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ПРОЗА

РОЗДІЛ I



НА ТРАВІ

О, стонати Руской земли, 
помянувше пръвую годину 
и пръвыхъ князей... 
Сего бо нынh сташа стяги Рюриковы, 
а др[у]зіи Давидови*.

Сонце стояло високо над хутором, хмари повиходили з долин й кутали 
гори. Дерева стояли, не хитаючись, наче сонні од спеки. Тихо було — тільки 
од москальської муштри лунало з обох боків: на однім боці — з рушниць, 
на другому — з гармат: “П-пах-п-пах”, — лунало з-за густого вишняку, 
“п-пух”, — доносилося з-за драбчастих акацій.

Я ліг на траві, уткнувшись лицем у землю. Там був инчий світ. Під сухі 
жовті стебла стерні, під зелені пагонці молодої трави не доставало сонце, 
пахло старою травою, вогкою землею й у потьмах метушилася, ворушилася 
кузка. Жвава комаха, од клопоту заморочена, прибігла, заморгала вусами й 
метнулася назад. Якась зелена істота, чисто як король, потиху лізла стеб-
лом, — поважна, метикувата, задумана. Лізла й стала. Робак вильнув, 
швидко перебираючи ніжками без ліку, вилискуючись гладкою спиною.

А муштра усе лунала над хутором. Чути було, як вищали кулі, летю-
чи, не вищали, а нявчали, чисто як кошенята лихі. Я подумав за муштру: 
“Муштрують — москалів тепера треба багато. Війна, пишуть, буде, мабуть, 
з німцями, з цісаром...” Й думки инчі стали в мене в голові.

Війна! Це слово лунає, гуде од краю до краю й усе ворушить, усе роз-
бурхує. Дощем летять зверху універсали й прикази на нові уряди, постав-
ляють, скидають, переводять “съ оставленіемъ...”, “съ причисленіемъ...”, 
“съ производствомъ...”. Скрізь, де не поглянь, купки панів — урядники, 
поміщики — й усе оце, задумано-пеклувате, шепоче, клопоче[ться] — тут 
народню справу розміркують дощенту на десять літ заздалегідь. Серед 
вулиці з бричок кричать здалеки один другому:

— Чулисьте — Кащінського таки поставили.
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— Чув, — і обоє, докоряючи, хитають головою. 
Панії “щіпають корпію”* і допекли усіх із своїми “комітетами” без 

кінця. Ходять збирати грошей по вулицях, по хатах, і обивателі по задах 
ховаються, щоб не прийшлось, крекчучи, витягати з гаманців. За купців 
щиро старшина прийнялася з усіх боків і цідять гроші на нівечених, і на 
сухарі, і на шпиталі, й ще на щось. А славолюбці питають, скільки треба 
дати “на хрест або на медаль”.

— А чи не можна напів грішми, а напів мукою?.. 
Редактори радіють і тільки руки труть, заздалегідь вже лічать зиск з 

своїх часописів. Кореспонденти-вістовці скачуть і в’ються коло війська. 
Дріт телеграфний гуде без кінця через лани, через ліси, й дивується птиця, 
що ніяк не можна сісти, як перше, коли не прилетиш.

По військових писарнях скребуть без кінця, збирають тих, що в запасі, 
в одпуску, верстають некрутів... По селах, по шляхах прощання, сльози, 
лемент, на вокзалах тіснота, товпа. Москальська пелька пісню вигукує по 
команді, ще вимовляють погано трохи... нічого, привчаться. Коло “при-
сутствія” вози-драбиняки, сердиті діди, заплакані баби. Молодичка плаче, 
притуливши вид до паркану. Біжуть поїзди, москалем начиняні; іржуть коні 
в тісних вагонах. По дню, по ночі, по степах, по ланах біжуть ці поїзди — 
все на кордон, все на спадень, на спадень. Блищуть зелені й червоні їх очі 
поночі й сумно гукають, наче парастаси правлять по тих, кого везуть. От 
і привезли...

