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V

І.

Паспарту стає слугою у пана Пилипа Ф оґа.

В році' 1872 мешкав в. домі під ч. 7  при улици 
Севіі-Ров коло огорода Берлїнґтен в Лондоні', в котрім 
помер Шерідан1) в 1814 році, —  Пилин Фоґ, один 
з найзнаиенитших членів клюбу реформи в Лондоні, хоч 
як здавало ся, не робив нічого, що могло би впадати 
в очи.

Той Пилип Фоґ, отже наслїдник одного з найбіль
ших бесідників Анґлїї, був загадочний чоловік, про ко
трого нічого більше не знали, як хиба те, що він один 
з  найліпших джентельмевів2) висшого товариства.

Говорено, що він подібний до Байрона —  що-до 
голови, бо его ноги були бездоганні, —  але се був 
Б айрон  з вусом і з бородою, Байрон з безпристрастними 
чортами лиця, що міг і тисяч літ жити не старіючись.

Анґдїець з крови і кости, не був мабуть Пилип 
Ф оґ Лондонцем. Єго ніколи не бачено на біржи або 
в банку  анї в ніякій конторі на Сіті.3) Ніколи не ба

*) Славний бесідник і комедиеписатель анґлїйский.
*) Джентельмен у Анїлїйцїв се ЧОЛОВІК ВИСІЛОГО уро

д ж е н а ,  що визначує ся добрии поведенєм.
3)  Сіті — часть Лондона, де. живуть капіталісти.
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чено ні в пристани вї в доках лондоньских корабля, що 
належав би до Пилипа Фоґа. Не засідав в ніяких комі
тетах рад завідуючих; ніхто не чув єго імени в палаті 
адвокатскій, або в суді. Не говорив ніколи ні в трибу- 
налї висілого суду, ні в трибуналі адмінїстрацийнім або 
в трибуналі духовній. Не був ні промисловцем ні тор

' говельником, ані купцем ані рільником. Не належав до 
королївского інституте ні до лондоньского і не був чле
ном ніякого заведеня штук, наук або промислу. Вкінци 
не причисляв ся до членів ні одного з численних това
риств, яких в столици Анґлїї повно, почавши від „Гар- 
мовїї“ аж до товариства ентомольоґічного, котре мало 
за головну ціль: нищити шкідві комахи.

Пилип Фоґ був членом клюбу реформи і нічого більше.
бели би хто дивував ся, яким чином такий зага- 

дочний джентельмен найшов ся між членами того пова
жаного товариства, то треба ему відповісти, що дістав 
ся він сюди за порученєм дому банкового братів Берін- 
ґів, де ЗЛОЖИВ б) в свої гроші. Звідси й походило пев
ного рода поважане, котре завдячував він ще й сій об
ставині, що платив все точно свої вексяї.

Чи Пилип Фоґ був богатий? Безперечно. Але як 
він сей маєток зробив, не могли сказати навіть найліпше 
обізнані, а Пилип Фоґ мав найменше охоти з ус іх , 
щоби се пояснити. На кождий спосіб не розкидав гро- 
ший, але й пе був скупий, бо всюди, де не ставало 
гроший для якоїсь благородної, пожиточної або -велико
душної цїли, додавав свою лепту тихцем, а навіть б ез
іменно.

Взагалі був сей джевтельмен дуже скритий. Гово
рив так мало, як не можна менше, а що був мовчаливий 
то видавав ся тим більше западочвий- Однако єго спосіб  
житя міг кождий бачити, але те, що він робив, б ул о
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так математично однаке, що невдоволена Фантазия гля- 
дала все чогось ивьшого.

Чи Фоі подорожував? Здаеть ся, бо нї один чоловік 
не знав ся так добре на картах цілого сьвіта як він. 
Навіть найдальше положені місцевости були ему звістні. 
Це раз знав він в коротких і ясних словах спростувати 
тисячу поглядів, які обігали в клюбі про погибших або 
заблуканих подорожних, а его слова були як би віщі, 
бо вкінци оправдувала їх кожда подія. То був чоловік, 
що иусїв подорожувати всюди, бодай духом.

Однако се певна річ, що Пилип Фоґ не виїздив 
вже від иногих лїт з Лондона. Хто лише мав честь 
близше его знати, міг посьвідчити, що ніхто не бачив 
его нїколи деинде, як хиба на дорозі' з дому до клюбу, 
куди що день ходив. Одинокою его розривною було 
читане журналів і гра вїста. При тій мовчаливій грі, 
що так дуже відповідала его вдачи, вигравав часто, але 
его виграні не ішли нїколи до его кишені, лише стано
вили поважну позицию в его видатках на добродійні 
цїли. Впрочім треба тямити, що пан Фоґ грав лише для 
гри, але не для того щоби виграти. Гра була для него 
боротьбою з перепонами, але боротьбою без руху, без 
зміни місця і втоми, а се й відповідало цілій его вдачи.

У Пилипа Фоґа не було ні жінки нї дитини —  
що й найчестнїйшин людям може лучити ся —  ані сво
яків або приятелів, що на кождий спосіб рідше лучае ся. 
Пилип Фоґ був одиноким мешканцем свого дому при 
Севіль-Ров і ніякий чоловік не заходив до сего дому, 
з виїмкою одного одинокого слуги, котрим він і вдово
ляв ся. Що дома діяло ся, про се не було ніколи бе
сіди. Снідав і обідав в клюбі, в годинах хронометрично 
означених, в тій самій комнатї при тім самім столї, не 
гостив нїколи ніякого товариша, не запрошував нікого
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з поза кіюбу, і вертав домів лише на ніч, точно о 12-ій 
годині в ночи, не уживаючи ніколи иешкальних комнат, 
котрі клюб держав до розпорядку своїх членів. З два- 
цятьох чотирох годин перебував десять в своїм мешка- 
ню, по части для спаня, по части-ж для своєї тоалети. 
Проходжував ся заедно, рівно виміреним кроком або по 
передній коинатї зі штучно виложеним помостом, або по 
.Ґанку, над котрим стояло сине скляне склепіне опира
ючись на двацятьох йоньских стовпах з червоного пор
фіру. До обіду і снїданя доставляли кухня і комора, 
пиввиця, рибник і молочарня найліпших страв; клюбові 
слуги, поважні люди в чорній одежи і вчеревиках з ка
натами подавали ему їду на пречудній порцеляні’ і за
кривали стіл обрусами з дорогого саского полотна ; вина: 
шері або порто, пив з найцїяяїйшого кришталю в клюбі; 
а лїд, котрий клюб за великі гроші спроваджував з аме- 
риканьских озер, удержував напиток в покріпляючій 
сьвіжости.

бели в таких .обставинах назве ся житб ексцен
тричним , то треба признати, що ексцентричність має 
щось доброго в собі. Не надто величавий дім в Севіль- 
Ров визначав ся найбільшою вигодою. Бпрочім при не- 
змінчивих навичках господаря, обмежала ся его обслуга 
на малі вимоги. Однако Пилип Фог вимагав від свого 
служачого незвичайної точности і правильносте Того а 
дня, 2 жовтня, відправив Пилип Фоґ свого слугу Джемса 
Форстера за те, що подав ему до голеня воду, котра 
замість 84° Г. мала 86° теплоти і дожидав наслїдника 
его, що мав до него зголоситись між 11 а 11 х/2 го
диною. _

Пилип Фоґ сидів випростований в своїм фотєли, 
держачи ногу при'нозї, як вояк на параді', руки опер 
на колінах, підвіс голову і дивив ся на стінний годин-
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нвк, що вказував години, иінути, хвилі, днї і дату. 
іііс ія  своєї навички нав пан Фоґ точно о пів до два- 
нацятої вийти з дону до клюбу реформи.

В тій хвили запукано до дверий малого сальона, 
де сидїв Пилин Фоґ і війшов відправлений служачий.

—  Новий служачий —  заповів.
До садьона вступив ноже ЗО-лїтний мужчина і по* 

клонив ся.
—  Ви Француз і називаєте ся Джон? —  запитав 

Пилип Фо ґ .
—  Жан, прошу пана, відповів новий служачий, 

Жан Паспарту1), назвище, котре вже само вказує, що 
умію всюди дати собі раду. Мені* здаеть ся, прошу пана, 
що я добрий. хлопець, але правду сказавши, я вже не 
одного пробовав. Я був сьпіваком, уїзджував коні в цирку, 
був вольтижером як Леотар, танцював на линві як сам Бльон- 
дін, відтак став учителем ґіинастики, щоби ліпше вико
ристати свої спосібности, а вкінци був підначальником 
відділу сторожи огневої в Парижи. В моїм сьвідоцтві за
писані дуже занітні огнї, в котрих я брав участь. Але 
вже від пятьох лїт покинув я Францию і щоби зазнати 
родинного житя став в Англії локаєм. Тепер я без місця, 
а довідавши ся, що пан Пилип Фоґ єсть найточнїйішщ 
и найстаточвїйшим чоловіком в сполученім Кородїстві, 
я представив ся панови, бо надїю ся у вас спокійно 
жити і навіть забути на іия Паспарту...

—  Паспарту для мене дуже відповідне імя, сказав 
джентельмен. Мені вас поручено і представлено дуже 
гарно. Знаєте мої услівя?

—  Знаю, прошу пана.

*) Паспарту француске слово і значить: витрих.
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— Добре. Еотра година у вас?
—  Одинацята і двацять дві мінути, відповів Пас

парту, витягаючи з кишенї величезний, срібний годинник.
— Ваш годинник спізняе ся, сказав пан Фоґ.
—  Даруйте пане, але то не може бути.
—  Спізняе ся о чотири мінути. Але нехай! За- 

паиятаймо собі лише різницю. Отже від сеї хвилі, від 
одинацятої години і двацять і девять иінут перед по
луднем, 2 жовтня 1872 р., ви в моїй службі.

Сказавши се, встав Пилип Фоґ, взяв капелюх в ліву 
руку, заложив его автоматичним рухом на голову і вий
шов, не сказавши нї слова більше.

Паспарту чув як двері зачинили ся раз: се вихо
див его новий пан; відтак другий р а з : его попередник, 
Джеме Форстер, вийшов також. •

Паспарту лишив ся сам в домі при Севіль-Ров.

II.

Паспарту найшов свій ідеал.

їй  Богу, —  сказав до себе Паспарту, що з по
чатку був троха здивований, —  як бачу то манекіни 
пані* Тіссо мають стілько ж житя, що й мій новий пан.

Манекіни пані Тіссо се воскові фіґурки і були 
*улюбленим видовищем в Анґлїї а порушали ся так складно, 
що лише не доставало ім мови, аби видавали ся як живі.

За тих кілька хвиль, що був з Пилипом Фоґом, 
оглянув его Паспарту скоро, але добре. Мужчина бла
городної гарної постави, високого росту, котрому дода
вала краси заживність, міг числити около 40 літ, мав 
біляве волосе і залички, гладке чоло без сліду зиорщин,
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більше блїде як румяне лице і пречудні зуби. Мав зда
валось в собі в високій мірі се, що фізионоиісти нази
вають „спокоєм в дїланю“, прикмета, властива всім тим, 
котрі без крику роблять свою роботу. Спокійний, Флег
матичний, з чистим оком і непорушними віями, був він 
скінченим типом тих холоднокрових Аиґлїйцїв, яких так 
часто стрічає ся в сполученім королівстві, а котрих трохи 
вимушену поставу на причуд вірно представила кисть 
Ангелини КавФман. бели бачило ся сего джентельиена 
в его різних занятях, то представляв він так цілковито 
викінчене у всіх складових частях єство, як хрононе- 
тер Лероя або Ферншава. І дїйстно був Пилип Фоґ оли- 
цетвореною точностію, що видко було докладно по «го 
ногах і р у х а х ; бо у людий, так як і у  зьвірят обявля- 
ють ся пристрасти видимо на членах тіла.

Пилип Фоґ належав до людий математично скінче
них, що ніколи не спішать а все суть готові і в своїх 
кроках та рухах ощадні. Він не підніс своєї ноги без 
потреби і ішов все найкоротшою дорогою. Школи не 
глянув без причини на стелю, не порушив злншно ру
кою. Не бачено его пїколи зворушевим або неспокійним. 
Ніхто на сьвітї не був повільнїйший, а однако був він 
все в своїм часі на иісци. Кождвй зрозумів, що сей чо
ловік жив саиотно і так сказати-б з далека від всіх то- 
вариских зносин. Він знав, що в житю не можна оми
нути неприятностий, а що неприятности спиняють, то 
не стикав ся з ніким.

Що-до Жана, званого Паспарту, то був се правди
вий Парижанин і цілих пять літ, від коли мешкав в Анїлїї 
'іа  служив локаем, дармо глядав пана, до котрого міс 
би привязати ся. -

Паспарту не належав до тих, що пнуть ся і су
нуть свій ніс всюди, певні себе і зарозумілі, а суть лише

О ід ііііесІ Ьу Сос----
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безличними дураками. Нї, Паспарту був добрий хлопець 
з приязним лицем, трохи відстаючими устами, лагідний 
і згідливий, з такою добродушною, круглявою головою, 
яку радо бачить ся на плечах приятеля. Мав ясні очи, 
живу краску, лице досить повне, широку грудь, був 
присадкуватий і мав мясівки як Геракль, що в наслідок 
вправ в молодости розвинули ся незвичайно, бго русяве 
волосе впадало трохи в руде. Коли старинні різьбарі 
знали на 18 різних способів укладати волосе Мінерви, 
то Паспарту мав на се лиш один спосіб: три рази по
тягнув гребенем і голова була в порядку.

Чи сей говіркий хлопець припаде до вподоби Пи- 
липови Фоґови, не можна було ніяк догадатись. Чижь 
Паспарту мав би бути таким цілковито скінченим слу
жачим, якого его пан потребував? Се далось би хиба 
з досьвіду пізнати. Провівши, як знаємо, досить бур
ливу молодість, бажав він тепер спокійного житя А що 
ему захвалювали правильну точність і пословичний спокій 
анґлїйских джентельмевів, то глядав свого щастя в Анґлїї. 
Але доси зле ему ішло; вїгде не міг загріти місця і вже 
десять разів змівяв пана. Всюди стрічав Фантастів, не- 
постояних, диваків, таких що волочили ся з краю до 
краю, а се не могло ему припасти до вподоби, бго по- 
слїдний пан, молодий льорд ЛьонФеррі, член парламенту, 
приходив часто домів спираючись па плечі поліцаїв, 
особливо коли провів ніч у  Гемеркета. Паспарту, що 
передовсім хотів беречи чести свого пана, відважив ся 
сказати кілька покірних заміток, котрі взято єму за зле 
і він полишив службу. Відтак довідав ся що Пилип Ф оґ 
глядае служачого і звідував ся про него. Чоловік з таким 
правильним житем, що ніколи не спить поза хатою, не 
подорожує, не виїздив вїколи ні на один день, міг ему 
подобати ся. Він зголосив ся і як знаємо, був принятий.

ОідіїііесІ Ьу СОО£ІЄ
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Отже Паспарту находив са по пів до дванацятої 
години сам в домі при Севідь-Ров. Зараз став оглядати 
иешкане від пивницї аж до поду. Сей чистий, упоряд
кований, строгий, пуританьский, добре для служби ула- 
джений дім подобав ся ему. Він зробив на ній вражіне 
гарної слимакової шкаралупи, але шкаралупи осьвітленої 
і втопленої вугляним ґазом. Паспарту найшов легко на 
другім поверсі' призначену для себе комнату і ова по- 
добала ся ему. Електричними дзвінками і рурами була 
кой пата получена з першим поверхом і партером. На 
коминї стояв електричний годинник, що цілком годив ся 
з годинником в спальни Пилипа Фоґа і оба били в тім 
самім часі ту саму хвилю. „Се як раз для мене, се мені' 
подобае с я !и сказав Паспарту.

Він побачив також в своїй коинатї прибиту вад 
годинником табличку з приписами щоденної служби. На 
табличцї були списаві —  почавши від 8-ої години рано 
т. е. від часу коли Пилип Фоґ правильно вставав, аж 
до 1 1 1/2, коли виходив па снїдане до клюбу реформи 
—  всї подрібности служби: чай і присмажувана булка 
о осьмій годивї двацять і три міну т и ; вода до голеня 
о девятій годивї трицять і сім мівут; Фризоване о де- 
вятій годині сорок мінут і т. д. Відтак від пів до два
нацятої години перед полуднем до дванацятої години 
в ночи коли систематичний джентельмен клав ся до ліжка, 
було все приписане, передбачене, управильнене. Пас
парту з првемностю вбивав собі в память сю програму 

■різні еї розділи. ‘

Гардероба пана була дуже добра і незвичайно бо- 
йш і. Кожді штани, нождий сурдут або камізолька мали 
при собі порядкове число, котре було записане в списі, 

.$» стояла дата, коли, відповідно до пори року, має ся
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убирати кожда поодинока штука одежи. Такий саиий 
порядок був заведений і для обуви.

Взагалі був сей дім в Севіль-Ров, —  котрий за 
часів славного, але розсіяного Шерідана мусів бути 
осідком непорядку —  відповідно умебльований і від
повідав всім вимогам вигоди.

Не було ніякої бібліотеки, ніяких книжок, бо они 
були би й так для пана Фоґа непотрібні, позаяк клюб 
реформи давав ему до розиорядимости дві бібліотеки, 
одну для літератури, другу для права і політики. В спадьни 
стояла каса середної величини, безпечна від огню і зло
діїв. Не було також в цілім домі ніякого оружя, ніяких 
приборів мисливских ні воєнних. З  усего видко було 
дуже мирні навички господаря.

Коли Паспарту оглянув се мешкане докладно, затер 
руки осьміхнув ся і з радостю закликав в друге:

—  Отеє як раз для мене! Тут моє місце! Пан 
Фоґ і я, ми оба розуміємо ся дуже добре. То система
тичний чоловік, любить стерегти хати ! Правдива машина! 
Але я цілком вдоволений, що буду машину обслугувати!

сV  III.

Розмова, котра Пилипа Фоґа може богато коштувати.

Пилип Фої вийшов о пів до дванацятої з свого 
дому ві> Севіль-Ров, і поставивши 575 разів свою праву 
ногу перед лівою, а 576 разів ліву перед правою, прий
шов до клюбу реформи, величезного будинку в Нель- 
Мель, котрого будова коштувала не менше як три 
мілїони.

Пилип Фоґ пішов зараз до їдальні, звідки девять
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віков отвирало вид на огород з деревами, що красували ся 
вже в золотім осіннім одязі*. Він сів там при своїм столі, 
на котрім ждало вже на него накрите, бго снїданє скла
дало ся з перекуски, вареної риби в знаменитім .сосі, 
з ростбіфа червоного як кров, з тіста наповненого ко- 
р ін є»  рабарбароввм і зеленим агрестом, з кусника сира 
честерского —  все з кількома чарками знаменитого чаю, 
збираного умисно для кухні клюбу реформи.

О годині дванацятій і сорок сім мінут встав сей 
джентельмен з-за стола і пішов до великого сальона, 
прикрашеного образами в богатих рамах. Тут подав ему 
служачий ще не розтяті „Тайме111) а Пилип Фоґ роз- 
ложив їх  так певно, що відразу можна було пізнати ве
лику вправу в тій тяжкій роботі. Читанем сеї часописи 
був Пилип Фоґ занятий до години третьої сорок і пять 
мінут; відтак лектурою „Стандарте11 до обіду. Обід від
був ся так само як і снїданє, лише що прийшов ще 
„королївско-британьский" сос.

О пятій годивї сорок мінут появив ся джентельмен 
знов в великім сальонї і вглубив ся в читане „Норан- 
ної Хроніки11.

За пів години війшло кількох иньпіих членів клюбу 
реформи і приступили до комина, на котрім горів огонь: 
Були се звичайні товариші гри пана Пилипа Фога, так 
як він пристрастні любовники віста: інжинер Андрій 
Стюарт, банкири Джон Сулїван і Самуіл Фаллентін, бро
варник Тома Фленеґен, Вальтер РальФ, один з адміні
страторів авліїйского банку, — богаті і поважані мужі, 
навіть в тім клюбі, котрий між своїми членами має най- 
ввзначвїйших представителїв сьвіта промислового і бан
кового.

') Т іт е з , чит. Тайме, зя. „Час“, се анїлїйска ґазета.



14 ЮЛІЯ ВЕРНОГО

—  Ну, РальФ, —  запитав Тома Фленеґен, —  що 
чувати з  крадежию?

—  Банк стратить свої гроші, —  замітив Андрій
Стюарт. -

—  Противно, я надію ся, —  сказав Вальтер РальФ, 
—  що ии дістанемо злодія в свої руки. До Америки 
і до Европи розіслано по всіх найважнїйших пристанях 
що найспосібнїйших аґентів полїцийних і тяжко, щоби 
їм сей пан утік.

—  Мають опис злодія ? — запитав Андрій Стюарт.
—  Перед усім, се не злодій —  відповів РальФ.
—  Як то, індівідуум, що украло пятьдесять і пять 

тисячів Фунтів банкнотами (до 600.000 зр.), не має ся 
називати злодієм ?

—  Нї, відповів Вальтер РаліФ.
т— Отже промисловець? сказав Джон Су Ліван.
—  „Поранна Хроніка“ впевняє, що се джен-

тельмен. -
Чоловік, що се сказав не був ніхто иньший, як 

наш Пилин Фоґ, котрого голова виринула тепер з купи 
паперів, що довкола пего лежали. Рівночасно поздоро
вив Пилип Фої товаришів, а они его.

Згадана подія, котру обговорювали живо різні днев- 
ники анґлїйскі, лучила ся перед трема днями дня 29 ве
ресня. Пачка банкнотів, обіймаюча 55 .000  Фунтів, про
пала зі стола головного касиєра анґлїйского банку.

Тим, що дивували ся, що така крадіж так легко 
могла лучити ся, відповідав заступник директора Вальтер 
РальФ, що касиер як раз тогдї записував позицию трех 
шілінґів і шістьох пенсів1) а нїхто-ж не може мати 
всюди своїх очий відразу. *)

*) шілїнґ— 50 кр., п енс=5 кр.
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Тут для пояснена треба замітити, що ся чудесна 
інстятуция анґлїйского банку незвичайно поважає публіку. 
Нема в ній нї сторожів нї інвалідів пї ніякої перего
роди. Золото, срібло, банкноти лежать тут довкола не 
стережені і нікому не прийде на гадку підозрівати чест- 
ноту кого небудь з вештаючих ся туди людий. Один 
з найліпших знатоків анїлїйских' звичаїв оповідав про 
такий случай: В одній салі банку, де він раз зайшов, 
зацікавила его 7— 8-Фунтова брила золота і він хотів 
єї близше огляцути; взяв еї в руки, оглянув, передав 
єї стоячому коло себе чоловікови, той дав другому і так 
вандрувала брила з рук до рук аж на темний коридор 
і вернула майже по пів годивї, а касиер навіт не гля
нув, що з нею діє ся.

Але 29 вересня лучило ся инакше. Пачка банкно
тів не вернула назад і коли величавий годинник, заві
шений над салею вибив пату годину, коли замикає ся 
бюра, не лишило ся для анґлїйского банку нічого инь- 
шого, як записати 55 .000  Фунтів на конто страти.

По точнім провіреню крадежи, вислано вибраних 
агентів, „детективів11 до найзначвїйших пристаний; Л і
верпуля, Ґлєзґова, Гавру, Суезу, Бріндізі, Нового Йорку 
і т. ин. і назначено 2000 Фунтів нагороди та 5 про
цент від віднайденої суми для сего хто виловить злодія. 
Дожидаючи вислїдів слідства, сиділи агенти по пристанях 
та уважали строго на всіх приїжджаючих і від’їзджаючих 
подорожних. ,

Тимчасом була оправдана причина припускати, як 
се й „Порання Хроніка“ зазначила, що виновник не 
належав до ніякої зорганізованої шайки злодїйскої. Власне 
29 вересня бачено в салї виплат, де лучила ся крадіж, 
добре одітого і порядного джентельмена, як туди про
ходив ся. Слідство подало можність досить докладно



16 ЮЛІЯ ВЕРНОГО
л

описати сего джентельмена, а сей опис розіслано зараз 
всїи детективам сполученого королівства і прочої Европи. 
Деякі головачі, між ними і Вальтер РальФ, надїяли ся 
з тої причини, що злодій не втече.

Можна собі подумати, що сю подію обговорювано 
в Лондоні і в цілій Анґлїї. Перечено ся пристрасгно 
чи удасть ся полїцвї зловити злодія в столици чи ні. 
Отже не диво, що й члени клюбу реформи говорили 
про сю пригоду, тим більше, що й адміністратор банку 
був між ними.

Поважаний Вальтер РальФ не сумнївав ся, що слід
ство поведе ся, бо —  як казав —  назначена нагорода 
мусить незвичайно заострити ревність і нюх аґентів. 
Але его товариш Андрій Стюарт не поділяв цілком тої 
певности. Отже суперечка не уставала між джентельме- 
нами, що між тим засіли довкола картяного столика, 
Стюарт напротив Фленеґена, Фалентін напротив Пилипа 
Фоґа. Підчас гри мовчали грачі, але між робрами про- 
довжала ся перервана розмова тим живійше.

— Я стою при своїм, —  сказав Андрій Стюарт, 
—  що сей злодій мусить бути дуже зручний і має всі 
вигляди утечи.

—  Куди єму! — відповів РальФ —  аджеж нема 
ні одного краю, де би він міг укрити ся.

— Отеє було би добре! .
— А кудиж, по вашому, втікати б ему
—  Не знаю, ■—  відповів Андрій Стюарт —  але 

на кождвй спосіб на земли досить місця. .
—  Се так давно було .. —  сказав півголосом Пилип 

Фоґ, а відтак додав: —  Ви- збираєте —  і подав карти 
Флєнеґенови.

Розмова утихла підчас робра, але згодом знов роз
почала ся, коли Стюарт обізвав ся:

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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—  Як то, давно ? Абож земля поменшала ?
—  Певне, —  відповів Вальтер Ряльф. Я годжу 

ся з паном Фоґом. Земля стала о много менша, бо 
тепер можна єї десять разів скорше об’їхати, як перед 
100 літами. А з тої причини піде і наше слідство
0 много скорше.

—  Але й злодій лекше утече!
—  На вас черга, пане Стюарт! —  сказав Пи

лип Фоґ.
. Але невірний Стюарт не дав себе пересьвідчити

1 скоро лише партия скінчила ся сказав: -
'  —  Треба вам признати, пане РальФ, що вам удав ся
ваш жарт з меншою землею. Отже тому, що теперь 
об’їде ся землю за три місяці. .  .

—  Лише за 80 днів, —  сказав Пилип Фоґ.
—  Так, панове, —  закликав Джон Сулїван —  за 

80  днів, від часу як отворено на індийскій зелїзници 
шлях між Рота лем і Аллагабадом. „Пораняа Хроніка * 
так обчисляє дорогу:

З  Лондона до Суеза через Мон Сені 
і  Бріндізі залізницею і кораблем . . . .  7 днів*

З  Суеза до Бомбею, кораблем . . . 13 „
З  Бомбею до Еалькути зелїзницею . . З „
З  Калькути до Гонґ-Конґ кораблем . . 13 „
З  Гонґ Конґ до Йокогами в Япанї кораблем 6 „
З  Йокогами до Сан Франціска кораблем 22 „
З  Сан Франціска до Нового Йорку зелїзницею 7 „
З  Нового Йорку до Лондона кораблем .

і  зелїзницею ........................................................   . 9 „
Разом . . 80 днів.

/  ,• —  Б а ! 80 днів, — кликнув Андрій Стюарт, що
задля неуваги зле зібрав карти, — але не вчисляючи не-

2
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погоди, противних вітрів, крушене корабля, вискочене 
поїзду з шин і таких иньших річвй.

—  Все вчисливши, —  відповів Пилип Фоґ, не пе
рестаючи грати, бо теперь вже за говоренеи не зважано 
на гру.

—  Навіть, если Індийцї або Індияни вирвуть шини ?
—  кричав Андрій Стюарт, — если задержать поїзд, 
щоби его обрабувати а подорожних поскальпувати ?

—  Все вчисливши, —  відповів Пилип Фоґ і покинув 
гру з словами: —  Два атути!

Андрій Стюарт,. на котрого прийшла черга розда
вати, зібрав знов карти і сказав:

—  Теоретично ваша правда, пане Фоґ, але в прак
тиці-.... ‘

—  В практиці також, пане Стюарт.
—  Хотів би я вас при тій бачити.
—  Се лише від вас зависить. їдьмо оба.
—  Нехай мене Бог боронить! —  закликав Стю

арт, —  але я заложивсь би й о 4 0 0 0  Фунтів, що така 
подорож під такими услівями неможлива.

—  Навіть дуже можлива, —  відповів пан Фоґ.
—  Отже їдьте.
—  За 80 днів довкола землі?
*— Так.
—  Добре.
—  Коли.
—  Зараз. Але роблю вас уважним, що їду на ваші 

кошти.
—  От, дурниця! —  закликав Андрій Стюарт, ко

трому було пеприемно, що товариш гри напирав на 
него. —  Радше граймо.

—  То дайте ще раз карти —  відказав Пилип Фоґ
—  бо були зле замішані.
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Андрій Стюарт взяв карти знов в дрожачу ру ку ; 
потік положив їх  нагле назад на стіл і сказав:

—  Отже добре, пане Фої, я закладаю ся о 4000  
♦унтів!...:

—  Любий пане Стюарт, —  сказав Фалентін —  
усоокійтесь. Сеж жарт.

—  Коли я кажу, що закладаю ся, —  відповів Стю
арт, —  то се не жарт.

— • Пристаю! сказав пан Фої, а обертаючись до 
своїх товаришів, додав: * _

—  Маю 20 .000  Фунтів у братів Берінґів. Тих 
двацать тисяч ставляю...

—  20 .000  «унтів! —  закликав Джон Сулїван. Два- 
цять тисяч Фунтів, котрі можете стратити за перінии 
ліпшим непередвидженим опізненем!

—  Нема нічого непередвидженого, —  відповів супо
кійно Пилип Фоґ. '

—  Але, пане Фої, тих 80 днїв уважає ся за най- 
коротший ч ас !

—  вели навіть найкоротшого часу добре ужие ся, 
то вистане.

—  Але щоби его не переступити, треба скакати 
з математичною точностію з зелїзницї на корабель, а з ко
рабля на зелїзницю!

—  .Я і спробую з математичною точностію скакати.
—  От жартуєте!
—  Добрий Англієць не жартує ніколи, коли роз

ходить ся о таку поважну річ, як заклад, —  відповів 
Пилип Ф о/. Закладаю ся з кождим, хто хоче, о двацять 
тисяч Фунтів, що об’їду землю довкола найдовше за 80 
днів, т. зн. за тисяч девятьсоть двацять годин, або за 
«то пятнацять тисячїв двіста мінут. Добре?
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—  Приймаємо заклад, —  відповіли, порозумівши ся 
між собою, панове Стюарт, Фалентін, Сулїван, Флене/ен 
і РальФ.

— Гарно, —  сказав пан Фої. Поїзд до Дувра відхо
дить о годині' осьмій і сорок пать мінут. Тим поїздом 
виїзджаю.

—  Нині вечером? —  запитав Стюарт.
, —  Нині вечером, —  відповів Пилип Фої. Отже —  го

ворив дальше, витягаючи календар з кишені' і розгорта
ючи єго, —  позаяк нині маємо середу, 2. жовтня, то я 
мушу бути назад в Лондоні в суботу, 21. грудня о го
дині осьмій і сорок і пять мінут вечером, тут в тім са- 
льонї клюбу реформи, инакше ті двацять тисяч Фунтів, 
що лежать для мене у  братів Берівїів, належать цілком 
правно вам, мої панове. —  Тут маєте переказ на сю 
суму.

Списано зараз протокол закладу і всі участники 
підписали єго. Пилип Фої поводив ся цілком холодно
кровно. Він певпе не закладав ся, щоби виграти, і по
ставив тих двацять тисячів Фунтів —  половину свого 
майна —  лише длятого, бо видів, що других двацять 
тисяч потребує, щоби сю тяжку не сказати вже не
можливу задачу перевести. Тимчасом єго противники 
були якісь несупокійні, не задля високих ставок, лише 
длятого, що до якоїсь міри було їм совісно під такими 
услівями закладати ся. .

Тогдї вибила сема година. Приятелі' упімнули пана 
Фо/а, щоби перестав грати і пішов приладити ся до 
дороги.

—  Я все готовий до дороги, відповів сей холод
ний джентельмен, роздав карти і сказав:

—  Я висьвячую каро, ви заграєте, пане Стюарт.

ОідіїііесІ Ьу
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IV.

Пилип Фоґ дивує свого служачого Паспартута.

О сеиій годинї і двацять пять мінут попращав ся 
Иидип Фоґ, вигравши двіста двацять ґвіней1), з своїми 
чесними товаришами і вийшов з клюбу. О годинї семій 
мінут пятьдесять отворив двері свого дому і вступив 
до хати.

Паспарту, що совістно вивчив ся дневного порядку, 
незвичайно зачудував ся, побачивши пана Фоґа, вертаючого 
о  такій незвичайній годинї. Після припису повинен був 
нан дому при улици Севіль Ров прийти аж о ^івночи.

Пилип Фоґ пішов до своєї комнати, і закликав:
—  Паспарту!

• Паспарту не відзивав ся. Кликане не могло відно
сити ся до него. Прецї не було ще означеної години.

—  Паспарту! —  закликав пан Фоґ ще раз, не 
пїдвисшуючи голосу.

Паспарту явив ся.
—  Я мусів вас два рази кликати. '
—  Таж ще нема півноче, —  відповів Паспарту, вий

маючи годинник з кишенї.
—  Знаю, —  сказав Пилип Фоґ, —  і не роблю вам 

ніякого закиду. За десять мінут їдемо до Дувра і Кале.
Округле лице Француза мимохіть викривило ся.
Б ін очевидячки мусів не дочути.
—  Хочете вибирати ся в подорож? —  запитав.

■ •. —  Так, — відповів Пилип Фоґ. Поїдемо довкола землї. *)

*) ґвінея=10 зр.

%

ОідііііесІ Ьу Соо^іе
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Паспарту остовпів з зачудована. Витріщив очи, 
підтягнув брови, випрямив руки —  майже здурів.

—  Довкола землі?., пробурмотав.
—  В вісімдесятьох днях, —  додав пан Фоґ. Отже 

не маємо ні хвилі часу до страчена.
—  А ку*ри?... спитав Паспарту, похитуючи го

ловою.
—  Не треба ніяких. Бозьмемо лише до подорожної 

торби по дві вовняні сорочки і по три пари панчіх для 
мене і для вас. Проче купимо по дорозі. Возьиіть мов 
пальто і коц та добрі черевики. Впрочім будемо й так 
мало ходити, або й зовсім вї. А тепер спішіть ся!

. Паспарту рад би був дещо сказати, але не міг. 
Вибіг з комнати пана Фоґа до себе, кинув ся на крісло 
і закликав з властивим Французам патосои:

-  Ну, сего за богато! А я хотів спокійно жити!...
Механічно приладжував ся до дороги. Подорож дов

кола землі в вісімдесятьох днях! Чи Фоґ збожеволів? 
Ні... Може жартував? Поїдуть до Дувра, добре. Нехай 
буде й до Кале, бо добрий хлопчище не конче би тин 
смутив с я ; він-жеж не бачив вже пять літ своєї вітчини. 
А може поїдуть і до Парижа і се була би для него 
правдива приємність, еслиб він тав міг знов побачити се 
великаньске місто. Але про се не ма що думати, бо 
такий чоловік як Фоґ, що не зробить ніколи одного 
кроку дармо, певно туди не поїде. Хоч з другого боку 
не можна й сего заперечити, що сей джентельмен, такий 
донатор, вибирає ся нараз в подорож!

О осьмій годині була подорожна торба з білей го
това і Паспарту, ще цілком приголомшений, вийшов 
з своєї комнати, замкнув добре двері і удав ся до ком
нати пана Фоґа.
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ІІан Фоґ був готовий. Під пахою держав „Бред- 
шава подорожний провідник по зелїзницях і кораблях” , 
з котрого міг вичитати всї дані, потрібні для своєї по- 
дорожи. Він взяв від Паспартута торбу, отворив єї 
і всунув до неї грубу пачку тих гарних банкнотів, що 
яають курс в цїліи. сьвітї.

—  Ви не забули нічого? —  спитав.
. —  Н ї, прошу пана.

—  Мов пальто і коц?
—  Суть тут. ,
—  Добре, беріть торбу.
Сказавши се, пан Фоґ, віддав служачому торбу 

і Додав: '
—  А уважайте добре, бо в ній е двацять тисячів

фунтів. •
Паспарту трохи не випустив торби з рук, так як 

би ті двацять тисячів Фунтів перемінили ся в тяжке 
золото.

Відтак зійшли оба по сходах на долину і замкнули 
входові двері на два спусти.

При кінци у лиці Севіль-Ров була стация повозок. 
Пилип Фоґ і его служачий всіли до повозки і поїхали 
скоро на дворець Герінґ-Крос, звідки виходить бічний 
шлах полуднево-всхідної зелїзницї.

О осьмій годині і двацять мінут заїхали перед дво
рець. Паспарту зіскочив, его пан зліз за ним і запла
тив візникови.

В тій хвили приступила до пана Фо/а якась бідна 
жебрачка, з дитиною на руці, боса, заболочена, в подер
тім капелюсі' з пером, що на-пів відорване теліпало ся, 
та з закиненим по драній одежи дїравии шалей. Она про
сила милостині.

„ач
ОідііііесІ Ьу Соодіе
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Пан Фоґ витягнув з кишенї тих двацять ґвіяей, що 
виграв при вісті, і всунув їх в руку жебрачці з сло
вами :

—  Бери добра невісто, я дуже радий, що тебе 
стрітнв; —  відтак обернув ся і пішов.

Паспарту почув, що в очах станули ему сльози, 
бго пан почав собі підбивати его серце.

Пан Фої війшов з ним до великої ждальвї і казав 
ему купити два білети першої класи до Парижа. Огля
нувшись, побачив своїх патьох товаришів з клюбу ре
форми.

—  Панове, —  сказав, —  я від’їзджаю, а віза на моїм 
пашпортї вкажуть вам по моїм повороті, куди я їхав.

—  О! пане Фоґ, — відповів чемно Вальтер РальФ, 
—  се* злишне. Ми спускаємо ся на ваше честне слово!

—  Тим ліпше,' —  сказав Фоґ.
—  Не забудете, —  замітив Андрій Стюарт, —  

що мусите тут бути?...
—  За вісїмдесять днїв, —  відповів пан Фоґ, —  в су

боту, 21 грудня 1872 року, о осьмій годині і сорок 
пять мінут вечером. До побачена, панове.

О годивї осьмій і сорок мінут всіли Пилип Фоґ 
і Паспарту до того самого купе. 0  осьмій годивї со 
рок ііять мінут засвистала машина і поїзд відійшов.

Була темна піч, на дворі падав дрібний дощ. Пи
лип Фоґ втиснув ся в кут ваґона. Паспарту, доси ще 
здивований, притискав до себе машинально торбу з банк
нотами.

Не минув ще поїзд Зайденгему, коли Паспарту 
скричав нараз з правдивою розпукою.

—  Що вам? —  запитав пан Фоґ.
—  Я, я... в поспісі.. приголомшений... забув.;.
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—  Щ о?
—  Скрутити ґазову закрутку в моїй комнатї!
— Га, милий друже, —  відповів пан Фоґ холодно 

кровно, —  то ґаз горить на ваш кошт!

V .

На біржи лондоньскій появдяе ся новий вартіст-
ний папір.

Пан Фоґ, виїзджаючи з Лондона, і не догадував ся, 
якого заколоту наробить его подорож. Вість про заклад 
розійшла ся насамперед в клюбі реформи і визвала між 
членами сего поважного товариства сильне зворушене, 
котре з клюбу перенесли репортери до праси, а з праси 
розширило ся оно на- цілу публику Лондона і Великої 
Британії.

Справу подорожи довкола землі' пояснювано, обго
ворювано і розбирано так пристрастно і горячо, як 
би тут розходило ся о яке нове питане алябаиске1). 
Одні стояли по стороні' Пилипа Фоґа, другі —  а тих 
було в короткім часі богато більше —  стояли против 
него. Об’їхати землю дійство, не в теориї, на папері,

—  _ / '
]) Питане алябаиске, се спір ніж Анґлїею а Сполучениии 

державами північної Америки, названий від корабля „Алабама". 
Розходило ся тут о те, що підчас домашної війни в Сполу
чених Державах (1861— 65 р.) богато кораблів полудневих Дер
жав вибудованих в Англії (між ними „Алабама") робили шкоду 
північним Державам під анґлійскими знаками, за що відтак 
Сполучені Держави зажадали від Апґлїї відшкодована. Справа 
тягнула ся кілька літ, аж вківци 1872 р. признано Сполуче
ним Державам 33 мілїонів зр. відшкодована від Анґлїї.

ОідііііесІ Ьу Соодіе
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в танін короткій часі', при помочи тогдїшних средств 
комунїкацийни*х, було не лише неможливо, але й неми- 
слино!

„Таймс“ , „Стандарди, „Іввінґ-Стард“, „Морнінґ- 
Кронікль" і двацать иньших найперших часописий зая
вило ся против Фоґа. Лише „Делі Телеграф" троха его 
підпирав. Взагалі уважали всі Пилипа Фоґа божевільним, 
або дураком, а его товаришам з клюбу реформи ро
блено загально закиди, що пристали на такий заклад, 
котрий вказує на слабість ума того, що его викликав.

Появили ся дуже пристрастні, але льоґічно писані 
статі про сю справу. Як звістно інтересують ся в Ан
глії всім, що дотикає ґеоґраФІЇ. Отже не було такого 
читателя, до якої б верстви він не належав, котрий не 
читав би жадно всего, що писало ся про Пилипа Фоґа.

В перших днях стояло по его стороні кілька сьмі- 
лих осіб —  особливо женщин, тим більше, що „Нова 
Ілюстрация Лондоньска“ помістила его портрет, зроб
лений після найденої ФотоґраФЇі в архиві клюбу реформи. 
Деякі джентельмени говорили відважно: „О вва! що тут 
великого? Нераз лучають ся незвичайні річи!“ То були 
переважно читателї „Делі ТелеґраФу“ . Але вскорі по
мічено, що навіть ся часопись почала тратити свою 
певність.

І  дїйстно дня 7. жотня появила ся в Вістнику 
королївского ґеоґраФІчного товариства довга статя, що 
розбирала справу з ріжних боків і вказувала ясно на 
безосновність підприємства. Після сеї статі стояло все 
на перепоні подорожному, перешкоди, що зависїли від 
людий і від природа річий.. бели намір мав удати ся, 
то мусїли би дивно годити ся години приїзду і від’їзду ; 
але такої згідности не було і не могло бути. Строго взявши, 
не можна навіть в Бароні, де шляхи зелїзничі розмірно
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малі, чисіити на певно на приїзд і від’їзд поїздів; а щож 
дрперва, если має ся їхати три днї півперек Індий, або 
сім днїв півперек Сполучених Держав: чиж можна тут 
полатати на точности таких непевних доріг? І не про* 
мавляли против Пилипа Фоґа різні пригоди, я к : всякі 
нещастя і пригоди на зелїзници, непогода, замети свї* 
гові? Чиж не був він в зимі на корабли виставлений 
на поталу вітрів і мрак? Чиж то рідко лучає ся, що 
найлїпші заморскі кораблї вітрильні припізнюють ся о один 
або два днї? А тут могло одно лише припізнене ви- 
стати, щоби цілий ланьцюх получень безповоротно розі
рвати. бели Пилип Фоґ спізнить ся лише о кілька годин 
до від’їзду якого корабля, то мусить ждати на сліду
ючий, а тогдї ціла его подорож без сумніву небезпечно 
припізнить ся.

Статя викликала великий розголос. Майже всі часо
писи перепечатали еї і акциї Пилипа Фоїа упали дуже

'НИЗЬКО.
В перших днях по від’їзді' сего джентельмена по

роблено значні заклади на удачу его подорожи. Як 
звістно, грають в Анґлїї заклади велику ролю: ті що 
закладають ся розумвїйші і значнїйші люди, як грачі. 
Охота закладати ся лежить вже в крови Анїлїйця. Отже 
закладали ся о великі суми не лише різні члени клюбу 
реформи за аба против Пилипа Фоґа, але сей рух об
хопив також і загал публики. Пилипа Фоґа записано як 
якого коня на перегонах. З тої нагоди зроблено навіть 
вартістний паиір і записано его зараз на лондоньскій 
біржи. Жадано і подавано папір „Пилип Фоґ* за готівку 
або ва рати і роблено оьвітлі інтереси. Але пять днів 
но єго від’їзді, по статі в Біствику ґеоґра*ічного това
риства подаж стала частїйша. Пилип Фоґ упадав. По
давано папір пачками і коли з початку куповано по пять
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а відтак по десять, штук разом, то теперь куповано їх  
дише по двацять, пятьдесать а де дадї й по сто штук, 
за ту саму ціну.

Лише один одинокий сторонник остав ему вірний, 
а то старий, здоманий гістцем дьорд Бдьбермедь. Сей 
поважаний джентедьмен, прикований недугою до свого 
Фотелю, віддав би був і цїдий свій маєток, коби дише 
зміг об’їхати земдю, хоч би й в десяти роках, і він 
задожив ся о пять тисячів Фунтів в користь Пидипа 
Фоґа. А коди ему доказувано, що цїдий намір Фоґа не 
дише дурний, аде й безхосенний, то він звичайно від
повідав: „бели ся річ можлива, то все таки добре, що 
зробить еї перший Анґлїець“ .

Вкінци дійшло до того, що сторонників Пидипа 
Фоґа ставало що раз менше; кождий приступав —  і не 
без причини —  до его противників; папір брали вже 
лиш по сто пятьдесять і по двіста за один, а коди сім 
днів по его від’їзді дучида ся ще й цілком несподівана 
пригода, перестали его брати зовсім.

Того дня, о девятій годині вечером, одержав ди
ректор полїциї в Лондоні' таку телеграму :

„Суез —  Лондон.
Рован, директор полїциї, головна , площа

Шкотска.
їду за слідом банкового злодія Пилипа Фоґа. 

Вишліть сейчас наказ увязненя до Бомбаю.
Фікс,.тайний аґент.и

Ся депеша зробила своє. Честний джентельмен усту
пив місце банковому злодїеви. Оглянено его ФотоґраФію 
переховану в клюбі реформи. Відповідала точка в точку 
судовому описови злодія. Розважено невияснене істно- 
ване Пидипа Фоґа, его відлюдне жите, его наглий від’-
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, їм  і здавало ся, що сей чоловік, під покривкою подо- 
'фожв довкола зенлї і глупого закладу, не мав иньиюго 
Заміру, як утечи перед аїентами анїлїйскої полїциї.

VI.

Аґент Фіне неспокійний не без причини.

Депеша в справі Пилипа Фоґа повстала в такий 
спосіб:

В середу дня 9. жовтня дожидано в Суезї на оди- 
нацяту годину перед полуднем корабля „МонГолію*, 
власність всхідно-індийскої Компанії, панцирного паро- 
хода з покладом, о 2800 тонах обему і о силі* 500  
коний. Сей корабель їздив заедно з Бріндізі до Бомбею 
суезким каналом і належав до найскорших кораблів ком
панії, бо їхав майже все скорше, як було приписано, 

,т. в. десять миль на годину між Бріндізі і Суезом, а 
9*53 миль між Суезом а Бомбеєм.

' На березі дожидала приїзду „ товпа ту
бо льцї в і чужинцїв, що з’їзджають ся до сего міста, не- 
давного села, котре по перекопаню каналу. Лесепом має 
перед собою велику будучність. Не далеко від товпи 
проходжувало ся двох мужчин.

Один з них був анґлїйским консулярним аїентом 
в Суезї, котрий —  мимо того, що анґлійске правитель- 
ство перед перекопанем каналу Французом передсказу- 
вало некористь з тої справи і мимо таких же віщовань 
анґлїйского інживера Стєфєнзоня —  теперь що день 
бачив, як анґлїйскі кораблї перепливають каналом і вко
рочують собі о половину дорогу до Індий.
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Другий мужчина був собі малий, худощавий чоло
вічок з лицем досить інтелїґентним і нервовим, бго брови 
порушали ся заєдно в дивний спосіб. Під довгими віями 
блищало дуже живе око, але він умів его огонь після 
вподоби вменшати. В тій хвили був дуже неспокійний, 
бігав то взад то вперед і не міг спокійно встояти 
на місци.

Називав ся Фікс і був одним з тих „детективів*4 
або тайних аїентів, котрих анґлїйска полїция но кра- 
дежи в банку порозсилала по різних пристанях, бму по- 
ручено уважати як найпильиїйше на всіх подорожних, 
що переїздили через Суез, а єсли би стрітив якого пі- 
дозріного мав за ним потайки їхати і ждати на приказ 
арештована.

Власне перед двома днями одержав Фікс від ди
ректора лондоньскої по'лїциї опис мнимого злодія, як 
знаємо, чоловіка порядного і добре одїтого, котрого 
бачено в комнатї виплат.

Легко пійиити, що аґент, заохочений значною н а
городою, призначеною за прихоплене злодія, дожидав 
нетерпеливо приїзду „Монголії11. •

—  Отже ви кажете, пане консуль, —  питав він вже 
з десятий раз, що парохід зараз наділе.

—  Зараз, — відповів консуль. Вчера донесено, що 
був на отвертім мори коло Порт-Саід, а тих 160 кільо- 
иетрів каналу нічого не значать для такого скорого ко
рабля. Кажу-ж вам ще раз, що „Монголія^ все дістає 
25-Фунтову нагороду, що правительство назначило за 
кожді 24 години, о які корабель скорше приїде перед 
визначеним часом.

— Корабель приїздить просто з Бріндізі ? — спи
тав Фікс.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе



ПОДОРОЖ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ 31

—  Простїсївько. Там забрав індийску почту ли
стову і від’їхав в суботу о пятій годинї вечерои. Будьте 
терпеливі, він мусить вскорі надійти Але а дїйстно не 
знаю, як ви зможете пізнати сего чоловіка, если він їде 
„ Монголією“ , після опису, що вам з Лондона надіслали.

—  Пане консуль, —  відповів Фікс, —  таких людий 
радше вітрить ся, як пізнає ся. Треба мати т. зв. нюх, т. є. 
осібний змисл, на котрий складає ся слух, зір і нюх 
разом. Я вже не одного такого джентельмена прихопив, 
і если тілько мій злодїй їде кораблем, то ручу вам, що 
він не виховзнесь з моїх рук.

—  І  я б у в  би радий з  т о г о ,  се -ж  велике ЗЛОДІЙСТВО.

—  Знамените злодійство, —  відповів аґент одуїие- 
влєний. ІІятьдесять пять тисячів «унтів! — Така штука 
не кождому траФИть ся; злодїї малїють! Раса сьвітових 
злодіїв вимирає і теперь злодїй за кілька шилінгів іде на 
шибеницю.

—  Пане Фікс, —  сказав консуль, —  ви так говорите, 
що я вам щиро бажаю щастя; але кажу ще раз, що 
бою ся чи в тих обставинах удасть ся вам винайти 
злодія. Атже після опису, який ви одержали, виглядає 
сей злодїй на дуже честного чоловіка.

—  Пане консуль, —  відповів аїент научаючим тоном, 
—  великі злодії виглядають все на порядних людий. Пога
дайте, що ті, що виглядають як опришки, не мають 
иньїиого вибору як бути порядними, бо инакше поареш- 
товано би їх. На честні облича треба найбільше ува
жати. Правда, се тяжка річ, але оно вже не ремісло, 
се вже штука.

