ём удало

—21__
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ся вимйняти богато онучок, -‹— його навйть влить
ота тиха радйсть, оте вдоволене, яке чувтодЁ;
але все таки якийсь тайний, недовйдомий голос
шепче йому, що се була найщасливййша пора
його житя, що тихе щасте, сумирнй, погйднй
днЁ, котрй прожив у бйдности, на Іцковйм вйзку,
не вернуть ся для нього н1коли.

Отсе Ёдуть бувало дорогою посеред пйль:
довкола нЁ живоЁ душй, збйже ще не достигло,
— легенький вйтрець хвилями-хвилями клонить
важке колосе половйючого жита. Вусатий ячмйнь
денеде вирйзуе ся ясно-зеленою насмугою, а озима
пшениця гордо похитуе ся на своЁх струнких,
гладеньких стеблах. Куди оком кинь, не видно
людськоЁ хати, — село в долинЁ. Далеко-да
леко на сходЁ розйлляла ся зеленим, пахучим
озером лука, й вйдтам доносить вйтер дренькйт
кйс та декуди видно ряди немов великих бйлих
комах, що порпають ся в зелени — то косарй.
Іцкова Конячка немов й собй рада тйй величнЁй
тишй, тому теплу й запахови, йде собй нога поза
ногу мягкою „польською“ дорогою, зриваючи
час вйд часу головки конюшини на ходЁ. Іцик
мурликае пйд нйс якусь жидйвську пйсеньку,
— батйг
мабуть: „Ёйпѕіегег Ваіудпіеіґ,
застро
мив за пояс та р1вном1рно розхитуе головою на
лЁво, на право, на лЁво, на право, немов роздае
поклони тим пречудовим, благословенним нивам,
тйй луцЁ далекйй й тому ДЁлови синьому, що пйд
захйд сонця вистрйлив високо в небо своею тяж
кою масою, круглими лЁсистими верхами, та мрйе
в вйддали,

величнЁй, спокййний, непрослЁдимий,
шмат неба, котрим природа для бйльшоЁ
вподоби замаЁла нашй гори. А малий Герман
за той час сидить посеред куп онучок, струже
дещо, та веде сам з собою всЁлякй розмови,
немов

‘гнщзвмггтегг
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немов се вйн онучкар, а до нього приходить
баби й торгують ся з ним.
-Але ось вони зЧжджають з гори. За ними
схопив ся туман куряви,._ перед ними зеленЁ
ють верби, виШнЁ ; срйблить ся рйчка внж хатаъ1и,
грають ся дЁти на вигон!, бродить худоба по обо
рахё село. Герман схапуе ся, щоби отворити

лЁсу й швидко запирае й, скоро вйзок проіхав,
та бйжить за ним, бо вже чуе гавкане довкола,
— вже з
присп посхапували ся пси й бйжать
громадоюпривитати гостя. Непривииний стрйй, ще
неприви-чнЁйшнй вйзок побуджуе Ёх до лютоЁ за
взятости, а кйлько раз 1цик або й Герман про
тяглим, проникливим голосом закричать: „мй
няй онуцЁ, Шняй!“ — то пси аж заливають ся,
аж землю рвуть пйд ногами з превеликоЁлютости.
Вони гурмою бйжать довкола вйзка: деякй уЁда
ють на конячку, котра хитае головою
на всЁ
знайовшм,
боки,’ немов розкланюе ся добрим
а як котрий пес надто вже до неЁ наскакуе,
й
тай далЁ.
пйдййме голову до гори,
форкне
—
Иншй взяли на око онучкаря,
бйжать попри
хапають
вйз,
зубами за колеса, .але все дармо.
Германови робить прсвелику втЁху ота без
сильна лютйсть псйв, — вйн дразнить Ёх пру
том й голосом, та регоче ся до розпуку, коли
який сьмйлЁйший зведе ся на заднЁ лаби, щоби
скочити на вйз, — вйз тимчасом побйжить дальше,
а бйдний псиско аж перекарбуляе ся з розмаху
в поросЁ.

Аж

по хатах, по оборах ворушня,
Баби, хлопцТ, дЁти, —
гамйр, крик, бйганина...
все бйжить на-впроцапй на вулнцю, доганяе мг
няйла. Але мйняйло немов не бачить Ёх, немов
Жиде, а зажди
пе чуе, -як кричать: „Жиде,
но!“ Вйн бачить, що Ёх ще мало, Ёде далЁ, де
ось

__23
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на

мйстках та по оборах
Шджидають
иншпй.
й
затягае
свое
ше раз
„Мйняй
протяжне:
мйняй!“
Аж
вйн
коняку,
онуцД
тепер
зупиняе
кидае Ей кулак сЁна й обертае ся назад, аби
видобути скринку з усЁляким добром, за котре
От тут зачинае
промйнюють селяни платянки.
ся жите рухливе7 говйрке, веселс! Тут й для
Германа робота. Охочих до шнянки купа ве
Лика: однй вйдходять, другй надбйгають, —-‹
Щкови годі всЁх заспокоЁти.
Герман й воза
—на нього Тцик
пильнуе й сам дещо торгуе,
здав сЁльських дітий, котрих найтяжше обй
гнати ся, а найлекше одурити. Герман ще ‚й те
пер з усьмйхом згадуе, як то вйн шпарко уви
вав ся мйж сЁльськими хлопятавш, як швидко
вйдправляв Ёх, як зручно вмйв пйдсунути кож
дому те, чого той хотЁв, або й настирити те,
чого й зовсЁвп не хотЁв й брав вйд нього шматя
нок у-трое бйльше, як варт товар. 1 кйлько то
було сварйв, крикйв, проклять та реготу на тих
сЁльських вигонах! Особливо з жйноцтвом була

тяжка рада. Упре ся одна

з

другою

й

не всту

пить ся: дай Ёй тото або тото за стйлько онуч!
Але тут 1цик був уже зовеім не той, що дома:
упре ся й собй, й насварить на бабу й споганить
Ёй усю родину,
й таки поставить
на своЁм. Довго
ся
та
тягнуть
торги
передиркъ1. 1цик поволеньки
пйдганяе коняку горй селом, усе в супроводЁ
цЁлоЁ гурми сЁльських хлопят та дЁвчат, у ко
трих нема платянок, й котрим завпсливо дивити
ся на ножики, перстенЁ та скиндячки, що пона
мйнювали иншй.
Вони слЁдкують за мйняйлом
з далека, коли вйн стане, стають й собйж куп
кою з боку; инодЁ Ёх нотручують тй щаслпвй,
що мають з чнм йти на торг, —— а вони стоять
нЁмо й лише голоднпми очима пасуть кождий

‘з

заката’

_%—
горбками, посеред пйль, поперек лЁсйв тягне ся
повйльно Ёх торкйтливий вйзок, розлягае ся за
гублений у зелени проникливий 1цкйв голос.
Змйна за змйною, а жите все одно!
Околиця
за околнцею, а край все один, краса все одна,
— вйчна, ненаглядна, супокййна краса пречудо
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вого

Пйдгйря...

П.
як

Споминн уколиеувалпл

Вйн чув,
Германа.
таяв якийсь давнЁй,

нутрй його немов
довголЁтний холод.
Шлй роки вйн носив його
—
-—
в еобй,
цЁлй роки, вйд коли оженив ся,
вйн чув, що якась судорога сцЁппла його грудь

у

клритупила в нЁм усяке людське чуте.
Вчора вечером, Ёдучи сюди, вйн проЁздив
через Губичй. Иому прийшлось минати давно
знайому, похилену й на пйв розвалену Тцкову
хатину. Тепер вона вже в третЁх руках пйсля
1цка.
Перед нею двй верби головатй й стара
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й

поломана лЁса. От3ни покривились й позападаяли
в землю, вйконця позатиканй шматами. Кйлько
сот разйв вйн переЁздив коло неЁ, й ніколп не

прийшло йому на думку заглянути за високий
плйт, хто тут жие? Вчора, не знати як й вйдки,
прийшла йому така думка. Вйн велЁв зупинити
бричку йстав на ноги, щоб заглянути через
плйт. Трое Жиденят бавило ся на подвйрю коло

занедбаноЁ шйпки, де колись стояв
1цкйв кйнь. Двое дЁтий буди круглй, новновидц
чорноокй й дуже веселй. ТретЁй, троха бйльшень
кий хлопчпна, держав ся якось осторонь вйд
них, забавляв ся, видно; нерадо, й робив усе,
що йому казали меншй. Иого лице було зовеЁм
невеличкоЁ,

“ЧЕМ

э“

’
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закопаних дебудь пйд плотом,
дЁтий,
щених
тнд вербою. Йому здае ся, що щось чупкае по
подЁ, — вйн трйвожно пйднЁс очи в гору, де
було в повал! старим звичаем вирйзане ма
леньке вйконце. Мороз пробйг
по його тЁлі.
Йому бачить ся, що вйконце ворухнуло ся, що
шднимае ся поволи-поволи в гору, а за ним
Вйн замер
видиЁе ся чорний,
глубокий отвйр.
зо страху, не можучи вйдвернути очий вйд вй
— бачило ся
конця. Йом зазвенйло в хах
’
г
.
‚
що в нЁм самйм, у середннЁ ворушать ся якйсь
дикй, трйвожнй голосн, пйднимае ся крик, замй
шане без його волЁ. Нещасний хлопець безумйв
зо страху та ожиданки. Але голоси не унима
ють ся, стають що раз рйзкййшй, голосййшй, —
якесь уриване теленкане
пробивае ся крйзь
змйшаний гамйр.
хвилю
ще сидЁв, мов
Герман
не
чи
знаючи,
сесь
мертвий,
дЁйсно
гамйр пйд
няв ся в його нутрй, чи може доноснть ся
з надвору. Але одноЁ хвил! застанови
було до
сить.
Вйн зйрвав ся, немов у якййсь розпуцЁ
й одним
скоком був коло вйкна. Гамйр розля
гав ся вже на Ёх оборй, — видно якйсь чорнй
тЁни, чутно теленькане кйнсько! упряжи, — ах,
1цик‚ 1цик приЁхав!...
Гамйр пйд хатою...
Загримали до дверий.
побйг
вйдчиняти, й щс швидше влетЁв
Герман
до хати, так лячно, темно, холодно було в сЁ
нях. Чи се знов йому причуло ся, чи то на
правду вйн чув глубоке‚ тяжке стогнане десь
пйд зсмлею? Вйн дрожачи мов осиковий лист до
кинув дров до огню й обернувши ся лицем до
дверий, ждав, хто вййде. Дверйотворили ся, й по

важким поступом увййшли чотири селяни‚
несучи кровавого, ледви живого Щка, з котрого
груди видобував ся часом глубокий, несьвйт
вйльно,

-
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ючи стогйн болю. Герман застив на мйсцЁ з пе
той кровавий, страшенний
реляку, побачивши
привид. Вйн притис ся до печи й не сьмйв кроку
зробити.

— Поволи, Максиме, поволи! — приговорю
вав один селянин другому. — Бережно держи за

руку,

— не видиш,

впступае ?...
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— Я

й

так

що кров аж крйзь

бекешу

що бйдний 1цко
певно
й одноЁ кй
доси видержав.
—
сточки цЁлоі нема
вйдйзвав ся Максим.
але так страшно,
{цик знов застогнав,
що Германови волосе в гору пйдняло ся на
головй.
Селяни положити його опйкуна на по
взяли ся перевязувати його рани, як
стелЁ,
— (цирулик, за котрим пйслали
самй вмйли
до Дрогобича, не швидко надЧде в таку не
— а Максим,
году!)
грйючи замороженй, кровю
обмазанй руки над огнем, почав шептом розповй
дати малому Гершкови, що за нещасте спйткало
1цка.

дивую

Та

ся‚

в нЁм

— почав Максим
—
хитаючи головою,
як то нещасте нераз чо
ловйка здибле на дорозП
Тай то ще от-яке!
Най Бог кождого боронить тай заступить вйд
такого!
От, видиш, їдемо ми дорогою понад’
— ти знаеш, де воно, —
Герасимове бережище,
он там за селом над рйкою той берйг крутий
та високий, — Ёдемо собй, вйз за возом, — а тут
СнЁг
вйтер у споду реве так, що Господи !...
—
так й жбухае межи очи,
коні ледво лЁзуть,
‚

— Ну, видиш, небоже,

—

страх!
Аж ось кум Стефан, що 1хав,
передом, кричить: „Гов 1“ — Ми всЁ: „Що такс?“
А Отефан повйдае: „Слухайте! Тут щось страш
ного, — якесь нещасте!“ Слухаемо, — дЁйсно
в сподЁ берега щось стогне, та так страшно,
Вод Сопвшссог.

3

"5
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Цирулик сказав правду. Іцик умер ще того
самого дня,. не прийшовши анЁ на хвилю до
памяти. Герман не плакав на його похоронах,
— його тЁло все ще дрожало зй страху вйд
тоЁ ночи, — страх витнскав
усяке инше чуте.
Вйн ночував у губицького арендаря, котрий за
разом узяв опйку над Іцковим маетком, щоб
нЁби зберегти його для Германа. Герман пробув
у нього до весни, не знаючи, що дЁе ся з тим
—-
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Аж коли громада

упймнула ся о те
дЁло,
арендар показав якйсь рахунки, якйсь
— хату й огород Іцкйв спродано,
Іцковй квйти,
а по сплаченюдовгйв лишило ся для Германа
якй арсндар
90 їульденйв,
вйддав
йому до
—
йз
з
тою
вийшов
Губич,
рук. Герман
сумою
— й ота сума
пйшов у сьвйт шукати щастя,
була першою пйдвалиною його мйлЁонйв.
Так закйнчило ся для Германа супокййне
сЁльське жите. Тепер сидячи за писемним бюр
ком перед рахунковою книжкою в Бориславй,
не богато
вйн, практичний чоловйк, фйнансЁст,
ваги привязував до наслЁдкйв,
якй лишило те
жите в його душй. Вйн навйть силував ся гля
дЁти на нього згйрдно, з висока, шукав у головй
насьмйшливих слйв для його схарактеризованя,
але
його думка раз-у-раз
вертала
про те
й
тих
сьвйтлих
не
знати
чому,
хвиль,
до
йому
все ставало лекше на серцЁ, коли згадував
губицьке жите. Вйн не тужив до нього, не ба
жав, щоб воно вернуло ся, — але чув заразом,
що теперйшне жите серед достатку й роскошй
зовсЁм не лЁпше вйд тамтого, — коли навйть не
Вйн сам не знав, чому кождий раз
поганьше.
при думцЁ про Іцка й Губичй йому робить ся
якось так на душй,
як тому, хто блудячи
в густйм, темнйм лЁсЁ,
крутими стежками, на
маетком.

т“.

«ты-ММ
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—37—
раз вийде на невеличку поляну, залиту ясним,
сонЁчним сьвйтлом, заповнену теплом й пахощами
цьвйтйв. Вйн почав думати про дальше свое жите
пйд вагою того вражйня, й йому бачило ся, що
ось вйн знов запускае ся в темний лЁс, у якйм
— а доки,
йому призначено блудити без виходу,
— хто його знае!
до якоЁ цЁли,
Иому робилось
чим раз тяжше, тЁснЁйше, — якось душно й лячно.
Чи то вйд сонЁчноЁ спеки, чи вйд вохкости в хатЁ
йому пробйг мороз поза плечима.
Вйн пйшов до Дрогобича, сам не знав чого.
Не було у нього певноЁ думки про заробок, до
-якого при тйм не мав нЁ вмйлости нЁ охоти.
Кйлька день вйн
жив сяк-так за одержанй
грошй, але коли побачив, що грошй мннають
ся й подумав, що опйсля вйн зйстане зовсЁм без
нЁчого, голий й голоден, перелякав ся дуже
й завзяв
ся — радше зараз згибати, а не кивати
бйльше тих гроший. Розумйе ся, з того завзятя
також не булоб нЁчого вийшло, колиб не ща
сливий випадок,
що показав йому якийтакий
заробок. В шинку, в котрйм вйн ночував, зййшли
ся одного вечера якйсь чорнй, страшнй люди.
Герман зразу бояв ся Ёх, але почувши, що бе
по жидйвськи,
надййшов
сЁдують мйж собою
ближше й став слухати. ’Се були самй молодй,

18-20

парубки, котрй завтра вибирали
до Борислава
„либати“ кипячку. Герман
Ёх
але
бесЁди
довго слухав
про те „либане“,
лЁтнй

ся

не знав, що воно таке. Вйн запитав ся одного
з них, й сей вйдповйв йому, вппиваючи душком

склянку пива:

Ну, а що? Хиба

д

що в Бо
риславй на всЁх водах й багнах виступае чорна
ропа, така, як нею хлопи вози смарують. Ну,
то бере ся кйньський хвйст, згонить ся ним по
—_

ти не знаеш,

т.
—38_
верх водв, то тота ропа набирае ся ‚на волосЁнь,
— а з’ неі рукою зсувае ся до коновки. Тото
називае ся „лнбати“.
— Ну, й
— спи
кудиж дЁвае ся тоту ропу ?
тав зацЁкавлений Герман.
——
Носить ся сюдн до Дрогобнча, — тут
е такй,

що куплять.
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— А
добре платить?
— Чому 11Ё! за коновку шйстка. Ну, а як

добре звивати ся, та за день й пять коновок на
збнраеш. Тйлысо ось носпти бйда!...
Герман почав роздумувати над тою бесЁ
—- воно то не зле,
такий заробок.
дою. Щож,
Хоть робота не гарна, та за те легка. А пла
тить ся добре. Чомуж й йому не взяти ея до
неЁ? Вйн рйшив ся таки завтра йти з лнбакамп
до Борнслава, й коли сказав Ём се, вони при
стали, тйлько жадали могоричу. Герман на ра
дощах упоЁв Ёх пивом, щоб „обляти“ свйй но
вин стан.
Вйд тепер почало ся для нього нове жнте,
зовсЁм вйдмйнне вйд губнцького
Воно дЁлило
ся на два головнй мйсця: Бориелав йдрогобич.
ся на цЁлий
До Борислава либаки вибирали
тиждень, ночували там хто у мйсцевого арендаря,
а хто в селян по шопах та оборогах.
Де хто
ночував, там мав також свйй склад, одну,
на ропу.
Налибавшп
двй або й бйльше бочок
повну бочку вйн забивав Н чопом й зачннав
нову‚ а наповнпвшп двй наймав фйру й вйз евйй
товар до Дрогобича. Там, за окопищем на пу
стйм

громадськйм

дестнлярня:

ропу

полЁ

була перша, прймйтйвна
в великих кйтлах,
варили

та ометицнЁ й ро
до неЁ виеЁвкйв
довйшували
били мазь до возйв. Але сей йнтерес йшов слабо ;
мазь, чим бйлыне П роблено, тим була дешевша,

‘Бак

-чггм

_39—

‚

вже дехто

тих еамосЁвних дестиляторйв (ею
фабрикацйю зрештою вони переняли вйд борн
еу1авеьких селян) думав про те, ‘ш не можнаб
ннакше спожнткуватн сей дивний, вонючий та
легко запальнвй плнн. Уже роблено у Львовй,
в Краковй й Вйдні пробн його хемйчноЁ ана
лЁзи, вже буде, чутка, що десь там на Мазу
рах якнйеь пан Лукашевич, добувши в евоЁм
маетку цЁле жерело такого плину, епровадив
десь аж йз Ншеччнни фахового хемйка й сей
та рознюхавшн ту ропу обйцяв
роздививши
йому очиститн И так, що буде ясна як вода
й

в

Жнди
буде горйти ясно й майже без диму.
в Дрогобнчи
метали ся бнтй ожнданкою; чим
раз бйльше Ёх цЁкавило ся бориелавською ро
пою, й хоча цЁна И все ще була не висока, то
все таки дехто, епекулюючи на непевну буду
щину, почннав уже заглядати ‚до Борислава,
нипати по мочарах та поточинах, розвйдувати
у селян, чн бувае копаючи ями чи то на бульбу,
чи на що инше не наднбалн бйльше тоЁ „ки
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й

пячки“.
Селяни були переважно бйднй, непривйтнй,
не розмйвнй.
Ой -так, усюди, де
пронопаеш
трохи глубше, добувае ся та проклята ропа!
А як не вона, то Н сопух. ПроынердЁв нам
цЁле наше жите. Десь Бог не мав як покарати
людий, та отакою нуждою. Ані одноЁ криницЧ
в еелЁ не можна викопати.
А ннодЁ внбереш
на
бульбу, закоплеш, усю зиму сухо, а на
яму
плавае
весну розйбеш копець, а вся бульба
в ропй,
як пироги в еметанЁ. Особливо в до
1 де
лЁшній части села клопйт з тою ропою.
вона е, там ані збйже не вдае ея, анЁ наша ні
— ні трави тоЁ худоба не пасе, нЁ
до чого

—4О__
сЁна ан! соломи Ёсти
тай годЁ.

не хоче.

Нещасте наше

Ось у таку пору, в хвилЁ перших народин
галицького нафтового промислу розпочав Гер
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ман свое либацтво. Вйн йшов до нього без ве
ликих надЁй, зовсЁм не думаючи, що на тих
бориславських мочарах та пустарах криють ся
жерела мйлЁонових капйталйв. Либацьке реме
сло манило його головно тим, що чоловйк не
потребував сндЁти на однй-м мйсцЁ, дусити ся
день 1 нйч у тїсних, вонючих халабудах, мн‘
блукати по полях, жити сам для себе не дба
ючи нЁ про кого. Иншй либаки булн такй самй
вольнй
козаки, що не мали иньшого приста
нйвку, не потребували журити ся нЁким, дбати
нЁ про кого — веселий народ,
невеличка, мо
лода компанЁя, й се також дуже подобало ся

Германови.

‘

не без радости й не без якоЁсь тихоЁ
вдяки згадуе перший день своеі новоЁ карйери.
Був холодний маевий поранок, коли враз йз
пятьма молодими либаками йшов стежкою по
Вйн

перек пйль до Борислава. Вони йшли через Теп
тюж, -лишаючи Губичй з боку. Сонце сходнло
над Дрогобичем й обливало кровавнм сьвйтлом
ратуш, костел й церков сьвятоЁ ТрййцЁ. Сюди
ближше вила ся Тисьмениця блискотячи мов
золота змия, й шваркотЁла в вйддаленю по ка
мйню, та так, що той шваркйт доходив до слуху
як тихий, мельодийний гомйн. Дуби в Тептюжи
йно-що зачинали розвивати ся, — за те сподом
лЁщина шелестЁла вже своЁм широким, ясно
зеленимлистем.
Вони йдуть швидко, не роз
мовляють, квач у кождого через плече, — хто
молитву муркоче, а хто й так собй дещо спйвае.
У кождого при боцТ торба з хлЁбом й цибу

_.

41

__

лею, — се його цЁлотижнева пожива. Ось вони
—
минули Тептюж,
перед ними поле зелене,
— зиов
—
еьвйже,
далі лука, замаена цьвйтами,
горбок, через який гадиною звивае ея стежка,
й ось
бориславська кйтлина. Не доходячи са
мого -села вони розййшли ея по луках, по мо
чарах та поточинаъх;` старшй либаки мали вже
евоЁ певнй мйсця, прошпортанй дучки, де ропа
мов сметана стояла на водЁ, й кйлько И не ли
бай, ‹усе стояла в однйй мйрй.
Швидко й Гер
ман знайшов собй таке мйсце, пропорпав дучку,
й всЁ
стали до роботи.
Бориелавське пйдгйре виглядало тодЁ ще
зовсЁм не так, як тепер. Бйдне, пйдгйрське, зви
чайне село розстелюваато ся невеличкими куп
ками будинкйв по пйднйжю ДЁла понад потоком.
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На пригйрках

Тустанович були поля
а низше луки й голе пасовиско.
господарськй,
Але при всЁм тйм земля була якась не така, як
звичайно. Якийсь дивний сопух виходив йз неЁ,
особлпво теплими вечерами. Весною, коли роз
таяли сніги й змякла глина, чути було виразио
якйсь рухи в землЁ, щось немов тихий вйддих,
немов пульсоване
горячоЁ крови в глубоких,
невидимих жилах. Помйж народом ходили слухи,
що на тйм мйс1й, де стоЁть Борислав, були дав
ними часами великй татарськй вййни, що тут по
ховано богато наших людий й поганих песиго
ловцЁв, й що трупи що року силують ся встати
на сьвйт

вйд

ВанЁ й

будуть силувати ся доти‚ доки не
прийде Ёх чае. -А тоді вони проломлять землю,
розвалять весь Борислав й пййдуть у сьвйт во
ювати. Не знали бйднй Бориелавце, говорячи собй
зимовими вечерами сесю казку, що вона аж надто
швидко справдить ся, що страшна пйдземна по
твора незабаром уже прорве земну опону, роз
й

__42валить Ёх бйд1те, сумирне село й зруйнуе до
А тим менше знали й га
тла Ёх й Тх дЁтий!
дали вони, що та потвора, то зовсїм не трупи
давнЁх рицарйв, а отся гидка, чорна, вонюча
ропа, що тепер випалювала Ёх сЁножати, а
швидко мала розййти ся по всЁм сьвйтЁ прочи
щеною нафтою, тисячам на зиск, тисячам на
втрату‚ а Ям самим на горе та на руйну!

часи! Герман й доси згадуе про
них з уподобою! Вйн швидко привик до пога
ного сопуху ропи, й навйть полюбив його, коли
переконав ся, що з тоі ропи пливе його заро
бйток. ЦЁлими днями, вйд ранньоЁ весни аж поки
Либацькй

осЁнні холоди, вйн чапить було
настануть
над своею дучкою та водить своЁм обмащеним
квачем по поверхнЁ брудноЁ води, якою вона
заповнена.
Пйд його руками коновка за ко
новкою наповняеть ся ропою. Вйн либае й ди
вуеть ся, вйдки береть ся та мазь, що розли
й
вас ся по водЁ широкими перстенями
грае
всЁми барвами веселки.
Вйн пробував копати
глубшй ямки, в надН, що може добуде жсрело
тоЁ мази, але НЕ, жерелане було, замйсь мази
— бач, на
пйдходила вода, а по якймось часЁ
новерхнЁ води показували ся знайомй перстенЁ
дивного олЁю!
Герман часто говорив „про се
1м бай
з либаками, та се були тупй головн.
дуже було до того, вйдкн що бересь, аби лише
плило в Эх кишеню. Вйв заговорював йз селя
нами, що инодЁ бачучи либакйв на своЁм полЁ
або
заходили
до них, глядЁли на Ёх роботу
й заборонювали
Ём порати ся тут йзмушували
забирати ся далЁ. Герман, привикши в Губичах
поводитн ся з селянами, не лякав ся Ёх сер
дитого виразу та вислову, заговорював Ёх гнЁв
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не

жартами, задобрював

сердитих пачкою тютюну

__43__
кориетав йз страху иньших либакйв та виби
рав собй що найкращй дучкн. Але й селянп не
знали, вйдки бере ся ропа: однй говорили, що
то предковйчнй гнилй трупи, другй здвигали пле
чима й казали, що „земля потить ся“ тай годЁ.
й

Герман слухав,

нЁби

дивував

досьвйду, що чим
глубшу дучку прокопле в землЁ, тим бйльше
кипячки виступае на водЁ, й його биетрий ро
зум домйркував ся зараз, що там далЁ в гли
бйльше,
бинЁ мусить бути тоЁ кнпячки далеко
мусять бути великй стави та озера, коли з них,
мов шумовине з кппучого кйтла, стйлько И пйд
ходить до гори. Ге, як би то цЁна тоЁ кипячки
пйднесла ся, як би то еправдЁ можна було вжи
вати И до чогось иньшого, лЁпшого, нЁж до
смарованя возйв! 1 Герман либаючи та слЁдячи
за хвильованем барвистих перстенЁв на водЁ
мрйямп лЁтав далеко, але все в однйм напрямй,
туди, до золотого краю богацтва, достатку, туди,
де „великй грошй ростуть“.
Його молодйсть пройшла в бйдности, по
части серед вйськоЁ жидйвськоЁ бйдирти, по части
Иого уява не
серед темних та вбогих селян.
та здеморалізована образами
була розвинена
та великомйського зиску.
роскошй та пишноти
1 коли
його тягло до краю, ‚де великй грошй
ростуть“, то вйн не уявляв собй панського лЁ
нивого житя, гри в карти, пйятик та розпусти;

ся, але не вйрнв.
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потакував,

Вйн знав

йз

жите
ся рухливе, запопадливе
торговця, що
жидйвського купця, гуртйвника,
впеплае
десь
кудись вози з великими ку
пами якихось товарйв, торгуе ся з селянами,
з робйтниками,
робить тижневй виплати соткам,
тисячам людий, чиелить видатки, числить зиски,
загалом числить, чиелить, числить...
Герман

йому

марило

_—44—
з малку любив числити.
Ще мати вчила його
початкйв численя, а Їцик був у тйм добрий май
стер й силкував ся передати Германови свою
штуку. Ось й тепер сидячи над своею дучкою,
весь замазаний ропою як чорт, у подраних,
вонючих’ лахах, Герман числить: стйлько ко
новок ропи на день, стйлько треба заплатити
за перевйз, по стйлько центйв коновка, а стйлько
виходить на жите, а стйлько випаде на мйсяць...
Вйн спекулюе, як би так не возити до Дрого
бича, а варити мазь тут? Е, що, а все таки
мазь

треба-б

Generated on 2015-04-25 11:52 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

сидЁти...

