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«Не ваше, щоб розпоряджатися» з
книги «Життєпис полковника Девіда

Крокетта» (стислий виклад)

Питання для роздумів. Якщо людина або сім'я перебувають у скрутному становищі, яка
допомога краще: від держави чи приватних осіб?

Якось у Палаті представників обговорювали законопроєкт про призначення
фінансової допомоги вдові заслуженого морського офіцера. Одна за одною звучали пишні
промови на підтримку цього законопроєкту. Спікер вже збирався поставити питання на
голосування, аж ось слово взяв Крокетт:

«Пане спікере, — почав він, — я поважаю пам'ять покійного та співчуваю горю
його сім'ї не менше, ніж будь-хто з людей, котрі сидять у цьому залі. Але ми не повинні
дозволити, щоб повага до пам'яті покійних або співчуття до рідних, які їх пережили,
завели нас на шлях несправедливості до інших живих. Не варто витрачати час і доводити,
що Конгрес не має права виділяти ці кошти як благодійну допомогу: це добре відомо всім
присутнім. Як приватні особи ми можемо жертвувати на благодійність будь-які суми з
власної кишені, але як члени Конгресу ми не маємо права асигнувати на подібні цілі
жодного долара з державної скарбниці. Ми чули красномовні заклики до нашої щедрості
на тій підставі, що це, мовляв, є нашим боргом перед покійним. Пане спікере, покійний
прожив ще багато років після закінчення війни та працював до самої смерті, але мені
жодного разу не доводилося чути, що держава йому щось заборгувала.

Ми всі тут знаємо, що це не борг. Виділити ці кошти як сплату боргу буде грубим
зловживанням. У нас немає жодних повноважень віддавати їх на благодійність. Однак,
пане спікере, як я вже говорив, ми маємо право пожертвувати будь-яку суму з власної
кишені. Я найменш заможний серед усіх присутніх. Совість не дозволяє мені підтримати
цей законопроєкт, але я з радістю пожертвую свою тижневу платню на користь нещасної
вдови, і якщо кожен член Конгресу вчинить так само, зібрана сума перевищить зазначену
в законопроєкті».

І він сів на своє місце. У залі запанувала тиша. Законопроєкт був поставлений на
голосування і відхилений більшістю голосів, хоча немає сумнівів у тому, що, якби не
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виступ Крокетта, він був би прийнятий одноголосно.
Пізніше, коли приятель запитав Крокетта, чому той виступив проти виділення

коштів, полковник дав таке пояснення:
«Якось увечері, кілька років тому, я стояв на сходах Капітолія разом із групою

інших конгресменів. Раптово ми побачили, як вдалині, над Джорджтауном, з'явилася й
почала рости заграва. Було зрозуміло, що то велика пожежа. Ми миттю взяли візника й
помчали туди на всіх парах. Вогнеборці доклали всіх можливих зусиль, але швидко
приборкати вогонь не вдалося, і багато будинків згоріло, багато сімей втратили домівки, а
деякі — взагалі все, що мали, крім одягу, що був на них. Було дуже холодно, і коли я
побачив стількох нещасних жінок і дітей, мене охопило прагнення їм допомогти.
Наступного ранку на розгляд Конгресу було внесено законопроєкт про виділення
погорільцям одноразової допомоги в розмірі 20 000 доларів. Ми відклали всі інші справи
та прийняли закон якнайшвидше.

Наступного літа, коли настав час починати передвиборчу кампанію, я вирішив
об'їхати свій виборчий округ. У мене не було там опозиції, але, оскільки до виборів ще
залишався час, трапитися могло будь-що. Проїжджаючи якось тією частиною свого
округу, де мене майже ніхто не знав, я побачив у полі орача, який наближався до дороги.
Я розрахував свою ходу так, щоб ми зустрілися з ним біля огорожі. Коли він підійшов, я
заговорив із ним. Він відповів ввічливо, але, як мені здалося, досить холодно.

Я почав:
— Друже, я один з тих нещасних, яких називають кандидатами, і...
— Так, я вас знаю. Ви — полковник Крокетт. Я колись бачив вас і на останніх

виборах проголосував за вас. Ви, напевно, знову проводите передвиборчу кампанію, але
краще вам не витрачати ні свій, ні мій час. Я більше не проголосую за вас.