Як ьидно, не хибувало Фіксови самолюбства.
Тинчасом беріг чим раз більше оживляв, ся. Моряки 

всяких народностий, купці, «актори, носильцї, «ел-
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лаги1), все туди збирало ся. Очевидно вижидали всі ; 
близького приїзду корабля.

На дворі стояла досить гарна погода, але було 
холодно, бо потягав всхідний вітер. Над иістои видніло 
в блідім світлі сонїшнін кілька мінаретів. Ід полудневн < 
протягнула ся на дві милї завдовжки гать, як рука від 
суезкого берега. На водах Червоного моря гойдало ся 
кілька рибацких човен і прибережних кораблів. Деякі 
з них були збудовані на подобу давних. гарних ґалярів

Поніж сею товпою народу вештав ся Фікс як на 
аґента пристало і оглядав скоро кождого прохожого. і

Було тоді пів до одинацятої.
—  А парохода все таки нема, —  закликав Фікс, 

почувши годинник.
—  Єго що лише не видко, —  відповів ковсуль.
—  Як довго буде стояти в Суезї ? — запитав Фікс.
—  Чотири години ; стілько часу потрібуе, щоби на

брати угля. З  Суеза до Адена на кінци Червоного йора 
єсть 1310 миль8), тож мусить набрати палива.

—  А з  Суеза їде просто до Бомбаю?
—  Просто.
—  Отже, если злодій вибрав сю дорогу, —  сказав 

Фікс, і їде на „Монголії* * то мусить в Суезї висісти 
і звідси буде старати ся дістатись иньшою дорогою до 
голяндских або Француских посїлостий в Азиї. Він знав, 
що в Індиях не був би певний, бо се анґлїйска по
сілість.

—  вели се не енерґічний чоловік, —  відаовів 
консуль.

') Феяяаги — зарібяики в Єгипті. .
*) Тут бесіда про анґлїйскі килі. Одна ииля анґлїйска 

иав трохи більше як I і/, кільоиетра.
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Ви-ж знайте, що анґлїйский перестуоник все певнїйший 
в Лондоні, як за границею.

По тій заиітцї, котра сильно занепокоїла аґента, 
відійшов консоль до свого бюра, що недалеко звідси 
стояло. Аїент лишив ся сам в нервовій нетерпеливости 
і майже з певним ирочутєм, що злодій мусить бути на 
покладі „ Монголії*. І дійсно, вели негідник мав намір
виїхати з Анґлїї до Америки, то волів вибрати дорогу 
ва Івдиї, бо еї і тяжіле наглядати і не наглядають так 
як дорогу Атлянтийским океаном.

Не довго роздумував Фіне, коли перешиваючий 
свист звістив приїзд корабля Цілий рій носильцїв і се
лян кинув ся ід берегови в неладі. З  десять човен від
чалило від берета та під’їхало на зустріч „Монголи*.

За кілька хвиль побачено величезний коралель, як 
воволи посував ся поміж берегами каналу, а о одина- 
цятій годині закинув пароіід якор в пристани, випуска
ючи з шумом коминами густі клуби пари.

На корабли було множество подорожних. Деякі 
остали на покладі і придивлали ся живописній картині* 
міста, але більша часть повеїдала на човна, що підплили 
під корабель і переїхала до міста.

Фікс приглядав ся з найбільшою увагою всім, що 
висідали на беріг.

Один з подорожних, відтрутивши сильним рухом 
кількох Феллагів, що напихали ся ему з услугами, при
ступив до аґента і спитав его ввічливо, де містять ся 
бюра авґлїйского аґента консулярного. Рівночасно на
ставив подорожний паспорт, котрий очевидячки хотів 
в консулаті візувати.

Інстивктово взяв Фікс паспорт і одним поглядом 
перебіг опис особи.

Мимохіть затряс ся цілий, рука з паспортом за
. З
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дрожала. Опис особи в паспорті' годив ся точка в точку 
з тим, який одержав від директора полїцвї з Лондона.

—  Се не ваш паспорт? —  сказав до подо- 
рожного.

—  Ні, —  відповів той, —  се паспорт мого пана.
—  А де ваш пан?
—  Лишив ся на корабли.

. —  Він-жеж мусить сам явити ся в консулаті, —  
відповів аґент, —  щоби сконстатувати тотожність вго 
особи. '

—  Чи се мусить бути?
—  Конечно.
—  А деж ті бюра? •
—  Он там на розі площі, —  відповів аґент і по

казав на дім, що стояв яких 200 кроків дальше.
— вели так, то я закличу пана, але ему мабуть 

не конче буде приємно рушити ся з місця!
Потім попращав подорожний аґента і вернув на 

поклад парохода.

VII.

Знов один доказ більше, що в справах полїцийних 
паспорти не приносять ніякої корнети.

Тайний аґент побіг тепер чим скорше до кон
сулату. На его усильну просьбу допущено его зараз до 
консула.

—  Пане консуле, —  сказав він просто, —  маю 
сильне підозріне, що наш пташок находить ся на
„Монголії11.
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І тут розповів Фікс, що ему що дише дучило ся 
з  служачим і з паспортом.

—  Добре, —  відповів консуль, —  я рад би его 
побачити. Але він може не прийде до мого бюра, если 
се  той, кого ви думаєте. Злодїй не радо лишає по собі 
слід, а впрочіи тепер ніхто не зважає на таку Фор
мальність як паспорт.

—  Пане консуле, если се проворний злодїй, а 
можна догадувати ся, що. так єсть, то він невно прийде.

—  Щоби візувати паспорт?
—  Очевидно. Паспорти невигідні хиба для честних

дюдий, але злочинцям улекшують лише утечу. Можу вам 
заручити, що сей паспорт буде в порядку, але надію ся, 
що ви его не завізуєте... #

—  А то для чого? бели паспорт в порядку, то І  
ае маю права відмовити моєї візи.

—  Але, пане консуле, я-ж мушу сего чоловіка за
держати тут так довго, доки не дістану з Лондона при - 
сазу арештована.

—  Се вже ваша річ, пане Фікс, але я не можу...
Ще не скінчив консуль говорити, коли до дверий

запукано, і до бюра увів возьний двох чужинців, пана 
і  того самого служачого, з котрим говорив аґент.

Були се дійсно пан і его служачий. Перший подав 
консулеви паспорти і попросив коротко о візу.

Консуль взяв паспорт і став его уважно члтаги,
«  між тим Фікс, засунувши ся в кут комнати, дивив ся 
ва чужинця, як би его хотів з’їсти. '

Перечитавши паспорт спитав консуль:
—  Ви Пилип Ф оґ?
—  Я, —  відповів подорожний.
—  А сей чоловік то ваш слуга?
—  Так, Француз, називає ся Паспарту. -иТДкі"

' , с, и  с и в і т и *
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—  Ви їдете з Лондона?
—  Так.
—- А куди їдете?
—  До Бомбею.
—  Гарно, але ви певне знаєте, що цїле се візо

ване нї на що не здасть ся, ии й не жадаємо тепер 
ніяких паспортів.

—  Знаю, — відповів Пилип Фоґ, —  але я хочу 
вашою візою виказати ся, що. я був в Суезї.

—  Про мене, —  сказав консуль. Відтак підписав 
паспорт, положив на нїм дату і приліпив стемпель. Пан 
Фоґ заплатив належність, склонив ся зимно і вийшов зі 
своїм служачим.

—  А що? —  спитав аґент.
—  Щож би, — відповів консуль, виглядає на цілком 

честного чоловіка.
—  Може бути, — сказав Фікс, —  але не о то 

йде. Ви не замітили, що сей джентельмен подібнїсенький 
до опису, що мені прислали?

—  Не перечу, але ви знаєте, що всі описи...
—  Я вже сю справу розслїджу, —  відозвав ся 

Фікс. —  Слуга, здаеть ся, не такий, як его пан, тим 
більше що се Француз, не може мовчати. До побачена 
пане консуле.

По сім вийшов аґент, щоби віднайти Паспартута.
Тимчасом пішов пан Фоґ з будинку консулярного 

до пристани, дав служачому кілька припоручень, всїв 
на човен та поїхав назад до корабля і удав ся просто 
до своєї каюти. Тут виймив записну книжочку і напи
сав що слідує:

„Від’їзд з Лондона в середу дня 2 жовтня, о год. 
8 мін. 45 вечером.

-  -  ^ есі Ьу -- -
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„Приїзд до Парижа в четвер дня 3 жовтня о год.
7 мін. 20 з рана.

„Від’їзд з Парижа в четвер дня 3 жовтня о год.
8 мін. 40 перед полуднем.

„Приїзд, дорогою на Мон Сені, до Турина в пят- 
ницю дня 4 жовтня о год. 6 мін. 35 перед полуднем.

„Від’їзд з Турина в пятницю дня 4 жовтня о год. 
7 мін. 20 перед полуднем.

„Приїзд до Бріндізі в суботу дня 5 жовтня о год. 
4 пополудви.

„Від’їзд на „ Монголії“ в суботу дня 5 жовтня 
о год. 5 пополудня.

„Приїзд до Суеза в середу дня 9 жовтня о год. 
11 перед полуднем.

я Сума годин 158У 2 т. е. 6У2 днїв“ .
Пан Фоґ вписав сї дати до подорожної записної 

книжочки, що обіймала, почавши від 2 жовтня до 21 
грудня, на одній стороні місяці, дні і г дини, коли після 
розкладу їзди мало ся до якоїсь місцевости приїхати, 
а  на другій стороні' мало вписувати ся дійсний приїзд 
до головних місцевостий : Парижа, Бріндізі, Суеза, Бом
бею, Калькути, Сан Франціска, Нового Йорку, Лівер
пуля і Лондона, так що на кождім місци, де пан Фоґ 
приїхав, міг собі обчислити, чи він припізнив ся, чи 
зискав що на часі.

Отже сего дня т. е. в середу 9. жовтня обчислив 
п. Фоґ, що приїхав як раз після розкладу їзди і не 
зискав та не стратив нїчого.

Потім казав собі до Каюти подати снїдане. Іти о
глядати місто цілком не думав, він належав до тих Ан- 
ґлїйцїв, що кажуть оглядати краї, куди їдуть своїм слу
жачим.
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УПІ.

Паспарту говорить більше як треба.

Фіне дігнав за кілька хвиль над берегом Паспар
ту та, що туди шляв ся і приглядав ся всему, бо він 
був тої гадки, що він не обовязяний, нічого не видїти.

—  Ну що, товарииіу, чи ваш паспорт візований? 
—  спитав его Фікс.

—  А то ви, —  закликав Француз, —  дякую красно. 
Ми полагодили свої справи.

—  Тепер оглядаєте місто?
—  Так, але ми їдемо так скоро, що мені' все те 

видає ся. як в сні. На пр. ми тепер в Суезї?
—  В Суезї. •
—  В Єгипті?
—  Очевидно, в Єгипті.
—  І в Африці?
—  В Африцї.
—  В Африці! —  повторив Паспарту. —  Мені 

не хоче ся вірити. Прошу вас, я гадав, що ми не по
їдемо дальше як до Парижа, тимчасом я бачив се славне 
місто всего від семої години і двацять мінут до години 
осьмої мінут сорок і то лиш крізь. шиби повозки під
час зливного дощу! Се мені' цілком не подобало ся. 
Я був би так радо пішов на кладовище Пер-ля-шез, 
або до цирку на елїзейскім поли!

—  То ви дуже спішите ся?  —  запитав аґент.
—  Я ні, але мій пан. Ага, я мушу купити пань- 

чохи і сорочки. Ми виїхали без куфра, лише з торбою.

з сі Ьу ,—  —  --------- -
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—  Я заведу вас до базару, там дістанете все, 
чого вам треба.

— Ви, пане, дїйстно дуже кречні..., —  відповів 
Паспарту.

І оба пішди разом. Паспарту балакав без упину.
—  Передовсім мушу уважати, щоби не запізнитись

на корабель! .
—  Маєте час, —  сказав Фіне, —  тепер лише 

дванацята.
Паспарту витягнув свій годиниик.
—  Дванацята година? Се не може бути, тепер 

лише девята і патьдесять дві мівути.
—  Ваш годинник спізняє ся, —  сказав Фікс. {
—  Мій годинник, стара памятка по моїм прад'ідї? 

Він не поииляе ся навіть пять мінут на рік. Се правди
вий хронометер!

—  А! я вже знаю, що єсть. Ваш годинник на
кручений ще після лондоньского часу, отже дві години 
пізнїйще від суезкого. Ви мусите ваш годинник накру
чувати після часу кождого краю.

—  Я мав би свій годинник накручувати після инь- 
шого часу, —  закликав Паспарту, —  ніколи!

Ну, то він не згодить ся з совцем.
—  Тим гірше для сонця, то оно зле іде. — І при 

тих словах сховав Паспарту свій годинник з гордостю 
до кишені.

По хвили сказав Фікс:
—  Отже ви виїхали нагле з Лондона?
—  Очевидно. Минувшої середи прийшов пан Фоґ 

вже о осьмій годині з клюбу, —  того ніколи у него 
не бувало, —  а вже три чверти годиви потім були ми 
в дорозі.

. —  Кудиж він їде? *

* ОідіїііесІ Ьу
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—  Все наперед, довкола цілої землі.
—  Довкола землї?
—  Довкола землі. І то має єї об’їхати за вісїмде- ’ .

сять днів. Він каже, що заложнв ся, але між нами ска
завши, я в те не вірю. Се була би дурниця. В тім му- і
сить бути щось иньиіого. •

—  Сей пав Фоґ мусить бути оригінал. \
—  А вжеж! і
—  Чи він богатий? !
—  Певно, він же везе і з собою великі грош і; 

сані вові банкноти! І не скупить ся в дорозі, от на 
пр. машиністови „ Монголії* обіцяв велику нагороду, 
если приїдемо до Бомбею перед назначеним часом.

—  А ви знаєте від давна вашого пана?
— Я ? —  відповів Паспарту, —  я вступив до 

него в службу саме в день нашого від’їзду з Лондона.
Легко порозуміти, який вплив мусїли мати ті від- 

повіди на агента вже й так розцїкавленого і розгоряч- 
кованого.

Той наглий виїзд з Лондона зараз по крадїжи, ті 
великі гроші, що Фоґ віз з собою, той поспіх, щоби 
дістати ся в далекі краї, покривка дурного закладу —  
все те збільшало, й мусїло збільшати підозріне Фікса.

Він дав Французови ще більше говорити і прийшов 
до пересьвідчевя, що сей чоловічище не знав цілковито 
свою  пана, що Фоґ жив в Лондоні самітно, що его 
вважили богачем, не знаючи звідки він має гроші, що 
се скритий чоловік і т. ин. Однако міг Фіне також 
впевнитись, що Пилип Фоґ не висїдае з корабля в Су- 
езї і що дійсно їде до Бомбею. .

—  Далеко до Бомбею? —  запитав Паспарту.
—  Дуже далеко, —  відповів аґент. —  Треба ще 

з десять днів морем їхати.

О ід ііііесІ Ьу— — -
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—  А деж лежить той Боибай?
—  В Індиях.
—  В А зиї?
—  Очевидно. '
—  До чорта! я хотів сказати... се мене троха 

непокоїть... Моя закрутка!
’ —  Яка закрутка?

—  Ну, та ґазова закрутка. Я забув еї скрутити і 
тепер горить ґаз на ній кошт. Отже я вирахував, що 
за 24 годин мушу платити по два шилінґи то зн. 6 
пенсів більше, як заробляю. Тепер же, вели подорож 
перетягне ся, то...

Але Фікс, здавть ся, не розумів сего. Він вже й 
не слухав, а укладав собі свій плян. Француз дійшов 
з ним до базару. Фікс показав ему, де має купувати, 
пригадав, щоби не запізнив ся на „ * і пішов
чим скорше знов до бюра консулату.

Впевнивши ся в підозрівю, відзискав Фікс знов 
цілу свою холоднокровність. -

—  Пане консуле, я вже певний. Се той самий 
чоловік. Хоче уходити за дивака, що за вісїмдесять днів 
об’їзджае землю.

—  бели так, —  відповів коясуль, —  то се зло- 
д їй ; хоче вернути до Лондона і пошити в дурні всіх 
поліцаїв на обох півкулях.

—  То ще покаже ся, —  сказав Фікс.
—  Але ви не милите ся ? — запитав консула ще раз.
—  Ні.
—  Длячогож сей злодій упирав ся, щоби конста

тувати візою его присутність в Суезї.
—  Длячого?.. Сего не можу пояснити, але по

слухайте мене.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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—  Тут розповів Фікс все, що вивідав ся від Фо- 
їового служачого.

—  Дійсно, —  сказав консуль, —  все промавляе 
против сего чоловіка. Щож ви зробите?

—  Передовсім вишлю телеґраму до Лондона і буду
конче жадати, щоби мені прислали до Бомбею наказ 
увязненя; відтак всяду на „Монголію1* і поїду зі злодієм 
до Індий, а там, на анґлійскій земли, приступлю до него 
з приказом арештована і дуже ввічливо попрошу єго 
з собою. '

Оповівши про свої наміри, попращав ся аґент 
з консулеи і пішов до уряду телеграфічного. Звідси ви
слав до директора полїциї в Лондоні звістну вже нам 
телеграму.

Чверть години пізнїйше стояв Фікс з легким клун
ком в руцї і добре заосмотрений грішми, на покладі 
„Монголії*, а необавки плив вже скорий корабель пов- 
ною парою по ф и л я х  Червоного моря.

IX.

Щаслива подорож Пилипа Фоґа Червоним і Індий- 
. сним морем.
Аден віддалений від Суеза рівно 1300 миль і ко

раблі компанії мають сю дорогу переїхати за 138 го
дин. „ Монголія“ їхала повною парою так добре, що
прибула перед означеним часом.

Більша часть подорожних, що всіли на корабель 
в Бріндізі їхала до Індий; одні до Бомбаю другі до 
Калькути, бо від коли перетинає залізниця цілий індий- 
ский півостров не треба вже об’їздити єго по при Цей- 
льон довкола.

СоооТеО ід ііііесІ Ьу * ь о о 8
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Між подорожніми на „Монголії11 були ріжні уряд
ники ЦИВІЛЬНІ І Офіцири всякого ступеня. Одні з них 
належали до властивої армії британьскої, иньші доводили 
войсками тубольцїв, званими Сепої, всї добре плачені*) 
навіть і потім як права і обовязки бувшої індийскої ком
паси перейшли на авґлїйске правительство.

'* Отже весело жило ся на покладї „Монголії-1’ в тім 
товаристві урядників, між котрими було кілька молодих 
Анґлїйцїв, що з мілїонами в кишени спішили в чужину 
засновувати доми товговельні.

Касиер корабельний, муж довіря компанії, що-до 
степени рівний капітанови корабля, не щадив нічого. 
При снїданю рано, при другім сяїданю о другій годині, 
при обіді о пів до шестої і при вечери о осьмій уги
нали ся столи під полумисками сьвіжого мяса і иньших 
страв, що їх  достачувала різниця і кухні корабля Пані 
з того товариства, а було їх кілька, перебирали ся па 
два рази на день. Музика грала заедно, а навіть тан- 
цьовано, коли море було спокійне.

Але Червоне море дуже примховате а часто й не
безпечне, як всі вузкі і довгі проливи. бели вітер віяв 
від азийского або африканьского берега, то „ 
довжезний корабель, перта з одного боку, незвичайно 

' холибалась Тогдї щезали дами, Фортепяни умовкали \ 
танцї і сьпіви відразу уставали. А однако, мимо вітрів 
і неспокійного моря їхав корабель гонений своєю силь
ною машиною без упину до проливу Баб-ель-Мандеб.

Щож між тим робив Пилип Ф оґ? Можна би думати 
що він неспокійний і тревожлйвий про ніщо не думав

*) Бригадири мають по 48.000 корон, генерали по 100.000. 
Платні цивільних урядників ще висші: Судні дістають по
48.000 кор., президенти судів по 200.000 кор., Губернатори
300.000 кор., а Генерал-Губернатор 600.000.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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як про противний корабіеви вітер, про ФИІЮЮЧу воду, 
що могла би спинити напишу, або вківци про всякі 
пожливі ушкоджена, котрі примусили би у, Монголію11 
задержати ся в якій пристани, а що могло би некористно 
відбити ся на єго подорожи. Однако так не було, або 
єсли сей чоловік і думав про всі* ті річи, то не дав по 
собі нічого пізнати. Він був все безпристрастний, су
покійний член клюбу реформи, котрого ніяке нещасте 
або пригода не могли заклопотати. Здавало ся, що він 
і не порушав ся инакше як хронометри на корабли. 
Рідко можна було его бачити на покладі, Єму дуже мало 
на тім залежало, щоби поглянути на се богате споми
нами Червоне море, на се місце перших історичних 
подій роду людского, а й в  голову не приходило єму 
дивити ся на міста, що досить густо розсїли ся по обох 
берегах, хоч їх  живописні види показували ся нераз на 
видокрузї. Він і не подумав на небезпечности А рабе кого 
заливу, о котрім старі історики, почавши від Страбона 
аж до Едрізого, згадували все зі страхом і на котре 
мореплавці ніколи не пускали ся, не привісиш попереду 
богам жертви.

Отже що робив сей оріґінал замкнений на „ 
гоміа ? Насамперед їв як звичайно чотири рази на день 

і хоч який дивак був, не перепиняло єму в тім ніяке 
холибане ані стукіт. Відтак грав віста.

Найшов товаришів, що так само пристрастно грали 
як він: був се оден поборець цловий. що їхав на своє 
становище до Ґоя; священик Децім Сміт, що вертав до 
Бомбею і один бригадир анґлїйскої армії, котрий удавав 
ся до свого корпусу, що стояв в Бенарес. Ті три по
дорожні любили віста так само як Фоґ і грали цілими 
годинами також так тихо як він.

Паспартута не чіпала ся морска недуга. Мешкав
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в каюті на перед! корабля і їв дуже совістно. Очевидно 
що в таких услівях не иада дорога для него нічого 
неприємного. Він корнета в з неї. Добре їв, прилично 
нешкав, —  оглядав краї а притім потішав ся, що ціла 
тота Фантастична подорож скінчить ся в Бомбаю.

На другий день по від’їзді' з Суеза, 29. жовтня, 
стрітив Паспарту з вдоволенем на покладі корабля сего 
чоловіка, до котрого обернув ся в Єгипті, коли висїв 
на берег.

—  вели не помиляюсь, —  сказав з приємною усьміиі- 
кою, —  то се ви мене опроваджували по Суезї ?

—  Так, відповів детектив, —  я вас пізнаю. Ви 
служачий того оригінального Англійця.,.

—  Так, пане...?
—  Фікс. .
—  Пане Фікс, —  відповів Паспарту^ —  дуже тїшу 

ся, що бачу вас тут на покладі. А куди їдете?
—  Туди куди й ви, до Бомбею.
—  Чудесно! Ви вже коли їздили до Бомбаю?
—  0 !  вже кілька разів, — відповів Фікс. Я в службі

компанії пароходної плавби '
—  В такім случаю знаєте добре Індиї?
—  Ну... так..., сказав Фікс, — що не хотів виго

воритись.
—  Чи Індиї -цікавий край?
—  Дуже цікавий! Там суть мошеї, мінарети, с ь в я ^  

тині, Факіри, паґоди, тигри, вужі, баядерки! Але ви;-:;' 
здаєть ся, будете мати досить часу оглянути край?

—  І я гадаю. Бо прошу вас, сеж ясне, що чо
ловік з здоровим розсудком не може ціле жите скакати 
з корабля на зелїзницю, а з зелїзницї на корабель, не
мов для того, що хоче об’їхати землю за 80 днів! 
Отже я думаю, що в Бомбаю певне все те устане.
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— А пан Фоґ здоров ? —  спитав Фікс цілком при
родним тоном.

—  Здоров. Я також; впрочім їм як голодний вовк. 
Се вплив мореного воздуха.

—  Але я не виджу ніколи вашого пана на покладі.
— Бо він ніколи не виходить; не цікавий.
—  Знаєте, пане Паспарту, що під тою иодоро- 

жею в 80 днях, може укривати ся яка тайна міссия... 
на пр. дипльоматична.

—  Щиро вам признаю ся, що не знаю нічого
0 тім, а впрочім не дав би я й пів крайцаря за се, щоби 
дізнати ся.

Від ссї стрічи розмовляли яераз Паспарту і Фікс. 
Аґентови залежало на тім, щоби зблизити ся до Фоґо- 
вого слуги. При нагодї могло ему се придати ся. Для 
того запрошував его нераз до буфету 
на кілька чарок горівки, віски. або пива. Чесний хлоп
чище приймав радо ті запросини, але частував его
1 з своєї сторони, бож не хотів бути гірший —  вире
чім уважав того Фікса за цілком порядного джентельнена.

Тинчасом корабель плив скоро дальше. Дня 13. 
жовтня показала ся Мокка, окружена розваленими му
рами, над котрими виставало кілька зелених .пальм дак- 
тильових. Далеко в горах видко було розлогі плянтациї 
кави. Паспарту був одушевлений видом того міста і на
віть замітив, що Мокка з своїми валами і Фортом з роз
валеними мурами, котрий виглядав як держало, подібна 
до величезної чарки. В ночи переїхала „ “
пролив Баб ель-Мандеб, а на другий день, 14. жовтня, 
набрала в Стемер-Поен. на північний захід від Адена, 
сьвіжих припасів. Тут мусїла заосмотрити ся углем.

Обставина, що кораблї так далеко від осередків 
продукциї можуть доповнювати свої припаси угля, єсть
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дуТО важна. Сама лише індийска компанія видає на се 
до-800.000 «унтів річно. За ті гроші устроено в кількох 
пристанях склади і в тих далеких морях коштує бочка1) 
угля до 80 Франків2).

„ Монголія“ мала ще до Бомбею 1650 миль,
отже потрібувала в Стемер-Поен чотири години, щоби 
набрати достаточну скількість угля.

Однако сей перестанок не зробив ніякої рівниці' 
в програмі Фоґа і він вже се передвидїв а до того при
була „ Монголія“ замість 15 жовтня перед полуднем, 
як було заповіджене, вже 14. вечером, отже о 15 го
дин скорше.

Пан Фоґ висїв з служачим на берег, щоби дати 
підписати консулеви свій паспорт. Фікс неспостережеио 
прилучив ся також до них. Полагодивши сю Формаль
ність, повернув Пилип Фоґ на корабель докінчити пе
рервану партию. віста.

Паспарту шляв ся як звичайно поміж товпою Со- 
малїв, Баніянів, Персів, Жидів, Арабів і Европейцїв, 
котрі • складають ся на 15-тисячну людність Адена. По
дивляв укріплена, що зробили з Адена другій їібральтар 
для індийских вод і величаві цистерни, над котрими ая- 
ґлїйскі інжинєри працюють доси, 2000  літ по інжинерах 
царя Срломона.

* —  Незвичайно цікаві річи! сказав до себе Пас
парту, вернувши на корабель. Тепер бачу, що подорож 
пожиточна, очевидно єсли хоче ся щось нового увидїти.

О шестій годині вечером порушило ся колесо 
„ Монголії“ і корабель опустив пристань аденьску та 
вскорі опинив ся на Індийскім океані. Дорогу до Бом- * *)

*) бочка (Топпе) =  20 метричних сотнарів.
*) 1 франк =  90 согиків.
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баю мав корабель перебути в 168 годинах. Впрочім 
море було спокійне а північно західний вітер дозволив 
розпустити вітрила і додавав кораблеви ще більшої скц- 
рости. Парохід тепер вже менше хитав ся то й панї 
появили ся на покладї в сьвіжих уборах.

Так відбувала ся подорож при найліпших услівях. 
Паспарту одуиіевляв ся милим товаришем, котрого ки
нув ему случай в.особі пана Фікса.

В неділю дня 20. жовтня коло полудня показали 
ся з далека береги Індий. Дві години пізнїйше підплив 
керманич до „Монголії^. На видокрузї відбивав ся 
ряд горбків в гарномїйних начерках від синього неба. 
Вскорі висунули ся наперед живописні ряди пальм, що 
заслонюють місто від сторони моря. Корабель вплинув 
до лиману, утвореного островами Сальсет, Коляба, Еле- 
Фанта і Бечер а за півпята годин стояв вже в пристани 
боибайскій.

Пилип Фоґ лише що иерестав грати трицятого 
третого робра в сім дни і скінчив сю гарну подорож 
чудесною виграною, бо зробив з товаришем 13 лев.

„ Монголія“ приїхала до Бомбею замість 22.
вже 20. жовтня, отже, Фоґ зискав від часу виїзду 
з Лондона два днї. Сей зиск записав він точно в своїй 
записній книжці* на дотичнім иісци.

Звістно, що Індиї, сей великий перевернений три
кутник, з підставою на півночи а вершком на полудни, 
займає 1 мілїон 40 0  тисяч миль квадратових і числить

х.
Паспарту тратить черевики.
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звнж 200 мілїовів мешканців. Анґлїйске правительство 
має віндиях своїх посїлостей безпосереднвх до 7 0 0 .0 (х О  
ииль-з на селене м до 120 мілїонів душ. Проча часть 
ІвдиВ більше або мевьше зависима від анґлїйскої коро
левої, хоч суть місця в середині' краю, де Індинйцї ті
шать ся ще своєю независимостю.

Від року 1756, т. є. від часу коли заложено 
першу анїлїйску кольовїю в теперішнім місті Мадрас, 
аж до великого повстаня Індийцїв володіла Індиями все- 
могучо славна індийска компанія. Она забирала посте- 
пенно один край за другим, обіцюючи князеви платити 
якусь умовлену річну ренту, тим часом не платила ні
чого або дуже мало, іменувала свого їенерального ґу -  
бернатора і всіх урядників цивільних і войскових. Те
пер вже сеї компанії нема, а всі еї посїлости перейшли 
під безпосереднє пановане анґлїйскої корони.

З  тої причини змінив ся значно вигляд, звичаї 
і етноїрафічний поділ півострова. Давнїйше відбувало ся 
там подорож на всякі прастарі лади: пішки, верхом, 
візком, на барках людий, в ношах, повозкою і т. и. 
Нині женуть пароходи Індом і Їанїесом, а зелїзниця, 
що перетинає півперек цілі Індиї їде з Бомбаю до Каль- 
кути всего три дні'.

Зелїзниця не іде в простій лінії через Індиї. Від
далене Бомбаю від Калькути виносило би тогдї яких 
1000— 1100 миль і поїзд переїхав би сю просторонь 
легко в часі меншім як три дн і; але се віддалене збіль- 
шає ся бодай о одну третину в наслідок закруту, який 
робить зелїзниця на північ до Аллагабада.

О нів до питої висіли подорожні „ Монголії* 
в Бомбаю, а зелїзничий поїзд відходив точно о осьмій 
годині до Калькути.

4
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Пан Фої попращав са з своїми товаришами вісто
вими, опустив корабель, нриказав служачому дещо по
купити, пригадав ему, щоби перед осьмою годиною ста
вив ся певно на дворець і правильним кроком як ти- 
кане астрономічного годинника, пішов просто до бюра 
наспортового.

Оглядати особливости Бомбею, як ратуш, величаву 
бібліотеку, кріпости, доки, торговицю бавовни, базари, 
иош еї, синаґоґи, вірменьскі церкви, чудесну паґоду 
малебарску з єї двома многобічними вежами, Пилип Фоґ 
і в думці не мав. бго не тягнули • чуда ЕлеФанти, еї 
повні тайн підземні гробниці, закриті від полудневого 
всходу гатеЮ пристани, не притягали єго й печери 
Еанчері на острові Сальсет, ті імпонуючі останки буд- 
дійсного будівництва!

Про все те Фоґ не думав і коли вийшов з пас- 
портового бюра, пішов спокійно на дворець і казав 
собі подати обід. Господар уважав за відповідне захва
лити ему між иньшими стравами крілика.

Пилип Фоґ казав собі его подати, покушав і не- | 
ресьвідчив ся, що страва мимо знаменитого сосу була 
обридлива.

Він задзвонив на господаря. '
—  Пане, відозвавсь і поглянув ему остро в очи, 

чи то крілик ?
—  Так, високоповажаний добродію, відповів сей 

зухвало, молодий крілик.
—  А він не мявчав, як его вбивали?

. . —  Крілик мявчав! 0■ високоповажаний . . .  я при
сягаю . . .

. —  Пане, сказав, холодно Фоґ, не присягайте і па- 
мятайте на одно: Колись були коти в Індия* сьвятинн 
зьвірятами. То були ліпші часи.
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—  Дія котів?
—  Може й для подорожних!
По сій замітці' став п. Фоґ дальше спокійно обі

дати. Кілька мінут по Фоґу висів і Фіне з корабля та 
поспішив просто до директора полїциї в Боибаю. Тут 
представив ся яко детектив, розповів, для чого его ви
слано та як він попав на слід мнимого злодія. Вкінци 
спитав, чи прийшов з Лондона ириказ на увязнене?...

Не прийшло' нічого. Та приказ на увязнене, 
щр мусів вийти пізнїйше як Фої виїхав й не міг доси 
наспіти до Бомбею.

Фікс був в великім клопоті. Хотів, щоби ему ди
ректор позволив арештувати Фоґа, але сей відмовив. 
Справа належала до полїциї лондоньскої, отже лише 
она одна могла правно виставити приказ увязненя. Ся 
строгість принципів і правної Форми відповідав цілковито 
анґлїйским звичаям, що в справі личної свободи не до
пускають ніякої самоволі.

Фікс не опирав ся більше, він знав, що так му
сить бути та що він мусить ждати на приказ з Лон
дона. Але він рішив ся не спускати з ока мнимого 
злодія в Бомбею. Він не сумнївав ся, що Фоґ остане 
в тім місті (тої гадки, як знаємо був і Паспарту) і що 
тимчасом надійде приказ увязненя.

Але коли Паспарту, висідаючи з „Монголії1,1, одер
ж ав від свого пана нові порученя, то зараз спізнав, 
щ о они і в Бомбею не задержать ся так само як в Па
рижа і в Суезї і що дорога піде що найменше до 
Калькути, вели не дальше. І  він став завдавати собі 
питане, чи сей заклад пана Фоґа не єсть таки серіоз- 
яий  і чи не судило ся ему об’їхати землю в 8 0  днях, 
коли він так горячо бажав спокою!

і.7 х а « ї./.с-к.

-------  ~1!СІ Ьу С ^ л О О ^ І С
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Між тим, купивши кілька сорочок і панчіх, прохо- 
джував са Паспарту по удицнх Бомбаю. Буди тут ріжні 
вародности; крім всіляких Евроаейців стрічали ся Перси 
в високих, острокінчастих шапках, Бунгії в округлих 
завоях, Індийцї в чотирогранних колпаках, Вірмени 
в довгих одежах, Парси в чорних мітрах. Власне тоді 
обходили своє сьвято Парси, потомки колишних почи- 
тателїв Зороастра, найбільше трудолюбиві, цивілізовані 
і інтелігентні Індийцї, до котрих тепер належать богаті 
купці Бомбаю. Торжество, що они сего дня обходили, 
було родом релігійних мясниць, з процесиями і пу б ляч
ними забавами, в котрих брали участь і баядерки в ро
жевих, сріблом і золотом тканих одежах. Они й пре
гарно танцювали підчас походу при грі скрипки і бубна.

Не треба й додавати, що Паспарту побачивши ті 
незвичайні для него обходи релігійні так задивив ся, 
що не знав де стоїгь а его лице виявляло таке глуп- 
ковате зачудуване, що годі й подумати. Надивившись 
до волі, пустив ся він в дорогу до зелїзничого двірця, 
коли нараз прийшло ему до голови поступити до вели
чавої паґоди Малебар Гіль, попри котру як раз пе
реходив.

Він не знав, що насамперед християнам заборо
нений вступ до деяких індийских паґод, а відтак, що 
й самим правовірним Індийцям не вільно обутнм входити 
до середини СЬВЯГИІІЇ, они мусять лишати обув при Д8Є- 
рех. Тут треба замітити, що анГлїйске правительство 
не лише шанує з огляду на політику всякі й найдріб- 
вїйші практики релігійні в краю, але й боронить їх  
і длятого кожде їх нарушен- строго карає.

Не причуваючи нічого злого вступив Паспарту до 
паґоди, як перший ліпший турист і став подивляти бли
скучі браминьскі прикраси, коли нараз повалив єго хтось

ЗідіїїіесГЬу " ^  ' 1 ^
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ва землю. Три браміни кинули ся на него з найбільшим 
роз’яренєм, тягнули ему з ніг черевики і паньчохи і се
ред дикого крику почали єго обкладати пястуками.

Сильний і звинний Француз зірвав ся скоро на 
ноги, повалив одним замахом руки двох з своїх про
тивників, що замотали ся в свою довгу одежу, виско
чив в одну мить з паґоди і утїк перед третим Індий- 
цем, що пустив ся за ним на здогін та накликував 
товпу до помочи.

Таким чином опинив ся Паспарту пять мінут пе
ред осьмою годиною, як раз на кілька хвиль перед від’
їздом поїзду на двірци, босий, з голою головою та без 
клунка з закупленими річами, бо й єго згубив в ме- 
тушии.

Фікс находив ся також між всідаючими до поїзду. 
Він видів, що Фоґ, за котрим прийшов на дворець, 
хоче з Бомбею їхати дальше і рішив ся проводити єго 
до Калькути, а в конечнім случаю ще дальше. Пас
парту не замітив Фікса, бо сей стояв в тїни, але Фікс 
чув, як Паспарту оповідав панови о своїй пригоді.

—  Надію ся, що таке вам більше не лучить ся, 
—  сказав пан Фої і всів до свого ваїона.

Бідний хлопчище, босий і збитий з пантелику вліз 
до ваґона за Фоїом, не сказавши нї слова.

Фікс вже хотів всідати до иньшого ваґона, коли 
нараз прийшло єму щось на гадку і він нагле змінив 
свою постанову.

Лишу ся, сказав до себе. Проступок на індийскій 
земли... Тепер єго маю. ...

Б  тій- хвили засвистала льокомотвва і поїзд щез
В НІЧНІЙ ПІТЬМІ;
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XI.
Пилип Фоґ купує за казочку ціну верхівця.

Поїзд відійшов в приписанім часі'. їхало ним троха 
подорожних, КІЛЬКОХ ОФІЦИрІВ, урядників і купців, що 
для торговлї опіюмом і індвїом му сіли удати ся на 
північ півострова. •

Паедарту сидів з своїм паном в тій самій пере
ділці'. Б  куті напротив сидів третий подорож ний. Був 
се бриїадир сер Франц Кронерті, один- з вістових то
варишів Фоґа в часі їзди з Суеза до Бомбею. Він їхав 
до своїх войск, що стояли табором недалеко Бенарес.

Сер Франц Кромерті, високий, білявий, 50- літний 
мужчина, що визначив ся в послїДвіи повстаню Сепоїв, 
міг дїйстно уважати ся тубольцеи. Мешкаючи від дн- 
тиньства в Індиях, рідко коли бачив Анґлїю. Був то 
чоловік образований і був би охотно розповідав про 
звичаї, історию, орґанїзацию Індий, если би Пилип Фоґ 
був сего зажадав. Але Фоґа не манили сї рїчи. Він 
не відбував подорожи, лише начеркував лінію.

Се було тяжке тіло, що після рациональної меха
ніки ішло колесом довкола землї. В сі'й хвили обчислю
вав другий раз, кілько годин минуло від часу его ви
їзду з Лондона, і если-б оно не противило ся єго вдачи 
то він затирав би руки з вдоволена.

Сер Франц Бромері пізнав вже оригінальність то
вариша подороже, хоч міг ему приглядати ся лише при 
вартах в часі' гри у віста. Для того не без причини 
питав себе, чи під тою холодною поволокою бє людске 
серце та чи душа Пилипа Фоґа приступна для краси 
природи або для висших вражінь. Поставив собі за за
дачу збагнути его, бо з усїх диваків, яких стрічав їе-
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нерал, не ножна було нї одного прирівняти до сего 
цікавого примірника.

Пилип Фої не скривав перед Кроиертии свого плану 
об’їхати довкола землю і условій під якими підоймив ся 
тої подорожи. Генерал добачував в тій закладі' лише 
цілком безкористну ексцентричність, що не мала на 
меті ніякого доброго діла, а після него кождий чоловік 
повинен тою гадкою руководитись. Така подорож не 
принесе очевидно ніякої корнети нї самому Фоїови нї 
нікому иньшому.

В годину по від’їзді' з Бомбею переїхав поїзд че
рез міст з острова Сальсет на сушу. При стациї Ка- 
ліян пішов на право бічний шлях, що через Бандаляг 
і Пунаг доходить до полуднево-всхідних Індий. Поїзд 
до Калькути ішов в напрямі до Паввель. Від того місця 
перетинає зелїзниця дуже розгалужені гори західного 
їату , базальтові ланцюхи. порослі аж до вершків гу
стим лісом.

Франц Кромерті і Пилип Фоґ від часу до часу 
відзивали ся один до другого і саме тепер розпочав 
їенерал:
' —  Ще перед кількома літами, пане Фої, були-б
ви тут стрітили перешкоду, що була би небезпечна для 
вашої подорожи.

— Длячого ?
—  Бо зелїзниця не йшла дальше лише до тих гір 

і на другу сторону, до стациї Канделяг, треба було 
або переносити ся ^ иаланкинї або їхати верхом.

—  Таке опізнене було би не пошкодило моїй по
дорожи, я вже наперед обчислив подібні перенони.

—  Одиако заходила небезпечність, що ви були би 
повали в дуже немиле положене задля авантури того- 
хлопця.
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Паспарту, обвинувши ноги коцом, попав в глубо- 
кий сон і навіть не нричував, що се про него говорять.

—  Анілїйске правительство незвичайно остро по
ступає в таких случаях,—  говорив дальше сер Кромерті, 
—  і цілком справедливо. 6»у дуже богато на тім залежить, 
щоби індийскі звичаї шанували ся, і еолиб так вашого 
слугу були зловили . . .

—  Ет, пане Бромерті, если би его були зловили, 
то були би его засудили, він відсидів би свою кару 
і вернув би відтак спокійно до Европи. Я не розумію 
як така блага річ могла би мене задержати!

■ На тім урвала ся бесіда. В ночи переїхав поїзд 
Ґат, задержав ся в Нассік і 21. жовтня в’їхав на рів
нину Бандеіш. Ціла околиця була покрита селами, по
над котрими видніли мінарети, як в Европі вежі цер- 
ковві. Численні малі річки, по найбільшій части допливи 
або побічні ріки Ґодаверія, наводнювали сю урожайну 
охрестність.

Паспарту пробудившись, оглянув ся довкола і не 
хотів вірити, що він іде „великою желїзницею півострова11 
півперек їндий. Для него було се неімовірне, а однако 
так було дійство. Машина ведена анґлїйским машині
стом і анїлїйским углем опалювана, викидала дим на 
плянтациї бавовни, кави, мускателі, гвоздиків і черво
ного перцю. Дим обвивав ся вужем довкола їруп паль
мових дерев, з між котрих визирали живописні доми, 
тут і там „вігарі“ , род опустілих монастирів і інте
ресні паїоди, богаті невичерпаними прикрасами індийскої 
архітектури. Дальше простягали ся незмірииі простори 
краю, нокриті тростиною як далеко око засягло, зі зми- 
ями і тиграми, полошеними гуркотом поїзду; вкінци 
перерізувала зелїзниця ліси, в котрих перебували слові, 
що цікаво приглядали ся перебігаючому поїздови.
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Ранком сего дня в’їхали наші подорожні за ста- 
ципо Малїґавм в сю страшну країну, що еї так часто 
скроплювали кровю приклонники богивї Калі. Не далеко 
звідси видніла Елльора з своїми величавими паґодами 
і Аврунїабад, славна столиця грізного Авренї-Зеба, 
тепер мале головне нщго одної провінції відірваної від 
Нізама. Сею країною володів колись необмежено, Фе- 
рівїеа, король душитель, голова „туїів*. Ті розбишаки, 
сполучені тайним союзом, душили в честь богині смерти 
жертви без розбору віка, не проливаючи ніколи крови, 
і був час, коли не можна було в тій околици нігде 
порушити землі, щоби не наткнути ся на трупа. Вправдї 
удало ся анїлїйскому правительству значно зменшити 
ті убійства, однако страшний тайний союз істнуе та 
воде свою роботу й доси.

Коло години пів до першої задержав ся поїзд на 
стациї Бургампур і Паспартутови удало ся тут за грубі 
гроші купити пару пантофлів обшитих Фальшивими пер
лами. Він надїв їх  не без очевидної гордости. Подо- 
рожві поснідали на борзі і рушили до стациї Ассурїур. 
Зелїзниця біжит тут здовж річки Тапти, що впадає коло 
Сурате до залив» камбейского.

Тут треба би нам дізнати ся, що про все те ду
мав Паспарту. До приїзду в Бомбей гадав він, бо й міг 
так гадати, що на тім скінчить ся подорож. Але тепер, 
від коли гнав ся цілою силою пари через Індиї, насту
пала в в'їм переміна, бго природна вдача виступила на
раз на верх. Єну прийшли на гадку Фантастичні ідеї 
его молодости, він став тепер наміри свого пана ува
жати за серіозні, вірив вже, що пан дїйстно заложив ся, 
що они їдуть довкола землі та що тут розходить ся 
о час, котрого не можна на дармо теряти. Він вже 
непокоїв ся можливими опізненями, нещастяими приго-
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дами, яві в дорозі* могли їх стрінути. Тепер обходив 
і его панів заклад і вія дрожав на саму згадку, що 
своєю вчерашною дурнотою міг опізняти подорож. Та
ким чином, не маючи на стілько холодної крови, як 
пан Фоґ, був Паспарту о иного неспокійп'їйший від 
него. Він числив раз-по-раз днц що минули від часу 
виїзду, кляв скоро лише поїзд задержував ся, закидав 
свому панови повільність і в души ганбив его, що не 
обіцяв машинїстови нагороди. Бідняга не знав, що те, 
що на 'корабли було можливе, не уходить на зелїзници, 
котра мусить придержувати ся приписаного часу їзди.

Під вечер поїзд переходив через ланцух гір Сут- 
пур, що відділяють країну Кандеіш від Бунделькунда.

Другого дня, 22. жовтня рано, на питане сер 
Франца Кромерті, Паспарту поглянувши на свій годин
ник, відповів, що єсть третя година. І дійство сей го
динник, наставлений після полудника Ґрініча, положе
ного о 77 степевїв на захід, спізнав ся вже о чотири 
години.

Сер Франц, спростував годину Паспартута і зро
бив ему таку саму замітку, як попередив Фікс. Вія 
старав ся ему витолкувати, що повинен примінити ся 
до місцевого поіудника, бо посуваючи ся на всхід, т. е . 
напротив - сонця, дві ставали у  него коротші, числячн 
чотири мінути на їеоїрафічиий степень. Однако все те 
не помагало; упертий француз не міг рішити ся посу
нути вказівку, що вказувала все лоядоньску годину.

О осьмій годині' рано, пятнацять миль перед ста- 
циею Роталь, задержав ся поїзд посеред великої лїоаої 
прогалини, на котрій стояло кілька домів і робітничих 
хат. Кондуктор перейшов вздовж ваґонів і заповів:

—  Тут подорожні висідають!
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Пилип Фоґ поглянув иа сер Франца Кроиертія, 
що очевидно не міг зрозуміти, чого поїзд мав задержу
ватись серед лїса.

Паспарту не иеньше зачудований, вискочив з ва- 
ґона, поглянув иа шлях і вертаючи закликав: —  Пане, 
тут вже дальше нема дороги!

—  Що кажете? —  запитав Франц Кромерті.
—  Тут вже скінчила ся зелїзниця!
Бриґадіер висів з ваґона, а за ним поволи і Пилип 

Фоґ. Оба обернули ся до кондуктора.
—  Де ми? —  запитав сер Кромерті.
—  В осаді Кольбі, —  відповів кондуктор.
—  Чи тут задержуємось?
—  Очевидно. Зелїзниця не виківчена...
—  Як то, невикінчена?
—  Н і! остав ще 50  миль до будови, звідси до> 

Альі&габада, звідтам вже іде дальше.
—  Адже-ж їазети оповістили, що цілий шлях 

отвертий!
—  Щож робити, пане оФіцире, помилили ся 

Газети.
—  А ви-ж продаєте білети з Бомбею до Калькути! 

—  закричав сер Фравц Кромерті з гвївом.
—  А вже-ж, відповів кондуктор, але подорожні 

знають, що мусять з Кольбі до Аллагабад постарати ся 
о перевіз.

Сер Франц Кромерті казив ся. Паспарту мав охоту 
кинути ся на кондуктора, що тутже нічого не завинив. 
Він не оьмів негляяути на свого пана.

—  Пане Кромерті, —  відозвав ся спокійно Фоґ, —
вели хочете то подумаймо над якими способами, щоби 
дістати ся до Аллагабада. .
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—  Пане Фоґ, тут іде о проводоку, щ о ' ноже 
бути дуже шкідва вашому намірові!.

—  Нї, пане Кромерті, се було предвиджене.
—  Як то? ви знали, що дорога...
—  Цілком нї, але я знав, що скорше чи пізнїйше 

стрічу якісь перепони в дорозі'. Отже не стало ся ні
чого злого. Я ощадив два днї і можу їх  пожертвувати. 
Парохід від’їзджає з Кальтути до Гонґ-Конґ 25-го, нивї 
маємо доперва 22 го, отже в сам час будемо в Калькуй.

На таке спокійне і певне пояснене не було що 
відповідати.

На жаль, кінчили ся дїйстно роботи коло будови 
зелізншц власне в тім місци. Часописи, подібні до де
яких годинників, що заедно спішать ся, оголосили перед 
часом, що цілий шлях вже викінчений.

Більша часть подорожних знала о тій перерві 
і они захопили всякі підводи, які в тій місцевости фулпі 
палькіїариси на. чотирох колесах, вози з запряженими 
буйволами, подорожні повозки, подібні до переносимих 
паїод, паланкини, копі і т. ин. Але пан Фої і сер Кро
мерті не найшли вже нічого для себе.

—  Піду пішки, сказав Пилип Фоґ.
Паспарту, що в тій хвили приступив до свого 

пана, скривив ся на се, коли поглянув на свої гарні 
але слабі пантоФЛЇ. На щасте розвідував ся вже за під
водами, то і відозвав, хоч дуже несьміливо:

—  Прошу пана, менї здає ся, що я найшов вже
спосіб перевезти ся. .

—  Який ?
—  Слона! сто кроків звідси мешкав один Індивць

і має гарного слона. ;
—  Ходім, подвимо ся на сего слона , —  сказам

пан Фоґ. :
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Пять иівут аізнїй ше всі три наблизили ся до хати, 
при котрій була перегорода, окружена високим часто
колом. В хаті мешкав Індиець, в загороді слон.

Було се зьвіря на пів освоєне, котре властитель 
і#ковував не до тягарів, але до борби. Длатого роз- 
прчав від зміни вдачі слона, з природи лагідного, так 
щоб» бго довести постепенно до нападу скажености, 

Званого по івдийски „муч", а то годуючи его три мі
сяці самим цукром і маслом. На щасте пана Фоїа, слон 
розпочав недавно науку і „муч“ ще у  него не про
явив ся.

Еіуні, —  так називав ся слон —  міг так як і єго 
товариші, відбувати далекі і скорі подорожи і длятого 
в недостачі иньшого верхівця рішив Фоґ его ужити.

Але слоні дорогі в Індиях і стають ся що раз 
рідші. Самці', бо лише они пригідні до борні в цирку, 
незвичайно попитні. Освоєні, не розмножують ся, отже 
не можна їх  дістати хиба на ловах. Длятого їх дуже 
цінять і коли пан Фоґ запитав Іядийця, чи не віднай- 
мив би ему слона, сей рішучо відмовив.

Пан Фої наставав і жертвував за виваймлене ве
личезну суму, бо десять Фунтів за годину, відтак два- 
цять, вкінци сорок. Паспарту аж підскакував за кождою 
підвижкою. Але Індаьць не дав намовитись.