везти на торг...
не оплатить ся.

а при

вареню
Або як би так

треба
мати свойого коня й свйй вйз, простий драби
нястий селянський вйз, й самому возити ропу?
Щож, на коня й на вйз грошй у нього були би...
можна би навйть що два дни вйдвозити по двй
бочки... Герман числить цЁну коня, воза, пашй,
удержаня, й виходить, що се могло-б оплатити
ся. А ще як би цЁна ропи троха, трошечка
Се був сук, на який наскакували
пйдскочила!
всЁ Германовй рахунки! Се був одинокий пункт,

якого можна й треба було шукати вихйдноЁ
точки, шляху до краю, де ростуть великй грошй.
А ся точка довго не хотЁла подати ся Герма
новим очам. Навпаки, здавало ся навйть якийсь
час, що тут якась глуха вулиця й нЁякоЁ ви
хйдноЁ точки для далекоЁ дороги тут нема що
й шукати. ЦЁна ропи почала падати; у доща
них шатрах за Дрогобичем
курити
перестало
ся; старий Туртельтавб, що варив мазь, почав
махати руками й кричати на либакйв:
А ѕсі1шагие 1111‘ на вас! Не треба менЁ
вашоЁ кипячки! НЁхто не хоче купувати мазь!
Куди я подЁю те, що наварив? Нехай вона вам
скисне, а я не потребую!
йз

_

‚Ё-

-

-

......_...——,———-—.————

_——_————————

_.4д__
\

Правда, вйн не покинув зовсЁм варити‚
але платив уже за коновку ропи не по ш1стц1,
а по пять крайцарйв,
брав не радо.
— Ка (Ёгеѕспай!

тай то бйльшй скйлькости

—
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подумав собй Геман
й наважив
ся покинути либацтво.
Се було в осени.
Либацький сезон й без
того кйнчив ся.
Герман обмивши з немалим
трудом та накладом мила й навйть дрйбного
пйску свое тЁло вйд ропи, що за все лЁто на
сЁла на ньому грубою, чорною верствою обри
дливого товщу‚ перебрав ся по людськи й обно
чувавши ся в Дрогобвчй у того таки старого
Туртельтавба на Лану, в ночи, коли в хатЁ всЁ
заснули, при блиску лойовй сьвйчки взяв ся на
клаптиках паперу зводити своЁ рахунки. Його

вся в його го
бухгальтерйя була невибаглива,
ловй, але до чисел вйн мав добру память й мйг
одно дороге та любе йому число ховати цЁлими
роками не боячись помилити ся. Вйн числив
й
числив‚ зводив суми, вйдтягав й знов складав,
й
нарештЁ геть по пйвночи загасив сьвйчку йпй
шов спати веселий та вдоволений.
Його капй
тал не лише не розтратив ся‚ а при його вруч
ности й хитрости вирйс майже в за-трое. Вйн
за той час жив дуже нуясденно й ощадно: не
пив нічого крйм води,
Ёв мало, переважно
сухий хлЁб та цибулю, а пррте чув себе силь
ним й здоровим як нЁколи. Иому минуло девят
нацять лЁт й в його нутрй щось немов перло
й тнсло на вверх; молода сила й вйдвага просила
Вйн довго
еобй виходу, та не знаходила иого.
не мйг заснути, перевертав ся збоку на бйк
-на своЁй твердйй постелЁ. Жадоба гроший чим
— чим раз ча
раз сильнЁйше опановувала його,
стЁйше вйн думав над тим, яким би способом

-
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Зимою, коли не було лпбацького
розбогатЁти.
ВЁН
звичайно наймав ся в Дрогобичй
заробйтку,
на якогось послугача чи то до готелю, чп де
до склепу, спекулючи так, щоб заробити хоч
та чим прого
стйлько, щоб мати де прожити
ся.
вйн
забажав
чогось
бйльше. Вйп
Тепер
дувати
кпнув ся помйж дрйбних купцЁв, бажаючи знайти
собй спйльника до якогось йнтересу, та при тйм
такого епйльника, де би сам вйн не потребував
вкладати гроший. Прпгадавш1а собй свою давню
онучкарську практику вйн задумвав заняти ся
барашйвпицтвом. Для дотеппого чоловйка бара
шйвництво, то золотий йнтерес. Ходить собй та
кий барашйвник
по торговиф, чи кйнськйй чи
худобячйй, тай лиш пасе оком, хто з чим по
казуе ся на торг. Чи то купець, чи продавець,
нЁхто не мине його рук.
-—
Ну,
Що продаете, газдо?
Ялйвку?
вам
за
що
дати
тоту ялйвку?
— Агйй,
—
скрути ся та лЁзь у болото!
— Не бачиш, що то
буркне сердитий сват.
корова?

—

Корова!

ну, впбачайте,

О-йо! А

панЁ

я й не пйзнав.

—

Ну,

корова!
жартуе бара
кидае ся на бйдну худобину,
обмацае в нЁй кожде реберце, кожду кйстку,
загляне в ппсок, лЁчить зуби, микае за шерсть,
торгае за хвйст, обйздрить ноги й ратицЁ, й вйд
шйвншс.

1

вйн

разу назначуе

цЁну.

— Вйзьмете пять-двацять?

Селянпн з разу навйть не дивить ся на
миршавого Жидка, а на його пропозпцйю взяти
„пять-двацять“ хто добродушний, скаже: „Тай
то грошй“, а хто сердитий, то буркне часом:
— Ой, тобйби
мере належало ся пять

двацять,

але цЁсарських,

обливаних.

__47._
— Ни, що
цЁсарських! Яких цЁсарськнх?
— решетить ся Жидок. — Я вам по правдЁ
говорю. Людську цЁну даю. ІдЁть по торговицЁ,
литайте, чи дйстанете бйльше.
.
І вйн плюне й нЁби йде. За хвилю прихо
другий барашйвник, розумйеть ся, змо
вивши ся з першим, знов огляне, намне, натор
гае худобину, прогонить
щоб бачити, як йде,
ЁЁ,

дить

дае 24

ПйзнЁйше приходить
ще менше.
четвертий
раз
раз збивають цЁну.
Довкола своеЁ жертви вони кружать як ворони
довкола стерва, силкують ся не дати Ёй вйдй
настрйй,
отямитись,
тхнути
пригноблюють
своЁм
вештанем,
голосним торго
рйвночасно
ванем та ще голоснЁйшою
ланкою вйдбивають
них на
иньших, реальних купцЁв. Бо жаден
не думае купити; вони
правду сам для себе
торгують „на запас“, спекулюючи на те, що
й

купця, якому зараз же
вйдпрода
Бо
зиском.
’дуть сторговану худобину
рйвно
з

й

знайдуть
часно

з

оброблюванем

продавцЁв

барашйвники

З

в

й

пасуть очима також купцЁв, особливо таких,
що не люблять самй ходити помйж худобу та
торгувати ся, отже молодих дЁдичйв, посесорйв,
що удають великих панйв, або панських вйр
никйв, що радй би на кождйм йнтересЁ, який
собй
роблять на панський рахунок, заробити
хоч би невеличке куку
низенькими
руку.
та
поклонами,
пок1рним
услужним лицем на
ближаеть ся такий барашйвник до купця
за
питанем:
з

з

-‹

Що вельможний пан купуе?

„Вельможний пан“ потребуе двох чи трьох
пар ялйвок або бичкйв на нашу, або волйв до
ярма, або дййннх коров.
ь
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й

.

йз

а

й

ЁЁ

у

й

або

третЁй,

—48_
— О, я
зараз вельможному пану приведу.
Я вже тут маю — ай-яй, яй! Як бп навмисне
для вельможного пана! Я вже сторгував для
иньшого пана, дуже мене просив. Але я знаю,
вельможний пан будуть ласкавй менЁ за фа
тигу...

Бувають й такй пани, що прибуваючп на
торговпцю вйд разу клпчуть до себе баришйв
никйвй заявляють Км: потребую того й того в та
кйй й такйй цЁнЁ.
Барашйвнпки кидають ся на
як на польовапе, торгують, купу
торговицю,
ють, розумйеть ся‚ не платячи, потйм ведуть до
пана — розумйеть ся, худобпну, а не продавця
— й знов
старають ся виторгувати вйд нього
як найбйльше. Та бувае йтаке, що пан або
загалом грошовнтий купець йде сам на торго
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вицю,

гонить

себе

оглядае
Барашйвнпки,
собаки,
продажну худобу.
з
коли
його
а
по
рух,
слідять
далека кождий
бачуть, що якась штука подобалась йому й вйн
починае торгувати Н, й, як то бувае звпчайно,
не може сторгувати вйд разу, нЁбн покине й вй
дййде, знов верне й торгуе й знов покине й йде
далЁ, вони знаючи по торзі, що кращоЁ, вйдпо
вйднЁщоЁ штуки вйн не знайде для себе, швидко
надскочать,
дйбють торгу, дадуть
продавцеви
завдаток, й тодЁ вже покупець й добрий бариш
а коли покупець
не мине Ёх рук;
звпчайно
упреть ся, то завдаток пропадае й барашйвннки
все таки тратять не богато; тай то звпчайно
вони погрозами й криком зумпоть видертп свйй
завдакок вйд продавця. Оте чесне ремесло ви
магае не лише зручности й несумлЁнности, але
також значного знаня психольогй як хлопськоі
так й папськоЁ, доброго горла, твердпх рук, та,
як кажуть у Дрогобичй, „невипареного ппска“,
барашйвнпкйв

и

_

„Йща

__

вйд

М

й

як

р

—49

_‹

без упину
божити
ся,
здйбного
рота
клясти себе й увесь сьвйт, жартувати, брехати
й пйдлизувати ся на всЁ лади.
У всЁх тих штуках Гершко Ґольдкремер
здавна, як то кажуть, з,Ёв муху, то й не диво,
що з нього швидко мйг виробити ся добрий бара
шйвник.
Правда, до сього ремесла, що було
властиво замкненою в собй й зорганЁзованою
розбййницькою шайкою, не можна було брати
ся вйд разу, по самйй добрйй охотЁ. Новак на
скакував зараз на старих майстрйв, якй не за
лишали гаркнути йому свое грйзне „зась!“
А коли би такий новак упирав ся й хотЁв кру
тити ся по торговицЁ на власну руку, то Ём,
перелетним птахам та старим бувальцям нЁчого
не значило де будь у затилю почислити йому
кости та споневйряти фацйяту.
Гершко довго
заходив несьмйло до тих хижих вовкйв, пробу
вав знайомити
ся з ними, трактував одного
й другого
то горйвкою, то нйчлЁгом,
то тютю
ном, а сам тим часом нЁби то й не дивив ся
в той бйк, займав ся иньшим заробйтком.
Вйн
наймив ся у одного жидйвського склепаря за
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себто.

продавця-рознощика:

у

нього

капелюхйв,

в

торговй

кучем,

днЁ

хусток,

набирав

люльок

всяких инших дрйбязкйв й йшов з тим помйж
вози, по торговицях, по шинках, де пють мо
горичй та хвилево бувають щедрййшй на грошй.
Склепар звичайно назначував цЁну на всякий то
вар, здаючи його Гершкови до розпродажй, а що
— се його.
йому вдало ся взяти звиш тоЁ цЁни
Розумйе ся, що Гершко не був з тих людий,
й

котрй

для якоЁсь там чесности

них,

хом,

де

самй

собй

Вйн шахрував покупцЁв
дер
намагаючи де жартами й сьмі
клятьбою та горячими запевненями,

шкоду робити.
йз

готовй

й

що мйг,

Вон Сопѕігісіог.

4

—5О—
що його самого бйльше коштуе й що вйн лише
тому дае товар по тйй’цЁнЁ, аби довше не но
сити ся й аби зробити приемнйсть такому че
сному „пане йсподар“. Отсе заняте давало йому
’можнйсть волочити ся по торговицях й приди
вляти ся барашйвника1н, виучувати по тихо вс!
Ёх штуки та способи порозумйня. 1 чим бйльше
вйн входив у іх секрети, тим бйльше тягло його
до іх компанЁі. Вйн бачив тут золоте дно й чув
себе в силЁ зрйвнятн ся з ними.

цЁну гроший у нужді, пйзнав,
що без них жити погано, що вони однй мо
його вйд тоЁ нужди, поганЁ
жуть вибавити
й униженя, якй так часто мусить терпйти бйд
ний. Поволи в його душй розгорала ся страшна,
гроший,
горяча, слЁпа жадоба
заглушувала
всякй иншй чутя, закривала перед його очима
вс1 завади 1 манила його тйлько
одною ме
—
Вйн з трйвогою берй1‘ своЁ
тою
богацтвом.
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Вйн

пйзнав

грошй, заощадженй в днях недостатку ще в 1цко
вого промислу, а потйм йз либацтва,
рахував
й
як бн
Ёх що тиждня,
укладав собй пляни,
найлекше й найшвидше побйльшити Ёх.
— Слухай,
Гершку! Що ти все ходиш
мов курка з яйцсм? — мовив до нього старий
Вольф Шпербер, якому вйн най
барашйвник
частЁйше робив дрйбнй прислуги, доноспв вйдо
мости про товар й про купців, про цЁни й пляни
поодиноких сторйн, на скйлько мйг пйдслухати
!х волочачи ся по торговицях.
-—
Що я ходжу? ЕсЬ 1‹1аг!*) — коротко

Гершко.
—
Про щож ти думаеш?
— Ну, як
про що? ХотЁв би знайтн який

вйдповйв

*) Я думаю, мйркую.

—51—
гешефт. Надокучило двигати отй дурницЁ. З того
ледво виживеш.
— А може-б ти мав охоту вйд того то
вару перейти до такого, що сам пйппш ходить?

— Ой, ой, ой,
чому нЁ?
— А маеш дещо гроший
—

на початок?
Та... дещо би знайшло ся.

— Ну, то знаеш що?
Пристань до епйлки
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зо мною.

не
нЁчого
Гершко
кажучи
поцїлував
в
Вольфа
руку.
—
— мовив Волъф
Добро?
начудуваний
— Я гадав, що
такою
нїжнйстю
парубка.
троха
ти захочеш надумати ся.
— Чого
надумати ся ? Я вже досить думав.
— Ну, знаеш, наше
ремесло не легке.
— Я легкого хлїба не
хочу.
— Тай не зовсЁм безпечне.

— Чень вовки
— Часом

й

не зЧдять.

се трапляеть ся.
не ходимо люзом,

Ти бачиш,

ми барашйвники
а все ком
панЁею. А в нас у компанй рйжнй люди. Ой,
дуже рйжнй. Бйльша часть таких, що вйдбували

практику в кримйналї.
Народ твердий й пруд
кий. Як що до чого, не завагуе ся й горло
здушити, й ножем пйд ребра помацяти. Та ще
евоЁ — нічого. Вкупиш ся в компанію, то мо
жеш бути безпечний. Але як прийде на вели
ких ярмарках, де гешефт йде на тисячй, збйгнуть
ся двй або й три компан“ барашйвникйв, й з ма
зурщини, й вйд московсысоЁ границЁ, й з Угор
щини, то треба мати ся на бачности, ой треба!
— Вовка бояти ся, в лїе не йти! — мо
.
вив Герман, твердо наваживши ел не випустити
з рук нагоди.
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Добре Гершку, що ти такий вйдваж
мовив Вольф. — Та ще одно мушу
ний,
тобй сказатн.
Я вйзьму ся ввести тебе в нашу
компанїю. У нас умова проста.
Кождий пра
й
помагае
на
иньшим,
де й як
цюе
власну руку
може. Що заробить, то його, але по скйнченю

—

торгу йде обрахунок,

кождий дае десять про
на
компанїю до рйвного
цент свойого зарйбку
на
Се
те, щоб один не паношив ся за
под1лу.
надто, коли йому пощастнть, а другий щоб не
виходив
—

й

голїруч.

То добре, — мовив Герман.

— Часом добре,

а часом

Для
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недо
мае
не
тепного, незручного, для такого,
що
щастя, то воно добре, бо вйн усе хоч що то
дйстане. Але для щасливого та спритного, якому
пощастить на торзЁ‚ то часом бувае несмачно.

Подумай, як би
—
ринських
—
вованим

Тисячу!

тобй
——

н‘1.

вдало ся заробитн

тисячу

перервав йому Герман зди

окриком.
— А ти як
думая? На великих товаро
вих ярмарках у Сморжу, Боринї, Лютовнсках
мп заробляемо часом й бйльше.
Ну, отже, як
би так тобй трафило ся, ти радо вйддав бн сотку
на тих,

що не заробнли стйлько або ще набрали
позаушникйв ?

— Не вйддав би.
— Отже бачиш.
Часом то неприемно.
А вйд своеі компанЁі утаЁти ся год1. Кождий
добре знае, що заробив другий.
Пильнують
однй одних.

А

про те е й на се спосйб.

— Який?
— Власне

хочу тобй сказати. Я
приймаю тебе за практиканта до себе. Ми в ком
панЁї

стоЁмо

за

те, що я

одного

барашйвника.

Мн оба
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надзираемо один за одним, а що заробимо, тнм
оба рахуємо ся, а компанй з нас один пай.
— Добре так, — мовив Герман.

— Ну,

не знати ще,

—

як воно буде, — охо

Ти ще надумай ся.
лоджував його Вольф.
Я попробую говорити з компанЁею, чн позво
лить мені взяти тебе на практику.
— Хиба може не позволпти? — з остра
хом крикнув Герман.

— Може. Як якого

дурного хлопчища, то
але
позволяють,
легко
розумного, дотепного
—
то
не
парубка,
радо. „За надто ситий будеш“
Ну, та вже я якось Ёх уговкаю.
говорять.
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А

коли

ся, тодї пйдемо оба до рабйна.
°
до рабйна?
— Ну, знаеш, то такий гешефт, що
нераз
й
й жите
на
висить.
Як
я не
волоску
заробок
можу у всьому спустити на свойого практи
канта, у всьому дов1рити ся иому, то я мов
без рук й без очий. Тоді вся спйлка нї на що.
Мусиш мені перед рабйном дати слово, знаеш,
тверде слово, пйд хайрем, що будеш менї вёр
ний, не вйдетупиш мене н‘! в якйм припадку,
не втаіш нЁчого передо мною, не будеш змов
ляти ся нЁ з ким против мене, в цїлйй компанП
будеш знати тйлько мене й нЁкого бйльше.
Вольф промовив тй слова в таким прити
ском й так дивно впер своі очи в Гермапове
лице, що сьому аж мороз пйшов по за плечима.
Та про те його практичный змисл узяв швидко
згодять

— Чого

верх над острахом.
— Добре, реб Вольф, — мовив вйн,— але
що ви менЁ дасте за се?
—
Заробиш тп своїми грйшми, то твоЁ двй
части зарйбку, а моя третя; зароблю я своЁми

__ 54

М

части, твоя третя; а коли грошй скла
даемо оба, то в такйй пропорци1 дЁлимо й зиски.
—
Добре. Пристаю на умову. МоеЁ вйрно
’сти можете бути певнй.
Але яке менї запев

мої

двй

ненє?

.

— Яке

Generated on 2015-04-25 12:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

слово ти перед рабйном даси менЁ,
таке саме я дам тобй. Добре?
—
Добре.
— Ну, а
тепер ходи, заплати обйд й гальбу
вина на згоду.
Минуло кйлька тижнїв, й Герман йз либака
Компанїя
зробив ся барашйвником.
приняла
його за оплатою пятьох ренських на загальну

почесну, а рабйн так розумно й досадливо про
мовив їм до-сумлЁня, що Герман даючи Воль
фови слово на вйрнйсть аж розплакав ся. Вольф
уважав се за добрий знак й почав з Германом
Вйн
проходити практичний курс товарознавства.
оповйдав йому про рйжнй прикмети коний йин
шої худоби, учив його, як оглядати та випро
бовувати кожду штуку, як пйзнавати вйк по
зубах, хйд, силу, швидкйсть, робучйсть, як вйд

находити утаенй хиби й з другого боку утаю
вати у продав-аної скотини хиби так, щоб зви
чайний покупець не мйг їх пйзнати.
Вйн опо
й
способи
ха
торгованя,
вйдав йому про цЁни
рактеризував панйв, попйв, селян та рйжнород
них покупцЁв й продавцїв` оповйдав про славнй
на вйвцЁ
ярмарки на коний в Улашкйвцях,
в Косовй та Кутах, на худобу в Сучавй та Го-.
ломуцЁ. Всюди вйн бував, усюди зазнавав рйж
них пригод, де заробляв, де тратив, й винїс йз
того шумного та рйжнобарвного
житя не зо
лото, не срйбло, а стару полатану бекешу, пару
й
шматя
брудного
напаковану
голову мов
торбу повну найрйжнЁйших досьвйдйв, сьмйшних

__
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страшних пригод, знаня сьвйта й людий, са
мих таких скарбйн, що не давали нЁяких про
й
вовсїм не забезпечували його рудо!
центйв

й

на старйсть та на випадок хороби.
говорив вйн нераз до свого
практиканта, коли мандрували з мйста до мйста
або ночували дебудь у коршмй, поки на дворй
свистав вйтер та хляпав рясний дощ, наводячи
— Гершку, диви ся на мене,
тоску на душу,
старого дурня! Вчи ся у мене лЁпшого ровуму,
нїж я його мав.
— Ви не дурень, реб Вольф, — мовить
голови

— Гершку, —

Герман.

— А щож, як не дурень?
бив ся?

Чого я доро
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Ви не мали щастя.
— Може й правда! — мовив Вольф по
хиляючти руду голову на груди. — Так менї
нераз здаеть ся, що я ще маленький, й виходжу
з батьково!
хати — а наша хата стояла серед
поля так як й отся коршма. Виходжу з хати,
а сонечко сьвйтить так ясно, на дворй так тепло,
запашно. 1 я дивлю ся кудись у далечйнь —
далеко-далеко! 1 так менї чогось солодко ди
вити ся, хоч там звичайно нїчого не видко крйм
темного лїса десь на краю обрйю. Та нЁ, то не
темний лЁс — здаеть ся мені, — то темна

вона не стоїть на мйсцЁ, а суне су
Вона не
против мене все близше й близже.
страшна, не гуркоче громами, не моргае бли
скавками, а иаближаеть ся мов якась люба
загадка.
Нараз вона розчиняеть ся, мов поли
широкого кафтана, й в тйм отворй робить ся
ясно. Я дивлю ся в ту яснйсть й бачу в „щ
нїби то нашу хату, але чисту‚ вибйлену, ви
соку, з ганком й блискучимн вйкнами. А докола

хмара,

й
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неї не голотеча, не гнилй баюри, не поломанй
плоти й пянй (ої, а зелена мурава, крйслатй де
рева понритй то молочним цьвйтом, то румяними
— нЁби
яблуками. А на гавку стоЁть дівчина
моя мама, а дївчипа — така гарна, чорноока
й румяна,
як й тй яблока, й махае до мене бй
лою-бйлою рукою й кличе очима, устами, але
А в мене серце беть ея так любо,
без елйв.
рветь ея до се! гарної хати й гарної дЁвчини;
я перескакую через перелаз й бйжу в поле,
бйжу до не! Стежка веде мене в достиглй жита;
ясна хата й гарна дївчина щезають менї з пе
— думаеть
ред очий, але то лиш на хвилю,
ся менї. Отсею стежкою я зараз перебйжу лан
й
вибйжу на луку, а там уже близенько! 1 бйжу.
Але лап тягне ся щось дуже довго, стежка
звиваеть ея то в сей бйк то в той, минувши
жита я входжу на якйсь мокравини, мйж лови,
очерети, далЁ в лїе... Стежка крутить ся, далї

щезае пйд моїми ногами.
Гарна хата й гарна
дЁвчнна нераз йще привиджують ея менї, але
все якось дал}, далї, менше ясно. Здаеть ся,
немов я йду до них якоюсь безмйрно крутою
та обхйдною дорогою й нарештї зовеЁм трачу їх
з очий.
Отсе була моя доля. Що то помогло,
я
все
йшов й йшов, поепйшав, мучив ся, коли
що
стежка не та! Замйсь гарноЁ хатки й гарної
дівчини

гульк

—«

аж

й

могила перед тобою!

— Ну, ну, ще вам далеко до нет-, — по
тЁшав його Герман. — А хто знае, може ваша

доля таки ще не перестала дожидати вас на
’
ганку того гарного дому?
— Ой,
уже! Старого, дихавичного бара
шйвника! Нехай дожидае молодших.
От хоч
бп тебе!
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_57;
Пять

лЁт

вйд

самої

проходив Герман з Вольфом по
ГаличинЁ, бував на всїх бйльших ярмарках, ио
знайомив ся добре з барашйвницьким ‹ремеслом
й
Із тих, що наскладав
заробив дещо гроший.
йз либацтва
й дйстав
у спадку по Іцкови, вйн
не стратив анї шеляга; навпаки, доложив
до
них йще пару сот ренських. Вольф пару разйв
говорив йому, щоб йшов на барашйвництво на
свою руку й розстав ся з ним, але Герман не
хотЁв; йому кориснЁйше було бути нЁби Воль
фовим пйдручиим й платити о половину менше
на компанЁю. Кйлька разйв Вольф, дйзнавши ся,
що Герман мае зложенй не кепськй як на по
чаток грошй, радив йому шукати якого инь
шого заробйтка, заложити склеп або взяти ся
торгувати худобою на власну руку.
Герман
й того
не хотЁв, хоч й не зарйкав ся. Вйн огля
дав ся довкола, розпитував, шукав якогось ко
рисного гешефту. Якась таемна сила все тягла
його до Дрогобича; вйн розвйдував по тихо, що
чувати в Бориславй, й все неначе ждав чогось
незвичайного,
дивного, що мало раптом й до
змйнити
його
разу
житеву течйю.
Було лЁго. Наближала ся Спасйвська яр
марка в Лютовисках. Вольф не знати чому йшов
на ту ярмарку з великими надЁями. Герман
також був рад бачучи, що Вольф у такйм ро
жевйм настрою. Вони Ёхали до Лютовиск зазда
легйдь, вйд села до села, оказйями, инодї йшли
пйшки навправцЁ, особливо в горах, де звичайно
тяжко дйстати фйру. Пробирали ся з Самбора
на Турку, вйдси знайшли фйру до Лймни, а вйдси
через верх пйшли на Бйберку до Лютовиск.

