
Лїсак Тамаренко.

М И Н У Л Е .
(Оповідання батюшки).

Саморозвій на ґрунті національнім — то була найголовнїйша 
мета, яку переважно мав на увазі богослов Неон Вакуловський. 
Думки про цю свою мету він яко мога ширив і розповсюджував 
між товаришами. Отеє тепер він дуже захоплений працею: треба 
йому на завтра виготувати лекцію по „основному"...

Отже не вважаючи на такі неприємні справи він не кидав ду
мок і про національне питаннв. Широкими кроками міряє Неон Мар- 
кович чималу богословську клясу, махає як вітряк крилами, дов
гими руками і упитує в свою голову семінарську мудрацію:

— Кант у цьому питанню робить дуже великі хиби і помилки,
— проказує він.

—■ А читав ти „Кайдашеву сїмю?й — це він раптово звер
нув ся до товариша, який сидїв на катедрі і виписував щось із 
мінеї.

— Читав — одновів той спокійно.
— Дуже хороша річ! — сказав оце і побіг.
— Кант,— завзяв він знову,— у цьому питанню робить дуже 

великі хиби і помилки; що до Геґеля — то Геґель теж не витримав 
становища...

— А читав ти „Бабу Параску"? — звернув ся він до мо
лоденького фільософа, що зайшов на побалачку до знайомого' 
богослова.

— Ні, не читав.
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— Як же то можна не прочитати такого талановитого і ко
штовного твору, та ще й до того висловленого на нашій рідній 
мові ?

Неон Маркович одним замахом дав по шапцї Канту і Геґелю 
і тепер, коли у нього трохи одлїг богословський запал, він почу
вав себе здатним до національної боротьби з безвусим фільософом...

— Що-ж ти читав по українськи?
— А нічого!
— Як же то так можна, щоб не прочитати нічого на своїй 

рідній мові?
— А хиба мало росийських письменників, хиба бракує вели

ких повістярів росийських, щоб я мав клопіт заходитись біля якоїсь 
„Баби Параски“ ?

— Боже милий, що ти говориш? Схамени ся!
— А що таке? Не під ніс!... Я цілком космополіт, коли хо

чеш знати!
Сказав це фільософ і згорда глянув на Неона, вважаючи 

свої погляди безмірно висшими над поглядами того.
Я сидїв па передній лавцї і пересьвідчував ся текстами, 

якими можна було довести до каяття самого заклятого штунда, аби 
він тілько захтїв зі мною сперечатись, і чув сперечку проміж фі
льософом і Неоном до слова.

— Космополітизм — то річ нікчемна; космополіт і безбать- 
чѳнко і безматченко: то чоловік, який не має нї племени, нї роду,
— так говорив розпалюючись за кождим словом усе гірше Неон 
Маркович.

Мені* здавало ся — я десь чув ті речі, але я не міг при
гадати, де, і слухав пильно, до якого краю доведе їх Неон Мар
кович. А він ожив. Очи його блищали. Він говорив і слово його 
лилось плавно і доладно, як по писаному.

— Ти голубе подивись, — усовіщав він фільософа, — як 
хороше і любо у нас на Україні весною... Зникне снїг, цвитуть 
садки вишневі, зазеленїе гай і пташки налетять усяк і.. Піди тоді, 
прокинувшись раненько, до річки, або у бір... Чого там тілько не 
почуєш ? Співає соловейко, співа і ипыне співуче птаство... Десь по- 
чуеть ся відгук зазулї, воркує горлиця, кигиче чайка над водою, 
а жайворонок звив ся у небо і чуєть ся звідтіль його для мене 
найлюбійша пісня. І  щоб то стало ся, коли-б і птаство завзялось
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до космополітизму? Який прегарний соловейко і пречудові його 
співи, а чи булоб гаразд, коли-б усяк схотів співати соловейком, 
хоча б і зміг? Не знаю, як то ти? А я дванацять раз скорійше 
пристану слухати концерт сучасний з ріжних голосів, як тисячі 
і сотні соловейків. Для мене навіть жаби чий концерт має свою 
вагу... Тай маєш ти яке право перешкодити тій жабі кумкать по 
свойому, як вона хоче?

Отак запалено говорив Неон Маркович до безвусого фільо- 
софа! Про що далі у них ішла розмова, я не знаю, бо вони одій- 
шли від мене далеченько, а прислухатись до розмови пильнїйше не 
було мепї майже часу: треба було запанувати, хоча-б то і в те
орії, над штундою.