А  однако була се гарна сума! Припускаючи, що 
слон потребував би пятнайцять годин часу, щоби пе
ребігти до Аллагабада, то властитель дістав би за се 
разом шість сот Фунтів штерлїнґів (звиж 6.000 зр.).

Тоді предложив Пилип Фоґ Івднйцеви ділком спо
кійно, щоби продав слона і давав єну відразу 1 .000  
фунтів.

Індиець не хотів продати.

-
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Сей Фравц Кромерті відвів пана Фоґа на бік 
і старав ся схаменути его, заки піде дадьріе. Пилип 
Фоґ відповів свому товаришеви, що не мав звичаю по
ступати нерозважно, що тут іде о 20 .000  Фунтів за
кладу, що він слона потрібуе і що хоч би мав десять 
разів переплатити, то мусить его купити.

Відтак вернув пан Фоґ до Індийця, з котрого хи
трих малих очий можна було пізнати, що єму розхо
дить ся о те, щоби як найбільше виторгувати. Пилип Фоґ 
давав постепенно тисяч двіста, відтак тисяч пятьсот, 
тисяч вісімсот, вкінцн два тисячі Фунтів (звиж 20.000 
зр.). Паспарту поблід з обуреня.

За два тисячі Фунтів Індиець відступив слона.
—  Отто собі злупив за слоневе мясо! —  крикнув 

Паспарту.
Но торзі треба було найти провідника. Се вже 

пішло лекше. Молодий П арс, з інтелїґентнни лицем, 
жертвував свої услуги. Пан Фоґ мриймив їх  і обіцяв 
гарну нагороду.

Слона зараз виведено і пристроєно до дороги. 
Парс знав ся знаменито на реміслї „магута“ або воджія 
слонів. Накинув на хребет слона чанрак і перевісив по 
обох боках досить вигідні коші.

Пилип Фоґ заплатив Індийцеви банкнотами зі славної 
торби, а Паспарту скривив ся якби ему хто внутрен- 
ности виривав. Відтак предложив пан Фоґ сер Фран- 
цови Кромерті, що перевезе его до. стациї Аллагабад 
і Генерал знаючи, що его особа пе дуже обтяжить ве
личезного зьвіра, радо приймив запросини.

Закуплено в Больбі поживу і сер Кромерті всів 
до одного .коша а Пилип Фоґ до другого. Паспарту 
сів на хребті слона між своїм паном а Генералом.

‘  ЗІІІ2 “  *
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ііарс виліз на шию слона і о девятій годині' рано 
опустили наші подорожні Кольбі та в’їхали в гуща* 
вину пальмового лїса. *

Пригоди Пилипа Фоґа і єго товаришів в індий-

Щоби скоротити дорогу, полишив провідник на 
боці шлях зелїзничнй, бо сей шлях з причини перепон 
терену, не йшов в простій напрямі до Аллагабада. Парс 
обізнаний з місцевостию, казав що ощадить 20  миль 
дороги, если піде півперек лїса.

Пилип Фої і Франц Бронерті сиділи так глубоко 
в кошах, що лише голови було їй видно, їх  заедно 
підкидало, бо слон ішов бігцен. Але они зносили сю 
невигоду з правдиво анґлїйскою холоднокровностию, 
розмавляючи з собою дуже мало, бо ледве що ба* 
чили себе.

Паспарту, засівши на хребті' зьвіра і безнастанно 
підкидуваний, уважав дуже на поручене свого пана 
і буквально держав язик за зубами, бо инакше міг був 
его перетяти на двоє. Француз пересуваючи ся то на 
шию слона то знов на хребет, скакав як якпй кльовн 
цирковий. Однако жартував і сьміяв ся зі своїх скоків, 
та від часу до часу виймав з торби цукру а понятлк- 
вий Кіуні хапав єго трубою, не задержуючи ся вході.

По двох годинах їзди, задержав провідник слона 
і дав ему годинку випочинку. Звіря їло галузки і ро- 
стини та на напилб ся з найблизшої калужи. Сер Франц 
Бромерті не гнівав ся зовсім на сей випочинок. Він

XII.

ских лісах.
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був як збитий. Противно пан Фоґ був такий різький 
якби лише що встав з ліжка.

—  Але-ж се зелїзний чоловік! —  відозвав ся Гене
рал, дивлячи ся на него з зачудованеє.

—  З кутого зелїза, —  додав Паспарту і став по
рати ся коло свїданя.

Около полудня дав провідник знак до дальшої до
роги. Околиця ставала дикою. По великих деревах на
ступили . корчі тамаринди1) і яальм карловатих, відтак 
пусті степи, переривані де не-де маленькими корчиками 
і голими скалами. Цілу тоту часть висілого Бунделькунда, 
мало відвідувану подорожними, замешкує Фанатичне на
селене, що держить ся доси найбільше жорстоких обря
дів індийскої релігії. Власть Англійців не могла укрі
питись в краю підлягаючім внливам індийских князів, 
так само не могла дістати ся до недоступних вертепів 
віндийских гір.

Нераз помічу вали наші подорожні громадки диких 
Івдийцїв, що виявляли великий гнїв на вид перебігаю
чого слова. Впрочіи ІІарс оминав їх  о скілько міг, бо і 
бояв ся з ними зіткнутись. Сего дня бачили подорожні 
мало зьвірини, крім кількох мали, що утікали перед 
ними та тлумили ся, з чого Паспарту незвичайно тї- 
шив ся. 1

бго непокоїла тепер лише одна гадка. Що зро- | 
бить пан Фоґ з слонем в Аллагабадї? Чи возьме его 1 
з собою? Неможливо, бо сам перевіз міг би его зни- ! 
щити. Продасть его, чи пустить на волю? Се цінне , 
зьвіря заслугу вало на якісь взгляди. А если би так пан : 
Фоґ подарував слона ему?... Паспарту був в великім і 
клопоті, він не міг ніяк розвязати тої загадки. |

*) Квасний дактиль.
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0  осьмій годині' вечером подорожні переїхали го
ловний хребет гір Віндияс і задержали ся на їх  пів
нічній стороні* при розвалинах якоїсь паґоди.

Ніч була студена. Парс розложив огонь з сухого 
галузя в середині' розвалив а Паспарту приладив вечеру 
з куплених в Кольбі припасів. Покріпивши ся, серед 
перериваної розмови, подорожні змучені і розбиті закін
чили сей день голосним хропотом. Провідник пильнував 
слона, що також заснув, оперши ся о пень великого 
дерева.

Ніч перейшла без ніякої пригоди. Лише рик тиг
рів і пантер, що мішав ся з пронизуючим криком малп, 
переривав нічну тишину. Кровожадні зьвірята не відва
жили ся нападати на гостий розвалив. Сер Франц Кро- 
мерті спав твердо як бравий вояк по битві; Паспарту 
в неспокійнім снї кидав ся, немов би нагадував собі 
свої скоки. в часї їзди, а пан Фоґ спав так спокійно, 
як в своїй коннатї на Севідь-ров.

О шестій годині' з '  рана вибрали ся подорожні 
в дальшу дорогу. Провідник надїяв ся, що приїдуть до 
Аллагабада ще сего вечера. Таким чином пан Фоґ стра
тив би лише часть з сорок вісьмох годин, що їх  оща
див від початку подорожі.

Боли перебули послїдний горбок гір Віндияс, пу
стив ся Біуні бігти. Около полудня об’їхав провідник 
сільце КальФенґер, положене над річкою Бані, що впа
дає до їанґеса. Він виминав заедно заиешкалі иісцевости, 
бо  чув себе безпечнїйшим в пустім поли. Наближено 
с а  вже на 12 миль до Аллагабада, що лежав на пів- 
вічвяй всхід і задержено ся в тїни бананів, котрих овочі 
здорові як хліб і сочисті „як сметанка“, дуже смаку
вали подорожник.
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0  другій годивї дістали ся подорожні до густого' 
лїса, котрим треба було кілька миль їхати. Доси не лу- 
чило ся їм нічого немилого і здавало ся, що подорож 
скінчить ся без ніякого' припадку, коли нагле слон за
держав ся і став непокоїтись.

Була як раз четверта година.
—  Що се ? —  запитав сер Франц Бромерті, ви

суваючи голову з коша.
—  Не знаю, пане оФІцире, —  відповів Парс, прислу

жуючи ся глухому гомонови, що доходив до них че
рез гущавину.

За хвилю став гомін виразнїйший, якби який від
далений концерт з голосів людских і музики.

Паспарту напружив зір і слух, пан Фоґ ждав су
покійно, не промовивши нї слова. ' '

Парс скочив на землю, привязав слона до дерева 
і. зник в гущавині. За кілька хвиль вернув і сказав:

—  Процесия браманів іде в сю сторону. Сховаймо 
ся, як можна.

Провідник відвязав слона, завів єго глубше в ліс 
і напімНув поДЬрбжних, аби не злїзали. Сам-же держав 
ся на поготОві до дальшої дороги, вели би сего було 
треба. ОднЯко припускав, що богомільцї перейдуть і не 
побачать їх , бо густе гіле заслонювало подорожних. '

Дисгармонійні звуки голосів людских і музики на
ближували ся чйн раз дужше. Монотонні сьпівц мішали 
ся з голосом бубнів' і цимвалів. Незабаром показала ся 
ніж деревами процесия яких 50  кроків від місця, де 
стояв слон. Подорожні могли легко з поміж дерев при
глянути ся тому цікавому релігійному обрядови.

На чолі походу поступали сьвященики в мітрах,4 
одіті в довгі, сподом обшиті фєлони. їх  окружала товпа 
мужчин, женщин і дїтий, що сьпівали якісь жалібні

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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псальми при супроводі бубнів і циивалів. За ними на 
возї з широкими колесами, котрих спиці і колодки пред
ставляли вужів, стояла страшна стать з чотирома ра
менами, темночервоної краски, з мрачними очима, роз
куйовдженим волосем, з вистаючим язиком і устами по
мазаними бетелем. На шві висів мотуз з насиланими 
трупячими головами, а підперезаний був сей ідол поя
сому і  повідтинаних рук. Стать стояла на тілі* великана 
з  відтятою головою.

Сер франц Кромерті пізнав ідола.
—  Се Балі, —  сказав він тихо, —  богиня любови 

і снерти.
—  Смерти, може бути, але любови ніколи ! —  закли

кав Паспарту. —  Гидка біда!
Парс дав ему знак, щоби мовчав.
Довкола богині бігала і шамотала ся немов в го- 

рячцї товпа старих «акирів, покритих сьвіжиии ранами. 
Се дурні божевільні, що в часі великих церемоній ін- 
дийских готові кидати ся під колеса Жаґернота.

За ними кількох брамінів, одітих з цілим всхідним 
великоліпем, волїкло женщину, що ледве могла на но
гах  удержатись.

Була се молода жінка, біла як Европейка. Єї го
лова, шия, рамена, уха, руки, великі палці у ніг, були 
прибрані дорогоцінностями, нашийниками, .серіжками 
І перстеняии. Золотом ткана туніка, покрита легким сер
панком, вказувала еї стан.

За сею молодою женщиною, несли вояки, уору- 
жені шаблями і довгими золотом вибиваними пістолями, 
трупа на ношах.

Були се мощі старця, в богатім одязі князя, з тур- 
банон, шовком і золотом вишиваною одежею, з кашмі-
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ровим поясом, украшеним брилянтами і з величавим гер
бом індийского князя. ’

Похід замикала музика і громадка Фанатиків, що 
своїм криком приглушували нераз гук інструментів.

Сер Бромерті споглядав на сю процесию з великим 
смутком і обертаючи ся до провідника сказав:

—  С утті!
Парс притакнув головою і положив палець на устах. 

Довга процесия перейшла поводи поміж деревами і не
бавом посдїдні єї ряди зникли в гущавині дїса.

Згодом притихли і сьпіви і лише від часу до часу 
доносились здалека крики, вкінци наступила глубока 
тишина.

Пилип Фоґ зачув слово, вимовлене Францом Кро- 
мертім і скоро лише перейшла процесия запитав:

—  Що єсть „сутті„ ?
—  Сутті, пане Фоґ, — відповів бригадир, —  то людска 

жертва, але жертва добровільна; жінка, котру ми бачили, 
згорить завтра рано на кострі.

—  О х ! гільтаї! — крикнув Паспарту з обуренєм.
—  А сей труп? —  спитав пан Фоґ.
—  Се труп еї мужа, —  пояснив провідник, —  не- 

зависимого князя з Бунделькунда.
—  Як то, —  відозва в ся Пилип Фоґ, не показуючи 

по собі найменшого зворушена, —  ті варварскі звичаї 
істнують доси в Індиях і Анґлїйцї не могли їх вико: 
рінити ?

—  В більшій части Індий. — відповів Еремерті,— такі 
жертви вже перестали; але на сї дикі околиці не маємо 
ніякого впливу, особливо на країну Бунделькунд. Ціла 
північна сторона гір Віндвяс єсть театром безнастанних 
убийств і рабунків.

>1ді1 ■— -
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—  Бідна! —  шепотів Паспарту, —  живцем еї 
спадать!...

—  Так, —  говорив Генерал — спалять е ї ; инакше, 
ви 8 не увірите, ява сумна доля ждала б еї між своїми. 
Обтяли би їй волосе, живили-б еї ледве дрібкою рижу, 
відпихали-б еї як яке нечисте єство і она померла би 
десь в кутї як паршива собака. Длятого сама гадка
0  такім страшнім житю приневолює ті нещастні єства 
до жертви скорше, як любов або релігійна ревність. Але 
нераз бувають такі жертви дїйстно добровільні і треба 
цілої енерґії правительства, щоби їм перешкодити. Перед 
кількома літами, коли я мешкав в Бомбаю, прийшла раз 
одна молода вдова просити, аби їй дозволено спалити ся 
разом з мужем. Очевидно, що правительство відмовило. 
Тоді' вдова схоронила ся до одного независимого князя
1 таки довершила своєї жертви. ' ,

В часі' оповідана Генерала хитав провідник голо
вою а відтак відозвав с я :

—  Завтрішна жертва не буде добровільна.
—  Звідки знаєте?
—  О тім знають всї в Бунделькундї.
—  Але* тота нещастна жінка цілком не опи

рала ся, —  замітив Кромерті.
—  То длятого, бо еї запоморочили димом з коно

пель і опіюном. '
—  Кудиж еї повели?
—  До паґоди Пілляї, дві милї звідси. Там через 

віч буде ждати сиерти.
—  А смерть наступить?
—  Завтра рано. '
По тім поясненю провідник вивів слона з гуща

вини і сів на его шиї. Але в хвили, коли мав вже ну-
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ститись в дальшу дорогу задержав его пан Ф оґ і  обер
таючи ся до Генерала, сказав:

—  Чи не могли би ми спасти сю ж інку?
—  Сиасти сю жінку, пане Фоґ ? —  закликав Кромерті.
—  Маю ще дванацять годин зайвого часу. Можу 

его пожертвувати.
—  Он я к ! то й ви маєте серце ? —  сказав здиво

ваний Кромерті.
— Деколи, —  відповів спокійно Пилип Фоґ. —  

бели маю на те час.

Новий доказ, що щастє сприяє сьмільчакам.
Намір був сьиїлий, повний трудностий, може на

віть неможливий до переведена. Пан Фоґ виставляв на 
небезпечність своє жите, а що найменше волю, отже 
і удачу сво* ї подорожи, однако він не вагував ся. Впрочім 
найшов в Кромертім рішучого союзника.

Паспарту був готовий до помочи. Гадка ланова 
одушевила е г о : він відгадав, що під тою ледовою по - 
волокою бе тепле серце і полюбив Пилипа Ф оїа.

Лишав ся провідник. Яку участь возьме він в тій 
справі? Чи не стане по стороні* Індийцїв? бели би 
не хотів помагати, то треба було бодай впевнити ся, 
що буде безсторонний. г

Франц Кромерті отверто его о се  запитав. ■
— Пане оФІцире, я Нарс а ся жінка Парска. Мо

жете мною розноряджати. '
—  Добре чоловіче, —  відозвав ся пан Ф о ї. .

- —  Але знайіе о тія, —  говорив дальше Парс, —  щ о/ 
ми виставляємо себе не лише на смерть, але й на страшив 
муки, если нас зловлять. Отже надумайте ся павоод^

ХНІ.

-  -  №*-у —- -  ■
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—  Ми вже надумали ся, —  відповів Фоґ, —  але мені 
здаеть ся, що мусимо ждати до ночи, зави зачнемо 
роботу.

—  І я так гадаю, —  сказав провідник.
Відтак оповів він деякі подробиці' о женщинї. Була 

се Індийка славна з красоти, парского походженя, дочка 
богатого купця з Бомбею. В тім місті одержала чисто 
анґлїйске виховане, в наслідок чого з поведена і обра- 
зованя могла вважати ся Бвропейкою. Називала ся 
Ауда.

Боли родичі еї відумерли, пішла против своєї волі 
за старого князя Бунделькунда, а три місяці потім по
вдовіла. Знаючи, яка судьба еї жде, утїкла, але зараз 
зловлено еї, а свояки князя, котрим залежало на смерти 
Ауди, віддали еї на муки.

Се оповідане укріпило ще більше пана Фоґа і его 
товаришів в їх  благороднім намірі. Ураджено, що про
відник має справити слона до паґоди Пілляї. о

П ів  г о д и н и  п із н їй ш е  з а д е р ж а л и  с я  п о д о р о ж н і  в т їн и  

д е р е в ,  о  ПЯТЬСОХ' к р о к ів  в ід  п а ґ о д и ,  к о т р о ї  не б у л о  

в и д н о ,  а л е  д о х о д и л и  зв ід т а м  дикі о к л и к і  Ф а н а т и к ів .

Тепер раджено над тим як би дістати ся до жер
тви. Провідник знав паґоду Пілляї, де заперто молоду 
жінку. Чи можна дістати ся до неї якими дверми, коли 
ціла товпа запивши ся буде спати, або чи треба буде 
аж дїру вибивати в мурі?

На се питане можна було відповісти лише на 
місци. В тім лише всі згодили ся, що ратунок мусить 
наступити в ночи, а не в день, коли жертву будуть 
вести на муки, бо тогдї вже ніяка людска сила не могла 
би еї освободитя. -

Пан Фоґ і его товариші вижидали ночи. Скоро лише 
стемніло, около осьмої години вечером рішили розгля-
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нути місце довкола паґоди. Вже не чути було крику 
Факирів. Після свого звичаю повинні були ій д и й ц ї  за
пити ся т. зв. „ганґоми —  плинним опіюмои, змішаним 
з відваром конопель —  а тоді' може було би можливим 
пересовзнути ся поміж них аж до середини паґоди.

Тихонько рушили сьмілі подорожні лісом. Пов
заючи поміж корчі, дістали ся по десятьох мінутах на 
беріг малої річки і при сьвітлї смолоскипа побачили 
перед собою костер з сандалового дерева, напущений 
вже пахучою оливою. На. кострі лежало тіло князя, 
котре мало згоріти разом з живучою вдовою. Яких сто 
кроків від костра стояла паїода, а еї мінарети виста- 
вали понад верхи дерев.

—  Ходіть. —  відозва в ся провідник до своїх това
ришів. І з подвійною обережностю перекрадав ся дальше 
поміж високою травою.

Лише легкий шелест листя переривав тишину. 
Вскорі задержав ся провідник на краю поляни, осьві- 
тленої кількома смолоскипами. Земля була встелена як 
побоєвище мужчинами, жінками і дітьми. Всі они, заго- 
ломшені опіюмом, спали твердим сном.

В глубинї між деревами рисувала ся невиразно па- 
ґода Пілляї. Але з великим иевдоволенем побачили 
подорожні, що прибічна сторожа князя не спала,

. лише з витягненими шаблями переходжувала ся поперед 
двері паґоди. Імовірно вартували так само в середині 
брамани.

Нарс не важив ся дальше іти і завернув своїх 
товаришів, бо видів, що до паґоди не можна дістати ся. 
Пилип Фоґ і Франц Кромерті пізнали також, що з тої 
еторони нічого не можна зробити.

Задержали ся і стали тихо радити.

ОідіїііесІ Ьу С ~
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—  Заждім,—  сказав Генерал. — Тепер лише осьиа 
година, може і вартівникам схоче ся спати.

—  Може бути, —  відповів Парс.
Всі посідали під деревом і ждали. Який же довгий 

видавав ся їм час! Деколи виходив провідник, щоби по
глянути на паґоду. Прибічна князївска сторожа все ще 
вартувала коло дверий, а в вікнах паґоди видко було 
непевне сьвітло.

Так зійшло до піввочи. Варта не засипляла, бо 
здасть ся не дали їй упитись „ганґом* отже й не було 
вже що на се числити, щоби дверми дістати ся до па
ґоди. Треба було пробовати з иньшого боку; однако 
тут заходило питане чи брамани пильнують своєї жер
тви так само строго, як з надвору варта.

По остаточній нараді, пустив ся провідник на
перед, а пан Фої, сер Франк і Паспарту поступали за 
ним. Они обійшли здалека цілу паґоду і наблизили ся 
з заду аж під самий мур не стрітивши нікого по до
розі. З  тої сторони не було варти, але-ж тут не було 
ні дверий ні вікон .

Ніч була темна. Місяць в послїдвій кватирі ледве 
виднів на небі, окружений густими хмарами. Високі де
рева прибільшували ще пітьму.

Тепер коли наші сьмільчаки були вже під муром, треба 
було вибити в ній діру. До сеї роботи не мали Пилип 
Фоґ і єго товариші нічого, крім малих ножиків. На 
щасте стіни паїоди збудовані були лише з цегли і де
рева, так що легко можна було пробити діру. Єсли 
удало ся виймити перший камінь то з прочини не було 
трудности.

Взяли ся як можна найтихійіие до роботи. З  одної 
сторони Парс, з другої Паспарту виймали цегли таку 
що вскорі зробив ся двостоповий отвір. Робота по-

" їсі Ьу
—  ^  —
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ступала, коли нагле роздав ся голосний крик в сере
дині, а зараз за нии озвали ся иньші крики з на- 
двору.

Паспарту і провідник перервали роботу. Мали-ж 
би їх  відкрити і закричали на трівогу? Проста обе
режність наказувала їй чим скорше віддалитись. Они 
й зробили так. З  Пилипом Фоґом і з Францом Еро- 
мертім подали ся в лїс та ждали доки розрух не успо- 
коїть ся, щоби знов взяти ся за діло. Однако, на., не- 
щастє, появила ся при задній стїнї паґоди варта і всяка 
дальша робота була вже неможлива.

Тяжко описати чувство тих чотирох людий, коли 
побачили, що всї їх  заходи безуспішні. Яким способом 
могли нещастну жертву виратувати, не маючи змоги до 
неї дістатись. Сер Франц Бромерті гриз палцї, Паспарту 
казив ся, а навіть провідник не міг здержати гніву. 
Лише незрушений Фої ждав терпеливо.

—  Не маємо тут вже що робити, —  відозва в ся 
провідник.

—  Заждіть, — відповів Фої. —  Я маю бути щк 
завтра перед дванацятою в полуднє в Аллагабад.

—  Але чого-ж ви надієтесь? —  запитав Бромерті.
—  За кілька годин розвиднює ся, а тоді...

— Може лучити ся нагода в послід вій хвили.
їенерал бажав в тій хвили, щоби міг відчитати

гадку Пилипа Фоїа з его очий. На що взагалі міг чи
слити сей холоднокровний Англичанин? Чи може хотїз 
в хвилі екзекуциї кинути ся на молоду жінку і вирвати 
єї явно з рук катів?

Се була би божевільвість, до якої сей чоловік нр 
міг би посунути ся. Однако згодив ся Бромерті ждати 
на розвязане сеї страшної сцени. Але провідник не л и - , ■ 
шив своїх товаришів в дотеперішнім місци, лише заві#
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їх в гущавину напротив передної части поляни, звідки 
заслонені деревами могли приглядати ся сплячим їрупам.

Тимчасом Паспарту завісивши ся на гиляцї вели- 
каньского дерева, роздумував над гадкою, що нагле 
прийшла ему до голови, а відтак в ній і осталась.

З  початку крикнув: „Божевільність!а , але відтак 
подумавши повтаряв: „Впрочім, чому ні? Оно імовірне, 
а з такою худобою се може одинокий вихід!...“

Яснійше не висказав Паспарту своїх гадок, але 
зручно як вуж зсував ся на низші конари, котрих кінцї 
досягали землі'.

Години минали і незабаром яснїйша смуга на небі 
звістила, що наближав ся день. Однако було ще цілком 
темно. То була означена пора. Товпа зірвала ся на ноги, 
як би воскресла. Поодинокі їрупи оживили ся, відозвали 
ся бубни, крики і сьпіви стали знов розлягатись, на
дійшла година смерти для нещасної жертви.

Двері паґоди отворились і з середини полило ся 
ярке сьвітло. Пан Фоґ і сер Франц Кромерті побачили 
нещастну жінку, котру двох браманів тягнуло за собою, 
їм навіть здавало ся, що отрясаючи ся з запомороченя, 
нещастна інстивктово хотіла вирвати ся з рук своїх 
катів. Серце Франца Кромерті сильній ше забило, а ха
паючи судорожно руку Пилипа Фоґа, почув, що той-же 
держав ніж.

В тій хвили рушила товпа Молода жінка попала 
знов в обморок від конопляного диму. Перейшла, поміж 
Факірами, що окружали еї, та викрикали якісь релігійні 
зацлятя.

Пилип Фоґ і товариші прилучили ся до послїдних 
рядів товпи.

По двох мінутах прийшли над беріг потока і за 
держали ся яких пятьдесять кроків, від костра, на ко-

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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трім лежало тіло раяга1). При непевнім сьвітлї побачили 
як запоморочена жертва лежить непорушно коло трупа 
свого мужа.

Відтак підпалено смолоскипом костер, а напущене 
оливою дерево обіймила в одній хвиле ясна полумінь. 
В тій хвили хотїв Пилип Фоґ, ведений благородним 
божевільством, кинути ся на костер і Бромерті та про
відник лише з трудом задержали его.

Пилип ФоГ відіпхнув їх —  коли нагле змінила ся 
сцена. Роздав ся крик трівоги і ціла товпа зі страхом 
кинула ся на землю.

Старий раяг, що лежав мертвий, встав нагле як 
мара, вхопив на руки молоду жінку і зійшов з нею 
з костра, серед диму і полуміни подібний до опира. 
Факіри, вояки, брамани незвичайно перепуджені, при
пали до землі, не сьміючи й поглянути на таке чудо!

Сильним раменем обхопивши непритомну жертву, 
наблизив ся воскресший до місця, де стояли пан Фої, 
Франц Бромерті і провідник. Тут шепнув їм тихенько: 
—  Утікаймо!...

Був се Паспарту, що користуючись густим димом 
і темнотою, спустив ся по гилї на костер, вхопив мо
лоду жінку на руки і вирятував її від смерти. бго 
сьміливість і божевільний страх товпи довершили спасена.

За хвилю зникли всї чотири в лісі і слон гнав 
з ними дорогою до Аллагабада. Але скажений крик 
а навіть куля, що продірявила капелюх Пилипа Фоїя^ 
пересьвідчили їх, що підступ відкритий.

Дїйстно, коли дим розійшов ся, показало ся тіло 
старого раяга на кострі, а брамани охоловши з пер
шого страху, пізнали що видерто їм жертву підступом. *)

*) раяг =  індийский князь. '
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Зараз квнуіи ся в погоню разом з прибічною сторо
жею та стали стріляти за втікаючими, але ті були вже 
далеко, кулі не могли їх  досягнути.

Пилип Фоґ їде чудовою долиною Ґанґеса 
і не думає єї оглядати.

Сьміливе пірване удало ся. Ще годину опісля 
сьміяв ся Паспарту зі своєї дотепної, успіхом увінча
ної гадки. Сер Фрац Кромерті стиснув руку відважного 
хлопця. Єго пан сказав ему „ гарно а се слово 
в устах  сего чоловіка рівняло ся найбільшій похвалї. 
Паспарту відповів на се, що ціла честь належить ся 
его панови, ему самому прийшла лише „ кумедна “ гадка 
до голови. І сьміяв ся з того, що вів, Паспарту, давний 
акробат, бувший старший при сторожи огневій, був кілька 
хвиль вдівцем по прегарній жінці', старим набальсамо- 
вавим рангом!

Молода Індийка не знала з початку нічого, що 
з нею стало ся. Обвивена подорож ним коцом лежала 
в коши. ‘

Тиичасом слон, правлений певною рукою Парса, 
біг скоро ще темним лісом і годину по опущеню па- 
ґоди, дістав ся на величезну рівнину. О сеиій задер
жено ся. Молода женщина все ще була непритомна. 
Провідник влив їй в уста трохи води з горівкою, але 
одурюючий дим конопель не стратив ще своєї сили 
і обморок мусів якийсь час тревати. Сер Кромерті знав 
сї наслідки то й не бояв ся о єї здоровле.

- О много більше непокоїла Генерала гадка о будуч- 
ности молодої Індийки. Він не вагував ся сказати отверто

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Пилипови Фоґови, що єсли міссіс1) Ауда лишить ся 
в Індиях, то впаде знов в руки своїх катів. Ті боже* 
вільні, розкинені по цілім індийскім півострові, зуміли 
би помимо зоркости анґлїйскої полїциї дістати назад 
жертву в свої руки чи в Мадрасі', чи в Бомбаю або 
в Калькутї. На доказ навів сер Франц подібну пригоду, 
яка недавно лучила ся. На его погляд молода жінка 
була би безпечна лише поза границями Індий.

Пилип Фоґ відповів, що не забуде сеі перестороги 
і постарае ся о те, щоби Аудї не грозила ніяка не
безпечність.

О десятій годині довів провідник подорожних до 
Аллагабада, звідки мали дістати ся залізницею за 24 
години до Калькути.

Молоду женщину уміщено в ждальни на ДвірЦи 
зелїзничім. Паспарту мав займити ся купном потрібних 
їй річий, я к : одежи, шалю, кількох тоалетних предметів 
і т. и., на що дістав від свого пана необмежений кредит.

Вів пішов зараз до міста. Аллагабад, т. в. боже 
місто, єсть одною з найбільше почитаних Індийцями 
мїсцевостий, бо лежить над двома сьвятиии ріками їан- 
ґесом і Джумою, котрих води стягають товпи богоиол- 
цїв з цілого півострова. Після релігійних леґенд Рама- 
яни, має Ґанґес випливати з неба, звідки з ласки бога 
Брами спливав на землю. г-

Боли Паспарту ходив за своїми орудками оглянув 
місто, боронене колись цитаделею, що тепер замінена 
на вязницю. В місті' колись промисловім і торговельнім 
нема тепер вї промислу вї торговлї. Паспарту глядав 
на дармо склепу з жіночими одягами і ледве найшов

*) Анґлїйске слово тів ігез (чит. міссес) значить пані.

------ — -------- ... - _________
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у якогось тандитяра потрібні єну річи, т. е. сукню зі 
шкотскої матервї, обширнвб пдащ і чудесне Футро ви
дрове. Не вагаючись заплатив за се сїмдесять пять 
Фунтів і вернув з тряюмФом на стацвю.

Міс Ауда приходила поводи до себе і еї гарні очи 
набирали лагідного блеску. Вдова по раязї з Бундель- 
куяда була чудесною жінкою в цїдіи европейскіи зна- 
чіню того слова. Говорила дуже чисто по анґлїйски 
і провідник не поииляв ся, кажучи, що виховане цїлкон 
змінило молоду Індийку.

Тинчасом мав незабавом відійти поїзд з Аллагабада; 
треба було відправити Парса. Пан Фоґ заплатив ему 
умовлену належитість без ніякого додатку, що сильно 
зачудувало ІІаспартута, бо він знав, як богато мусїв 
его пан завдячувати пожертвованю провідника. Парс ри
зикував дійсно своє жите в пригоді коло ІІілляї, бо 
вели би его Індийцї пізнали, то ледве чи зміг би він 
уникнути їх мести.

Розходило ся тепер о слона. Пан Фоґ рішив справу 
на свій лад. '

— Парсе —  сказав до провідника, —  ти був мені' 
услужний і вірний. Я заплатив тобі за услугу, але не 
за вірність... Хочеш сего слона? Бери его.

Очи провідника заясніли.
—  Ласкавий пане, даруєте мені маєток!
—  Бери, друже, -  відповів пан Фоґ, —  я И так 

буду твоїм довжником.
—  Отеє як раз по моєму! —  закликав Паспарту. 

—  Бери приятелю, Біуні добра, відважна зьвірина.
Відтак приступив до слона, подав ему кілька кус

ників цукру і сказав: На, Кіуні, н а !
Слон заявив своє вдоволене; нуркотанемі, відтак 

вхопив ІІаспартута трубою в половину, підніс его до
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гори понад голову і легонько поставив на землю. І] 
парту, цїлком не перепуджений, стиснув слоневи руі 
трубу у  відповідь на его заяву радосги.

Незабаром Пилип Фої, сер Франц Кромерті і П 
парту сиділи в вигіднім ваїонї, в котрім також і 
Ауда займала найліпше місце і їхали з найбільш 
скоростию в напрямі до Бенарес.

За дві години перебули тих вісімдесяте миль, 
відділяють се місто від Аллагабада.

В дорозі прийшла молода жінка цілковито до сє 
Якже она зачудувала ся, коли побачила, що она в 
іоні одіта в европейску одежу, в товаристві цілком 
знаних їй подорожних.

На вступі окружили еї товариші і покріпили кі 
кома каплями лікеру, а відтак оповів їй їенерал, 
стало ся. Описав пожертвоване Пилипа Фоїа, що 
вагував ся виставити своє жите на небезпечність, щі 
еї спасти і сьміливу гадку Паспартута, завдяки кої 
удав ся ратунок.

Пан Фої слухав оповідана не відзиваючи ся 
одним словом. Паспарту був засоромлений і повто 
заєдно: „Не варто о тім говорити“ .

Міссіс Ауда дякувала з одуїиевленеи своїм спа 
телям, більше сльозами як мовою. 6 ї гарні очи вис 
зували більше як уста необмежену вдячність. Але від 
на згадку страшних подій, на вид індийскої землі, 
котрій ждало еї ще тілько небезпечностий обіймила 
трівога.

Пилип Фої порозумів, що діяло ся в душі п 
Ауди і, щоби еї успокоіти, обіцяв відвезти еї до Го 
Ковї, де могла би лишити ся доки справа не забуде

Міссіс Ауда приймала з вдячностию предлоям 
Фоїа. Іменно в Говї Ковї мешкав один єї свояк, Гіа

О ід ііііес  ' =-— — — --
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як і она і один з головних купців того міста на пів 
анїлїйского, хоч лежить на хиньскім побережу.

О пів до першої задержав ся поїзд в Бенарес. 
Браманьскі віруваня ре.іїїійиі оповідають, що се місто 
стоіть там, де було давно Казі, що висію між зенітом 
і надіром1), як гріб Магомеда. Нинї, в часах більше 
природних, Бенарес, зване індийскими Атенамн, лежить 
просто на земли і Паспарту міг хвильку приглядати ся 
его домам з цегли і хатам з тростини, що надавали 
ему занедбаний вигляд, без ніякої місцевої закраски.

Тут мав висісти сер Франц Бромерті. Відділ вой- 
ска, до котрого вія мав прилучити ся, був розтаборений 
кілька миль на північ від міста. Отже їенерал попращав 
Пилипа, бажаючи ему щасливої дороги, хоч не такої 
дивачної то за те пожиточнїйшої. Пан Фої стиснув 
легко пальці товариша. Прощане з міссіс Аудою було 
сердечнїйше. Она завірила его, що ніколи не забуде, 
кілько она ему винна. Паспарту доступив також чести, 
що їенерал подав ему руку. Се дуже его зворушило 
і він спитав, як і коли міг би ему стати в пригоді. По 
тім наші подорожні розійшли ся з Еромертім.

З  Бенарес ішла зелїзниця ще якийсь час долиною 
Їанїеса. Крізь шиби ваїона в погоду видко було різно- 
родну околицю Б егара, гори покриті зеленю, поля 
з житом, кукурузою і пшеницею, ріки і озера повні 
зеленуватих алїїаторів (крокодилів), села добре побудо
вані, буйні ліси.

Кілька слонів і горбатих зебу2) купало ся в сьвя- 
тих водах, а навіть бачено громади Індийцїв обого пола,

*) Зеніт =  точка вершка неба над'нашими головам; 
надір точка неба подунана під нашими ногами.

3) Зебу =  віл 8 одним або двома горбами.
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що мимо зимної вже пори відбували ревно припис 
релігійні купелі. Ті вірні, завзяті неприятелї буддиз 
суть ревними віроісповідниками браманїзму, котр 
цїха є віра в три особи божі: Вішну, бога сон 
Сїва, бога сил природних і Брама, бога сьвяще 
ків і законодавців. Але яким же оком глядять 
пер Брама, Сіва і. Вішну на ті занїлїйщені Індиї, к 
пароход з шумом поре сьвяті води Їанїеса, полохаї 
птахи, черепахи і вірних, що розложили ся здовж 
берегів!

Цілий сей краєвид пересунув ся як блискавка, 
критий деколи туманами білої пари. Наші подоро 
ледве могли добачити кріпость Хунар, давну тверді 
раагів Бегара, Ґазепур зі знаменитими Фабриками 
жаної води, гробницю льорда Корнвалїса, укріплене мі 
Буксар, велике промислове і торговельне місто Пат 
що веде головну торговлю опіюмом індийскім, Мон 
місто так анїлїйске як Менчестер або Бермівїем, сла 
зелїзними гутами, Фабриками бляхи і карабінів, кот; 
високі комини затемнювали чорним димом небо Брамі

Надійшла ніч і серед витя тигрів, медведїв, вовків, ] 
маючих перед льокомотивою перебіг поїзд скоро, не дозвс 

. ючи подорожник бачити чудес Бенїаля, Ґольконди нї НІ 
дернаїора, одинокої Францускої посїлости па півост] 
індийскім, де Паспарту з гордостию був би поба 
повіваючу хоругов своєї вітчини. Бкінци о семій го/ 
рано приїхали до Балькути. Парохід, що їхав до Г< 
Еонґ, мав відійти аж о дванацятій в полуднє, так 
Пилип Фоґ мав ще пять годин часу.

Після свого „Провідника" повинен був джент* 
мен прибути до столиці Індий дня 25. жовтня, т 
двацять три днї по виїздї з Лондона, і дїйстно при 
тут в означенім дни без страти і зиску на часі.
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' XV. '
Мішок з банкнотами стає знов порожнїйший 

о кілька тисячів Фунтів.

Поїзд задержав ся на стациї. Перший Паспарту 
висів з ваґона, за ним пан Фоґ подаючи руку молодій 
товаришці. Пилип Фоґ задумав перевезти ся просто 
на корабель, щоби там умістити вигідно міссіс Ауду, 
котрої не хотів і на хвилю відступити, доки полишить 
ся в тім для неї небезпечнім краю. В хвили коли пан 
Фоґ мав опустити стацию, приступив до него полциянт 
і спитав:

—  Чи ви пан Фої?
—  Я.
—  А сей молодий чоловік то ваш служачий?
—  Так. . .
—  Будьте ласкаві, ходіть оба зі мною.
Пан Фої не показав ніяким рухом зачудована. 

Сей аїент був представителем права, а для кождого 
Анґлїйця право сьвяте. Паспарту, звичайно Француз, 
хотів розбалакувати ся, але полїциянт діткнув его своєю 
паличкою а Пилип Фоґ приказав ему мовчати.

—  Чи тота молода дама може іти з нами ? —  спи
тав пан Фоґ. .

—  Може, —  відповів полїциянт.
Відтак завів він всі троє до „палькіїарі“ , т. є. 

воза на чотирох колесах і з чотирома сидженями, за
пряженого парою коний. .В часі їзди, що тревала яких 
двацять мінут, не промовив ніхто й одного слова.

Віз переїхав насамперед т. зв. „чорне місто*1 
з вузкими й брудними улицями та хатами, де аж кишіло 
від обдертої товпи з усіх народів, відтак через місто

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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европейске, гарне, з мурованими домами, отінене паль
мами кокосовими, повне маштів і вітрил.

Налькііірі задержав ся перед домом, на око при
ватним, але призначеним на уряд. Полїциянт веіїв ареш
тованим висісти, завів їх до комнати з зелїзними ре
шітками на вікнах і сказав:

—т-Пів до девятої станете перед судиею Обадія.
Відтак вийшов і замкнув за собою двері на ключ.
—  На маєш! зловили нас! —  закликав Паспарту 

і упав з стогоном на крісло.
Міссіс Луда обернула ся зараз до пана Фоґа 

і зворушена сказала:
—  Пустіть мене, пане! То задля мене вас пере

слідують, за те що ви спасли мене!
Пилип Фоґ відловів спокійно, ще се не може бути. 

Яким способом могли еґо переслідувати за увільнене 
вдови. Годїж припустити, щоби обжаловуючі сьміли о- 
тверто виступити. Тут мусить бути якесь непорозуміне. 
Вкінци додав, що нїяк не полишить пані Ауди і що 
завезе єї до Гоні-Коні.

—  Але корабель відходить в полуднє, —  замітив 
Паспарту.

—  До полудня будемо на корабли, — відповів спо
кійно пан Фоґ.

Ті слова були так рішучо сказані, що Паспарту 
не міг здержати ся, щоби не сказати:

—  Очевидно! до полудня будемо на корабли. —  
Мимо того не був цілком о тім пересьвідчений.

О пів до девятої отворили ся двері, війшов полї
циянт і попросив арештованих до примежної комнати. 
Се була сала переслухань, а численна публика Евро- 
рейцїв і тубольцїв заповнила вже їалєриї. Фоґ, Луда
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і Паспарту засіли па лаві, напротив місця призначеного 
для суду.

Незабаром війшов судя Обадія, а за ним иисар. 
Судя був чоловік грубий, округлий. Здоймив перуку 
завішену на гвоздю і легко вложив еї на голову1).

—  Перша справа, —  сказав.
Відтак, сягаючи до голови, закликав: „
—  Алеж се не моя перука!
—  Дїйстно, пане Обадія, се моя —  сказав писар.
—  Любий пане ОйстерауФ, щож ви хочете, щоби

судя видав добрий засуд в перуці писаря? '
Замінили перуки. В часі тих приборів, Паспарту 

сидів як на вугли, бо сказівка на годиннику посувала 
ся, здавалось, дуже скоро.

—  Перша справа, —  повторив Обадія.
—  Пилип Фоґ? —  відозва в ся писар ОйстерпуФ.
—  бсьи, —  відповів пан Фої.
—  Паспарту ?
—  бсть!
—  Добре! —  сказав судя. — Обжаловані! вже від 

двох днів глядають вас по всіх дорогах.
—  О щож нас обжаловують! — крикнув Паспарту.
—  Зараз о тім дізнаєтесь, —  сказав судя.
—  Пане, —  обізвав ся тогдї пан Фої, —  я ан- 

їлїйский горожанин і маю право. .
—  Чи вас чим обиджено? —  запитав судя.

• —  Цілком ні.
—  Добре, закличте жалібників.
На нриказ суді створили ся двері і возьний увів 

трех індийских сьвящеників. *)

*) Перука єсть тут урядовий анїлїйским накритем голови.
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—  Маєш! —  шепнув Паспарту, —  се-ж ті сані 
гультаї, що хотіли спалити нашу молоду даму!

Сьвященики поставали перед судею, а писар від
читав голосно жалобу о сьвятотатство, против пана Пи
липа Фоґа і его служачого, що зневажили місце осьвя- 
чене браманьскою релїїіею.

—  Ви чули? —  запитав судя Пилипа Фоїа.
—  Так, пане, —  відповів Пилип Фої, глядячи на 

свій годинник, —  і признак) ся до вини.
—  А! ви признаєте ся?...

. —  Так признаю ся і жадаю, щоби ті три сьвя
щеники признали ся з своєї сторони, що они робили 
при паїодї Пілляї.

Сьвященики поглянули на себе. Здавало ся, що 
не розуміють слів обжалованого.

—  Так,— так! крикнув Паспарту загонисто, —  при 
тій паїодї Пілляї, де хотіли спалити свою жертву!

Сьвященики постовпіли, а судя незвичайно зачу
дований, запитав:

—  Яку жертву! кого спалити ? серед міста Бомбаю ?
—  Бомбай? —  повторив Паспарту.
—  Очевидно. Тут нема бесіди о паїодї Пілляї, 

лише о паїодї Малебар Гіль в Бомбаю.
—  Яко доказ стоять тут черевики зневажника, —  

додав писар, кладучи на судовім столї пару черевиків.
— Мої черевики! —  закликав Паспарту, що з вели

кого зачудована но міг здержати ся, щоби мимохіть не 
обізватись.

Легко порозуміти, як змішали ся пан і слуга. Они 
цілком забули на пригоду в бомбайскій паґодї, котра 
то пригода завела їх перед судю в Калькутї. Аїент 
Фікс умів справді зручно використати нещастну пригоду. 
Він опізнив свій виїзд з Бомбаю о дваняцять годин

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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і нарадив са з священиками з Малебар-Гіль; обіцяв їм 
значний зворот коштів, бо знав, що анїлїйске прави- 
тельство карає дуже строго такі провини, відтак пу
стив ся разом з ними слідуючим поїздом за виновниками. 
Але в наслідок проволоки на освободжене молодої 
вдови, прибув Фікс з Івдийцями до Калькути перед Пи
липом Фоїом і єго слугою, котрих полїция, повідомлена 
наперед телєїрафічно, мала арештувати при виході з ва- 
їона. Можна собі представити розпуку Фікса, коли ді- 
знав ся, що Пилип Фоґ не показав ся в столици Індий! 
Був певний, що сей злочинець схоронив ся з якоїсь 
посередної стациї до всхідних провінций. Цілих двацять 
чотири годин чатував Фікс серед смертної непевности 
на зелїзничім двірци. Якже утішив ся коли побачив 
Фоїа висідаючого з ваїона, хоч в товаристві молодої 
жінки, котрої присутности не умів собі витолкувати. 
Він післав до него зараз полїциянта і таким чином всї 
троє дістали ся перед трибунал суді* Обадії.

бели би Паспарту був менше занятий своєю спра
вою, був би добачив в куті салі агента полїциї, що 
з горячковою цїкавостию слідив за ходом розправи —  
бо і в Калькутї, подібно як в Бомбею і Суезї не* було 
доси приказу арештована.

Тимчасом судя Обадія казав записати до прото
колу признане, яке мимохіть вирвало ся Паспартутови.

—  Признаємо, —  відповів зимно пан Фої.
—  Отже зваживши, —  говорив дальше судя, —  що 

закон авґлїйский опікує ся однаково веїми віроісповіда- 
нями населена індвйского; зваживши, що до проступку 
признав ся пан Паспарту, обжалований о зневажене 
помоста в паґодї Малебар-Гіль в Бомбею, дня 20. жов
тня, засуджує ся того-ж Паспартута на пятнайцять днів 
вязницї і на кошти триста Фунтів штерлїнїів.

ОідііііесІ Ьу . ________  ________
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—  Триста Фунтів? —  крикнув Паспарту, ко
трому властиво ходило головно о кошти.

—  Тихо! —  закричав возьний пискливим голосом.
—  Крім того, —  говорив дальше судя, —  зваживши, 

що нема доказу, аби не було порозуміня між служачим 
а паном, що на кождий случай повинен сей послїдний 
відповідати за учинки і рухи свого слуги, засуджує ся 
згаданого на початку Пилипа Фоїа на вісім днів арешту 
і на заплачене сто пятьдесять Фунтів кари. —  Возьний, 
введіть дальшу сторону!

• Фікс в своїм кутику дізнавав незвичайної утїхи. 
За вісім днів арешту Пилипа Фоїа в Калькуй мусів 
конче надійти так горячо вижиданий розказ з Лондона. 
Паспарту був пригноблений. Сей засуд руйнував єго 
пана. Заклад о двайцять тисячів Фунтів лише для того 
програний, що він як правдивий дурак, війшов до тої 
проклятої паїоди! Пили я Фої зимаий, непорушений,. 
якби засуд не дотикав ьго особи, навіть оком не мор
гнув. Але в хвили коли писар мав прикликати дальшу 
сторону, наш джентельмен підніс ся і сказав:

—  Складаю кавцию.
—  Маєте до того право, —  відповів судя Обадія. 

Фікса перейми в мороз, але він зараз прийшов до себе, 
коли судя „зваживши, що пан Пилип Фої і его слу
жачий чужинці", установив для кождого з них кавцию 
аж по тисяч Фунтів.

Отже два тисячі Фунтів (20 .000  зр.) коштувало 
би пана Пилипа Фоґа, єсли би не очистив ся з закидів.

— П лачу! —  відозвав ся джентельмен.
І з торби, що еї ніс Паспарту, добув пачку банк

нотів та положив їх на столі.
—  Ся сума буде вам звернена, як вийдете з вяз- 

ницї. Тимчасом ви вільні за кавциєю.

О ід ііііесІ Ьу Соо<;
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—  Ходім, —  сказав Пилип Фої до слуги.

—  Але нехай мені' бодай мої черевики віддадуть! —  
закликав Паспарту з обуренєм. бму віддали черевики.

—  За дорого коштують! —  бурмотів під носом. 
Більше ЯК ПО тисячу фунтів кождий, хоч мене тиснуть!

Паспарту ішов скривлений за паном Фоїом, котрий 
подав руку молодій жінці. Фікс дурив себе надією, що 
его злодій не відважить ся на страту двох тисачів Фун
тів та що відсидить час арешту, отже пустив ся в слід 
за ним.

Пан Фоґ сів до повоза разом з панею Лудою 
і Паспартутом.

Фікс побіг за повозом, котрий задержав ся в мор
еній пристани.

Пів милі від берега стояв парохід РалТун з завіше
ною на щоглі хоругвою на знак, що готовий до дороги. Била 
одинацята, лишала ся ще година часу до від’їзду. Пан 
Фої висів з повоза і відплив човном разом з панею 
Лудою і Паспартутом. Аґент кидав ся як скажений.

— Злодюга, —  кричав, —  від’їзджае і жертвує два 
тисячі Фунтів! Такий гойний може бути лише злодій ! О ! 
буду за ним гонити, хоч би й на конець сьвіта, як буде 
треба; але на такий спосіб він змарнує цілий укра
дений капітал!

Аїент не без причини зробив сю послїдну замітку. 
Дїйстно від часу, як пан Фої виїхав з Лондона, видав 
він на кошти подорожи з преміями, на купно слона, на 
кавцию і кару більше як пять тисячів Фунтів, а тим 
способом процент від відобраної злодїєви суми, що мав 
припасти аїентови, зменшав ся що раз більше.

О ід ііііесІ Ьу - ю д іе
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XVI. .

Фіне удає, що не розуміє, що до него говорять.

Рангун, один з пароходів всхідно-індийскої компаг 
нії, уживаний до служби на Хиньскім і Япаньскім морю, 
був зелїзним кораблем шрубовим з сімсот сїмдесять 
бочками обему і силою чотириста коний. Скоростю до
рівнював Монголії, але не був такий вигідний. Длятого 
міссіс Луда не найшла там такого поміщена, як хотів 
би Пилип Фої. Але тут ішло о 11— 12-дневну подо
рож а молода жінка не була перебирчива.

В часі перших днів подорожи, пізнала міссіс' Луда 
близше Пилипа Фоїа. При кождій нагоді вказувала ему 
свою найбільшу вдячність. Холоднокровний джентельмен 
слухав еї, бодай на око, дуже рівнодушно, не зраджу
ючи ні одним словом або рухом якого небудь зворушена. 
Він уважав, щоби їй нічого не хибувало і приходив 
все в означених годинах, если не розмовляти то бодай 
слухати єї оповідань. Виповняв супротив неї обовязки 
найточвїйшої чемности, але з одностайною нїжностю 
автомата, що був;'би до сего уладжений. Міссіс Ауда 
не знала що о тім думати, але Паспарту витолкував їй 
чудні прикмети свого пана. Пояснив їй, яка причина 
спонукала сего джентельмена до подорожи довкола сьвіта. 
Она усьміхала ся, але завдячуючи ему своє жите, гля
діла все на свого спасителя зі зворушенем.