Уже

Турки

всЁ дороги,

всі

гйрськй

стежки роїли ся то пйшоходами, що чи то йшли
на ярмарок голЁруч, бажаючи щось купити,
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чи то гнали на продаж худобу, то верхйвнями,
головно Жидами, факторами,
барашйвниками,
сЁльськими арендарями та згйнниками, що тор
гувалп худобою, арендували випаси та поло
нини. Ішли з далеких гйр, аж вйд Сколього та
Сморжа, й з долйв, аж йз за Самбора, вйд Ру
док, вйд Перемишля та Лежайська, з сього
головно
за
або вовною.
остатнього
вйвцями
Дуже богато йшло угорських Русинйв, яких
можна було пйзнати по широченних мов жйночй
спйдницї штанах й не менше широченних шкй
ряних чересах. Цїлими купами йшли Цигани,
з головним реготом
та шваркотом окружаючи
невеличкй однокйнки, де на купах брудного фур
фантя сидїли купки чорних як сажа та майже
голих дїтий, а жйнки однй поганяли конину,
а иншй до гори попихали скрипучу колЁсницю.
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Був

день.
Пообйдавши
передярмарочний
Вольф
й
коршмй
Герман пустили
ся пйшки через верх, щоб на вечйр станути
в Лютовисках. Сонце звернуло вже добре з по
лудня, коли вони перейшовши невисоку гору
станули на другйм їЁ боцї, в БйберцЁ, над бере
гом Сяну.
тут вид був не менше оживлений
та рйжнобарвний. З усЁх гйр, з усЁх нлаЁв, усїми
стежками йшли, їхали, неначе рйчками плили
На всЁх бродах Сяну люди, воли,
ярмарковй.
вйвцї: однй бридуть через рйку, звйльна сту
паючи з каменя на камйнь, по колїна в водЁ,
що беть ся й бризькае довкола голнх нйг мов
розтоплене скло; иньшй поять свйй товар, ми
ють волйв вйд дорожної пиляки.
Ще иншй по
пасають дебудь край дороги, держачи свою ху
добину на воловодах, або сидять самй на муравй,
в лймнянськйй

І

курять люльки, закусують, гуторнть.
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— Здаеть ся,
гарний

ярмарок, —
Вольф минаючи отй гру
буде

раз по разу повторяв
пи. ~ Давно вже не було такого згону.
—
-— Кобп лише на
купцїв був урожай,
мовпв замислено Герман.
— Надїють ся кйлькох богатих панйв аж
йз Подйля,
що хотять купувати воли на брагу,
— мовив Вольф, а потйм додав:„
Се не для нас пожива. Ім треба волйв
худих й дешевих, а тут переважно згонять ви
в полонинах. Такй воли на брагу не
насенй
добрй. От як би прибули вйденськй купцї, такй,
що зараз купують на зарйз, то на таких на
шому братови найлЁпший заробок. Такий ку
пець платить вйд ваги, а по чому сторгував
А на
барашйвник у Бойка, се йому байдуже.
дожене йому худоби,
кйльку суму барашйвник
вйд такої суми платить
йому процент. Можна
нераз й при тйм ошукати ся: торгуеш на око,
худобина показна, а прийде до ваги, а вона
легка й ти мусиш доплатити, бо купець бйльше
не дасть, а скидати ся торгу не хочеш, щоб
не розсердити його. Особливо тй угорськй воли
з великими рогами, тй кайли часто бувають такй
ошуканцЁ. Се пуста худоба, й до роботи слаба
й на
вигодйвок не добра, а на око показна. Але
то найлЁпшй.
нашй
гйрськй барни та половй,
На них звичайно барашйвник мае подвййну ко
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ристь.

-

Отак

та розмовляючи Вольф
йГерман не кваплячи ся на вечйр зайшли до Лю
товиск. У Вольфа тут був знайомий арендар Сруль
Лейб: тут оба барашйвники заночували тут зй
брали зараз таки що найпотрйбнїйшй вйдомости
про завтрйшнїй ярмарок. Справдї ярмарок запо
великий.
Уже над вечйр
вйдав ся незвичайно
мйркуючи

__6О__
у Лютовисках панувала велика тЁснота, а в ночи
довкола мйсточка майже вйд самоЁ Чорної скрйзь
по при дороги запалали огнища; там ночували
пйд

голим

небом

тисячй

своею
для них анЁ

ярмаркових

зй

худобою, бо
мйсточку не було
стаен, анї заїздйв.
[Іокрйпивши ся та вйдпочивши троха з до
роги й ввслухавши арендаревих новин про яр
марок та про важнїйших купцЁв, що попри
їздили до Лютовиск, Вольф не втерпйв: велївши
Германови сидїти н хатЁ й не признавати ся нї
сам вйн побйг
перед ким, що вйн барашйвник,
в

Вернув досить пйзно.
Герман сидїв
у ванькирику при лойовйй сьвйчцї й дрймав.
Вольф з незвичайно
оживленим лицем ухопив
його за плече, потермосив ним й запитав:
— Гершку,
вечеряв ти що?
—
Вечеряв.
Добре. Лягаймо спати. Завтра жде нас
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у

мйсто.

_

велика

робота.

Яка робота?
— Що питаеш, як
дурень?
——

марок,

Великий яр
робота. Сни,

велика
барашйвникови
бо завтра збуджу вчасно.
Вольф не хотЁв говорити Германови нї
чого бйльше, боячи ся, що сей не засне пйд
вражйнем його новини. А новина була не мала.
На ярмарок приїхала компанЁя вйденських куп
з великими грйшми,
й
Вольф
цЁв, як казали,
явив ея до них перший, предкладаючи Ём своЁ
услуги. Один купець знав його з давнїйших
лїт й зарекомендував
иншим.
КупцЁ мали на
мйр купити хоч би й 500 що найкрасших й най
товстїйших волйв
се було 1847 року й за
ряд армйї запотребував незвичайної маси мяс
них консервйв, бо надЁяли ся вййни. Вольфови
то

-
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вйд цЁни
обйцяли по 5 процент барашйвного
Коли добре завинути ся та
кождоЁ штуки.
убйгтн иньших барашйвникйв, можна було за
робити гарнй грошй.
Другого дня Лютовиска представляли не
звичайний видг Мов повйнь, що напливае з усїх
бокйв, так вйд самого
ранку заливали, затЁ
сняли, затоплювали череди, ряди, полки волйв,
коров, овець усЁ шляхи, вулицЁ, площй й навйть
Коли в церквй по
подвйря домйв у мйсточку.
чала ся вйдправа, вже цїле мйсточко було повне
худоби так, що пройти вулицею або площею
було майже неможливо; на дорогу, яка зви
чайно вимагала десять мйнут часу, тепер треба
було цїлої години часу й незвичайної працї та
обережности,
щоб протиснути ся помйж густо
збитими волами, уникнути їх ратиць та рогйв.
За те по хребтах та карках волйв можна-б було
й
вигйдно
швидко
прошпацїрувати ся вдовж

поперед Лютовиск вйд кйнця до кйнця. Рпк
худоби, гойкане погоничйв, блеяне овець, гар
мйдер торгйв клекотЁли в повйтрй й гули з да
лека мов кипяток у величезнйм казанї.
А на площй, що заступала мйсто ринку,
було серце тої великоЁ потвори, осередок того
й

й

житя.

Там

стояла

дощана буда,
в якйй урядував комйсар.
Вйдси мов промйне
в рйжнй боки жандарми пома
з огнища йшли
хуючи когутячим пйрем на капелюхах та по
блискуючи багнетами. Вони мали робити по
рядок на торговицях, лагодити спори, арешту
вати злочинцЁв, яких серед такого збйговища все
бувае немало, й що пару годин здавати рапорти
тої самої буди,
Пйд пйддашком
комйсареви.

клекоту

сусЁдствй комйсаря позаймали
лавах мйсце богатй купцї, час вйд

в безпосереднйм

на дощаних

__62_—
часу приймаючи рапорти вйд своїх факторйв.
Тутже пйд ослоною мйськоі полЁциї стояла та
кож велика худобяча вага, привезена еюдв

одиноко для вигодп чужих купцїв; звичайно
на гйрських ярмарка): обходить ся без неЁ:
й
й Бойко
барашйвник купують худобу без ваги,
на око, оцінюють й вартйсть по трпцять трьох
мйстичыих знаках, так як колись египетськй
жерцї пйзнавалп сьвятого Апйса.
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ВОЛьф й Герман вйд самого ранку кидали
ся як мухи в окропй, вибирали
що найкращй
штуки, торгували, давали завдатки, тай усе
лиш до вагп, до ваги! АнЁ одної штуки з тих,

що вони доставили до ваги, не забракували Ём
— навпаки,
купцї
були дуже задоволенй й пла
тили. Барашйвникавп щастило ся; майже на
кождйй штуцї заробляли коли не по десятці,
то по пятцї, а на деявшх то й по двацять або
й по пятьдесять ринських. 1шло ‘ш як з води;
опяненй своЁм щастем вони де дал? вже мало
й торгували ся, пйдбивали ціну, певнй й так
свойого зиску. Цїлий ярмарок заворушив ся.
ВОЛЬф бйгав мов у горячцЁ, не тямлячи, що
дїе ся довкола нього.
Герман й собйж бйгав,
але своім звичаем обережно, озираючи ся. Вйн
дивував ся, що не здибае на ярмарцї анї одного
знайомого
нікого з Ёх комнанй.
барашйвника,
Нарештї адибавши Вольфа звернув на се його

увагу.

—

кого з

Реб Вольф, що
нашоі компанй?

се таке,

щонема нї

— Нема нЗкого? —
жахнув
та по хвшй зареготав ся.
— Тим лЁпше для нас! Не
дїлити

ся зиском.

ся
буде

Вольф,
з

кпм

З тим
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розййшли ся в ярмарковйй
суто
Та Германови було якось моторошно.
лоцЁ.
Кйлька разйв, коли сторгувавши якусь гарну
штуку давав задаток, вйн бачив, як якйсь не
знайомй Жиди позирали на нього скоса, шеп
тали щось промйж собою та все назирци йшли
за ним. Але ярмаркова горячка швидко брала
парний, довкола маса
верх. День був ясний,
то
й
не
чйпав
ся чоловйка, тим
народу,
страх
бйльше, що й жандарми то сюди то туди сну
вали серед юрби.
й

Вольф й Герман доста
Надййшов вечйр.
вили до ваги не менше як 200 штук що най
кращих волйв, цЁною мало що не на 30.О0О
ринських. КупцЁ тутже при вазї вйдчислили
Вольфови барашйвне за всю суму, цїлих пйв
тори тисячй ринських; але вйн мав у своЁм га
манцЁ з котячої шкйри ще звиш три тисячй за
на торговйй цїнї. Фортуна таки раз
робленй
усьмйхнула ся йому! Вйн заховав грошй й озир
нув ся довкола. Бйля нього стояв Герман, та
також радйсно всьмйхаючи ся.

— мовив радйсно
що, Гершку,
Вольф, —¬ правда, що добрий ярмарок у Лю
товисках? Коби ще завтра хоч половину того
заробити, що сьогодня.
'Га Герман нараз зблЁд й сїпнув його за
рукав. Вйн побачив, що довкола них чим раз
близше товплять ся тй самй незнайомй Жиди,
що так часто пасли його очима весь день.
-—-

Ну,

— Рсб Вольф,

—

-

шепнув

вйн

якось пе

значно свойому патронови,
ви знаете отсих
Жид1в, що придивляють ся нам з боку?

Вольф стрепенув ся, зирнув незначно
кола 1 стиснув Германа за рамя.

дов
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— Хлопче! —
— буде лихо
шепнув вйн,
з нами!
Треба нам пильнувати ся. Се бара
шйвники з над росийської границї. Вони пйзнали
мене.

Я

Ым

менЁ.

перебив

торг,

то тепер

вони не да

рують
—
— Ходімо до
дому!
ппепнув переля
каний Герман.
— Який
тут у нас дйм ? Нам тут не можна
ночувати. В ночи вони майстри. Мусимо втїкати— В ночи?
Куди? — ще з бйльшим пе
реляком прошентав. Герман.
— Не бйй ся, — мовив
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Вольф. — Ста
раймо ся лише тепер висмикнути ся з воста,
так аби нас не побачилп.
1 не гостинцем нам
в-лїс. Ба
йти, не стежкою, а як найшвидше
чиш онтой лЁс на горд?
1 вйн показав
Германови очима, так що
й незначно було.
— Там на
краю велика обпалена емерека
стоЁть, а пйд нею криничка. Носпйшайтуди одним
боком, а я другим. Там жди на мене, як би ти
прийшов борше, а як я прийду борше‚ то я
—
зажду на тебе. Знак
три рази легенько
мов
нйчний
свиснути,
птах, памятай!
1 вони
розстали ся в сутолоцЁ.
Герман
з
ся
помйж
удавав,
худобу,
протискав
трудом
з

далека

що отлядае ще воли, колесив сюди й туди, аби
змилпти увагу тих, що могли слїдити за ним,
але швидко переконав ся, що за ним не слЁ
дить нЁхто.
Вибравши ся з найбйльшої суто
толоки вйн збочив
з вулицї,
шмигнув крйзь
однй отворенй

а вибравши

сїни до огорода, вйдси в коноплї,

ся

на поле

подав ся

навпростець

пйд гору, де недалеко чорнїв ся край лїеа вка
заний йому Вольфом. Герман не вийшов, а майже
вибйг на горб, хоч сей був досить прикрий й зу
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пинивши ся пйд крйслатою грушею, що стояла
на межи, та притуливши ся до Тї грубого пня,
так щоб його з далека не було видно, оглянув
ся довкола. Оонце вже клонило ся до заходу,
з дерев й гйр лягали довгй тїни й заыривали
долини.
Перед Германом у низу, в широкйй
кйтловині
лежали Лютовиска.
Половину мй
сточка закрила вже тїнь вйд далекої, покритої
лЁсом гори ЧорноЁ; тай другої половини було
мало що видно крйм иайблизших домйв, 6о над
мйсточком
сивий туман куряви,
висЁв густий
‚з тоі куряви йшов глухий клекйт
та рев, мов
великого
Мов
вйд
водопаду.
трйски розбитого

корабля,

якй

розбушована вода викидае тут
там на берйг, видно було на стежках й шля
хах довкола мйсточка то одиноких кйнникйв,
возових та пйших, то цїлй вилки та купи, якй
звйльна тягли ся до мйсточка, то з мйсточка.
Переважно вертали з мйсточка ярмарковй зро
бивши свое дїло, дехто гнлв закуплену худобу,
на возах діти свистали
в закупленй
в мйсй
калатали глиняними брязкалами,
свиставки,
а парубки звйсивши ноги через низенькй полу
драбки возйв вигравали на соийлках. Та голо
енїйше вйд тих брязкал, свитавок та сопйлок
самй вози, тй маленькй
бойкйвськй,
вигравали
авичайно водами тягнеий возики, яких властителї
звикли хвалити ся тим, що в ‘(х возЁ нема анї
одної частинии, анЕ одного цьвяшка зелїзного.
он старосьвйтськй, щиродеревлянй машини су
нучи ся помалу до гори на немазаних колесах
видавали протнжнй, мелянхолЁйвй тонн, подйбнй
до кигиканя Чайки, якй мешканцЁ Шдгйря вви
чайно перотолковують на слова: мааа-зиии!
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мааа-зиий

!

Воа Сопыгйсгог.

5

__66—
Герман довго, непорушно стояв
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груш
кою, пильно вдивляючи ся в близшс й дальше
около. Дорогою й стежками снували люди, се
ляни, Жиди, але нЁчого пйдозреного не було
видно, нЁкого такого, хто-б слїдив за ним, зу
пиняв ся, роздивляв ся, шукав чогось чи когось
очима. У нього сильно било ся серце в грудях,
Вйн
по части від утоми, по части зй страху.
нЁколи ще не бачив на Вольфовйм лицї такого
виразу трйвоги, як сьогодня. Значить, тут на
правду щось погано, Ём грозить якась небез
пека! І вйн знов придивляв ся мйсточку, при
пйд

слухував ся його клекотови, силкував ся коли
не очима, то бодай думкою проникнути ту сЁру
хмару, що в своїм лонї крила якусь небез
пеку для Вольфа й для нього.
А тишчасом вйн почув голод й спрагу.
Вйн пригадав собй,
що вйд самого рана не їв
нїчого крйм одного обарйнка, який мйж одним

торгом купив за 4 крейцарй у пере
купки й з'їв на бйгу. Нйздрй й горло у нього були
повнй пороху й пекли мов посипанй приском; лише
незвичайне вворушене,
ота ярмаркова горячка
сього дня держала його доси на ногах; тепер
вйн чув, що сили
опускають його. Иого кло
нило на сон, тЁло отяжйло вйд утоми, голова
тяжйла на плечах як довбня й замйсь недав
нього остраху в душй почало перемагати якесь
обриджене та знеохочене.
— Вольф викивав мене! —
думалось йому.

й

другим

— Велїв
пати

с;

менЁ

як дурному бйгти

пйд лЁс,

Дра

чорт знае куди, а сам певно забрав
тай
грошй
драпнув у инший бйк, аби не дїлити
ся зо мною. Мене напудив чужими барашйвни
ками, а тепер певно сьмйеть ся в кулак ! —
вже
'Га йому
думав вертати назад до Лютовиск.

І

—67—
ся, що Вольф велЁв йому ждати коло
кринички пйд великою обпаленою -ялицею, й
згадка про криничку змйнила його намйр. Йому
страшенно хотЁло ся пити. Глянув пйд гору,
в той бйк, де був лЁс, й побачив, що до вели
кої обпаленої ялицЁ було навнрйсть через поле
не бйльше як двйстЁ крокйв, що правда, досить
прикро пйд гору. Що пйд тою ялицею бе нора,
видно було з далека по тйм, що вйд неї зеле
ною тасьмою в низ тяг ен поперек пйль неве
личкий ярок зарослий корчами та лопушем.
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пригадало

Герман не надумуючи ся довго кинув ся через
вйвси йти до тоЁ ялицї.
Як се часто лучае ся людям, що не прн
викли ходити по горах й не вмйють оцїнювати
гйрських вйддалень, Герман порядно помилвв
ся. Те, що йому видало ся вйддаленем не бйльше
200 крокйв, вимагало на правду бйльше як пйв

годинного напруженого ходу. Герман станув
на мйсцї мокрий як митка, задиханий,
змуче
ний — властиво не станув, а впав мов горсгка
Лежав так добру
пйд ялицю, ледво дишучи.
хвилю горйлиць, не маючи навйть на стйлько
сили, щоб устати й пройти кйлька крокйв у де
берку, та напнти ся чистоЁ, холодноЁ води, що
дзюрчала з пйд величезного пня старої ялицЁ
йстЁкаючи в низ по камйнцях дразнила його
Вйн лежав,
слух своїм солодким дзюрчанем.
випростувавши змучене тЁло на мягкйй муравй
й дихав,
швидко, глубоко дихав. Уже збирав ся
з силою,
щоб устати й напити ся води, коли
нараз почув ось-тут над собою чи пйд собою
нето шепйт, не то приглушене хрипйне:

—

Герш` ти тут?
Герман стрепенув ся
ноги. Вйн не бачив нїкого.

й

зйрвав

ся на рйвнй

’—

ее —

— Хто мене кличе? —
промовив

само стишеним голосом.
— Я, Вольф! Не стйй!

Зйгни

ся

вйн

й

так
ходи

еюди!

напряму, вйдки йшов голос, Герман пе
реконав ся, що Вольф був у ярку коло же
рела й очевидно тим ярком доповз еюди з са
моі долиии, коли Герман, -етйлько разйв ози
раючи ся довкола, ааким зайшов еюди, не ба
чив його. Вйн схнлив ся й майже рачкуючи
зйскочив у ярок. Вольф був бхпдий, обтиканий
репяхами та буряном; шапку мав у кишени,
а широкою долонею обтирав собй пйт йз чола.
—
Шукають нас як пси. Розбйгли ся на
вс’! боки за нами! ›— шептав вйн до Германа
ледво переводнчи дух. — Бою ея, що бачили
мене, як я викрадав ся з мйста.
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З

— А

може в мйстЁ було-б нам безпеч
нїйше?
мовив Герман. — Там жандари.
— Що нам
Адже
поможуть жандари?
не будуть усю нйч стояти коло нас. А тй Жнди,
то такй люди — ой, ти не знаеш, що то за
люди! Сруль-Лейб, знаеш, той, де ми ночували,
шепнув менЁ украдком: „Вольф, утїкайте! Стра
шенно злй на вас, змовляють ся на ваше жите“.
— 1 чого вони хочуть вйд вас? — з остра
хом мовив Герман. — Що ви їм виннй?
— Вже що я їм винен, то я знаю й вони
знають, — мовив Вольф. — А ще сьогодня ми
перебили ‘ш торг. Не дарують вони менї, тай
тебе коли зловлять, то буде бйда. Але нехай
-—

буде, що буде, гроший наших не дйетануть.
1 вйн виставив голову з -арка та почав роз
зирати ся довкола.
—
Мишкують за нами! — шепнув Гер
манови. — Ади, бачиш?

__69__
Герман й собйж прилягши до землЁ вису
нув голову з ярка й побачив на однйй стежцї
невиразну людську постать, що йшла досить
швидко в напрямй до них. Глянувши в другий
бйк, вйн побачив другу подйбну постать; у тре
тйм мйсцї видно було третю.
Всї вони йшли’

рйжнвх бокйв, манйвцями 1 всЁ немов змо
вивши ся стягали ся на горб, на якому в укритю
сидїли Вольф й Герман.
-— Бачиш? — шептав Вольф.
——
Добрий
нюх мають собаки.. Мусїв їм хтось доповйсти,
що бачив тебе. А може й йз них котрий бачив,
як ти йшов пйвперек поля.
В тйй хвилЁ з низу, де кйнчив ся ярок, що
починав ся у стйн ялицї, дав ся чути голосний
свист; темнй постатЁ, що з рйжних сторйн йшли
в напрямй до краю лїса, вйдповйли
таким са
мим свистом.
Не було нЁякого сумнїву, що
облава розпочала ся.
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_

— Чуеш? — шепнув Вольф

до

Германа.

ГодЁ нам тут ночувати, треба тїкати до лЁса,
й
се найнебезиечнїйше. . Як би ми могли поси
дїти тут йще з годину, то вже би стемнїло ся
добре, але вони будуть тут за малої пйв го

дини. Мусимо тЁкати зараз, новзком, вйд ялички
до ялички, вйд корча до корча, поки не впа

демо в лїсову гущавину. Але гов! Що буде
то буде, нашй грошй не сьмйють дйстати ся в їх

руки.

І

вйн

не

кажучи

нїчого бйльше

потягнув

Германа кйлька крокйв у низ яром. Там високо
над потйчком йз обйрваного берега вистирчала

плита. Вольф скочив до неї,
боцї одну каменюку зй стїни;
витягнув при
за каменюкою була невеличка ямка, — видно,
що ся схованка звана була Вольфови здавна.
велика

камяна

її

рухом руки розперезав Ез себе свйй
котячо1
шкйри, туго напханий банкно
черес
тами, зложив його в клубок, запхав у ямку
1
заеунув камйнь назад так, що вїяке око не
‚добачило би, що камйнь був сьвйжо рушаний.
—. Бачив?
Трафиш на мйсце?
Вйн одним
йз

Герман кивнув головою.

— А
тепер ходїмо що духу! Аби

до

лЁса!

Generated on 2015-04-25 12:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Ще раз визирнули з ярыа; облава бе
режно наближала ся, але була ще досить да
майже рачки
леко. Герман й Вольф поповзли
великої
до гори горбком вйд
ялицї до лїеа.
Коло великої ялицЁ було декйлька малих сме

рекових та ялйвцевих корчйв, й тут можно. було
сховатн ся.
Але далЁ мйж лїсом й тими кор
чами була пуста прогалина. Бережно повзучи
висунув ся на ту прогалину Вольф, але ледво
зробив кйлька крокйв, з боку почув ся рйзкий,
уриваний евист. Такйж свисти вйдповйли йому
з иньших бокйв.
— Побачвли мене
злодюги! — крикнув
— Бй
глухо Вольф обертаючи ся до Германа.
жуть за нами. Б1гаимо й ми! За мною!
1 вйн пйднявши ся на ноги екочив до лїеа
мов снолошений
дикий кйт.
Герман шмигнув
за ним.
—
— шептав Герман,
Куди нам тїкати?
у якого серце било ся сильно.
не

— В лїе, у лїс! Тут
яр
легко їм буде знайти нас.
Затрйщало

чйв.

еухе ломаче

гдлубокий.

пйд

ногами

Там

втЁка

Лїсова темрява проковтнула їх.

У Германа

й

досн тремтить шкйра
трйвожно
еерце при згадці про ею
нйч проведену
разом з Вольфом у темнйм, глу
хйм лїеТ, в вохкйвп та холоднйм яру’ пйд якимось

й

беть

ще

ся

_—71__
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вивертом, що може вчора був леговищем вед
медя, а за своею нерегннлою корою ховав га
дюку. Хоч голод й втома страшенно докучали
йому 1 мов оловяна шапка гнули до долу його
голову, то про те страх був дужший й вйи не
заснув тоі ночи авї на хвилнну. Тай не диво:
свисти їх переслїдовникйв не втихали нею нйч;
вони не запускали ся далеко в лїе, де в пйтьмй
нїчого, але позаймали
не могли би побачитн
на рйжних точках так, що куди-б
становища
не пробували вишмнгнути ся Ёх жертви, веюдн
мусїли б попастн ся їм на очи. Судячи по сви
з рйжних точок, нереслї
етах‚ якй чути було

довникйв було може шйсть, моэие вйсЁм; можливо
зрештою,
що Ёх було менше й вони ходили
з мйсця на мйсце но краю лїса.
Щасте, що лїс, вихопивши ся широким
трикутником аж над Лютовиска, широкою пйд
ставою того трикутника прнтикав до другого,
що вкривав широкий
далеко бйльшого лЕса,
на
милю
майже
верх гори Чорної й тягнув ся
масою далЁ на пйвдень, по
вйдсн неперерваною
над Стуносян, до Волоеатого й аж до Бескида,
до угорської границЁ. На сьому Вольф й осну
вав свйй плян утеки.
— Слухай, Герш, — шентав вйн Герма
новн в ночи, тулячн його до себе, як рйдного
еива, -— нам треба буде розстати ся. На якийсь
чае, розумйе ся. Тй собаки не дадуть мені спо
кою, я ‘Ех знаю. Я мушу тЁкати на Угорщнну.
— мовив
— Я
шду з вам,
Герман.

—

НЕ,

не добре буде. Одному
лїеами, а двом невигйдно.

кати тими
ловна рйч поенйх

лекше

т1

А тут го

й
тиша.
Ти муснш утікатц
Тобй
лекше
сховатн ся, тебе
бйк.
вони не знають, сьогодня перший раз бачнли. А я

в противний

Generated on 2015-04-25 12:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

—72_
старий знайомий тай дав ся декому з них у знаки.
Отже скоро лиш трошечки зачне еЁрйти, так
що можна буде хоч дрйбку бачити в лїсЁ, бйжп
в низ отсим яром. Обережно, щоб тебе не по
бачили, старай ся дййти до села, а там уже
мйркуй як знаеш й забирай ся з ееї околицЁ.
А я побйжу на Угорщину. Знаю стежки й на
дїю ся дйстати ся безпечно. Коби лиш тут про
шмигнути на Чорну, а там нехай цїлують мене!...
Вони тут будуть йще крутити ся якийсь час. Хиба
за мйсяць можна буде показати ея нам тут,
тодї вони заберуть ся вже на иньший ярмарок.
Отже слухай. За мйсяць приходи до Лютовнск,
й
запитай його про
до Струль-Лейба, знаеш,
мене. Я дам йому знати. Як би вйн не знав
нїчого, то знак, що я вже не верну.
Тодї всЁ
—твої. Забери Ёх
грошй, схованй пйд каменем
й
бувай здоров!
Вольф поцїлував Германа в чоло. Сей не
то зй зворушеня, не то зо страху та з голоду
розплакав ся. Вйн цЁлував Вольфа в руку, на
яку капали його горячй сльози.
— мовив Вольф. —- Не
'Гп плачеш?

_

плач!

Я говорив тобй,

що наш заробйток не
безпечний, а найбйльше тодї, коли нам усьмйхне
ся фортуна. Не забудь, що я тобй сказав й май
ся на бачности!
Свисти почули ся якось незвичайно близько
них. Вольф стрепенув ся.
— Вже свитае. Видно, нашй собаки шу
кають нас по лїсї. Нема коли дожпдати дня.

Гайда в дорогу!