Шлях широкий, вербами обсаджений, і по обидва боки аж під небо 
лани, золоті од колосу. З ярка село виглядає — верби, стави, зелені од 
очерету та ряски, і банька синя з хрестом золотим. Й по тому шляху, і по 
тих ланах довга смуга чорна лізе, то западаючи в яри, то вибиваючись на 
горби, й розходиться, ворушиться, вилискуючись де-не-де проти сонця. 
А по другий бік серед золотих ланів з-за горбів вилазить друга — теж 
чорна, й лізе собі... й стали обидві — обидва війська. Смуга збиралась у 
купи, порядкувалась, забіліла курява кружалками по обоїх боках, заспівали 
рушниці. Війська сходилися, стріляли усе частіше, запахло кровою, там і 
там випадали з лави й зоставалися позаді люде, й усе збилося докупи, по-
мішалося й люди, й стріляння, усе...

Й тут серед тиску того побачив я двоїх: одного — у одному, другого — у 
другому війську. Вони стояли один проти другого, на одному був “мундир”, 
на другому — “кабат” й неоднакова муниція, але вони були дуже схожі: 
обидва чорняві, присадкуваті, сухі, жилаві, й обидва — Грицьки, один з-під 
Канева, другий з-під Ярослава. Одначе, вони не знали один про другого, 
що я про їх знав. Один був москаль, другий — німець. І ось побачив я, що 

обидва Грицьки узялись за рушниці й націляють один на другого. Діялось 
се серед тісноти, серед тиску, але я бачив обоїх добре, одрізно, наче не було 
круг їх нікого, бачив, як блищали проти сонця їх рушниці, добре одточені 
й почищені. 

Мені стало чогось ніяково, як побачив я се, що вони націляють один 
на другого. Не то, щоб я мав се за недобре, — я знав добре, що ця війна 
має багато переміняти в історії, в прямуванні ідей і усе таке, що усе оце 
діється задля розвою просвіти, культури, й що обидва Грицьки повинні 
себе за дуже щасливих мати, що випало їм задля такої великої мети один 
другого устрелити. Знав я, що се повинно буть за “віру, царя й отчизну”*, 
що “dulce et decorum est pro patria mori” [смерть за вітчизну — солодка і 
прекрасна (лат.)], знав навіть недавно і кілька рядків далі* — й, одначе, 
кажу, якось мені не в собі стало. Усе ж таки Грицьки... хоч воно й не гля 
здирства якого або розбою, а по закону, як слід на войні, та ще задля куль-
тури — й з прегарних магазинок або берданок, а не киями або ратищами, 
або сулицями та “мечами харалужними”, як колись “на Немизh кровави 
брезh”*, а усе ж таки...

Обоє виросли вони на селі — низенькі хатки дралися по горі, сховав-
шися у вишняку. Затишні такі селища, не порушені — ще культура, задля 
котрої мали вони тепера один одного убухати, не встигла понаділяти їх своїми 
великими дарунками, почавши од кашкета й до “Я всю Хранцию абъеехал, 
не нашел моєй милой”*. Обоє лазили в подраних сорочках, воюючи з півнем 
й собаками. Обоє виростали в гойдалках, слухаючи пісню материну жалібну, 
сумні розмови про те, що податки нема чим заплатити, й соцький вдруге 
приходив; що солі нема, що кожух обліз чисто й подрався... Обоє ходили 
потім за погоничів з батьками-плугатарями, спотикаючись по грудках... 
Обидва оголошували вулицю своїми піснями, вже парубками бувши. Обидва 
посватались, й Грицько-німець женився — він був хазяйновитий парубок, 
а Грицько-москаль — він таки іноді до шинку заглядав — гарбуза поніс: 
“Який ти, — сказали, — жених, коли тобі же до війська йти”. Вийшло 
обоїм іти. Грицькова-москаля мати плакала, й Грицькова-німця мати плакала. 
Грицько-москаль плакав і собі, а Грицько-німець стояв мовчки, мов скаменів, 
аж почорнів. Жінка з дитиною стояла та плакала оддалі, на єго гледючи. Й 
обоїх повели до прийому, й розвели, розвезли поїздами — одного кудись 
на спадень до якогось бурга*, другого — на північ, у Царевококшайськ*, 
а може, й Царевосанчурськ*, чи що, — єсть, кажуть, такії*.

