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ÃÐ²ÕÈ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀЯ народився в добу, коли кожна людина мусила мати якесь прозвання, навіть якщо воно не конче відпові-дало дійсності.Із цього приводу нашу дідичку називали графинею, мого батька — її пленіпотентом1, а мене — дуже рідко Казьом або Лесневським, зате доволі часто шибеником (поки я був удо-ма) або віслюком (коли я вже пішов до школи).А що хтось даремно шукав би прізвище нашої дідички в геральдичному списку аристократичних родин, то мені зда-ється, що блиск її гербової корони не сягав далі, ніж посада мого блаженної пам’яті батька. Пригадую навіть, що граф-ський титул був своєрідним пам’ятником, яким мій блажен-ної пам’яті батько вшанував одну радісну подію — підвищен-ня платні на сто злотих у рік. Наша пані мовчки прийняла запропонований їй титул, а за кілька днів мій батько був під-вищений з радника до пленіпотента, отримавши замість диплома кабанчика нечуваних розмірів. Продавши його, він купив мені перші черевики.Батько, я і моя сестра Зося (матері я вже не мав) мешкали в мурованому флігелі, за кілька десятків кроків від палацу дідички. Палац займала пані графиня з донечкою Льонею, моєю ровесницею, її гувернанткою, старою економкою Салю-сею, а також із величезною кількістю гардеробниць і служ-ниць. Ці дівчата всі дні поспіль шили, з чого я зробив висно-вок, що великі пані існують задля того, щоби псувати одяг, а дівчата-служниці — щоби лагодити його. Я не мав уявлення про інше призначення знатних пані й убогих дівчат, і це було моєю єдиною чеснотою у батькових очах.
1 Пленіпотент (іст.) — уповноважений у майнових справах. (Тут і далі — прим. пер.).
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Пані графиня була молодою вдовою, яку чоловік доволі рано занурив у непогамований смуток. Наскільки мені відо-мо про місцеві традиції, небіжчика ніхто не йменував гра-фом, як і він нікого — пленіпотентом. Натомість сусіди з одностайністю, дивною для наших країв, називали його не-доумком. У всякому разі це був чоловік непересічний. Він за-ганяв верхових коней, толочив селянські посіви у час полю-вання, а з сусідами бився на дуелях через псів і зайців. Вдома діймав дружину ревнощами, а службі отруював життя дов-гим перцевим чубуком. Після смерті цього оригінала його скакуни пішли возити гній, а псів роздарували. Світ же отри-мав у спадок від нього маленьку донечку й молоду вдову. Ах! Даруйте, лишився ще олійний портрет небіжчика з гербовим перснем на пальці і отой перцевий чубук, який від непра-вильного використання вигнувся, наче турецька шабля.Палацу я майже не знав. По-перше, тому, що волів ганяти по полях, аніж перевертатися на слизькому паркеті, а по-друге, мене не пускала туди служба, бо в час перших відвідин я собі на лихо розбив велику саксонську вазу. Із графською донечкою ми гралися до того, як я пішов до школи, лише раз, коли нам обом було по неповних десять років. Як уже випала така нагода, то я хотів навчити її мистецтва лазити по дере-вах і посадив на жердяну огорожу, але дівчинка почала вере-щати, мов недорізана, і її гувернантка відлупцювала мене за це блакитною парасолею, примовляючи, що я міг зробити Льоню калікою на все життя.