Вйн йще раз поцЁлував Германа й щез, за
шелестЁвшн мйж корчами, мов дикий зьвйр, що
продирае ся крйзь гущавниу. Герман притуле
ний до виверта, видний хнба для совячих очий,

’

запираючи в собй дух, але крйм
звичайних лїсових шелестйв ту журкотаня по
тока в низу не чув иїчого. Аж свист, що почув
ея, здавалось, ось-ось над його головою, вино
лошив його з німого наелухуваня. Не було нї
якого еумнїву: погоня була вже в лїеЧ, шу
кала за ними. Правда, на разї не було бевно
еередної небезпеки, щоб хтось йдучи горою по
над яром (а там очевидно був той, що евистав),
довго елухав

мйг побачити

його

в темнйм ярй

ваного за вивертом.
се могло змйнити ся:

та й ще схо
Але за якої пйв години
розвиднЁе ся й тодї все
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пропало.
Мйряючи вухом здогадне вйддалене того,
евистав,
вйд його етановища,
що
Герман мйр
‹кував, шо вйн вйдділений вйд нього простором
яких сто крокйв. У гйреысому лЁеї, а ще в ночи,
коли бйгти не можна, се вйддалене значне. Коби
лише не було заеідки на краю лїеа, там де
яр виходить на вйльне поле, то втекти було би
зонеЁм легко. Та Герман навйть не думав довго:
евиет у лїеЁ був длянього мов батйг для коня.
Вйн

так привик

у трудних

хвилях

покладатн

ея на Вольфйв досьвйд та знане обетавин‚ що
й тепер ан!’ не думав укладати иньшого пляну,
лиш обережно, мацаючи руками перед собою,
нодав ея в низ яром за течйею невеличкого
потйчка, що нлив но його днї й своїм журкотом
глушив шелест його крокйв.
1шов так може з нйв години, й судячи но
етраху, якого наїв ся за той чае у еамоті, еу
дячи по трудї, якого зазнав, був невний‚ шо
уйшов з десять миль й що сей яр якийсь без
На правду-ж вйн уйшов не бйльше
конечний.
як сто крокйв.
Свисту погонї не було чути,
мабуть шшла в иньший бйк. Та ось вйн неба

__Т4‚__
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чив, що над ним небо починае сїрйти, дно яру
клонить ся сильнїйше в низ й вийшовши нпо за
якогось закрута вйн нобачив нараз перед ео
бою немов широку отворену браму або вели
тенеьке вйкно; крйзь той отвйр у лЁсовйй пйтьмй
видно було сїру мряку, що залягла дальшу,
а десь далеко
над морем
безлйэну долину,
безлїенй
иншй,
лисй,
мряки видно було
гори.
лїс тут кйнчив ся. Тут треба бути
Значить,
обережним, щоб не наскочити на ворога! Гер
ман стишив ся, притулив ся до крйслатого
бука, що рйс звйшепий над глубоким дном яру,
й ночав
уважно елухати та проникати зором
у грубу лїсову сутїнь, яка лшп ген-ген рйдла,
мов величезне решето, в якому ока були з еЁ
рого сьвйтла лїтнього досьвйтка.
Герман пройшов троха швидше ще кйль
кадесять крокйв, потйм поповз рачки горй стрйм
кою стЁною яра, чйпляючи ся за корчй диких
малин, що стояли тут густою лавою, й не ви
ходячи з малинника силкував ся роздивити ся
довкола по лЁеі, чи не побачить якого порога.
Шыого не було видно. Вид вйльного поля, так
й
недалекого,
сїре ранне сьвйтло заспокоЁли
його, прогнали його страх. Не вилааячи з ма
линника вйн пйшов корчами по краю ліса, поки
не вийшов на конець.
Тут була толока, ще
пуста, похилена до пйвночи. В низу плила якаеь
рйчка, за нею була вузка еЁножать, стояли ко
пицї та обороги повнй (ина, а далї пйднЁмала
ся знов гора, шмат лїеа й ‚иисий високий верх.
Ані села, анї хати, ан! живоі душй. У Германа
щось стиснуло за серце; почуте самоти серед
величезної гйрської природивдариио нараз хо
лодною хвилею на його душу.
Иому хотЁло
ся плакати.

___
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Та

нараз десь далеко, на краю лЁса по
чуло ся рйзке, протяжне: Фй-й-й!
Герман зирнув у той бйк, вйдки йшов
свист: не видно нЁчого. Та в тйй хвилї з про
тивного боку, здавалось
би, ось-ось близько
нього почув ся грйаний окрик:
— Стйй!
Не було часу озирати ся. Герман як стояв,
так скочив до яра, злетЁв аж на саме його дно
в густй корчй й Знайшовши там стежку втоптану
овечими ратицями погнав нею в низ.
Се все
було мов сон, мов привид. Вйн навйть не мйр
кував ясно, що з ним дЁе ся, чим грозить
—
йому стрйча з незвйсними переслЁдовниками
вйн бйг. 'Га ось яр скйнчив ся, береги його, що
доси ховали Германа в захисті своїх корчйв,
мов на зло йому розступили ся,
корчйв ие
стало, й Герман опинив ся недалеко вйвчар
ськоЁ колиби, що стояла на споховастйй, безлЁс
нйй площинЁ бйля обгородженоЁ овечоЁ кошари.
Сам того не тямлячи Герман пробйг яром до
сить значний простйр, доброї пйв милЁ, пропу
стив бйля себе свечу отару, що йшла толокою
в гору до лїса, з дзвйнками, блеяием кйлькох
сот овець, гавканем псйв та гойканем вйвчарйв;
вйн не чув,
не завважив того всього, прошми
мов
миш; навйть собаки ве завва
гнув яром
жили його.

Побачивши слЁд людського житла Герман
Не наду
урадував ся, як рйдному батькови.
Довкола неї
муючи ся вйн побйг до колиби.
з
далека не видно; з ко
було пусто, погонЁ
либи одначе курив ся дим, знак, що там си
дить хтось

живий.
Боячи ся своеЁ тїни

на чистйи полї Гер

ман прожогом вбйг у колибу. Там бйля огнища

-76

__

сидїв патлатий Бойко еереднїх літ, старший над
вйвчарями, так знаний бацдлатав шкйрянй ходаки.
—мовигледво ди
Добрий день вам!

Ё

шучи Герман.
Бойко не вйдповйв, але звйльна пйдвйв го
лову й змйрив задиханого, обшарнаного Жидка
сноїми сЁрими очима.
— А тобй що? — запитав. ‚и Чого так
задихав он?
— Иой, таточку, гонять за мною! Схо
вайте мене.
——

Хто гонить? За що?

Все вам скажу потому,
а тенер майте милйсть, сховайте мене, бо може
бути смерть моя.
——

Не питайте!

— Агй на тя!

А може
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гонять?

—

У бйлий день!
Смерть!
ти кого забив, та шандари за тобою

не шандари, а Жнди. Я нЁкому
не зробив нїчого злого. Потйм вам усе скажу.
Иой, сховайте мене, майте Бога в серцї!
НЕ,

нУ,

— Деж'я тебе, любонько, сховаю? —
мовив Бойко чухаючи ся в патлату
голову
й встаючи
з простого
пенька,
що
деревляного
служив йому замйсто стйльця.
— А даеш слово, що ти

— запитав

не жаден

дво

вйн
душник?
Герман витрйщив на нього переляпсанй очи.
Вйн не розумйв пнтаня. Але страх гнав його.
— Нї, нЁ, нї, Богом вам
клнну сн, я н!
кому не зробив нЕчого злого! — пролепотїв
‹
вйн трясучи ся нсїм тЁлом.
— Ну, памятай! Як
будуть шандари пи

тати на тобою,

то я не

утаю тебе.

Добре‚ добре. Я жандарйв не бою ся.
Лиш Жидйв... два Жиди... три Жиди... або я
-—-

—77-е
знаю, кйлько Ёх там. Зараз надййдуть.
мене цілу нйч.. йз Лютовиск...
Як би
за

Гонять
питалп

мною...
—

сказатв.

—

Ну, ну, вже
Але

може

страшнй, а ви самй...

я

буду

захочуть

знати,

шукати?

що

їм

Вони

‹

-—

Не бйй ся, я вже дам еобй ради. Мед
а я його не бою ся. Ну,
вйдь страшнїйший,
ходи еюдн!
1мовлячи ее вйн вйдкидав на бйк купу
рйщя, що стояла приготована на паливо в кутЕ
колиби,
пенькн,

зложенй
викидав
пйд
рйщем грубшй
вйдвалив пйд ними камяну плиту й по
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казав Германови Нсну, темну яму.
— Лїзь
туди!

Герман не ждучи довго екочив до ями.
Се була бацова крнївка,
де вйн ховав „ме
в
села на цЁлий тиждень,
рендю“ принесену
тоб-то квашенй огйркн, муку, бульбу, ховав за
пасовй

будаи,

редного вжнтку
не хотїв лншати

чарям.

й

ти голодний? — запитав бац,
Герман щез у ямй й забив ся десь у кут.
-—

коли

непотрйбну для безпосе
загалом усе ціннЁйше, чого
в колибй на вид усїм вйв

одежу

—

А може

Иой, аж гину з голоду.
Ну, то на тобй ртсей кавалок хлїба та
отсей глечик ЖентицЁ. 1дж 1 не бйй ся нЁчого.
1
мовившн
се бац закрив яму плитою,
прпкидав плиту колодками, нотйм рйщєм, потйм
виглянув Ёз колибй, а нобачившн еправдї двох
Жидйв, що наближали ея до колпби толокою
з гори,
взяв свою роботу й еЁв на порозї, мов
нїчого не бувало.
й зовсЁм
—

__80__
розповйв йому, що знав, оповйв
не
згадуючи про те, що сей схо
про Вольфа,
не
мовлячи нЁчого бйльше вий
.вав грошй. Бац
шов. По хвилЁ знов вернув й сказавши Герма
нови: „Будь тихо! ідуть !“ -— знов сїв на по
розЁ зй своїм шитвом.
—-Пане бац,
кричав один Жид з да
ми
знайшли
лека,
слїд.
— Ну, то
добре.
—— Видно,
що вйн утЁкав у низ яром, а до
гори не вертав.
_

Герман

_

_

— То може
бути.
В такйм разЁ мусїв бйгти по при
— Може й бйг, я не
перечу.
— А ви не бачили?
— Не бачив.

_

—
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_

_

І

не

вас.
-

чули?

Не чув.
А може ви сховали його?
— А може й сховав.
— Як? Кажете
.
— Нїчого не кажу,
сердито буркнув бац.
— Адже бачите самй, що в колибй
крйм мене
нема нїкого. Хиба я його за пазуху сховав?
Герман почув тупйт крокйв близько две

__
_

— видно, його гонителЁ
рий колиби,
до середини.
‚
— А може би ми перешукали?
один.
з

зазирали

—

мовив

— У себе за обшивкою

перешукуй один
кривнув бац зриваючи ся з мйсця.

_ Ни! _

другим!

—

_

а на пйв
на пйв насьмйшливо,
А як нам так
з погрозою
мовив один Жид.
схоче ся? Ми знаемо напевно, що вйн бйг туди,
То
нема.
аж до вашої колиби, а далі слїду
де под1в

ся?

і

_.81__
— Мйг побйгти

толокою,

а на

толоцї як
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ти побачиш елїд?
— Добре, добре, але ми таки
перешука
емо вашу халабуду. Як його тут нема, пйдемо
’
дальше.
— А я бою ся, що один або другий нй
—
дете без голови! — буркнув
сердито бац.
Кажу вам, що я його не сховав й не бачив.
— А ми вам не
‚
вйримо й не вступимо ся,
поки добре не перешукаемо вашу колибу.
— А я не позволю на ее. Колиба панеька,
а ви не маете нїякого права.
Коли вам
що
то нехай
треба, йдїть, епровадьте
шандарйв,
воин нерешукають, а вам не позволю.
— Е, що нам
— крнкнув один
шандари!
Жид й кинув ся до баца. Та в тйй хвнлї в ба
цових руках блиснула дубельтйвка
сили закричав:

— Гвалт! Розбййники!

Ге-по гев!
Жиди
й

вйн

з усеЁ

Грицьку!

1ване!

опаренй
метнули ся
гукнув вистрйл.

на бйк

мов

рйвночасно

— Ой-ой-ой

ватунотМи

й

Ех

!

—

крикнули Жиди

й

голосно

кроки.

Ти сховав
Ти розбййник!
того злодюгу, що нас обйкрав, — кричали вони
—_

з

Ти злодЁй!

далека.

— Йдїть

до шандарйв, най йдуть перешу
а еамй не сьмйете! — кричав Ям

катн мене,
на здогйн бац.

— Вони

не

—-› шептав
зй
вступлять ся,
своеї ями, коли но якймоеь

страхом Герман йз
чаеї бац увййшов до колиби.

— Але

мовив

бац.

й не посьмйють

прийти

— А вечером, коли

Вон Сопзйгйсгог.

близше

в1вчар1

—

вернуть
в

—82—
із псами, ми зробимо
що вони

й

слЁди

на

них таке

позабирають

польоване,

звйдси.

Та Жиди мабуть занюхали письмо носом

ся вечера забрали ся геть. А
другого дня вйд самого рана вони знов снували
здалека довкола колиби; видно пильнували, чи
Герман таки не покаже ся, не захоче йти далЁ.
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й

не дожидаючи

Вони пйдлабузнювали ся до вйвчарйв, частували
Ёх горйвкою й тютюном й розпитували, чи бац
не сховав де в колибй такого й такого Жидка,
але вйвчарй не знали нїчого, бо Герман не ви
лїзав йз своеї ями й вйвчарй не бачили його.
На другу нйч Жиди знов щезли, але з до
брою надЁею. Вони дали одному вйвчареви срйб
ного ринського й довйдавши ся нйд нього, що
в колибй есть яма, де можна справдї сховати
чоловйка, пйдмовили його, щоб у ночи, коли бац
буде спати, посмотрив до ями й переконав ся,
чи нема там того, кого їм треба було. Вйвчар
Вйн знаючи
зробив се дїло зовсЁм по просту.
добре, що яма виконана в кутї колиби, проко
пав з надвору
невеличку дїру пйд пйдлогою,
просунув туди в яму свою паличку й почав
з легка штуркати нею до середини.
Зараз вйн
на
ся
а
мягке,
щось
наткнув
штуркнувши

сильнїйше

почув глухий окрик Германа, збу
дженого
сну ударом у бйк. Вйвчареви було
сього досить; тепер вйн знав, що Жиди не да
колиби й надЁяв
ся за
ром никають довкола
зй

свое вйдкрите заробити ще лЁпшй грошй. 'Га на
лихо йому третього дня Жиди не показали ся
вже. Бац продержав Германа ще й той день
а коли й четвертого дня Жидйв не було,
у. ямй,
в1н велїв йому вийти, говорячи,
що тепер уже
безпечно. Та Герман не вйрив; хоч й як погано
було йому сидЁти в ямй, але страх псремагав

Та бац заявив,
що довше не буде
невигоду.
його, й Германови прийшло ся таки
держати
думати про те, щоб забирати ся звйдси.
— Слухайте, бац.— мовив вйн до свойого
гостинного господаря. — Я дам вам усЁ грошй,

иятку, ‚за те, що ви вратували
иенЁ жнте вйд тих Жидйв.
Бац засьмйяв ся.
— Ну, ну, сьмййте ся, але я мйркую, що
як би були мене дйстали в руки, то не були
би мене пустили живого.
— 'Га за що?
чогось
За Вольфа.
Вони на Вольфа
якй

маю,

оту

_

що я хо
дуже були злй. Ну, але чуете, бац,
тЁв сказати вам. Нате вам отсю пятку,-бйгв1е,
не маю нїчого крйм отсих пару
що бйльше
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шйсток

на

жите, —

й

вйдпровадьте

мене туди

горами хоч до Турки або десь так, де богато
людий. Щоб я з тих гйр видйстав ся.
—
Страшно в горах? — з усьмйхом пи
тав

бац.

.

— Йой, нехай

вони вам здоровй будуть,
але я такого страху тут паЁв ся, що не хочу
бйльше бачити Ёх на очи.
Бац згодив ся, покликав одного вйвчаря
а сам узявши свою дубельтйвку
до кол-иби,

з Германом верхами до Турки,
його
ще далЁ, аж до іІйдбужа.
провйв
вже
лише через верх до Нагуевич,
Звйдси
а далЁ й до Дрогобича. Герман не знав як Богу
пйд

иолу рушив

а вйдси

дякувати, коли нарештї, змучений, змарнїлий,
без крейцаря оиинив ся на рйднйм Ланї.
Що тепер робити? До барашйвництва його
не тягло;
прийшло ся витягати зй схованки
свое старе,

либацьке
смердюче
убране
іти до Борислава. Старй товаришй либакп

й

знов

з пе

—84—
ред пятьох літ уже минулн ся; тепер сим ре
меслом займало ся молодше поколЁне. Дохйд
був невелнкий, ледво можна було житн, й Гер
по кшькох
тижнях еприкрило ея те
мановн
ремесло. Та ось раз, мандруючн з Дрогобнча
до Бориелава, вйн пригадав собй свого патрона
Лютовиска й захованпй у ярку черес
Вольфа,
з
вйн
не мйг
без
Доси
грйшмн.
дрожй
Лютовпска,
але
аж
згадати про
тепер
зупинив
ся торкнений несподїваною думкою.
Вйд часу
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минулн як раз чотнри

час,
у якйм Вольф мав здибати ся з ним у Люто
внеках. Може там тй завзятй Жиди ще чатують
на Вольфа й на нього, але вйн тепер у либаць
кйм убраню, й чорта
пйзнають
зчдять, закнм
його! Ануж Вольф прийде й буде ждатн його!
Йому з подЁлу зискйв тої ярмарки припала би
гарна еума, може цЁла тнсяча рннських! Гер
ман не знав, кйлько всїх гроший було в червеі,
алезнав, що заробок іх у Литовиеках був не
звичайно великий. А коли Вольф не прийде, то

ярмарку

.

недЁлЁ

——

сам забере грошй, переховае іх для нього,
колиб вернув ся пйзнїйппе а Угорщнни.
Обдумавши по дорозЁ добре всю еправу
Герман набрав у двй коновки по троха мази,
щоб не надто тяжко було їх днигати горами,
й
неребравши ся з Борнслава до Попелїв, вйдеп
на Смйльну й далЁ в гори помандрував до Тур
ки, а вйдси до Лютовек.
Усякий бачучн його
думав, що се один йз тих Жидйв, якй возять
й
мазь по селах.
По кйлькоденнйй
розносять
вандрйвцї вйн зайшов до Лютовиск. Тяжко було
вйн

тепер ее мйсточ1ко; лежало в кйтловинй
як вимерле, безлюдне‚ сонне та епокййне. Гер
ман оглядав ся, пробнрав ся звйльна тісними ву
личкамп, поки дййшов
до хати
Сруль-Лейба.
пйзнати

—85__
Сей,

розумйеть ся, не пйзнав його й коли вйн
попросив ся на нйч, зирнув на нього з пйд лоба
й видно
не мав великоЁ охоти приняти його.
— Гертс-йер,
~ промовив
Сруль-Лейб,
-—
вйн стиха,
я мав би вам щось сказат.
— Ну, що таке?
— та лише вам самим.
Оруль-Лейб завйв його до ванькира зава
леного подушками та всяким шматем.
— Ви не пйзнаете мене, Сруль-Лейб?
Сруль-Лейб змйрив його очима.
— Нї, не пйзнаю.
-~ Я той барашйвник, що в часЁ
ярмарки
—
тямите?
вас
з
Вольфом
ночував у

__ Ай-вай!

рив ея об поли
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биш?

—-

скрикнув Сруль-Лейб й вда
— І щож ти тут ро
руками.

— Я маю у

вас розвйдати ся про Вольфа.
І зачекати на нього, коли ще не вернув.
—
Про Вольфа!... зачекати!... якто, то
хиба ти не знаеш ?...
Сруль-Лейб очевидно не мйг договорити
реченя, немов щось стискало його за горло.
— Що я маю знати, Сруль-Лейб?
—
Що за тобою шандари шукають?
— За мною? На що я Ём потрйбний?
— Тп мав
бути спйльником тих, що за

-

мордували Вольфа,
Я? Замордували?
Герман довго стояв мов остовпйлий, не мо
жучи сказати анї слова. А тим часом Сруль
Лейб оповйдав:
— Адже його зав1ордували — ти не чув?
Зловили його на угорськйй границї. Мабуть до
питували його за грйшми, бо пекли йому ноги
на огнЁ..
Всї ребра поламали. Лїсничий знай

_.86__
його ще живого в лїсЁ й вйн видав назви
тих трьох барашйвникйв, що його мучили. Двох
зловлено в Угорщинї, третїй утЁк. А тй два ска
зали на тебе, що ти Ёх намовив.
_- Алеж вони не знали мене, як я на
зиваю ся! Я з ними нїколи анЁ слова не гово
— скрикнув Герман, обливаючи ся хо
рив!
лодним потом при тйм оповйданю.
—- 'Га вони й не сказали, як ти називаеш
бо вия
ся. Вже шандари й мене допитували,
вило ся, що ти ночував у мене, але я не знав
шов
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також.

Герман охоловши троха з перестраху про
сив у Сруль-Лейба поради,
що йому робити?
йти
ся
їм у руки вйн не
До шандарйв
івйддати
мав охоти; хоч чув себе невинним,
але знав,
що шандари не допитуючи ся його вини ареш
а хто знае, може почнуть йще
тують його,
— втЁкати як
мучити. Сруль-Лейб радив одно
й не
иайшвидше
показувати ся в Лютовисках,
а там можливо,
що з покаранем
правдивих
убййцЁв справа затихней нЁкому не буде потреби
шукати за ним. Сруль-Лейб згодив ся перено
чувати його у себе; на другий день раненько,
ще далеко до сходу сонця Герман устав, по
прощав ся зй Сруль-Лейбом й неспостережений
нЁким, з коновками на плечах побйг на горб до
кринички пйд обпаленою ялицею. Не довго шу
кавши вйн у ярку знайшов плиту, знайшов схо
Вольфйв черес, й вхо
ванку й в нЁй нетиканий
пивши його тремтячою рукою та сховавши за
пазуху, почвалав на гостинець, вйдси назад че
рез Лютовиска, до Турки й до Дрогобича.
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Ш.
Мимовйльне, важке зйтхане злетїло з Гер
манових грудий, коли отсей страшний та оста
точно щасливо неребутий епйзод раптово, з не
звичайною плястикою просунув ся через його
душу, мов процесйя давно забутих тїний. Вйн
зйтхнув й разом з тим схопив ся з мйсця. Не
мов якась пружина в його душй, доси натискана
важкою рукою, нараз звйльнена скочила на
свое давне мйсце, так само елястично, бадьоро
ся з крйсла й зирнув на годинник.
вйн схопив
— Девята година, а я сиджу тай марами
ся мов закоханий!
бавлю
скрикнув вйн.

І

_

задзвоннв.

— [Іокликати

менЁ

йшихтарйв! Обрахунок!
звелїв він коротко слузї,

_

пана

бухгальтера

Книги

принести!
що появив ся на го
А потйм пройшов ся кйлька разйв
лос дзвйнка.
по покою.
Раптом спинена процесйв образйв
з його житевої
драми иускала ще по собй па
сма рефлексий, мов метеор падучи кидае снопи

искор по
-—

небй.

_

Ось що менї доводило ся переживати!
— думав вйн не без гордощйв.
Ось по над
якй безоднї вела моя дорога!
Тй,
що тепер
кланяють ся менї й 1юдивляють мою енергйю

_—38—
не знають мо
та вмйлйсть у веденю гешефтйв,
їх початкйв, початкйв галицького капйталїста.
А може й галицького каийталїзму в загалЁ. Адже
той капйталЁзм справдї починав вйд жебрацькоЁ
торби та дрйбної крадїжки. Тай тепер йще...

Герман згйрдно

махнув

рукою

згадуючи

тисячнй перешкоди, якй йому, та й не йому
про
одному, приходить ся иоборювати при стуиневйм
розвою от хоч би того одного нафтового про
Жид чи не
мислу. Каийталїст, промисловець,
Жид, ще й доси не перестав у Галичивї бути
на якого полювати
вйльно
вся
диким звйрем,
кому, а особливо урядникови; вдерти з нього,
докучити йому, перебити йому йнтерес, завалити
його податками
та драчками, се Одинокий рйд’
промислової полїтики, яку вмйють вести га~
лицькй власти. Хто рве ся до якого йнтересу,
починае якесь пйдприемство, той для вих рйвний
иорогови, розбййникови, що каламутить їх сио
кйй й завдае Ём зайвоЁ
Се суспйльнйсть
працЁ.
якихось лежибокйв! Се польська, шляхотська
школа йндоленциЁ та иогорди до ирацї.
Герман аж спльовував вовтузнчи ся з та
його
кими думками.
Та ось поириходили
пйшли
книги,
позношено рахунковй
пйдвладнй,
рапорти; тиха перед хвилею кймната заповнила
ся голосним та оживленим шваркотом. А з на
двору втурували йому окрики ямарйв, дзвйнки
в кошарах, скрии возйв, що тягли ся болотиою
дорогою з тяжким набором, та глухий клекйт
великого
промислового гнЁзда з його кйлько
тисячиою робучою люднйстю.
Пйд сей клекйт
й
якось
йшов
живо
весело
Гермавови тижневий
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тй

обрахунок.
ДЁла

черпано

йшли

В иятнацятьох
— яка яма давала

добре.

„кииячку“

ямах
двй,

а

__89 _
яка

й по
пять
вали ся,
що в
бувае ся земний
що робити. Сей
не мало марної
з

ям

й

продукт причинюе
ирацї, бо требаж вибирати його
на бйк; якусь часть беруть
вйдкидати
вепотрйбний

дому з собоюй
уживають до каганцїв замйсь лою, але й вони
не хочуть брати його богато навйть задармо,
бо
коптить
сьвйтячи ся та й вйд того
коитю
болить голова. Герман уже давнїйше звернув
увагу на сей новий продукті вислав
проби
його рйжним вйденським хемйкам, але вйдповйди
Та все таки чуючи, що
вйд них іще не мав.
селяни вже знайшли спосйб його ужиткованя,
вйн
ся, що з тим воском
зараз
домйркував
може вийти щось подйбне, як йз нафтою, що й
йому можна буде надати форму товару поплат
ного на широкйм ринку, велЁв своїм пйдвлад
ним не викидати
на
його бйльше, а складати
всякий випадок у магазинах.
— Алеж
у нас нема мйсця в магазинах!
— мовив
касйер.
— То
мовив коротко
побудуватн новй,
Вйн рйзйкував,
Герман й на тйм дЁло й стало.
але се таке рйзйко, що в ньому що найменше
вйсЁм шанс против двох промовляють за буду
щою користю. А от клопйт, що продукция ки
пячки не зростае. Герман належав до спйлки,
що в околицЁ Борислава й бйля Дрогобича по
Попит на чи
будувала декйлька дестиларень.
сту нафту збйльшував ся раз у раз; вона здо
бувала собй не лише хати найбйднїйших, реме
сницькй варстати- та робйтнЁ, але в мйру того,
як їЁ дестильовано кра1пе, як вона горйла яснїй
шс 1 не димила та не коптила, вона знаходила
робйтники
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бочок
денно. Шихтарй жалу
кйлькох ямах замйсь нафти до
вйск, йз яким тодї ще не знали

з

поблизьких

сЁл

до

-
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__90—
сальонйв. ІІо мйстах почали нею
осьвйчувати вулицї, а Вйденська фйрма Дйтмара
почала на велику скалю розвивати продукцйю
нафтових лямп рйжних конструкций. Тепер треба
було лише як найбйльше валягти на продукцйю
кипячки, й Герман ще минулого мйсяця нака
нових закопйв на
зав розпочати кйльканацять
сьвйжих теренах. Робота при тих закопах йшла
невпинно йпожирала що тижня тисячй,
але
здобуткйв йз них не було ще нїяких. Отсе най
бйльше турбувало Германа.
Вйн давно вже
Вйн вйрив у свое щасте.
переступив ту межу, де чоловйк трсмтить над
кождою дрйбницею, де при кождйм пйдприем
ствй ставить на карту свое бути або не бути.
Його шанси були вже безпечнй. Вйн розкинув
свої сїти так широко, що щасте коли не тут,
то там мусїло попасти ся в них. Воно вже не
може зрадити його, хиба би стало ся Бог знае
Але воно може гаятись, а
що надзвичайного.
йому ходило о поспйх. Иому треба було, щоб
дЁла йшли не лише раз у раз ширше, але та
кож раз у раз швидше, як та снїгова лявйна,
що котить ся з гори.
над обрахунком
Праця
протягла ся до
ііотйм
другої години.
Герман пйшов на обйд.
Обйдав у касинЁ, яке головно його заходом
До
оснувало ся два роки тому в Бориславй.
касина належали самй лише бйльшй проми
еловцї, капйталїсти та урядники.
„іілебеуц а
особливо т. зв. халатових Жидйв сюди не до
Мйсячна
плата члена виносила 10
пускали.
гульденйв, то розумйеть ся, що бйдолахам був
Касино
неможливий.
доступ до се] компанЁї
спровадило сэбй реставратора, який чуючи себе

доступ

й

серед

упрйґ‘йлейованих

до

дер

їх

немилосерно

швидко й собйж накупив селянських
та РОЗПОЧЗВ ЕОПЗТВ за КИПЯЧКОЮ.
1

Касино,

парцель-

се
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був иевеличкий
деревляний
домик, побудований на високйм горой над боло
тяною бориславською вулицею. До каеина йшло
ся деревляним тротоаром, що в формй широко?
в три дошки кладки без поручя був покладе
ний пйв лйктя поиад густим, смердючим бо
лотом вулицї. З тротоару йшла в бйк також
деревляна кладка, але вже з поручями по обох
боках, а з неЁ йшло ся на такйж деревлянй
сходи, що вели просто на гаиоккасина. В ну
хоч й не
касино
трй одначе
було уряджене
з комфортом, то все таки
досить чисто й ви
гйдно: була тут й досить простора реставра
цийна салька зй столами й жйрандолем на се
стелі та з зеркалами на етЁнах, й еаля
ред
бйлярдова з двома прпкомйрками для гри в карти.
Розумйеть ся, що анЁ покою для газет, анї бй
блїотеки, анї читальнї, аиї в загалї газет та
книжон тут не було; ее дїяло ся в половинї
бО-тих рокйв, й такий люксус, як потреба чи
тати, в ту пору не дййшов йще до бориславських
промисловцїв й капйталїстйв.