I I .

Чуючи такі і иньші речі від Неона Вакуловського, я тай усї 
товариші вважали його за великого народолюбця і ждали, не могли 
діждати ся того часу, коли він стане на практичну працю в дій
сному життю, і певне цікавились: як він проводитиме ті свої за
повітні думки.

Отже діждали ми того слушного часу.
Випущено нас, немов невільників турецьких на вільний дух,, 

на власну волю, бо ми скінчили нелегку богословську пауку.
Випущено нас... та годї було довідувати ся нам про те, як 

хто з нас проводитиме свої думки і о скілько хто витримає того 
берега, понад яким керував у школі.

Дійсне життя стріло нас у більшосги неприємно: неначе сївач 
зернята, розвіяло і розсипало воно нас по широкій українській 
ниві. Годї було держати ся гурту! То річ минула...

Иньших найлюбіщих товаришів і народників я не бачив анї 
разу з тої хвилини, як зачинилй ся за нами двері нашої almae 
matris, а про деяких навіть і не чув нїчогісенько, та може й не 
ночую до віку...

Отже з Неоном Марковичем ми здибались, зустрілись на 
якийсь час і мали деякі відносини.

Вільним козаком покинув я бурсу!
Тілько й мав, що катар на легких та текстів із сьвятого 

нисьма цїлий сніп, з якого вмів їх вилучати по одиницю, на вся- 
кий випадок життя, на усякий крок його.
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До дому-ж приїхав, до батька старого, уже не вільним коза
ком, а, як то кажуть, „князем", та ще до того князем, що ночував 
у серцї непереможний любовний пал.

— З чим же ти приїхав до мене? — питає мене у кілька 
днїв батько.

— З у сім добрим! Маю атестат... маю дружину вірну на 
прикметї,

— Це добре! А що ти знаєш, мій сину ?
— Знаю, кажу, текстів багацько, аж занадто. Можу спере- 

чати ся із штундою і перекопувати ся з росколом.
— Штунди у нас, — одповідав батько, — хвалити Бога 

нема. Роскол теж затаїв ся десь у бринських лїсах далеких, а от 
скажи мені, який ти маєш текст за найголовнїйший ?

— А що-ж? таїтись не буду, ось він: „Блюдий вітри — нѳ 
сїє, і смотряй во облацї — не пожпеть“ .

— Погане діло: 8 таким напрямком далеко не поїдеш. Не ті 
тепер часи настали, не тим духом віє: клопоту матимеш не по 
силї... А що будеш робити ?

— Оженюсь, та на який час хазяїнуватиму біля вас...
— Ні, голубе, на це не сподївай ся! я сам ще в силї. Шу

кай собі долї де инде. А дай-но лишень атестат.
Роздивив ся старий і похитав головою : — Це, каже, не атестат, 

а вовчий білет: тут же тобі чотири за „поведеніе“, за що то?
— То за сьміллве слово, за думки вільні, а лучало ся й за 

дрібницю: один раз мене примушували співати „на гласи“, я не 
хотів, бо не вмію співати нічого окрім деяких українських пісень.

— Чом ви не співаєте? — питає мене „cj6w — „Габро“, — 
коли знаєте.

— Не вмію.
— А чом не вчитесь?
— Не хочу.
— А як жо ви маєте дяком бути?
— не буду дяком ніколи.
— А що-ж ви, за міністра будете, чи що?
— Та вже за міністра бути краще, як за дяка! Отак я йому 

одказав, а хлопці як зарегочуть ся, то він і сказив ся — наскар- 
жив ся ректору. А другого разу я довів професору лїтурґіки, що 
требник — слово наське, українське. І  за те мене мучили, а хиба 
це я казав неправду ?
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— Не можна, сину, так жити, як ти жив до цього часу. Не 
можна так і думати, як ти думав.

Він переждав який час. Я слухав.
— Я старий чоловік. Я маю хрести, медалі, а коли мене ар- 

хірей ганьбить за що, то я все йому: „слушаю, слушаю, слушаю 
ваше преосьвященство Iй То він кричить, кричить, а потім і зачне 
стихати, та далі й овсї прочахне. Через те то я мало не двацять 
років благочинним. З тебе-ж, я бачу, не буде людий, коли ти не 
кинеш своїх норовів.