Узялися муштровати. Урядник-москаль сердився, да все мать... да мать. 
Урядник-німець теж сердився й лаявся, тільки матери не чіпав. Європа 
вже, сказано, цвічені, — а посипав усе ферфлюстерами* та чимсь кислим.
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своїх часописів. Кореспонденти-вістовці скачуть і в’ються коло війська. 
Дріт телеграфний гуде без кінця через лани, через ліси, й дивується птиця, 
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обидва Грицьки узялись за рушниці й націляють один на другого. Діялось 
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Узялися муштровати. Урядник-москаль сердився, да все мать... да мать. 
Урядник-німець теж сердився й лаявся, тільки матери не чіпав. Європа 
вже, сказано, цвічені, — а посипав усе ферфлюстерами* та чимсь кислим.
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Ще недавно в свитках, у шапках смушевих були Грицьки, як два рідні 
брати, — хоч і закасовано одного у хохли, а другого — у Ruthenen, й якби 
зустрілися — догадалися [б], що стоїть се щось своє, рідне, наське, хоч 
яке воно наське, назвати не тямили (люде, та й годі, Канівські), тепера ж 
вбрано їх в мундири, обцяцьковано кгудзями, обвішано мун[и]цією, і вже 
не хохли замурзані, а господа служба — москаль і німець. Й от господа 
служба Грицьки стоять й націляють один у другого, щоб убухати лихого 
ворога задля отчизни, віри й царя або цісаря (так писано ув универсалах); 
як вчинили віру, як то треба вірним та добрим царським або цісарським 
підданцям... Й я, замість того, щоб радіти з-за такої вірности, я... я — ви-
бачайте нерозсудливого чоловіка... я звомпив...

Рушниця стебнула й не дала мені метикувати далі. Грицько-москаль 
тріпнув ліктями, одхитнувся й впав, одначе поперед того встиг вистрелити 
й звалити німця — тільки куля низько узяла й вдарила у живіт. Але це 
остатня була вже сила в єго, він зомлів й вже не чув, як тріскотіли рушниці, 
вибиваючи душу за душею, як хтось спіткнувся і впав через єго... А бійка 
усе одходила, зоставляючи по собі витолочені лани, густо засіяні трупом, 
политі кровою.

Вже смеркалося, як очуняв Грицько-москаль. Де-не-де тільки тліли-до-
горали хмари. Вітерцем холодним понесло з лощини, з тих ставів широких 
зелених. Пахло кровою... Хто ворушився — постягали, а инчих — не 
встигли — дуже вже було їх багато. У холодку один очуняв після другого 
й раз по раз подавав голос, стогнучи. Грицько-москаль скинув з себе мерця 
й роздивився. Один стогнав щось дуже недалеко, стогнав тяжко, був то 
Грицько-німець з животом своїм пробитим.

“От стогне, — думав він, — певне, кінчається, чи що. Німець... Се 
той, що мене встрелив, — роздивився він. — Здається, поцілив таки добре, 
бодай єму... Мабуть, не своєю волею. Шкода бідахи... Усе жива людина, 
болить єму, як і доброму якому. Груди або що понівечило. Бач, ще гірше, 
отто...”

— Води, хоч би краплиночку, — стогнав німець.
— Тсе?! Се наче й по-нашому — чи ба?! А німець. Обізватись до єго, 

чи що? Гов, дядьку!.. — німець не одзивався, тільки стогнав, але тихіще.
Грицько-москаль поліз помалу, оддихаючи, — у груди кололо дуже 

щоразу, й доліз через якийсь час до “німця”. Але поки він ліз, німець, 
очевидячки, вмер — не стогнав і лежав мовчки.