Це був удар під дих... Я благав його сказати, у чому річ.
— Полковнику, не варто витрачати на це ні часу, ні слів. Цього вже не виправити,

але минулої зими при голосуванні ви зайняли позицію, яка показує, що або ви не в змозі
розібратися в Конституції, або вам не вистачає чесності та твердості керуватися нею. У
будь-якому разі ви не гідні того, щоб представляти мої інтереси. Але вибачте за те, що
висловлюю це у такий спосіб. Я не мав наміру скористатися правом виборця на відкриту
розмову з кандидатом для того, щоб вас скривдити чи образити. Я просто хочу зазначити,
що у нас із вами абсолютно різне розуміння Конституції; і я скажу вам те, чого не мав би
казати, якби не моя грубість: що я вважаю вас чесним... І хоча в мене немає сумнівів
щодо вашої чесності, я не можу закривати очі на хибне тлумачення Конституції з вашого
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боку, адже це священний документ, і ми повинні неухильно дотримуватися всіх його
положень. Наділена владою людина, яка не розуміє Конституції, є небезпечною, і що
вона чесніша, то небезпечніша.

— Повністю із вами згоден, але це, певно, якась помилка. Я не пам'ятаю, щоб
минулої зими голосував із будь-якого конституційного питання.

— Ні, полковнику, це не помилка. Хоча я живу в глушині та рідко виїжджаю з
дому, я виписую газети з Вашингтона й дуже уважно стежу за всім, що відбувається в
Конгресі. Отож минулої зими я вичитав, що ви проголосували за виділення одноразової
допомоги в сумі 20 тисяч доларів джорджтаунським погорільцям. Було таке?

— Друже, визнаю. Ви мене впіймали. Та невже хтось буде скаржитися з приводу
того, що наша велика й багата країна, та ще в той час, коли скарбниця повна, витратила
таку мізерну суму, як 20 тисяч доларів, на полегшення страждань нещасних жінок і
дітей? Впевнений, що на моєму місці ви вчинили б так само, як і я.

— Ідеться не про суму, полковнику, а про принцип. По-перше, сума коштів у
державній скарбниці не повинна бути більшою, ніж це необхідно для виконання урядом
покладених на нього завдань і функцій. Але річ не в цьому. Право стягувати й
розподіляти гроші на свій розсуд — це найнебезпечніше право, яким тільки може бути
наділена людина. Особливо в нашій системі, де поповнення скарбниці відбувається
завдяки податкам і зборам, від яких не може ухилитися жодна людина в країні незалежно
від свого фінансового становища, і що вона бідніша, то більше їй доводиться платити в
пропорційному відношенні. А ще гірше ось що: людина навіть не знає, де центр ваги тієї
системи, яка тисне на неї, адже жодному громадянину в Сполучених Штатах достеменно
невідомо, скільки він насправді платить державі.

Інакше кажучи, допомагаючи одному постраждалому, ви витягаєте ці кошти з
кишень тисяч інших людей, які, можливо, перебувають у ще скрутнішому становищі.
Якщо ви маєте право роздавати державні гроші просто так, конкретна сума допомоги
стає питанням вашого особистого вподобання, адже ви маєте однакове право виділити як
20 мільйонів, так і 20 тисяч. Якщо ви маєте право надавати допомогу одному, ви маєте
право надавати її всім. А оскільки Конституція не дає визначення благодійності та не
містить конкретних сум, то ніщо не перешкоджає вам на свій розсуд роздавати державні
кошти на цілі реальної чи уявної благодійності кому завгодно і в будь-якому розмірі, який
ви вважаєте доречним. Ви, безумовно, розумієте, які широкі можливості це відкриває для
шахрайства, корупції та фаворитизму, з одного боку, і для пограбування народу — з
іншого.
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Ні, полковнику, Конгрес не має права займатися благодійністю. Як приватні
особи, члени Конгресу можуть роздавати стільки своїх особистих коштів, скільки їм
заманеться, але вони не мають права витрачати на подібні цілі жодного долара з
державної скарбниці. Якби в цьому окрузі згоріло вдвічі більше будинків, ніж у
Джорджтауні, ні вам, ні будь-кому з решти членів Конгресу не спало б на думку виділити
хоча б один долар на користь погорільців. У Конгресі засідають близько 240 наших
обранців. Якби кожен із них проявив співчуття до постраждалих, пожертвувавши на їхню
користь свою тижневу платню, загальна сума перевищила б 13 тисяч доларів. У
Вашингтоні та околицях не бракує багатіїв, які могли б запросто пожертвувати 20 тисяч
доларів, не позбавляючи себе розкоші. Однак конгресмени вирішили не розлучатися зі
своїми грошима, якими, якщо вірити газетам, не всі з них розпоряджаються розумно;
вашингтонська публіка, безсумнівно, була вам вдячна, що ви роздали те, що вам не
належить, і тим самим позбавили її від необхідності викласти кошти із власної кишені.
Згідно з Конституцією, народ наділив Конгрес певними повноваженнями. У межах цих
повноважень конгресмени можуть стягувати податки й виділяти державні кошти на ті
потреби, які вони вважають доцільними, і це все. Все, що виходить за межі цих прав, є
узурпацією та порушує Конституцію.

