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I

В невеличкім, чистенькім і зо смаком прибранім 
салонику дві дами заняті живою розмовою.

Обі однакових літ, однакового показного росту, обі 
вродливі, в цвіті віку, обі вбрані добірно і зо смаком. 
Говорять між собою інтимно, інколи мимоволі понижу-
ючи голос до таємного шепоту, хоч ані в салонику, ані 
в сусідніх покоїках, ані в сінцях нема й душі живої.

Одна з них, розкішно розвита брюнетка з блиску-
чими чорними очима, з цвітом молодості і здоров’я на 
повних рум’яних щоках, на чудово викроєних мали-
нових устах, з маленькою ямочкою на круглому під-
борідді, що надавала їй вираз жартовливої молодості 
і невинності, — се, очевидно, пані дому. Ніхто би по 
ній не пізнав, що їй 28 літ, що вона мати двоїх дітей, 
котрі ходять уже до початкової школи, — так молодим, 
свіжим і непочатим видається її лице, вся її еластична, 
дівоча і чаруюча постать. В простім, а проте дорогім 
і елегантнім домовім убранні вона дуже живо занята 
тим, що «робить порядок» у салонику: знімає полотняні 
футерали з м’яких коштовних меблів і з золочених рам 
дзеркал та образів, уставлює симетрично статуетки та 



4

оздобну посуду на комоді, придивлюється і примірює, 
де би найкраще стояти букетам з живих квітів, що, на-
стромлені в делікатні вазоники з золоченого скла, роз-
ливають сильні пахощі на ввесь салоник. Упоравшися з 
сим, підбігла до невеличкого, перламутром викладеного 
столика і накрутила старосвітський металевий годинник, 
що довгий час без діла дрімав під хрусталевим клошем. 
Одним словом, молода пані «виганяє пустку» з сього 
салоника, котрий, очевидно, чимало часу стояв пустий, 
запертий. В коминку тріщить і гуде веселий огонь, що 
звільна оживлює, огріває заморожене повітря салоника, 
немов достроює його до оживлених рухів, цвітучого 
лиця і розіскрених очей пані дому.

— Але ж, Юлечко, — говорить вона дзвінким, дивно 
проймаючим голосом, — не роби ж мені тої прикрості, 
роздягнися, присядь на хвилечку! Я занята, се правда, 
але так... знаєш, така вже моя вдача, що ані хвилі не 
можу дармувати. Я би се могла і по обіді зробити, ну, 
але знаю, що ти мені сього за зле не приймеш.

— Що ж, знов, Анельцю! Адже ж власне за-
для то го... 

— Ні, ні, не кінчи, не говори мені нічогісінько: 
задля сього чи задля того! — перебила їй господиня, 
притулюючи їй свою білу, пухку, маленьку ручку до уст 
і силою втискаючи її на крісло. — Коли вже ти при-
йшла до мене, то напевно знаю, що не без причини. 
І добре зробила, що власне тепер прийшла, — додала 
по хвилевій мовчанці, під час котрої її приятелька 
знімала капелюх. — Мариня пішла до міста, діти ще в 
школі, можемо поговорити свобідно.

— Але твій чоловік, — з виразом якогось заклопо-
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бою відкличе свою клевету, або вкінці, почуваючи 
свою лиху справу, хибить. Уважав сей поєдинок божим 
судом між ним і клікою нікчемників, що з якоїсь невідо-
мої причини сприсяглися на його згубу. Адже ж пан 
біг, знаючи його правоту і невинність, не допустить, 
щоби підлота і інтрига величалися перемогою.

Так роздумуючи, йшов помалу здовж Губернатор-
ських валів, вниз, прямуючи до ринку. А вийшовши на 
ринок, де, незважаючи на пізню пору і погану погоду, 
пересувалися ще тут і там постаті налогових гостей 
трактирних і шинкових, — одні одинцем і непевними 
кроками чимчикуючи до якоїсь неясно означеної мети, 
другі сунучи купами, серед голосної розмови і ще голо-
сніших сміхів, — капітан почув голод і втому. Перша його 
думка була піти до першої-ліпшої отвореної ще пиварні 
або реставрації. Вже вступив до одних сіней, що вели до 
реставрації, та нараз зупинився і поспішно вийшов на-
зад на ринок. Пригадав собі, що в кождім такім локалі 
в теперішній хвилі застане більшість гостей військових, 
офіцерів. Бачитися з ними, вітатися, розмовляти не по-
трафив би тепер ні за яку ціну. А хто знає, може би мусив 
зносити ще нові наруги і пониження, що могли би знов 
позбавити його супокою, здобутого з таким трудом. Ні, 
ні! Ні за що в світі не вступить до реставрації! І, омина-
ючи старанно стрічу з усякими воєнними, що тут і там 
моталися в тих крикливих і сміховитих купках, капітан 
пішов до Англійського готелю, велів подати собі ком-
натку, принести вечерю і бутельку вина, а також кілька 
аркушів паперу, перо і чорнило і, покріпившися, засів 
писати прощальні листи до жінки і до дітей.