Міссіс Ауда потвердила ^подробиці своєї сумної 
істориї, котрі оповів був нбдорожним провідник. Она 
дїйстно належала до тої раси, що вела перед між ту- 
больцями. Богато парских купців дійшло в Індиях до 
значних маєтків торгуючи бавовною. Один з них Джеме 
Джеджеебой одержав шляхотство від авїлїйсКого прави-
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тельства і мешкав в Бомбаю. Власне у свояка того 
Джеджеебоя надїяла ся міссіс Ауда найти притулок 
і опіку в Гонї-Конґ. Але чи надїя не заведе еї, не 
могла рішучо сказати. На се відповів пан Фої, що не 
повинна непокоїтись, бо все дасть ся полагодити з ма
тематичною точностию! Він любив так говорити.

Чи молода жінка розуміла ті слова, не знати. 
Однако еї великі очи „вогкі як сьвяте озеро Гіма.іяю“ , 
глядїли безнастанно очий пана Фоґа. Але строгвй Фої не 
виглядав на чоловіка, спосібного кинути ся в се озеро.

Перша часть подорожи Рангуна відбула ся дуже 
щасливо. Корабель минув громаду островів Андамань- 
ских між котрими визначав ся великий Андаман з жи
вописною горою Садль-Пік, високою на 2 .400  стіп, 
котру моряки вже з далека розпізнають.

Корабель переїхав досить близько берега. Дикі 
Папуаси, мешканці' острова не показували ся. Се вправдї 
єства, що стоять на дуже низькім степени розвитку, але 
не суть людоїдами.

Острови представляли пречудний вид. Величезні 
лїси пальмові, бамбусові, піжмові, великаньскі мімози, 
паиороть величини дерева, покривали береги; дальше 
видко було принадні начерки гір. На берегах роїли ся 
тисячі цінних салянґанів (ластівок), котрих їдалйиГ гнізда 
мають такий попит в Хинах. Але сей вид тревав ко
ротко; Рангун перебіг скоро попри острови і обернув 
ся ід проливови Маляка, що веде до моря хиньского.

Щож між тим робив аґент Фікс, котрого нещастна 
доля потягнула довкола сьвіта ?

Розпорядивши в Калькутї, щоби єну наказ ареш
тована , єсли би надійшов з Лондона, відіслали до - 
Гонґ-Конї; поїхав на поклад Рангуна не замічений 
Паспартутои, перед котрим старав ся ховати аж

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Гонґ-Конґ. І дїйстно тяжко прийшлось би ему пояснити, 
длячого їде РанГуном, Паспартутови, котрий его лишив 
в Бомбею, Але відтак, коли річ роздумав, прийшов до 
пересьвідченя, що мусить відновити знайомство. Як се 
стало ся, зараз побачимо.

Всі надії, всі бажаня аґента полїцийн го мали 
сповняти ся в Гоні Кояґ, бо в Сінїапур задержував ся 
корабель надто коротко, щоби можна було щось рішу
чого зробити. Отже в Гонґ-Конґ мусів задержати злодія, 
инакше Фоґ щезне і аґент не міг надїяти ся чи зможе 
его ще де зловити.

Гонґ-Конґ була послїдна місцевість анїлїйска на 
тій цілій дорозі. Дальше ішли Хини, Япан, Америка, 
а ті всі краї подавали Фоїови майже цілковиту без
печність. Там не виставав вже звичайний наказ арені- * 
тованя, треба було старати ся о акт видачі злочинця. 
Звідси проволока, трудности, перепони всякого рода, 
що могли злочинцеви улекшити утечу. Отже треба було 
всїни силами старати ся, щоби его прихопити в Гонї- 
Конґ, а на случай. если би й там ще не було наказу, 
належало старати ся спинити его виїзд з сего міста. 
Але як се зробити?

В цайгіршім случаю рішив Фікс відкрити все П ас
партутови, представити єму его пана яко виновника 
крадежи, а тогдї Паспарту зі страху перед одвічально- 
стю, щоби его не мали за спільника, поміг би Фіксови 
без сумніву. Але се средство було досить небезпечне 
і можна було его ужити хиба в крайності!, бо одно 
нерозважне слово Паснартута, могло би неохибно Цілу 
справу убити.

З тої причини був аїент в немалім клопоті, коли 
присутність міс Ауди на покладі Рангуна в товаристві 
пана Фоїа надала иньиіий напрям его думкам.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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. Що се за жінка? Яким сьвітом прийшов пан Фоґ 
до єї товариства? Очевидно стрітими ся в дорозі між 

. Бомбеєм а Калькутою. але де і чи лише случайно? 
А може Пилип Фоґ їхав умисно через Індиї, щоби злу
чити ся з тою чудесною особою. Бо дійсно чудесна; 
Фікс добре їй приглянув ся в сали переслухань каль- 
кутского суду.

Легко зрозуміти цікавість аґента. Він завдавав собі 
питане, чи не було часом в тій справі каридостойного 
нірвана? Так, так мусїло бути ! Ся думка загвїздила ся 
в голові Фікса і він рішив користати з тої нагоди, 
бели тут було уведепе, то чи ся жінка була замужна 
чи вільна, можна було виновникови наробити в Гонї- 
Конї таких клопотів, що певно не зміг би їх  грішми 
полагодити.

Отже передовсім треба було дати знати про цілу 
справу до Гонґ-Конґ ,ще перед приїздом корабля. Сей 
"Фоґ мав погану павичку перескакувати з одного корабля 
на другий, так що заки аґент розпочав би свою роботу, 
міг би єго вже стратити з очий. Щоби сену перешко
дити, рішив Фікс наперед повідомити аиїлїйскі власти 
і вислати з Сінгапур телеграму до] хиньскої границі.

Однако для всякої певности треба було насамперед 
випитати про все ІІаспартута. Фікс знав, що его можна 
легко витягнути на слово, отже не маючи богато часу 
до страчена, рішив вейти з дотеперішного сховку. 
Було се 31. жовтня, а на другий день мав Рангун за
держати ся в Сінгапур.

Сего дня вийшов Фікс з своєї каюти і пішов на 
поклад, щоби стрітити ся з ІІаспартутом. ІІаснарту про
ходив ся на передї корабля, коли аґент приступив до 
него і ніби з великим зачудованем закликав:

—  Як то! ви на Рангунї?

ОідіїііесІ Ьу Сос —
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—  ІІая Фіне т у т ! —  відповів здивований Паспарту, 
пізнавши свого товариша з Монголії. — А то щ о! Я вас 
лишив в Боибаю, а ви тепер в дорозі* до Гонї-Конґ? 
Чи й ви їдете довкола сьвіта?

—  0 , нї! я гадаю задержати ся кілька днів 
в Гоні Коні.
. —  Ага! Але чомуж я вас не бачив від коли ми
виїхали з Еалькути?

—  Се-ж проста річ, я був нездоров... трохи мор- 
скої недуги... Я лежав в каюті... Бевґальский залйв 
якось мені недобре зробив, не то що Індийский океан. 
А ваш пан, Пилип Ф оґ?

—  Здоровісінький, а точний як его „Провідник". 
Ми не припізнили ся нї о один день! Ех, пане Фікс, 
ви не знаєте, що маємо з собою молоду даму.

—  Молоду даму? —  повторив аґент, удаючи, що 
нічого не розуміє.

Тогдї Паспарту оповів ему подрібно о всім, що 
лучило ся. Розповів про свою пригоду в бомбайскій 
паїодї, про купно слона за два тисячі Фунтів, про „сутті“ 
і виратоване Аудп, вкінци про засуд трибуналу в Каль
ку й  і увільнене з арешту за кавциєю. Фікс слухав 
всего уважно, якби якої новини, а Паспарту тішив ся, 
що може оповідати про свої пригоди та що найшов 
такого охочого слухателя.

—  Але остаточно, —  запитав Фікс, —  чи ваш пан 
має намір завезти з собою до Европи сю молоду жінку ?

—  Цілком нї, пане Фікс! Ми еї просто віддамо 
під опіку одного єї свояка, богатого купця в Гонї-Конґ.

„Нема з тої муки хліба", —  подумав Фікс. —  
Чарочку джіну, пане Паспарту.

—  Дуже добре, пане Фікс! Ми й повинні випити 
за нашу стрічу на Тангут.
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XVII.

З Сінгапура до Гонґ-Конґ.

Від сего часу стрічали ся аґент і Паспарту, але 
Фікс говорив дуже пало, а навіть не виявляв охоти ви
тягати на слово свого товариша. Лише раз чи два рази 
стрітяв пана Фоґа, котрий найрадше перебував в великім 
сальонї Рангуна чи то в товаристві панї Ауди, чи 
граючи віста після свого незмінного звичаю.

Паспарту став тепер роздумувати над дивним слу- 
чаем, що Фікс ще раз опинив ся на тій самій дорозі 
що й его пан. І дїйстно видавалось се якось дивно. 
Сей джентельмен, без сумніву дуже милий і кречний, 
що по першій стрічи в Суезї відпливає разом з ними 
на Монголи, висідає в Бомбаю, де мав лишитись, являє 
ся ненадійно на Ранґунг в дорозі' до Бомбаю, словом 
держить ся кождого кроку Фоґа, мусів Паспартута за
непокоїти. Був в тім бодай дивний сустїк обставин. 
Чого хотів той Фікс! Паспарту був би заложив ся 
о свої пантофлі [він сховав їх  як дорогу памятку], що 
Фікс поїде з Гонґ-Конґ рівночасно з ними а імовірно 
що й на тім самім корабли.

Паспарту був би ніколи не відгадав, яку завдану 
має аґент. бму й до голови не прийшло, що за Пи
липом Фоїом слідив аґент полїцийний наоколо землі, як 
за простим злодієм. Але що чоловік вже з природи має 
наклін до того, щоби толкувати собі кожду річ, то й 
Паспарту, якби єго нагле яка думка осінила, витолку- 
вав собі безнастанну присутність Фікса в такий спосіб. 
Після него мусів Фікс бути аґентом, котрого вислали 
за паном Фоґом его товариші з клюбу реформи, щоби
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пересьвідчити ся, чи подорож . відбула СЯ . ДЇЙСТНО Д( 
кола землі, так як веліла програма.

—  Очевидно, що так мусить бути ! —  повтар 
Француз, гордий на свою бистроумність. —  Се шпіг} 
висланий за вами тамтими джентельменами! Се вже 
годить ся! Пан Фоґ такий праведний, такий честни 
его слідити агентом! О! панове з реформи се вам т 
не уйде!

Однако Паспарту, утішений своїм відкритєм, посі 
новив собі нічого не говорити панови, бо бояв ся, і 
він обурить ся таким недовірем своїх противників. А 
він рішив при першій ліпшій нагоді посьміяти ся Е 
Фоґом, але так, щоби той не пізнав, що він гадає.

В середу дня ЗО. жовтня понолудни в’їхав Р а к / 
в пролив Маляку, що ділить півостров того само 
імени від острова Суматри. Численні гористі і живопис 
островцї заслонювали подорожним вид головного 
строва.

На другий день рано о четвертій годині раї 
Рак/ук, що приїхав дванацять годин скорше, задержав 
в Сінгапур, щоби набрати сьвіжого угля.

Пилип Фоґ записав сей зиск в своїй книжо< 
і  висів сим разом з корабля на вберіг в товаристві п і 

Ауди, котра хотіла переїхати ся троха повозом.
Фікс, підозріваючи кождий кров пана Фоґа, і 

ступав за ним незамітно, коли тимчасом Паспарту, і 
сьміяв ся з поступованя Фікса, пійшов як звичайно 
своїми орудками. ,

Остров Сінгапур цілком не ввріжвює ся своїм і 
глядом. Єну не достає гір, що при кождім острові і 
гарно видають ся. Помимо того єсть се пречудна с  
рона; цілий остров виглядає як парк поперетинаний гі 
ними дорогами. Красний повіз, запряжений новозеля!

О ід ііііесІ Ьу Соодіс
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скими ківьии, перевіз міссіс Ауду і пана Пилипа Фоїа 
поміж громади пальмових дерев, корчі гвоздикові і пер
цеві, що заступають тут европейскі живоплоти, дальше 
поміж дерева саїові і високі папороти. Дерева мускатові 
з близчачим листєм наповняли воздух сильним запахом. 
Веселі, сьміїпні малпи оживлювали лісок, а в гущавині 
може були й тигри, що дістають ся сюди вплав з Маляки.

‘ По двогодинній переїздцї за містом, пані Ауда 
і еї товариш, котрий мимоходом сказавши, дивнв ся 
а нічого' не бачив, вернули до міста, що широко роз
кинуло ся своїми нескладними і низькими домами. Всі 
они були окружені прегарними огородами з манїами, 
ананасами і нньшими найліпшими овочами в сьвітї.

О десятій годині вернули на корабель, слїджені 
незамітно аґентом, котрий лише задля них мусів також 
наймити повіз. Паспарту вижидав їх  вже на покладі 
Рангуна. Добряга купив кількадесять мані величини се- 
редних яблок, зверха бурих, в середині рожевих, ко
трих біле мясо, що в устах розпливае ся, може вдово
лити і найвибагливійших смакунів. Паспарту подав їх  
з щирою радостю пані Аудї і був дуже вдоволений, 
що она приймила подарунок і привітливо ему подя
кувала. '

О одинайцятій годині Рангун,набравши угля, ви
їхав з  пристани, а по кількох годинах подорожні стра
тили з очий ті високі гори Маляки, котрих ліси суть 
вітчиною найгарнїйших тигрів на сьвітї.

Сівїапур віддалене 1.300 миль від острова Гонї-Конґ, 
малої анґлїйскої посїлости, відділеної морем від хинь- 
ского побережа. Пан Фоґ мусів сей простір переїхати 
найбільше в шістьох днях, щоби в Гонї-Конґ пересісти 
н а  парохід, що мав Дня 6. падолиста відійти до Йоко
гами, одної з головних япаньских пристаний. Ранїуп
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був сильно переповнений. Богато подорожних приб} 
в Сінгапур. Буди се Їндийцї, Цейлоицї, Хинцї, Мадяї 
Португальці, що переважно їхали другою клясою. І 
теперіпіна досить гарна погода змінила ся з посдїдн 
відміною місяця. Море було неспокійне і часом і 
сильний вітер, але на щасте з полудневого всхо 
в наслідок чого прискорювала ся їзда, бслй було мож 
приказував капітан розпинати й вітрила. Так їхі 
вздовж берегів Анама і Кохінхіни.

Але Рангун так само, як майже всї кораблі № 
панїї, що їздять по хиньских морях, мав одну вая 
хибу. Іменно, коли корабель був перетяжений, ішов 
глубоко і для того не міг розбурханому морю став: 
потрібного опору, бго напрям легко зміняв ся І ДЛЯТІ 
треба було великої осторожности, щоби уникнути ЯК) 
нещастя. Звідси походила страта часу, котрої Пи. 
■Фоґ майже не замітив, але котра незвичайно гнїві 
ІІаспартута. Жалував ся на капітана, на маши 
на індийску компанію і дорікав всім ти м , що 
зводили набирати: на корабель тілько подорожн 
Може бути що й згадка на ґаз, котрий, горів на 
рахунок в домі при Севіль-Ров, збільшадд єго нет 
леливість.

—  Як бачу вам дуже пильно до Гонґ-Корї ?
запитав вго раз аїент. '

—  Дійство дуже пильно! —  відповів Паспарту
—  Чи гадаєте, що пан ф оґ спішить ся до пв] 

ходу, що іде до Йокогами?
—  Незвичайно спішить ся.
—  Отже ви вірите тепер в тоту дивну подор 

довкола землі?
;— Цілковито. А ви, пане Фікс?

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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—  Я ? я не вірю !
—  Сьміхотворець! —  відповів Паспарту прижму- 

руючн очи.
Се слово вдарило аґента і занепокоїло его, хоч 

не знав сам чому. Чи може Француз відгадав его? Але 
яким способом міг Паспарту відкрити в ній тайного 
аґента полїцийного? А однако в розмові з ним мав 
Паспарту якусь укриту гадку! —  Раз навіть так було, 
що добродушний Француз сказав ще більше як хотїв, 
але не міг здержати язика.

—  Слухайте, пане Фікс, —  відозвав ся глумливо до 
свого товариша, —  чи будемо мати нещасте згубити вас 
в Гонґ-Конґ?

—  То єсть, —  відповів змішаний Ф ікс, —  я не 
знаю!... Може бути, що...

—  А х! —  сказав Паспарту, —  я був би дуже 
радий, якби ви лишили ся в нашім товаристві! Атже 
аґент всхідної компанії не міг би задержати ся в дорозі.
Ви мали лишити ся в Бомбею, а незабаром будете в Хи- 
нах! Америка недалеко, а з Америки до Европи лише 
один крок! -

Фікс дивив ся пильно на товариша, котрого лице 
вказувало найбільшу привітливість, а відтак розсьміяв ся 
з ним разом. Але розвеселений Паспарту запитав его, 
чи богато приносить ему его ремісло.

—  Так і ні, —  відповів Фікс спокійно. —  Суть ^  
добрі і злі інтереси. Але мусите знати, що я не їду 
тепер своїм коштом.

—  0 !  що до того то я певний! —  закликав Пас
парту сьміючись.

По сїй розмові вернув Фікс до своєї каюти і став 
роздумувати. Єго очевидно відгадали. Якимсь способом 
пізнав в нїм Француз полїцийного аґента. Але чи сказав
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про се свому панови ? Яку ролю грав вія сам при тім ? 
Чи був его спільником чи в ї?  Чи ціла справа була 
відкрита і пропаща? Аґент провів так кілька тяжких 
годин. Вів то припускав, що все страчене, то знов га
дав, що Фої не знає о вїчім, вкінци не знав, що 
робити.

Однако поволи успокоїв ся і рішив поговорити 
з Пасоартутом отверто. вели би не міг арештувати 
Фоїа в І’онґ Конґ і осли би Фоґ хотів сим разом опу
стити остаточно анґлїйскі посілости, мав Фікс звірити 
ся ІІагпартутови. В такім случаю, вели служачий був 
спільником свого пана справа була рішучо страчена; 
але еслиби служачий не мав вїякої участи в крадежи, 
то було би в его інтересі' відказати ся від злодія.

Таке було взаїмне положене тих обох людий, вад 
котрими стояв Пилип Фоґ зі своєю маєстатичною рів- 
нодушностию. Він відбував цілком правильно свою до
рогу довкола землі і зовсім не дбав про другорядні 
планети, що громадили ся довкруги него.

А однако коло него була звізда, що повинна була 
хоч трохи зворушити єго серце. Але ні!... На велике 
зачудоване Паспартута красота паві Ауди не робила 
на его пану вїякого вражіня. Без сумніву мав Пилип 
Фоґ^ серце, спосібне лите до геройских учинків, але не 
до любови. Не було сліду, щоби пригоди подорожні 
занепокоїли его в який небудь спосіб, коли МІЖ ТИМ 
Пасоарту жив в безнастанній тревозї. Гнівили его филі 
морскі, гвївила машина, що випускала клуби диму кля
пами і в души тлумив ся з повільности анґлїйского ка
пітана корабля.'

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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XVIII. .

Пилип Фоґ, Паспарту і Фікс, кождий іде своєю
дорогою.

В ПОСЛЇДНИХ днях їзди зірвав ся сильний північно - 
західний вітер і спинав парохід, а нпвіть два днї 3-го 
і 4-го падолиста, тревала невелика буря, в часі* котрої 
віяв дуже сильний вихор, так, що Рангун мусів звинути 
всі вітрила. Скорість парохода значно зменшила ся і всі 
думали, що він приїде до Гоні Конґ 24 години по при 
писанім речинци, а навіть і пізнїйше, если не утихо
мирить ся буря.

Пилип Фої приглядав ся розбурханому морю зі 
своєю звичайною холоднокровностию, хоч оно якби 
умиспе бороло ся з ним. Анї хвилї не насупив ся, 
а  однако 24-годинне припізнене могло би знищити цїль 
єго подорожи, бо не дозволяло прибути ему в час на 
парохід до Йокогами. Але сей чоловік без нервів не 
знав нї нетерпеливости ні нудьги. Міс Ауда, розмавля- 
ючи зі своїм товаришем подорожи, помічала, що був 
такий спокійний як і давнїйше, неначе ся буря була 
передвиджена і записана в єго „провіднику^. -

Але Фікс глядів на сю річ инакше. Буря подобала 
ся ему, бо вела за собою проволоку, а она примусила 
Єй п. Фоґа задержати ся кілька днів в Гонґ-Конґ. Небо 
з вихрами і бурею стало єго союзником, а хоч трохи 
вездужав, не зважав на се. Він не вважав на се, що 
«го тіло терпіло від морскої недуги, єго дух розкошу-' 
вав ся безмежним вдоволенєм. . •

Що-до Паспартута, то легко відгадати, яким гвївон 
кипів він на сї супротивности. Доеи все йшло так

О ід ііііес  *, лОО<
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добре! Земля і вода, здавало ся, сприяли его панови. 
Ііароходи і зелїзницї повинували ся єиу. Чиж мала на
стати грдина нещастя? Паспарту ледви віддихав, неначе 
мав видати з своєї кишенї двацять тисячів Фунтів. Буря 
доводила его до розпуки і если би знав як Фікс тішить 
ся тин, то сего було би се дорого кош тувало!

Паспарту пересиджував за цілий час бурі на по
мості Рангуна. На долині не міг усидіти; він спинав 
ся на машти, чудував залогу корабля і помагав всюди 
зручно як малпа. По сто разів питав капітана, офіцирів, 
матрозів чи скоро промине буря, а ті не могли здер
жати ся від сьміху глядячи на его несупокій. бго від
силали до барометра, а сей якби умисне не хотів під
ходити в гору, мимо того, що Паспарту тряс цим, пе
ревертав і кляв.

Вкіяци 4-го падолиста змінив ся напрям вітру, 
море успокоїло ся і Паспарту повеселішав. Розвинено 
знов вітрила і Рангун гнав дальше з подвійною скоростю. 
Але тяжко було відзискати страчений час. Аж 6-го па
долиста о 5-ій годині рано побачено землю, коли між 
тим після провідника пана Фоґа, повинен був парохід 
дійти до Гонґ-Конґ вже дня 5-го падолиста. Отже при- 
пізнено ся о 24 години, а в наслідок того муфїв бути 
і від’їзд до Йокогами хибледий.

О годині 6-ій входив Рангун до пристани Гонґ- 
Конї. Паспарту мав охоту запитати керманича чи ві
дійшов вже парохід до Йокогами, але не мав відваги, 
бо хотів до послїдної хвилі манити себе надією. Він, 
правда, висказав пану Фіксови свої сумніви, але сей 
старав ся з хитростию лиса потішати его тим, що Фоґ 
буде міг відплисти слідуючим пароходои.

Але хоч Паспарту не сьмів питати керманича то 
запитав єго цілком спокійно пан Фої, поглянувши до
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свого провідника, чи не знає коди відходить корабель 
з Гонґ-Конґ до Йокогами?

—  Завтра -рано, —  відповів керманич.
—  А ! —  пробормотїв Фоґ, не показуючи зачу

дована.
Паспарту, почувши се, був би кинув-ся на шию 

керманичеви, але Фікс був би рад скрутити ему вази.
—  А який відходить? — ; спитав знов пан Фоґ.
— Карнатік, —  відповів керманич.
—  Таж він мав вчера відплисти?
—  Так, але треба було направити котел паровий 

і длятого від’їзд відлежений до завтра.
—  Дякую, —  сказав Фоґ, сходячи автоматичним 

кроком до сальона Рангуна.
Тогдї хопив Паспарту керманича за руку, сильно 

бї стиснув та сказав:
—  Берманиче, з вас бравий козак!

Керманич певне ніколи не дізнав ся, що причи
нило ся до сего приятельского виклику. 0  1-ій годині' 
причалив Рангун до берега <і подорожні висіли. ТрЬба 
признати, що доля дивно служила ІІилипови Фоїови. 
бели би не се, що конче .треба було направити котел, 
то Карнатік був би відплив 5 со падолиста, і япаньскі 
подорожні мусїли би ждати вісім днів на иньший па- 
рохід. Пилип Фоґ спізнив са вправдї о 24 години, але 
се припізнене не могло мати злих наслідків на дальшу 
подорож.

• Парохід, що їздив півперек Тихого Океаяа між 
Йокогамою і Сан Франціско, мав безпосереднє нолу- 
чене з пароходом з Гонґ-Конґ і ждав на его приїзд. 
Отже за 20 днів переправи через Тихий Океан, легко 
було дігнати 24-годинне припізнене і длятого Пилип
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Фоґ 35 днів по виїзді з Лондона находив ся майже 
в границях своєї програми.

Наколи Карнатік мав відплисти аж завтра о 5-ій 
годині' рано, лишало ся Пилипови Фоїови 16 годин часу, 
щоби зайиити ся своїми справами, чи радше справами 
павї Ауди. Висівши на берег, подав руку молодій жінцї 
і завів еї до паланкина. Єму вказано Готель клюбу і до 
него- казав себе завезти. ІІаспарту пішов за ними і за 
20 мінут були на місци. Умістивши молоду жінку в го- 
тели і приказавши ІІаспартутови, щоби еї не спускав 
з ока, вийшов Пилип Фої зараз на місто виглядїти 
свояка, під котрого опікою мала Ауда лишити ся в Гонґ- 
Конґ. Фоґ казав себе завести на біржу. Без сумніву 
иусїли там знати поважаного пана Джеджег, що на
лежав до найбогатїйших купців міста.

Сензаль, до котрого обернув ся пан Фоґ, знав 
дійство згаданого купця, але заявив, що той-же вже від 
двох літ не мешкає в Говґ-Конї. Зробивши маєток, 
поселив ся в Европі, імовірно в Голяндиї, з ко
трою мав давнїйше широкі зносини торговельні. Пилип 
Фоґ вернув з сею вістею до готелю. Міс Ауда мовчала 
зразу і потираючи рукою чоло, надумувала ся. Вкінци 
відозвала ся своїм милим голосом:

—  Що я тепер маю робити, пане Ф оґ?
—  Се-ж проста річ, відповів‘джентельмен. їхати 

до Еврони.
—  Але я не можу надуживати...
—  Ви нічого не надуживаєте, а ваше товариство 

цілком мені не перешкаджае. —  Паспарту!
—  Я тут, прошу пана. .
—  Ідіть на Карнатік і замовте три комнати.
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Паспарту утішений, що буде дальше відбувати по
дорож в товаристві жешцини, що була така добра для 
яего, вийшов зараз з готелю, щоби виповнити поручене.

XIX. ’

Паспарту займає ся надто живо своїм паном.

Гонґ-Ковї се лише островець, котрого посідане за
безпечив Англичанаи мир заклинений в Нанкинї по війні 
1842 року. За кілька лїт сотворив там дух кольонїза- 
цийиий Великої Британії значне місто і пристань, звану 
Віктория. Сей островець лежить при устю ріки Кантона 
і лише 60  миль віддїлює его від португальского міста 
Макао, положеного на другім березі. Гонґ-Конґ мусїло 
конче перевитяжити Макао в торговельній борбі, отже 
тепер більша часть перевозу хиньских товарів відбуває 
ся в анїлїйскіи місті'. Доки, шпиталї, побережа, наїа- 
виви, катедра ґотицка, бюро Губернатора, улвцї, все те 
надає кольонїї вигляд, немов би одно з анґлїйских міст 
торговельних Графства Кент або Суррі, пересунувши ся 
по кули земній, з’явили ся знов в тім місциДин, майже 
у  антиподів.

Паспарту вложивщи руки в кишеню, пішов до при
стани Вікторія приглядаючи ся паланкинам, улюбленим 
в Хинах критим ношам, і цілій тій товпі Хинцїв, Яяан- 
цїв і Европейці'в, що тиснули ся по улицях. З  малою 
ріжницею був се ще Бомбай, Калькута або Сінгапур. 
Се неначе ланцух анїлїйсквх міст, поведений довкола 
землі.

Паспарту прийшов небавом до пристани Віктори!. 
Там при устю ріки Кантона глотили ся кораблі всіх
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народів: Анґд'їйців, Французів, Американців, Голяндцїв, 
корабдї воєнні і торговельні, судна япаньскі або хиньскі, 
джонки, сенпаси, танки, а навіть плаваючі грядки 
з цьвітами. '

Ідучи дальше замітцв Паспарту кількох тубольцїв, 
дуже старих, повбираних жовто. Війшовши до хинь- 
ского цирулика, щоби оголити ся на хиньский спосіб, 
дізнав ся від сего місцевого новинкаря, котрий не зле 
говорив по анґдїйски, що ті старці мали бодай по 80 
літ і що як раз для тої старости прислугув їм право оді
вати ся в жовті одяги, в яких можуть ходити виключно. 
хиньскі цісарі. ,

Оголивши ся, вийшов на побереже, де стояв 
натік. Тут побачив Фікса, як проходжував ся там і на
зад і се его не дивувало. Але лице аґента полїцвйного 
зраджувало якийсь живий несупокій.

—  Дуже добре ! — сказав до себе Паспарту —  
видко зле стоїть справа панів з клюбу реформи.

І приступив до Фікса з веселою усьміїикою та 
немов не звертав уваги на засумоване лице свого1 то
вариша подорожи.

Однак аґент мав оправдану причину нарікати на 
долю, що его переслідувала. Приказ арештованя і сюди 
не надійшов! Очевидно ішов сей приказ за ним, а ді- 
гнав би его хиба тогдї, коли би задержав ся хоч кілька 
днів в місті. А що Гонї-Конї була послїдна посілість 
анґлїйска в тій подорожи, то сей пап Фоґ міг ему раз 
на все вихопити ся з рук, если его як раз тепер не 
задержить яким способом.

— Щож, пане Фікс, ви певне схочете з нами ло- 
їхати До Америки ? —- запитав Паспарту.

—  Еге*! —  відповів сей затискаючи зуби.
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—  То їдьте! —  кликнув Паспарту розсміявши ся 
на цілий голос. —  Я-ж знав, що ви не могли би 
з нами розстати ся. Ходіть зі мною, купите собі 
білет!

І оба пішли до бюра перевозів порских, до 
замовили К0ИН8ТКИ для чотирох осіб. Але урядник по
яснив їн, що направа Карнатіка вже скінчена, отже 
корабель відпливе нині о 8-ій годинї вечером, а но 
завтра, як було заповіджене.

—  Дуже добре, —  сказав Паспарту, —  се як 
раз утішить його пана. Піду, скажу єну.

Тепер рішив ся Фікс на надзвичайний крок. Іменно 
намірив виявити все Паспартутови. Се було одиноко 
средство задержати Пилипа Фоґа кілька днів в Гонґ- 
Конґ.

Коли вийшли з бюра, Фікс запросив свого това
риша на перекуску до господи. Паспарту мав ще час, 
отже приймив запросини.

На побережу стояла господа, на око досить при
вітлива. Оба війшли до обширної, гарно прибраної сал і; 
в заді стояло ліжко з подушками. На тім ліжку лежало 
кілька сплячих осіб.

В великій сали сиділо яких трийцять гостей дов
кола бамбусових столвків. Деякі пили ель або портер, 
иньші спіриту сові напитки, джін або звичайну горівку. 
Крім того більша часть курила з довгих глиняних, чер
воних люльок, набитих опіюмом покроплених рожевим 
олїйком. Від часу до часу, котрийсь з курців запомо- 
рочений зсував ся під стіл, а служба брала его за го
лову і за ноги, заносила на ліжко і клала коло това
ришів. Таких запоморочених як худобина лежало вже 
з двайцять.
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Фікс і Паспарту пізнали, що зайшли до шинку, 
відвідуваного сими нужденнивами, здурнїлими, зсохлими 
ідіотами, котрим купецка Анґлїа продав що року за 
двіста шістьдесять мілїонів Франків того шкідного товару, 
що називає ся опіюм! Сумні ті мілїоии, зискані з одної 
з  найнещастнїйших хиб людеких.-----

Вправдї правительство хиньске пробовало зарадити 
таким надужитям строгими заборонами, але дармо. Від 
богатої верстви народу, котрій виразно дозволено 
уживати опіюм, перейшов сей убійчий наліг до низіиих 
верств, так що годї вже було зарадити нещастю. Отже 
Хинцї курять все і всюди опіюм в своїй Небесній Дер
жаві. Як мужчини так і жінки віддають ся тій нещаствій 
пристрасти, а коли раз привикнуть вдихати дим опіюиа, 
вже без него не можуть обійти ся, щоби не виставити 
себе на страшні жолудкові корчі. Найбільший курець 
може пустити з димом до вісім люльок денно, але по 
пятьох літах умирає.

Отже до такої буди, котрих в Гонґ-Конї повно, 
зайшли Фікс і Паспарту, щоби покріпити ся. Па
спарту не мав при собі гроиіий, але він ириймив радо 
„кречність“ товариша, бо надїяв ся відплатити ся єну 
лізнїйше.

Зажадали двох ф л я ш о к  вина, порто, котре Фран
цуз сильно потягав, між тим як зрадливий Фікс не сп у 
скав з ока свого товариша. Говорили о ріжяих річах, 
а особливо о знаменитій гадці Фікса їхати разом на 
Карнатіпу. Коли випорожнили ф л я ш к и , встав Паспарту, 
щоби повідомити пана, що від’їзд корабля приспішено 
на кілька годин.

Фікс задержав єго.
—  Ще хвильку —  сказав.
—  Щож ще хочете, пане Фікс?
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—  Хочу з вами поговорвти про щось важного.
—  ІІро щось важного!—  повторив Паспарту, допи

ваючи останки вина, —  ну, про се поговоримо завтра, 
нинї не маю часу.

—  Лишіть ся, —  сказав Фікс, —  тут іде о ва
шого пана. .

Паспарту по тих словах поглянув уважно на свого 
товариша. Лице Фікса видалось ему якесь незвичайне 
і він знов сїв.

—  Щож ви менї маєте сказати? —  спитав.
Фікс опер руку на рамени товариша і понижуючи

голос, спитав:
—  Чи ви вгадали, хто я ?
—  До сто вітрів, а вжеж! —  сказав Паспарту 

сьміючись.
—  То я вам все виявлю...

' —  Тепер, свату, я всьо знаю ! О ! не в' свій час
ви вибрали с я ! Впрочім робіть своє дальше. Лише на
самперед мушу вам сказати, що ті панове роблять собі 
кошти цілком непотрібно.

—  Непотрібно! —  сказав Фікс. —  Ви якось 
дивно про се говорите. Очевидно не маєте понятя, яка 
то  велика квота була.

—  Як не маю! —  відповів Паспарту^ —  Атже 
то  двацять тисячів Фунтів штерлїнґів.

—  Пятьдесять пять тисячів! —  відповів Фікс 
і стиснув Француза за руку. _

—  Щ о? —  крикнув Паспарту, —  пан Фоґ мав 
би відвагу... Пятьдесять пять тисячів Фунтів!... Отже 
о д н а  причина’ більше, щоби не тратити часу —  і встав 
з и о в .

—  Пятьдесять ПЯТЬ ТИСЯЧІВ фунтів ! —  говорив
д а л ь ш е  Фікс, примушуючи Паспартута сісти і замов-
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даючи Фляшку горівки —  а веди нені удасть ся, одержу 
два тисячі Фунтів нагороди. Хочете з того пятьсот 
(5 .000  зр.), вели мені будете помагати?

—  Вам помагати? —  крикнув Паспарту, витрі
щивши очи.

—  Так, мені помагати задержати пана Фоїа кілька 
днів в Гоні-Коні.

—  Що говорите? —  спитав Паспарту. —  Отже 
не досить, що ті панове висилають за моїм паном шпіона, 
бо не довіряють ему, але хотять ему ще ставити пе
репони! Встидаю ся за них!

—  Що ви сим хочете сказати? —  спитав Фікс.
—  Хочу сказати, що се дуже неприлично. Не 

досить, що хотять обдерти пана Фоґа, але ще й за
брати ему гроші з кишені!

—  А так! ми хочемо сего доказати.
—  Алеж се підступ! —  кликав Паспарту, що 

чим раз більше горячив ся під впливом напитку, який 
ему підсував Фікс, —  то підступ, очевидна зрада. Ото 
джентельмени! Ото товариші!

Тепер вже Фікс нічого не розумів.
—  Товариші! —  закликав Паспарту —  члени 

илюбу реформи! Мусите знати пане Фікс, що мій пан 
честний чоловік і що вели закладає ся то мав право 
надїяти ся виграної.

—  Але за кого ви мене маєте? —  запитав Фікс, 
вдивлюючи ся. в ІІаспартута.

—  До лиха! За члена клюбу реформи, котрому 
поручено слідити мого пана в дорозі, а се-ж пони
жуюче. Тим більше, що від часу, як я відгадав хто ви 
е, не сказав я о тім нічого пану Фоїови!

—  Нін нічого не знає? —  спитав живо Фікс.

}іс ' ___ . -  . __



ПОДОРОЖ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ 111

—  Нічого, —  відповів Паспарту і випив знов 
чарку.

Аїент полїйцйний повів рукою по чолі і вагував 
ся дальше говорити. Що мав тепер робити? Похибка 
Паспартута була, здавало ся, щира, але се було ще 
гірше для его наміру. Видко було, що Паспарту гово
рив цілком щиро і що зовсім не був спільником свого 
папа, чого Фікс власне бояв ся.

—  Отже —  сказав до себе — коли не єсть спіль
ником, то буде мені помагати.

Аїент рішив ся знов. Впрочім не мав часу до 
страченя. Пана Фоґа треба було за яку небудь ціну 
задержати в Гонґ Конґ.

—  Слухайте —  сказав Фікс півголосом —  лише 
слухайте уважно. Я не е той, за кого ви мене маєте, 
т . е. я не аїент членів клюбу реформи...

—  О го! —  скрикнув Паспарту, поглядаючи на него 
аасьмішкувато.

—  Я аґент поліцаї і маю поручеяє від правитель- 
ств а  в Лондон:...

—  Ви... аґент полїциї!...
—■ Так, ось доказ, —  сказав Фікс. —  Тут моя 

леїітимация. \
І аїент добув папір з портфеля та показав свому 

товаришеви поручене підписане директором центральної 
полїциї. Паспарту, приголомшений, глядів лише на Фікса, 
т а  не міг і слова промовити.

—  Заклад пана Фоїа —  говорив дальше Фікс —  
с е  лише покривка, котрою одурив вас і своїх това
р и ш ів  з Клюбу реформи, бо ему треба було забезпечити 
с о б і  вашу несьвідоиу участь.

—  Але длячого?... скрикнув Паспарту.

■------------ зу Соодіе
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— Слухайте. Двя 28. вересня сего року украла 
в анґлїйскім банку пятьдесять пять тисячів особа, ко
трої опис удало ся схопити. Отже сей опис підходить 
точка в точку під вигляд пана Фоґа.

—  Ідіть! — крикнув Паспарту і ударив в стіл 
своїй сильнин кулаком. —  Мій пан се дайчестнїйший 
чоловік в сьвітї!

—  Що ви знаєте! —  відповів Фікс. —  Ви-ж его 
цілковито не знаєте! До служби у него вступили ви 
в день єго виїзду, він виїхав нагле під незручною по
кривкою, без клунків, забрав лише значні гроші в бан
кнотах! І ви ще сьиієте казати, що се честний чоловік!

—  Так, так, —  повторяв бідний хлопець.
—  Чи хочете бути арештовані яко спільник? .
Паспарту опер голову на руки. Змінив ся не до

пізнавя; не сьиів глянути на агента полїцийного. —  
Пилип Фоґ злодій, він, спаситель Ауди, честний, бравий 
чоловік : А однако, яке підозрінь' против иего! Паспарту 
силував ся відогнати від себе підозріня, що так і тис
нули ся в его душу і він не хотів вірити в вину 
свого пана.

—  Остаточно, що хочете від мене? —  спитав 
аїента, здержуючи ся.

—  Я вам скажу. Аж до Гонґ-Еонґ їхав я за тим 
паном, але не маю ще приказу-арештована, котрого я 
зажадав з Лондона. Отже ви мусите мені помочи за
держати его в Гоні'-Коні.

—  Я мав би...
—  А я поділю ся з вами нагородою двох тисячіе 

Фунтів, обіцяною мені авїлїйским банком!
—  Ніколи!... —  відповів Паспарту і хотів встати 

але упав назад, чуючи, що опускають єго відразу р о 
зум і сили. —  Пане Фікс, —  лепетів він —  хоч бі
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«звіть, те все, що ви менї сказали, було правдою.. 
хоч би ній пан був злодїеи, котрого ви глядаете... 
а  що я перечу^., я був... я. есьи у  «его в службі... 
і  бачив его добрим і благородним... зрадити его... ні
коли... ві, за все 'Золото на сьвітї... я з тої печи хліба 
«є буду їсти.

—  Отже не хочете?
—  Не хочу! '
—  Ну, то робім так як би я нічого не говорив, 

—  відповів Фікс —  і пиймо ще по одній.
—  Пиймо!
Паспарту чув себе що раз більше пяним. Фікс, 

«орозумівши, що его треба розлучити за яку небудь 
ціну з паном, хотів его добити. На столі лежало кілька 
люльок набитих опіюмом. Фікс всунув одну з них в руку 
Паспартутови і він взяв бї, вложив до губи, запалив, 
«отягнув кілька разів і упав з головою отяжілою запо- 
морочевий.

—  ІІрецї! —  сказав Фікс —  бачучи, що Пас- 
«арту лежить без сьвідомости. —  Сей пан Фоґ не ді- 
знае ся, коли відпливає Карнат, а вели поїде, то бо
дай без сего проклятого Француза!

' Відтак заплатив, що належало ся і вийшов.

Ф ікс  входить в безпосередні зносини з Пилипом
Фоґом.

В часі пригоди, котра могла так рішучо виставити 
•будучяість пана Фоїа на небезпечність, проходжував ся 
тойже в товаристві міс Ауди по улицях анїлїйского

XX.
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міста. Від коди ніс Ауда приймила его жертву завезти 
єї аж до Европи, мусів він погадати про всї дальші 
потреби в дорозі. Що Англичанин, такий як він, від
буває подорож довкола зенлї з торбою в руці, то ще 
може увійти, але женщина не могла так само їхати. 
Пан Фоґ полагодив все з властивим собі спокоєм, а на 
всї представлена і закиди молодої вдови, що була 
засоромлена Такою ввіждивостйю мав лише одну від
повідь :

—  Сего вимагає інтерес моєї подорожи, се лежить 
в моїй програмі.

Боли закінчено закупно, вернули пан Фої і молода 
жінка до готелю, де при обильнім столї спільно пообі
дали. По сїм пані Ауда, чуючи втому, пішла до своєї 
комнати, стиснувши „по анїлїйски“ руку свому спо
кійному спасителеви.

Цілий вечер провів пан Фоґ на читаню „Таймсаи 
і „Ілюстрованих Новин Лондоньскихи.

бели би належав до людий, що дивують ся з чого  
небудь, то міг би був замітити неприсутність свого  
служачого в годині відповідній до спаня. Але знаючи, 
щ о . парохід з Йокогами не може відійти з Гонї-К онґ 
перед завтрішним ранком, не журив ся сею неприсут- 
ностию. На другий день Паспарту цілком не явив ся н а  
голос дзвінка пана Фоїа.

Що погадав собі сей поважаний джентельмен, коли  
дізнав ся, що Паспарту не вернув до готелю не міг 
ніхто сказати. Пан Фої взяв свою торбу, казав д а т »  
знати паш Аудї і післав по паланкин.

Була осьма година, а приплив моря, коли К арка-  І 
тік мав виїздити, наступав пів до десятої.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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Скоро паланкин прибув'перед брану готелю, всіли 
пан Фоґ і ніс. Ауда до сих вигідних ноший, а па
кунки везено за пиии в тачках. .

Пів години пізаїйше прибули наші подорожні на 
побереже і тут дізнали ся, що від’їхав ще
вчера вечерои!

Пан Фоґ, що надїяв ся найти тут і парохід і свого 
служачого разом, мусів тепер обійти ся і без одного 
і без другого. Але ніякий знак невдоволеня не показав 
ся на его лици, а воли панї Ауда поглянула на него 
з несупокоєм, він сказав:

—  То лише припадок, панї, більше нічого.
В тій хвили приступив до него чоловік, що уважно 

єну приглядав ся. Се був аїент Фікс. Він поздоровив 
его і сказав:

—  Чи ви, пане, не один з подорожних 
що приїхав тут вчера.

—  Так, пане, —  відповів зинно пан Фоґ, —  але 
я не маю чести...

—  Простіть, але я гадав що застану тут вашого 
служачого.

—  Знаєте, де він ? — спитала живо иолода женщина.
—  Як то ? —  відповів Фікс, удаючи зачудоване, —  

неиа его тут з ваии? ■
—  Неиа, —  відповіла міс Ауда. — Від вчера не 

показав ся. Чи може сів без нас на поклад Карнатіка ?
—  Без вас? —  запитав аїент. —  Простіть, що 

питаю , —  чи й ви мали намір відплинути тим пароходом ?
—  Так, пане.
—  Я також, прошу панї і длятого, як бачите, 

дізнав я заводу. Карнатік покінчивши свою репарацию, 
ви їх ав  з Гонґ-Конї дванайцять годин вчаснїйше, не по-

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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відонивши о тій нікого, а тепер треба буде ждати вісім 
днїв заки відпливе иньший парохід і

Вимовляючи слова „вісім днів* почув Фікс, що 
серце скаче ему з радости. Вісім днів! Фої задержений 
вісім днів в ГонїК онї!

Тепер було досить часу, щоби прийшов приказ 
арештована. Словом, представителеви права, почало 
усьміхати ся щасте.

Можна собі виставити, що ему діяло ся, якби его 
хто обухом ударив, коли почув спокійні слова Пилипа 
Фоїа:

—  Мені-ж здає ся, що в пристани Гонї-Конї суть
ще иньші кораблі крім Карнатік

І пан Фої подав руку пані Аудї та пішов з нею 
до доків, щоби найти корабель готовий до дороги.

Перепуджений Фікс пішов за ними. Можна би ска
зати, що був пришитий до сего чоловіка.

Однако щасте здавало ся опускати сего, котрому 
так постійно служило. Пилип Фої перебігав три години 
пристань в різних напрямах, щоби бодай наймити к о 
рабель до Йокогами; але бачив лише кораблі, що н а
бирали або скидали товар і очевидно не могли так скоро 
розвинути вітрил. В Фікса вступила нова надія.

Тимчасом Пилип Фої не стратив голови і рішив 
ся піти аж до Макао глядати корабля, коли приступив 
до него якийсь моряк.

—  Ласкавий пан глядають корабля? —  запитав 
відкривши голову.

—  Маєте корабель готовий до дороги? —  запи
тав і собі пан Фої.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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—  Маю, ласкавий пане, бат1) ч. 43, найліпший 
в цілій пристани.

—  Біжить скоро?
—  Майже вісім до девять миль2). Хочете его бачити ?
—  Так.
—  Ласкавий пан будуть вдоволені. Чи тут іде 

о переїздку по мори?
—  Нї, тут розходить ся о подорож.
—  О подорож?
—  Можете мене завезти до Йокогами?
На ті слова опустив моряк руки і широко розтво- 

рив очи.
—  Жартуєте ласкавий пане? —  спитав.
—  Н ї! Я припізнив ся на , а треба 

мені* бути в Йокогамі найпізнїйше 14-го, щоби дістати 
ся на парохід до Сан Франціско.

—  Жалую —  відповів моряк —  але се неможливо.
—  Дам вам сто Фунтів денно (1000 зр.) і двіста 

Фунтів нагороди, вели приїдете на час.
—  Чи говорите на правду? —  спитав моряк.
— Цілковито —  відповів пан Фоґ.
Моряк відійшов на бік. Глядів на море, вагуючи 

ся очевидно між жадобою заробити таку величезну суму, 
а  страхом так далего заганяти ся. Фікса переймала 
смертна дрож. —  Між тим обернув ся пан Фоґ до 
міс Ауди.

—  Ви не будете бояти ся?
—  З вами ніколи, пане Фої, —  відповіла мо

лода дама.

') бат — корабель менших розмірів.
а) т. є. на годину. Миля морока має майже два кільометри.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Моряк підійшов знов до джентедьмена і обертав 
свій капелюх в руках.

—  Щож? —  спитав пап Фоґ.
—  Та, ласкавий пане, —  відповів моряк —  не 

можу наражувати нї моїх людий, нї себе нї навіть вас 
в такій довгій переправі на корабли, що має ледве два- 
цять бочок і то ще в тій порі року. Впрочім ми не 
приїхали би на час, бо з Говґ-Конґ до Йокогами числить 
ся 1650 миль.

— Лише тисяч шістьсот —  сказав пан Фої.
—  Все одно.
Фікс віддихнув цілими грудьми.
—  Але може би се удало ся зробити инакше, — 

додав моряк.
—  А то  ̂ зк ? —  запитав Пилип Фоґ.

—' ^ г^всли поїдемо до Нагасакі, на полудневій кін
чиш Япана. тисяч сто миль звідси, або лише до Шан- 
ґай, вісімсот миль з Гонї-Конї. Тоді' держались би ми 
близько хиньского берега, а се велика користь, тим 
більше, що й вітер жене там ід півночи.

—  Алеж я маю всісти на американьский корабель 
в Йокогамі, а не в Шанґай або Нагасакі.

—  Чому нї? —  відповів моряк. — Парохід до 
Сан Франціско не відпливає з Йокогами. Він задержує 
ся там лише хвилю, так як і в Нагасакі, а пристань, 
з котрої відходить єсть Шанїай.

—  Чи ви певні того ?
—  Цілком певний.
—  А коли відходить парохід з Ш анґай?
— Одинацятого о 7-ій годивї вечером. Отже маємо 

ще чотири днї часу. Чотири дні то 96 годин, а єсли 
будемо мати добру обслугу, полуднево-всхіднвй вітер

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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і  спокійне йоре, то при вісьмох милах на годину пе
реїдемо вже тих 800 миль до Шанґай.

—  А коли можете виїхати?
—  За годину. Тілько часу треба, щоби закупити 

«оживу і розвинути вітрила.
—  Отже скінчена справа! Чи ви властитель ко-

—  Так, Джон Бунсбі, начальник Татадери.
—- Хочете завдаток?
—  вели ласка.
—  Тут маєте 200  Фунтів... Пане —  додав пан 

-Фої —  обернувши ся до Фікса —  єсли хочете ско- 
ристати...

—  Я власне хотїв вас просити о сю ласку, —■ 
відповів Фікс рішучо.

—  Добре. За півтора години будемо на пароходї.
—  Але сей бідний хлопець... —  сказала міс Ауда 

■сильно засмучена тим, що Паспарту зник.
—  Зроблю для него все, що можна, —  відповів 

Пилип Фоґ.
І воли Фікс роздражнений і розлючений пішов на 

корабель, удали ся обоє до бюра полїцийного в Гонґ- 
Конґ. Пилип Фоґ лишив там опис Паспартута і значну 
суму грошеву, щоби єго віднайти. Се дїяло ся у Фран- 
•цуского аґента консулярного; відтак паланкин забрав 
з готелю пакунки і завіз подорожних на побереже, де 
в  пристани стояла вже о 3-ій годині* Татадера, зао- 
смотрена прислугою і поживою, готова до дороги.