— А про яку ти дружину казав переднїйше ? Що вона має ? 
Якого вона роду?

— Я, тату, не питав, якого вона роду. Я  тілько дивив ся 
на її вроду.

— Непевна річ.
— А має вона „карі очи, що не дають мені спати і в день 

і в ночи“. Має серце — горяче, палке. Має также любов до на
роду, господарька, не аби яка.

— А глянь лишень на себе у зеркало, сину!
Я подивив ся. Звідтіля па мене глянув худий, сутулий семі

нарист : на виду визначав ся головнїйше ніс та неспокійно бли
щали очи. Уши поодвисали. На лобі зморшки, і зморшки біля уший 
від с}хорлявости. Я не витримав становища і всьміхнув ся.

— От, бачиш, сам сьмієш ся! А туди*ж... любов... народ... 
Глянь, яка з тебе користь народови?..

— Та я виправлюсь, це так мене примучила та присушила 
богословська наука, бо вона і сама суха занадто.

— Як хочеш, а нема тобі мого благословення! Не хочу я 
твоїх сиріт годувати. Менї і з вами остобісіло возити ся 1

Я мовчав.
— Хочеш женити ся, бери жінку багату, а ні — маєш від 

мене пятьдесять рублів... і на всі чотири... Я  тобі по 8а сим не орач 
і не помагач.

На тому ми й погодили с я : батько дізнав ся, іцо молодість 
сьмілива і безпечна, а я вирозумів дійсно, що старість еґоістичиа 
і що перші кроки життя не легкі.

Ш.
Час ішов. Минала осінь, наближала ся пилинівка, а я нїяк 

не міг знайти собі краю. Здаєть ся, невелике діло оженити ся,
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а ось же попробуй! Не хочуть мене батюшки вінчати, тай годї. 
Один каже: документи не всї, другому треба „розрішеніє" від 
батька, а третій : „своєї, каже, парахвії шукайте. Я не вінчаю чу
жих — це небезпечне".

Або: „Може ви родичі? Бог вас знає, що за люди?к
Іду я раз містом, тай голови не підвожу за журбою: раз те,, 

що не вінчають, а друге — із копійки вибив ся до гіркого смутку. 
Коли це:

— Здоров був, пане товаришу!
— Доброго-здоровля, Неоне Марковичу. Де це ти взяв ся?
— То ти, каже, звідкіля з’явив ся, а моя хата — ось через 

два квартали!
— Чи ти ба! Де-ж то ?
— У Иетра-Павла церкви. Я ж дякую тут мало не пів

року.
— Диви по! А я думав, ти де небудь осїв ся на селї за 

вчителя ?!
— Ет, то дурниця! Ходімо лишень до мене, я тебе пере- 

сьвідчу у всьому.
Хвилин за дві ми прийшли до його домівки. Його дві неве

личкі, неплатні хатини містили ся в великому мурованому домі. 
Обставлені вони були огрядно: вікна завішані прозірчатими фіран
ками, коло канапки кинуто на долівку квітчастий килимок, а біля 
стїн стояли бемські гнуті стілцї і при столї навіть два кресла.

Такі роскоші на власному господарстві мені* не випадали май
же у снах, а не то що у явки. Все було гаразд. Одно тілько не 
сходило з думки: як помирити сучасні обставини Неонового життя 
і його колишні* мрії про працю серед темного люду. Про це я і  
запитав для початку розмови.

— Нї, — і він згорда осьміхнув ся над моїм непорозумінням 
сучасних справ, *— про нарід, я й тепер дбаю, як і завше.

— То правда, — подумав я.
— Слухай но лишень!
Він ходив, як завше мав звичай, міряючи хату великими 

кроками. Ходив вїн, як і завше, але можна було помітити в його 
новеденції багато деяких відмін: ступав він па долівку якось обе- 
режнїйше, ніж богословом, руки немов би покоротшали і знайшли 
собі місце в кишенях спіднього, куцого піджака. 'Треба було пильна
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придивляти ся до Неопа Марковича, щоб признати в ньому не
давнього товариша. Не він тай годі! А той же самий Неон!