У

повио: однй ви
ходили, другй приходили; у веїх покоях стояв
шум та гамйр, було майже темно вйд тютюно
вого диму; дусив
важкий запах спйрйтуозйв,
людського поту та нафтових випарйв, що долї
тали вйд недалеких копалеиь та магазинйв. тли
тут мало, за те пили богато, особливо вече
Тепер, коли Герман увййшов
рами та ночами.
еюди, в Ёдальнї було ледво кйлька гостий, за
те при бйлярдЁ та при
картах
було глйтнс
й
шумно.
касипЁ раз у раз було

—А,

пан Гольдкремер! ВитаемМ—почули
— Що чувати в Дро
оя
рйжних еторйн голоси.
гобичй? Як йдуть дїла?
Ще не докопали ся
матки? Будете сьогоднЁ вечйр у каеинТ ?
Сииали ся гучнй
питаня,
простягали ся
Герман сопучи та фукаючи
руки до витаня.
пйшов просто до їдальнї, щоб замовити собй обйд;
тимчасом кельнер уже застелював для нього
стйл, розкладав тарйлки та прибори, а сам ре
етавратор з низьким поклоном запитував його:
— Якого вина позволить пан добродЁй?
Токай ‘ш Фесляв?
Герман любив обйдати сам, так щоб нЁхто
иньший не сидів при його столї й, як вйн лю
бив висловляти ся, не заглядав йому в ложку.
Касинощ гостї знали ею його привичку й ша
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з

нували П, так як шанували всяку забаганку бо
рнславського короля. Як правдивий гешефтсман
Герман обйдав швидко, аби наснтити живйт, не
смакуючи та не роскошуъочи ся. Вйн звичайно
та сьо
пйдчае Ёди обшйрковував свої йнтереси,
годні тй мйркуваня якось не клеЁли ся. 110обй
давши вйн велїв подати собй чорну каву, заку
рив цигаро й розваливши ся на еофй, що сто
яла в кутї їдальш, сидїв иЁмо, пуска1очи клуби

ся гаморови,
шо йшов
диму та ирислухуючи
Ёз сусїдніх
покоїв, стукови бйлярдових кйв о
та
клекотови бориелавського житя. Тепер,
кулЁ
пйсля
ситого
обйду та пйв бутельки доброго
‚вина й думки його були спокйини якйсь ситй та
плили
гладкй,
рйвною хвилею, мов рйка, що
збйгши з шумом й шелестом
й3 гйр
вийшла на
й тече
глин
в
тихо, широко
гладкйвд
рйвнину
конатйм

кориті.

Так ось
що

боров ся,

воно7

задля

те, чого

‘юго

вйн

добив

терпйв

й

ся,

за

мучив сн

—93__
довгй лЁта своеї молодости,
ських лїтах, так довго ще

Ось воно — щасто!

що й потому, в муже
велїло на себе ждатиї

Богатство! Вйд памятного
Лютовпсках
ярмарку
минуло вже двацять лЁт.
Як богато за тй лїта пережив тодЁшнїй бйдний ба
рашйвник ГершкоП яке все те, Пережите в тих лЁ
тах, було вйдмйнне вйд бурливих, инодї веселих а’
инодї страшних пригод його молодости! Лиш одно
в

—
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не змйнило ся до остатнЁх днїв

невтомна погоня
за капйталом, за богацтвом, гешефтом.
дивна
а
вла
того
памятного
ярмарку,
рйч,
вйд. часу
стиво в1д часу, коли завдяки Вольфовйй смерти
вйн зробив ся паном усеї його спадщини, тоб то
капйталу в сумй звиш 6000 гульдеийв, фортуна
пе
переставала всьмйхати ся йому, але все
якось зизом, одним оком. Вона чим раз ще
дрййше сипала йому зй свойого чарйвного рога
достатки, зиски та матерйяльнй добра, а другою
рукою, бачилось, вйдбирала йому задоволене,
можнйсть роскошоваия надбаним добром, ватро
ювала його промисловй та спекуляцийнй
трй
умфи зовсїм, сказати би, байдужними, посто
гешефтсмана
навйть
роннїми й для реального

соромними дурницями.

Так було

І

його женячкою.
Зробивши ся власником шйстьох тисяч рен
ських, що на тодїшнЁ Дрогобицькй вйдносини
значило вже гарний маєток, Герман з разу не
знав, що йому починати далї. Иого голова го
вйд
рйла
рйжних проектйв й плянйв, з якими
одначе вйн не звйрював св нїкому. То вйн ду
мав про гуртову торговлю сйлю, особливо в гйр
ських повйтах, де сйль найпаче зимою робить ся
мйж

иншим

й

з

страшенно дорога задля трудности довозу й при
добрйм ведеию дЁла можна мати добрий зиск;
то думав про торговлю худобою, хоча сьвйжі

__94—
наповняли
‚згадки про ярмарок у Люговисках
А
з
поза
його страхом.
всїх плянйв усе не
змйнно
мазь,
дивна
виринав Борислав й його
та власне з сього боку не було можности уло
жити який будь реальний плян. Тимчасом вйн
-зложивши свої грошй в кагальнйй касї нЁби
то практикував у торговлї крамщиною,
поки
не
його
з
тої
колЁЁ.
несподїванапригода
вирвала
Одного вечера, бйжучи за якоюсь орудкою
-Стебнипьким
трактом вйн наскочив на велику
купу селян, що чогось голосно кричали. На
дййшовши близше вйн почув з посеред тоЁ купи
голос1в
пискливй
сердитих
окрикп
грубих,
71 лайки
якогось Жида. Гармйдер робив ся все
голос ийдносив ся все
дужший,
жидйвський
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висше,

нараз 1з середини збито1 купи почув
‹ся глухий лускйщжидйвське „гевалт“, далї зов
’сЁм
уже нетямний вереск й рев розлюченої
юрби.
— Що таке? Що таке? — питав Герман
й

селянина, що хоч й не брав участи
в б1йці,
але кричав так само сердито як вишй.
— Тїкай, бо й тобй таке буде, як
отому!
—
й
ся
селянин,
до цен
вйдгукнув
обертаючи
—
:
А
бий
злодїя,
тра юрби крикнув
ошукаиця!
Не пустЁть живого!
нассав
ся нашоЁ
Досить
’
крови!
Вереск Жида в серединЁ швидко затих,
-чути було тйлько глухй удари, мов молочене
важких цЁпйв, та безтямн1 виврики тих,
що
били. Та ось зй всїх бокйв позбйгали ся Жиди,
розйпхнули
юрбу й вирвали безтямного, закро
вавлеиого свойого одновйрця з пйд нйг розлю
чених селян.
—
Що таке? За що бете? — допитували
Жиди. Та вйд селян годЁ було довйдати ся до
крайнього

—95—
„ошуканець“,
кладно. „Пявка“,
„кров нашу
ссе“, тай годЁ. А надто ще побачивши Жила
вомлЁлого й зовеЁм мов неживого селяни змйр
кували, що се пахне недобрим, й швидко роз
без
бйгли
ся до своїх возйв, щоб у сумерку
лиха як найшвидше
вибрати ся з Дрогобича.

Лиш тй, що стояли оподалїк й булн сьвйдками
всеї йсторй, розиовйли нарештї, що сварка зай
шла йз за. якихось виплат, що побитий змагав
ся з еелянами твердячи, що виплатив їм усе,
а вони твердили, що не дйстали Щчого, й на
рештЁ розлюченй
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Такй вияви

кинули ся до бййки.
селянського самосуду

прори

вали ея тоді досить часто й власть, чуючи себе
безсильною
селяи (се
запобйгти
кривдженю
було 1849 року) не богато зЬертала увагн й на
те, коли селяни потурбували свойого кривдиика,
особливо
коли се був Жид. От тим то й не
бййка уйшла
селянам без
диво, що й отся
карно, тим бйльше, що вони таки лишили ся
при страй, бо гроший, якНм вйдпер Жил, так
таки не дйстали, а пйсля побитя вже иавйть не
еьмйли домагати ея. Та найважнїйшй наелїдки
мала ся бййка для і! припадкового
сьвйдка
Вйн
належав
до тих
Германа
Гольдкремера.
сьмйлих,

кинули ся розпихати юрбу
розлючених селяи, вш на свопх дужих руках
винїе безтямвого, закровавленого Жида з по
боевпща, вйн перший кинув ся тверезити його.
що першй

— Ах,

Мендель

—
Гарткопф!
крикнули
ючи побитого.

— Несїть

Гарткопф!
деякй

Се Мендель

присутнй

пйзна

його до дому! До йпго дому!
Ось тут недалеко, — кричали иншй бачучи, що
побитий, хоч облитий водою, не ворушить ся.

—96_.
— По лЁкаря!
—

По

лїкаря! — кричали

Вйн готов умерти! Вйн неживий!
— Нї, дихае, дихае!
Герман, весь поплямлений кровю, разом
з кйлькома
иншими
молодими
людьми взяли
Мендля на плечй й понесли. Дорогою вйн очуняв
на стйлько, що застогнав пару разйв.
Дорогою
довйдав ся Герман йз розмови Жидйв,
що ку
пою йшли довкола побитого, що Мендель Гарт
копф —- пйдприемець й законтрактував ся до
иншй

Generated on 2015-04-25 12:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

возити

будйвельне дерево до вййськового депо,
яке уряд розпочав
власне того року будувати
за мйстом. От йз за того довозу й вийшла ма
буть у нього сварка з селянами.
Мендля занесли до його дому.
Переля
канй кровавою появою жйнка й дочка
кинули
ся плакати, не знали, що Ём робити. Прийшовлїкар й сконстатував тяжке покалЁченє: у Мен
кйлька
для иоломано: кйлька ребер, пороблеио
дїр у головй та зломано
Розпука
одну ногу.
жйнки й дочки була безмежна.
Сам Мендель
прийшовши троха до себе йойкав найдужше,
не лише з болю, а головно того, що тепер про
паде. його Іешефт, пропаде заробйток, що вйн
зруйнований, бо контрактовй умови тяжкй, а їх
грозить йому цЁлковитою руйною.
Почали Жиди радити, як би Ём запомогти
Мендля в його лнхйй пригодї, та всї знаючи
Мендлеву круту та скупу вдачу не квапили ся
недотримане

своЁх гешефтйв,
щоб бйгати за його дЁ
лами. Тут вихопив ся Герман. Иого заробйток
у склепй був мйзерний, вйн готов був узяти ся
до веденя Мендлевих дЁл, поки сей поздоровйе,
маючи надїю при близшйм розглядї сяк чи так
знайти тут заробйток й для себе. Мендель зго
див ся, виясняв йому, що й як робити, й для
кидати

.97—
’

Германа почала ся нова робота. Тепер вйн про
бував найбйльше в лісах, мав змови та справа

злЁсними -й лЁсничими за добйр й число де
рева, з рубачамп та трачами, з фйрманами та
ееляиами за двигане, виношуване з лЁсовпх я
рйв, шихтоване, вожене. 1 тут вйн показав свою
енерйю та тямучйсть, евйй бистрий розум та
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зй

вйрний епосйб численя‚‚ що задля еподЁваноЁ
бйльшої користи радо посьвячуе меишу.
Мен
вйв
по
діла
дель
старосьнйтськи:
пйдплачував
-лЁеничих й лЁсних, щоб глядЁлп крйзь пальцЁ на
те, яке й в якйй скйлькости дерево вйн виво
зить й3 лТса, хапав найбйльтш, найгрубшй й пай
тяжшй штуки, а за те старав ся щадити на
платЁ робйтникапп та фйрвпънам. Через те ося
гнув тй недогоди, що трачй по1валу то кепсько
рйаали, теслЁ недбало оправлялп, а фйрманн не
радо возили дерево, опйзнювал11 ся. переверта
ли в дорозЁ, и нарештЁ майстри
на мйсцЁ му
еЁли занадто грубе та неотесане дерево обро
бляти наново — на його кошта. Таким робом
вйн заплутав ся й брпв чим раз далЁ, поки на
рештЁ фйрмани, доведенй його шахрайствамп до
розпуки‚ не побили його. Герман узявши веде
не дїл у своЁ руки, Шшов иншою дорогого, ра
хунки з робйтникам1а та фйрманами повирйвшо
вав, з лЁеними й зліеннми держав добрй вноси
ся докладно контракту,
ни, але все держачи
на грубе дерево не лакомив ся, та пильнував,
щоб воно було добре ‚оброблене й звезене на
чае. По кйлькох мйсяцих бйганини, торгйв й гри
зот вйн таки довйв до того, що Мендлевй дЁла
стали на чисто й з мйсячних обрахункйв замйсь
почали плистп гарнй зиски. Мендель,
недоборйв
все
що
ще лежав хорий дома, а зразу нелю
бпм оком дивив ся на Германову роботу й не
Воа Сопѕпйсъог.

-

7

‚—98—
раз

аж

сердив
неначе

ся та кляв його,

тепер аж яснЁв,
набиравздоровля слухаючи його

рапортйв.

— Герсти,

них

нагодах,

практики?
;-

Ес11

перша
й

ти

вйдки

Шаг йпш1ег,

Се була
гешефтсмана,
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—

Герш, — говорив

вона

—

набрав
вйдповйдав

похвала
тим

вйн

’

з

при та

ся

такоЁ

Герман.

уст дЁйсного
врадувала

бйльше

Германа.
Мендльова хороба тягла ся якось без кйн
ця. Хоча рани погоЁли ся й зломана нога зро
сла ся, то про те вйн не вставав йз лйжка. Вйн
жалував ся на бйль у боцЁ, в грудях, кашляв
і сох, „хитванЁв“, як говорили селяни, що ба
чили в тйм наслЁдки тяжкого побитя та копа
ня тяжкими мужпцькими чобйтьми. Мендель
чим раз частЁйше думав про те, що йому не
встати вже бйльше, думав про забезпечене своеі
родини. У нього були два сини, вже давно за
безпеченй й вйддЁленй на бйк: один обняв кор
шму, в якйй давнїйше шннкував Мендель, а дру
гий мав склеп у Самборй. При ньому лишила
ся жйнка й невамужна дочка Рифка.
Покла
дного капйталу

в Мендля

не було; все що мав,

вложив у свйй остатнЁй гешефг, доставу де
йз сього
рева до будови вййськових касарень;
гешефту вйн надЁяв ся значного зиску, та те
пер, коли не було надЁЁ довести йому самому
сей гешефт до кйнця, можна було бояти ся,
що все його добро пйде на марне. Ог тим то
Гарман явив ся йому як остатня дошка ратун
ку. Вйн помалу позбирав про нього вйдомости,
дйзнав ся, що у нього е в кагальнйй касЁ зна
чний як на парубка капйтал, й постановив собй
вйн

-

не пускати доброЁ

нагоди

з

рук.

-

__99—
В

один шабас‚ обговоривши тижневй ра
хунки, Мендель нараз заговорив з Германом
з пньшо1 бочки.

—
Герш‚ -чоиу ти не жениш ся?
— Не знаю, — вйдповйв
—
коротко Герман.
Не думав про се; не маю по що.
— Як то не маеш по що? Маеш шйсть
тисяч готовпх гроший, можеш розпочати який
хочеш Гешефт.
— Та от не
можу такого гешефту знай
ти, щоб менЁ був до вподобп.
— Ти з кождого зробиш золоте дно. У те
бе голова добра, — пйдхлЁбляв йому Мендель.
— 1 на кождйм
—можу страгити,
скром
но вйдповйв Герман, хоча Мендлева похвала
хоппла його за серце.
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— Ну, а

(1одобаеть

ся?

мйй

гешефт з доетавою

тобй не

— Та чомуж бп нЁ? Гешефт пе поганий,
можна заробити. А головна рйч, не треба еидЁти
на мйсцЁ й ждати, як тут у „мы в склепах.
Я, реб Мендель, не привик, щоб гешефт йшов
до мене. У мене лиш те гешефт, за чнм я хо
джу, чого шукаю й добиваю ся.
— Се дуже гарно. Ну, то може би тн

пристав до спйлки зо мною?
— Як до спйлкн?
— А так. Бачиш, я невпчний, кашляю,
чвже навйть инодЁ кровю кашляю, тйлько старйй
про се не говори нЁчого, щоб не гризла ся.
‚Значить, не менЁ вже вганяти ся по лЁсах та
-торгувати ся з гоями. А ти мелодий, здоров, до
такого дЁла привик, значить — -—
закашляв ся сидячн в крйслЁ.
Мендель
Герман думав й ждав, що вйн сказке далЁ.

—1О0
— [Цо се значить, реб Мендель?

— запи

не
тав вйн бачучи, що Мендень вйдкашлнвшп
кйнчить свого реченя.
— Значить, обййжнай тн се дЁло—
Ну, але якаж тут спйлка? Що ви бу
дете робитп?
— Я пйду в землю гнити, — зй зворуше
— Але мйй контракт... я
нед! мовпв Мендель.
вложив у се діло свйй капйтал, хоч й невелич
кий. У мене стара жйнка, молода дочка,
що
по
з
ними
моЁй
тепер,
буде
свюрти? Розумйеш
яка моя спйлка? Бери мою Рнфку й веди ге
шефт для себе й для неЁ.
Герман не вйдповйв на се нЁчого. Вйн до
сп якось не мав нагоди придивптн
ся РпфцЁ
Вйн

попроспв

дати йому пару день
заняв
ся далі дЁлом.
того
діла й бачучи
зрйст

нампслу,
Иого тЁшпв тепер
день у день, як поступала будова широкого
комплексу касарень, стаен та в1агазинйв за мй
етом, мов окремнй квартал, вйн радував ся,
нешов бп се було його власне дТло.
но
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Мендля
а сам

-Та

ся
при тйм не переотавав
роззнратн
й за власппм гешефтом.
1здячи та ходячи по
селах вйн пронюхував за можлив1ш1п жерела
мп знску. Та се в ту пору було не легко. Край
сьвйжо
був без нЁякого пров1пслу;’селянегво
з
пйд панщини,
упоене сьвйжою „во
увйльнене
лею“ кннуло ея пити, навйть йз аанедбанем
управи свого власного грунту. По селах день
й нйч
епйвамп1 та Ыйка-П
коршмн гули кршсом,
вш охочих селян,
за те на полЁ було пусто,
жшкп
хпба
порали ся в городах. А в коршпйах
Ёшов

фОРМаЛьнПЙ

карнавал,

гуляла

молодък,

старшй роздебендювали
про колишнЁ буки та
про нову свободу, кпплп з панйв, та не маючи

—1О1—
на кйм виявити свойого свобйдного духа, за що
будь заходили в сварку‚ дїлпли ся на партй,
при чйм головачй щедро поЁлп кождий своЁх сто
ронникйв й цькували Ёх бити ся однй з други
ми. Шдйймав ся крик й вереск, миготЁли в по
вйтрй
крепкй палицЁ, лЁтали полЁна киданй на
ослін у юрбу, дреньчали розбиванй вйкна й йшов
лускйт по пяних головах та хребтах, мов на

А

серед тоЁ сутолокв, затулений
десь у кутЁ етояв арендар та дрожачи зй стра
ху все таки лише цмокав й записував, що йому
попсовано, що збито, що випито й вплито йвсе
числив та числив по подвййних цЁнах. 1 Герш
часто
бував сьвйдком таких сцен, залюбки’
переносив ся в душу таких арендарйв йзви
чайно кйнчив рефлексйвю:
адоровйм
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—

тоцЧ.

краще в теперйшнЁх часах,
як бути арендаром!
Та придивляючи ся блнзше до арендар
ського Житя вйн тратив смак до нього. Що то
за гешефт? НинЁ хлопи пготь, а за рйк мусять
БЫ’,

нема

перестати, бо нЁзащо буде. 1 що за гешефт мати все дЁло з пяними хлопами, яким нЁчого не
значить замйсь на себе самих кинути ся на жида.
Випадкйв

вимордуваня арендарйв йз усЁмн Ёх
родинами було богато й про них тихо шептано
по ареидарських родинах. 1 мужики знали про
них з устноЁ газети, й з бутним усьмйхом пу
джали ними своЧх жидйв. ВЁ, Гершови се не
було до смаку. Се небезпечний гешефт, не та
кий, як носив ся перед його душею. Иого тя
гло до землЁ, невичерпаноЁ скарбницЁ богацтва,
але земля була немов глуха, не вйдкривала
свойого нутра й вйн не знав, де й як доступн
‘ти до нього.

.

—1О2_
в
вйн
Пробуваючи
ночував
Дрогобичй
—
весь
Мендля,
бо
почував,
день
у
був зани

тий при будовй

та при фйрманках. Мендель по
малу видужував, але не було надЁЁ, щоб мйг
Кашлив силь
до давнього здоровля.
прийти
нога почала
но, плював кровю, тай зловіана
знов пухнути, немов гнила в серединЁ.
НЁчого з мене не буде! — говорив вйн
нераз Гершови й уривав. Герш иотЁшав його,
що ще воно не так зле, але Мендель хитав голо
вою й мовчав. Мендльова жйнка Хана була ду

_

же балакуча й добродушна жидйвка й старала
ся прогнати журу з душй свойого чоловйка, та
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-

вдавало ся.
Е, що ти менЁ говориш, — бурчав вйн
не раз 1пахаючи рукою. — Я вмру й лишу вас
без нЁчого. Адже все, що я мав, вложено в ту
доставу. То певно, що Герш заняв ся нею щи
ро й тепер не грозить нам нЁщо, але нехай вйн
знайде який иньший йнтерес й подякуе менї за
службу, то що буде? Тай без того я його дов
го не можу держати. Адже йому треба запла
тити, а чим я заплачу?
Хана осьмйхала ся.
— Ну, ну, не такий вйн простак, щоб ма
ючи в руках такий гешефт, як доставу, чекав
на твою плату. Про се вже ти не бйй ся!
А пйд вйкном тоЁ хатини, вбогоЁ та устро
з брудними
стЁ
нноЁ мов би лиш тимчасово,
оами та давно немитими двермп, з убогим спрят
дкм та без признаки якогось естетичного смаку,
нень у день за шитвом сидЁла невеличка, чор
тява дЁвчина, з великими, чорними, якось ту
жно блискучими очима, сидЁла похилена над
шитем й мовчала
Була мов чужа в хатЁ. Не
нав
то, щоб їЁ не любили батько й мати,

се

Ёй

не

_

—1ОЗпаки, вони просто трясли ся над нею, — але
П так якось нЁщо не вязало до Ёх житя, вона
св Ёх йнтересами, не вмйла тЁшнти
й взагалЁ,
бачилось, не знала,
Ота охочйсть до житя,
щира втЁха.

не цЁкавила

Generated on 2015-04-25 12:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ся їх радощами

що таке
що лежить в основй
жидйвського
родпнного
в
й не ломаеть
ся
нЁ
яких
пригодах,
бу
побуту
ла невйдома Ёй. Сид!ла в хатЁ на своЁм мйсцЁ
бйля
мало, йнодЁ тихесенько
вйкиа, говорила
спйвала сумнй-сумнй жндйвськй пйсеньки, й лише
десь-колись пйдносила зйр похилений над ши
твом а водила ним по хатЁ, мов пташина вса
джена в клЁтку, немов дивуючи ся‚ де се во
на й чому вона посаджена тут. Герш з разу
не завважав Н. Коли принесли Мендля
навйть
покровавленого й мов неживого 1 вона разом
в мамою припадала коло нього та заходила
ся плачем, видала ся Гершови малою дитиною,
на яку не варто було звертати уваги. Цотйм,
частЁйше в Ёх домй, вйн рйдко ба
пробувагочи
чив П, бо вона зараз вечером йшла спати,
а в ранцЁ виходила до склепу, для якого по
на
стачала свое шитво. Аж раз, здибавшп
ся
мов
здивовано,
вулицт’, Герш эупинив
пер
ший раз побачив Н. Була невеличкого
росту,
тонка й повйльна в рухах, та той вираз тужли
воЁ задуми,
який усе лежав на Ё1 лпцЁ, поне
волЁ

зачудував Герша.

— Ти Рифка?

—

промовив вйн до неЁ.
й не пйзнав з разу. Бачучи тебе дома
’
я вважав тебе за малу дитину.
— Не займаю богато мйсця, —
промо
вила вона немов з жалем.

— А я

Герш усьмйх1пув ся.
— Кудиж ти ходила?

—1О4—
1

— Я

склепу. А ти що?
1здиш по селах? Ах, як я люблю село! Я
в селЁ родила ся, батько був арендарем. Поля,
лЁсн, садки — ах, як там гарно в селЁ! Я й
тут

шню

для

досн згадую.

Я

— А мйсто не тягне тебе?
— Щож,
тут тато й мама,

я з ними.
помагаю ро

то й

не жалую ся, заробляю тут й
дичам. Лише тужно троха.
— За чнм? Може там
був який мела
в
впав
тобй
око?
мед, що
— Ш, нЁ. Бажалось бп подпхати сЁльськпм
'Гут якось душно.

повйтрвм.

— ПоЁдемо колнсь обое.
— Як мама пустить, то
на

й овшйм.

ся. Гершко зрештою
свою
швидко
забув
общянку взяти Н з со
бою в село, тай не до того йому було‚ а вона
також не згадувала про се мамй, боячись, що
ся не позволить. Мама так привикла бачнтп П
при собй, дпвити ся на неЁ й почуватн Н при
сутнйсть, що певно не пустнлаб й з чужим па
1

тйм розййшлн
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й

.’ рубком куднсь у непевну

дорогу.
Оттак минуло лЁто‚ вшнула осЁнь. Шд зн

слабйсть погйршила ся. Вйн сто
невнлЁчена нога гннла й наповняла хату

му Мендльова
гнав,

сопухом, кашель докучав йому що
раз гйрше.
Герш перестав
ночувати в них
йв Мендлевйй хатЁ зробнло ся зовсЁм сумно
й понуро. Одного шабасу по молитвй в божни
цЁ до Герша пйдййшов знаний у Дрогобнчй „реб
Мойше“, якому зрештою сей титул давали лн
ше задля його великоі, сивоЁ бороди, а який
неприемнншп

понри свое крамарство грав серед дрогобиць
ких жндйв почесну ролю шадхена, тоб то гро
мадсысого

сватача.