Відтоді в мені прокинулася відраза до малих дівчат, жодна з яких не могла ні лазити по деревах, ні купатись у ставі, ні їздити верхи, ні стріляти з лука чи камінцями з рогатки. Коли затівалася бійка, — без якої й забава не забава! — май-же кожна з них починала пхенькати й одразу бігла до когось скаржитися.Оскільки з хлопцями з фільварку батько знову ж таки не дозволяв мені водитись, а сестра майже всі дні проводила в палаці, то я ріс і виховувався сам, немов хиже пташеня, поки-нуте батьками. Купався під млином або плавав на ставі у ді-рявому човні. У парку ганяв із котячою спритністю вивірок по гілках. Якось мій човен перевернувся, і я півдня просидів на плавучій купині — не більшій, аніж балія. Колись видряпався через димохід на дах палацу, ще й так невдало, що довелося 
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зв’язувати дві драбини, щоби зняти мене відтіля. Іншого дня я цілу добу проблукав лісом, а ще іншого старий скакун діди-ча-небіжчика, пригадавши ліпші часи, з годину носив мене полями і врешті-решт — мабуть, не зумисне — підсобив зла-мати ногу, яка в результаті зрослася доволі швидко.Не маючи з ким спілкуватись, я спілкувався з природою. Знав кожен мурашник у парку, кожну хом’ячу нору в полі, кожну кротячу стежку в саду. Я знав про пташині гнізда і про дупла, в яких підростали молоді білочки. Впізнавав шелест кожної липи біля дому і вмів переспівати те, що вітер виграє на деревах. Не раз чув у лісі чиюсь споконвічну ходу, хоч і не знав, чия вона. Вдивлявся в мерехтіння зір, розмовляв з ніч-ною тишею, а, не маючи кого цілувати, цілував дворових псів. Моя мати давно спочивала в землі. Вже навіть під каменем, що притискав її, утворився отвір, який, певно, сягав аж сере-дини могили. Якось, коли мене вчергове відлупцювали, я пішов туди, кликав її, нашорошував вуха: чи вона, бува, не відповість... Однак вона нічого не відповіла. Мабуть, померла насправжки.У той час я складав перші уявлення про людей і про їхні стосунки. Наприклад, у моїй уяві пленіпотент мав неодмінно бути трохи опасистим, з рум’яним обличчям, обвислими ву-сами, широкими бровами над сивими очима; мусив розмов-ляти басом і принаймні вміти кричати отак, як мій батько. Особу, звану графинею, я не міг уявити собі інакше, ніж висо-кою дамою із вродливим лицем і сумними очима, яка мовчки ходить парком у білій спадистій сукні.Зате я не мав жодного уявлення про людину, яка носила ти-тул графа. Цей чоловік, якби він навіть існував, видавався мені річчю менш значущою, аніж графиня, геть непожиточною, на-віть непристойною. На мій погляд, лише широка сукня з дов-гим шлейфом могла вміщати велич ясновельможності, увесь же короткий і тісний одяг, а тим більше такий, що складався з двох предметів, міг слугувати хіба провентовим писарям1, ґу-ральникам2, а в найкращому разі — пленіпотентам.
1 Провентовий писар (іст.) — службовець, який реєстрував і конт-ролював прибутки й видатки, наглядав за роботами у панському маєтку.2 Ґуральник (іст.) — наглядач броварні у фільварочному господар-стві.