— Вмер, — здивувався Грицько-москаль, перехрестився й став до єго 
придивлятись.

— Хм, німець, а по-нашому говорить. Й з лиця чисто як наш... Їй 
Богу, чисто Стецько Киях, так от і не розпізнав би... А німець, кумедія! — 
дивувався Грицько-москаль з Грицька-німця.

Грицько-москаль умер другого дня ввечері. Мертвих розібрали й по-
ховали у дві могили: німців — ув одну, москалів — у другу. Одправили 
парастаси над обома Грицьками, обоїх полічили, як битих лічили: нижніх 
чинов 729, може, й помилились й недолічили, не знаю...

Додому вісті про Грицьків поприходили вже третього чи четвертого мі-
сяця. Звичайно, лемент, сльози, одправили ще парастаси, прийшли і голови 
навіть, пом’янули, випили по чарці горілки, матерів утішали:

— Єму ще краще, тобі б не плакати, а радіти — за царя й за отчизну 
вмер (голова був добре письменний, недавно ще універсала в церкві читав 
і пам’ятав добре) — тому на тім світі... 

А дядько Охрім — єсть Охріми і під Каневом, і під Ярославом, — 
випивши третю чарку, додав:

— А вже колись треба вмерти, не тепер, то потім, до того ще — ба-
тюшка каже — за царя й віру, й знову ще щось... Вічний покій, будьмо 
здорові...

А в Відні, в Петербурзі правлять бенкети, поють здравиці, орації кажуть 
без кінця, вихваляючи “рідного (“бісова мазепа”) солдата”, що “чесно й 
право (ферфлюхтер перль) стояв до кінця “за віру, за отчизну, за царя, за 
своєнародні ідеї”... як єго “діди й прадіди” — “за святий Кремль і гробниці 
царські”... за “старий рід Габсбургів”...

“Не маємо царя, окрім цісаря!”* Не пригадуєтe цих слів? Ні? А мені 
пригадуються чогось. “Нерозсудливий”, — через те хіба... 

А муштра все лунає, кулі все летять та нявчать, наче плачуть, що нема 
нікого, нема кому порвати мнясо, потрощити кістки, як слід добрій кулі. 
Аж слухати сумно. 

Та тілько мені. Усе навкруги не вважає. Гори, окутані сизою млою, 
стоять*, гріються на сонці, наче дрімають. Маленькі срібні хмарки волохаті 
довгими рядами пливуть проз їх, наче лебеді по блакитному морю, такі 
ліниві й гарні, не колихнуться. Хутір мовчить, тополі листя похилили й не 
лопочуть. Й комашня не вважає на їх — в її й без сього клопоту доволі.

А й в їх, пишуть, бува війна, таки народом на народ йдуть битись. Зубами 
та ногами ввіп’ються й душать, а щоб зробити яку-небудь піку або ратище, 
розуму не настачить, не то що рушницю або гармату. До чоловіка не сягнуть... 
Та й де вже їм гармати. Чоловік — “по образу і подобію Божому”*, а то 
кузка... тільки що живе, а то рушницю! Нерозважливий, та й годі...
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“Я БУВ ТОДІ У ГІМНАЗІЇ, У ОСТАННЬОМУ КЛАСІ...”

Я був тоді у гімназії, у останньому класі; вчився я добре і марив про 
золоту медаль, [міг одр]азу перекладати Горація, вилічував без помилки 
усі [дії], метикував, що єсть, як то чоловік володіє миром, <...> правді 
de mortuis aut bene, aut nihil [про мертвих або добре, або нічого], і багато 
що инчого дивного знав, часом читав наукові книжки, до того з одпуску 
вертався загодя*, з усякими доглядайлами не лаявся*, і через те мав велику 
славу розумного й поважного хлопця. Жив я в корпусі, на скарбових харчах; 
в місті я був чужим чужаницею, знаємих мало хто був, часто ходити до їх 
або гуляти забороняла мені слава поважности моєї. 