Отже, як бачите, полковнику, ви припустилися, на мій погляд, надзвичайно
серйозного порушення Конституції. Створений вами прецедент є величезною небезпекою
для країни, бо варто Конгресу лише спробувати поширити свої повноваження за межі
Конституції — і цей процес не зупинити, а народ стає беззахисним перед обличчям
можновладців. Я не маю сумнівів, що ви діяли щиро, але краще від цього нікому не стало,
хіба що принесло особисто вам душевний спокій. Ось чому я не можу голосувати за вас.

...Я відчув себе розтоптаним. Я зрозумів, що якби в мене була опозиція і цей
чоловік виступив би з промовою, він настроїв би інших на відповідні виступи, і в цьому
окрузі я б своє вже відспівав. Я не спромігся йому відповісти, а насправді був настільки
переконаний у правильності його суджень, що навіть і не хотів. Однак мені треба було
його вдовольнити, і я промовив:

— Друже, ви влучно підмітили, коли сказали, що в мене не вистачило глузду
зрозуміти Конституцію. Я намагався в усьому керуватися її положеннями та, як мені
здавалося, досконало їх вивчив. У Конгресі я чув багато промов про його повноваження,
але те, що ви сказали тут у полі, біля плуга, має в собі більше здорового глузду, ніж усі
зразки красномовства, які мені коли-небудь доводилося чути. Якби мені вистачило
розуму самому додуматися до того, що ви мені сказали, я б швидше стрибнув у вогнище



5

перш ніж проголосувати так, як тоді. І якщо ви мені пробачите і ще раз проголосуєте за
мене, то нехай мене розстріляють, якщо я ще хоч раз проголосую всупереч Конституції.

Він відповів зі сміхом:
— Так, полковнику, хоч ви вже присягалися у цьому раніше, але я повірю вам за

однієї умови. Кажете, ви переконані, що проголосували неправильно. Ваше визнання цієї
помилки принесе більше користі, ніж покарання за неї. Якщо, обходячи округ, ви будете
розповідати людям про це голосування і про те, що визнаєте, що прийняли неправильне
рішення, то я не тільки віддам вам свій голос, а й зроблю все можливе для стримання
опозиції. Гадаю, мені це вдасться.

— Якщо я цього не зроблю, — сказав я, — нехай мене розстріляють; а щоб
переконати вас у своїй щирості, я повернуся сюди за тиждень або днів за десять і, якщо
ви зберете людей, виступлю перед ними з промовою. Влаштуйте барбекю, я все оплачу.

— Ні, полковнику, ми в цьому районі люди небагаті, але маємо що принести для
барбекю та навіть поділитися з тими, в кого нема нічого. За кілька днів збір врожаю
закінчиться і ми зможемо один день відпочити. Сьогодні четвер; гадаю, субота
наступного тижня нам підходить. Приїздіть до мене в п'ятницю, підемо на барбекю разом,
а я обіцяю зібрати дуже поважних людей, які зможуть побачити й послухати вас.

— Гаразд! Я прийду. Але наостанок скажіть мені одну річ. Я маю знати ваше ім'я.
— Мене звати Банс.
— Гораціо Банс?
— Так.
— Що ж, пане Бансе, я ніколи не бачив вас раніше, хоча ви говорите, що бачили

мене, але я вас добре знаю. Я радий, що ми познайомились, і дуже пишаюся тим, що
можу сподіватися на дружбу з вами.

Наша зустріч стала для мене одним із найкращих подарунків долі за все моє
життя. Він рідко з'являвся на публіці, але його добре знали завдяки видатному розуму та
непідкупності, серцю, сповненому доброти та людяності, що проявлялися не лише в його
словах, а й у вчинках. Він був справжнім оракулом у своїй місцевості, а слава про нього
поширилася далеко за межі кола його друзів та знайомих. Хоча ми ніколи раніше не
зустрічалися, я багато про нього чув, і якби не ця зустріч, у мене, найімовірніше,
з'явилася б опозиція, і я би програв. Я був упевнений в одному: жодна людина в цьому
районі не буде протистояти його голосу.

У призначений час я приїхав до нього, дорогою розповідаючи суть нашої з ним
розмови всім, кого зустрічав, і кожному, в кого ночував, і я побачив, що люди
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цікавляться моєю особою та вірять мені набагато більше, ніж раніше.
Хоча я дуже втомився, коли дістався до нього, і за звичайних обставин ліг би рано

спати, але в той день ми розмовляли до півночі про державний устрій та діяльність уряду,
і саме тут до мене прийшло справжнє розуміння цих понять, яких я не усвідомлював
раніше.