Татадера була прекрасною, малою їоелєтою1) 
о  двацятьох бочках об’єму, з переду остро закінчена,

‘) ґоелєта — корабель, об’єму найбільше сто бочок, 
з  двома маштами.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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гарно збудована і при водї значно видовжена. Можна* 
би єї було с вміло назвати яхтом1) до перегонів. Блис
кучі мідяні бляхи, зелїзні ґальванїзовані окутя, поміст 
білий як кість слонева —  все вказувало, що начальник 
Джон Бунсбі знав ся на тім, як єї удержувати в доб
рім стані. Два еї машти похиляли ся трохи назад. Мала 
поміст, машт передний, машт штабовий, трикутні вітрила 
і иньші линви, словом була заосмотрева у  всї потрібні 
прилади. Отже повинна би знаменито їхати і дїйстно4 
вигравала вже богато закладів в часі' перегонів кораблів.

Служба Танкадери складала ся з начальника Джона 
Бунсбі і чотирох мужчин. Се були відважні моряки, щ е 
заєдно виставляють себе на небезпечність в обслузі ко
раблів і дуже добре обзнакомлені з морем. Джон Бунсбі,, 
мужчина може 45-лїтний, кріпко збудований, сильно об
горілий, з живим поглядом, відважної стати, все випря
млений, вправний в своїм ремеслі, міг і у найбільше 
боязливих збудити до себе довіріе.

Пилип Фої і міс Ауда всіли на корабель. Фіне 
вже там був. Сходками на заді ґоелєти зійшли до чоти- 
робічної комнатки, котрої стїни мали вигляд рам з пів- 
округлою стелею. На середині стояв стіл осввітлений 
звисаючою лампою. Було се поміщене мале, але приличне.

—  Жалую, що не можу нічим ліпшим служити
вам —  сказав пан Фоґ до Фікса, котрий поклонив с» 
не відповідаючи. .

Інспектор полїциї досьвідив чогось, в роді упоко
рена, а то користаючи в той спосіб з услужност» 
пана Фоїа.

—  Без сумніву —  погадав —  се дуже чемний 
гультай, але все таки гультай.

*) яхт — малий корабель з вітрилами і веслами.
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Десять иінут по третій піднесено вітрила. Фляїа 
Великої Британії, повівала з рога їоелети. Подорожні 
сиділи. на помості. Пан Фої і панї Ауда кинули по- 
слїдний погляд на побереже, глядаючи, чи не появить ся 
де Паспарту.

Фікс побоював ся трохи, бо случай ніг сюди над
нести бідолаху, з котрим він так негідно обійшов ся, 
а тодї наступило би пояснене, з котрого аїент не нігбв 
нічого витягнути в свою користь. Але Француз не показав 
ся і без сумніву тримав его ще злощастний наркотик 
в своїх обіймах.

Вкінци справив начальник Джон Бунсбі свій кора
бель на широке море і Тантдера побігла скоро по 
ф и л я х  з розпущеними вітрилами.

XXI.

Начальник Данкадери“ в небезпечности утратити 
двіста Фунтів нагороди.

Була се дїйстно незвичайно відважна виправа, ся 
плавба 800 миль на корабли о двацятьох бочках, а осо
бливо в тій порі року. Моря хиньскі взагалі несу по
кійні, яко виставлені на страшні вихри, а найбільше в часі 
порівнань дня з ночию, а було се доперва з початком 
падолиста.

Очевидно для кождого моряка було би користнїйше 
везти своїх подорожних аж до Йокогами, если би ему 
плачено на дні. Але заразом виявив би він велику не- 
розвагу, єсли би хотів в таких обставинах пускати ся 
в  дорогу, а великою зухвальностию було відважити ся
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на дорогу аж до Шанїай. Але Джон Бунсбі завіряв 
своїй Танпадерг, що легко як йева посувала ся по филях.

В послїдних годинах сего дня переплила Танкадера 
непевні проливи Гонї-Конїа а маючи вітер за собою, 
держала ся при всїх оборотах знаменито.

—  Моряче —  сказав Пилип Фої, коли їоелєта 
виплила на повне море —  не потрібую вам поручати 
найбільшого поспіху.

—  Можете на мене спустити ся, ласкавий пане, —  
відповів Джон Бунсбі. —  ІЦо -до вітрил то уживаємо їх  
о скілько лише вітер на се позволяе. Наші легкі ві
трила не помогли би нам нічого, а навіть могли би 
спиняти біг корабля.

—  Ви се ліпше знаєте, отже спускаю ся на вас.
Пилип Фоґ випростований з розставленими ногами

стояв сильно як моряк і приглядав ся морю. Молода 
жінка сиділа за ним і дивида ся не без страху на по
нурий вечером океан, котрому мала ставити чоло на 
сїм легонькім корабли. Над єї головою розпростирали 
ся білі вітрила, що неначе великі крила несли судно 
в простор без кінця. Ґоелета гонена вітрами немов ле
тіла в воздусї. •

Надійшла ніч. Місяц входив в першу квадру, а єго 
слабеньке сьвітло мало вскорі погаснути в мрацї овиду. 
Хмари гонені від всходу обгорнули вже часть неба.

Моряк уставив на корабли сьвітло, осторожність 
конечну на тих морях, куди тілько кораблів перепливає, 
особливо близько берегів. Дуже часто лучае ся, що 
кораблі* наїзджають там на себе, а з огляду на скору 
плавбу іоелєти, могла она розбити ся на тріски від 
найменшого удару.

Фікс роздумував на иередї корабля. Держав ся 
осторонь, бо знав, що Фої не любить вдавати ся в роз-:
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мову: Впрочім не міг розмовляти з тии чоловіком, від 
котрого дізнав прислуги. Думав також о будучности. 
бму здавало ся на певно, що Фої не задержить ся 
в Йокогамі, що всяде зараз на парохід до Сан Фран- 
ціска, щоби дістати ся до Америки, котрої незмірииі 
простори могли би ему подати безпечність і безкарність.

Се як ему здавало ся, був найпростїйший плян 
Фоїа. Замість сїсти на корабель в Анґлїг і поїхати 
просто до Сполучених Держав як звичайний злодїй, тро
лів Фоґ відбути довгу подорож і об’їхати три четвер
тини кулї земної, щоби тим певнїйше добити ся до ане- 
риканьскої суші і пошивши полїцию в дурні, споживати 
спокійно вкрадені в анґлїйскім банку банкноти. Але 
що зробить Фікс з собою в Америці? Чи має опустити 
сего чоловіка ? Ні, сто раз н ї! і доки не виробить акту ви
да чи на збігця, доти нї на крок не відступить від него. 
Се его обовязок, котрий виновнить як найточнїйше. На 
всякий случай зробив одно щасливо: Паспарту розлу
чений з паном, а по розмові Фікса з Французом конечне 
було, щоби пан і слуга не бачили ся вже ніколи 
з  собою.

Пилип Фоґ думав також о служачім, що пропав 
в такий дивний спосіб. Розваживши все, признав, що 
бідний хлопець в наслідок якогось непорозуміня всїв на 
Карнатіпа в хвили его від'їзду. Те саме думала і пані 
Ауда, жалуючи щиро честного слугу, котрому стілько 
завдячувала. Однако може бути, що удасть ся его від
найти в Йокогамі і если він лише поїхав на 
то можна буде легко про него дізнати ся.

Около десятої години повіяв холодний вітер. Може 
було би добре стягнути одно вітрило, але моряк при
глянувши ся уважно небу не змінив нічого на корабли. 
Впрочім Танкадера знаменито удержувала свої полотна,
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ішла глубоко і була готова на случай потреби звинути 
вітрила. . ■

0  півночи Пилип Фої і панї Луда зійшли до ка
юти. Фіне прийшов вже туди перед пиии і положив ся 
на одній ліжку. Моряк і єго люди лишили ся цілу ніч 
на поиостї.

На другий день, 8-го падолиста о сході сонця, 
ґоелета мала вже за собою звиж сто миль. „Л ьох"1) 
вказував пересічну скорість вісім до девяти миль на 
годину. Татадера захопила стілько вітру в надуті
вітрила, що бігла з найбільшою своєю скоростию. бели 
би вітер не змінив ся то еї поводжене було певне.

Цілий той день не віддалювала ся 
надто від берега, котрого струї вітру сприяли їй. Б е
рег тягнув ся найдальше пять миль по лівій руці і міс
цями видко було его неправильні черти. Вітер, віючи від 
сторони землі', тим самим менше порушував море, 
а се було пригідне для ґоелети, бо судна малих розмірів 
не зносять сильного холибаня филь, котре спиняв їх  
скорість.

Коло полудня вітер трохи послаб і віяв від по
лудневого всходу. Моряк приказав розтягнути вітрила,

*) Льох — то прилад деревляний, на подобу трикут
ника з луковою підставою, заосмотрений вздовж тої підстави 
отовом. Кинений в море стоїть за для своєї тяжкости і не 
порушить ся навіть в часі бурі. До того льоха причіплений 
довгий шнур з вузлами віддаленими від себе на якусь скіль- 
кість ліктів. Отже коли льох кине ся в воду, а корабель від  
него віддалюе ся, тоді числить хтось на корабли, кілько тих 
вузлів вийде ему з руки на пр. на годину і тим обчислює 
скорість корабля. Годинник з піском наставленим на годину, 
або на пів години, уживає ся до обчислена, кілько тих вузлів 
перебіжить корабель в відповіднім часі.
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а іе  по двох годинах треба їх було звиаути бо тепер 
стадо знов сидьнїйше віяти.

Пан Фоґ і иодода пані, відпорні знаменито на 
порску недугу, їди смачно консерви (смажені овочі) 
і бішкопти купдеаі в Гонґ-Конї. Фікса запрошено та
кож до участи і він мусів запросини приймити, бож 
звістяо, що так само конечно заосмотрити жодудок як 
корабедь бадястом, аде се его вже й гнївидо. їхати  на 
кошт сего чодовіка, живити ся его припасами — се видадо 
ся й ему нечестним. Однако він їв —  і хоч мадо —  
аде все їв;

Коди скінчив ся обід, уважав своїм обовязком взяти 
пана Фоґа на бік і сказав:

' —  Пане...
. Се слово „пане“ ледве зміг видушити з себе і дише 

з трудом здержав ся. щоби не вхопити сего „панаи 
за ковнїр!

—  Пане, ви зробили менї чемність і зводили жер
твувати мені вільну їзду на вашім корабди. Але хоч 
иої средства не дозвадяють менї показувати ся таким 
гойним як ви, то однако. я заплачу мою часть...

—  Не говорім о тім, пане — відповів пан Фоґ.
—  Адеж, есди я...
—  Нї, пане — повторив пан Фоґ голосом що 

не  допускав відповіли. —  Се належить до загальних 
видатків!

Фікс покдонив ся, его аж не було з лютости ; пішов 
н а  перед їоедети і вже сего дня й словом не відзивав 
с я . Тимчасом корабедь гнав наперед і Джон Бунсбі 
надїяв ся всего найду чшого. Кілька разів говорив пану Фо- 
їо в и , що приїдуть завчасу до Шанґай. Пан Фої відпо
відав дише, що він числить на се. Впрочім ціла служба 
м алої ґоедети прикладала ся ревно до працї, їх  підби-
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вала до сего нагорода. Не рожна було правильвїВше 
кернувати кораблем навіть при вправах королївского 
яхтового клюбу.

Вебером обчислив моряк після льоха, що переїхали 
вже 220  миль від Гонґ-Конґ, отже Пилип Фої міг на- 
дїяти ся, що прибувши до Йокогами не буде мати до 
записана ніякого припізненя. Тям чином церша поважна 
перешкода, якої дізнав від свого виїзду з Лондона не 
принесе ему імовірно ніякої шкоди.

В ночи над самим район Татадера війшла без 
перешкоди до проливу Фо-Кіен, що віддїлюе великий 
остров Формозу від Хин і перетинає зворотник Рака. 
Море в проливі було дуже неспокійне і повне вирів, 
що повставали з супротивних струй. Ґоелета мала тяжку 
переправу, бо розбурхані филї здержували еї біг. Дуже 
тяжко було удержати ся стоячо на помостї.

Скоро засвитаю став вітер сильнїйший. Небо за
повідало вихор. Впрочім і барометер віщував близьку 
зміну воздуха, він порушав ся неправильно, а ртуть • 
Филювала неспокійно. Також замічено, що море від по
лудневого всходу пінить ся, а се вказувало на бурю. 
Попередного дня заходило сонце в червоній мращ, се
ред фосфоричного сьвітла океану.

Моряк слідив довго ті зловіщі знаки і бурмотів 
щось незрозумілого. Відтак, коли стояв близько свого 
подорожного, спитав его придавленим голосом:

—  Чи можна з ласкавим паном говорити отверто ?
—  Можна —  відповів Пилип Фоґ.
—  Отже будемо мати бурю.
— Чи прийде з півночи чи з полудня ? —  запитав

Пилип Фої. |
—  З полудня. Дивітг, звідтам црийде труба воз- 

душ на!
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—  3  полудня може собі буря надходити, все таки 
дожене нас наперед —  відповів пан Фої.

—  бели ви се так розумієте —  відозвав ся моряк 
—  то я вже не маю що говорити.

П ринуте не помилило Джона Бунсбі. В менше 
спізненій порі року труба морска, після ви к азу  одного 
славного метеорольоїа1), перейшла би як водопад осьвіт- 
лений електричною полумінею, але в часі зимового зрів- 
наня дня з ночию можна було повоювати ся, що буде 
труба сиДьвїйіиа.

Моряк вчас прилагодив ся. Приказав стягнути всі* 
вітрила ґоелети і спустити півперечницї маштові на по* 
влад. На внї було все готове. Позамикано щільно всі* 
отвори, так що нї капля води не могла дістати ся до 
серединні Лише одиноке сильне трикутне вітрило заві* 
шено на головнім маштї, щоби їоелєту міг попихати 
вітер. Так дожидано бурі.

Джон Бунсбі намавляв подорожних, щоби зійшли 
до каюти, але се тїсне місце, радше вязниця, майже 
позбавлене воздуха, при холибаню корабля не мало 
в  собі нічого приємного. Отже нї пан Фоґ, ні пані* 
А уда, а навіть і Фікс не хотіли зійти з помосту.

Коло осьмої години повстала сильна буря з дощем 
і  вихром, так що если Татадера була би мала всі* 
вітрила розняті то була би полетіла в воздух як перо, 
б ели  би хто хотів прирівняти скорість такого вітру до 
почвірної скорости льокомотиви, що жене повною па
р о ю , то лишивсь би ще далеко поза правдою.

Цілий день гнав корабель ід півночи, несений ве
личезними филями, задержуючи на щасте таку саму ско-

‘) Метеорольоґ =  зиаток воздушних явищ.
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рість як і они. З  двайцять разів трохи не залили его ті 
тори вод, що з заду за ним здіймали ся, але зручне 
правлене керманича відвертало нещасте. Подорожних 
обливала нераз ціла повінь дощу від ударяючих на себе 
-филь, однако они зносили все спокійно. Варавдї кляв 
Фіне, але ^еустрашима Ауда, вліпивши очи в свого 
товариша, котрого холоднокровність могла лише поди
вляти, показала ся гідною его і ставила чоло морскій 
бури, що довкола них лютила ся. Що-до Пилипа Фоґа, 
то  здавало ся, що тота морска труба становила часть 
•его програми.

Аж до сеї хвилі Тантдера прямувала все на пів
ніч; але під вечер, як сего треба було й побоюватись, 
змінив ся вітер і став віяти від північного заходу. їо е -  
лета, на котру перли филї з  боку, дізнавала страшного 
потрясена і при тій силі' ударів страх находив на кож- 
дого, чи корабель на стілько сильно побудований, щоби 
витримати сю страшну бурю.

Настала ніч а буря лютила ся ще дужше. Джон 
Бунсбі побачивши, що настає пітьма а з нею кріпшае 
і  буря, сильно занепокоїв ся. Роздумував чи не було 
би добре добити ся до якої пристани і зробив нараду 
з  своїми помічниками.

По нараді приступив до пана Фоґа і сказав:
—  Я гадаю, —  ласкавий пане, —  що добре буде, 

вели заїдемо до якої небудь пристани.
—  І я так гадаю —  відповів Пилип Фої.
—  Б а ! —  говорив моряк — але до котрої ?
—  Я знаю лише одну —  відповів спокійно пан Ф ої.
—  То єсть?... ‘
—  Шанїай.
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Спершу не міг моряк порозуміти значіня відповіли, 
сеї упертої витревалости. Відтак закликав:

—  Так! Ваша правда, ласкавий пане. До Ш анґаю!
І Татадера держала ся непохитно північного на

пряму.
Ніч була дїйстно страшна! Майже чудом мала ґо- 

елєта не перевернула ся. Два рази мало що хибувало 
до того і з помосте була би вода все змела, бели би 
не линви, що придержували їдучих. Пані Ауда була 
цїлком ослаблена, але не сказала нї слова. Нераз мусів 
пан Фої підбігти, щоби єї захоронити перед напором филь.

Знов розвидніло ся а буря лютила ся ще з незви
чайною силою. Однако вітер змінив ся на полуднево- 
всхідний. Ся обставина була дуже користна і Татадера 
розпочала на ново подорож по тім розбурханім мори, 
котрого филї стираючи ся з филями, що настали з про
тивного вітру, викликали таке колихане, що менше 
сильний корабель був би певно розбив ся.

Від часу до часу видно було скрізь роздерту мраку 
берег, але нїгде нї сліду якого небудь корабля. Татадера 
була одна одинока на мори.

В полуднє вказували деякі знаки, що буря пере
стає, а се ще ліпше показало ся при заході сонця. 
Короткість бурі сьвідчила о єї силі. Подорожні цілко
вито зневолені могли трохи попоїсти і відпочати.

Ніч була досить спокійна. Керманич приказав знов 
розвинути низші вітрила і корабель поплив незвичайно 
скоро. На другий день, 11. падолиста, досьвіта, міг 
Джон Бунсбі завірити товаришів подорожи, що до Шан
ґаю нема вже й цілих сто миль.

Але на се був лише один одинокий день часу 
і того самого вечера мусів пан Фої прибути до Шавїаю, 
єсли не хотів припізнити ся на парохід до Йокогами.

9
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Боли-б не буря, що забрала єну стілько часу, був би 
тепер не цїлих ЗО миль від пристани.

Вітер очевидячки ослабав, але на щастє ставало 
і йоре спокійнїйше. Тепер розвинено всї вітрила а море 
аж пінило ся під грудню корабля.

В полуднє була Танкадера вже лише 45  миль від 
Шанхаю і вставало їй ще 6 годин часу, щоби дійти до 
пристани перед відходом корабля до Йокогами.

На покладі проявила ся жива метушня, бо за всяку 
ціну треба було прибути на час. Мала ґоелета мус'їла 
перебігати бодай по 9 миль на годину —  а тут вітер 
чим раз дужше слабів!

Однако корабель був такий легкий а его горішні 
вітрила з тонкої тканини забирали тілько вітру, що при 
помочи струй, о шестій годинї, не був Джон Бунсбі 
дальше як 10 миль від ріки Шанґай, бо саме місто ле
жить що найменше 12 миль від устя ріки.

О семій годині мали ще три милі до Шанїаю. 
Страшний проклін вирвав ся з уст моряка. Нагорода 
двіста «унтів мала очевидячки пропасти. Він поглянув 
на пана Фоїа. Фої був як звичайно спокійний, а однако 
ходило в тій хвили о цілий его маєток...

В сїй хвили показав ся на мори чорний, довгий 
стовп диму. Се був власне американьский парохід, що 
відпливав в приписаній годипї.

—  Нехай перун трісне ! — закричав Джон Бунсбі, 
відкинувши з розпукою керму.

—  Сиїнал! —  сказав лише пан Фоґ.
На перед! Іанкадери стояла 'мала пушка, уживана 

в часі мраки до сиїналів.
Набито єї по саме горло; але в хвили коли кер

манич мав приложити льонт, сказав пан Фої:
—  Фляґа!
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Вивішено в половині машту Фляїу. Се був знак, 
благаючий ратунку і можна було надїяти ся, що скоро 
его узрить американьский корабель, то зверне на хвилю 
з дороги, щоби зійти ся з їоелетою.

—  Пали —  закомандував пан Фої.
І гук малої пушки роздав ся у воздусї. -

XXII.

Паспарту пересьвідчує ся, що навіть у антиподів 
добре мати гроші в кишени.

Карнатік виїхав з Гонґ-Конґ дня 7. падолиста 
о  пів до семої вечером і пустив ся цілою парою в сто
рону Япана. Корабель був набитий ' товарами і подо- 
рожними. Дві комнатки на задї корабля були не заняті. 
Були, се як раз ті, що задержено на рахунок Пилипа Фоїа.

Другого дня рано могли подорожні не без зачу
дована замітити, як якийсь чоловік з тупим поглядом, 
з  розкуйовдженим волосен, вийшов заточуючи ся з пе
реділки другої кляси і сів на однім бальку.

Тим подорожним не був ніхто иньший лише -— 
Паспарту. Послухаймо, що ему лучило ся.

Кілька хвиль потім як Фікс вийшов з шинку, під
несли Паспартута два послугачі і положили на ліжку 
призначенім для курців. Але вже по трех годинах про
будив ся Паспарту, бо одна гадка непокоїла его і він 
боров ся як міг против наркотика. Гадка, що не ви
повнив обовязку перемогла ошоломлене. Зліз з ложа 
пяниць та хитаючи ся і держачи ся стін вийшов вкінци 
з шинку. Він падав і знов вставав та немов інстинктом 
ведений біг до пристани і кричав як через сон : 
тік! Карнатік!

О ід ііііесІ Ьу Сс... —
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Недалеко від берега стояв парохід, готовий до 
від’їзду. Паспарту мав лише кілька кроків до него. Вів 
кинув ся ва зводжений міст, вбіг на поклад і упав мов 
мертвий в хвили, коли вже підносив якор.

Кількох моряків, що звикли вже до таких пригод, 
занесли бідного Фравцуза до каюти другої кляси і П ас
парту пробудив ся аж па другий день рано, о 150 милк 
від хиньского берега.

Отеє й причина, що Паспарту появив ся сего рана 
на помості Карнатіка і повного грудю вдихав осьвіжуючий
подух морского воздуха. Сей воздух отверезив его і він 
став збирати свої гадки, але якось не міг дійти з ними до 
ладу. Вківци пригадав собі на вчерашну пригоду, на 
оповідане Фікса, на шинок.

—  Очевидно — говорив сам до себе —  я був 
мертКецки пяний! Що скаже на се пан Фої ? На всякий 
спосіб я не спізпив ся на корабель, а се найважнїйше.

Коли відтак погадав о Фіксї, сказав до себе:
— Що до него то маю надію, що ми позбули ся

єго раз на завеїгди; він не сьмів би по тім, до чого мене 
намовляв, їхати разом з нами на Аґент
полїцийнвй, детектив слідить мого пана задля крадежн 
в апґлїйскім банку!... Гов! пан Фоґ такий злодій, як 
я убійяик!

Чи Паспарту мав звірити ся з тими річами свому 
панови ? Чи годило ся повідомити єго про ролю, яку 
відгравав Фікс в цілій тій справі? Чи не ліпше ждати 
аж приїде до Лондова і там ему сказати, що аїент цен
тральної поліцаї слідив за ним довкола землі', а відтак 
з ним разом насіміяти ся з того ? Певне, що так ! 
Однако на кождий еллчай треба би над тим подумати* 
Найпильвїйшою річию па тепер було віднайти пана Фоґа 
і просити єго о прощене за такий неприличний поступок»

іЄоодіе
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Отже Паспарту встав, а що корабель при сильних 
ф и л я х  дуже холибав ся, то добрий хлопчище, що не 
ніг ще гаразд держати ся на ногах, дістав ся лише 
з трудом на зад корабля.

На помостї не побачив нікого, хто був би подіб
ний до его пана або до пані Ауди

—  Нічого не вадить — сказав, —  пані Ауда ще
спить о тій годині, а пан Фої найшов собі як звичайно 
якогось грача до віста. *

З  такими гадками війшов Паспарту до сальона, 
але пана Фоґа там не було. Не лишало ся нічого иньшого, 
як спитати контрольора. Контрольор відповів ему, що 
не знає ніякого подорожного того імени.

—  Звин'іть —  сказав скоро Паспарту — тут роз
ходить ся о високого, холоднокровного джентельмена, 
що мало уділяє ся товариству. Він ї |е  з молодою 
женщиною...

—  На корабли нема ніякої' молодої женщини, — від
повів контрольор. —  Впрочім ось вам спис подорожних. 
З  негр можете довідатись.

Паспарту переглянув спис... В нїм не було імени 
его пана. Він став немов приголомшений, та нараз про- 
шибла єго якась гадка.

—  А ! —  скрикнув —  то я на
—  Так —  відповів контрольор.
—  В дорозі до Йокогами ?

. —  Очевидно.
Паспарту побоював ся хвильку, що помилив ся 

іцо-до корабля. Але зараз пересьвідчив ся, що він дійсно 
на Карнатіку та що на нїм нема єго пана.

Поблідлий, упав на Фотель немов громом ражений. 
Нагле роз’яснило ся ему все. Пригадав собі, що нри- 
спішено від’їзд Карнатіка, що він повинен був донести

ОідііііесІ Ьу Соодіе
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про се свому панови, а не донїс! Отже з его винн 
лан Ф о ї і  пані Луда снізнили ся на корабель!

Так, се була его вина, але ще більше сего зрад
ника, що умисне упоїв его, щоби лише розлучити его 
з паном! Бо тепер вже зміркував підступ іпспектора 
полїциї. Отже пан Фої був певне зруйнований, задер
жений, а може й увязнений... На сю гадку рвав собі 
Паспарту волосу. Е х! еслвб так Фікс попав коли в его 
руки, тодїб він з ним розиовив ся.

Вісінци коли минуло перше оголомшене, відзискав 
Паспарту холоднокровність і став роздумувати над своїй 
положенем. Певна річ, що було оно незавидне. Француз 
був в дорозі до Яаана. Був певний, що там приїде, 
але як звідтам верне, коли в кишени були пустки? Не 
мав ні одного шілїнґа нї одного пенні! Однако дорогу 
і їду для него заплачено з гори. Отже мав пять або 
шість днів часу, щоби на щось рішити ся. Як він в тій 
дорозі' їв і пив можна собі уявити, коли подумати, що 
їв і пив за себе, за пана Фоґа і паню Ауду.

Дня 13 рано причалив Карнатгк до йокогамскої 
пристани.

Ся точка єсть важною місцевостю на Тихім Оке
ан і; там задержують ся для випочинку всілякі кораблї 
почтові і особові, що ходять між Північною Америкою, 
Хинами, Япаном і Маляйскими островами. Йокогама ле
жить над тим самим заливом що й бддо, недалеко від сего 
величезного міста, другої столиці япаньского цїсарства, 
колись столиці' тайкуна, від часу істнованя того ци
вільного цїсаря і єсть суперничкою міста Меако, вели
кого города, в котрім мешкає мікадо, духовний цїсар 
Япанцїв, що —  після них —  походить від богів.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Карнатіп станув коло берега Йокогами зараз при 
валі і при цлових магазинах посеред численних ко
раблів усіх країв.

Паспарту не був цілком одушевлений, коли всту
пив на сю так цікаву землю синів сонця 1). Єну не ли
шало ся нічого ияьшого, як поручити свою долю слу- 
чаеви і пустити ся на осліп улицями міста.

Спершу попав в чисто европейске місто, з низь
кими домами та верандами на гарних стовпах. Ся дїль- 
ниця займала своїми улицями, площами, доками, скла
дами цілий простір, почавши від кінчини „Мира11, аж до 
ріки. Тут як в Гоні-Коні або в Калькутї снувала ся 
товпа людий всіляких р ас : Американці, Англійці, Хинцї, 
Голяндцї, всі купці готові все' купувати і все прода
вати. а між котрими наш Француз був такий чужий, 
як колиб попав ся де між Готентотів полудневої 
Африки.

Паспарту мав внравдї один ратунок: т. е. пред
ставити ся Францускому або анґлїйскому консулеви 
в Йокогамі, але ему не хотіло ся розповідати свою 
історию, так тісно сполучену з істориею .пана Фоїа 
і длятого він рішив ся вичерпати насамперед всі мо
жливі средства заки пішов би просити помочи кон
сулів.

Отже коли перебіг дільницю европейску і не най
шов ніякого занятя, війшов до дільниці япаньскої та 
постановив собі в остаточнім случаю іти аж до бддо.

. Часть Йокогами, замешкана тубольцями, називає ся 
Бентен, після імени одної богині моря, котру почитають 
на поблизьких островах. Там можна було бачити чу- *)

*) Яванці і Хинцї називають себе синами сонця, а свої 
держави небесними царствами.
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десві алеї ялиць, кедрів, сьвяті ворота чудацкої будови, 
мости покладені поміж тростину баибусову, храии стоячі 
в меланхолічній тїни відвічних кедрів, доми бонзів, де 
плекали ся будийскі сьвященики і віроісповідники Кон- 
фуція, улицї без кінця, де можна було бачити цілі купи 
дїтий з рожевою шкірою і червоними лицями, а котрі 
можна було взяти за кукли вирізані в якій япаньскій 
Фабриці'. Сї діти бавили ся з маленькими пудлями о ко
ротких ногах і з жовтавими котами, безхвостими і надто 
пещеними. •

По улицях крутили ся як нуравлї безнастанно тут 
і там бонзи (сьвященики), що переходили процесиями 
і били в свої монотонні бубни, якунїни т. е. Офіцири 
полїцийні і цлові, в кінчастих лякированих капелюхах, 
з двома шаблями при боці, вояки одіті в голубі вов
няні материї з білими смугами і уоружені рушницями ві
тровими ; ґардисти мікада в шовкових, мішковатих ка- 
Фтанах, в зелїзних сорочках і множество иньших вой- 
скових всякого рода, бо в Япанї поважають зване во
єнне о стілько, о скільно погорджують ним в Хинах. Від
так жебраки, богомільцї в довгих одежах, звичайні 
особи цивільні з пригладженим, чорним як гебан воло- 
сем, з великою головою, довгим станом, тонкими но
гами, середного росту, барвистою шкірою почавши від 
темної, мідяної краски, аж до матово-білої, але нїколи 
жовтої як у  Хинцїв, від котрих Япанцї цілковито від- 
ріжнюють ся. Вкінци поміж повозами, палянкинами, 
кіньми, послугачами, тачками критими, „норимонами“ 
з лакированими стінами, иягкими „канґосами* —  дїй- 
стними лектиками з бамбуса, можна було бачити пере
ходячі дрібним кроком женщини з малими ніжками, в ба
вовняних черевиках, солоияних сандалах або деревля- 
них ходаках. Они не були гарні; мали вузкі очи, за-
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палі груди, почорнені зуби, після тодїш ної япаньскої 
моди, але носили принадно народний убір т. зв. „кірі- 
мон*, род довгої свити з шовковою перепаскою , звяза- 
ною на задї в величезний, чудадкий вузол.

Паспарту проходжував ся кілька годин серед тої 
пестрої товпи та приглядав ся не менше інтересним 
і богатим склепам та базарам, де розложено всї ви
роби япаньского зрлотництва, гостинницями прикраше
ним хоруговками, фляїями, до котрих, на жаль, не міг 
війти —  і тим чайним домам, де пє ся чарками теплу 
воду, пахучу, з лікером „сакі“ вироблюваним з Фер
ментованого рижу і тим вигідним тютюневим складам, де 
курять дуже добрий, тютюн а не опіюм, котрого в Я 
пані майже не знають.

Відтак вийшов Паспарту на поля зарослі вели
чезними лапами рижу. Тут розвивали ся ще серед 
цьвітів, ясніючих своїми послїдними красками чудесні 
камелії, що вирастали не лише понад корчі, але навіть 
понад дерева, дальше: вишні, сливки, яблінки огоро
джені бамбусовими плотами, котрі тубольцї плекають 
радше для їх цьвіту як для овочів, а котрих боронять 
перед клювами воробцїв, голубів, круків і иньших 
крилатих їдунів якісь страхопуди і скрипучі калатавки. 
Тут гнїздять ся на великавьских кедрах великі орли, 
чаплї ховають ся під меланхолічні віти плачучої верби, 
всюди літають ворони, качки, яструби, дикі гуси і жу
равлі', від Япанцїв незвичайно почитані.

Блукаючи цілий день без їди, почув Паспарту силь
ний голод, мимо того, що опускаючи їв при
свїданю як можна було найбільше. Він добре замітив, 
що у япаньских різників не було цілком баранини, ко-

Іиіап/іс

Оід ііііесІі^СоодІе
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зини і вепровини, а що знав, що тут не вільно бити 
волів, бо они призначені виключно для потреб ріль
ництва, то заключав з того, що в Япанї дуже тяжко 
о «ясо. В тій не попиляв ся, але его жолудок згодивсь 
би був охотно і на дичину, дріб або риби, котрими 
Япанцї майже виключно живлять ся крім страв з рижу. 
Але головою муру не пробеш, то й Паспарту поне- 
воли мусів відложити заходи о їду до другого дня.

Надійшла ніч. Паспарту повертав до дільниці ту- 
больцїв і блукав улицями серед найріжнїйших лїхтарень 
та приглядав ся громадкам скакунів, що показували свої 
чародійні штуки і звіздочотам, котрі збирали під голим 
небом товпи людий довкола своїх телескопів вивірених 
на звізди. Відтак прийшов знов до пристани, що сияла 
блеском огнів, порозкладаних рибаками, яко примана 
на рибу.

Вкінци опустіли улицї. Появили ся патролї яку- 
вїнів. Ті Офіцири в своїх блескучих мундурах, окру- 
жені дружаною, подабали на амбасадорів і Паспарту по- 
втаряв жартом за кождим разом, коли стрітив таку па- 
тролю:

—  Ну, слава Богу! ще одно япаньске посоль
ство вибирає ся до Бвропи.

X X III .

Паспарту дістає незвичайно довгий ніс.

На другий день чув Паспарту, що утомлений 
і зголоднілий; мусів щось з’їсти і то як найскорше. 
Мав на се средство: міг продати свій годинник, але він 
волів би умерти з голоду, як се зробити. Тепер як раз
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лунала ся єну нагода скористати зі свого, правда не 
мельодийяого, але сильного з природи голосу.

Умів кілька Француских і анґлїйских сьпіванок то 
й рішив ся пробовати їх. Япанцї —  гадав Паспарту —  
мусять любити музику, бо у  них робить ся все при 
звуках цимбалів, там-там (бубнів) і тарабанів; без су- 
няїву зуміють оцінити і талант европейского віртуоза.

Але може ще за вчасно устроювати концерт, 
а слухателї пробуджені несподіваним сьпівом може не 
заплатили би монетою з п'огрудєм мікада ?

Отже Паспарту постановив заждати кілька годин, 
але по дорозі замітив, що прийшла ему гадка змінити 
своє одіне на яку драну свитину, що ліпше відпові
дала би €го теперішному положеню. Впрочім така за
міна могла би ему принести якусь доплату, котру міг 
би зараз ужити на заспокоєне голоду.

Але досить мусів находити ся заки віднайшов яко
гось крамаря Япанця, котрому заявив своє бажане. 
Одежа европейска подобала ся крамареви і вскорі вий
шов Паспарту з его буди прибраний в стару япаньску 
свитину а на голові мав род турбана в ясні смуги, хоч 
пожовклого вже від старости. Крім того забрящало 
у него в кишени кілька срібних монет. '

—  Знаменито! —  подумав —  представлю собі, 
що тепердкарнавал! —  Коли Паспарту перемінив ся в той 
спосіб в Япанця, виглядів насамперед скромну чайню 
і з’їв там кусник курятини та троха рижу, продумуючи 
над тим, звідки взяти гроший на обід.

—  Тепер — говорив до себе, коли добре попоїв 
—  розходить ся о се, щоби не стратити голови. Тої 
вже свити мабуть не проміняю за більше япаньску. 
Отже треба винайти спосіб, щоби о скілько можна як

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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найскориіе покинути сю країну сонца, таку сумну 
для мене.

Подумавши, пустив ся Паспарту до пристани, щоби 
звідати ся на кораблях, що відходять до Америки, чи 
не міг би де стати за кухаря або служачого, не жа
даючи нічого більше лише вільного переїзду і поживи. 
Коли би вже раз дістав ся до Сан Франціско, то там 
знав би. як собі порадити. Найважнїйшою річию було 
перебути тих 4 .700  миль морских через Тихий Океан 
між Япаном і Америкою. Але чим близше доходив до 
берега, представляв ся ему его намір що раз тяжшим. 
З  якої причини потребували би на американьскім паро- 
ходї кухаря або служачого, і яке довіре може хто мати 
до него, коли він так перебрав ся? Хто его поручить? 
на кого може покликати ся?

Коли так роздумував, побачив нараз величезний 
афіш, що его обносив по улицях Йокогами якийсь цир
ковий весельчак. Афіш був писаний по анґлїйски 
і звучав: .

Я П А Н Ь С К А  Т Р У П А  А К Р О Б А Т И Ч Н А  

Вільгельма Батулькара.

Послїдне Представлене перед від’їздом до Сполучених 
Держав північної Америки

Д о в г о н о с и х  Д о в г о н о с і в .

Безпосереднє взиване божка Тівґу.

Видовище незвичайно приманююче!

—  До Сполучених Держав Америки! —  скрикнув 
Паспарту —  отеє як раз для мене!

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
І
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Він пішов за весельчаком і прийшов небавом 
в япавьску дільницю. За чверть години задержав ся 
перед обширною шопою, на котрій повівали численні 
хоруговки і котрої внїшні стіни представляли в пестрих 
красках цілу товпу акробатів.

Се було заведене честного Батулькара, в роді' аме- 
риканьского Барнума, директора трупи скочків, чародіїв, 
кльовнів, акробатів, еквілібристів, ґімнастиків, котрі після 
аФІша давали послїдні представлена перед свої» виїздом 
з держави Сонця до Сполучених Держав американьских.

Паспарту війшов до присїока, що притикав до 
шопи і спитав за паном Батулькаром. ІІан Батулькар 
явив ся лично.

—  Чого хочете? —  спитав Паспартута, взявши 
его зразу за Япанця.

—  Чи не потребуєте служачого ? —  спитав і собі 
Паспарту.

—  Служачого? —  відповів пан Батулькар, пригла
джуючи свій густий сивий підбородок — я маю вже двох, 
слухняних, вірних, котрі мене ніколи не опускають 
і служать мені безплатно лише за їду... Отже так річи 
стоять, —  додав розложивши сильні дві руки, обтягнені 
грубими жилами, як басовими струнами.

—  Отже не здам ся вам ні на щ о?
—  Н і!
—  До чорта! а однако було би мені дуже на руку 

поїхати з вами.
—  Ага ! —  догадав ся тепер честний Батулькар— 

то з вас такий Япанець, як з мене малпа ! Але чогож. 
ви так убрались?

—  Як хто може, так убирає с я ! ,
—  То правда. Чи ви Француз?
—  Так, і то Парижанин з Парижа.
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—  То мусите уміти тлумити ся.
—  Очевидно! —  відповів Паспарту, трохи прикро 

вражений, що его народність викликала таке питане. —  
Ми Французи уміємо викривляти ся, але все не так як 
Американці'.

—  Правда! Отже если не приймаю вас за служа
чого то можу вас приймити за весельчака. Ви се розу
мієте; у Франциї уживають чужинців за блазнів, а за 
границею Французів!

—  Ага!
—  А впрочім ви сильні?
—  Особливо як добре попоїм.
—  А умієте сьпівати?
—  Певне —  відповів Паспарту, що —  як звістно 

—  вже давнїйше виступав в уличних концертах.
—  Але чи зумієте стати дуба і удержати на пі

дошві лівої ноги Фуркало, а на правій рівночасно дер
жати в рівновазі шаблю ?

—  Справді умію! —  закликав Паспарту, прига
давши собі перші вправи молодих літ.

—  Ось бачите, се головна річ! —  відповів чест- 
ний Батулькар.

Зроблено зараз угоду і Паспарту найшов вкінци 
місце. Зобовязав ся все робити в славнім товаристві 
Япанцїв. Вправдї не велика се була честь для него, 
але за тиждень міг бути в дорозі до Сан Франціско.

Представлене заповіджене з великим гамором чест- 
ним Батулькаром, мало розпочати ся о третій годині 
і вскорі страшенні інструменти япаньскої орхестри, 
кітли і тамтами загуділи коло дверий. Очевидно, що 
Паспарту не міг приготовити ся до ніякої ролі, але ему 
веліли дати з его сильних рамен підставу в великій 
вправі „рою людского*, що мали вивести довгоносі
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божка Тінґу. Ся „притягаюча" штука мала закінчити 
представлене.

Вже перед третою годиною заповнила ся шопа 
публикою. Европейцї і тубольщ, Хвнцї та Япанцї, муж
чини, жінки і діти тиснули ся до вузких лавок і льож, 
уміщених просто сцени. Музика війшла до середини 
будинку і незабаром повна орхестра: їонґонґи, тамтами, 
флєти, бубни і величезні кітли грали як скажені.

Представлене було таке як всї подібні представлена 
акробатичні; але треба признати, що Япанцї найзнаме- 
нитші еквілібристи на сьвітї. Один показував з вахляреи 
і кусниками паперу незвичайно цікаві вправи, що мали 
представляти мотилі і цьвіти. Иньший пахучим димом 
з люльки чертав скоро в воздусї ряд голубих слів, 
котрі говорили якусь чемність публицї. Сей кидав за
палені сьвічки і по черзі їх  гасив, коли ему перехо
дили поперед устами та знов запалював одну від другої, 
не перериваючи ні на хвилю своєї чародійної штуки. 
Тамтой показував при помочи обертаючих ся качалець 
найнеімовірнїйші зворотц^вдавало ся, що під его рукою 
оживали ті бурчачі машинки власним житем ; бігали по 
цибухах, по вістрях табель, по дротах, довкола вели
ких ваз кришталевих, вдирали ся на бамбусові драбини, 
розбігали ся по всїх кутах і видавали гармонійні відго- 
лоси, сполучаючи свої найріжнїйші тони. Штукарі ки
дали їх  у  воздух а они все крутили ся; підбивали їх  
як мячі, ховали їх собі до кишені, а коли їх  виймили, 
они крутили ся все ще, аж до хвилі, коли пружини 
звязали їх  в один штучний сніп. ,

Злишне було би описувати чудесні вправи силачів 
і їімнастиків того товариства; всї удали ся знаме
нито. Але головною приманою па видовище було пред-
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ставлене тих „Довгоносих*1, незвичайних еквілїбриотів, 
яких ще Европа не бачила.

Ті „Довгоносі*1 становили осібне товариство під 
безносередною опікою божка Тівїу. Одіті як герольди 
середних віків, носили блискучі крила при раиенах. 
Але найбільше визначували ся тими довгими носами, 
що ними були прикрашені їх  лиця; а особливо ужитком, 
який з них робили. Ті носи не були й на волос менші 
від бамбусових тростин, довгі то на пять то на шість 
або на десять стіп, одні прості, другі закривлені, у одних 
були гладкі у  других бородавковаті. Отже на тих до
датках, сильно прикріплених до лиця, показували всї свої 
еквілібристичні штуки. Кільканайцять таких почитателїв 
божка Тінґу положило ся на землі' горіниць, а їх  то
вариші танцювали на їх  носах, перескакували з одного 
на другий і показували найиеімовірвїйші штуки.

На закінчене заповідано звичайно для публики люд- 
ску піраміду, в котрій пятьдесять „Довгоносих11 пред
ставляло „віз божка Жаїернота11. Але тепер замість тої 
піраміди, в котрій рамена служили за точку опору, 
мали артисти поважаного Батулькара повстати ся з со
бою лише носами. Але позаяк лучило ся що один з тих, 
котрі становили підпору воза покинув товариство, а до 
сеї штуки надавав ся лише той, х т о 'б у в  сильний 
і зручний, то вибрано на єго місце Паспартута.

Бідняга незвичайно соромив ся, коли —  згадавши 
сумні літа молодости —  одїв ся в середновічну одежу 
і причепив собі нестрі крила, та коли приправлено ему 
до лиця на шість стіп довгий ніс! Але конець вінцем 
сей ніс то бго хлїб насущний; отже здав ся на волю 
Божу. .

Паспарту війшов на сцену і станув між товари
шами , що мали становити підставу воза Жяґернота.
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Всі попростягали ся на зеили і понаставляли свої носи 
до гори. Другий відділ еквілібристів положив ся на тих 
довгих додатках, третий умістив ся над ними, відтак 
четвертий словом' на носах, що лише кінцями стикали 
ся з собою повстав памятник з людий, що досягав аж 
до стелі театру. *

Роздали ся оплески, а інструменти орхестри загу
діли’ як грім, коли нагле піраміда, захитала ся, стратила 
рівновагу і памятник повалив ся як замок з карт.

Була се вина Паспартута, котрий схопив ся з землі, 
перебіг півперек сцени без помочи крил І, ВИЛІЗШИ 
з правої сторони на ґалерию, упав одному зрітелеви до 
ніг з окликом: ,

—  А х! мій пан, мій пан!
—  Ви?
—  Я!
—  Добре! Тепер скоро на парохід!...
Пан Фоґ, міссіс Ауда і Паспарту поспішили кори

дорами на двір. Але тут стрінули честного Батулькара, 
що розлючений став допоминати ся відшкодована для своєї 
каси. Пилип Фоґ кинув ему жа^еню банкнотів і тим усми
рив гнів Батулькара. О нів до семої, саме коли парохід 
мав відпливати, всіли на него: пан Фоґ і пані Ауда, 
а також ПасЛарту з крилами і довжезним носом, котрого 
ще не вспів собі відорвати.

ХХІУ.

їзда Тихим Океаном.

Ми вже знаємо, що діяло ся на водах Шанґаю. Сиі- 
Танкадери замітив парохід, що ішов До Йокогами,

10
вали
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а коли капітан побачив хоругов, благаючу ратунку, 
підплив до малої ґоелети. Кілька хвиль пізнійше запла
тив Пилип Фої умовлену належитість Джонови Бунсбі, 
цілих 550 Фунтів штерлїнїів (5500 зр.), і разом з пандо 
Лудою війшли на помість парохода, що зараз пустив 
ся в дальшу дорогу до Нагасакі і Йокогами.

Прибувши того самого дня рано, т. е 14 падо
листа о приписаній годині' до Йокогами, полишив Пилип 
Фоґ Фікса, що пішов за своїми справами, а сам удав 
ся на поклад Карнсітіка і там дізнав ся на велику ра
дість пані Ауди, а може й свою —  хоч сего не можна 
було по нїм пізнати — що Француз Паспарту приїхав 
дійсно день перед тим до Йокогами. -

Пилип Фоґ мусів ще того самого дня вечером 
відплисти до Сан Франціска, тож займив ся безпрово- 
лочно глядаием Паспарту та. Зголошував ся до консулів 
француского і анґлїйского, але дармо, перебіг улицї Йо
когами також безуспішно і вже покинув надію віднайти 
Француза, коли доля чи причуте спонукало его зайти 
до шопи поважаного Батулькара. Очевидно, що був би 
нїяк не пізнав свого слугу в такій чудацкій одежи, але 
сей, лежачи на земли побачив свого пана на ґалериї. 
Не міг здержати ся, щоби не порушити носа і звідси 
пішло захитане рівноваги та его наслідки.

Про все дізнав ся Паспарту з уст пані Ауди, 
котра ему також оповіла в який спосіб приїхали з Гонґ- 
Конґ до Йокогами в товаристві пана Фікса ца їоелетї 
Танкадера.

На згадку Фікса Паспарту й оком не моргнув. Га
дав, що ще не надійшла відповідна хвиля, щоби опо
вісти свому паво ви , що зайшло між ним а інспек
тором полїциї. Отже оповідаючи свої пригоди, Паспарту



ПОДОРОЖ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ и і

обжалував лише себе самого, що упив ся опіюмом 
в гонґ-конїскім шинку.

Пан Фої вислухав рівнодушно справозданя, не від
повівши ні слова; відтак отворив слузї кредит, щоби 
собі купив приличну одежу на корабли. І дїйстно не 
минула година як Паспарту не мав вже на собі нічого 
такого, що пригадувало би поклонника божка Тінґу.

Парохід, що їхав з Йокогами до Сан Франціска, 
належав до „Товариства почтових пароходів по Тихім 
Океанї“ і називав ся Ґенерал Був се обширний 
корабель з великими колесами, обему 2500 бочок, добре 
заосмотрений і придалий до скорого бігу. Півперек по- 
моста підносила ся і опадала раз-у-раз величезна підойма, 
до одного єї кінця був прикріплений стемпель, до дру
гого корба, що переміняла рух простовісний на коловий 
і лучила ся з насадою коліс. Ґенерал Ґрант мав три 
ґоелстові щогли і великі вітрила, що дуже добре допо
магали парі. їдучи своїх 12 миль на годину, повинен 
був корабель переїхати Тихий Океан до Сан Франціска 
за 21 диїв. Отже Пилип Фої міг припускати, що коли 
приїде 2. грудня до Сан Франціска,. то буде 11. в Но
вім Йорцї, а 20. в Лондоні', так що зискав би ще 
кілька годин в дни 21. грудня, котрий мав рішити заклад.

На пароходї було досить подорожних: Анїлїйцї, 
богато Американців, ціла повінь азийских еміїрантів 
і трохи оФіцирів індийскої армії, що користаючи з від
пустки об’їздили цілий сьвіт.

В часі тої подорожи не зайшла ніяка перешкода. 
Парохід при помочи своїх широких коліс і великих ві
трил ішов легко похитуючись. Тихий Океан оправдував 
трил назву. Пан Фоґ був також спокійний і уділяв ся 
так мало як звичайно, Єго молода товаришка чула до 
сего чоловіка що раз більше привязаня, чувство, що
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походило з вдячности для него. Єго мовчалива і благо
родна вдача робила на ній сильнійше вражіне як гадала; 
отже мимохіть заволоділи нею чувства, котрі як здавало 
ся не мали ніякого впливу на загадочного Фоїа.

Впрочім міссіс Ауда дивно переймила ся намірами 
джентельмена. Єї тревожили противности, що могли пе- 
реіикодити успіхови подорожи. Часто розмавляла з П ас- 
партутом, котрий зміркував, що дїв ся в єї серци. Доб
рий хлопчище вірив тепер слїпо свому панови; не міг 
нахвалити ся честноти, благородности, посьвяченя Пилипа 
Фоїа, додавав відваги пані' Аудї та заедно повторяв, 
що найважнїйшу річ вже зробили, коли виїхали вже раз 
з тих Фантастичних країв хиньских і япаньских, що 
тепер вертають до осьвічених країв та що вкінци пе
реїзд з Сан Франціска до Нового Йорку та переправа 
з Нового Йорку через Атлянтийский Океан до Лондона 
відбуде ся в тій неімовірній подорожи довкола сьвіта 
без сумніву в означенім часі.

Девять днів по виїзді з Йокогами Пилип Фої об’
їхав вже дійство половину кулї земної. Ґрант
минув дня 23. падолиста 180° довжини, власне сю лі
нію, де на другій (полудневій) половині' кулї земної 
живуть антиподи Лондона.

З  вісімдесятьох днів, котрі пан Фої мав 'до розпо- 
рядиности, минуло, що правда, вже пятьдесять два, отже 
лишилось ему ще лиш двадцять вісім. Але треба замітити, 
що вели наш подорожний був в половині своєї дороги 
з причини ріжвицї полудників, то в дїйстности відбув 
вже більше як дві третини цілої подорожи. Бо й великі-ж 
збоченя нуеїв робити Фоґ в тій дорозі. З Лондона до 
Адена, з Адена до Бомбею, з Кальку ти до Сінгапура, 
з Сінїапура д > Йокогами! вели би був їхав просто, - 
так як іде пятьдесятий рівнобіжних, що переходить че- *
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рез Лондон, то віддалене не виносило би більше як 
дванадцять тисяч ииль; тимчасом Пилип Фої .задля прим- 
ховатих средств перевозу мусів зробити двайцять шість 
тисячів миль, з котрих уїхав вже до сїннайцять тисяч 
яятьсот до згаданого дня 23. падолиста. Але теїїер вже 
була дорога проста та й не було Фікса, щоби їм ста
вив перешкоди!