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Такі були мої уявлення про владу, які спиралися на напу-чування мого батька, котрий невтомно радив мені любити й шанувати пані графиню. Зрештою, якби я забув про ці припи-си, мені досить було глянути на червону шафу в батьковій канцелярії, де поряд із квитанціями й нотатками висів на цвяшку п’ятихвостий ремінний батіжок — утілення засад громадського порядку. Він був для мене певним різновидом енциклопедії, дивлячись на який, я пригадував, що не можна псувати черевиків, тягати лошат за хвости, що будь-яка вла-да від Бога й усе таке інше.Мій батько був людиною, невтомною у праці, бездоганно чесною і дуже навіть лагідною. Ні до селян, ні до прислуги він ніколи пальцем не торкнувся, лише страшенно кричав. Якщо він і був трохи суворий до мене, то не без приводу. Наш органіст, якому я всипав якось до нюхального тютюну щіпку чемериці, від чого він усю службу Божу чхав, не міг співати й постійно брав фальшиві ноти, часто повторював, що якби він мав такого сина, як я, то вже давно вистрелив би йому в лоба.Я добре пам’ятаю цю фразу.Батько називав пані графиню ангелом доброти. Справді, в її селі не було ні голодних, ні голих, ані скривджених. Коли когось кривдили, до неї йшли скаржитися, коли хтось хворів, то брав із садиби ліки, коли у когось народжувалася дитина, то запрошу-вали дідичку за куму. Моя сестра навчалася з графською до-нечкою, а сам я, хай і уникав стосунків з аристократами, мав на-году пересвідчитися в надзвичайній лагідності графині.Мій батько мав кілька одиниць зброї, і кожна була призна-чена для своєї мети. Велетенська дубельтівка мусила слугу-вати для відстрілу вовків, які душили телят нашої дідички, кремнієвий пістолет мали б уживати на захист усілякої іншої власності графині, а військовий палаш — для оборони її чес-ті. Свої маєток і честь батько боронив би, напевно, цивільним ціпком, бо весь той бойовий арсенал, який щомісяця начища-ли й наоливлювали, лежав у якомусь глухому кутку на гори-щі — навіть я не міг його відшукати.Усе ж я знав про цю зброю і смуткував за нею. Не раз мрі-яв, що спроможуся на якийсь такий шляхетний вчинок, що батько дозволить мені вистрелити з величезного пістолета, а тим часом я вшивався до гайових1 і навчався “бахати” з їхніх 
1 Гайовий (діал.) — лісник. (Прим. ред.)
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великих одностволок, які мали таку чудну властивість, що постріл завдавав безпосередню шкоду тільки моїм щелепам, не зачіпаючи жодне живе створіння.Якогось дня, поки наоливлювали дубельтівку, призначе-ну для відстрілу вовків, пістолет для захисту маєтку й па-лаш для оборони честі графині, мені вдалося поцупити в батька жменю пороху, який, наскільки я знав, іще не мав спе-ціального призначення. Коли батько поїхав у поле, я виру-шив на полювання, прихопивши із собою велетенський ключ від комори, отвір у якому скидався на дуло, а збоку ще й була дірка.Набив великий ключ порохом до середини, всипав трохи поламаних ґудзиків від того вбрання, яке не годиться тут на-зивати, втрамбував, як належить, клоччям, а для запалу взяв коробку трутових сірників.Ледве я зайшов за будинок, як побачив кількох ворон, кот-рі полювали на дворових каченят. Одна зі збитошниць ухопи-ла каченятко майже в мене на очах, а оскільки злетіти з ним було не надто легко, то сіла на стаєнці.Від цього видовища в мені заграла кров моїх предків, обо-ронців Відня. Я підкрався до стаєнки, запалив трут, націлився ключем у ліве вороняче око, дмухнув, підпалив... Загуркотіло — наче вдарив грім. Із вершечку стаєнки скотилося на землю вже задушене каченятко, ворона, яку вразив смертельний пе-реляк, утекла на найвищу липу, а я з подивом ви явив, що в моїх руках лишилася від великого ключа сама головка, зате із солом’яної стрішки стаєнки починають видобуватися неве-личкі клуби диму, нібито хтось курив там люльку.За кілька хвилин стаєнка, яка коштувала близько п’ят-десяти злотих, стояла, огорнута полум’ям.Збіглися люди, примчав на коні мій батько, після чого в присутності усіх тих хвацьких і поштивих людей нерухомість “вигоріла аж до самого центру землі”, як сказав пан ґураль-ник.Увесь цей час зі мною коїлися невимовні речі. Спершу я побіг додому й повісив у належному місці головку від ключа, розірваного вибухом. Потім утік до парку з наміром утопи-тись у ставку. За мить рішуче змінив намір, вирішивши бре-хати, як провентовий писар, зректися ключа, пострілу і ста-єнки. Коли ж мене впіймали — одразу у всьому зізнався.