— Я тепер дякую, а до того ще служу в дикастерії... не 
дивуй І Мета не повинна ніде і пї в чому бачити перешкоди. На
рід не зостанеть ся без діячів, тай я від тієї праці не відляг і не 
втїк. Я спинив ся на який час тут, бо моє сучасне становище за
надто кориснїйше народови, як якесь там учителюваннє. Я тепер 
провожу своїх певних людий, своїх друвяк, кревних, на кориспїйші 
місця по цілій єпархії. Тепер я можу дати парафію, чи, напри
клад, дякінство кому захочу, а ти-ж сам випробував, як тепереньки 
трудно запопасти хоч яке будь місце.

— Як же то ти керуеш парафіями? Я думав, що це зале
жить від преосьвященного ?

— Е , почекай, то тілько слава! Певце, иньші парафії дав 
преосьвященний, а деякі даю й я. У мене отеє двацять кандида
тів, ти будеш двацять першим, — кинув він мені ненароком. — 
Ото я й митикую: хоче, наприклад, Коломацький (знаєш, два роки 
нереднїйше нас скінчив семінарію) одержати парафію на південних 
повітах, я й чекаю, коли там винайдеть ся вакансія. Ѳ, то я й 
подам від нього нрошеніє а щоб він був певний к;шдитат, то я до 
його прошенія додам ще чотирьох молодших богословів. Владика 
приймає діло до власних рук, роздивить ся з усіх боків і, я пев
ний, що дасть парафію Коломацькому, бо то кандидат найстарший. 
Тепер і поверни головою, хто йому дасть парафію : я, чи владика ?

— Та просять же й иньші сьвяіценики, що вже сидять на 
парафіях ?

— То що, що просять? Як воии кандидати непевні, то я їх 
прошепням не роблю перепони, а пеьні, то під сукно. Приватному 
люду нема доступу до дикастерії, то нїхто того й не знатиме, а 
хоча й довідьєть ся, я скажу: прошеніє не настигло завчасу. Ѳ й 
иньші засоби у цьому ділі, та я тобі не все буду казати, бо ти 
станеш дуже розумним. Досить з тебе й того, що я одповів тобі 
на твої занити. Оце тобі і все про моє становище. Тепер ти роз
повідай : як і що?

Мені розповідати про себе не було чого: на місце нема й 
надії, вінчати ніхто не хоче...

— Дурниця все! — рішучо сказав Неон Маркович. — Мла- 
денець ти, життя ти дійсного не розумієш, от що! Давай сюди 
бомаги, які у тебе є!
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* '"райської 47
p Цгрквй в

„  „ ................... . . .  «о. Bonnd B iooIł  Jtf j
Я подав мому свої і своєї молодої бомаги, Неон поправйв на ’

иосї окуляри, переглядів напери і задовольнений їх змістом захо
вав їх у власну кишеню.

— От що! Іди до дому, та радь ся з молодою, коли гуляти 
весїлле, а я піду сьогодня-ж до одного полкового пан-отця. Вони 
не боягь ся нашої дикастерії, бо не підлягають їй. Я певний, що 
він згодить ся через тиждень два поставити вас на шлюб.
А ось на тобі шість аркушів бомаги чистої, підмахни на всякий 
случай своє імя, то не я буду, коли не побачу тебе до нового 
року в рясї.

Я сповнив усе, що звелів мені Неон. Одно мене не веселило, 
тай казати було ніяково про те, що гроший у мене бракує, а на
далі мусїв довести і про цю останню пригоду.

— Де найгірше лихо, — сказав Неон, потерши носа пуч
кою, — але й його можна перемогти. Тілько мене слухай.

IV .
Став мені Неон Маркович за рідного батька. Через тиждень 

забіг він у мою хйбарку на далекій країні города, де містила ся 
голота всякого рода і сповістив, що все гаразд. Госпитальний 
батюшка за одиу лише десятку згодив ся одружити нас, а якась 
панночка обіцяла повірити мені на цілий рік сто карбованців, аби 
я написав їй вексель на сто шістьдесять... Від роду я не сподї- 
вав с я , що так легко можна дістати гроший і що є на сьвітїдакі 
добрі і милі панни, що почувають жаль до вбогого люду. Я не 
знав, як привитати Неона і де його посадити, але він довго не 
побув, бо, як і завше, був занїколений і зденервований, дав менї 
адрес панночки, сказав, шо ждатиме мене у неї коло шестої го
дини вечера і побіг кудись іще, бо мав якісь діла і до того не- 
одклаині.

О шеотій годині вечера я дзвонив до напни Стасї Гоноров- 
ської. Двері відчини.іа мені невеличка білява дівчина в форменній 
сукні з фартушком і провела до невеличкої салї.