—
— Ти, Герш,

105

— сказав

вйн

з

якоюсь гу

мористичною погрозою.
— Чого? —

вйдкликнув ся Герш.
ти собй думаеш?
Герш видивив ся на нього й нарештЁ зде
цидований сказав:
— НЁчого не
думаю.
— 'Го то я й бачу, що нЁчого не
думаеш.
А се зле. НЁколи не вадить подумати.

— Що

— Про щож менЁ
думати?

— Як то
про що? кйлько

_
—
_

тобй

лЁт?

Двацять пятий йде.
З кляс вийшов?

'Га вийшов.
Вйд вййська вйльний?
Не взяли, як бачите.
— Ще би не бачити!
Нездара з тебе.
— -Як би взяли, я-б не плакав.

-
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—

-

— А
дЁла

свйй

з

-Та
я веду.

Мендлем що вувати?
вйн
лежить хорий,

щож,

— Платить тобй?
— Я й не впоминаю ся,

а

маленький дохйд з боку.
— Ну, ну, я вже знаю.

.

а його

зрештою маю

А про

те

тп

дурень.

— ВсЁ ми в пана Бога
дурнЁ.
— Не мйшай сюди пана Бога. Ти зле
ро

що лишаеш Мендльову жйнку й дочку
’
без потЁхн.
— Чим же я Ёх
По кождйй ви
потЁшу?
платЁ вйддаю Ём грошй з рахунку,
тай що мо

биш,

жу, то говорю їм.
— А чому
перестав ночувати в них?
— 'ГЁсно
стогне
там.
Хорий
Задува.
.
1 кашляе.

—1О6—
— А

тобй то

прикро.

— Ну, та всеж неприемно.
-— А Ём, думаеш, приемно, Хані та
РифцЁ?

-

Герш знов видивив ся на старого.
Сеж Ёх муж й батько, — мовив
— а я Ём чужий.

— Хто ночуе

не чужий. А знаеш,
в остатнЁ часи ?

4

Як

щораз гйрше

—

мали

вйн,

той менё
дахом,
чому вони так посумнїли

пйд

не

моЁм

коли старому

посумвЁти,

‘

?

не тому. Вони вже зн-ають, що
йому лЁпше не буде. Ти причина Ёх смутку.
— Я? А то яким способом?
— А ти. Бо вони, обое старй, уложили
собй, що ти вйзьмеш Ёх дочку, а тепер ти оче
НЁ,
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видно покидаеш

— Я вйзьму

але яж

Н.
‘Р...

Я

покидаю ?... Реб Мойше,

не думав про женячку анЁ про Рифку.
кажу, що ти дурень, стовп, ту
ман! Двацятий четвертий рйк переступив й не
думав! 1 щодень бачив перед собою таку кра
й

— Яж

суню, як Рифка,

й

не

думав!

— Хиба вона красуня?

— А хнба ти слЁпий тай не бачиш

золото,

не дЁвчина!

Ти не варт

Ё1

Ё’

Та то

ноги цЁлувати.

То може вона не прийме мене?
Кажу тобй, що И батьно й мати на тез
всю думку мали. А вже як старй скажутщ
—_

—

бе

буде. Хиба ти не схочеш.
Та я.. я не думав про се нЁколи.
— Зараз подумай й скажи мент’, чи маю
йти в свати. Тай що тут думати? Тиж богач,
грошй маеш, на яке хочеш дЁло пйдеш й заро
биш. А вона також дйстане щось по батькови.
то так
—

й

—1О7—
Бери не думаючи!„А старому лекше буде выпрати, як побачить п з тобою в парй.
Оттак було
уплескане Гершове весше
з Рифкою.
Вйн якось не мав вйдваги
приди

близше, жартувати з нею анЁ по-якйсь вольности,
як наречений
з нареченою.
П батьки тішили ся при кождпп
його приходё’. Старий Мендель велЁв переписа
ти на иього св1й контракт з вййсысовою дйрек
й
пестила
його як сина,
цйею, Хана витапа
а про те все таки вйн не почував особливот
радости та роскошй пробуваючи в тйм домй.
Рпфка була як звичайно
ласкава до нього,
але го
всьмйхала ся мов мйсяць крйзь ххпару,
й все
мало
сидЁла схнлена лпцем над
ворила
як чиста, мелянхолЁйна поевйя
своЁм шитвом,
сеі хати.
Вони побрали ся й кйлька день по Ёх шлю
б1 вмер
старый Мендель, благословлячи своЁх
дітий. Герш зараз перенЁс ся з жйнкою й те»
наняв два поко?
щею на инше помешкане,
з кухнею,
справив нове хоч й скромне уме
бльоване. Теща вйшала ся, але Рпфка як зви
чайно була мовчазлива,
нерухлива, й тйлысо Нвелит, чорнй очи дивили ся кудпсь удалечйнь,
мов у тужливоЁ пташини замкненоЁ в клЁтцЪ
Гершовп за кождим рааоагробило ся жаль, ко-ли заглядав у тй очи.
Рифцю, — мовив вйн до неЁ, — що
тобй таке? чого ти така сумна сидиш?

Generated on 2015-04-25 12:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89098796022
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

влятись
зволяти

Ёй

собй

-

— Я
— А

не сумна.
я дивлюся

на тебе, й якийсь жаль
за серце. Так немов би я чимосн
скривдив, зневолив тебе.
— Н1‚ спасибй тобй! МенЁ нЁчого не
бра
От
так
би
на
село
поЁхала.
куе.
часом

хапае мене

-108
Герш у найблизшу суботу устроЁв санну
проЁздку за Дрогобич, на Млинки, через Теп.
-тюж аж до Тустановпч. Опинивши ся серед
лЁска, якого високй, дубовй конарй нависали над
обсипанй сн1гом як здоровенна
шов
дорогою
кова коронка, вона почула себе задоволеиою.

— Ах, гарно, —
прошептала й здаватось,
мовчки впивала ся красотою зимового пейзажа;
та поки до1халв до Тустанович,
Ёй
уже за
хот1ло ся до дому.
— Чого
їхати так
будемо без потреби
далеко ?

— Яке далеко.

А ти подихай сим повй
ся
-трем, полюбуй
видом!
— Що за вид! — якось сквашено вйдпо
НЁчого особливого.
вйла вона.
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Вернули до дому. Герш уже тодЁ, в пер
роцЁ Ёх житя, слЁдив крок за кроком, як
оте, що йому сиравляло почуте жалю на ЁЁ
шйм

не
вираз ТуГП За ЧИмОЄь далеким
-осяжним, чого вона в1абуть й сама не пйдозрй
вала, иогасае, тратить свйй блиск й переходить
у якусь апатйю. Вона цЁлими днями сидЁла не
рухомо бйля вйкна, покинула шитво, не зай
мала ся нЁяким господарським дЁлом анЁ ку
хнею, й нЁмо та бсзучасио глядЁла на вулицю.
ВИД,

ОТОЙ

Гершко занятий своЁми дЁлами рйдко коли
крйм шабасу проводив днЁ дома й зразу не тур
‹бував ся тим. ІіадЁя, що у Рифки незабаром
уродить ся дитина, яка оживить п, заставить
бйльше рушати ся й поратн ся, заспокоювала
його. При тйм же вйн не мав до жйнки нЁяких
вимогйв, вона не потребувала нЁчого робити,
теща сама заходила в1аленьие домашне хозяй
ство, в якому йшло тихе, одноманЁтне жите.

—1О9—
часом прийшла змйпа. У Рифки ро
див ся син.’ Порйдбув дуже тяжкий, мучив Ё
майже цїлий день й лише при помочн лЁкарйв
можна було дитину й в1атЁр удержати при житю.
Коли Рифка видужала з породових болЁв,
у неЁ появили ся признаки божевйля. Вона кйль-’
ка разйв порпвала ся ззЁсти свою‚дитину й ма

Та

П до себе та наняти мамку,
бо з Рифкою анЁ хвилпнп
не можна булоли
шити Н саму. Потйм, десь так по роцЁ, колихлопчик почав уже бйгати й своЁм гомоном за
повняти хату, вона дуже полюбила його, пе
стила, цЁлувала, задля нього покинула навйть
свою дотеперйшню нерухлпвйсть, бйгала й рего
тала ся разом й3 ним. Гершкови полекшало тро
ха па душй й вйн тим упертЁйше заняв ся сво
Ём заробйтком.
Доставн до депо тягли ся три
рокп, потйм знайшла ся ще одна подйбна ро
бота й ще третя. Хоч зиск йз них був невелич
кий а клопотйв богато, всеж таки Герш почу
вав себе задоволенпм.
За намовою своеї тещй,
яка здавна марнла про те, щоб мати свйй склеп
за його прилавком, вйн заложив
йурядувати
склеп з блаватнио1п товарами, та ледво спро?
вадив товари вложивши в них половину свого
коли в ринку вибухла пожежа, що
капйталу,
також
його склеп з товарами.
зннщила
—
сказав вйн пйсля сеЁ пригодп
НЁ,
—
видно, не стелить ся менЁ дорога,
до тещй,
до склепу й не хочу робити другоЁ пробн.
1 ван знов пйшов по селах, скуповував ху
добу йвисплав до Вйдня, возив сйль у гори,
та все чув якесь незадоволепе,
мов не натра
пившн досп на те, що властиво повпнно бутн
його занятем. Оттак тягло ся десять
В осе
вйн
ни 1859 року, переходячи Борислав,
поба
ти
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в1усЁла

взяти
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-чив якусь нову‚ муровану буду обйк села на
‹толоцЁ й поцікавив ся, що се?
— Ах, се Домсова копалыпя, — сказав
йому знайомий ееляннн.
— Доме? Се що за Доме?
— Се такий собй панок, прусак. Вйн, ка
жуть, був у ГамерицЁ й там прндивпв ся, як
‚1з кшячки
роблять таке як воду, й вживають
до осьвйтленя.

не елухав довше й побйг стежкою
через потйчок до новоЁ фабрики.
——
Чи пан Доме? —- запитав вйн зажив
ного панка середнЁх 11Ё1‘, що ходив по будинку
й голоенпм
криком давав розпорядкв, раз у раз
лаючи „Ше ёитшеп Ро1еп“ за Ёх безраднйсть
та елямазарнйеть.
— “Таѕ “7011811? — запитав вйн Гершка
побачившп йоге в нутрй будинку.
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Герш

Гершко пйдняв на хвилю капелюх йза
:раз напожив його знов на голову, й сказав, що
зацЁкавив ся новим пйдприемством та хотів бп
оглянути його.

— ЕШЁгЩ негьоЪеп! -— гукнув Домс вн
водячи його а будинка й показуючи напис на
‚до дверми. — Не вйльно до серединп. То шй
‘секрет.

Я

—
вивйдувати ваш секрет,
мовив Гершко, — але хотЁв тйлько одно запи
тати ся: ‘ш еправдЁ з отсеЁ кппячкп можна
зробити чисту нафту?
—

не хочу

— А

й пнтае.

дЁла?

—

вжеж можна. Витшег дай! Ще
Може й ти хочеш брати ся до сего

Чому би нЁ? Мене вже давно кортить
я
й
пару раайв пробував перетоплювати кипяч
ку, але нїчого в того не виходило.

-111
— Певно, такому простакови, що

не мае

понятя про хемйю й хемйчне чищене, нЁколи
чого не вийде. Ходи сюди й подиви ся!

І

нЁ

його до своеЁ фабрики,
запровадив
великий котел повний кипячки й обйк

вйн

де стояв

кйтла дестиляцййний

апарат.

конструкцйю й додав:
— Впшше Роіеп

Вйн

показав йому
‹

уоп

Єгаійийеп!

Мають

тут такй скарби в земл! й анЁ пальцем не кив
нуть, щоб використувати Ёх. ’ Ргепѕѕеп шйѕѕеп
Ісошшеп,

—

щоб Ёх навчити.
Вйе Лиіеп ікоппепѕ апсі1!

—

усьмйха

ючи ся докинув Герш.
—
пробуйте! Штуки нема нЁякої, а про

дасть певнй зиски.
Се була перша лекцйя нафтярства, яку
одержав Герш, й вйд тоЁ хвилЁ його доля була
рйшена. Вйн зараз же сторгував у борислав
ських селян у рйжних пунктах кйлька часток
землЁ, йзараз же уложив собй плян копаня.
За його прикладом пйшли иншй Жиди йне ми
нуло року, як усЁ бориславськй толоки та пу
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дукцйя

—

бо такй найлекше можна було купи
старй
—
ти
покрили ся закопами, що робили ся зов
сЁм прймйтйвио, руками, з бокйв замйсь цямри
ни обгороджувалн ся прутяними кошами й по
кйлькох сяжнях ирокопу давали звичайно жи
лу, з якоЁ йшла кипячкгі.7
Ся продукцйя була легка йнерйзйковна,
тай не дуже поплатна. Кипячка була тзв. за
шкйрна, `торна аж густа. Жиди не вмйли до
‹бре вичищувати 1Ё; виходила нафта жовтава,
каламутна, прудка на нйдпалї, небезпечна в сво
’Ёх вибухах.
Та швидко дестйляцйя зробила ся
йнафта
пйшла на торзЁ, витнскаючи
кращою
американську. Рйвночасно з тим вичерпала ся

—112—
тисячй
ямок
кипячча;
покопаннх
зашкйрна
чим
екрйзь довкола Борнелава давали
ръз екуд
шйше того неапетвтного,
та корисного плнну‚
Треба було копатн глнбше.
Перше десятндЁте тоЁ екепльоатацй, роб
лене по жидйвськи,
поспйшно, з занедбанем
усяких припиейв гййенн й обережности, кошту
вало смерти тисячйв робйтникйв.
Пйд напором
НЗФТОВИХ
ЯмИ
ЧЗСТО
валнлп
ПЁДВВмНИХ’
жерел
ся засипаючи робйтникйв; многй гнблн в чаеЁ
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наглнх внбухйв жерела в кнпячцЁ; полщй й вла
стн безпечности не було анЁ елЁду. Жидн ста
панамн в Бориелавй, задержу
ли всевладннмн
вали в тайнї тнсячнй своЁ занедбаня та злочн
нн. Герш вйв перед у тйм скаженйм танци й весь
увййшов у енекуляцййну горячку. Иому щастн
ло в усьому. Коли деякй його конкуренти вкла
далп тисячй в гешефт, й прокопавшн Ёх безуспй
шно та наробивши ще довгйв утЁкалн з’Борн
слава „без кашйв“, як жартували з них рйп
ники, то Гершови, який тепер у зносинах йз

загранпчншпн фйрмами самоправно прозвав еебе‚
Германом, не тйлько на власннх ‘ластках ща
стило докопувати ся кипячки на десятйм, два
нацятйн чи пятнацятмп сяжнЁ; вйн закупував
його збанкротованнми
також ямн розпочатй
й звнчайно
прокопавши ще кйль
конкурентами
ка сяжнЁв глубше таки докопував ея кнпячки.
За його почнном й головно на його акцйях пов
стала велика дестилярня бйля Дрогобнча,
пер

ша в тйм

Австрй, й здобула для борн
елавеькоЁ нафти широкий торговой вйдбут на
став ся
на вею Европу. Герман Гольдкремер
одною з авторйтетних й впливовпх фйрм у наф
товйм ДЁлЁ; капйтали, якй вйн пускав у оборот,
робнли ея чим раз бйльшй; якпмось йнегннктом
родЁ

в

’

—11З
йще в либацьких часах вйн вйдчу
виробленим
вав кожду добру конєктуру в торзЁ, кожде ко
рисне мйсце на теренЁ. Иому завидували, рйжнй
конкуренти старали ся наводити на нього вся
кй клопоти,
денунцйювали його до суду за най
меншй надужитя в його роботах, та все те вйн
умйв поборювати, скрйзь умйв зробити лад й опа

нувати сйтуацйю.
І тепер згадуючи се десятилЁте горячко
воЁ боротьби, Герман аж швидше задихав,
аж‹
ся в своЁм крйслЁ.
стрепенув
Гарний був час,
пора ненастанного зусиля. Треба було день й нйч
пильнувати, стояти на сторожй, обороняти ся

конкурентйв,
що сотки разйв
несумлЁнних
пйдкидали огонь у його магазини,
ушкоджува
вали його апарати, пйдмовляли його робйтникйв,
бо в Бо
навйть засЁдали ся на нього самого,
в
ту пору панувало право пястука й не
риславй
щадило анЁ робйтникйв анЁ головачйв. Та все те
вмйв
запобйгаючи
Герман оминати щасливо,
шкодам, пйдставляючп ногу своЁм противникам,
викручуючи ся вйд властий. Вйн не сипав грй
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вйд

шми, як йншй Жиди, коли Ёх прикрутить якесь
лихо в вйдносинах до власти, не лякав ся чого
будь й скрйзь умйв показати себе чоловйком со
лЁдним йпевним свого там, де иншй тратили

голову.

майже не жив у ту пору родинним
то
Не бував дома цЁлими мйсяцями,
житем.
Ёздячи до Вйдня, Вроцлава та БерлЁна, то пра
цюючи на мйсцЁ в Бориславй. Часом тйлько вйн
зйтхав згадуючи свою домйвку, до якоЁ його не
тягло иЁчого. Жйнка почувала до нього-якесь
викликане ЁЁ хоробливим станом,
обриджене,
й не
любила й на очн бачити його, тай йз си
на вйн не зазнавав потЁхи. Те, що йому вважа
Вйн

Воа Сопѕігісіог.

8

-—

114

—

ся найпростЁйшим,
найнатуральиЁйшим
ся з сина такогож гешефтсмана,
дочекати

-но

й

вйн

сам

гйдного

наступника

як

його капйталйв,

надй на еправджене. Малий Ду
вже з самого малку був дивноЁ, хорог
вйдко
бливоЁ вдачй.
Страшенно нервовий й дразливий
вйн у дитииствй
терпйв вйд нападйв корчйв по
дйбних до енйлепей, якй мучили його до десяти
У тйм часЁ
лЁт й епиняли його духовий розвйй.
в ньому розвили ся жорстокй йнстинктн, любив
мучити звйрйв йлюдий, дивити ея на терпйня
собачок ‚своеЁ -ма
й конане,
обливав покоевих
тери окропом, випйкавЁм очи, врйзував вуха
й
й хвости
сердечно реготав ся при Ёх болЁзно
Так само жорстоко вйн поводив
му скохилЁню.
ся’зй слугамп, з еусЁдськими дЁтьми; взагалЁ
екрйзь,
де вйи появляв ея, ширив ея страх се
ред дЁтий; ус! звали його не йнакше як стек
лим Дувйдком й тЁкалп вйд нього, щоб не по
що нападали
терпйти вйд його диких капризйв,
його якось раптом, серед веселоЁ забави та дї
точого гомону. Герман мав богато клопотйв йз
за тих дитячих забавок свого Дувйдка. То вйн
витаючи ся з дЁвчинкою, яка йому дуже подо
бала ся, покуеае И лице або завалить на нЁй
еукенку й плеще в долонЁ та регочеть ся‚ коли
дитина верещить й веть ся з болю; граючись
з хлоицявш
вйн нЁ з сего нЁ з того одного по
садить у кропиву або побе терном або вдарить
подавало
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й

—

мало

каменем у голову. Часто родичй поранених дЁ
тий тягали Германа до суду за пакости його
сина й забороняли дЁтям ходити на забаву
з

ним.

На шестйм

Дувйдка до ваен
лйянськоЁ школи, тай тут було не лїпше. Ду
вйдко був тупоі голови, при тйм упертий й непо
роцЁ

вйддали

—115—
и

нЁяк не можно. було вйдучити його
вйд того,
щоб не робив пакостий своЁм това
ришам. Вйн дер іх книжки, рйзав Ёх одежй, ко
пав й смикав за волосе, кого мйг попастп, й ви
робляв тисячнй збитки, щ.о сьвйдчилп не так
про його гумор, як радше про якусь бруталь
ну дикйсть його вдачй й замилувапе до жорсто
кости. Вчителї упоминали його з разу лагйдпо,
далЁ острййше, а нарешй один, пе можучи ви
з його збитками, якй виробляв
пйдчае
терпйти
години, велЁв ученикам простягти його па лав
влЁппв йому кйлька тро
ЦЁ й сам- власноручно
етипок у „стару паню“. Страшно було гляну
З разу вйн
ти, що дЁяло ся тодЁ в Дувйдком.
немов сам собй не вйрив, що його сьшють оити.
Дома його не карали за жаднй пакостий панич
ки, мати ще захвалювала його йвважала 0Ё
пакости за обяв енергйчноЁ, самостййноЁ ватури.
А тут нараз посьмйли, ще з такою церемонйею,
простягати його на лавку! Вйн роэпучливо, за
кусивши зуби, боронив ся, вйдбивав ся руками
й ногами, а далї випявши пйж, який завше но
сив при собй, порапив руку одному з тих, що
ще й йнших,
тримали його, й був би поранив
як би учитель йз заду не вирвав йому ножа
з руки.
Колиж удари залоскотЁли на його т!
ло, Дувйдко иараз замовк, поблід увесь й заку
сив уста аж до крови, й аж тодЁ, як його ви-’
пустили з рук, оглянув ся тупим зором дов
кола, зверещав страшенно й кипув сп на зем
шо в епйлептичних корчах. ДЁти перелякали
оя, та пе менше перелякав ся й сам учитель.
Иого попали трусити, вйдливати водою, але се
пе помагало нЁчого; поклпкали сторожа й учи
тель велЁв вйднести його до дому. Страх, якого
репету паробила РиФка, побачивши свого Гот
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слушний

й

—116—
—

великоЁ любови вона клика
в такйм станЁ. Вона прибйгла до
ла Дувйдка
школи й мало не видерла очий учителеви, а по
тйм побйгла на скаргу до ректора. Сей приняв
Н не дуже то чемно, закидаючи Ей, що розве
зла свого синка як циганську пугу, йтакого
та злобного хлопця вони не мо
розпущеного
жуть стерпйти в школЁ.
— Алеж вйн хорий, хорий! —
кричала
Рифка, у якоЁ серце рвало ся на саму думку,
що хтось мйг доторкиути ея 11 божища.
—- Коли
хорий, то держйть його дома, —
сказав ректор. — У нас не шпиталь, а школа.
— У вас не школа, а шкйродерня, катй
вня, — верещала Рифка. — Я вас до суду по‹
лЁба

бо

так

—

дам, я пошукаю
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На

з

свого права. Я вас навчу!
одначе справа й скйнчила ся,

сьому
-—
тодЁ ще не ро
суд? не приняли екарги
—
а Василйяни не при-.
зумйли науки без битя
няли Дувйдка до школи.
Вйн так й лишив ся
бо

в

в приватнйй
— По

науцЁ.
що йому та школа? — говорила
Рифка своЁй мани. — Вйн й без того все лЁпше
знае вйд них. Вони з одноЁ зависти знущали
ся над ним. Отже я Ём покажу, що вйн сам
без них бйльше навчить ся, як у Ёх дурацькйй
школЁ.
Дувйдкови наняли приватного вчителя, але
справа через те не посунула ся на перед. До
його
предметйв, головно до рахункйв,
деяких
зовсЁм не тягло й година рахункйв
бувала йому
найтяжшою мукою. Тйлько моднй тодЁ крйвпналь

романи „Рйнальдо Рйнальдйнй“ та повйсти Еже
на Сю, Габорйо, Монтепена й инших романтикйв
зацЁкавили його, й вйд тепер увесь час вйлъний
нй

_

Ц7-

пустого байдикуваня вйн обертав на лекту
ру, вйд якоЁ кипйло в його головй й бурило ся
в його Фантазй.
Батько зрештою не дбав про
його виховане.
Вйн також
був неосьвйчений
й
тай
знав
книжки,
не вйдчував
потреби
нЁякого
що
спецйяль
Дувйдкови
при тйм,
ного, фахового знаня не потрйбно, бо вйн буде
мати гропп.
вйд

— Грошй

велика

рйч,

—

говорпв

нераз

— Слухай, син
Герман у своЁм домашнйм крузй’.
ку, грошй, то всемогучий пан! З грйшми тп
мудрий, а без грошей дурень. З грйшми тн

пан, а без грошей капцан. Здгрйшми тебе ша
нують, а без грошей на тебе плюють.
-—

А

менЁ

Й

про грошй байдуже!

мовив

Дувйдко.
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—

А чогож тобй треба? чимби ти хо
тїв бути?
— Розбййником,
мовив усьвпхаючи ся

т

— не для грошей, не для
Дувйдко
рабунку ‚
в землю.
менЁ
йзакопаю
що
грошй? Вйзьму

А

для еамо1 небезпеки,
для тих дивних при
год, що на саму Ёх згадку аж мороз йде по

Отсо менЁ жите!
— Ах, то
рицарська кров! То рицареька
— шептала Рнфка подивляючи
кров!
Дувйдко
тЁлЁ.

вй

слова.

А Гермап

сьмйяв ся.

‹

— Ну, ну, еинку,
тепер то не в модЁ. Ми
також по свопому ровбййники, етоЁмо на чатах,
ппльнуемо хвилЁ, плянуемо напади й вйдбивае
мо чужй, ставимо заеідки й рпзпкуемо. То, син
ку, вййна, в якйй треба бйльше дотепу, хитро
сти, безоглядности
йобережности, як у роз
бййництвй.

—

— Але я

118

—

люблю, — скривив
—
ши рота мовив Дувйдко.
Я люблю, як щосЬ
живе треилеть ся менЁ в руках, а я раз за ра
зом затоплюю ник у його тйло й слЁджу його
тоЁ вййни не

судороги й любую ся етру1пками
горячоі крови, що бе ключем йз його ран, й слу
хаю його передемертного стогону й харчаня.
Отсе приемнйсть! Чуеш. що ти пан над житем
людеьким, коли можеш ‚вйдйбрати його в кож
передсмертнй

дйй

хвилі.

-
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Германови нЁяково’ було слухати такихконцептйв, хоч вйн не вйрив уЁх серйознйсть та
вважав Ёх вискоками тих розбййницьких повй
етий, якими зачитував ея його енп. Лише блиск
його очий, дикий й кровожадний, коли його фан
тазйя забйгала на такй теми, велЁв бачити в них
виплив дЁйеного нахилу його вдачй. Герман здви
гав раменами й йшов за своїм дЁлом, а Дувйд
ко иовго ще з матїрю фантазував на тему роз
боЁв й вбййств, й вона з подивом
слухала його
фантазйй та все лише шептала:
—Рицарська вдача! Що за рицарська
вдача.
— От дїтвак, нехай фантазуе,
— мовив
потйм зажму
Герман спльовуючи на пйдлогу,
очи
й
рив
задрймав.
1 снить ся йому,
що вйн лежить на зеле
нйй впуравй, пахучйй подихавш весни, а над ним
висить ясне небо глубоко-блакитною безоднею.
1 мурава пйд ним мов ледова
крига илпве ку
днсь по якомусь невидному, безбережному мо
рю. Иого серце починае бити живййше, мов
у чоловйка, що летить, але рйвночаево все його
тТло такс ослаблене, знесилене,
що вйн не мо
же ворухнути авЁ рукою, анЁ ногою. 1 глядить
у гору й бачить, що край його голови ииростае

—119—
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пальма

й
звйшуе над ним свое здоровенне ли
А в тйм листю во
сте мов великий
парасоль.
рушнть ся щось неясне, невидне в тЁни листя,
а замйтне тйлько якимись металевимн вйдбли
сками, що пробйгають вйд часу до часу, коли
те неясне частиною свого тЁла висунеть ся на
Ах, тепер в1н бачить: се га
сонЁчне сьвйтло.
дюка, величезна гадюка, Воа Сопѕйтйсюг, що
склубив ся серед пальмового листя й отсе ви
сунувшн голову в низ й загнувши шию гаком
своЁми проннзливими очима вдивляеть ся в ньо
го. Герман й собйж не може ввести очий вйд
зору гадюки; його серце беть ся швидко-швид
ко — не знати, ‚чи трйвогою, чи радйстю;
анЁ
думки про те, щоб тЁкати кудись, кликати по
мочи. 1 нараз лускйт, мов би з батога трйснув,
гадюка випростувала ся й впала з дерева на
мураву ось-ось бйля нього й на своЁй шиЁ вйн
почув холодний дотик И голови. 1 прокинув ся.
— Ну? у вирвало ся несьвйдомо з йо
го уст.
Перед ним стояв Дувйдко, покритий пи-‘
лом, заднханий й з густимн рутиянцями на лицт’.
‚—- Се ти? — промовив Герман окидаючи
його очима.
Шшки йшов?
— мовив
НЕ, верхи Ёхав. На буланйм,

-

Р

Дувйдко.
—

не скинув тебе?
Дувйдко не нйдповйв на сю невинну йнсй
нуацйю, але еїв на рйг стола мов на коня й по
чав махати ногами.
— Можс що стало ся дома, що ти при
Ёхав? — питав Герман не ворушачи ся з фО
телю й докйнчуючи свою ейесту.
НЪ’, не стало ся нЁчого.