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ÊÀÒÅÐÈÍÊÀ1Щ одня близько полудня на вулиці Медовій можна було зустріти добродія поважного віку, який ішов від площі Красінських до Сенаторської вулиці.Улітку він носив вишукане темно-синє пальто, сірі штани від першорядного кравця, черевики, лискучі, наче люстерка, і трохи потертий циліндр.У добродія було рум’яне обличчя, сивуваті бакенбарди й сірі лагідні очі. Він ходив, зігнувшись, тримаючи руки в ки-шенях. У погідний день носив під пахвою ціпок, а в похмурий — тягав єдвабну англійську парасолю.Завжди був глибоко замислений і сунув поволі. Побіля костелу Капуцинів побожно торкався рукою до капелюха й переходив на другий бік вулиці — глянути у крамниці Піка, що показують барометр і термометр, потім знову повертався на правий бік тротуару, зупинявся навпроти вітрини фото-графічного салону Мечковського, розглядав знімки акторки Моджеєвської і йшов далі.Він кожному поступався дорогою, а коли його штовхали, приязно всміхався.Якщо, бува, помічав вродливу жінку, то надягав пенсне, щоби добре роздивитись. Утім, що робив це флегматично, то його зазвичай спіткала невдача.Цього добродія звали пан Томаш.Пан Томаш упродовж тридцяти років ходив вулицею Ме-довою й не раз думав, що на ній змінилося багато речей. Те саме вулиця Медова могла би подумати про нього.
1 Катеринка (заст.) — невеликий механічний оргáн без клавіш у вигляді коробки з лямкою, що надівається на плече; шарманка (Прим. ред.).



216

Коли він був іще правником-початківцем, то бігав так прудко, що від нього не втекла би жодна швачка, яка повер-талася з магазину додому. Був веселий, говіркий, тримався струнко, мав чуприну й носив вуса, хвацько закручені дого-ри. Вже тоді красні мистецтва справляли на нього велике враження, втім, він не присвячував їм достатньо часу, бо ша-ленів за жінками. Щоправда, йому з ними щастило і його не-впинно сватали. Але що з того, коли пан Томаш ніколи не міг знайти вільної миті для освідчення — він був поглинутий як не практикою, то побаченнями. Від Франі йшов до суду, із суду біг до Зосі, котру полишав надвечір, щоби повечеряти з Юзею і Фількою.Коли він став шанованим адвокатом, то його чоло, внаслі-док напруженої розумової праці, розрослось аж до тімені, а у вусах з’явилося кілька сивих волосин. Тоді вже пан Томаш по-збувся молодечої гарячки, заробив собі статок і непохитну репутацію поціновувача красних мистецтв.А що він надалі любив жінок, то замислився про одружен-ня. Навіть винайняв квартиру з шести кімнат, настелив у ній паркет своїм коштом, справив оббиття, гарні меблі — й шу-кав дружину.Утім зрілій людині складно зробити вибір. Перша була за-молода, а другу він обожнював занадто довго. Третя мала шарм і підхожий вік, але невідповідний темперамент, а чет-верта мала шарм, вік і належний темперамент, однак… не чекаючи освідчення від адвоката, вийшла за лікаря…Проте пан Томаш не журився, позаяк незаміжніх панн не бракувало.Він поволі облаштовувався, дедалі дбайливіше турбую-чись, щоби кожна деталь його помешкання становила мис-тецьку цінність. Міняв меблі, переставляв дзеркала, купував картини.Зрештою його заведенція уславилася. Він і сам незчувся, коли урядив у себе галерею образотворчого мистецтва, якою цікавилися чимраз більше відвідувачів. А що був гостинний, давав чудові бенкети й водив компанію з музикантами, то в нього потроху організувалися домашні концерти, які вшано-вували своєю присутністю навіть дами.Пан Томаш був радий усім, а спостерігаючи в дзеркалах, що його чоло вже переросло тім’я й сягає ззаду білого, мовби 