Того самого дня, 23. падолиста, діждав ся Пас
парту великої радости. Читатель пригадує соб і, що 
з упору не хотів він зрівняти свого годинника з лон- 
доньским і уважав за Фальшиві всі годинники в тих краях, 
куди переїздив. Отже того дня, хоч ніколи не посував 
ні не застановлював свого годинника, годинник зійшов ся 
цілковито з корабельним хронометром. Паспарту три- 
юмфував: „Я знав, що сонце таки колись мусить зго
дити ся з моїм годинником!“

Одного не знав Паспарту: вели би его годинник 
був поділений так як в Італії, не на 12, а на 24 годин, 
то він не мав би чого радувати ся, бо вказівки єго го
динника, в часі коли була девята година рано на ко- 
рабли, показували би на девяту годину вечер т. є. два- 
цяту першу годину по півночи — а се як раз ріжниця, 
що заходить між часом лондоньским, а часом на 180° 
полудника.

- Паспарту сьміяв ся тепер з того, що ему раз .на- 
ялїв Фіне нро полудники і сонце. Але если би він его 
тепер стрітив на корабли, то певно инакше обійшовсь 
би з ним.

Деж був Фікс в сій хвили?
На тім самісінькім корабли, що й Паспарту, на 

Ґенералї Ґрантї.
Приїхавши до Йокогами, удав ся аґент просто 

до анґлїйского консула. Тут застав вкінци приказ цр^п-

Д ч ;
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тованя, що був виставлений вже перед 40 днями і ішов 
за ним з Бомбею а відтак з Гонї-Конї і то на тім са
мім корабли, котрим мав їхати Фікс і Фої, на 
тіку. Можна собі представити розпуку а ґен та! Приказ 
не мав вже ніякої ваги, бо Фоґ не був вже на анґлїй- 
скій земли! Тепер треба було старати ся о акт видами, 
щоби можна єго арештувати.

—  Щож діяти, —  сказав Фікс по першім нападі' 
гніву —  если приказ тут не придатний, то здасть ся 
мені' в Анґлїї. Сей негідник має, здаеть ся, велику охоту 
вертати до Лондона і гадає, що піддурив поліцаю. 
Добре! Буду єго слідити аж там. Що-до гроший, то 
в Бозї надія, що ще їх  не стратить! Однако на подо
рож, на нагороди, на процеси, кари, на слові і всякі 
иньші видатки стратив вже мій панок звиж пять тисячів 
фунтів. Впрочім банк має досить гроший!

Так рішившись всів Фікс на Ґранта.
Вже був на помості', коли прибули пан Фоґ і пані 
Ауда. З великим зачудованєм пізнав Паспартута в єго 
чудацкім одязі. Зараз сховав ся в своїй каюті', щоби 
не стрітити ся, бо се могло би всему пошкодити. З а 
мішавши ся між товпу подорожних, гадав, що вже ціл
ком безпечний, коли нагле стрітив ся одного дня на ве
реді корабля око в око з Паспартутом.

Не надумуючи ся і не вдаючи ся в ніякі пояснена, 
носкочив Паспарту до шиї Фікса, і на велику радість 
Американців, що зараз поробили заклади в єго користь, 
став нещастного аґента так знаменито частувати кула
ками, що показав на місци висшість Француского бор- 
ництва над анґлїйским.

Покінчивши з Фіксом, почув Паспарту якусь по- 
лекшу і спокій. Фікс підніс ся потурбований, поглянув 
на свого противника і сказав холоднокровно:
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—  Чи вже конець? .
—  Так, поки що.
—  То ходіть на слово.
—  Я вам т у т !... ч
—  В справі вашого пана.
Паспарту як би упокорений сею повагою, пішов 

за аїентои і оба посідали на передї корабля.
—  Ви мене побили —  сказав Фікс. —  Я того 

надїяв ся. Тепер послухайте мене. Доси був я против
ником пава Фоґа, але від тепер тримаю з ним. .

—  Ну, прецї! —  кликнув Паспарту. —- Отже 
уважаєте его за честного чоловіка?

—  Ні —  відповів зимно фікс —  уважаю его за 
негідника... Тихо, не рухайтесь і дайте мені говорити. 
Доки пан Фоґ був в анґлїйских посїлостях, я мав ін
терес задержати его, бо ждав все на приказ арештована. 
Я робив все, що міг; я підбурив против него сьвяще 
ників в Бомбею, я запоїв вас в Гонї-Конґ і розлучив 
з вашим паном, щоби спізнив ся на парохід до Йо
когами.

Паспарту слухав стискаючи кулаки.
—  Тепер —  говорив дальше Фікс —  пан ф ої 

вертає імовірно до Анґлїї. Про мене, я поїду за ним 
аж на місце. Але від тепер буду старати ся усувати 
ему з дороги перешкоди так само, як доси заходив ся 
спиняти єго. Отже бачите, що моя роля змінена, бо сего 
вимагає наш інтерес. Додам ще, що ваш інтерес такий 
самий, як мій, бо аж в Анїл'її зможете пересьвідчити ся 
чи ви служите у  злочинця, чи у честного чоловіка!

Паспарту вислухав Фікса з великою увагою і пе- 
ресьвідчив ся, що він говорив в добрій вірі.

—  Будемо приятелями? —  спитав Фікс.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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—  Приятелями, ні —  відповів Паспарту. —  Со
юзниками будемо, але з застереженем; бо. при наймен
шій ознаці' зради, скручу вам голову.

—  Добре —  відповів спокійно аґент.
Одипайцять днів пізнійше, 3. грудня, вплинув ї е -

нерал Ґрант до пристани званої „Золотою Брамою“ 
в Сап Франціску.

Пан Фоґ не зискав ані не стратив ще ні одного дня.

• XXV.
Короткий перегляд міста Сан Франціска. М ітінґ1).

Була сема година рано, коли Пилип Фоґ, міс Ауда 
і Паспарту станули на американьскій земли —  если 
лише можна так назвати плаваюче побереже, на котре 
висіли з корабля. Ті побережа, що з припливом і від
пливом моря підносять ся і опадають, улекшували ладо- 
ване і виладовуванє кораблів. Там привязувано клїппери2) 
всіляких розмірів, пароходи усіх  народів, кількаповер
хові човна парові, що їздять по ріці Сакраменто і еї 
допливах. Були там нагромаджені також предмети тор- 
говлї, що розпростирає ся до Мехіка, Перу, Чілі, Бра
зилії, Европи, Азиї та до всіх островів Тихого Океана.

Паспарту утішений, що вкінци добив ся до ане- 
риканьскої землі, гадав, що належало би почтити сю 
хвилю яким небезпечним і сьмілим скоком. Але коли упав 
на спрохнавілий поміст то трохи не перелетів на скрізь. 
Перепуджений таким виходом на землю нового сьвіта, 
закричав так страшно, що сполошив безчисленні стада-

') Мітінґ —  народні збори, віче.
*) Анериканьскі дуже скорі кораблі купецкі т. 8. СИррегз.
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корморавів і пеліканів, звичайних гостий тих рухомих 
помостів.

Скоро лише пан Фоі вступив на берег, запитав, 
коли відходить перший поїзд до Нового Йорку. бму 
сказали, що о 6-ій годині' вечером, отже наші подо
рожні мали цілий день до розпорядимости в столици 
Каліфорнії. Паспарту прикликав повіз, до котрого всіли 
пан Фої і пані Ауда, він же сам примостив ся коло 
візника з переду і за три долари1) пустили ся до „ Між
народного “ готелю.

Зі свого високого сидженя приглядав ся Паспарту 
цікаво сему великому американьскону місту, широким 
улицям, низьким домам, костелам і храмам в стилю ан- 
ґльо-саксоньскої їотики, величезним робітник корабельним, 
маїазиная як палати, одним з дерева, другим з цегли; 
на улнцях численним повозам, повозкам, драбинястим 
возам, омнібусам зелїзничим, а на хідниках товпам не 
лише Американців і Європейців, але й Хинцям та Індийцям, 
словом всему, з чого складало ся тодішнє 2 0 0 -тисячне 
населене міста. -

Паспарту дуже чудував ся всему, що бачив. В році 
1849 була тут ще осада розбійників, паліїв, котрі 
збігли ся для легкої добичи на се місце всяких аван- 
турників, бо тут глядано за золотим порошком з пісто
летом в одній а з ножем в другій руці.

Але ті „золоті часи“ минули. Сан-Франціско пред
ставляло тепер вид великого торговельного міста. Висока 
вежа ратушева, де сторожили вартівники, здіймала ся 
над цілим тим збором улиць і алей, що перетинали ся 
під прямим кутом, попереривані тут і там зеленими ого-

■’) Долар —  американьска монета, має близько б корон 
наших.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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родцями, а дальше дільниця хиньска, неначе перенесена 
сюди в коробці з Небесної Держави. Не було , вже тут 
темної опанчі розбишак, ні червоних сорочок копальш- 
ків золота, не було й Іпдийцїв з пірем на голові, а іе  
всюди повно було шовкових капелюхів і чорних одагів, 
та множество незвичайно рухливих джентельменів. Деякі 
улнцї, між ними улиця Монґомері, яснїли сьвітлими иа- 
їазинами, в котрих можна було подибати вироби цілого 
СЬВІта. і;--

Коли Паспарту приїхав до Міжнародного готелю, 
здавалось ему, що вія не виїздив з Англії.

Долину готелю займав величезний шинок, де кож- 
дий перехожий міг даром дістати перекуску. Вудженину, 
зупу з  устриць, сир честерский міг кождий ЇСТИ <$ЄЗ 
ніякої заплати. Платило ся лише за наоитки, ель (пиво) 
та вина: порто або херес. Ся установа видала ся Пас- 
партутови дуже „американьскоюа .

їдальня в готели була знаменита. Пан Фої і Міс 
Ауда засїли коло стола а обслугували їх  на маленьких 
полумисках і тарелях чорві як вуголь Неїри.

По снїданю вийшов Пилип Фоґ в товаристві пані 
Аудн з готелю, щоби завізувати свій пашпорт у  ан- 
ґлїйского консула. На хіднику стрітив ся зі своїм слу
жачим. Паспарту запитав пана, чи не було би добре, 
заки пустять ся в дальшу дорогу зелїзницею, купити 
кільканацять карабінів є н ф іл ь д с к и х , або револьверів Коль- 
того, бо він чув, як люди оповідали про Сіуксів і Пав* 
нійцїв (племена Індийцїв), що нападають і задержують 
зелїзничі поїзди.

Пан Фоґ відповів, що така осторожність не потрібні, 
але Паспарту може собі робити, як хоче. Відтак пі
шов до бюра консулярної аґенциї.

Оід іїііесІ Ь) *  З О ^ І Є
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Не уйшов ще й двіста кроків, коли „случайно“ 
стріти в ся з Фіксом. Аїент, удав незвичайно зачудованого. 
Як то ? —  пан Фої і він переїхали разом на тім самім ко
рабля через Тихий Океан і не знали один про другого? 
На кождий спосіб уважав собі Фікс за велику честь, 
що побачив знов джентельмена, котрому тілько завдя
чував, а що інтереси кличуть его назад до Европи то 
було би ему незвичайно мило їхати дальше в такім' 
приємнім товаристві.

Пан Фоґ відповів, що й він уважає собі за честь 
товаришувати з Фіксом, а Фікс, — котрому ішло о се, 
щоби не стратити Фоїа з очий —  попросив его тепер 
о позволене оглянути разом з ним таке цікаве місто, 
як Сан Франціско. Пан Фоґ радо на се згодив ся.

Так блукали разом по улицях міста пан Фої, міс 
Ауда і Фікс. Небавом опинили ся на улици Монїомері, 
де зібрала ся величезна товпа людий. На хідниках, на 
середині' улицї, на шинах, на порогах всіх домів, а на
віть на дахах всюди несчислені товпи. Люди обліплені 
афішами проходжували ся в натовпі, хоругви і бандериї 
■аяли у  воздусї, з усіх  сторін роздавали ся крики:

—  Гурра Камерфільд!
—  Гурра Мондібой!
Се було віче (по анїлійски мітівґ). Так бодай га

Дав Фікс і поділив ся своїм здогадом з паном Фоїом 
та замітив: .

—  Може добре зробимо, єсли не будемо мішати 
ся між сю голоту, бо тут не тяжко діждати ся якого 
кулака.

—  Дїйстно —  відповів Пилип Фоґ. —  а кулак 
хочби був і політичний все-ж таки кулак!

Фікс вважав своїм обовязком усьміхнути ся на сю 
замітку; внінци, щоби приглянути ся а не попасти

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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в глоту війшла павї Ауда, Пилип Фої і Фіне на сход и , 
що вели з одної тараси в напрямі улицї Монґомері. ;,

Перед ними, по другій стороні' улицї, між склади  
вугля а склепом з нафтою, розтягало ся обширне бюро, 
без огорожі, куди тиснула ся товпа людий з усіх  боків.

Але що значив сей мітінґ ? На що і з якої при
чини відбував ся ? Пилип Фої не умів собі здати справи. 
Чи розходило ся о іменоване якого високого уряднйка 
войскового або цивільного, Губернатора провінциї, або 
конїресу?1) Можна би присягнути, що так було, бо 
населене цілого міста було незвичайно оживлене і роз
ворушене. '

В тій хвили проявив ся в товпі незвичайний р у і. 
Тисячі рук піднесло ся в гору; деякі сильно 'затиснені 
підносились і серед крику опадали, — на всякий случай 
енерґічний спосіб подаваня голосів. Товпа хитала ся, 
як під подувом вихру. Хоругви маяли, зникали і знов 
показували ся вже подерті на дрібні кусники. Фильованє 
дійшло аж до сходів, а голови зібраного народа холя- 
бали ся як море порушене нагле подувом вітру. Число 
чорних капелюхів зменшало ся очевидячки, здавало ся, 
що богато осіб стратило свій звичайний ріст.

— Се очевидячки мітінї, —  замітив Фіне —  
а справа що его викликала мусить бути дуже важна. 
Я не дивувавсь би, еслиб тут ішло ще о Алябамске 
питане, хоч оно вже порішене.

—  Може бути — відповів коротко п. Фої.
—  На кождий спосіб, —- сказав знов пан Фікс —  

борють ся два лицарі: чествий Камерфільд і честний 
Мондібой.

’) В Сполучених Державах значить конїрес стілько, що 
у нас державна рада.

ОідіїііесІ Ьу ю д іе
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Паві Ауда, оперши ся на руцї Пилипа Фоґа, при
глядала ся з зачудоване» сій крикливій юрбі, а Фіне пі
шов спитати одного з сусідів про причину сего бур
ливого збору, коли нараз проявив ся сильнїйший рух. 
Оклики „гурра“ змішали ся з прокловами. Держаки від 
хоругов стали тепер оружем і вже не долові, але ку
лаки видко було довкола. З задержених возів і омні
бусів посипав ся град кулаків. Що було під рукою 
служило до киданя; чоботи і черевики літали у воздусї, 
а навіть здавало ся, що кілька револьверів змішало свій 
гук з голосами товпи.

Галасуюча товпа наблизила ся до сходів і втис
нула ся на перші ступні. Не було сумніву, що одну 
партию відперто, але зрітелї не могли пізнати, чи горою 
був Мандібой чи Камер*ільд.

—  Я гадаю, що найліпше буде если ми усту
пимо ся звідси, —  сказав Фіне, котрому залежало на 
тім, щоби его „ пташок “ не попав в яку біду, або щоби 
его не побили. —  вели тут бесіда про Анґлїю а нас 
пізнають, то зле вийдемо!

—  Анґлїйский горожанин... —  відповів Пилип Фоі.
Але він не міг вже докінчити. Страшенний крик

попїс ся з тераси: „Гурра! гоп! гоп! за Мандібоем!“ 
кричала товпа виборців, що надійшла на підмогу і на
пала з боку на сторонників Камерфільда.

Пан Фоґ, міс Ауда і Фікс опинили ся між двома 
огнями і не могли вже утечи. Ся людска навала, 
уоружева залізними палицями і боксерами не знала за
пори. Пилипа Фоґа і Фікса, що стояли на охороні мо
лодої женщини штовхали з усіх боків. Фоґ, Флеїматич- 
ний як все, хотів боронити ся кулаками, але се нічого 
не помагало. Якийсь височезний, широкоплечий хло-

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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пище з червоною бородою і жовтою шкірою, що .на
глядав на проводиря одної части товпи, підвіс над {&-. 
ловою Фоїа свій страшний кулак і був би его добіе 
почастував, если би Фікс з пожертвованя не був прнр- 
мив удару на себе. Під поломаним шовковим капелюхам 
набіг аґентови в одній хвили величезний ґуз. г,

—  б н к і!1) —  закликав пан Фої і з погордою 
глянув на свого противника.

—  Анґлїєць! —  відповів великая. •
—  Ми побачимо ся!
—  Коли хочете.
—  Ваше імя?
—  Пилип Фої. А ваше?
—  Полковник Стемн Проктор.
По сім перетиснула ся товпа попри них дальше. 

Фікса кинули на землю і він встав з подертою одежею, 
але без ніяких ушкоджень, бго подорожний плащ 
і штани були цілком подерті. Але за се не стало ся 
нічого пані Аудї, лише Фікс дістав своє. .

—  Дякую вам, —  сказав Фоґ до аґента, коли
вийшли з натовпу. '

—  Нема за що, —  відповів Фікс, —  але тепер 
ходіть зі мною.

—  Куди?
—  До склепу з одінем.
І дійство треба було до склепу зайти. Одежа аа 

обох була так подерта, немов би они брали участь 
в бійці за Камерфільдом або Мандібоєм.

За годину були вже оба порядно одіті і вернули 
до Міжнародного готелю.

*) Так згідно прозивають Анґлїйцї Американців.

іід ііііе с і Ьу
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Тут ждав вже Паспарту ва свого пана з кількома 
шестистрільними револьверами. Побачивши Фікса в то
варистві пана Фоїа, захмурив с я ; але як почув від 
паві Луди, що стало ся. знов повеселїйшав. Фікс обі
цяв, що не буде вже неприятелем, лише союзником. І він 
додержав слова.

По обіді заїхала дорожка, щоби перевезти подо- 
рожних з їх  пакунками на дворець. Всідаючи спитав 
Фої а їен та :

—  Ви не бачили того полковника Проктора?
—  Ні —  відповів Фікс.
—  Я верну до Америки і найду его —  сказав 

Фої спокійно. — Анїлїйский горожанин не може дозво
лити, щоби з ним так поводились.

Аґент усьміхпув ся і не відловів нічого. Але 
з того можна було пізнати, що пан Фої належав до 
тих Анїлїйцїв, що, хоч в своїм краю не терплять поє
динку, то однако бють ся за границею, если ходить 
о їх честь.

Три чверти на шесту приїхали подорожні на дво
рець і застали поїзд готовий до від’їзду.

Коли вже пан Фоґ всідав до ваґона, побачив зе- 
лїзничого урядника; він приступив до него і спитав:

—  Пане, чи нині не було яких забурень в Сан
Франціску? " .

—  Був мітінґ, —  відповів урядник.
—  Але я замітив сильний' рух на улицях.
—  Розходило ся лише о один вибір.
—  Певне мали вибирати їубернатора? —  запитав 

пан Фоґ.
—  Ні, вибирали мирового судю.
По сій розмові вступив пан Фоґ до ваїона і поїзд 

від’їхав;
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XXVI.

Поспішний поїзд на шляху великої американьскої
зелїзницї.

„Від Океана до Океана“ , — говорять Американці', 
—  і ті чотири слова повинні би бути назвою великої 
зелїзницї, що перетинав півперек цілі Сполучені Дер
жави. Але в дїйсности поділена ся зелїзниця на дві 
осібні чаоти: „Центральну зелїзницю Тихого Океана“, 
між Сан Франціском і Оїден та на зелїзницю ,,Унїон“, 
між Оґден і Омагою. Тут сходить ся пять окремих шля
хів і лучать Омагу з Новим Йорком.

Таким чином получений Новий Йорк з Сан Фран
ціском безпереривною зелїзною дорогою, довгою на 3786 
миль. Між Омагою а Тихим Океаном переходить зелїз- 
нйця країною, замешканою ще Індиянами. Се велика 
область, котру около 1845. року почали кольонїзувати 
Мормони, коли їх  видалено з держави Ідлїпойс.

Давнійше в найлучшім случаю треба було бодай 
шість місяців на дорогу з Нового Йорку до Сан Фран- 
ціска, тепер їде ся лише сім днів.

В році' 1862 рішено, помиио опору послів по
лудневої части Сполучених Держав, —  котрі домагали 
ся, щоби зелїзницю повести більше на полуднє, —  по
будувати зелїзничий шлях між 41-им а 42-им степенем 
ширини. Президент Лінкольн сам назначив місто Омагу 
в державі Небрасцї за вихідну точку нової зелїзничої 
сїти. Роботи розпочали ся зараз і вели ся з американь- 
ским поспіхом, що яе  знав нї паперів, нї кавцелариї.

Однако незвичайна скорість будови цілком не по
шкодила зелїзници. На рівнинах будовано кождого дня
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по півтора милі. По шинах вчера положених посувала 
ся за робітниками машина і довозила будівляний материял 
для другого дня. Таким способом будова поступала не
звичайно скоро.

Від зелїзницї Тихого Океана розходить ся кілька 
бічних шляхів до держав Йови. Канзаса, Кольорада 
і Ореґона. Почавши від Ома ги іде она лівим берегом 
ріки Плятте аж до сполучена з північним бічним шля
хом, між тим як полудневий шлях біжить країною Лярамі 
горами Весеч, довкола Солоного озера . аж до столиці' 
Мормонів Лек-Сольт-Сіті, відтак сходить в долину Туіля, 
здовж американьскої пустині', здовж гір Сідер і Гум- 
больдта, попри ріку Гумбольдта і гори Сіера Невада 
аж до Сакраменто і Тихого Океана. Одяако понимо та
кого тяжкого терену не має ся зелїзниця навіть в Ске
листих горах більшого спаду як 112 стіп на одну милю.

Сю довжезну дорогу перебігають поїзди в сімох 
днях, так що пан Пйлип Фоґ міг — як сам надїяв ся —  
сісти вже 11-го в Новім Йорцї на. корабель, що від
ходив до Ліверпуля. Ваїон, в котрім сидів Пилип Фоґ, 
бук довгий і подібний до омнібуса та спочивав на двох 
чотироколесних підставах, котрі так повертають ся, що 
можуть їздити навіть по сильних скрутах. В середині 
ваїона не було ніяких переділок, лише два ряди сиджень, 
по однім на вождій стороні; серединою був перехід до 
коинатов для тоалет і. т. и. Всі' ваїони були получені 
з собою містками, так що подорожні могли переходити 
з одного кінця поїзду до другого. Поїзд складав ся 
з воза для реставра’циї, сальонового, для каварнї і з воза 
скляного, звідки подорожаі могли оглядати околицю. 
Хибувало лише воза для вистав театральних, хоч з ча
сом і они будуть заведені.

11
і  ■

ОідіїііесІ Ьу Соодіе



162 ЮЛІЯ ВЕРНОГО

По вагонах обходили заедно продавці' книжок і ґазет 
та захвалювали свій товар, однако і торговці лікерів, 
їди та циґар мали тут добрий заробок.

0  6-ій годині вечером виїхав поїзд зі стациї Окленд. 
Була вже зимна, темна ніч. Небо вкривали цілковито 
снігові хмари. Поїзд не дуже скоро їхав; вчисливіпи 
перестанки не перевисшала їзда двайцять миль на годину, 
однако машиніст задержував приписаний час.

Б  ваїонї мало говорено і вскорі попали подорожні 
в сон. Паспарту сидів коло полїцийного аїента, але не 
говорив з ним. Від послїдних подій їх відношена за- 
мітно змінили с я : не було вже між ними ніякої симпа- 
тиї ні довіря. Фіне не змінив цілком свого поведена, 
але Паспарту був дуже маломовний і при найменшім 
підозріню готовий був свого давного приятеля задушити.

В годину по від’їзді став падати сніг, але се був 
лише легкий сніжок, що на щасте, не міг здержати поїзду. 
Крізь вікна видко було тепер лише величезний білий 
простір, від котрого відбивали сірі клубу пари з льо- 
комотиви. •

0  осьмій годині' війшов до ваґона кондуктор і за
повів, що надійшла пора спати. Сей ваїон був призна
чений на спальню і за кілька хвиль все в нїм змінило 
ся. Поруче лавок опустило ся, звинена за ними постіль 
розвинула ся і в мить повстали в ваїонї окремі ком- 
-натки, а кождий подорожний мав вигідне ліжко, заслонене 
перед цікавими очима густими занавісами. Біленька по
стіль, мягкі подушки так і запрошували до спаня, (на
шим подорожним пригадали ся вигідні ліжка на паро- 
ходї), між тим як поїзд гнав повною парою півперек 
Каліфорнії.

Між Сан Фравціском а Сакраментом земля досить 
рівна. Ся часть зелїзницї, звана „центральною а , розпо-
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чинала ся спершу в Сакраменто і ішла на всхід до 
Омаги. З Сан Франціско до калЇФорнїйскоі столиці' ішов 
один шлях просто на північний всхід здовж ріки Аме- 
р ікан-Р івер , що впадав до заливу Сан Набльо. Сто 
двайцять шість миль, які віддїлюють сї два головні міста, 
перебіг поїзд в шістьох годинах і подорожні прибули 
до Сакраменто около півночи, коли вже (були в першім 
сн ї, так що нічого не бачили з сего значного міста, осідку 
законодавства Каліфорнії, ні его гарних площ, ні ши
роких удиць, ні прехороших церков і прибережних 
проходів.

Від Сакраменто за стациями Роклин і КольФакс іде 
зедїзпиця півперек головного хребта гір Сієра Невада.
0  семій годині' рано переїхали попри Чіско а в годину 
опісля перемінила ся спальня знов на звичайний ваґон
1 подорожні могли крізь вікна оглядати живописні око- 
лицї сего гористого краю. Зелїзниця пішла так як тяг
нули ся гори; тут пересувала ся попід саму скелисту 
■стіну, там знов перебігала понад страшні пропасти, 
оминала острі кути сьмілими скрутами то входила до 
нрів, з котрих, здавалось, не було вже виходу. Блискуча 
машина з великою лїхтарнею і голосним дзвінком мішала 
свій свист і гук з шумом лісних потоків і водопадів, 
а  єї клуби диму розходили ся поміж темні ялові ліси.

’Ґут мало або ніяких тунелів та віядуктів. Шини 
ідуть попри гори і не глядають най коротшої дороги 
з  одного місця до другого.

Около девятої години дістав ся поїзд, їдучи долиною 
Карсон все на північний всхід, до держави Невади; 
о дванацятій поминув місто Рено. Звідси звернула ся 
дорога здовж ріки Гумбольдта кілька миль щг північ. 
Відтак повернула на всхід і ішла за бігом сеї ріки аж
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до бї жерел, в горах Гумбольдта, т. е. майже на всхЦі-* 
нім кінци Невади. і

По снїданю, на котре було 20 мінут часу в Р єше*, 
сїв пан Фої з панею Лудою і товаришами знов до 
ґона. Пилип Фоі\ молода женщина, Фіне і П аспарту 
придивлялй ся з вдоволенем краьвидови, що кождої хвидї 
міняв ся церед їх очима. Незмірнмі луги, гори показу;*- 
ючі ся на овидї, шумячі гірскі потоки, все те дуже цс 
займало. Часом появило ся велике стадо бізонів, щр 
виглядало здалека як рухомий вал. Сї величезні громади 
волів становлять нераз важну перешкоду для зелїзнищ. 
Нераз бачено як тисячі тих зьвірять переходило цілими 
годинами збитими рядами піваерек шин. Тогдї мусить 
машина задержати ся і ждати доки дорога не буде знов 
вільна.

Так стало ся і тепер. Около третьої години по
полудня замкнула дорогу громада яких десять до два- 
найцать тисячів штук. Спершу пробував машиніст пе
реїхати поволи поміж величезну товпу, однако се не 
удало ся і він мусів здержати поїзд.

Воли переходили поволи, часом серед страшного 
рику, півперек шин. Они висшого росту як европейскі, 
мають короткі ноги і хвіст і сильно вистаючий гор'б на 
хребті, їх  роги відстають в насаді’ далеко від себе, 
а голова, шия і плечі покриті довгою гривою. Не можна 
було й думати о тім, щоби здержати їх  похід. Боли 
бізони виберуть собі дорогу в однім напрямі, не може 
їх нічого вї спинити ні повернути в иньший бік; їх 
похід подібний до струї живого мяса, що не дасть ся 
стіснити ніякими валами.

Подорожні приглядали ся з містків сену цікавому 
видовищу. Але найбільше загрожений сим опізненем 
Пилип Фоґ сидів на своїм місци і ждав з ф іл ь о зо ф іч н и ц

ОідіїііесІ Ьу Соодіе



ПОДОРОЖ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ 165

спокоєм, доки водам ие подобає ся уступитись з дороги. 
Паспарту попав в великий гнїв, коли поїзд задержав ся. 
Він мав велику охоту стріляти до бізонів з своїх ре
вольверів.

—  І що се за край, —  горячив ся —  де волів 
лише до того уживають, щоби задержували поїзди! 
Ідуть собі як процесия, поволеньки і нічого їх не об
ходить, що поїзд стоїть! До чорта! Однакож хотів би 
я  знати, чи пан Фої передвидїв і сю перепоиу в своїй 
проїрамі. Алеж бо т о , й машиніст! не має навіть 
відваги розігнати сю череду своєю машиною!

А машиніст вже й не пробовав усунути перепони; 
і добре робив. Без сумніву була би машина убила 
кілька зьвірят, але мимо своєї сили була мусїла вскорі 
станути, поїзд був би напевно вискочив із шин і аж 
тогдї була би біда.

Отже найліпше було терпеливо виждати і потішати 
ся тим, що відтак буде можна нагнати страчений час 
прискореною їздою. Цілі три години тревала переправа 
бізонів і аж як ніч запала була дорога знов вільна. 
Коли послїдні ряди переходили нівперек шин, зникли 
верші з очий на полудневім овидї.

Таким чином приїхав поїзд до провалів гір Гум- 
больдта аж о осьмій годині вечером, а о пів до десятої 
на територию Ю та, в околицю великого Солоного 
озера, до дивної країни Мормонів.

. XXVII.

Дещо з мормоньского житя.
В ночи з 5. на 6. падолиста переїхав поїзд на

самперед на полудневий всхід яких 50 миль, відтак
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СТІЛЬКОХ МИЛЬ на ПІВНІЧНИЙ ВСХІД І прибув В . ОКОЛИЦЮ' 

великого Солоного озера.
Около девятої години рано вийшов Паспарту з ва- 

ґона на місток, щоби віддихнути сьвіжии воздухом. На 
дворі було студено, небо закрите сірими хмарами, але 
вже не падав сніг. Сонце заслонене мракою, перебивало 
крізь неї як величезна золота монета і Паспарту як 
раз старав ся обчислити еї вартість в фунтах штерлїн- 
ґів, коли поява якогось дивного чоловіка перебила ему 
сю пожиточну роботу.

На стациї Ілько всів до ваґона високий мужчина, 
дуже снїдий, з  чорним вусом; одітий був в чорні пань- 
чохи і чорний шовковий капелюх, в чорний сурдут 
і чорні штани, на шиї мав білу краватку а на руках 
рукавиці з песячої шкіри. З виду можна его було ува
жати за сьвященика. Він перейшов цілий поїзд з одного 
кінця до другого і прилїалював оплатками на всі двері 
ваґонів якісь записані картки.

Паспарту приступив близше і прочитав, що все- 
честний старшина Вілїям Гіч, мормоньский місіонар, 
хоче скористати з своєї присутности при поїзді ч. 48 , 
щоби о 1 1-ій годині перед полуднем в ваїонї ч. 117 
поговорити про дюрмонїзм. В тій цїли запрошує всіх 
джентельменів, що мають охоту близше позиакомити ся 
з тайнами релігії „Сьвятих послїдних днїв“ , до числен
ної участи.

—  Коли так, то й я там буду —  сказав до себе 
Паспарту, котрий про мормонізм знав хиба тілько, що 
его основу становить многоженьство.

Вість розійшла ся скоро між сотнею подорожних 
і около трийцять осіб дало ся звабити на 11-у годину 
до ваїона ч. 117. В першім ряді цікавих сидів Паспарту; *
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ані его пан, ані Фіне не хотіли брати участи в мор- 
моньскій конФеренциї.

О означеній годині підніс ся зі свого сидженя мор- 
ноньский иісионар і немов би 6му хто нротивив ся, 
крикнув піднесеним голосом:

—  Кажу вам, що Йосиф Сміт єсть мучеником, що 
єго брат Гірам єсть мучеником і що переслїдованя зі 
сторони Унії зроблять і з Брайдама Ю яґа мученика! 
Хто сміє мені перечити?

Ніхто не відважив ся заперечити місіонареви, ко
трого зворушене ярко відбивало від єго з природи 
спокійної вдачі. Єго гнів був на всякий спосіб оправ
даний обставиною, що власне тоді мормовьска секта 
мусїла терпіли сильні переслїдованя. Правительство Спо
лучених Держав підбило як раз в тім часі сих независимих 
Фанатиків, хоч не без труду. Оно займило Юта і під
дало єго правам Унії, а провідника Мормонів Брайдама 
Ю нґа увязнило і ставило перед суд за многоженьство 
і бунт. Від того часу скріпили мормоньскі місіонарі 
свою діяльність і ставили правительству завзятий опір.

Як бачимо місіонар Вілїян Гіч старав са. найти 
приклонників навіть в зелїзничім поїзді.

Відтак став оповідати пристрастно, піднесеним го
лосом і з напрасними рухами історию мормонізму від 
часів старого завіта: „Як в Ізррили мормоньский про
рок з коліна ІосиФа оповістив основи нової релігії і пе
реказав єї свому синови Моромови; як богато століть- 
пізнїйше, переложив сю цінну, єгипетским письмом пи- - 
сану книгу молодший Й осиф Сміт, Фермер з держави. 
Вермон, що оголосив ся 1826 року містичним проро
ком ; як вкінци обявив ся ему в осьвітленім лісі божий 
післанець і дав ему сьваті книги“.
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В сій хвили кількох слухателів, котрих ні раз гі» 
цікавило довге оповідане місіонаря, вийшло з вагона^; 
але Вілїям Гіч говорив дальше і оповідав, „як молодий- 
Сміт з своїй батьком, своїми двома братами і кількома, 
учениками заснував релїїію „Сьвятих послїдних днїв“ ,-«£>. 
релігію, що розширила ся не лише в Америці, але тіі& 
кож в Анїлїї, Скандинавії, Німеччині, та що між своїм^ 
вірними числила богато ремісників, а навіть людий з вися 
того стан у ; як в Огайо заложено кольонїю, як побу«|- 
довано за 200 .000  доларів храм а в Кірклєнд побуде^ 
вано місто, дальше як Сміт став сьміливин банкироіі- 
і дістав від одноїо чоловіка, що показував мумії за
писку на папірусі, де було оповідане, написане власною 
рукою Авраама і якимись славними Єгиптянами“ .

Оповідане ставало що раз нуднїйше, тож і ради 
слухателів ще більше рідшали. Ціла публика, що при- 
слухувала ся Гічови, складала ся тепер всего з 20 осіб,

Однако місіонер не дав ся тим відстрашити і опо
відав дальше історию Сміта з усїми подробицями, „як 
Йосиф Сміт збанкротував 1837 року; як вго знищені 
акционарі обмазали смолою і обкачали в пірю; як він 
відтак по кількох літах шанований і почитаний ще більше 
як перше, в місті Індепанданс, в державі Міссурі, став 
головою нової і процвітаючої громади Мормонів, що 
числила 3000 членів і як переслідуваний ненавистию 
„невірних", мусів утікати на далекий захід".

Тепер остало лиш десять слухателів, між ними 
і Паспарту, що слухав цілого оповідана з напруженою 
увагою. Отже й довідав ся „як Сміт по довгих переслї- 
дованях виступив знов в Іллінойс і в році 1839 засну
вав на берегах Міссісіпі кольонїю Ново ля Бель, ко
трої населене зросло до 25 .000  душ ; як Сміт став їх 
найвисшим судно, бурмістром і Генералом ; як він 1843
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року виступив яко кандидат на президента Сполучених 
Держав і вкінцй як его зваблено до Картаїіпи1) і таи 
підступом закинено у вязвицю, де его якісь драби убили“ .

В сїй хвили остав ся в ваґонї лише один одинокий 
Паспарту а місіонар дивив ся єну без упину в очи 
і старав ся задержати его своїй оповіданні. І так роз
повів ему дальше, що „два роки по смерти Сміта, опу
стив Ново его наслїдник пророк Брайдам Юнґ і осів на 
брегах Солоного озера. Тут в сїй чудовій і урожайній 
околици, при дорозі', куди переходять кольонїсти через 
Юта -до Каліфорнії розвинула ся мормоньска осада, 
завдяки многоженьству, в незвичайний спосіб4*.

„ ї в  тім, —  говорив дальше Вілїям Гіч — в тім 
треба глядати причини зависти конгресу!2) Для того то 
войско Унії займило Юта! Длятого нашого зверхника 
пророка Юнїа закинено против всякого права до вяз- 
ви ц ї! Чиж ми супротив того маємо піддати ся насильству ? 
Н іколи! Вигнані з Вермон, з Іллїнойс, з Огая, з Міс
сурі і з Юта, найдемо все ще якийсь независимий 
кутик, щоби- там схоронити ся... А ви, мій друже. —  
говорив місіонар і впялив свій гнівний погляд в Пас
парту та, —  чи пристанете до нашого товариства?

—  Ні! —  відповів Паспарту рішучо, утік і лишив 
завзятого місіонаря самого.

Але в часі сеї проповіди гнав поїзд незвичайно 
скоро і о пів до першої був вже на північно всхіднім 
кінци великого Солоного озера. Звідси можна було ціл
ком вигідно оглянути ціле се озеро, зване також Мерї- 
вим, бо впливає до него ріка Йордан, так як і до прав
дивого Мертвого моря. Се чудове озеро, окружене

*) Місто в Америці.
2) Конґрес — американьска державна рада.
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гарними, дикими скалами, покритими білою солею мало 
перше більший простір, але з часом зменшила ся єго 
поверхність, але за те збільшила ся глубина.

Солоне озеро довге майже сїмдесять миль, а широке 
трийцять пять, лежить 3800 стіп над поверхнею моря. 
0  много відмінне від Асфальтового озера, що лежить 
1200 стіп низше, має Солоне озеро значну скількість 
соли і четверту часть тягару єго води становлять сталі 
розпущені тіла. Специфічний тягар єї виносить 1170 
против 1000 дестильованої води. Для того не можуть 
в ній жити риби і єсли які дістануть ся там з річок 
Йордане, Ткацкої або з иньших то вскорі мусять ги
нути ; однако неправдивий погляд немов вода того озера 
така тяжка, що чоловік не може в ній потонути.

Довкола озера була земля пречудно управлена, бо 
Мормони розуміють ся на рільництві; фільварки і стайні, 
житні, кукурузяні і пшоняні поля, буйні луки, всюди 
живі плоти з польних рож, акациї і е в Ф о р б ії ,  такий вид 
представивсь би був очам шість місяців пізнїйше; але в сім 
часі була ціла околиця покрита легкою сніжною верствою.

О другій годині вийшли подорожні з поїзду на стациї 
Оґден, а що поїзд відходив аж о шестій годині, то міс. Ауда 
пан Фої і їх оба товариші мали ще час оглянути місто, 
сьвятих. Досить було двох годин, щоби переглянути 
скрізь се чисто американьске місто, будоване на взо- 
рець всіх міст Сполучених Держав, т. є. величезну ша
хівницю з простими, широкими улицями і прямокутними 
півперечницями. Оснуватель міста сьвятих не міг зали
шити симетриї, що знаменує всіх Анїльо Сасів. В- тім 
дивнім краю, де люди не конче такі знамениті як їх  інсти- 
туциї, єсть все „квадратове0 : міста, доми а навіть дурні.

Отже о третій годині проходжували ся наші по
дорожні улицвми міста, що розложило ся між річкою
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Йорданом а горбками гір Весеч. Они бачили там дуже 
мало церков, але як памятники стояли дім пророка, суд 
і арсенал; відтак доми з синявої цегли з верандами 
і ґалєриями, окружені огородами, рядами акаций, пальм 
і ріжковими деревами. Збудований 1853 року мур 
з глини і ріняків окружав місто довкола. При головній 
улици, де відбувають ся і торги, стояло кілька заїзд- 
них домів прибраних хоругвами, а між ними і готель 
Солоного озера.

Пану Фоґови і єго товаришам не видало ся мірто 
дуже людним. Улиці були майже пусті, —  однако з ви
їмкою площі перед храмом, куди дістали ся подорожні 
перейшовши кілька загород обведених палісадами. Жінок 
було дуже богато, що дасть ся пояснити устроєм до- 
машного житя Мормонів. Однако не треба гадати, мов 
би всі Мормони мали по кілька жінок. Кождону вільно женитл 
ся або нї, але треба замітити, що особливо женщини з Юта 
старають ся як найскорше вийти замуж, бо після та- 
мошного релігійного погляду не можуть незамужні жінки 
дістати ся до неба. Сї бідні єства, не були, як зда
вало ся нї щасливі, нї заможні. Деякі, очевидячки бо- 
гатїйші, мали на собі чорні, шовкові жупани, а на го
лові капузу або скромний ш аль; прочі були одіті по 
івдияньски.

Паспарту, з пересьвідченя старий паробок, глядів 
на них з якимсь острахом і роздумував, як може кілька 
таких мормоньских жінок зробити щасливим одного Мор
мона. На его погляд треба було такого мужа най
більше жалувати, бму здавало ся, що се страшенно 
тяжка задача вести тілько жінок разом змінним шляхом 
житя до мормоньского раю з надією, що найде ся їх  
всіх знов в товаристві славного Сміта, котрий безу
мовно мусів бути хвалою неба. До сего не чув він
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в собі рішучо ніякого покликана і ему здавало ся 
хоч він може і иилив ся —  що горожанки міста Лб 
Сольт-Сіти якось неспокійно его оглядали.

На щасте, єго побут в сьвятім місті не мав буї 
надто довгий. Кілька хвиль перед шестою годиною буі 
подорожні, знов на двірци і засіли в ваїонах.

Роздав ся свист; але в хвили, коли поїзд рушиі 
почув ся голосний крик: „Стій, стій!ц

Однако поїзд, що вже їде не задержує ся на крі 
подорожного. Чоловік, що кричав був якийсь’* Мормої 
що спізнив ся до поїзду. Він біг, що аж дух в нї 
запирало. На єго щасте не було при двірци нї ворі? 
ні паркану. Він перебіг півперек дороги, вискочив н і 
східці послїдного ваґона і упав засапаний на лавку. *.

Паспарту, що приглядав ся з занятем сій Гімна
стичній вправі, поглянув з великим співчутем на спн£ 
неного подорожного, коли почув, що сей горожаниН 
з Юта утік з хати по якійсь домашній суперечці'.

Коли Мормон висапав ся, відважив ся Паспарту 
поспитати его чемно, кілько він жінок має, він сам, —  
бо по тім, як він утікав, догадував ся Паспарту, що 
єсть їх бодай двайцять.

—- Одну, пане, —  відповів Мормон і підніс руки 
до неба, —  одну, але й сеї за богато!

XXVIII.

Паспарту не міг вибороти послуху для розумного
голосу.

Поїзд поминувши столицю Солоного озера і ста- 
цню Оїден, біг з годину на північ аж до ріки Ткацкої;
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уїхавши з Сан Францісва яких 900 миль. Від сего 
місця звернула ся дорога знов на всхід півперек го
ловного хребта гір Весеч. На сій части шляху між го
рами Весеч і Скалистими, иусїли анериканьскі инжинєри 
поборювати величезні перепопи. Длятого.  й кошти, які 
держава виложила на побудоване сеї зелїзницї, виносили 
в сім місци по 48 .000  доларів на милю, між тим як на 
долах коштувала миля дороги лише 16.000 доларів. Але, як 
вже було сказано, не хотіли інжинєри бороти ся з при
родою, оци лише обходили всі перепони і на цілім тім 
шляху єсть лише один тунель, довгий на 14.000  стіп.

Власне коло Солоного озера лежить найвисша 
точка шляху. Від сего місця іде зелїзниця довженною 
кривулею в долину потока Крік, звідки знов іде під 
гору аж до водного ділу між Антлянтийским а Тихим 
Океаном. В сій гірсвій околици було дуже богато гір- 
ских потоків; треба було переїхати ріки Мюдді, Ґрін 
і иньші Паспарту був тим більше нетерпеливий, чим 
блнзше було до цїли; але Фікс хотів би був, щоби 
вже раз видістати ся з сеї околиці; він заедно побою- 
вав ся спізвеня або якого нещастя і рад би був ще 
більше як сам Фоґ, дістати ся чим скорше на анїлїйску 
землю!

О десятій годині' вечером задержав ся поїзд при 
стациї Форт-Бріджер, виїхав з неї по кількох хвилях 
і двайцять миль дальше приїхав на територию держави 
Вайомінґ, —  давної Де коти, —  здовж цілої долини ріки 
Крік, звідки пливе часть вод до великого Кольорада.

На другий день, дня 7 грудня, задержано ся чверть 
години при стациї Їрін-Рівер. В ночи упало богато 
снігу, але що він був змішаний з дощем і вже до по
ловини стаяв, то й ве міг спинити їзди. Помимо того 
занепокоїв ся Паспарту сею непогодою, бо еслиб так
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упало більше снігу то дорога була би безусловно пе
рервана.

—  І що мій пан гадав собі, —  говорив до себе 
Паспарту, —  що він пустив ся в дорогу серед зими! 
Таж в лїтї був би виграв заклад о много певпїйше.

Але рівночасно, коли вірний слуга журив ся н е
погодою і студению, занепокоїла ся сильно пані Ауда 
з иньшої причини.

Іменно вийшло з поїзду кількох подорожних і про
ходжу вали ся по перонї двірця Їрін-Рівер, заки не від’їде 
поїзд. Молода жінка поглянула кріз вікно і пізнала між 
тими подорожними полковника Стемпа Проктора, сего 
Американця, що так нечемно обійшов ся з Пилипом 
Фоґом в часі мітінїу в Сан Франціско. Пані Ауда, бо- 
ячи ся щоби єї не пізнано, відхилила ся скоро від вікна.

Ся обставина дуже сильно занепокоїла молоду жен- 
щину. Она привязала ся до чоловіка, що хоч і як був 
зимний, то однако давав їй що дня пізнати, що она его 
обходить. Так само й она почувала до него більше 
щось як вдячність, хоч доси ще не роздумувала над 
тим яке се було чувство. Длятого то й забилось їй 
серце, коли пізнала сего неотесу полковника, з котрим 
пан Фоґ скорше чи пізнїйше хотів почислити ся. Оче
видно, що полковник Проктор лише случайио попав ся 
до сего поїзду, однако він тут був і длятого треба було 
за всяку ціну старати ся не допустити до его стрічи 
з Пилипом Фоїом.

Скоро лише поїзд рушив, а пан Фоґ заспав, ско- 
ристала пані Ауда з тої хвилі і повідомила Фікса 
і Паспартута о тім, що бачила.

—  Сей Проктор єсть в поїзді'? —  відозва в ся 
Фікс. —  О, то будьте спокійні, пані, заки він зійде ся



____ ________ПОДОРОЖ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ 175

з паном Фоґом, то буде мати зі мною до дїла! Мені-ж 
здає ся, що він мене таки найбільше обидив.

—  А до того —  додав Паспарту, —  і я до него 
причіпно ся, хоч він і полковник!

—  Пане Фіне, —  відповіла міс Ауда, —  пан Фої 
не дозволить нікому обставати за собою. Він, як сам 
сказав, готовий вернути назад до Америки і глядати 
свого противника. Отже если побачить тепер полковника 
ІІроктора, то ми не здужаємо спинити єго, щоби він 
не зажадав сатисФакциї, а се може потягнути за собою 
грізні наслідки. Тому найліпше буде если він єго не 
побачить.

—  То правда, їх  стріча могла би все попсувати.
Чи пан Фої побідив би, чи ні, то все міг би бути за
держений, а... ч

—  А о се й розходить ся членам клюбу реформи, 
—  докинув Паспарту. — За чотири дні будемо ц Но
вім Йорцї! Отже если в тих чотирох днях пе буде мій пан 
виходити з ваїона, то єсть надія, що не стрітить ся 
з тим проклятим Американцем. Але ми вже зуміємо за
держати єго...

Розмову перервано. Пан Фоґ пробудив ся і по
глянув крі&ь засніжене вікло на поле. Між тим Паспарту 
спитав аїента придавленим голосом, так що ні Фоґ нї 
міс. Ауда сего не чули:

—  Чи ви дїйстно готові бити ся за него?
—  Я^все зроблю, щоби лише довезти єго живого до 

Европи! —  відповів Фікс коротко і рішучо.
Паспарту та перейшов мороз, але єго віра в свого 

пана перемогла і він успокоїв ся.
Але чи було таке средство, щоби задержати пана 

Ф оїа в ваґоні і не допустити до стрічи з Проктором? 
Влравдї се не було так тяжко, бо джентельмен був собі
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спокійний чоловік, а до того не цікавий. Однако треба 
було щось найти і Фіне, подумавши хвильку, відозва в 
ся до пана Фоґа:

—  Які-ж то довгі і нудні ті години в ваґон ї!
—  Дійство, —  відповів пан Фоґ, — але они ми

нають. .
—  На кораблях —  говорив дальше аїент —  грали

ви звичайно віста, правда? -
—  Т а к ; —  сказав пан Ф о ґ, —  я гравби й тут,

але се вже було би тяжко. Не маю ні карт, ні парт
нерів. -

—  0 !  вели о се розходить ся, —  заськіяв ся 
Фікс, —  то дурниця. Карти купимо тут в ваґонї, таж 
в американьских возах всего дістане, а що- до партнерів, 
то може пані...

—  Очевидно, пане Фікс, —  відозвала ся живо мо
лода ікінка, —  я граю віста. Се-ж належить до анґлїй- 
ского вихованя.
~ —  А я, —  говорив дальше Фікс, —  можу по
хвалити ся, що навіть добре граю. Ну, то нас тдое 
може грати...

—  Як хочете, пане, —  відповів Пилип Фоґ, ко
трого впрочім і тішило се , що міг грати свого улю
бленого віста навіть в ваґонї.

Висланий Паспарту, виглядів зелїзничого посіугаЧа 
і незабаром приніс дві повні талії карт, марки і малень
кий, зеленим сукном обитий столик до гри. Нічого не 
бракувало і наші подорожні засіли зараз до віста. Пані 
Ауда розуміла ся на вісті досить добре, так що навіть 
строгий під тим взглядом Пилип Фоґ кілька разів е ї  
похвалив, а Фікс показав ся правдивим майстром в грі 
і майже в нічім не уступав Нилипови Фоґови.
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—  Тепер —  сказав до себе Паспарту —  добре 
его тримаємо!

О одинадцятій годивї перед полуднем був поїзд на 
найвисіпім місця водного ділу між обома океанами, в про
валі Бріджер, 7524 стіп над поверхнею моря. ІЦе 
треба було переїхати яких 200 миль, щоби дістати ся 
на розлогі, аж до Атлянтийского океана сягаючі рівнини, 
незвичайно пригідні для будови зелїзниць.

Вже показували ся перші жерела рік, що сплива
ють до Атлянтийского океана, побічні ріки і допливи 
горішної - Плятте-Рівер. На цілім північнім і всхіднім 
о  виді здіймав ся величезним півколесом середний вал 
північної части Скелистих гір з верхом Пік-Лєрамі. Між 
тим кривим гірским хребтом а зелїзницею розложили ся 
величезні долини, поперерізувані многоводними ріками. 
П о правій руці дороги здіймали ся перші узгіря голов
ного ланцуха, що простиг ся на полуднє аж до жерел 
Арканзаса, одної з великих побічних рік Міссурі.