-

-—

1

А чогож

ти

приЁхав?

— 12О—
— Так собй.
Нудно стало. Що менї робити?
Щобудь роби, то не буде нудно. Ось

-—

тут до веденя рахункйв здалась би ще одна сила.
— До веденя рахункйв! Ё екрикнук
Ду
— Тиж знаеш, тату, що менЁ
вйдко.
рахунки
обридливййшй вйд усього на еьвйтЁ.
— Попробуй, то швидко й засмакуеш.
‹— НЁ,
не хочу. Як засмакую, то вйзьму
ся, а тепер не хочу.
— Ну, то може полЁзеш у яму?
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Дувйдко витрйщив очи на батька. Така
думка, щоб вйн лЁз у яму як простий рйпник,
не приходила йому нїколи в голову.

— У яму? Чого?
— Копати, — з усьмйхом вйдповйв
Гер
ман. — Коли тобй нудно, се найлЁиший спо
небсзпечно,
1
ейб.
почуеш, як заморока хо
дить по нафтових жилах й булькоче й преть ся
до стЁн ями. Ну, й плату дйеганеш.
-—

А

ти був там, у низу?
— Певно‚ що був.

—

—

Ну

й

що?

-

нЁчого. Побув‚ покопав тай вилЁз.
— Ну, то менЁ
Не пйду. 1 за
байдуже.
галоь1, тату... я хочу бути великим чоловйком.
Добре, будь.
— 1 елавним, голосним на весь
край.
— Не знаю, на що ее тобй
придаеть си,
але як хочеш, то будь.
—‹
Чую в собт силу, вйдвагу, рйшучйсть...
-— То
дуже красно. ЛЁзь у яму й працюй.
— Тату, не сьмйй ся з мене! Мене пре
щось, розпирае
до якогось незвичайного дЁла,
а ти менЁ: лЁзь у яму.— Якогож тобй незвичайного дЁла
треба?
ти
можеш
незвичайне?
Що
зробити

’

1

-121
— О, зробити незвичайне дЁло! Певно, на

се треба й незвичайного чоловйка, незвичайноЁ
вдачй. А все те в мене есть. Мене розпирають
бажаня не дають менЁ
гадки. Якйсть високй
спати.

-

-—

Окйлько знаю,
мовив усьмйхаючи ся
--—
спиш
Герман,
мйцно й храпиш як жор
усе
новий кам1нь.
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-

— Але й
у снЁ не покидають

мене думки!
говорив
уваги на бать
—
вовй кпинн.
Я би хотЁв видумати щось таке,
чого доси нїхто не видумав, збудувати
щось
таке, чого нЁхто не збудував. Я би хотЁв виду
мати чоловйка иншого, висшого понад те, що
жне нинЁ на землЁ. Щоб вйн плавав у водЁ як
риба, лЁтав у повйтрй як птах, щоб мйг пйдне
сти ся на мйсяць, на сонце, пролЁтатн всесьвй
тнй простори
як промйнь. От се було би раз!
би
Отсе була
найбйльшого фй
задача гйдна
льософа.
Дувйдко не звертаючи

—

Видуматн се, Дувйдку, потрафнть

рень, а зробити

—

й

ду

от що труднЁйше. Та вжеж
всякй машини й до бйганя й до

повидумували
плаваня й до лЁтаня...
— Машннн!
Що таке машини? 'Гп ЁЁ зро
би, ти ЁЁ монтуй, ти ЁЁ обслугуй, а вона попсу
еть ся й ти стйй як дурень! Тьфу, паскудство!
Тут не машин потрйбно, а натуру людську пе
ремйнити, пйднести на внсший ступйнь! Ось що
й

менЁ

’

хотЁлось би видуматп.
——
А може би ти хотЁв дещо гроший?
— На що менЁ
гроший?
— Ну, так, на цукерки, чоколядки.
— Що то, я дитина, щоб Ёв
цукерки та

чоколядки ?
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— Та хоч

тобй

иудило ся

льозофйею.

не дитина. Все таки менше б
не займан ся б такою фй
Ну, але годЁ з нею. МенЁ пора йти
й

й

оглянути роботу.

ти
Пйдеш

зо

мною?
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П".
Сонце починало хилити ся з полудня. Ио
го горяче промйне сипало ся йскристим дощещ
на бориславеьке пйдгйре, розеипаючи ся по су
горбах еЁрОЁ глини, видобутоЁ з глубочезнпх
ям, розпалюючи тонкй, дротянй лииви навине
нй на корбах,
заломдюючи ся ймигтячи всЁми
фарбами веселеки на калюжах густої кипячкн.
Тягло душним, нафтовим’ сопухом. Мелянхо
лЁйно поскрипували корби, якими спускано ро
бйтнпкйв
у глубйнь або добувано з низу леп
у кйблях. Помйж ямами вештали ся тут й там
дозорцЁ; бйля корб стояли робйтники й раз у раз
ся в низ, то пйдйймали
то згинали
ся в гору,
вся
заховала
ся в глу
праця
крутячи корбамп;
бйнь аемлі, там у тЁснЬ темнй ями, де блимали
лише маленькй лампочки, а заморока глухо
булькотЁла в пйдземних жилах.
Тут й там помйж ямами здйймали ся кошарп
або великй шопи, що були складамп робучих зна
матерйялу. Тут звичайно й са
Мй робйтники спочивали
дожндаючи евоеЁ черги
— йти в яму. Робили день й нйч, на „шихти“,
кождя. шихта по шйсть годнн. Виробивши ших
ту однй робйтники виходплп на верх, а иншй
йшли -на їх мйсце на дно. При корбй один ро
бив звичайво три шпхти, тобто 18 годин без
упиву ; молодй хлопцЁ, яких найчастЁйше уживано
до сеЁ працЪ в перших днях блювали вйд за
рядйв та добутого

-124—
при тйй роботЁ й часто падали
знесиленй, поки дозорець копняков1 не доводив
Ёх до притомности.
— Не лежи, Пся твоя мать! — кричав

вороту в головй

дозорець.
Дуй свиня

—

Хочеш

у ямй

хлопа

задушити?

за штири шйстки!
хлопець хапав ся знов за корбу, якою
млинковано повйтре з гори до ями, щоб ви
перти вйдтам удушливй нафтовй сопухи.
Дзїнь- дзЁнь- дзЁнь! Дзвйнок з ями. І два
парубки хаиають ся за вишу корбу, що стоЁть
на двох стовпах над ямою й починають тягти

І

Одно йде в гору, друге рйвно
часно в долину, й поки тут одно випорожнять,
друге в низу наповняють. І так далЁ, також без
в

гору

вйдро.

упину вйсЁмнацять годин.
Герман йз сином йшов помйж ямами,

по
отих
корбарйв,
що раз
довгими рядами
хитали
кланяючись
мов
автомати
ся,
у раз
мйрно
ся.
Іх видно було
пояс
йзнов
у
простуючи
Звиш десять тисяч
скрйзь, куди оком глянь.
ям на широкйй левадЁ прозванйй Новим сьвй
том, було в руху, й вся та левада виглядала
як велика пива покрита отакими розхитаними
Якийсь сонний, понурий дух лежав
людьми.
над левадою. Лиш деде в кошарах цюкали те
слї лагодячи новй цямрини для ям; у шлюсар
нЁ бйля ДомсовоЁ
пищать йсвищуть
фабрики
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мйж

циркулярки, острячи знарядп до лупаня каме
ня, який дскудп попадаеть ся в ямах ; дим чор
ними стовпами
стоЁть над дахами дестилярень
й
там, коло тих дестилярень чути
на ВолянцЁ,
та тракто
фйрманйв
гам1р 1 крики робйтникйв,
ся по
рйв. Герман з залюбованем роздивляв
крайобразЁ, що для ока не проявляв нЁчого при
надного крйм хиба темнозеленого ДЁла, який за

—-

125

кривав захйдну й пйвденну часть обрйю. Для нього
сей крайобраз був найлюбййший з усЁх, бо з нутра

плило його богацтво. Зашкйрна нафта
вже давно вичерпала ся, треба було йти глуб
ше; тут появили ся богатй поклади воску, з яко
го Герман надЁяв
ся великих зискйв, маючи
вже звйстку про спосйб його чищеня. Треба бу
де будувати для сего нову дестилярию, ну, та
се не бйда. Аби тйлько докопати ся богатших
жерел кииячки та покладйв воску, аби тйлько
пустити дЁло в бйльший рух! Оттой сонний су
покйй, що лежав над Бориславом сього лЁтньо
го пополудня, дуже не сподобав ся йому; вйн
клекотЁло
рад би був, щоб тут стояв гамйр,
ся
вештали
жите,
купи народу. Адже се же
рело сьвйтла на ввесь край, жерело промисло
вого руху. Не вже все в ГаличинЁ мусить йти
так сонно, мляво, так якось по патрйархально
му, немов би тим людям усе на свйтЁ було
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сеЁ

землЁ

байдуже ?

—
— Тате,
чуеш?
промовив Дувйдко.
-- Дзвйнок йз ями. Ну, щож у тйм ди

-

вного ?

нагло

Алярмовий

Дзвйнок

над

якимось
затих. До ями

-

дзвйнок!
найблиашою

розпучливим
пйдбйг

ямою зазойкав
голосом й нараз

дозорець.
— запитав тих, що
кру

Що там таке?

тили корбою.
Не знати. Вйдро не йде.
— Обвалила ся яма.

І

дозорець живо
безпеки, засилив його
вйдро.

—

— мовив до тих, що сто
лише
За хвилю щез у ’пйтьмй,

Опускайте!

яли при корбй.

накинув на себе пояс
за лииву йвступив у

—-126
сьвйтло лямпки, яку мав при поясЁ, мов чер
воний червячок вшгало йнодЁ з глубокоЁ пйтьми
й знов
щезало в нЁй.
Уже десятий, уже двацятий, трицятий, со
— тяг
роковий сяжень. На пятьдесятйм сигнал
ти назад.
Що там таке? — запитав Герман до
зорця, коли сей появив ся на сьвйтло.

-

-

—

Завалила ся,
сказав вйн- коротко.
_- Нафта виперла стЁну й залила все до самого
споду. Двацять сяжень криницЁ.
—Ну, слава тобй Боже! — шовив Гер
ман.

— А бе ще жерело?
— Сильно ба. Бачите,
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крий, поки пйдтягли.

я до половини
Ще хвпльку, булоб

не залило.
— А копач ?
— Ну, що
про нього й балакати!

—-

й

І

мо
ме

вйн

.
‹
махнув рукою.
Герман також махнув рукоюй пйшов далЁ.
Що значить копач, коли нове жерело нафти
вйдкрило ся! Що значить одно жите людське,
а хоч би й сотки й тисячй Ёх, де ходить о отво
з яких по
рене нових жил земного богацтва,
’пливе користь на многй поколЁня! Зрештою ко
пач погиб через ’власну необережнйсть — чом
не сйгналЁзував швидше? А в тйм хто там бу
де питати за копачем! Пусте дЁло! Не вйн пер

ший, не вйн

й

остатнЁй.

НинЁ очевидно
стило ся йому, бо з кйлькох ям подоходили
нього вйсти, що показали ся надзвичайно
гатй жерела нафти. Вйн рад був тому, та
те в кождйй кошарй докладно
переглядав
хувки, копальнянй знаряди, мляпки, линвп

ІГерман

йшов

далЁ.

ща
до
бо
про

ра
—
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й точнйсть.
І робйтникйв розпи
не
Ёх
чи
тував,
кривдять
дозорцЁ.
— Та що нас мають кривдити, — сказав
як дЁдько, що тйлько що ви
один зачорнений
ями
лежав на землЁ й важко дихав.
лЁзши з
— Най Бога просять, аби ми Ёх не кривдили,
бо з нами нема що зачйпати ся.

любив порядок

В кошарах, при огнищах, що розпалюва
на н1ч та тлЁли й весь день, де робйт
ся
-ли
ники курили люльки та варили собй страну або
пекли бульбу, йшли мйж ними веселй та сво
про свою дома
шню мйзерйю, про сварки в родинЁ, про проце
си та вййськовй
екзекуцйЁ по селах. Иншй зга
дували аалюбки про давнЁх опришкйв, що мсти
ли ся на злих лапах, оповйдали дива про Дов
буша, що скрйзь позакопував скарби, про веле
тнЁв, що став на однйм версЁ й вйдсн подавав
топйр другому, що стояв на другйм версЁ. А всЁ
’
вони хвалили собй Борислав.
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бйднй

розмови.

Однй

оповйдали

-

'Го наш тато, наш опйкун! — говорив
один копач. — Що менЁ тепер пан й його око
мон! Я Ёх й знати не хочу й на роботу до них
не пйду. Я тут маю римський, а при камени
й пйвтора римського на день, а у пана за день
косовицї по штири шйстки. І навйть горйвки не

-

дасть. Най собй шукае дурних.
А в йиму не лечно лЁзти? — питае
.
якийсь патлатий Гупулик, що недавно прибув
у „Буриславку“ та не мйг йще вйдважити ся
і1113111

В

яму.

— От
— вйдповйдае копач. — Чо
дурний!
гож мае бути лячно? Робота як робота.

— Але може

обвалити

си

або

залле, йик вйбухне, — шовнть Гуцул.

кипечка

—128—
з того! Смерть як мае по‘
то
постигне, хоч ти йеза пйч
стигнути чоловйка,
сховай ся. Адже нас тут працюе зо пятьдесять
тисяч, а як десь коли одному чи двом пригра
— овва! Чого тут лякати ся!
фить ся нещасте
— ’А ти вважай, — кидае свое слово ин
ший ппкаючи люльку, — що ти тут свобйдний
як птах. Батько тебе не лае, мачуха не пи
лнть, нЁхто тобй в ложку не заглядае.
Що за
робиш, то твое, робнш собй з тим, що хочет.
- —
У мене жйнка й дЁтщ — вйдхмовляе Гу
тай
цул, — менЁ аби заробити на податок,
—-

до

Овва, та що

дому.

— То

у яму, бо так на верха при
корбй не швидко заробиш.
— Вйдав, шьо мусю, — мовив Гуцул, —
хоч бою си, ой, мамко моя, йик бою си тоЁ
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йими

лЁзь

!

вы

присутнй сьмйють ся, а Гуцул пика
ючи люльку все повторяе: Бою си, тай шьо ми
зробнш! Все мн си здае, шо йик у ню влЁзу, то
вже бйрше свйта не побачу.
Герман проходячн по при ямн нераз за
любкн пйдслухував такй розмови й всьмйхав ся.
Сеж було сьвйдоцтво тих простих людий про
в Ёх житю —
добродЁйства нового елементу
Вйн дае Ём можнйсть вяй
промнелового руху.
ти зй староЁ тЁсноти та безрадности
патрйар

хального

житя,"п1знати бйльше сьвйта, розни
нути свою волю. Що з того, що сотки, тисячй
Ёх погянуть або зведуть ся нЁ на що! Без того
нЁяка перемйна в суспйльнохну житю не вйдбу

меншеб Ёх пропало‘
в домашнЁй глушй? Герман був чоловйк прак
тичний, далекий
вйд усякого сантименталізму.
Як генерал в часі битви бачнть тйльку свою
ваеть ся,

тай без

того чи

—129—
ея осягнути Н, хоч би кйлько
його людий упало, так само й вйн при евоЁх
промиелових спекуляцйях. Дбати про якусь осо
бливу забезпеку- робйтнпкйв,
про те, щоб етЁнп
ям були солЁднЁйше
{не залили
оцямброванй
ся‚- вйн не вважав себе в обовязку. Най про ее
дбае полЁцйя! Як вона накаже, то я й зроблю,
а так на що менЁ зайвого кошту? А робйтни
ки все знайдуть ся.
Ось змйна шихти. Зазойкали дзвйнки по
кошарах, й з ям почали витягати копачйв. Во
ни були звичайно
цЁлй мокрй вйд поту й впри
на
сьвйт
довго видихували ся пйсля за
нувши
духи, яка не вважаючи на помпованв повйтря
в гори стояла особливо в глубшпх ямах.
Бйля
ям йде гамйр, дехто жартуе еобй з тих, що ви
лЧзлп, а тй, що тепер на черзЁ, првготовляють
ся йти на низ.
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мету

й

стараеть

м,

тй,

— гукають Ём
— (Ейск
товарпшй!
що лишають ея на версЁ, й звйльна ямп знов

проковтують тисячй людий.

— 611101; апГ! —
повторяе й еобйж Гер
—
мая.
Так й треба! Нехай йдуть, нехай ко

се жерело еьвйтла! [Ём
з часом яенЁйше стане в Ёх безпросьвй
тнйй пйтьмй. А в тйм стане чи не стане, для
мене головка рйч розвйй моїх дЁл.
— Тате, — озиваеть ея Дувйдко, — а по

плють
самим

й

викопують

що тобй так убивати ся при евх дЁлах?
— Як то по що? —
днвуеть ся Герман.
— Хиба
питане?
може
бути
тут
— Я не бачу нЁякоЁ дЁли. МенЁ
обридлп
во дивити ся на се.
—
— мовить Герман. —
Що ‘ш розумйеш!
Ти яЁякио: дЁлом ще не займав ея, то й не
знаеш, як воно захапуе чоловйка. Хоч бп вйн
Воа Сопзшсйог.

9

—13О—
иншоЁ цЁли перед собою,
а. для
самого дїла, для оказаня своеЁ еили й
зручности вйн працюе далЁ. Аби щасте вхопи
ти в своЁ руки! Та я надЁю ся, що й ти раз
засмакувавши набереш охоти до дЁла.
— НЕ, нЁколи не наберу! — мовив Ду
—
вйдко.
Нудно се все. Тай по що? По що
й

не

менЁ

бачив

нЁякоЁ

бути богатим?

— Щоб панувати над людьми. Щоб ба
чити, як вони хилять ся перед тобою, готов}

услуги свою силу, свйй розум,
свою науку, щоб тйлько занопасти твое! ласки.
Ти ще не розумйеш, сину, яка се роскйш — по
чуте своеЁ сили, в тйй певности, що як я за
хочу, так воно й станеть ся‚ хоч бп там люди
вйддати

тобй на

ся й гибли для мене.
ГоЁв не жаль, — мовив
Дувйдко мов
—
Вони бруднй й вонючй.
йз задуми.
— То би ще байка, що бруднй.
Гйрше те,
То
них
як во
Ади,
есть,
для
що дурнй.
гйрше.
ни л1зуть у ями 1 гадки не мають, 1 задоволя
ють сн мйзерним заробйтком,
який тут же за
раз й пропивяють. А моглиб булн давно робити
ее для себе й доробляти ся капйталйв. Адже се
Ёх грунт був.
Вони бачилн, як йз нього скрйзь
виступае кипячка, й клали його тай кляли свою
долю, що Ёх посадила на такйм грунтЁ. А при
дивити ся до тоЁ мази, довести Ёї до вартости
—
борони Боже! Сотки лЁт вона була для них
лише завадою. А тепер бач, вона ожила й Эх
поперед усього змела з землЁ. Вони попродали
своЁ грунти за пйв дармо, пропили грошй, а те
пер як непишнй йдуть у нас шукати заробйт
ку. Земля, Ёх земля мстить ся на них, прокон
туе Ёх день за днем. 1 менї не жаль Ёх. Дур
надривали
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—

ному так

й

треба.

—131—
Оттак розмовляючи вони пйд захйд сонпя
вийшли аж на Волявку, де ‚стояв головний
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Германйв магазин, була контора й в нЁй сидЁв
Власне по
завйдатель Германових копалень.
чала ся виплата робйтникйв, що купами при
ходили з рйжних часток, весело гуторячи, зви

чайно вйд пробувавя в атмоеферй лепу, воску
й кипяики вйд нйг до голови чорнй як дЁдьки.
В канцелярй був патовп, йшов гармйдер й бряз
кйт дрйбних гроший;
ждучи своеЁ черги юрба
стояла перед дверима канцелярй
робйтникйв
1 гомошла.
—
—
промовив Гер
Добрий вечйр вам!
ман наблпжаючи ея до них. — Ну, що чувати?
Робйтники поздйймали капелюхи, та зараз
же й повкладали Ёх на голови. З жидом вони
не церемонили ся, говорили еыйло, не так як
з першим лЁпшим паном.
— Та гараад би було, — скачав один йз
них, — коби в ямах безпечнїйше оуло. А то
йде чоловйк до неі тай свого житя непевен.
— Ну, що я на те
пораджу? — мовив
Герман.

—

Треба би мйцвЁйше цямбрувати ями.
вже наказав. Тут заложимо вар

— Я
отат,

нехай
-—

А

роблять цямрини, кйлько треба.
иншй жиди й слухати не хочуть про

дощанй
цямрини.
’

-

— Бо капцани, —

мовив Герман,
боять ся кошту, а про людську безпечнйсть
Ём байдуже.
А я не хочу, аби в моЁх ямах
люде дусили ся та гибли.
— Дай вам Боже вдоровле, пане Гольд
кремер. Ми у вас немаемо кривди.
Обступили його

ти та оповйданя.

зй

згйрдно

веЁх

бонйв,

пйшли

Дувйдко тимчаеом пйшов

жар
дал

-132
дорогою й зайшов у лЁс. Вйн ще не був у ньо
му нЁколи й жидйвським йнстинктом якось жахав
ся його. А лЁс стояв чорною, велетенською стЁ
ною, вкриваючи гору геть аж до найвисшого
верха. Вййшовши стежкою якийсь шматок до
роги Дувйдко почув себе мов у бочцЁ. Хоч на
дворй було ще добре видно,
тут стояла вже
нйчна пйтьма. Дувйдко зупинив ся й почав при
слухати ся. Над лЁсом стояв глухий гомйн, де
неде скрипйли ялицЁ розхитанй вйтром зовсЁм не
чутним у низу. Заскиглила сова. в верховйтю,
а друга захихотала ся жасно десь у дуплЁ пйд
корою. ЗахрустЁли у низу гиляки, йДувйдво
затерп, задрожав усЁм тЁлом й пустив ся що
духу тЁкати з лЁса. Сам не знав, чого бояв ся,
але тЁкав спльовуючи що хвиля на боки.
Ни, лЁс! Най йому всячина! Страшно
—
шептав вйн опинивши ся на вйльнйм
тут,
—
Я би тут не почував! Здаеть ся, що
полЁ.
згиб би зо страху.
Звйльнив кроку. Стояв на високйм склон!
гори, куди вела стежка, й дивив ся на Бори
слав. Сумерк покрив уже село, І.огорнув його
’густою, смердючою парою,
що н1як не хотЁла
пйдйймати ся пйд небо 1 очистити повйтре в ни
зу. ’Крйзь ею пару де-де проблискували мов
вовчй очи огневй ватри в кошарах, а на даль
шйм обрйю на пйвнйч миготЁли сьвйтла в вйкнах
селянських хат. Дувйдко думав про щось, на
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_

думав

з
й

ся йне

иригйрка,

шваркотЁв

гаючись

спустив

потйчок,

перескочив

у його стйп,

й

ся

що

попростував

стежкою
вив

ся

до Бо»

рислава.
Вже й нйч надййшла. Герман сам вернувдо Борислава думаючи, що син перед тим вер
нув до дому, але там не було його. Були на

1зз

—

на нафту й на
вйск, якого рафйнерйю
треба було робити як
найшвндше. Герман засЁв зараз писати листи.
Упоравши ся з сею роботою подзвонив й запи

томйсь сьвйжй листи,

тав у слуги:

_

зав1овленя

-

ще не прийшов?
касинЁ на вечерй.
туди.
Вйн одяг ся й пйшов до касина.
там не
було Дувйдка, та вйн не дуже турбував ся сим.
Адже не згубить ся нїде. Походить тай верне
Дувйдко

— НЁ. Певне буде в
— Ну, ну. Пйду й я

І

незабаром.
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Вйн

засЁв

до

вечерй

й

поки

приготовили

йому пару котлетйв, сЁв пйд вйкном й дивив ся
на ту часть Борислава, де лежала головна гру
па його копалень.
Кошари з високими дерев
ляними вежами бовванЁлн в сивому туманЁ мов
неньки здоровенного
зрубу, а десь колись у
коли
низу проблискували сьвйтла лЁхтарепь,
хтось йшов з кошари до кошари. Протяжно за

стогнала свиставка в далекйй дестилярнї, й пу
гач запугукав на старйй вербй тут же над да.
хом касина. У Германа пробйгла дрож поза
плечима.
— буркнув вйн сам до
_—
Гарна птиця,

-

а чомусь нЁколи не можу ЁЁ чути без
жаху. Чи справдЁ вона ворожить якесь лихо ?
Тьфу, й сам не вйрю тому, а чогось страшно.
Така вже дивна людська натура.
Та в тйй хвилЁ бухнув здоровенний снйп
промйня вйд землЁ аж пйд небо йщось глухо
загучало, мов йз горла десяти волйв. Потйм пйд
няло ся величезною лЁйкою в гору кроваве по

себе,

лумя, почув ся трйск розваленоЁ й горючоЁ ко
— в ямй
шари
наступив вибух. Бовдурами за

—

1З4_

клубив ся над ямою густий, удушливий дим,
якого важку масу з низу лизало полумя.
— Моя яма! — скрикнув Герман й зйр
вав з мйсця, щоб бйгти на пожежу. Вхопив ка~
пелюх й погнавщо духу. Не далеко бйгши зди
бав Дувйдка, що задиханий, заляканий бйг йому

_ Ти тут?

на зустрйч.

Де ти був?

_

запитав

батько.

— Де був? Був у лЁсЁ. А бачиш Фа
ерверк?
— Бачу, та се ще байдуже, аби огонь
лише не розширив ся.
— Куди йому ширити
вйд инших.
—-

А все таки треба’

ся?

Яма далеко

побйгти.

Чи не спав
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хто в кошарй?
—
Дувйдко не сказав нЁчого. 'Га коли прибй
ко
гли на мйсце, вже робйтники з сусЁднЁх

~

закидаючи пожежу глиною,
а иншй- в недогаркйв кошари виносили
трупи
що спали там, були захопленй ви
робйтникйв,
бухом, обризьканй горячою кипячкою й майже
моментально
подушенй полумям. ДальшоЁ не
безпеки не було. Герман зйтхнув важко дивля
чи ся на обгорйлй тїла робйтникйв, але Дувйдко
шар

працювали

розсьмйяв

ся йсторичним

сьмйхом.

— А бачиш, бачиш. як вони
тепер вигля
дають!
говорив до батька виходячи ся вйд

_

сьмйху.

—-

Вйднй люде,

— мовив Герман.

— Що

то може необережнйсть!
допустили огонь до
ями тай самй потерпйли.
— 'Га де допустили, се я сам вйдкинув,
— мовив Дувйдко.
ХотЁв побачити,
як по-.
зривають ся вйд гуку та почнуть утЁкати, а во:
ни посвули твердо тай не чули гуку.

_

—1З5—
Герман перелякав ся й кинувши ся до си
на затулив йому рот:
— Та чи ти
тай голосно призна
здурйв
еш ся? Хочеш, аби тебе арештували за пйд_

пал? От йщёдурень!

— Овва,

що менЁ зроблять! Я еобй для
мовив Дувйдко здвигаючи плечима.
забавки,
Алеж живй люди! Посиротив дЁти!
мовив Герман.
— Овва, яка шкода!
Що вони вартй всй
на купй? Мені Ёх не жаль. А варто було по
ся серед огню
дивити ся, як вони побудили
ймов безумвй кидали ся на всЁ боки. Один
ослЁплений полумям просто бовтнув ся в горючу
яму. Ха, ха, ха! Се був вид, якого не/забу
ду нйсоли.
Та Герман ще раз затикаючи йому рота
потяг його з собою до касина йне чекаючи
сЁв йз ним
на вйзок та почав що духу
вечерй
гнати до Дрогобича. Коли виїхали за Борислав,
вйи
оглянув ся й бачив ще лиш огнянй недо
гарки кошари. Полумя погасло. Вйн зацмокав
й
обертаючи ся до сина сказав:
Ну, ‘ш не збиточник ти? Адже як би
хто почув, що се ти зробив, то не богато й
хибувало би, щоб й мене з тобою кинули в той
огонь. 1 що б було тодЁ?
плечима
й
почав
Дувйдко
здвигиув
свистати.
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У‘.