Тим часом жигунясті лаври товаришів моїх неповажних, котрі б то вони 
добували, їх веселощі, не вам кажучи, дратували мене, й я марив однаково 
й про те, яким я буду великим письмовцем і як розполонятиму культуру, й 
про те, як я буду багато мати знаємих, як мене будуть запобігати, усюди 
закликати й шанувати, лицятись, і багато чого іншого, про що мариш в 
молоді годи.

Ото швидко після Різдва, на Трьох Святих*, що тоді припали у неділю, 
я йшов з церкви і мене завернув мій товариш Гриць Сташинський:

— Калюжний, ходім до мене, я сьогодні іменинник.
Я трохи не підскочив, але, пам’ятаючи свою поважність, одказав: хто 

єго зна, я ще нічого не робив, а певне, завтра мене спита[ють].
— О, кажи, певне, вже визубрив.
— А [у] вас же ні[я]кого сегодня параду не буде, а то ніяково одра-

зу, — політикував я.
– Та чого там, я ж тебе порекомендую.
Після сеї політики можна було й згодитись. Випросивши одпуск і ще 

вільготу од інспектора до вечора, я попростував з Сташинським. 
Батько Сташинського був старенький генерал, вже не служив, і крім сего 

сина [у нього] ще було 3 дочки, двоє старіщих, третя — молодша, кінчала 
гімназію, все дівчата. Жили, втім, показно, бучненько <...> усяким инчим 
добром. Ми застали усю сім’ю і ще якихось паній за кохвієм, пішли веремії 
усякі [й усе] таке, найстарша і молодша з Сташинських приязно [розмовля]-
ли зо мною й сміялися із моїх давно наготованих гля [такого] случаю жартів, 
але середульша, котра мені здавалася найгарніщою, балакала з паніями і мало 
вважала на мене, а потім пішла кудись до себе, покинувши нас в залі.

Ввечері стали ізбираться гості, паничі й панни, військові й “шта[тські”]. 
Швидко пані, що я бачив вранці, заграла танка, од котрого [я] втік скорі-
ще в другий покій, до старих, бо танцювати не міг. На двох столах сіли за 
карти, на дивані посідали такі ж, [як] і я, нещасливі, що нікуди було при-
тулитись. Якийсь підстаркуватий поважний пан замовив до мене; слово за 

слово з’їхали на усякі вищі питання, я перевів на своєнародність, в котрій 
кохався. Старий балакав приязно й розумно, розпитував про мене, просив 
заходити й усе таке, але се мене мало веселило, [я] бачив в розчиняні двері 
Катерину, веселу й червону од танців. Я попробував був втікти перед вече-
рею, але не міг, старий мій пішов попереду, а я сів коло Грицька; Катерина 
сіла недалеко. <нерозб.> 

— Це Гнилецький, судовий, — сказав мені Грицько. 
Він був з себе чорний, з горбатим носом. Я жартував, сміявся, щось 

балакав, раз по раз поглядаючи на Катерину, але вона на мене не вважала і 
балакала з Гнилецьким. Я пішов <нерозб.> Грицько й инчі закликали мене 
<нерозб.> й постановив, що не піду — “ні <нерозб.> одчепився” й усе 
таке, але як прийшло Стрічання* — не втерпів і пішов. Скоро я став “своїм 
чоловіком” у Сташинських, увійшов у сім’ю їх; ледве примушував [себе] 
ходити не кожне свято, щоб не докучити. Старий генерал був собі добрий 
чоловік, хоч примхуватий; я єму сподобався за те найбільше, що вважливо 
єго слухав; єго оповідання й метикування досить усій сім’ї єго були свідомі 
й слухачів він у її більше не мав, мені це він міг розказувати, скільки душа 
забажає, як він був ордин[а]рцем (гінцем) за часи Кримської війни*, як 
він спав, сидючи на коні, і як, притомившись, заснув на обіді, й випитали 
в єго спросонок ті новини, що привіз він з собою. 