О пів до першої минули подорожні Форт Геллек, 
щ о панує над цілою околицею. За кілька годин можна 
булб переїхати Скелисті гори і була надїя, що поїздови 
не  приключить ся вже ніяка небезпечна пригода в тій 
непевній околици. Сніг перестав падати і настала погода, 
хоч суха та зимна. Птицї виполошені машиною поутї- 
кали а й медведїв, вовків та ніяких иньших зьвірят не 
можна було добачити на тій рівній, обиіирій пустини.

ІІо добрім снїданю в ваґонї засів пан Фої і его 
товариші на ново до віста, що, як здавалось, тягнув ся 
в безконечність. Нараз роздав ся острий свист льоко- 
мотиви і поїзд задержав ся.

Паспарту виставив голову крізь вікно, але не міг 
нічого замітити, що здержало би поїзд. Стациї також 
не було.

12
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Пані Ауда і Фікс побоювали ся спершу, що пан 
ФоГ схоче може висісти, але дментельмеи, занятий ві
стом, сказав лише до служачого:

—  ІІодивіть ся, що там такого діє ся?
Паспарту вискочив з воза. Около сорок подорож-

них вийшло також з вагонів, а між ними полковник 
Проктор. .

Поїзд задержав ся перед червоною таблицею, що 
стояла посеред дороги. Машиніст і кондуктор вилізли 
з  ваїонів і живо про щось говорили з одним будником, 
котрого начальник стациї Мідісін-Бов вислав напротив 
поїзду. Кількох подорожних' приступило до них і вмі
шало ся в розмову. Між ними був також згаданий пол
ковник Проктор, що визначував ся своїми приказуючими 
рухами і голосною мовою.

Приступивши близше до розмовляючих, почув Пас
парту, як будник говорив: -

—  Ні! Неможливо переїхати. Міст на Мідісін-Бов 
ушкоджений і не удержить вже тягару поїзду.

Згаданий міст находив ся о милю від місця, де 
задержав ся поїзд і лежав над гірскою рікою. Після опо
відана будника, пукло кілька вязань в пряслі і длятого 
яе  можна було відважити ся на їзду.

В оповіданні будника не було ніякої пересади, тни 
більше, если зважить ся, що Американець хиба тоді 
осторожний, коли вже треба би бути божевільним, щоби 
не бачити небезпечности.

Паспарту не сьмів доносити о сім свому панове 
і  стояв як статуя та слухав розмови з найбільше! 
гнівом.

—  Ей! —  крикнув полковник Проктор —  чейже 
я е  будемо стреміти тут в сн ігу !

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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• '—  Пане полковнику, —  відповів кондуктор, —  
з і стациї за'телеґраФовано до Омаги по осібний поїзд, 
але мені не здає ся, щоби він прийшов до Медісін-Бов 
перед шестою годиною.

—  Перед шестою? —  крикнув Паспарту.
—  Очевидно, —  відповів * кондуктор. —  Впрочім 

і  ми потребуємо тілько часу, щоби зайти пішки до 
стациї.

—  Атже стация віддалена лише милю, —  відо- 
звав ся якийсь подорожний.

-*■ Так, лише милю, але від другої сторони ріки.
—  А не можна би переправити ся яким човном

через ріку? —  спитав полковник. ‘
—  Неможливо. Се гірска, рвуча ріка, а тепер по 

дощи прибула вода. Впрочім щоби найти догідний переїзд, 
■усїли-б ми піти ще яких десять миль на півпіч.

Полковник кинув цілу копу проклонів на зелїзничу 
дирекцию і кондуктора а розлючений Паспарту трохи 
щ о  не став ему вторувати. Тут вже була перешкода, 
котру не могли усунути і всі банкноти єго пана.

Невдоволене між подорожними було загальне, бо 
крім страти часу мусїли ще іти пішки пятнайцять миль 
снїгами. Супротив того не диво, що повстав крик і на- 
ріканя, котрі були би мусїли звернути увагу Пилипа 
Ф оїа, если-б він не був цілковито занятий своїм вістом.

Однако Паспарту мусів тепер свого пана пові
домити о всім і він ішов вже, опустивши голову до ва
гона, коли машиніст —  правдивий бнкі, назвищем Фор- 
стер ■— задержав ся коло машини і сказав:

—  Панове, може ще найде ся спосіб переїхати.
—  Через міст? —  запитав один подорожний.

• —  Нашим поїздом ? —  питав полковник.
—  Нашим поїздом. ;

О ід ііііесІ Ьу * їоодіе
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Паспарту задержав ся і слухав з великою увагою.

—  Але піст може завалити ся! —  відозвав ся 
кондуктор.

—  Все одно, — відповів Форстер. —  Я гадаю, 
що бели би поїзд їхав з найбільшою скоростию, то 
можна би через міст переїхати.

—  До чорта! —  сказав Паспарту.

Але одна часть подорожних пристала зараз на 
предложене машиніста, особливо полковник Проктор 
був ним дуже вдоволений. Вкінци згодили ся з Фор- 
стером.

—  Можна закладати ся о пятьдесять против сто, 
що ми переїдемо, —  сказав один подорожний.

—  Шістьдесять, —  крикнув другий.
—  Вісїмдесять!... Девятьдесять против сто!

Паспарту остовпів і хоч він готовий був пристати 
на який небудь спосіб, щоби лише дістати ся на дру
гий бік ріки Мідісін, то однако се предложене вида
лось ему вже аж надто „американьскии".

—  Впрочім, —  погадав собі —  се проста річ 
порозуиіти, що в тім случаю мусить стати ся, а сї 
люди і не думають про те!

—  Пане, —  відозвавсь він до одного з подорож
них, —  мені здає ся, що проект, який подає машиніст 
трохи за сьмілий, але...

—  Ставлю вісімдесяті на сто, —  відповів подо
рожний і відвернув ся.

-  Я знаю, —  відповів Паспарту і обернув ся 
до якогось другого джентельмена, —  але проста роз
вага...

О ід ііііесІ Ьу Соодіе



(
ПОДОРОЖ ДОВКОЛА ЗЕМЛІ 181

—  Яка розвага? тут розвага нї на що не при
дасть ся, —  сказав Американець, здвигнувши плечима, —  
атже машиність впевнив нас, що переїдемо!

—  Ну, —  добре, —  говорив Паспарту, —  не
хай і так, що переїдемо, але чи не було би обереж- 
вїйше...

—  Що ? обережнїйше ? —  крикнув полковник
Лроктор, котрого се слово незвичайно розгнівало. —  
Говорять же вам; з найбільшою скоростию!

—  Знаю . . .  розумію.. .  —  повтаряв роздразнепий 
Паспарту, що не давали ему докінчити, —  але оно 
було би, коли вже не обережнїйше, єсли вам се слово 
не подобае ся, то бодай о много природнїйше...

—  Хто ? як ? що ?2—  відозвались нараз голоси з усіх ' 
боків. —  Що той хоче з якимсь своїм: природнїйше ?

Ті крики так збили Паспартута з пантелику, що 
бідний Французище не знав вже до кого має говорити.

—  Боїте ся? —  запитав его полковник ІІроктор.
—  Щоб я бояв с я ! —  крикнув Паспарту. — Ну, 

яро мене! Я їм покажу, що Француз може так само 
по американьски робити як і они.

—  Всідати, всідати! —  накликував кондуктор.
—  Т ак, всідати — повторив Паспарту —  до ва- 

ґовів і то зараз! Але я все при тім стою, що се було 
би о много природнїйше, єсли би подорожні перейшли 
насамперед пішки через міст, а поїзд щоби опісля їхав!...

Але сеї розумної замітки ніхто вже не слухав 
і певне що ніхто не був бу єї признав розумною.

Подорожні знов повсїдали, а Паспарту всунув ся 
в свій кутик, не сказавши й слова про се, що стало ся. 
Пан Фої грав безнастанно з своїми партнерами віста.

Льокоиотива сильно засвистала. Машиніст цоФнув 
насамперед поїзд о милю назад, так як той , що
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хоче розбігти ся до скоку. Відтак засвистада машина 
вдруге і Поїзд рушив наперед; спершу поводи, потім 
з кождою хвилею скорше, так що по кідькох мінутах 
поїзд не біг вже по шинах а, так сказати-б, летїв 
у  воздусї. Кождий, що звернув на се увагу, мусів 
прийти до пересьвідченя, що шини не чули вже НІЯКОГО 

тягару. Машина, здавало ся, ірзада, колеса обертали ся 
по сорок разів на секунду, оси, хоч були добре олїєм 
помащеві, курили ся , поїзд гнав зі скоростию 100 
миль на годину.

Але штука удала ся! Як блискавка майнув поїзд 
через р ік у ; моста ніхто й не доглянув. Можна ска
зати, що вози перескочили з одного берега, на другий, 
а машиніст доперва пять миль за стациею зміг задер- 
жаці шалений поїзд.

Однако скоро лише поїзд переїхав, запав ся зни
щений міст з ломотом в  розбурхані ф и л ї Мідісін-Бову..

XIX.

Дещо, що може лучити ся лише на американьских
зелїзницях.

Того самого полудня переїхав поїзд без пере
шкоди попри Форт Содерс провалом Чеєн і дістав ся 
ще до передолини Івенс. Б сім місця здіймає ся зе- 
лїзниця найвисше на цілім своїм просторі, іменно до 
8091 стіп понад поверхню моря. Звідси спускає ся до
рога все в долину по безмежних рівнинах аж до Атлян- 
тийского Океана. .

Від сего місця іде бічний шлях до Денвер Сіті, головного 
міста Кольорада. Ся околиця богата в копальні' золота-
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і срібла і в тій часї поселилось було в Денвер до 
50 .000  мешканців.

Доси уїхали подорожні з Сан Франціска 1382 миль 
за три дні і три ночи, отже на всякий спосіб повинно 
було вистати на їзду до Нового Йорку чотири дві 
і чотири ночи. Таким чином їхав Пилип Фоґ все ще 
після плану, який собі уложив.

В ночи минув поїзд ліворуч гору Вельбе. Ріка 
Льодж-поль-Крік плила рівнобіжно до зелїзничого шляху 
здовж простої границі держави Вайомінґ і Больорадо. 
О одинайцятій годині поминули подорожні місто Седж- 
веч в Небрашї і переїхали попри Джульсберґ положе- 
жений над полудневим раменем ріки Плятте.

На сім місци відбуло ся 23. жовтня 1867 року 
посьвящене великої зелїзницї, будованої під начальним 
доглядом старшого інжинера ґенерала Доджа.^ На сім 
місци задержали ся дві величезні машини з девятьома 
вагонами запрошених гостий, між котрими був також 
заступник президента Сполучевих Держав Тома Дюран; 
тут розлягали ся оплески, а Індияни, Павиїйцї і Сіукси 
представляли малу індияньску війну; тут горіли штучні 
огнї і тут вкінци видано в рухомій друкарни перше 
число часописи „Рельве-Піонірц1). Так обхожено по- 
сьвячене тої великаньскої зелїзницї, що має причиняти 
ся до повставаня сіл і міст, лучити їх з собою і нести 
поступ та цивілїзацию в незамешкані і дикі простори 
середної части північної Америки.

О осьмій годині рано в’їхав поїзд на стацию Мак- 
Ферсон, віддалену 375 миль від Омаги. Зелїзниця ішла 
лівим берегом полудневого рамени ріки Плятте і дер
жала ся численних еї закрутів. О девятій годинї прибули

*) „Рельве-Піонір" =  зелїзничий піонер.
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подорожні до значного міста Норт-Плятте, положеного 
між обома раменами тої ріки, що тут сходять ся і пли
вуть звідси вже як одна велика ріка та впадають по- 
висше Омаги до Міссурі. „

Тут минули подорожні сотий полудник.
Між тим пан Фої сидїв з своїм товариством коло 

улюбленого віста і ніхто не нарікав на довгу подорож. 
Фікс виграв був з початку кілька ївівей і вже мав їх 
знов програти, але показало ся, що він був не менше 
добрий і иристрастний грач від самого пана Фоїа. Сему 
знов джентельменови сприяло сего рана незвичайне ща- 
сте; атути і „гонори" сипали ся як з рукава. Як раз 
в сїй хвили обдумав собі Фої якийсь сьміливий пдян 
і мав вже загравати піка, коли за єго сидженем відозвав 
ся голос:

—  Я грав би каро...

Пан Фоґ, пані Ауда і Фікс піднесли голови.
За ними стояв полковник Проктор.
Стемп Проктор і Пилип Фоґ пізнали ся відразу.
—  А ! се ви пане Анїлїєць, —  кликнув полков

ник, —  то ви хочете грати піка!
—  Я вже й граю, —  відповів холодно Пилип 

Фоґ і кинув пікову десятку на стіл.
— Але я хочу, щоби грало ся каро, —  крикнув 

гнівно полковник Проктор.
І він, простягаючи руку, немов би хотів виграну 

карту зі стола взяти, сказав:
—  Ви ні раз не розумієте ся на сїй грі.
—  То може на иньшій розумію ся лїлиіе, —  вста

ючи відповів пан Пилип Фоґ.
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—  Се залежить лише від вас, сину Джона Була1), 
як хочете то пробуйте! — відозвав ся грубо полковник.

Пані Луда поблідла, вся кров уступила їй з лиця. 
Она вхопила Пилипа Фоґа за руку, але він легко еї 
відсунув. Паспарту трохи що не кинув ся на Амери
канця. що з наругою глядів ва свого противника. Те
пер підніс ся і Фіне, а приступаючи до полковника, 
сказав:

—  Ви, пане, забуваєте, що наете зі мною до діла; 
ви мене не лише словом обидили, але й ударили!

—  Пане Фікс, —  відозвав ся пан Фоґ, —  да
руйте, ся справа обходить лише мене. Полковник ска
зав, що я зле граю, отже обидив мене вдруге і за се 
дасть мені сатисФакцию.

— Коли хочете і де хочете, —  відповів Амери
канець, '—  та й оружієм яким вам завгодно!

Дармо старала ся папї Ауда здержати пана Фоґа 
і дармо силував ся аґент взяти справу на себе. Нічого 
не помагало. Паспарту хотїв полковника викинути за 
двері, але на знак свого пана спинив ся. Пилип Фоґ 
вийшов з ваїона, а за ним пішов і Американець на 
місток.

—  Пане, —  сказав пан Фоґ до свого противника, 
—  мені дуже спішно до Бвропи і кожде припізненв 
виставило би на велику небезпечність мої інтереси.

—  А щож се мене обходить ? —  відповів полков
ник Проктор.

—  Пане, —  говорив пан Фої ввіжливо дальше, —  
вже по нашій стрічи в Сан Франціску, постановив я

’) Джон] Буль [дословно: Іван віл] се згірдна назва, 
котрою прозивають Американці Англійців, так як Анґлійцї 
називають згірдно Американців — бнкі

О ід ііііесІ Ьу Соодіе-
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вернути назад до Америки і глядати вас зараз по по- 
дагодженю моїх інтересів в Европі.

—  Дійсно? .
—  Дасте мені речинець за шість місяців?
—  Чому не за шість літ?
—  Я кажу за шість місяців, —  відповів пан Фоґ, 

—  і ставлю ся точно в означенім місци.
—  От, викрути! —  крикнув Стемп Проктор. —  

Або зараз, або ніколи.
—  Про мене, —  відповів пан Фої. —  Ви їдете 

до Нового Йорку?
—  НІ.
—  До Чікаїо ?
—  НІ.
—  До Омеги?
—  А що вам до того, де я їду! Знаєте Плюм-Крік?
— Нї, —  відповів пан Фоґ.
—  Се найблизша стация звідси; за годину стане 

поїзд і задержить ся десять мінут. Здаеть ся, буде досить 
часу, щоби кілька разів вистрілити з револьвера.

—  Добре, —  відповів пан Фої. —  Задержимо ся 
в Плюм-Крік.

—  Але я гадаю, що ви звідтам не вийдете 
живі! —  додав Американець з безличною у обміні кою.

—  Хто знає, пане? —  відповів пан Фої і вернув 
спокійний як звичайно до свого ваїона.

Тут старав ся джентельмен успокоїти паню Ауду, 
заявляючи, що вїколи не треба бояти ся таких хвальків 
як Проктор, а відтак попросив Фікса, щоби послужив 
ему за сьвідка при поєдинку. Очевидно Фікс не сьмів 
відмовити і Пилип Фої, немов би нічого не стало ся, 
засів де перерваної гри та завдав так як і перше пікову 
десятку.

ОідіїііесІ Ьу
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О одинадцятій годині' звістив свист льокомотиви, 
що поїзд наближає ся до стациї Нлюи-Крік. Пан Фоґ 
встав і вийшов в товаристві Фікса на місток. Паспарту 
вийшов за ними з парою револьверів. Паві Ауда, бліда 
як труп, лишила ся сама в ваґонї.

В тій самій х в и л е  отворили ся двері другого вагона 
і на містку появив ся й полковник Проктор в това
ристві свого сьвідка, якогось оригінального бнкі. Але 
коли вже оба противники.мали злазити з ваґона на землю, 
надбіг кондуктор і крикнув:

—  Панове, не висїдае ся!
—  Длячого? —  спитав полковник.
—  Ми спізнили ся о двайцать мінут, длятого по

їзд не може ждати.
' —  Але я мушу бити ся з сим паном.

—  Дуже жалую, —  відповів кондуктор,— але в сїй 
хвили відходить поїзд. Ось, чуєте, вже дзвонить!

Дійсно дав ся чути голос дзвінка і поїзд рушив 
дальше.

—  Дуже менї прикро, панове, —  відозвав ся кондук
тор, —  єслиб не спізнене то я дуже радо зробив би вам 
сю прислугу. А впрочім хоч на стациї не було часу, 
то хто-ж вам боронить бити ся в часі їзди в ваґонї?

—  Може се тому пайову не на ру ку ! —  відозвав 
ся насьмішкувато Проктор.

—  Я цілком з тим годжу ся, —  відповів Пилип Фоґ.
—  Ну, —  сказав до себе Паспарту, —  з того 

вже цілком певно знати, що ми в Америці! а сей кон-
' дуктор то джентельмен чистої крови.

З сими словами пішов за своїм паном.
Оба противники і їх  сьвідки перейшли з кондукто

ром всі ваґони аж на конець поїзду. В послїдвім возї
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сиділо ледве десять подорожвих. Кондуктор спитав ї'х, 
чи не відступили би на кільку хвиль своїх місць двом 
панам, що мають полагодити між собою гонорову справу.

Подорожні заявили, що з великою приемностию 
зроблять сю прислугу і не гаючись повиходили на плат
форму.

Сей ваґон, довгий 50  стіп, був дуже пригідний до 
наміреного поєдинку. Противники могли цілком свобідно 
іти один напротив другого переходом поміж лавками 
.і могли стріляти до себе скільки їм забагло ся. Услівя 
поєдинку уложено дуже скоро. Пан Фої і полковник, 
кождий з шестистрільним револьвером, війиїли до ваґона, 
а сьвідки, що лишили ся на дворі, замкнули за ними 
двері. Порішено, що при першім свисті льокомотиви 
мають противники стріляти. . .  відтак, по двох мінутах 
мали сьвідки отворити ваґон і забрати звідтам обох 
джентельменів. '

Се все було дуже просте; так просте, що і Фік- 
сови і Паспартутови трохи серце з жалю не пукло.

Минуло кілька хвиль, всі ждали па умовлений знак, 
коли нараз роздав ся дикий крик. Почули ся вистріли, 
але гук не виходив з воза, де були Фоґ і Проктор. 
Стріли роздягали ся здовж цілого поїзду а з середини 
чути було страшенний крик.

Полковник Проктор і пан Фоґ, оба з револьверами 
в руці, вибігли в одній хвили з ваїона і кинули ся на
перед поїзду звідки доходив найсильнїйший гук стрілів 
і крик.

Еождий відразу догадав ся, що на поізд капали 
Сіукси.

Ті сьміливі Індияни нападали на поїзд вже не пер
ший раз; они й давнїйше пробовали сего і задержу-
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вади поїзди. Пісда свого звичаю шкоди не ждади аж 
поїзд задержить ся, дише кидади ся на ступвї вагонів 
і так зручно вскакувади до возів, як циркові кдьовни 
на конї. До того не нападади ніколи на поїзди иень- 
шини громадами як по сто дюдий.

Сіукси мади рушниці і посдугувади ся ними при 
нападі. Подорожні знов відповідали на їх  стріли револьве
рами, бо майже кождий з них був уоружений. Насам
перед напади індияни на машину і оббили машиніста та 
надяча до подусмерти. Один з їх  проводирів хотів ма
шину здержати, але що не умів обходити ся з регуля
тором, то замість замкнути так пустив пару, що льо- 
комотива пігнада з найбільшою скоростию.

Прочі Сіукси кинули ся майже рівночасно на ва
гони, вдерли ся як скажені мадпи на дахи возів, по ви
важували двері і кождий боров ся на свою руку з по
дорожники. З  товарового воза, до котрого дістали ся 
без перешкоди, бо ніхто его не боронив, посипали ся 
на дорогу клунки, ку«ри, скрині і всякі товари. В ці
дім поїзді запанував крик, гук сгрілів і проклони.

Тимчасом подорожні боронили ся хоробро. Кілька 
вагонів затарасовано, так що Індияни не могли до них 
дістати ся і подорожні боронили ся з них немов з «ор
тів, дише що ті «орти були движвні і гнали зі ско- 
ростию сто миль на годину.

Паві Ауда поводила ся від самого початку борби . 
дуже відважно. З  револьвером в руці стояла коло вікна 
і скоро лиш який Індиянин показав ся, стріляла скрізь 
побиті шиби. Вже з двацять смертно ранених Сіуксів 
лежало на дорозі, а ті що падали зі ступнів на шини, 
кінчили по найбільшій части під колесами поїзду.

Також і кількох подорожних лежало по лавках 
тяжко ранених кулями або індийскими топорами. -

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Однако не було сумніву, що борба, треваюча вже 
від десятьох мінут, мусить скінчити ся побідою Сіуксів, 
єсли поїзд не задержить ся. До стациї при Фортї Берне, 
де стояв залогою відділ анериканьских вояків, було вже 
ЛИПІ дві милі, отже єсли би поїзд поминув стацию,— чого 
можна було надїяти ся, бо машиніст лежав непритомний 
а льокомотива гнала повною парою, —  то Сіукси могли 
на певно взяти верх.

Кондуктор боров ся при боці Фоїа, коли нараз 
повалила его куля на землю. Падаючи мав ще на стілько 
сили, що крикнув:

—  Пропадемо, єсли поїзд не задержить ся най
дальше за пять мінут!

—  Він зараз задержить с я , —  відозвав ся Пилип 
Фоґ і ладив ся вискочити з воза.

—  Лишіть ся, —  крикнув до него Паспарту. —  
Се належить до мене.

І заки Пилип Фої мав час оглянути ся і задержати 
відважного Француза, отворив Паспарту двері ваїона 
і незамічений Івдиянами спустив ся скоро під віз. Туї, 
незважаючи на борбу і стріли, що роздавали ся над его 
головою і уживши всеї своєї зручности, вчепив ся лан- 
цухів і осий і з неімовірною зручностию пересунув ся 
незамітно попід вози аж до машини. Там вхопив ся 
одною рукою за вистаючий з пакункового воза гак 
а  другою розчепив ланцухи. Та єслнб не се, що в на
слідок скорого бігу розкрутила ся корба шруби сама 
від себе, Паспарту не був би так легко справив ся 
з тою роботою, а так відчеплена машина полишаючи 
вози, пігнала тепер з подвійною скоростию.

Поїзд котив ся ще кілька мінут шинами, але не- 
обавки при помочи гамульцїв, удало ся подорожним за
держати его о яких сто кроків від стациї Керне.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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Там почули вже вистріли і вояки, що стояли в Фортї 
вибігли уоружеиі на стрічу поїзда. Але Сіукси не до
жидали їх і заки ще поїзд задержав ся, повискакувала 
дїла громада з ваїовів і стала утїкати.

Між тим, коли подорожні зібрали ся на перові' 
двірця і перечислили ся, замітили, що кількох подоста
вало, а між иньиіими відважного Паспартута, котрому 
всі завдячували своє спасене.

X X X .

Пилип Фоґ виповнює свій обовязок.

Трох подорожня х, між ними Паспарту, пропало. 
Чи полягли в борбі, чи дістали ся до неволі, сего не 
можна було знати.

Богато було ранених, але смертно ніхто. До тяжко 
ранених належав полковник Проктор, що хоробро бо
ров ся і упав поцілений кулею. Всіх ранених заосмо- 
трено зараз на стацвї.

ІІанї Ауда була венарушена. Пилип Ф о ґ , хоч 
цілком не стеріг себе, не був також ранений. Фікса 
скалічено незначно в рамя. Але не було Паспартута 
і  молода женщина проливала сьлози за ним.

Тимчасом повКсїдали з возів всі подорожні. Колеса 
ваґонів були окровавлені; кусні мяса висіли на спицях 
і  колонах. В тій хвили щезли послїдні Івдияни на по
лудив над рікою Републїкан.

Пан Ф ої, заложивиїи руки стояв, непоруш но: 
очевидно наміряв на щось важного рішити ся. Паві Ауда, 
щ о стояла побіч, дивила ся мовчки на пана Ф оїа. . .

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Він зрозумів еї погізд. 6 сіи его слуга був в неволі, 
то чи не треба, всіх сил доложити, щоби его висво- 
бодити?...

—  Я найду его, живого або мертвого, —  відоз- 
вав ся Фоґ рішучо.

—  Ох, пане! —  скрикнула пані Ауда, вхопила 
свого товариша за руки і облила їх  сьозами.

—  Дістану его живого! —  говорив пан Фсґ, — 
але не маємо нї мінути до страчена!

Се рішене становило о цїлій будучности Пилипа 
Фоґа. Оно могло его цілковито знищити, бели спізнить 
ся о один одинокий день, то парохід відійде вже з Но
вого Йорку і его заклад безповоротно страчений. Однако 
гадка: „Се мій обовязок!“ не дала ему вагу вати ся.

Капітан, що командував залогою Форту Керне, був 
між подорожними на пероні, бго вояки, яких сто людий, 
стояли готові під оружем на случай, если би Сіукси 
схотіли напасти на саму стацию.

—  П ане. —  відозвав ся пан Фоґ до капітана, —
не стає трох подорожних. .

—  Убиті? —  спитав капітан.
—  Убиті або полонені, —  відповів Пилин Фоґ.

—  Треба конче впевнити ся, що з ними стало ся. Ви
шлете за Сіуксами погоню? .

—  Небезпечно, пане, —  замітив капітан. —  Сі 
Індиани можуть утікати аж за Арканзас, а я не можу 
опустити повіреної мені кріности.

—  Пане, —  відповів Пилип Фоґ, —  тут розходить 
ся о жите трех людий.

—  Правда... Але чи можу я виставляти на небез
печність жите пятьдесятьох людий, щоби урахувати 
трех? <

■ 2ЄСІ Ьу Соодіе
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—  Не знаю, пане, чи можете, але се ваш обовязок.
—  Мій пане, —  відповіз капітан, — тут не сьміе 

мене ніхто учити, що е моїм обовазком, а що нї. •
—  Добре, —  відповів спокійно Пилип Фоґ. —  То 

я іду сам.
—  Ви, пане! —  крикнув Фікс, що між тим пі

дійшов до капітана і Фоґа, —  ви хочете самі пускати 
ся в погоню за Індиянами?

—  Чиж ви гадаєте, що я дам пропасти тому, кому 
всї наше жите завдячуємо? —  Я іду.

—  Коли так, то самі не підете! —  відозва в ся 
каштан, не могучи оперти ся зворушеню. —  Н ї! З  вас 
гарний чоловік. . .  Ану вояки! трийцять людий на 
охотника!

На се візванє ставила ся цїла компанія, так що 
капітан міг вибирати. Він вибрав трийцять людий і від
дав команду над ними одному старому підоФІцирови.

—  Дякую, капітане! —  сказав Фої.
—  Позволите мені іти з собою? —  спитав Фікс 

пана Фоґа.
—  Як гадаєте, пане, —  відповів Пилип Фоґ. —  

Але осли хочете зробити мені прислугу, то лишіть ся 
при панї Аудї. Єслиб мені лучило ся яке нещастє...

Лице полїцийного аґента поблідло. Відлучити ся 
від сего чоловіка, котрого слідив з такою витревалостию 
за  кождім кроці! Дозволити ему іти на таку небезпечну 
зиправу! Фікс поглянув уважно в лице джентельмена 
, мимо свого наміру, мимо виутрішної борби спустив 
>чи перед спокійним і отвертим поглядом пана Фоґа.

—  Лишаю ся, —  сказав.
За кілька хвиль стиснув пан Фоґ руку молодої 

вінки, передав їй свою цінну торбу і пустив ся в до- 
ю гу  з підофіцярои і ого малим відділом.

13
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Але заки ще відійшли, сказав воякам:
—  Приятелі', дістанете тисяч Фунтів нагороди, єсли 

визволимо полонених!
Се діяло ся кілька хвиль по дванайцятій годині.
Паві Ауда пішла до комнати на стациї і ждала 

там самітно, думаючи про Пилипа Фоїа, его просту, 
великодушну благородність та єго спокійну відвагу. 
Пан Фоґ кинув на карту свій маєток а тепер своє 
житє, а се все без ваганя, з почутя обовязку, без го
ворена. Пилип Фої, став в єї очах героєм.

У аґента Фікса були иньші гадки і він не иіг 
заволодіти своїм зворушенєл. В нервовім роздразненю 
бігав по перові двірця. Але по якімсь часі успокоїв са 
і прийшов до себе. Аж тепер порозумів, який він був 
дурний, що пустив его самого. Цілу землю об’їхати 
за тим чоловіком, а тепер розлучити ся з ним! Він робив 
собі закиди, як який директор столичної поліцаї своиу 
аїентови. .

—  І який я дурний! —  гадав Фікс. —  Таж Пас
парту мусів ему сказати, хто я! Тепер він пропав і вже 
не верне. Але як я міг дати себе так задурити, маючі 
коло себе приказ арештованя! Справді великий осел 
з мене!

Тямчасои упливали ему години поводи; він ве 
знав, що має робити. Часом находила єго охота роз
повісти про все пані Аулі; але погадав собі, щ о мо
лода женщина моглаб се ему взяти за зле. бго нападала 
зневіра і мав велику охоту покинути цілу сю справу, 
Нагода до сего вскорі лучила ся. .

Около другої години з полудня, в часі сильної 
метелиці, роздав ся зі всходу довгий свист. За жовтні 
сьвітлом наближала ся поволл величезна тінь і чим раз 
близше підходила тим більше Фантастичний вид прибирала,
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Тимчасом зі всходу не надходив в тій норі ніякий 
поїзд. Телеграфічно візвана поиіч не могла ще так скоро 
надійти, а поїзд з Омаги до Сан Франціска мав переїз
дити аж на другий день. Але небавом вияснила ся ціла 
справа.

Льокомотива, що поводи наближала ся, була та 
сама, що, відчеплена від поїзду, пігнала дальше з вели
чезною скоростию разом з машиністом і палячем. Она 
їхала ще кілька миль, доки задля недостачі палива не 
погас огонь; пара стратила силу і годину опісля, двай- 
цять миль за стациею Берне, машина задержала ся.

Машиніст і паляч не погибли і по довгім омлїню 
прийшли знов до себе. Тодї стояла уже машина і ма
шиніст, побачивши саму льокомотиву без возів, догадав 
ся, що мусїло стати ся і був пересьвідчений, що остав- 
ший поїзд потребує помочи. Ані хвилі не надумував ся, 
який его обовязок. їхати дальше до Омаги було ро
зумно, вертати до поїзду, грабленого може ще доси 
Індвянаии, було небезпечно... Але все одно! Дерево 
і кілька лопат вугля оживило огонь, пара набрала знов 
сили і около другої години з полудня їхала машина на
зад шляхом до стациї Керне.

Подорожні незвичайно утішили ся, коли побачили 
знов машину на передї поїзду і коли пересьвідчили ся, 

'щ о  будуть могли пустити ся в дальшу дорогу.

Скоро машина надійшла, спитала пані Ауда кон
дуктора :

—  Ви від’їздите?
—  В сїй хвили, пані.
—  Але полонені... наші нещастні товариші...
—- Я не можу переривати служби, —  відповів 

кондуктор. —  Ми й так спізнили ся о три Години.
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—  А коли піде найблизший поїзд з Сан Франціска ?
—  Завтра вечером.
—  Аж завтра вечором! Алеж се за пізно. Ви му

сите ждати...
—  Се неможливе, —  відповів кондуктор. —  бели 

хочете з нами їхати, то прошу с'ідати.
—  Я не їду, —  відповіла панї Ауда.
Фіне прислухував са розмові. Перед кількома хви

лями, коли ще ніхто не знав, що машина верне і поїзд 
поїде дальше, був би рад як найскорше опустити Керне, 
а тепер, коли поїзд стояв готовий до від’їзду і треба 
було лише всісти до него, почув, що его немов би що 
придержувало. Вківци гвїв на свою неудачу поборов 
вагане.

Тимчасом подорожні і кількох ранених —  ніж инь- 
шими й полковник Проктор —  засіли у  ваґонах. Ки
пучі кітлн шипіли, пара виходила з льокоиотиви, маши
ніст засвистав, поїзд рушив і вскорі зник в метелв 
з очий полишених.

Аґент Фікс не від’їхав. ,
Минала година за годиною; на дворі була стуДїнь 

і метелиця. Фікс сидів на лавці в стацийній сали так 
непорушно, що здавало ся немов би спав. Панї Ауда, 
мимо непогоди виходила що кілька мінут на двір, бігла 
аж на конець перону і вдивлювала ся в густу мраку 
і метелицю та прислухувала ся кождому шелестовн. 
Бідтак, скостеніла від зимна, вертала назад до салі, щоби 
за кілька хвиль знов вибігти.

Настав вечер а пана Фоїа з товаришами все вів 
не було. Де они могли тепер бути? Чи взагалі можні 
було дігнати Індиявів? Чи вояки бороли ся з ними, чи 
може блукали в нрацї? Капітан був дуже неспокійний, 
хоч. не давав сего по собі пізнати. і
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Надійшла ніч, сніг не падав вже так сильно, але 
за то дуже позимвїло. Непроглядна пітьма і глубока ти- 
шина залягла цілу рівнину; вїгді не було чути навіть 
шелесту перебігаючої зьвірини.

Пані Ауда, мучена якимись поганими причутями 
і страхом, бігала неспокійао цілу ніч по краю прити
каючої до двірця луки. В єї уяві повставали тисячні 
небезпечности і она страшенно терпіла в тих довгих, 
довгих годинах,

Фікс сидів заедно неповорушно на тім самім місци, 
але також не спав. .

Так проминула ніч. Рано появило ся на мрячнім 
овидї бліде сонце. Однако можна було все докладно ба
чити на дві милі довкола. На подудни, куди пішов Пи
лип Фої з вояками, було пусто і порожно. Була сема 
година рано.

Капітан був в величезнім клопоті, не знав що ро
бити. Вислати ще один відділ на поміч? Та Іі чи міг 
він при такій слабій надії ратунку ще більше людий 
жертвувати? Він кивнув на поручника і приказав ему 
піти з кількома вояками на розвіди. Втім роздали ся ви- 
стріли, вояки вибігли з Форту і побачили малий відділ, 
що пів милі від стациї під проводом пана Фоґа вертав 
в як найбільшім ладі. Коло них ішли Паспарту і два 
другі подорожні, що спасли ся з рук Сіуксів.

Десять миль на полуднє від Керне прийшло до битви. 
Саме перед приходом войска розпочав був Паспарту 
і его товариші борбу з Індияаами і Француз повалив 
вже трох з них своїм сильним пястуком на землю, коли 
єго пан з вояками наспіли їм на поміч.

Снасителїв і урятованих повитано радістними окли
ками, а Пилип Фоґ роздав між вояків обіцяну нагороду,,
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Побачивши се Паспарту сказав не без оправданої 
причини:

—  Я таки справді' богато коштую мого пана.
Фікс не сказав ні слова, він глядів в лице пана

Фоґа. Які чувства бороли ся у  внутрі сего чоловіка, 
не легко було би сказати. Пані Ауда хопила Фоґа за 
руку і не кажучи нічого, щиро еї стиснула. ■

Скоро лише Паспарту опинив ся на стациї, огля
нув ся за поїздом; він гадав, що поїзд готовий до від’
їзду Стоїть на стациї і надїяв ся, що можна буде стра
чений час нагнати скоршою їздою.

—  Поїзд, поїзд! —  кричав він.
—  Вже відійшов, —  відповів Фікс.
—  А коли відходить другий? —  спитав пан Фоґ.
—  Аж нині вечер.
—  А га! —  відповів спокійно пан ФоІ.

Полїцийний аґент Фікс займає ся дуже пильно

Пилип Фоґ спізнив ся о двайцять годин. Паспарту, 
невинний виновник сего спізненя, був в розпуці. Оче
видно було, що его пан буде зруйнований!

Втім приступив полїцийний аґент до пана Фоґа» 
глянув ему бистро в очи і спитав:

— Пане, чи ви цілком серіо спішите ся ?
—  Цілком серіо, — відповів Пилип Фої.
—  Я вас ще питаю, —  говорив Фікс. —  Вам 

■певно на тім залежить, щоби бути 11. грудня перед

XXXI.

справами Фоґа.

\
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девятою годиною вечерон в Новій Йорцї і дістати ся 
на парохід що іде до Ліверпуля?

—  На тім мені дуже залежить.
—  І єсли би вашу подорож не була спинила ся 

борба з Індиянаии, то ви були би приїхали до Нового 
Йорку вже 11. грудня рано.

—  Так, дванайцять годин скорше.
—  Добре. А тепер єсли відчислити дванайцять го

дин спізненя, то вийде, що не стане вам ще вісім го
дин. Хочете вітбити тих вісїи годин?

—  Пішки? —  спитав пан Фої.
—  Н ї, саньми, —  відповів Фікс, —  щогловими 

саньми. Тут зробив мені один чоловік таке предложене.

Пилип Фоґ не відповів нічого; але коли Фікс вка
зав ему сего чоловіка, що мав щоглові сани, як він 
проходжу вав ся по пероні, джентельмен підійшов до него. 
По хвили ішов вже пан Фоґ з тим Американцем, на
звищем Медж. до одної хати, що стояла коло Форту.

Тут оглянув він сі дивні сани. На двох довгих 
бальках,' закривлених з переду як копаниці* при звичай
них санях, стояв поміст, на котрім могло помістити ся 
пять до шість осіб. На помості, в одній третій части 
від краю, стояла висока щогла з величезним вітрилом. 
На щоглі, сильно прикріпленій метальовими линвами, 
була зелїзна жердка, на котрій можна було розпяти ще 
друге велике вітрило. З  заду було щось такого як кор
мило при човні, котре правило бігом саний.

Взагалі ті сани подабали на добре рсмотрений яхт. 
В зимі, коли сніжні замети перервуть конунїкацию зе- 
лїзницею, їдуть такі сани дуже скоро від одної стациї 
до другої. Впрочім при помочи своїх знаменитих вітрил
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женуть они так скоро по рівних нрериях1), особдиво 
єсли мають вітер в плечї, що рівняють ся, а навіть 
ноже й перевисшують поспісшві поїзди.

Торг з властителем саний пішов гладко, сильний 
західний вітер сприяв їздї, сніг зверха замерз, тож Медж 
зобовязав ся заїхати до зелїзничої стациї в Омазї за 
кілька годин. Звідтам відхбдить богато поїздів кількома 
зелїзничими шляхами до Чікаїо і до Нового Йорку. 
Не було неможливо надолужити опізненя. Отже не на
думуючи ся треба було відважити ся на сю аван- 
турничу їзду.

Пан Фоґ хотїв охоронити паню Ауду перед мукою 
їзди на вільнім воздусї в сїй студени. що збільшае ся 
ще в наслідок скорого бігу саний, длятого радив їй ли
шити ся на стациї Керне під опікою ІІаспартута. Чест- 
ний хлопчище мав взяти на себе обовязок перевезти еї 
ліпшими дорогами і серед вигіднїйших обставин до 
Европи.

Однако панї Ауда не хотіла розлучити ся з паном 
Фоїом, з чого очевидно найбільше тішив ся Паспарту. 
Він не хотів би був за ніяку ціну лишити свого пана, 
тим більше, що з ним мав їхати Фікс.

Що гадав собі полїцийний аїент, сего не можна 
би сказати. Чи поворот Пилипа Фоґа захитав его пе- 
ресьвідчене, чи може уважав він его за такого скін
ченого драба, що був би в силі об’їхати довкола землю 
і вважати себе в Анїлїї цілком безпечним? Може бути, 
що Фікс змінив дїйстно свій суд що-до пана Фоїа, але 
мимо того стояв твердо при с в о ї/ намірі виповнити 
обовязок і длятого бажав може горячійше як всї, щоби 
пан Фої вернув як найскорше до Анґлії. *)

*) ІІрериї се американьскі стешг.
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О осьній годині' стояли сани готові до дороги. По
дорожні засіли на призначенім для себе місци і, пообви
вані коцани, стиснули ся всі до купи. Оба величезні 
вітрила розвинено і сани гонені вітрои бігли по за
мерзлім снігу зі скоростию бодай 40 ииль на годину.

Омага віддалена в пряній лінії від Форту Керне 
що найбільше двіста миль, отже єсли би вітер не пе
реставав можна їх  було переїхати за пять годин. Болиб 
в дорозі не зайшла ніяка перепона, повинні би сани 
приїхати до Омаги вже на першу годину з полудня.

Яка їзда! Подорожні притулені до себе, не могли 
з собою говорити, бо студінь збільшена шаленим бігом 
саний цілковито на се не дозволяла. Сани сунули ся 
по рівнині так легко, як човен по воді. —  а бодай так 
як корабела при легко етильованім мори. Скоро лише 
вітер повіяв попри землю, то здавало ся, що розпро
стерті вітрила саний підносять їх до гори як на крилах. 
Медж стояв при кермі і держав ся все простого на
пряму, бо сани мали наклін бігти на бік. Вітер цілко
вито випяв вітрила. Скорість, з якою бігли сани не 
дала ся точно обчислити, але певне, що виносила не 
меньше як сорок миль на годину.

—  бели нічого не зломить ся, —  сказав Медж —  
то приїдемо на час! —  А Меджови залежало на тім, 
щоби приїхати як найскорше, бо пан Фоґ, по своєму 
звичаю, заохотив єго до сего надією значної нагороди.

Степ, куди перебігали сани, був рівний, як по
верхня моря; вій подобав на величезне замерзле озеро. 
Зелїзниця ішла в сїй охрестности луком з полудневого 
заходу на північний захід через Їранд-Айлєнд, Еолюмбус, 
найзначнїйше місто в Небрасцї, Тремон і Омагу. О на 
тягнула ся здовж правого берега ріки ІІлятте. Сани, 
що їхали просто, скорочували о много дорогу. Медж
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не мав чого бояти ся, щоби єго не здержав закрут ріки 
Плятте коло Вермон, бо тепер ріки були позамерзали. 
Отже на дорозі не було ніякої перепони і Пилип Фої 
міг лише трех рїчий бояти. с я : ушкодженя саний, про
тивного вітру або цілковитої тишини.

Але вітер не тратив сили; противно віяв так сильно, 
що аж сильно прикріплена линвою щогла вигнула ся.

Пані Ауда, добре обвинена кожухом і подорожним 
коцом, була забезпечена о скілько можна против сту- 
дени. Паспарту, червоний на лици як сонце закрите 
мракою, вдихав з вдоволенєм острий воздух. Певність 
себе, що єго ніколи не покидала додала ему нової на
дії. Бо й дійство, міркував він, оно не так зле. Замість 
приїхати до Нового Йорку рано, приїде ся вечором; 
ціла вага в тім, щоби прибути ще перед від’їздом па- 
рохода до Ліверпуля. -

Раз навіть збирала єго охота стиснути товариша 
Фікса за руку. Він-жеж не забув, що се полїцийний 
аґент постарав ся в Керне о сани і таким сиособом 
допоміг пану Фоґови дістати ся на час до Омаги. Вже 
витягав руку до Фікса, але якесь невиразне причуте 
здержало его і він взяв руку назад. Однако була одна 
річ така, на котру Паспарту не годен би був ніколи 
забути, т. е. жертва, яку зробив пан Фоґ, не надуму
ючись, щоби лиш его визволити з рук Сіуксів. Тим чи
ном виставив на небезпечність і свій маєток і житє... 
Ні, такої жертви не можна забути!

Між тим як так кождий з подорожних роздумував 
над чим иньшим, летіли сани по безмежній сніжній площи. 
бели часом сани переїздили потоки, річки і побічні ріки 
Літль-Блю-Рівера, то сего ніхто не замічав. Поля і води 
лежали під однЬстайною покривок) снігу. На цілій рів
нині не було ввдко ні одної живої душі; она лежала

ІІЇІ2ЄСІ Ьу Єоодіе
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як незаселений остров між зелїзницею Тихого Океана 
і е ї  бічним шляхом, що лучив стацию Керне з місточ
ком Св. і о с и ф : на цьіій дорозі не було нї одного села 
н ї стациї нї навіть Форту. Від часу до часу мигло блис
кавкою поперед очи яке Дерево, котрого побіліле галузе 
погинало ся під подувом вітру. Часом перелітали гро
мадки диких птахів, а часом видко було великі череди 
степових вовків, що виголоднілі і всохлі гнали за саньми. 
Тоді хапав Паспарту за револьвер і стріляв до най- 
близших. Єслиб так яка пригода спинила сани, то по
дорожні були би опинили ся в найбільшій небезпечности. 
Але сани держали ся добре, переганяли звичайно д^же 
скоро голодні громади хижаків та полишали їх за собою.

В полуднє пізнав Медж по деяких знаках, що пе
реїздять через замерзлу ріку Плятте. Не сказав нічого, 
однако був певний, що до Омаги нема вже більше як 
двайцять миль дороги.

І дїйстно не минуло й години, а зручний керманич 
опустив своє становище, хопив за линви і звинув вітрила. 
Від сильного розгону бігли сани ще з пів милі самі 
без вітрил. Вкінци задержали ся і Медж, вказуючи ру
кою на купу свїгон покритих домів, сказав:

—  Ми вже на місци.
Они справді були вже в Омазї, коло зелїзничоі 

стациї, що лучить ся безчисленними поїздами кождого 
дня зі всхідними стациями.

Паспарту і Фікс повискакували з саний та стали 
бігати, щоби розігріти ся, бо від студени майже зако
стеніли, відтак помогли злізти пану Фоїови і пані Аудї. 
Пилип Фоґ щедро розплатив ся з Меджом, Паспарту 
стиснув его дружно за руку і всі скорою ходою пу- 
етили ся на дворець.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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В Омазї, тім значнім місті' Небраски кінчить ся 
властива залізниця Тихого Океана, що лучить Сан 
Франціско з долиною ріки Міссісіпі. З  Омаги веде до 
Чікаїа просто на всхід зелїзниця „Чікаґо-Рок-Айлєнд- 
Род“ . При сім шляху лежить гіятьдесять стаций.

Поїзд, що відходив до Чікаґа, стояв вже готовий 
до від’їзд у  і наші подорожні мали ледве на стільки 
часу, щоби вбігти до вагона.

З  незвичайною скоростию переїхав поїзд останню  
часть Небраски і через Кавнсіль-БлєФС і Айове-Сіті1) 
в’їхав в державу Айове. В ночи переправив ся в Де- 
венпортї через М іссурі і минувши Рок-Айлєнд дістав ся 
до Іллїнойс. На другий день, 10-го  грудня, о четвертій 
годині перед вечером в’їхав на стацию в Чікаґо. Се 
місто відбудувало ся було вже по величезнім огни в 1 8 7 1 .  
році і красше як перед тим розсїло ся на березі пре- 
чудного озера Мічіґен.

Чікаґо віддалене від Нового Норку ще девятьсот 
миль; але кільканайцять поїздів денно перевозить звідси 
подорожних до сего найбільшого американьского 
міста. Гарна льокомотива Чікаґоско-Пітсбурскої зелїз- 
ницї гнала так скоро, немов би знала, що поважаний 
джентельмен не має нї хвильки часу до страчена. Як 
блискавка перебігла через держави Індияну, Огайо, Пен- 
сильванїю, Ню-Джерсі, попри міста з старанними наз
вами2), з котрих деякі хоч мали улицї і зелїзницї, але 
не мали ще домів. Вкінци показав ся Гедзен3) ; 11-го

*) Міста.
2) В північній Америнї дуже богато міст має римскі, 

грецкі або й иньші старинні назви я к : Рим, Сиракузи, Атени, 
Мемфіс, Картаґо і т. ин.

3) Ріка, над котрою лежить Новий йорк.
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грудня по чверть на дванайцяту в ночи заїхав поїзд- на 
стацвю та задержав ся на лівім березі ріки перед са
нок» пристанню пароходів Кунарда.

Парохід відплив перед сорокома пятьома
иїнутами до Ліверпуля!

XXXII

Пилип Фоґ боре ся з перепонами.

Здавало ся, що з від’їздом парохода гХинаи, про- 
нала для Пилипа Фоґа всяка надія на удачу его по- 
дорожя.

І дїйстно не. було сего дня в Новім Йорцї нї 
одного корабля, що міг би зараз від’їхати з Пилипом 
Фоґом до Ліверпуля.

„Переіра*, корабель Францускої заатлянтийскої 
компанії, відходив аж позавтра, т. є. 14 . грудня. До 
того-ж він не їхав до Ліверпуля анї до Лондона, 
лише до Гавру, а їхати Фоґови ще з Гавру до Сав- 
самптон значило тілько, що зречи ся всякої надії на 
виграну.

Вправдї відпливав позавтра ще один корабель, 
у, Сіті оф Паріи, компанії Аймен, але на него не було 
що числити. Всі кораблі' сеї компанії, призначені для 
емігрантів, мають слабі машини і поволи їдуть. .

Про все те дізнав ся пан Фої зі свого Бредшава.
Паспарту був цілком прибитий. Спізвити ся о со

рок пять мінут, се трохи за богато неповодженя! А у  всім
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тік завинив він, бо замість свому панови помагати, ста
вив єму заєдно якісь перепони! Колиж перейшов в па- 
мяти всї пригоди в сій подорожи, коли почислив всі 
страчені і лише задля него видані суми, коли погадав, 
що сей величезний заклад, разом з тими значними а, 
як показувало ся, непотрібними коштами цілком пана 
Фоїа зруйнує, —  то не міг здержати ся , щоби собі 
не робити як найтяжших закидів.

Однако Пилип Фоґ не зробив ему ні найменшого 
докору і воли вийшов з канцелярії заатлянтийскої плавби, 
сказав лише ті слова:

—  Завтра поїдемо дальше. Ходіть!
Пан Фоґ, пані Ауда, Фікс і Паспарту перепра

вили ся човном через Гедзен і заїхали дорожкою до 
готелю св. Микола» при улици Бродвай. Пилип Фоґ 
переспав цілу віч як найспокійнїйше, але пані Ауда 
і оба другі товариші подорожи не могли спати зі зво
рушена.

Слідуючого дня припадало 12. грудня. Від семої 
години рано сего дня аж до осьмої години і сорок пять 
мінут вечером 21. грудня було ще девять днів, три- 
найцять годин і сорок пять мінут. Отже єсли би Пилип 
Фої був виїхав вечером на найліпшім пароходї
лівії Еунард, то був би прибув на означений час до 
Ліверпуля а відтак до Лондона! .