На а)стріч мені підхопив ся з крісла Неон Маркович і підвів 
мене до господарки, милоденької дівчини, років на 20. А вона вже 
сама познайомила мене з своїм дядюшкию, пузатим, немолодим чо
ловіком, якого я знав ще ринїйіие як економа з одного духовного 
училища, де були хлопці найбільше захарчовані і завше скаржили 
ся на бруд і погані харчі.
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Меііе здивувало одно: дядько був майже духовного званя,. 
а його брати служили батюшками на Україні’, а рідна небога з’я- 
вила ся передо мною ділком Полькою, та ще й остілько гарнень
кою і привабною, що я через невеликий час забув усї свої при
годи і ночував себе зовсім паче дома.

Дядюшка грав на ґітарі і приспівував веселі пісні, Неон 
йому підтягував, а панна вешталась по хазяйству.

Після чаю надійшов якийсь гусарин, що очевидно був 
або кузен панни, або так чоловік з недалекої родини. Він поці
лував випещену, біленьку ручку панни, брязнув острогами і захо
див ся розкладувати зеленого стола, щоб перекинутись у карти 
з Неоном Марковичом та з дядюшкою. Панна Стася поманила мене 
у сумежну хатку Нальчиком, зняла з стола шкатулочку з черво
ного дерева, одімкпула її і дала мені блянкет, на якому я напи
сав обовязок заплатити чудовій панні Стасї сто шістьдесять кар
бованців. Поки я писав, панна одлїчила для мене двацять червін
ців, продивила ся попереду вексель, а потім передала мені гроші 
і попрохала мене перелічити.

— Може я як небудь помилила ся?
— Панна не може помилити ся, — не без іронії одказав я, 

ховаючи до кишені червінці.
— А що, брате, правду я казав, що дістанемо гроший? — 

говорив менї Вакуловський, коли ми вийшли від панни Стасї.
— Та вже бачу тепер, що правду.
— А без мене нїчого-б ти не вдїяв. Вона мене добре знає* 

Ми з нею з одного повіту і за моєю зарукою дасть гроші кому 
завгодно, бо знає, коли я скажу: оцей чоловік матиме через тиж
день парафію, — то так воно й буде. От тілько що я тебе про
ситиму. Тебе я виручив, тепер ти менї дай запомогу.

— Кажи, що.
— Менї, бач, трохи скрутно на гроші. Матери послав, та 

брата мусїв одвезти до уманської школи,— не вчить ся невірна ди
тина, тай годї, то ти менї дай двацять пять карбованців. Я  собі 
купив смуха на шубу, та нема чим облицювати.

Я віддав Неонови 25 карбованців.
— От спасибі тобі, — дякував він. — На сьвіт ти мене на

родив, а то хоч ти що хоч роби. Ік різдву я тобі неминуче по
повню.
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Через тиждень я вінчав ся. Через місяць по Неоновому гла
голу заняв парафію.

— їдьте, їдьте, хай вам Бог помагає, - напучав нас Неон 
Маркович підсаджуючи молоду матушку у балаґулу. — Далеко, то 
так, що далеко... То край непочатий, там праці, там матеріялует- 
ноґрафічного стілько, що ти будеш задоволений ось поки! — І Неон 
показав на горло.

— Ой завидую я вам, мої голубята! Так би оце сів тай по
їхав з вами! Ну, та чекайте, я скоро, скоро прибуду до вас.

— Вйо! вйо! Га-а-а...! — закричав Жид на коний. Коні не 
разом зорвали з місця тяжку балаґулу: вона затряслась уся, за
стогнала і з гуркотом покотила ся по каменю. Брязкалки і дзво
ники вибивали коням такт, коиї гоцали і вивозили нас із молодою 
жінкою на нове життя.

Минуле — минуло на віки.

Неона Марковича ми з того часу не бачили. Не прислав він 
мені і гроший, а панні Стасї я відіслав через рік сто шістьдесять 
рублів. Тепер Неон Маркович осів ся, чутно, не в тих краях, де 
багацько етноґрафічного матеріалу, а в тому повіті, де родить най
краща пшениця. Він карає і гнітить штунду і скоро стане за бла
гочинного.

Київщина 1903 р 2/ѴІ.

ЛЇТВРАТ.-1І АУК. ВІСТИИК XXV.
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