У Ворислав1
декйлька мйсяцЁв.
ся оживлений рух. По десятилЁт
нЁй „нафтовйй горячцЁ“,
що якийсь час почала
иже була притихати, почала ся воскова горячка.
Бориславська Нафта стратила деякй ринки на
заходЁ, виперта звйдси американською;
Угор
себе
зиключила
щина
у
галицьку рафйновану
Минуло
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знов починав

нафту й побудувавши своЁ рафйнерйЁ бралаз Га
личини
лише сирйвець. доходили чуткп про
величезнй нафтовй жерела за Кавказом й про
капйталЁстйв робить
те, що епйлка заграничних
величезнй приготованя до експльоатацй тих же
рел на таку скалю, про як} доси не марив нЁ
хто анЁ в Европй, ані в АмерицЁ. Галицькй наф
тярй похнюпили ся й не ждали собй добра вйд
такоЁ коиектури, обмежували продукцйю боячи
ся краху. Але вйск земний пе мав конкуренцй.
Завдяки працям бельгййського хемйка Ван Гехта
спосйб його чищеня й приготовуваня для фабри
кацй сьвйчок був удосконалеиий йвйск пйшов у
гору. Гермаиови Гельдкремерови пощастило за
контрактувати Ван Гехта на директора для
великоЁ рафйперй воску, яку вйн збудував бйля
Дрэгобича, й вйн розпочав фабрикацйю сего но
вого товару на великй розмйри.
Йому вдало ся закупити в Бориславй зиачнй
засоби сирогр воску в тих магазииах, де вйн
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лежав без ужитку; закупив Ёх у недогадливих
нафтярйв по дуже низькйй цЁнї й пустив свою
фабрику в рух. Товар пйшов над сподЁване до
чим раз бйльше,
бре, замовлень приходило
1 з
НЁмеччини, де якась велика спйлка капйта
лЁстйв заходила ся увйльнити нЁмецький торго
вий
переваги,
ринок з пйд американськоЁ
РосйЁ;
і з
Ходило тепер о можливе збйльшено
власноЁ продукцй воску та о можливо дешеве
вакупуване його у инших фйрм, поки цїна си
рйвцю не пйдскочить, й тут Герман розвипув
дїяльийсть з тою енергйею, яка характеризувала
Вйн перенЁс ся до Бо
його за молодших лЁт.
риславадіень у день бйгав по всЁх магазинах,
иаглядав усЁ ями, в яких докопаио ся воску,
переводив сотки дрйбиїйших й бйльших умов на
його доставу й силкував ся зйбрати весь сей
артикул у своЁх руках. приходилось пару разйв

готовй вже консорцй капйталЁстйв на
нових
рафйнерйй, приходилось перетя
будоване

розбивати

гати на свйй бйк, навйть приймати
до спйлки
з собою деяких властивцЁв, що в своЁх ямах
натрафили на значнЁйшй восковй жили, а при

було дбати про скорий транспорт ма
терйялуй про тисячнй дрйбницЁ, якй надавав сам
хйд роботи.
усьому,
Герман постарчав
був
скрйзь, де насувала ся якась труднйсть, й ще
знаходив час лазити особисто по ямах та до
тйм треба

слЁджувати

при

помочи

спецйялЁста-геольога,

Львова, де би можна надЁяти
спровадженого
ся богатших покладйв воску. В тйй ненастаннйй
всЁх своЁх духових
бйганинЁ, в тйм напруженю
й фйзичних
сил вйн почував те задоволено, що
може
заповнити
жите живим змйстом, а
одно
дати йому змисл й мету.
Одного дня, коли „пан йнжйиер” уже виЁхав
зй
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—1З8—
був до Львова, Герман не видержав й вже сам,
без його проводу спустив ся в одну яму, на
яку чомусь мав велику надЁю. Ся яма лежала
на самйм краю його парцелЁ й припирала без
посередно до громадськоЁ толоки, якоЁ окружна
-власть чомусь не позволила продаватн нпсому.
Гермапови вйд самого початку „восковоЁ го
рячки“ видало ся, що тут, пйд сею голого то
локою, декуди зовсЁм лисою, а декуди в видо
линкях порослою тернами та песьою травою,
тут, у низу мусять лежати богатй скарби, якй
природа заздрйсно ховае вйд людського ока. Вйн
велТв конати
яму так блнзько своеЁ граннцї,
як тйлько дозволяв урядовнй припис, й стратив
на ту саму яму, доведену до 80 сяжнЁв, уже
кйльканацять тисяч, але доси зовсім безплодно.
Та Герман не тратив надН й отсе другий ни
третЁй раз надЁв на себе рйпницьку блюзуй ве
лЁв спустити себе помалу в низ, по дорозЁ скрйзь
обмацуючп цямрини, чи де не загнули ся нйд
напором воску, нюхаючн на всЁ боки, стука
ючи та гукаючи, чп не ночуе щось такого, що
Та нЁ, яма
навело б його на щасливий елЁд.
була глуха й нЁма, не давала нЁякого знакуе
Ось Герман уже опинив св на днЁ й важко
дишучи почав лямнкою осьвйчувати, шпортати
та обнюхувати стЁни.
В ушах його шумйло —
Та нЁ, не
знак, що воздух у ямй був спертий.
те лишень! Звйдкнсь очевидно вйяло холодним
газом! Мав бн се бути який знак? Герман ще
раз похилив ся до стЁни, з якоЁ йшов той газ,
ще раз наблизив до неЁ лямпу‚ й побачив унЁй
тоненьку як нитка розсЁлину, що знгзаковатою
лЁнЁею скйсно бйгла з низу в гору й губнла ея
в пйтьмй. Вйн притулив ся до тоірозсЁлини й по

чув зовеЁм виразно:

дме

з

неї

вонючий духЁ

‹—-

139

—

То не иафта,

бо та давно проломала би стЁну
й
бухнула би в яв1у‚ Се тверде тЁло—очевидновйск! Се той екарб, якого вйи шукав й який дасть

йому нову силу.

Вйн

аж захлипав

зй

зворушеня

подзвонив, аби тягли його вгору. Аколи його
витягли на верх, вйн був увесь задиханий, аж
дусив ся, 5 не мйг еказати анЁ слова. Робйтники,
що працювали при корбй, пйдхопили його за
пйдруки, вйдвязали вйд лииви й хопили ся на
тирати його водою думаючи, що вйи умлЁвао
вйд задухи, але Герман, ще не можучи встати
з землЁ, затрйпав руками й ногами.
й
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— Ш,

нЁ,

менЁ

нЁчого!

—

— скрикиув

вйн

кличте мент
голосом.
Бйжйть,
уриваним
обершоберштайгера! Живо! живо!
Не минуло пйв години, а вже Герман був
Тай що було тут
по нарадЁ в оберштайгером.
нараджувати ся? Герман анЁ слухати не хотЁв
скептичних уваг оберштайгера,
що там у тйй
ямй нема анЁ елЁду воеку, що доклад
глини,
який там надибано, по всЁм геольойчним по
знакам виключае вйсн (се вже оберштайгер
й
що се буде
повторяв фрази пана йнженера)
лиш
ще одна даремиа робота; Герман
руками
на
таке
балакане.
трйпав
-

-—

Що ви плетете!

— кри
Що плетете!

вйн.—Я вам кажу, зараз робйть штольню,
Тав:
в тйй стЁнЁ, що до толоки!
Зараз робйть.
вйск — чути газ,.що вйе з розсЁлини! Там вйск,
чав

богато воску, будете бачити!

—

вйдповйв
Про мене!
оберштайгер
похитавши головою. — Але ее не наш терен.
— Що вас то обходить? —
закричав не
—
Хто вас про те иитае?"
терпливо
Герман.
‹—-—

—-

140 —

іВи робйть,

не тур
що вам кажу, а тсреном
‹буйте ся. То вже мое д1ло.
за дальшоЁ пйв години вже над ямою
дюкали теслї, роблячи цямрини- до штольнї, а
в глубинЁ працювали оберштайгер
й_два робйт
вики, прорубуючи в глинястйй стЁнЁ простору
позему печеру. Ледво пройшли отак два сяжн1,
в печерй показав ся вйск — мало сказано, по

І

глиняної брили одної, другоЁ, третьоЁ
стЁнка зажовтїла ся, показала ся
одностайною верствою воску, якоЁ грубости анЁ
‚глубинп не `було можна дошукати ся.
Герман так й знав. Вйн доси не обйдавши
ждав бйля ями, не скидаючи з себе гйрничоЁ
блюзи надЁтоЁ поверх його звичайного убраня.
Скоро почув ся знак, що докопали ся до воску,
вйн велїв спустити себе знов на мйсце працЁ.
‹Опинивши ся на днї ями вйн зараз скочив у
штольню й схиляючи ся в нЁй до половини, коли
вйдлупаню

ще вбивали остатнЁ бруси в шпуги
‹повкопуваних стовпйв, побйг на сьвйтло, що го
‹робйтники

при кйнцЁ штольнЁ.
Тут був оберштайгер
’ще з одним ямарем 1 обчищували вйд глини
’
’решту восковоЁ стЁни.
Герман аж скривнув
рйло

з

радости.

мовив

— А
що‚ не казав я? Не моя правда?

—

радйсно, оглядаючи воскову брилу,
в маленькйй
частинї, що визирала
’вйдкриту
З ГЛИНИ мОВ зеленковата
скеля мармуркована
темножовтими
Вйн доторкав ся до
жилками.
вйн

неї пальцями,

застрягали в мягкий вйск,
цмокав раз по разу, мов би хотїв
-обнюиував
сказати: нЁвроку тобй! Потйм узяв довгий ста
левий прут, що стояв
рйшу
кутЁ штольвЁ,
чим рухом руки застромив‹ його
воскову
вос
брилу, але пйвтораметровий прут потонув
що

у

в

у

й

Ё1,
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вся дальша
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Герман еилкував ся вйпхати
руку аж до лйктя, але твер»
доЁ глинки чи опоки годЁ було домацати ся.
А ’що, бачите? — знов з трйумфом
нромовив Герман обертаючи ся до оберштай
— Бачили коли
таку жилку?
Гера.
— Гратулюемо, гратулюемо! — мовив
стискаючи подану Германом до
оберштайгер
лоию.’1 иншй роойтники наблизили ся до нього.
— Дай вам Боже щасливо, папе Герман!
Бог вам то дав за ваше добре серце.
— Богу дякувати! — вйдповйв
Герман
здйймаючи капелюх йз голови. — Тай вам уеім‚
епаеибй за роботу!
1
Герман видобув йз за пазухи шкйряну
теку й дав оберштайгерови 20, а обом робйтни»
кам по 10 ринських на руки.
— Се вам тимчаеом, —-— сказав вйн. —
ковйй

маеЁ увесь, й
за ним ще й свою
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Тйлько

прошу вас, моЁ любй, не розголошуйте’
якийсь чае шкому, що ми тут знайшли. Знаиате,’
А е й такт, що собй
у нас люди завидющй.
тим не поможе, але рад иншому пошкодити.
Прошу вас, заховайте се в тайнЁ. Я платитимувам потрййну платню
за
щоденну
працю
в шахтй, а потому, дасть Боі` заробити на нЁйг
то будьте певнй, я вам сего не забуду.
Робйтники радй так несподЁванййщедрости
Германа й його обйцянкам клапяли ся й прирй
кали мовчати, а Герман велЁв при собй вилу
пати першу брилу воску, велЁв подати їЁ в вйдро’
нею разом велЁв тягти себе на верх.
Гермаиовй надй оправдали ся в повнЁ, ще й
над енодЁване. Воскова жила чи „матка“, як звали
И рйпники, оказала ея иечувано великою й бо
гатою. Завглубшки мало не на два сяжнЁ вона
тягла ся в шир й в довжину невйдомо як да
й

з

—142—
‚леко, розгалужувала ея, заповняла глубшй ви
долинки в опоці, то анов розбйгала ся тонкими
екилками в рйжнй боки. до инших подйбних „ма
ток“. По вичерпаню головноЁ жили, що дала
пару тисяч сотнарйв воску, Герман велЁв гнати
штольні за ходом тих менших жил. 1 тут йому
‚ЩЗЮТИЛО: ОЧЁВИДНО ВИПЗДОК напровадив ЙОГО На
один йз центрйв воекових покладйв.
В ямй
От тенер пйшла його фабрика!
й в
й1
бокових штольнях працювало що день по
в мйру того,
-20, далЁ по 30 й по 50 робйтникйв

як

розширяв ея простйр, занятий штольнявли
1 на
пйд землею.
Германовйм
грунт! знайдено
восковй жили, хоч не такй богатй, як на гро
мадськйй толоцт‘. День у день десятки возйв на
нантажених здоровими, в форму бочок витисне
ними брилами воску тягли ся з Борислава до
а з лЁейв 1 з Дрогобнча везли тертй
ялицЁ та Дубовй стовпи на цямринн нових што

.

ЛВНБ.

А Германовй конкуренти аж вили ся з за
висти над його фортуною.
Вони з разу й не
вавважили Мчого,
бо
робйтники
Германовй
язики
але
за
зубами;
швидко
-еправдЁ держали
почали бйгати глухй чутки, що Герман знайшов
‚незвичайно богату воскову матку й бере з неі
тисячй еотнарйв воску. Шшли розмови й сплетнЁ,
головно коли новй слухи донесли, що та нечу
вана матка знайдена не на Германовйм грунтё’,
‚а на громадськйй толоцЁ. Зараз полетЁли доноеи
до староства в Дрогобичй, але
тут мало що
зиськали: Герман давно вже виеднав 0обй у
староствй дозвйл ‹копати штольнЁ пйд громад
еькою толокою, не нарушуючн
зверхнього
поеЁданя. Говорили, що такий дозвйл коштував
‚йога пару тисяч, але Герман на се все сьмйяв
Ё1‘
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’чиабрпвси,
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ся

1

не вйдповйдав нЁчого, або по просту покли
на Ѕсііпгїєеѕеіи, яким таке поступуване

кав ся

дозволене.

Особливо Іцко Цаншмерц мав здавна за
Се був високий, рудий чо
взяте на Германа.

ловйк

з

вйсповатим

{одним вусом,

бо
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лЁвйй губй

лицем,

другий

не рйс

в

рйдкою бородою
на поритйй вйспою
зазначав ся лише

й
верхнЁй
тут й там рйдкими волосками. То був мовчущпй,
сердитий чоловйк, якийсь невдачник,
котрого
доля весь вйк гонила з кута в кут. Він був
з разу арендаром й оженив ся з дуже гарною
дївчиною, дочкою иншого арендаря, яка надЁ
яла ся у нього значного маетку й в якйй крови
ненаситна жадоба житевоЁ роскошй.
горйла
Вона занудивши ся вйд перших днЁв подружя
зй своїм понурим та поганим
чоловйком нато
вила його вйдпродати аренду й перебрати ся до
мйста та взяти ся до торговлЁ.
Іцко послухав
жйнки, в якйй здужав при ЁЁ близшйм пйзнаню
пристрасно закохати ся, й вволив Ёї волю. Та
ледви осЁли в мйстЁ, ще Іцко не встиг винайтн
собй
якийсь вйдповйдний
гешефт, коли його
жйнка в змовй з одним гарним офйцером обй~
крала свого мужа зй всЁх його грошей й дра
Се була тодЁ
пнула з ним до Америки.
новйсть у ГаличинЁ й збудила загальну гутйрку.
та покликана
Даремнй були Іцковй телеграми
полЁцййна помйч; офйцер незабаром вернув, але
Іцкова жйнка, у якоЁ вйн вимантив усї грошй
й
яку без нЁчого лишив у ГамбурзЁ, з розпуки
скочила в Родан й втопила ся.
Іцко натиснувши зуби боров ся з долею.
Замкнув у собй свое горе, зацЁпив уста й дбав,
бачилось, лише про одно, щоб удержати ся на
своЁм становищй, не потонути в вирй житя. 'Га

—

144—

Люди дивили ся на нього як
на заповйтреного, обминали його склеп й вйн
шусїв спродати все, щоб ратувати ся вйд повноЁ
руїни. ЗлЁквйдувавши свою мйзерйю вйн подав ся
до Борислава, притягнений загальною тоді го
рячкою нафтовою, й кинув остатнЁ своі грошй
в той шалений вир. Щасте ночало гратизним,
раз усьмйхало ся до него, наповняло його ями
кипячкою, та рйвночасно не водного то з дру
гого боку напускало на нього рйжнй клопоти:
то найкраща його яма завалить ся, то робйтники
збунтують ся, то конкурент пйдставить йому
— все немов на злйсть
ногу
йому. Оттак вйн
уже. пять лЁт бив ся в Бориславй, держав ся
в ряд? й нЁби то мавуспйхи, дехто
навйть за
й
вважав його богачем, але вйн сам
видЁв йому
найлїпше знав важкйсть свого положеня,
сер
ся
на
свою
своЁй
долю,
див
громадив
у
душе
злйсть й завзяте
й
з затисненими
бйгав
зубами
по Бориславй нЁби то за дЁлом, а найчастЁйше
лише як той павук, що замйсь меду збирав
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йому не щастило.

отрутш соки.
Герман Гольдкремер вйд першоЁ появи
1цка в Бориславй стояв йому найбйльше в до
розЁ. Все, все у Германа було ненависне 1цкови:
й та
його йовйяльна ляпйдарнйсть у висловах,

що сьвйдчила про певнйсть себе й внутрйшню
силу, й та нежидйвська прямота його плянйв та.
дйаня, й поперед усього той шалений, а так
не реклямований успйх кождого
незамйтний,
Германового пйдпривмства. В почутю свое? низ
шости, свого безсиля й ненастанного роздраз
неня 1цко дивив ся на Германа як на свого
особистого ворога, як на якусь елєментарну
силу, що ось-ось навалить ся на нього й зду
сить його.
Се почуте мимовйльного жаху ще

—і45-Ь

.

заострювало ся до якоЁсь божевйльноЁ ненависти,
коли Іцко. бачив, що Герман занятий своЁми
дїлами навйть немов не пйдозрйвае його ворож
нечй, не ‹завважує його на сьвйтЁ.
СевертЁло
Іцка мов хробак у серцЁ. Вйн навмисно нераз
пйдсував ся Германови перед очи, ёачйпав його
острими словами в касин1. розноснв про нього
поганй сплетнЁ помйж нафтаряв1и, та Герман
немовй не чув нЁчого й збував його дотепними
жартами, вйд чого Іцко ще дужше сердив ся.
Бувають такй ненормальнй, клЁщовй натури,
що нЁ в сего н1 з того мусять причепити ся до
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й
ссати,
сильвЁйшоЁ, богатшоЁ йндйвйдуальности
—
її
томити та путати
своею любовю,
йнодЁ
І
йнодї ненавистю.
Іцко належав до таких на

тур. Зосередивши раз усю гйркйсть своеЁдушй,
всю свою ненависть на Германовйй особй вйн

дййшов до того, що метою своеЁ дЁяльности ва
мйсь шуканя
зиску зробив майже виключно

старане зробити як найбйльшегпакости свойому
Вйн василав шпйонйв у його ко
противнпкови.
шари й фабрики й про кожде найменше наду
жите доносив безйменними листами до власти;
збирав вйдомости про його домашне жите й та
кож ужпвав їх на коване всяких сплетень.
1 в
дЁла вйн ста
нафтарського
самйм веденю
рав ся як й де можна пйдкопати ся пйд Гер
мана.
‚
’
От й тепер, коли
по Бориславй
пйшли

чутки про величезну воскову матку вйднайдену
Германом у парцелЁ бйля толоки, Іцко прига
дав собй, що й на його парцелЁ, сумежнйй з Гер
мановою, е стара, давно вичерпана вйд нафто
вих засобйв яма, хоч й не така глубока, як
Германова; ЁЁ було доведено лише до 50 сяж
пів. Тепер його опанувала думка копати в сЁй
Воа Сопѕігісіог.

10

-і46
ямй

далЁ в

нями,

бож

ступнево гнати в боки штоль
певно воскова жила не обмежуеть

глуб

й

ел на саму Германову парцелю. Зй звичайним
своЁм завзятем вйн зйбрав робйтникйв
й
почало
ея копане.
Справдї вже на 60-тйм сяжнЁ на
трафив на воскову жилу, але не довго тЁшив
ся нею, вона оказала ся доснть убогою, дала
не бйльше двох вагонйв
воску, а штольнЁ на
бо
всЁх боках ями оказали ся безхосенними,
внказували тйлько тверду опоку без знакйв
воску. Іцкови довело ся гнати свою яму ще
десять сяжень глубше, але й тут повторило ся
те саме:
знайшли понладець
воску, але ще
як
й
знов довкола
екупййший
першого разу,
ями лиш тверда опока або ще твердша пйскова
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скеля.

Даремне знавцЁ раднли йому покинути
ею пусту яму та копати де йнде; вйн велЁв
гнатн Ёї далЁ в глуб маючи певну надїю, що й
тут мусить бути вйск, богато восву, бодай
стйлько, що в Германа.
Щось тягло його мов

ями;

занедбав иншй свої
закопи, його доходи робили ся чим раз меншй,
роздразнене чим раз бйльше, на отсйй ямй дер
жала ся вся його надїя. Вйн раз ураз кружив
довкола своеЁ ями, не занедбуючи при тйм шпйо
Коли
ннти, що дЁеть ся в Германовйй кошарй.
вйд одного рйниика довйдав ся, що Герман часто
лазить сам до своеЁ ями, обходить у нїй усі
штольнї й всЁ закутки та елЁдить за знаками
нових воскових жил, Іцнк повзяв шалений плян,
який попробував й виповнити. Вйн велїв у своЁй
ямй гнатн штольнї власне пйд громадською то
локою. Доводило ся пробнвати ся крйзь грубу
пйскову скелю, в якйй камйнь треба було роз
саджувати динамйтовими набоями. Даремне ро
бйтиикп прнставленй
до ееї роботи остерігалн

ланціохоін до

сеЁ

вйн

-147штолень, що
ваваленем
1цка‚ що ее грозить
були оцямрованй досить недбало. [цко аиї елу
хати не хотЁв про можийсгь якоЁсь небезпеви.
Вйн був певний, що за тою скелею лежить вос
ковий поклад, той сам, йв икого чериае Герман.
У його сердитйй душй клубилп ся думки иро
те, що вйи добивши ся з сего боку до воску
зробить Гермаиови велику щкоду пйдбираючи
си пйд його скарби, й ся жадоба бйльше як жа
доба зиску гнала його в той бйк.

Майже силою змусив [цко своЁх робйтни
кйв, що проверили в екел! ямки на встромлене
набоЁв.
Перший вибух динамйту одначе був
слабий й не дав значиих добуткйв;
скелЁ вйд
лупали ся лише невеличкй шматочки; прихо
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‚

дило ся верйти новй дЁри й робити дальшй ви
бухи. За кождим вибухом дуднїло в штольиЁ,
трйщали вязаня склепйиь й змагав ея восковий
сопух у штольнЁ. 1цко не вйдступав робйтникйв,
сам помагав
вертїти кавйиь, сам запалював
льонти набоїв.

Але екеля була груба

тверда, видовбу
ване прорйзу в нЁй трйвало вже цїлий тиждеиь
й ще
не було Ёй кйнця.
За те 1цковй капйтали
кйнчили ся‚
Вйи мусЁв вйдправиги веЁх свой
робйтникйв’ крйм чотирьох, йз яких два стояли
и и и‘о бй, а два з ним азо м лазили о ями.
1 тй чим раз бйльше тратили
охоту ирацювати
в тйй ямй
й
кождого разу при вибухах дииа_
й
бл!дли
мйту
тремтЁли.
— Ей, пане 1цко, бййте ся Бога! — осте
— Хиба не бачите, як
рйгали його робйтники.
тремтить земля вйд тих вистрйлйв? Не чуете,як
й

трйщать дошки?
—
Що то значить— кричав 1цко сам себе

—--
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-

— То

восковй жили близько! Ще
один вибух, два вибухи, й будемо коло них.
не тямлячи.

-

Ану, ану!

Нї,

нам

жите

милїйше!

—

вйдмовил1и

ся робйтиики. — Коли хочете, ми вам ще раз
навертимо дЁрок, а вибух робйть собй самй.
—- Нехай
й
так буде! Робйть дёрки! —
мовив

1цко сЁдаючи на вйдломок тйлько що вйд

лупаного каменя 1 важко дишучи зй зворушеия.
Вйн гряс ся як у лихорадцЁ й не мйг дождати
ся тоЁ хвилї, коли дЁрки в камени будуть по
виверчуванй й динамйтовй патрони понастромлю
ванй в них. Доконавши сего дїла робпнпки по
дали ся геть, до виходовоЁ ями, що лежала
кйлька сяжень вйд того мйсця, а [цко лишив
ся сам.

усе ще важко дихав, падений горяч
кою й сердитйстю на всїх людий. Далї оглянув
ся й побачив недалеко себе велику пачку ди
намйтових набоЁв‚ яких робйтники не взяли з со‹
Хотїв гукнути, щоб вернули ся й взялп
бою.
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Вйн

з
затиснеиого
динамйт, але не мйг видобути
горла настйлько голосу, й рйвиочасно подумав
собй: „Сам вйзьму запаливши льонти“. Ще раз
зирнув й побачив гйрничий дзюбак опертий о
„1 ее добре, що вйн тут лп
стЁнку штольнЁ.
—
шив ся“
мелькнула йому в головй думка.
й
запалив льонти вйд па
Вйп помалу встав

тронйв...
`

Германовй робйтники, що власие працювали
в штольнЁ за тою скелею, систематичио довба
ючи грубезний восковий поклад, давно вже почули стукапе 1 вибухп за скелею й пропятй
забобонним жахов: перед пйдземними демонами,
що, мовляв, добивають ся на сьв1т, дали знати

.
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Германови. Сей зараз спустив ся до ями
на небезпечне

ся?

запитав

—

— була

прнбйг

мйсце.

— Що тут

„—

й

стало

ся?

Чого

ви

злякали

вйн.

Тут щось стукае та

гуркоче в скелї,

вйдповйдь.

— Де?
Як стукае? -—
В котрйм мйсцЁ?
питав Герман й наблизив си до скелЕ.
— Стукае, як коли
камйнв
би хтось

.лупав.

— Ну,

що

бючи кулаками
не чую.

Та

в тйй

вам! — крикнув
Герман
о скелю. — Одже я иУчого

хвилї почув ся страшенний лус

камяної стЁни розйрваноЁ динамйтом.
Один
йз
свого
камеия,
вйдвйчного
кусень
впрваний
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кйт

мйсцв,

розторощив
Германови голову й на
пншй пораннли
мйсцЁ положив його трупом;
хви
‹
по
кйлькох
а
робйтннкйв,
декйлькох
лях у виломй показала ся руда борода 1ц
кова.
Його лице було блЁде як крейда, але
уста протягли ея до незвнчаиного на них, ко
лючого усьвгйхуд вйн киваючи головою мов на

переляканих робйтникйв
привитане
якимось гробовим голосом:
— Ну, “не
девы?

промовив

Потйм побачпв Германа з розторощеною
головою, що ще лиш трошка дригав ногами
лежачи горйлиць й розкидавши руки,й повторив
ще раз механшно:
— Ну, те Зеыѕ, пане
Герман Гольд
крехнер?

Та

— се
гукнув новий вибух
пачки динамйту, що лишила ся

в тйй хвнл‘:

був вибух тоЁ

—15О—
була в 1цковйй штольнЁ 1- акимоеь .припадком
загорйла ся. 1цка розйрвало на штуки й тйлько
його руда голова немов торгиула ся раптово
на перед й закрутившп козла в повйтрй вточила

штольпЁ.
Робйтнпки ледво
ея до ГермановоЁ
ся та шептали без
живй зо етраху хрестпли
звязнй фразищолитов на сей вид.
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