Наступного ранку ми прийшли на барбекю, і, на мій подив, там зібралося близько
тисячі осіб. Я познайомився з багатьма людьми, яких раніше не знав, і вони з моїм другом
представляли мене іншим, доки я не познайомився з усіма — принаймні, тепер вони всі
мене знали.

Настав час мого виступу. Люди зібралися біля зведеної заздалегідь трибуни. Я
почав свою промову словами:

— Шановні земляки! Я стою сьогодні перед вами, відчуваючи себе новою
людиною. Нещодавно мені відкрилася істина, яку я не міг усвідомити раніше через власне
невігластво та упередження. І зараз я відчуваю, що можу принести вам більшу користь,
ніж раніше. Сьогодні я прийшов сюди радше для того, щоб визнати свою помилку, аніж
щоб отримати ваші голоси. Цим визнанням я зобов'язаний і собі, і вам. Вам вирішувати,
голосувати за мене чи ні.

Я розповів їм про пожежу і про свій голос за прийняття рішення про виділення
коштів, а потім пояснив, чому я зрозумів, що помилився. Завершив я свій виступ такими
словами:

— А тепер, шановні земляки, мені залишається тільки сказати вам, що більша
частина промови, яку ви з такою цікавістю слухали, була просто повторенням тих
аргументів, за допомогою яких ваш сусід, пан Банс, переконав мене в моїй помилці.

Це найкраща промова в моєму житті, але завдячити нею я повинен саме йому. Я
сподіваюся, він задоволений такою трансформацією, і хочу попросити його піднятися
сюди й сказати вам про це особисто.

Він піднявся на трибуну і сказав:
— Шановні земляки, я з величезним задоволенням виконую прохання полковника

Крокетта. Я завжди вважав його бездоганно чесною людиною, і я переконаний, що він
буде сумлінно виконувати все, що він вам сьогодні пообіцяв.

Він спустився з трибуни, і серед натовпу глядачів здійнявся такий галас на
підтримку Деві Крокетта, якого я досі ніколи не чув.

Я не дуже сентиментальний, але тієї миті мені перехопило подих, і я відчув, як по
щоках покотилися великі горошини сліз. А зараз я хочу сказати вам, що пам'ять про ці
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кілька слів, сказаних такою людиною, і про ті щирі емоційні вигуки присутніх варта для
мене більше, ніж всі отримані почесті та вся моя нинішня або майбутня репутація як
члена Конгресу.

— Отже, сер, — завершив Крокетт, — тепер ви знаєте, чому вчора я виступив із
цією промовою.

Зараз я хотів би звернути вашу увагу на одну річ. Як ви пам'ятаєте, я
запропонував колегам пожертвувати тижневу платню. У Конгресі засідає досить багато
дуже заможних людей, які не замислюючись викинуть тижневу платню або навіть більше
на званий обід або вечірку з потрібними людьми. Деякі з них виступили з палкими
промовами про те, який величезний борг вдячності несе наша країна перед покійним
моряком, про те, що цей борг не може бути сплачений грошима, і про те, яким нікчемним
і дрібним є мерзенний метал у порівнянні з честю нації, особливо коли йдеться про таку
мізерну суму, як 10 тисяч доларів.

Але жоден із них не відповів на мою пропозицію. Гроші для них — ніщо, коли
вони запускають руку до народної кишені. Але це також єдина важлива річ, за яку
більшість із них борються, а дехто готовий пожертвувати честю, принципами й
справедливістю».

Люди, які займають державні посади, отримують їх лише завдяки лідерству — в
хорошому чи поганому сенсі — серед електорату.

Гораціо Банс є яскравим прикладом відповідального громадянина. Якби таких
громадян було більше, ми побачили б на державних посадах багато нових облич або, як у
випадку з Деві Крокеттом, нових Крокеттів.

Для того, щоб з'явилися нові обличчя або нові Крокетти, ми повинні плекати
Гораціо в собі!

Заключні думки. Що ви думаєте про наступні кометарі Леонарда Ріда до цієї
статті?

Люди, які займають державні посади, отримують їх лише завдяки лідерству — в
хорошому чи поганому сенсі — серед електорату.

Гораціо Банс є яскравим прикладом відповідального громадянина. Якби таких
громадян було більше, ми побачили б на державних посадах багато нових облич або, як у
випадку з Деві Крокеттом, нових Крокеттів.

Для того, щоб з'явилися нові обличчя або нові Крокетти, ми повинні плекати
Гораціо в собі!
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