Стара Сташинська, теж таки добра людина, силкувалась держати ви-
соко своє генеральство і не дати єму впасти. На сім полі приходилось їй 
частенько сперечатись із старим, бо той не любив усяких витребеньок і з 
нехіттю давав гроші на те, щоб піддержувати те генеральство. Вона мене 
вподобала за поважливость, за те, що при гостях міг седіти тихо й поряд-
но і не докучав розмовою. Я скоро увійшов і в “хатню політику”. Старий 
Сташинський радився ізо мною про усякі речі, про дохід і розхід, про вин-
ні гроші*, котрі часом у єго траплялись, — окрім пенсії в єго було тільки 
невеличкий клапоть землі, і бучненьке життя грошей тягло чимало. Стара 
просила мене натякнуть генералу про те-се, звичайно про гроші на нове 
убрання дочці, на який-небудь вечір; дочки через мене вели такі ж підходці 
до батьків. Взагалі кажучи, я став хатнім зв’язком, обручиком, на котрому 
низалася сім’я, не дуже згодна поміж себе, і на которому нейтралізувались, 
зникали ті віскри, що схоплювались й набирались звідти й звідти. Через 
се мого гостювання жадали завше в Сташинських. Тільки Катерина, як і 
вперше, не то щоб зневажала, а якось не вважала на мене.

Це, однак, не спиняло мене — мені хтілося просто чути, що я під одною 
стелею з нею сиджу, що вона десь недалеко від мене; я рідко навіть дивився 
на неї, щоб не докучити, не виявити себе, — я був хлопець гордовитий і 
за свою “поважність”, як сказав вже, дуже боявся. Ся втіха була не дуже 
солодка і я, вертаючись, зарікався іти вдруге, марив, як я стану велико-
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вченим, славним, бучним, й тим помщуся за її зневагу, але наставало свято, 
і я знову чимчикував до Сташинських, читав генералу газети або слухав 
оповідання з генералового метикування про челядь, про знаємих й чи треба 
оббити стільці знову, чи ні, або що; з дочками — про погоду й театр, і зна-
ємих, як же нікому моєї бесіди, бувало, не треба, сидів де-небудь у кутку 
й читав, чекаючи обіда.

Старі Сташинські мало давали себе знати, оселя жила дівчатами, й саме 
повітря наче пройшло разом з пахощами дівочою пустотливістю, легкотою. 
Через се сама оселя часто, як глянути, геть-то мінялась. То під впливом 
веселощей, котрі найчастіше приносили з собою такі ж дівчата, чутно сміх, 
лунають веселі вигравання на фортеп’яно, покинуто посередині, й знов 
через кілька хвилин починається, без кінця йдуть розмови, й шепотіння, 
й проходки з кутка в куток під ручку й усе таке. То разом десь зникне усе 
оце, оселя дише нудьгою, дівчата або лежать в своїй кімнаті, уткнувшися 
в подушку або в романець, зітхаючи, або тиняються по покоях, наче тіні в 
підземельному царстві.

Гості бували частенько, меж їми Гнилецький, і надто, про мене, він, 
очевидячки, лицявся до Катерини, і та єго не цуралась. Мені він не так 
був до сподоби; жарти єго здавались некумедними, єго оповідання — не-
розумними, й сам він — джигунястим верхоглядом.

Якось вранці — се було серед лютого — Катерина седіла й недбало 
перебирала пальцями на фортеп’яно, а я не знаю в який раз розглядав 
“Зимовий вечір”, що висів над диваном.

– Степан Іванович, — гукнула вона мене, — ідіть, я вам щось скажу.
Таких речей до сієї миті від неї не траплялося чуть, й я наставив вуха. 