Анеля по виході мужа чулася зовсім супокійною 
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і навіть почувала якусь радість. Була переконана, що 
капітан пішов до коменди подати просьбу о димісію, 
і їй аж легше робилося на душі при думці, що вже за-
втра, позавтра, за кілька день він буде міг скинути з 
себе той мундир, що колись робив його для неї таким 
принадним, а тепер видавався їй страшним, важким, мов 
кайдани. Знала, що сей мундир накладає на її мужа різні 
тяжкі і небезпечні обов’язки, і їх, власне, лякалася на-
йдужче. Знала також, що коли не для чого іншого, то 
бодай для сього мундира він мусить бувати в товаристві 
інших військових, а яке небезпечне може бути се това-
риство, се показалося дуже ярко на недавній Редліховій 
візиті. При самій згадці про сю візиту дрож пробирала 
Анелю. Той дурний, дерев’яний стовп! Чого він мусив 
улізти?! І чому не міг у своїй капустяній голові знайти 
крихітку чемності, але відразу підвівся на задні лаби, як 
подразнений медвідь? «О, ненавиджу його! Ненавиджу 
їх усіх!» — крізь затиснені зуби шептала Анеля, при-
гадуючи ту важку атмосферу, яка залягла була в їдальні 
по Редліховім відході, і той холодний піт, що обливав 
її тоді, і ті надлюдські зусилля, з якими вона силкува-
лася опанувати своє зворушення і показатися мужеві 
зовсім свобідною і наївною. Та, богу дякувати! Компро-
метація з боку таких людей, як отсей Редліх, уже недовго 
буде їй загрожувати. Силою своєї волі і своєї любові до 
мужа вона відсуне сей дамоклів меч. її чудові очі горіли 
полум’ям правдивої радості при думці, як то вони обоє 
з мужем виїдуть геть відси, геть, на село, десь у глухий 
гірський закуток, до свойого дворика, на свій грунт, де 
вона буде могла відітхнути свобідно і забути все минуле, 
вирвати з корінням із душі ті страховини, через які тут 
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— Ні! — відповіли дівчата в один голос. Гірш аж 
підскочив, аж почервонів зі злості.

— Се неправда! — скрикнув. — Се не може бути!
— Пане Гірш! — строго упімнув його комісар. — Ма-

єте мовчати! Прошу мені ще раз рішучо сказати, — мовив 
далі, обертаючися до дівчат, — чи отся пані вербувала вас 
до служби, чи не ся?

— Ні, не ся! — рішучо відповіли дівчата.
Комісар поклонився капітанові.
— Пане капітане, мій обов’язок сповнений. Супроти 

рішучого зізнання сих дівчат усяке підозріння супроти 
вашої жінки упадає. Ніяких паперів, ані зізнань, котрі 
би прямо обтяжували її, ми не маємо, а за отсі наші 
відвідини вся одвічальність паде на Гірша. Я не чую 
себе управненим робити в вашім домі ревізію. В те, що 
сталося в вашім домі в хвилі нашого приходу, ми також 
не маємо права ближче входити. Моє поважання.

Капітан стиснув подану йому руку і вклонився на 
відхіднім панночкам. Якими ж благородними, майже 
святими видались йому в тій хвилі ті упавші, його 
жінкою так страшно покривджені дівчата, що в тій 
тяжкій для нього мінуті знайшли в своїх серцях на-
стільки людськості, і самовідречення, і прощення, 
щоб одноголосно, рішучо висказати се однісіньке, 
а в своїх наслідках таке важне слівце «ні»! Се одно 
слівце погодило його з людською природою, з жит-
тям, додало йому нового духу, нової надії. А коли 
ті нещасні, покривджені і втоптані в болото могли 
простити його жінці, то яке ж право мав він роз-
ставатися з нею з гірким ненависним почуттям? І, 
обливаючися рясними слізьми, він кинувся на коліна 
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перед трупом Анелі, цілував, і обливав слізьми її хо-
лодні, костеніючі руки...

Сенсаційний процес проти Штернберга, Юлії і їх 
спільників відбувся геть пізніше. Назви Анелі ані раз не 
згадано в тім процесі, і її самовбійство лишилося тай-
ною для всіх посторонніх. По виясненні, а радше загре-
банні тої нещасної справи капітанові явилася можність 
узяти назад своє подання о димісію з військової служби. 
Склонив його до сього головно Редліх, що по кілька-
місячній недузі виздоровів з рани, завданої йому в по-
єдинку, і перейшов жити до Ангаровича. Рана зробила 
його нездатним до військової служби, і він обняв на 
себе обов’язки гувернера Ангаровичевих дітей. І ста-
рий Гуртер, вийшовши зі шпиталю і оплакавши смерть 
Анелі, поселився у капітана і благословить його ім’я та 
пильнує його дітей, як ока в голові. Капітан швидко 
авансував. Діти оплакують іще свою маму, шанують її 
пам’ять, як святощі, а капітан, слухаючи їх жалібних 
спогадів про неї, тільки сльози ковтає та шепче:

— Бідна ваша мама! Бідна ваша мама! Покинула 
вас, не натішившися вами!

На Анелиній могилі нема ні хреста, ні плити з напи-
сом, тільки високий кипарис, огороджений залізними 
штахетами, знімається вгору рівно, мов свічка, в своїй 
густій вічній зелені — вірний образ замкненої в собі 
енергії і незламної рішучості.

Відень, у падолисті 1892 р.
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