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сніг, комірця, дедалі частіше нагадував собі: неодмінно треба одружитися. Тим більше, що він і досі відчував прихильність до жінок.Якось, коли він приймав численніше, ніж завжди, товари-ство, одна з молодих паній, оглянувши салони, загукала:— Що за картини!.. А які гладкі паркети!.. Ваша дружина, пане адвокате, буде дуже щаслива.— Якщо їй досить буде для щастя гладких паркетів, — озвався на це впівголоса сердечний адвокатів приятель. У салоні стало дуже весело. Пан Томаш також усміхнувся, але відтоді, коли хтось нагадував йому про одруження, не-дбало махав рукою й казав:— Е-е-е!..У ті часи він зголив вуса й відпустив бакенбарди. Про жі-нок завжди висловлювався з повагою, а до їхніх хиб виявляв значну терпимість.Не сподіваючись нічого від світу, бо він уже й від практи-ки відмовився, адвокат скерував усі свої стримані почуття на мистецтво. Чудова картина, гарний концерт, нова театральна вистава були начебто верстовими стовпами на дорозі його життя. Він не спалахував, не підносився, — але смакував.На концертах він вибирав місця подалі від естради, щоби, слухаючи музику, не чути галасу й не бачити артистів. Коли йшов до театру, то ознайомлювався спершу з драматичним твором, щоби спостерігати за грою акторів без гарячкової цікавості. Картини оглядав тоді, коли було найменше відві-дувачів, і проводив у галереї години поспіль.Якщо йому подобалося щось, він казав:— Знаєте, товариство, загалом це гарно.Він належав до тих небагатьох людей, які першими розпіз-нають талант. Але посередніх творів ніколи не засуджував.— Заждіть, може, він іще розвинеться, — казав він, коли інші ганили митця.Був завжди поблажливий до людської недосконалості, а пороки не обговорював.На біду, жодна смертна людина не позбавлена якогось ди-вацтва, і пан Томаш теж мав своє. Отаке: він ненавидів кате-ринників і катеринки.Варто було адвокатові почути катеринку на вулиці, як він пришвидшував кроки і на кілька годин втрачав гарний гу-
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мор. Він, людина спокійна, розпалювався, якщо був тихий — кричав, а якщо був лагідний — впадав у гнів від перших зву-ків катеринкової мелодії.Не робив ні від кого таємниці з цієї своєї слабкості, навіть виправдовувався.— Музика, — казав він, розбурханий, — є найніжнішим тілом духа, а в катеринці цей дух перероджується у функцію машини і знаряддя розбою. Бо катеринники — це просто-та-ки грабіжники!— Зрештою, — додавав він, — катеринка дратує мене, а в мене лиш одне життя, яке не годиться марнувати на слухан-ня обридливої музики.Одна злоблива людина, знаючи про адвокатову відразу до музичних машин, задумала вульгарний жарт — і… підіслала йому під вікна двох катеринників. Пан Томаш аж розхворівся від гніву, а згодом, викривши лиходія, викликав його на дуель.Довелося навіть скликати суд честі, щоб запобігти крово-пролиттю через таку, здавалось би, дрібницю.Дім, у якому мешкав адвокат, кілька разів переходив із рук у руки. Звісно, кожен новий власник вважав за обов’язок підвищити всім комірне, а панові Томашу насамперед. Адво-кат байдуже платив надвишок, однак за умови, чітко записа-ній в угоді — катеринки в будинку не гратимуть.Незважаючи на застереження у контракті, пан Томаш викликав́ до себе кожного нового сторожа і провадив із ним приблизно таку бесіду:— Слухай-но, чоловіче добрий… А як тебе звати?..— Казимир, прошу пана.— Ото слухай, Казимире! Щоразу, коли я повернуся додо-му пізно, а ти відчиниш мені браму, дістанеш двадцять гро-шей. Розумієш?— Розумію, вельможний пане.— А крім того, ти діставатимеш від мене десять злотих на місяць, але знаєш, за що?..— Не можу знати, ясний пане, — відповідав зворушений сторож.— За те, щоб ти ніколи не пускав на подвір’я катеринки. Розумієш?..— Розумію, ясновельможний пане.
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