Пан Фоґ вийшов сам з готелю, приказавиїи слузі 
ждати на себе і повідомити паню Ауду, щоби була 
кождої хвилі* готова до дороги.

Відтак пішов на берег Гедзева і тут став уважно 
глядіти між кораблями, що стояли в пристани або на 
ріці, таких, що. були готові до дороги. Вправдї богато 
кораблів повивішувало хоругви на знак, що від’їздять 
завтра з припливом моря, бо в величезній і може най-

Оідіііг ' Ь  ̂ оо^іе
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рухлввшій на сьвітї пристани Нового Йорку нема й дня, 
щоби не відпливало по кількасот кораблів у всі сторони 
сьвіта, однако се були по найбільшій части иалі що
глові кораблі', для Пилипа Фога цілком непригідні.

Вже здавало ся, що завела й ся послїдна проба, 
коли нараз побачив пан Фоґ о кільканайцять сяжнїв від 
берега гарний торговельний парохід, котрий, як можна 
було пізнати по дині, що добував ся з комина его ма
на шини, лагодив ся до від’їзду.

Пилип Фоґ переїхав човном до „ . Она
була обита в долині зелїзом, а впрочім цілком деревляна. 
Капітан був на корабли. Пилип Фої війшов на поміст 
і спитав за ним, він зараз надійшов.

Був се може пятьдесятьлїтний мужчина, старий, 
Простий моряк і як на перший погляд було видко дуже 
непривітний. Великі очи, мідяна шкіра, червоне волосе, 
груба шия —  ані сліду сьвітової оглади.

—  Пан капітан ? —  запитав Пилип Фоі.
—  Так.
— * Я Пилип Фої, з Лондона.
—  А  я АнДрій^Спіді, з КердіФа.
—  Ви зараз від’їздите?
—  За годину.
—  Везете набір до?...
—  Бордо.
—  Який набір?
—  Каміне на долині. Ніякого товару, лише тягар.
—  Маєте подорожннх?
—  Я їх не беру. Ніколи. Се товар, що займає 

місце і богато говорить.
—  Ваш корабель добре їде?
—  Одинайцять до дванайцять миль. „ и

знають.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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—  Не перевезли-б ви мене з трема особами до 
Ліверпуля ?

—  До Ліверпуля? Чому не до Х ин?‘
—  Я їду до Ліверпуля.
—  Н ї!
—  Н ї?
—  Нї. Мепї дорога до Бордо і туди їду.
—  Чи добра заплата нічого у  вас не значить?
—  Нічого.
Тон бесіди капітана вказував, що більше нема 

з ним що й говорити про се.
— А хто-ж єсть властителем „ “ ? —  

запитав Пилип Фої.
—  Я властитель, —  відповів капітан. — Кора

бель мій.
—  Я его у  вас найму.
—  Нї.
—  Куплю его.
—  Нї.
Пилип Фоґ й оком не моргнув. Між тим єго по

ложене було незавидне. В Новім Йорцї було ннакше як 
в Гоні-Коні1 і капітан „ Генриене був такий чоло
вік, як властитель „Танкадери*. Доси усував Фоґ всі 
перепони золотом. Сим разом якось не удавало ся.

А однако одиноким средством дістати ся за океан 
був корабель —  вели не бальон, про що очевидно не 
можна було й думати.

Але нараз прийшла Пилиповн Фоґови якась гадка. 
Він обернув ся до капітана і сказав:

—  Ну, а до Бордо возьмете мене?
- Н ї ,  хоч би ви заплатили й двіста доларів!
—  Я вам дам два тисячі.

" О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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—  За одну особу ?
—  За одну особу. •
—  А вас четверо?
—  Четверо.

Капітан Спіді потер рукою чоло. Заробити вісїи 
тисячів доларів, не змінивши напряму їзди, се вже щось 
значило і за ті гроші можна було покинути на якийсь 
час відразу до подорожних. Впрочім подорожні, що пла
тять по два тисячі доларів, се вже не подорожні, їх  
можпа радше уважати за цінний товар.

—  Від’їзджаю о девятій годині', —  сказав коротко 
капітан Спіді, —  і вели будете тут з вашим това
риством...

—  О девятій будемо всї на корабли! —  відповів 
рівно коротко пан Фоґ. ■

Було пів до девятої. Зі звичайним спокоєм вернув 
пан Фої на берег, сїв до дорожки, заїхав перед готель 
св. Миколая, забрав паню Луду, Паспартута а навіть 
невідступного Фікса, котрому ввіжливо жертвував без
платне місце і в хвили, коли „ “ мала рушати
в дорогу, був вже знов на еї покладї.

Боли Паспарту почув, скілько мав коштувати ся 
послїдня їзда, видав з себе таке О !, що можна було 
в тім его голосі розріжнити всї тонн хроматичної скалї.

Полїцийний аґент Фікс погадав собі, що анїлїйский 
банк иевно не вийде з сеї пригоди без тяжкої страти. 
І дїйстно, вели можна було припустити, що пан Фої 
не викине ще жменю банкнотів в море, то вже й так 
не ставало в подорожній торбі більше як еїн тисячі» 
фунтів

14
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Пилип Фоґ на висоті своєї задачі. |

Годину опісля минула „ Генпорску лїхтарню, і 
що стоїть при в’їзді до Гедзева, об’їхала кінчину Сен- І 
ді Гук і опинила ся на отвертім мори.

Цілий сей день держав ся парохід берега острова 
Льонґ-Айленд і від морскої ліхтарні' Файр-Айленд їхав 
скоро на всхід.

На другий день, 13. грудна в полуднє, вийшов на 
поміст якийсь чоловік, щоби означити положене корабля. 
Се певне мусить бути капітан Спіді. Однако н і ! Се був 
Пилип Фоґ!

Капітана Спіді просто замкнено в єго каюті і там 
він кляв та верещав з дуже оправданої причини. Все 
стало ся в дуже простий спосіб. |

Пилип Фої хотів їхати до Ліверпуля, капітан не 
хотів. Отже Фоґ згодив ся на їзду до Бордо, але від 1 
трийцятьох годин, як він всів на парохід, єго банкноти 
так добре промовили до серця зложеної з ріжних людий - 
залоги корабля, що всі: моряки, машиністи, служба, 
станули по єго стороні против капітана Спіді, тим більше, ; 
що капітан дуже зле обходив ся з своїми людьми. Для- 
того став Пилип Фоґ командантом корабля на місце 
Андрія Спіді і длятого сидів капітан в заперті а  „Ген- 
риета“ прямувала до Ліверпуля. Колиж було придивити 
ся пану Фоїови, як він поводив ся на новім своїм ста- 1 
яовищи, то кождому ставало ясно, що він колись му- 
«їв бути моряком. . ;

Як ціла справа скінчить ся, ніхто не знав. Однако 
пані Ауда була все чогось неспокійна, хоч сего нї-

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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кому не говорила. Фікс просто здурнїв, коди побачив, 
що стадо ся, Паспартутови-ж ціла пригода незвичайно 
подобада ся.

„Одинайцять до дванайцять миль“ , говорив капітан 
Спіді і дійстно так скоро пдида “ .

Отже если би на нори не було бурі, если би ві
тер не змінив ся, если дальше не лучилось би ніяке 
нещасте машині або кораблеви: то можна було надїяти 
ся, що „Генриета11 переїде 3000  миль до Ліверпуля
в тих девятьох днях від 12. до 21. грудня. Однако вже 
по приїзді' до Ліверпуля могла ціла справа змінити ся 
в некористь пана Фоґа, а то просто з причини Фікса 
і анґлїйркого банку.

. В перших днях ішла їзда знаменито. Море не було 
надто збурене, вітер віяв майже на північний всхід, 
вітрила були розпущені і „ Г“ бігла по водї як 
правдивий почтовий корабель.

Паспарту був одушевлений послїдним поступком 
свого пана. Він так тішив ся, бігав і скакав, що мо
ряки не могли надивувати ся єго зручности. бго весе
лість заразила їх всіх. Він забув на всі небезпечносїи 
і негоди подорожи і гадав лише о скорім приїзді' до 
Лондона та нетерпеливо его дожидав. Лише з Фіксом 
не говорив аиї слова.

Фікс знов не міг вже нічого піймити. „ “
завойована, залога перекуплена, Фої знаменитий моряк —  
се все переходило его поняте. Хоч впрочім все мож
ливе, бо чиж не міг сей джентельмен, що вкрав з банку 
пятьдесять пять тисячів Фунтів, украсти також і корабель ? 
А  до сего припущена приходило у  Фікса ще й підоз- 
ріне, що „ Генриета“ під проводом Фоїа цілком не їде до
Ліверпуля, лише в якесь таке місце, де сей ЗЛОДІЙ
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і морский розбійник буде цілком безпечний. Аґент 
став вже тепер на правду жалувати, що вмішав са до 
тої справи.

Капітан Спіді кидав ся в своїй каюті як скажений 
і Паспарту, що мусїв ему їду доносити, поводив ся 
з найбільшою обережностию, помимо того що був силь
ний як медвідь. '

Тринайцятого грудня минув парохід небезпечну 
лавку Ново- Фунляндиї. Ся окрестність дуже небезпечна, 
особливо в зимі, коли панують в ній незвичайно часті 
мраки і страшні вітри. Від попередного вечера спадав 
баромерт і вказував на скору зміну воздуха. І дїйстно 
змінила ся в ночи температура, сильно постуденіло 
і рівночасно вітер обернув ся на полудневий всхід.

Ся обставина дуже спиняла їзду і пан Фої, щоби 
не збити ся з дороги, мусїв звинути вітрила і подвоїти 

, пару в кітлах. Мимо того їхав вже корабель поволїйше, 
бо сильні филї били против него. Згодом перемінив ся 
вітер на оркан і можна було передвидїти, що „ “
не зможе посувати ся против розбуханих филь.

Так само як небо захмурило ся і Паспартутове 
лице і цілі два дні перевів Француз в смертельній тре- 
возї. Але Пилип Фої був відважний моряк, умів ставити 
чоло морю, та держав ся все одного напряму, вели 
„ Генриєта“ не могла переплисти поверх филь, то пе
ребивала їх, так що они заливали цїлий поміст. Ча
сом підносили филї задну часть корабля на кілька 
метрів, тоді й шруба потопала у воді, але корабель біг 
все наперед.

Однако вітер не був такий сильний як надїяно ся, 
хоч віяв дуже прикро з північного всходу і не дозво
ляв розвісити вітрил. А се дуже шкодило їздї, бо не 
можна було помогти парі.

ОідіїііесІ Ьу Соодк
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Шіснайцатого грудня минуло вже 75 днів від ви
їзду з Лондона. „ Генриета“ ще надто не припізвила 
ся. Переїхала майже половину дороги через Атлянтий- 
ский океан і то дороги найгіршої. В літі можна було 
ручити за поводжене, але в зимі було трохи инакше. 
Паспарту не відзивав ся. однако надїяв ся повної удачі, 
бо єсли би навіть завів вітер то він числив на пару.

Сего дня вийшов машиніст на поміст, підійшов до 
пана Фоґа і став з ним живо розмовляти.

Паспарту, не знати длячого —  може задля якогось 
лихого причутя —- дуже занепокоїв ся. Він був би 
не знати що дав, щоби лише почути, що говорило ся. 
Однако похопив таки кілька слів а між иньшими й се 
як его пан говорив: '

—  Чи певно так, як ви кажете?
—  Цілком певно, пане, —  відновів машиніст. —  

Уважайте, що ми вже від виїзду пал ямо у всіх печах 
і хоч вугля було досить, щоби при слабій парі заїхати 
до Бордо, то однако его не вистане, щоби при най- 
сильнїйшій парі дістати ся до Ліверпуля.

—  Я вже сему зараджу, —  відповів пан Фоґ.
Паспарту все зрозумів. Він незвичайно напудив ся.
Не ставало вугля!
—  Ну, єсли мій пан дасть і сему раду, —  пога

дав собі, —  то з него славний чоловік!
І скоро лише зійшов ся з Фіксом, не міг здержати 

ся, щоби не повідомити его о тім, що чув.
—  Отже ви гадаєте, що ми їдемо до Ліверпуля ? —  

спитав Фікс.
—  Очевидно! 4
—  От дурненький! —- відповів агент, стиснувши 

рамена, ф

Оід іїііесІ Ьу С л С  '
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Паспарту, не порозунівши добре, що Фікс хотів 
тни сказати, ладив ся вже остро ему відповісти, але 
здержав ся ; він погадав собі, що нещастний аґент му
сить дуже гризти с я : він же незвичайно завів ся, уявив 
собі, що Фої злодій і гнав ся за ним довкола землі, 
а тепер зі встидом пересьвідчує ся, що так не єсть.

А щож наміряв тепер зробити Пилип Ф ої? Сего 
не можна було знати, однако здавало ся, що Флеґма- 
тичний джентельмен найшов якусь раду, бо ще того 
самого вечера велів прикликати машиніста і сказав :

—  Паліть як можна найсильнїйше і їдьте дальше, 
доки стане вугля!

Таким чином плив корабель повною парою, але по 
двох днях, 18 грудня, заявив машиніст, що вже сего 
дня вийде вугде.

—  Не треба огня зменшувати! —  відповів
пав Фої.

Того самого дня в полуднє, означивши положене 
корабля, велів Фої Наспартутови привести до себе ка
пітана Спіді. Честному Французови здавало ся, немов 
би він мав випускати якого тигра з клітки і сходячи 
до его каюти говорив сам до се б е :

—  О, то він буде лютий!
Дїйстно по кількох мінутах вибіг на поміст ко

рабля з проклонами і криком капітан Спіді. В сій хвнли 
подабав він на бомбу, що туй-туй мав пукнути.

—  Де ми? —  були его перші слова.
5 —  Де ми ? —  крикнув ще раз охриплим голосом,

а гнів трохи его не задавив.
—  Сімсот сїмдесять миль від Ліверпуля, —  від

повів пан Фої цілком спокійно.
— Розбійники! :— кричав Андрій Спіді?
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—  Я велів вас кімнати, пане...
—  Морений розбишако!
—  ----щоби вас просити, —  говорив дальше

Пилип Фої, — продати мені ваш корабель.
—  Нї, до сто чортів, ні!
—  Я мушу его спалити.
—  Мій корабель спалити!
—  Так, бодай верхню часть, бо не стало вугля.
—  Він хоче мій корабель палити! —  кричав ка

пітан Спіді, що ледве міг ще поодинокі звуки вимов
ляти. —  Мій корабель коштує пятьдесять тисячів до
ларів !

—  Тут маєте шістьдесять тисячів, —  відповів 
Пилип Фоґ і наставив капітанови пачку банкнотів.

Ті слова зробили на Андрію Спідін чудесний вплив. 
Впрочім кождий Американець дізнає на вид шістьде- 
сятьох тисячів доларів якогось зворушена. Капітан за
був в одній хвили на гнїв, на свій арешт, словом на 
веї кривди які єму заподіяв Фоґ. бго корабель мав вже 
двайцать лїт, а тепер нагле може статись для него ще 
копальнею золота.

—  Але кадовб лишить ся для мене, —  відозвав ся 
вже незвичайно лагідним голосом.

—  Т ак ! зелїзний кадоб і машина. Згода ? —  питав 
пан Фої.

—  Згода!
І Андрій Спіді взяв банкноти, перечислив їх  і схо

вав до кишені.
Паспарту поблід, Фікс трохи не умер. Фоґ ви

дав вже до двайцять тисячів «унтів а до того даровуе 
ще кадовб і машину, т. є. майже все, що корабель 
варта. Правда в банку пропало пятьдесять пять тисячів, 
але все таки Фої незвичайно розтрачував гроші. ■
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Коли вже Андрій Спіді сховав гроші до кишенї,- 
сказав пан Ф оґ: .

—  Щоби не було вам дивно, длячого так посту
паю, то скажу вам, що вели не буду 21. грудня
0 осьмій годинї і сорок пять мінут в Лондоні, то про
граю двайцять тисяч Фунтів.

—  А я зробив сьвітлий інтерес, —  кликнув уря
дований Спіді; — маю що найменше сорок тисяч до- 
лярів чистого зиску.

По хвили відозвав ся спокійиїйше:
—  Знаєте, щ о? капітане?...
—  Фоґ.
—  Капітане Фоґ, ви дійство подабаете на амери- 

каньского бнкі.
По тій сумнівній похвалі відступив ся а Пилип 

Фоґ спитав:
—  Отже тепер корабель належить до мене?
—  Очевидно, від щогли аж до самого споду; ро-

. зуміє ся дерево! .
—  Добре. Рубайте-ж тепер внутрішну обставу

1 паліть.
Можна собі представити, кілько мусїло згоріти 

сего сухого дерева, щоби пару удержати в достаточвій 
силі. Сего дня згоріла задня часть помоста, каюти 
і мешканя.

«ОД другий день, 19. грудня, спалено щогли і пів- 
перечві бальки. Обслуга руйнувала корабель незвичайно 
охозіо, а Паспарту з топором і пилкою в руках пра- 
і£0рав за десятьох.

&£-■' Слідуючого дня, 20. грудня, спалено поруче, до- 
^ |їш н у  часть корабля і більшу половину помоста.

' Але-за те побачено пополудни ірляндсквй берег 
; І морску лїхтарню В Фестнет. і

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Мимо того був корабель о десятій годинї вечером 
ледве против міста Кінстовна. ГІилинови Фоґови ли
ш ало ся всего двайцять чотири години часу на цілу 
дорогу до Лондона, а тут потребувала лише Генриєтаи 
двайцять чотири годин, щоби доїхати до Ліверпуля, на
віть если-б їхала повного парою. А пари мусїло вкінци 
Пилипови Фоїови не стати, бо не було вже дерева!

—  Пане, —  відрзвав ся капітан Спіді, що тепер 
вже ні до чого не диви в ся, —  мені вас справді жаль. 
В се іде вам на перекір! Ми лише перед Бінстовном.

—  Так се місто, де видко он-ту лїхтарню, се 
Кінстовн? —  спитав пан Фої.

—  Бінстовн.
—  Чи можна заїхати до пристани?
— Хиба за -три години; аж в часі' припливу

моря.
—  То й ждім! —  спокійно відповів пан Фоґ, не 

зраджуючи найменьшим рухом, що хоче своєю рішучо- 
стию ще раз побороти перепону.

Бінстовн се пристань на ірляндскім побережи, де 
кораблі, що пливуть з Сполучених Держав віддають 
в переїзді листову почту. Сі листи перевозять ся зараз 
поспішними поїздами, що заєдно стоять готові'до дороги, 
до Дубліна. З  Дубліна перевозять їх  найскорійші паро- 
ходи до Ліверпуля і таким 4ином приходять онй, до 
Анґлїї о дванайцять годин скорше від найліпших замор
ених кораблів.

Тих дванайцять годин, знекуваних американьским 
курієром, задумав використати і Пилип Фоґ. Замість при- ' 
їхати до Ліверпуля на „ Генриваж завтра вечером 
був би він там вже в полуднє і в той спосіб мав би 
ще час приїхати до Лондона перед осьмою годиною.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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Около першої години рано в’їхала „ 
з припливом моря до пристани в Кінстовн і Пилип Фоґ 
попращавши капітана Спіді, лишив єго на корабли, що 
томимо знищена вартував все ще яких тридцять тисяч 
долярів.
. Подорожні переїхали зараз на берег. В сїй 
хвиЛи, коли висідали з човна почув Фікс якусь 
дику охоту арештувати пана Фоґа. Однако він сего 
не зробив. Чому? Чи може набрав ліпшого понятя 
о нїм ? чи вкіици пізнав свій блуд ? На кождий спосіб 
не відступав Фікс авї на крок від пана Фоїа. Він всїв 
з ним, з панею Аудою і Паспартутом —  що навіть не 
мав часу віддихнути по роботі' на корабли, —  о пів до 
другої до ваїона і приїхав над раном до Дубліна. 
В Дубліні' пересіли всї подорожні безпроволочно на па- 
рохід, що як раз стояв готовий до дороги.

Двайцять мінут перед дванайцатою годиною, дня 
21. грудня, прибув вкінци Пилип- Фоґ до Ліверпуля. 
Звідси до Лондона треба було їхати ще шість годин.

Але в сїй хвили приступив до него Фікс, і по
клавши руку на єго плече, показав ему приказ арешто
вана та спитав: .

:—  Чи ви пан Филип Ф ої?
—  Я, пане.
—  В імени королевої арештую вас.

ХХХІУ.

Фікс дістає заслужену нагороду.

Пилип Фоґ сидів у вязници. бго замкнули в арешті 
цлового дому в Ліверпуля, де мав пересидіти ніч, доки 
єго на другий день не заберуть до Лондона.

О ід ііііесІ Ьу Соодіе
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В хвили арештованя хотів Паспарту кинути ся 
на аґента, але єго здержали полїциянти. Пані Ауда, 
перепуджена сею пригодою, не знала, що стало ся. Па
спарту пояснив їй цілу річ.

Пана Фоґа, честного, відважного джентельиена, ко
трому завдячувала своє жите, увязнено за злодійство. 
Молода женщина запротестувала з обуренеи против та
кого підозріня, а коли побачила, що не ноже нічого 
зробити для свого спасителя, розплакала ся.

Фікс увязнив Фоґа, бо єго обовязок велів єну 
арештувати его, без огляду на се, чи він був винний, 
чи ні. Про се мав рішати суд.

Паспартута мучила страшна думка, що в цілім 
тім нещастю він провинив ся! Чому не сказав правди 
пану Фоїови? Боли Фікс виявив єму, хто він і чого 
їде за паном Фоґом, чому не повідомив о сім свого 
пана? Тоді був би пан Фоґ певне дав Фіксови докази 
своєї невинности, був би ему доказав, що він помиляе 
с я ; на всякий спосіб не був би возив своїм коштом 
і власним кораблем сего проклятого аґента, що не мав 
нічого пильнїйшого, як арештувати Фоїа в хвили, коли 
той лише вступив на анїлїйску землю. Гадка на ті по
хибки і необережність не давала бідному Фрапцузови ні 
хвилька спокою. Він плакав, бив головою до стіни!

Пані Ауда і він стояли помимо діймаючого зимна 
в сінях цлового дому. Они не хотіли звідтам усту
пити ся, хотіли ще раз бачити пана Фоґа.

Пилип Фоґ був цілком зруйнованвй, і то в хвили 
коли вже був близько мети. Се увязнене знищило ціл
ковито удачу его подорожи. Прибувши 21. грудня двай- 
цять мінут перед дванайцятою до Ліверпуля, мав Пилип 
Фої ще досить часу, бо девять годин і пятнайцять мі
нут, щоби заїхати до Лондона і явити ся перед осьмою

О ід ііііесІ Ьу ю д іе



220 ЮЛІЯ ВЕРНОГО

годиною і сорок пять иінут в клюбі реформи. На сану 
їзду до Лондона потребував лише шість годин.

бели би хто в с і ї  хвили ніг зайти до середини 
вязницї, був би побачив, що пан Фоґ сидить на лавцї 
без гніву і цілком спокійний. Не ножна було сказати, 
щоби він піддав ся своїй судьбі, але знов з другого 
боку не зворушив его сей послїдний удар так, як того 
можна було надіятись. Може кипіла в ній тиха лють, 
страшна, бо давлена, що звичайно вибухає з нездерж- 
ною силою аж в послїдвій хвили ? Не ножна знати. 
Досить, що Пилип Фоґ сидів спокійно у вязници і ждав... 
На щ о? Чи ноже чого надїяв ся? Чи вірив ще в удачу, 
коли замкнули ся за нин двері вязницї?

На всякий спосіб пан ФоІ виймив свій годинник, 
положив єго на стіл і дивив ся як посувають ся вка
зівки. Анї одно слово не вирвалось єну з уст, лише 
блеск его очий потах.

Єго положене було страшне. Хто не ніг читати 
в єго души, мусів так гадати:

Єсли Пилип Фої честний чоловік, то зруйно
ваний.

вели нечестний, то сидить замкнений.
Чи думав про який ратунок? Гадав ноже про се, 

чи нема якого виходу з того положеня? Чи розду
мував над утечею ? Здасть ся, що так, бо раз оглянув 
уважно цілу коннату довкола. Але двері були добре 
замкнені, а у вікнах була вмурована сильна решітка. 
Він знов еїв і вийнив з кишені свою подорожну за
писну книжочку. До рядка, в котрій стояли слова:

„21. грудня, субота, Ліверпуль", 
додав:
„80  ий день, 11 година 40 нінут перед по

луднем".

______ -_зо^іе
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Відтак зіожив книжку і дальше ждав.
На годиннику цлового уряду вибила перша година. 

Пан Фоґ запамятав собі, що его годинник іде скорше
0 дві мінути. Друга година! Припустивши, що вія сів 
би тепер на поспішний поїзд, то мігби прибути до Клюбу 
реформи в Лондоні ще перед осьмою годиною і сорок 
пять мінут. Зморщив легко чоло...

О другій годині і трийцять три мінути роздав са 
на коридорі шум, заскрипіли якісь двері. Чути було 
голоси Паспартута і Фікса.

На хвилю заблисли очи Пилипа Фоїа.
Розтворили ся двері і пані Ауда, Паспарту та Фікс 

вбігли до середини.
Фікс ледве дихав, его волосе було побурене... не 

міг говорити!
—  Пане, —  лепетів задиханий, —  пане... да

руйте... нещастяа подібність... ЗлоДїй увязнений вже 
від трех днів... Ви вільні!... .

Пилип Фої був вільний! Він приступив до полї- 
цийяого аґента, глянув ему бистро в очи і зробив одно 
одиноке скоре порушене, якого в житю не робив і хто 
знає, чи і пізнїйше довелось ему коли робити; він під
ніс обі руки до гори і як який автомат ударив обома 
кулаками нещастного аґента.

—  Знаменито! —  крикнув Паспарту. —  Се зна
чить ударити справді по анґлїйски.

Фікс упав на землю і' не сказав ні слова. Дістав 
заслужену нагороду. Але пан Фоґ, пані Ауда і Пас
парту вибігли з цлового будинку, кинули ся до воза
1 за кілька мінут опинили ся на двірци.

Пилип Фоґ спитав за поспішним поїздом до Лон
дона . . .
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Було сорок мінут по другій... Поїзд відійшов 
трийцятьома пятьома мінутами.

Пилип Фоґ замовив осібний поїзд.
На стациї було кілька льокомотив, готових до від’* ' 

їзду з поспішним поїздом, однако задля службових взгля- 
дів не міг поїзд відійти скорше як о третій годинї.

Отже о третій годинї виїхав Пилип Фоґ з панею 
Лудою і своїм вірним слугою до Лондона, пообіцявши 
машинїстови нагороду за скоршу їзду.

Дорогу до Лондона треба було переїхати за пів- 
шеста години і се не було би так тяжко, еслиб шлях 
був вільний. Але в дорозі мусів поїзд нераз спинювати 
ся, ждати на иньші поїзди і коли наш джентельмен при- * 
був на дворець було вже на всіх годинниках Лондона 
десять мінут перед■девятою.

Пипип Фої об’їхав землю довкола, але приїхав до 
Лондона —  о пять мінут з пізно!

Заклад був програний.

XXXV.

Порученє, котрого не тр^ба Паспартутови 
два рази повторяти.

На другий день були би не мало здивували ся 
мешканці' Севіль-Ров, еслиб їм був хто сказав, що пан 
Фої вернув з дороги. Всї двері і вікна були позамикані 
і цілий дім виглядав зверха як і попередного дня.

Пилип Фої, повелівши Паспартутови накупити жив- 
ности, вернув просто з двірця домів. До Клюбу не за
ходив, бо не було чого.

зо^іс
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Сей джентельмен прийиив удар, що его постиг зі 
звичайною рівнодушностию. Зруйнований! і то з вини 
того нещастного поліцийново а їента! Певний себе від
був цілу подорож, поборов тисячі перепон, ставив сьміло 
чоло тисячним небезпечностям, мав ще час робити по 
дорозі добродійства —  і як раз коло самої мети зні
вечив всьо брутальний поступок, котрого не міг перед- 
видїти і супротив котрого був цілком безсильний! 
Страшна доля! Зі значної суми, яку взяв з собою на 
дорогу, лишило ся дуже небогато. бго маєток складав 
ся вже лині з двайцять тисячів Фунтів, зложених у бра
тів Берінґів, але ті гроші не належали вже до него; 
він завинив їх  своїм товаришам з Клюбу реформи. По 
величезних видатках в часі подорожи був би его сей 
заклад не зробив богатїйшим, еслиб его був виграв і зда- 
еть ся що він і не числив на збогачеяе себе, але про
граний заклад нищив его цілковито. Впрочім Пилип Фоґ 
вже рішив с я ; він знав, що має тепер робити.

чт' Одну комнату в домі при Севіль-Ров віддано до 
ужитку" пані Ауди. Молода женщина була в розпуці: 
з кількох заміток пана Фоїа пізнала, що він гадає 
о чімсь страшнім.

Звістно, що Анґлїйцї, котрі вібють собі щось в-го- 
лову, а не можуть сего перевести, кінчать нераз дуже 
сумно. Длятого і Паспарту не спускав пана ФоГа 
з очий, хоч пан Фоґ не замітив сего.

Але поперед усего побіг Паспарту до своєї ком- 
нати і загасив Газову ляипу, що горіла вже вісїидесять 
днів. В скривцї на листи найшов він рахунок Газового 
товариства, отже хотів вже зробити конець тим коштам, 
що впрочім наросли з его вини.

ОідіїііесІ Ьу Соодіе
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Проминула ніч, пан Фоґ був в ліжку, але чи спав 
не знати. Пані Ауда не могла найти ані хвильки спо
кою, а Паспарту пересидів як вірний пес цілу ніч під 

- дверми свого пана.’
На другий день закликав его пан Фоґ і в кількох 

словах приказав ему приладити для пані Ауди снїданє; 
він сам вдоволить ся склянкою чаю і кусником мяса. 
Дальше велів ему перепросити паню Ауду, що не буде 
при обіді, бо мусить полагодити свої грошеві інтереси. 
Отже не зійде на долину цілий день, аж вечер буде 
паню Ауду просити о кілька хвиль розмови.

Паспарту мав лише так робити як ему пан Фоґ 
приказав. Але він не міг якось вийти з его коинати; 
стояв і дивив ся па свого пана, що не виявляв ніякого 
душевного зворушеня. бму стало жаль сего чоловіка, 
его совість робила ему безнастанні докори, бо тепер 
був він ще більше пересьвідчений 9 своїй провині як 
передтим. І справді, єсли-б він був остеріг пана Фоґа, 
если би був відкрив ему плани аґента Фікса, то Фоґ 
був би его певне не возив з собою, а тоді...

Паспарту не міг вже довше здержати ся.
—  Пане, мій! Пане Фоґ! —  промовив з жалем,

— мене проклинайте. Я провинив ся, що... -
—  Я ні на кого не жалую ся, —  відповів як 

найспокійнїйше Пилип Фоґ. —  Ідіть!
Паспарту вийшов з комнати, зайшов до пані Ауди 

і повідомив еї про наміри пана Фоґа.
—  Пані, —  додав жалібним голосом, —  я сан 

не можу нічого зробити, вї раз нічого! Я не маю иа 
пана Фоґа ніякого впливу. Може ви...

—  А який же вплив я можу мати на него, — 
відповіла пані Ауда, —  пан Фоґ не позваляе впливати 
Иа себе! Або він коли порозумів мою безграничну вдач-
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ііість для него? Чи відгадав коли, що діє ся в моїй 
еерци !... Мій друже, ви не сьміете его спускати з очий 
лвї на хвилю. Ви казали, що він має памір говорити 
зі мною сего вечера?

—  Так. панї. Тут певне іде о се, щоби забезпе
чити вашу будучність в Анґлїї.

—  Заждїи, —  відповіла молода жінка і заду- 
нала ся.

Таким чином дім при Севіль-Ров виглядав сеї не* 
ділі як пустка і перший раз, від коли Пилип Фоґ ме
шкав в нїм, не пішов до свого Клюбу, хоч годинник 
ва палаті' парламенту вибив пів до дванайцятої.

І пощо мав він*нивї іти до Кіюбу реформи? бго 
товариші не ждали вже на него. Вчера вечером о осьмій 
годині і сорок пять мінут не явив ся Пилип Фої 
в Клюбі, то й програв заклад. Він навіть не потребував 
іти до свого банкира відбирати двайцять тисяч Фунтів, 
б го  противники мали вже ва сї гроші квіт з его під
писом, они потребували лише післати до братів Берінґів 
^картку а банкири вже їм виплатять цілу суму.

Отже пан Фоґ не мав потреби виходити і не ви 
ходив. Він сидів в своїй комватї і впорядковував свої 
інтереси. Лише Паспарту ходив заедво сходами то на 
гору то на долину. Для бідного хлопця не було си- 
дженя. Він підслухував під дверми свого пана і цілком 
не гадав о тім, що зле робить; заглядав діркою від 
ключа, але думав, що має до того право: він бояв ся 
кождої хвилі якого нещастя. Часом пригадував собі 
Фікса але тепер змінив ся вже его погляд на аїента: 
він вже не гнівав ся на него. Фікс, так як кождий. го 
милив ся що-до Пилипа Фоґа і если він слідив за Фої.>м 
і увязнив єго, то зробив лише свою повинність, але він

15
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сам, Паспарту... Ся гадка цілком єго пригиоблювал 
і він уважав себе за найгіршого чоловіка.

Вкінци коли в своїй самоті почув себе надто не 
щастним, пукав до дверий паві Ауди, входив до є ї ком 
нати, сідав мовчки в кут і дивив ся на молоду жев 
щину, що все була задумана.

Около пів до осьної вечером, велів пан Ф оґ спи
тати паню Ауду, чи не схоче єго приймити і по якійсії 
хвили війшов до єї компати.

Пилип Фоґ взяв крісло і сів коло комина напротив 
пані Ауди. На єго лици не знати було н ік о го  зво
рушена. Фої був при своїм повороті так само спо
кійний і поважний як і при від’їзди

Пять мінут сидів пан Фої мовчки. Відтак поглянув 
на паню Ауду і сказав:

— ГІанї, даруєте иенї, що я взяв вас до Анїлїї?
—  Я, пане Ф ої!... відповіла панї Ауда дрожачим 

голосом.
—  Позвольте мені докінчити, —  говорив пан Фої 

дальше. —  Тоді коли я рішив вивезти вас з того краю, 
де вам грозила така небезпечність, був я ще богатий 
і міг на се числити, що мевї буде можна часть мого 
маєтку віддати вам до розпорядимости. В такім случаю 
могли-б ви тут вести щасливе і свобідне жите. Тепер я 
зруйнований.

—  Знаю о тім, пане Фоґ, — відповіла молода 
женщина, —  але я вас з своєї сторони питаю: Про
стите мені', що я їхала з вами і, хто знає, чи ваше 
припізненє задля мене не причинило ся до вашого не
щастя ?

—  Пані, в Індиях ви не могли остати, а ваше 
жите лиш тоді' могло бути забезпечене, коли ви виїхали
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так  далеко, щоби вас ті Фанатики не могли дістати 
в свої руки. ; ,

—  Отже, пане Фоґ, —  говорила дальше панї 
А уда, —  то не досить що ви виратували мене від 
страшної смерти, а ще почували себе до обовязку за 
безпечити мені будучність за границею!

—  Очевидно, панї, —  відповів Фоґ, —  тількож 
все  було против мене. Однако мимо того, прошу вас, 
позвольте мені віддати вам хоч сю одробину, що мені 
лишила ся.

* — . Але.  ̂ нане Фої, а щож буде з вами ? —  спи
тала ніГйї А Ц а.

—  Я, панї, —  відповів холоднокровно Фої, —  
не потребую вже нічого більше.

—  Однако, якже ви дивите ся на свою будуч
ність ? •

—  Так як мусить бути, —  відповів пан Фоґ.
—  На всякий спосіб, —  говорила панї Ауда, — 

такий чоловШ '^як ви не повинен терпіти недостатку.

—  Не мащ ніяких приятелів.
—  Ваш», свояки...
—  Я не маю жадних свояків.
—  То мені вас дуже жаль, ііане Фої, бо самота —  

сумна доля. Як то ? Не маєте ні одного щирогсї серця, 
Щоби з ним хоч поділити свою журбу? А  прецї ка
жуть, що двоїм навіть яещасте лекше можна пере
терпіти.

—  Так кажуть.
—  Пане Фої, —- відозвала ся встаючи панї Ауда 

і простягла^ до джентельмена руку, —  хочете мати 
приятельку і своячку? Возьмете мене за жінку?
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По тих словах піднїс ся і пан Фоґ. бго очи з а 
ясніли якимсь незвичайним блеском, его уста дрожали. 
Він глядів в лице пані Ауди. Отвергість, щирість, р і 
шучість і лагідність тих чудових очий благородної ж е н - 
щини, що відважила ся на все. щоби лише ратувати 
сего, кому все завдячувала, зробили на него величезне 
вражінє, зворушили его. На хвилю примкнув очи, не
мов хотів оминути еї погляд, але вскорі отворив їх  
знов і сказав:

— Я люблю вас ! Так, клену ся всім найсьвятїй- 
шии, що е на сьвітї, що люблю вас, що цілком до вас 
належу.

—  А х!... —  скрикнула пані Ауда, схопившись 
за груди. На голос дзвінка з’явив ся Паспарту в одній 
хвили. Він побачив, що пан Фоґ держить в своїх руках 
руку пані Ауди і догадав ся, що се має значити, бго 
лице заясніло як полудневе сонце в тропічних краях.

Пан Фоґ спитав его, чи не запізно попросити Са- 
«уіла Вільзона, пастора при костелі Марі-лє-Бон.

—  Ніколи Не запізно! —  відповів з сердечним 
«ьміхом Паспарту.

Тоді було лише пять мінут по осьмій.

—• На завтра, на понеділок, — радив Паспарту.

. —  На завтра? —  спитав пан Фоґ і поглянув на
молоду жінку. _

—  На завтра, на понеділок! —  відповіла пані 
Ауда.

Паспарту побіг як божевільний.
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XXXVI.

Папір Пилипа Фоґа іде знов в гору на локдоньскій
біржи.

Тепер треба би згадати про сю зміну публичної 
опінїї в цілій Великій Британії, коли розійшла ся вість, 
що дня 17. грудня увязнено правдивого банкового 
злодія —  якогось Джемса Странда.

Перед трема днями був Пилип Фоґ в очах всіх 
людий в Англії злочинцем, за котрим глядала поліция, 
а тепер найчествїйшим джентельменом, що відбував 
з математичною точностию свою ексцентричну подорож 
довкола землі'. ,

Що за крик, які статі по всіх часописах!
Всі заклади за і против, о котрих вже позабу

вали, всі умови і зобовязаня віджили немов воскресли 
і, нікуди правди діти, розпочала ся нова горячка за
кладів. Імя Пилипа Фоґа набрало знов розголосу.

ГІятьох товаришів джентельмена в клюбі реформи 
пережили сі три дні в великім непокою. Сей Пилип Фоґ 
про котрого вже забули, пригадавсь їм знов немов яка 
мара! Де він міг бути в сій хвили ? Сїмнайцятого грудня, 
—  в дни увязненя Джемса Стренда —  минуло сїмде- 
сять шість днів від коли Пилип Фоґ виїхав і все ще 
не було ніякої вісти про него! Чи пропав де? Чи 
може відступив від закладу, або чи їде після уложеної 
проґрами? А може й так, що в суботу 21. грудня 
о три чверти на девяту явить ся як божок точности 
в дверех Клюбу реформи. . '

Не дасть ся описати сего напружена в якім пере
. жила сі три дні тота часть анїлїйскої суспільносте Ви-
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ся дано депеші до Америки, до Азиї, щоби дізиати с я , 
що дїе ся з Пилипом Ф оїом! Рано і вечер бігали п і- 
слапцї на Севіль-Ров підглядати, що дїе ся в домі 
джентельмена... Все дармо. Навіть полїция не знала, щ о 
стало ся з бї аїентом Фіксом, котрого' она так н ещ а
сливо вислала на Фальшиву дорогу. Помимо того збіль- 
шали ся заклади все дужше і дужше. Пилип Фої був 
немов кінь на перегонах, що вже добігав до мети. П а : 
пір его купували вже не сотками як перше, але по 
двайцять, десять, по пять, а навіть і по одній штуцї. 
Вартість его росла з кождою хвилею. Старий льорд 
Ельбермель тріюмфував.

Тому то в суботу вечером панував на Пель-Мель 
і примежних улицях страшенний стиск. При вході до 
Клюбу реформи стояли ріжні Фактори і з криком 
оголошували курс Пилипа Фоґа так як яких акций ан- 
ґлїйского банку. Полїция ледве могла удержати лад 
і чим більше наближала ся година, коли Пан Фої мав 
над’їх ати , тим живійший рух проявляв ся між пу- 
бликою.

Сего вечера зібрали ся всі пять товаришів пана 
Фоїа вже о осьмій годині в великій сали Клюбу ре
форми. Були тут оба банкири Джон Сулїван і Самуіл 
Фалентін, інжинєр Андрій Стюарт, Вальтер РальФ адмі
ністратор анґлїйского банку і броварник Тома Фленеґея. 
Всі ждали з великою нетерпеливостию.

Коли годинник вказав осьму годину і двайцять пять 
мінут, встав Андрій Стюарт і сказав:

—  Панове, за двайцять мінут мине речинець, 
який ми назначили пану ІІилипови Фоїови.

—  0  котрій годивї прийшов послїдаий поїзд з Лі
верпуля? —  спитав Тома Фл^неїен. .
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—  О сеиій і двайцять три мінути, —  відповів 
Вальтер РаіЬФ, —  а найблизший поїзд приїде аж де
сять мінут по дванайцятій.

—  З того, панове, виходить, —  відозвав ся знов 
Андрій Стюарт, —  що если би Пилип Фоґ був при
їхав о сеиій і двайцять три нінути, то був би вже 
тут. Отже можемо собі сказати, що ми вже виграли 
заклад.

—  Заждїм ще і не перехапуймо ся, — відповів 
Самуіл Фалептін, —  ви знаєте, що наш товариш .не
звичайно ексцентричний. Ми-ж знаємо єго точність. Н і
коли не прийде за пізно, але й ніколи за вчасно. Отже 
дуже можливо, що він появить ся тут в послїдній 
хвили і се цілком не дивувало-б мене.

—  А я, —  сказав Андрій Стюарт, що визначував
ся своєю нервовостию, —  я не увірив би сему, хоч 
би й єго побачив. .

—  Очевидно! —  замітив Тома Фленеґен, —  намір 
Пилипа Фоґа був дуже нерозважний, бо хоч би він 
був і найточвїйшвй, то все таки день або два дні опі 
зненя може знищити цілу сю подорож.

—  І се дивно, — додав Джон Сулїваи, —  що 
ми не дістали від нашого товариша ніякої звістки, 
а прецї-ж стрічав він по дорозі' не одну телеграфічну 
стацию.

—  Панове, він програв, —  кликнув Андрій Стюарт, 
—  сто раз програв! Впрочім, як знаєте, приїхав па- 
рохід „Х иияи з Нового Йорку, одинокий корабель, ко
трим Фої міг вернути до Ліверпуля, вже вчера до Лон
дона. Отже перегляньте спис подорожних в Газеті „ПІіп- 
пінґ“ ; Пилипа Фоґа нема між подорожними. Припустім, 
що подорож ішла як найліпше, то таки сумнїнаю ся, 
чи наш товариш заїхав хоч би до Америки! —  Я га-

'  • /гг.'Г/. ■-
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даю, що він приїде бодай о двадцять днів пізнїйиіе, 
а старий льорд Ельбермель певно програє своїх пять 
тисяч Фунтів!

—  Се ясна річ, —  відповів Вальтер Ряльф —  
завтра предложнмо лито братям Берінїам квіт пан» 
Фоїа і конець на тім.

В сій хвили вибив годинним осьму годину і сорок 
мінут.

—  Ще пять мінут, —  сказав Андрій Стюарт.
Всі пить зглянули на себе. Може бути, що серце

у них трохи скорше било, однако й заклад був знач
ний, навіть для добрих грачів! Але они не хотіли дати 
сего пізнати по собі і на зазив Самуіла Фалєнтіна за
сіли до вартового столика.

—  Я не віддав би мого чотирогисячного уділу 
хоч би мені давали до него ще й три тисячі девятьсог 
девятьдесять девять фунтів!

Вказівка стояла тепер на осьмій годині і сорок 
двох мінутах.

Грачі розібрали карти, але їх  очи були звернені 
на годинник і хоч як певні себе були, то однако ви
давались їй мінути незвичайно довгі.

—  Осьма і сорок три мінути, —  сказав Тома Фле- 
неїен, збираючи подані ему РальФом Вальтером карти.

На хвилю запанунала тишина в великій клюбовій 
сали. Але з надвору доносив ся гамір і шум товпи, 
а нераз і голосний крик. Маятник годинника значив 
з математичною точностию секунди. Кождий грач міг 
числити шістьдесяті части мінути.

—  Осьма година і сорок чотири мінути! — ска
зав Джон Су Ліван голосом, що виразно вказував на 
его зворушене.
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ІЦе одна мінута і заклад був виграний. Андрій 
Стюарт і его товариші полишили г р у : відложили карти 
і числили секунди.

В сорок і другій секунії не було чути нічого, 
в пятьдесятій ще нічого!

В пятьдесятій пятій секунді роздав ся на дворі 
грбиогласний галас, оплески, крики „славно", а навіть 
лроклони, що доносили ся аж до клюбової саїї.

Грачі повставали.
В пятьдесятій і семій секунді отворили ся двері 

сальона і заки маятник вказав ш істдесяту секунду 
явив ся на порозі Пилип Фої, окруженнй божевільною 
товпою, що насильно впхала ся до Клюбу і сказав 
своїм рівнодушним голосом:

—  Панове, ставлю ся в слові!

XXXVII.

Доказ, що Пилип Фоґ нічого не зискав на подо- 
рожи крім свого домашного щастя.

Так, се був дїйстно Пилип Фоґ.
Як знаємо, дістав Паспарту від свого пана приказ 

о осьмій годині і пять мінут вечером, —  отже майже 
двайцять чотири годин по приїзді подорожних до Лон
дона, —  щоби пішов до Всч. о. Самуіла Вільзона 
в справі одного вінчаня, що мало відбути ся на дру
гий день.

Урядований Паспарту побіг скоро до мешкана 
сьвященика. Пастора не було ще дома і Паспарту 
мусїв ждати ще яких двайцять мінут.
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' Коли він вийшов з мешканя сьвященика була осьиа 
година і трийцать пять мінут. І вія біг як шалений, 
немов гураїан кидав перехожих на землю та по трех 
мінутах прибіг задиханий до комнати Пилипа Фоїа при 
Севіль-Ров.

Він неиіг говорити.
—  Що стщо ся? —  спитав пан Фоґ. •
— Прошу пана... весїле... неможливе...
—  Неможливе?
—  Неможливе... на завтра.
—  Чому?
—  Бо завтра... неділя!
—  Понеділок, —• відповів пан Фоґ.
— Ні... нині... субота.
—  Субота? Не може бути!
—  Так, так! —  кликнув Паспарту. —  Ви по

милили ся о один день! Ми приїхали двайцять чотири 
годин . скорш е, але тепер маємо лише десять мінут 
часу!

І він вхопив з незвичайною силою пана Фоїа за 
руку та витягнув его з хати. •

Так вийшов пан Фоґ зі своєї комнати і з дому 
і не надумуючись скочив до дорожки, обіцяв візникови 
сто Фунтів та переїхавши по дорозї два пси і спи
нивши пять возів, приїхав до Блюбу реформи.

Годинник показував осьму годину і сорок пять 
. мінут, коли він увійшов до великої клюбової салї...

Пилип Фої об’їхав землю в вісімдесятьох днях 
і виграв двайцять тисяч «унтів иітерлїнґів!

Тепер питане, як се могло стати ся, що такий 
точний, такий поважний чоловік як Пилип Фоґ поми
лив ся о один день? Звідки пішдо, що він гадав, що
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приїхав до Лондона в суботу, 21. грудня, коли се була 
лише нятниця, 20. грудня і сімдесятий девятий день від 
єго виїзду?

Се стало ся дуже просто.

Пилип Фоґ, не знаючи сам о тім, зискав один день 
понад свою проїраму, а то з тої причини, що об’їздив 
землю на всхід, бо если би був їхав на захід, був би 
один день утратив.

їдучи на всхід сонця зискував Пилип Фої на 
кождім степени чотири мінути, а що тих степенів е на 
земли триста шістьдесять, то помноживши ї ї  через чо
тири мінути, вийде як раз двайцять чотири години, т. 6. 
одна доба. Або ивьшими словами, коли Пилип Фої, 
їдучи на всхід, бачив вісїмдесять разів як сонце всхо 
дило, то єго товариші в Лондоні бачили се лиш сїмде- 
сять девять разів. Звідси пішло, що они вижидали єго 
в Клюбі реформи в суботу, між тим як пан Фоґ думав, 
що се неділя.

Се все був би доказав славний Наспартутовий го- 
гинник —  бо він все ішов після лондовьского годин
ника, —  але сей годинник показував лише години і мі
нути, а не дні.

Отже Пилип Фої виграв двайцять тисячів Фунтів; 
але що він видав в дорозі до девятнайцять тисяч, то 
не богато зискав. Однако, як сказано, не йшло пану 
Фоґови в тім закладі о гроші, лише о те, щоби по
ставити на своїм. 1 дуже імовірно, бо навіть тих тисяч 
фунтів, що ему остало, розділив між Паспартута і не- 
щастного Фікса, на котрого не міс гнівати ся. Однако 
для точности відтягнув він слузі з тих пятьсот фунтів 
всю палежитість за Газ, що горів в єго комнатї 1920 
годин.
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Того самого вечера сказав пан Фої до пані Ауди 
своїм звичайним, рівнодушним голосом:

—  Чи ви, пані', годите ся ще й тепер на вінчане ?
—- Пане Фої, —  відповіла пані Ауда, — я по

винна би вам се питане поставити. Ви були зруйновані, 
тепер ви богаті...

—  Даруйте, пані, сей маєток належить до вас. 
бсли-б ви не були говорили о вінчаню, то мій слуга 
не був би пішов до сьвященика і я не був би дізнав ся 
про мою похибку, отже...

—  Любий пане Фої!.. —  сказала молода жен- 
щина.

—  Люба Аудо... —  відповів Пилип Фої.
Розуміє ся, що весїлє відбуло ся за сорок вісі»

годин, а Паспарту урадовапий, гордий і прибраний як 
вайлїйпше був дружбою пані Ауди. І ся честь нале
жала ся цілком справедливо єму, бож він на своїх руках 
виратував єї від неминучої смерти.

На другий день, скоро лише розвидніло, запукав 
Паспарту до дверий свого пана.

Двері отворили ся і на порозі явив ся пан Фої.
—-  Що там, Паспарту?
—  От щ о, прошу пана! Власне тепер прийшло 

мені на гадку...
—  Щ о?
—  Що ми могли об’їхати землю лише в сімдесятьох 

вісьмох днях.
—  Певне, —  відповів пан Фоґ, —  еслиб ми не 

були їхали через Індиї. Але тоді не. були-б ми виряту
вали паві Ауди і она не була би моєю жінкою... .

І пан Фої замкнув спокійно двері. Таким чином 
виграв пан Фої заклад і об’їхав землю за вісїндесять
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днів! До того уживав він всяких' средств перевозових: 
почтових кораблів, зелїзниць, возів, яхтів, торговельних 
кораблів, саний, слонів. Дивачний джентельмен задержав 
в часі цілої подорожи свою незвичайну холоднокров
ність і точність. А що на тім зискав? Що ему при
несла подорож ?

Скаже хтось, що нічого. Може бути, що нічого 
крім гарної і милої жінки, що ма вдивовижу всіх людий 
зробила єго вайщасливійшим чоловіком!

І чиж не варта об’їздити землю хочби й для 
неньшої ціди?

П ереклав А . 77.
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