Катерина розказала, що в Тинькевських будуть грати якусь кумедію, забув, 
як її звати, що її дуже хочеться грать і собі, й панночки Тинькевські її клика-
ють, але не можна тим тому статись, що старі Сташинські з Тинькевськими 
не знались. “Як би ви зробили, нарадили батька, щоб він як-небудь знову 
познакомився або візит зробив; батько колись служив, кажуть, із ним”. 
Мені дуже хтілося догодити вперше Катерині, й я обіцявся спробувати. 
Знайшлася і причина — Тинькевські перейшли жити недалеко од Сташин-
ських. Одначе, проба вийшла трудна; старий Сташинський почав з того, що 
зарікся йти, й я, грішний чоловік, довгенько поводив єго проз та навколо, 
поки він сказав, що, може, як-небудь і збереться; старому Сташинському, 
одначе, й самому було цікаво добути підстаркуватого бесідника. Через два 
тижні я своїми очима бачив, як старий Сташинський дзвонив на ґанку Тинь-
кевського, й скоріще дав про се знати Катерині. Та подякувала мене дуже 
скупенько й стала прохать, щоб я й собі згодився грати, “я просила Грицька, 
а він не згодився”. Роля була препогана: треба було грати челядника, при-
нести страву й послухати премудрої панської лайки — мені, “поважному” 

хлопцеві, що на той час читав “Слов’янську взаїмность” Первольфа*! Се 
була дуже тяжка спокуса, й нарешті я згодився. 

– Хто ж буде ще грати?
– Двоє Тинькевських, Прусикова, Гнилецький й нас троє.
Я скривився, почувши Гнилецького, й перевів розмову на саму кумедію. 

Слухав, що розказувала Катерина про Прусикову, як гостро підсміялася з 
деяких її помилок й яке її справили багате убрання гля Масниці; я почим-
чикував додому, дуже радий усім тим, що трапилося.

Почалися загравки. Я послухав панської лайки в першу й постановив 
більш не приходити — в тій громаді я був зовсім чужим, в їх розмови й 
жарти про вбрання й про те, як стати, як сісти, я не міг вкинути й слова; 
то все були свої люде — за старіщу Тинькевську сватався той, що грав 
товстого полковника, а до молодшої лицявся другий лицедій. До того мені 
трапилось почуть, як Гнилецький спитав Катерину, чи можна буде з старими 
Сташинськими замовити за весілля, я не розчув, що одказала вона єму, але 
і сего було доволі, щоб нагнати на мене дуже невеселі думки.

Пройшло кілька часу, настала Масниця і тая днина, що хтіли грати 
ту кумедію. Я попереду пішов до Сташинських; Катерина седіла в залі й 
щось читала.

— Що ж ви не вбираєтесь? — запитав я.
— Куди? До Тинькевських? Я не піду туди, ми сегодня їдемо на вечір, 

— сказала вона.
– А кумедія ж? — недбало, наче не про неї, іспитав я, — хто ж буде грать?
— Я написала позавчора, що не буду грать, вони мені докучили добре 

й на загравках, на вечорі буде далеко веселіще.
— Але се ніяково й перед Тинькевськими, й перед вашим батьком, — 

заговорив я, але вона перебила мене: 
— А Біг з їми, не хочу, та й годі...
Тим я мусив здовольнитись. Од инчих Сташинських я теж нічого не 

добився, окрім того, що позавчора приходила якась пані, казала, що Гни-
лецький лицявся до Прусикової, але та виходить за когось инчого, і що вона 
казала, ніби всі кажуть, що Гнилецький лицяється до Катерини.

— Правда то, — спитала вона нарешті, — що [для] цего оцю кумедію 
надумали ви з Гнилецьким?

Катерина одказала, що вона не знала попереду нічого, що буде грати 
Гнилецький, й сама ще не знає, чи буде грати, а ввечері написала Тинькев-
ським, що боїться, й не можна буде її грати.

Пані на се одказала, що й вона те саме казала, й що Гнилецький зовсім 
не пара Катерині, й вона за єго не вийде ніколи й усе таке.

Тинькевські мене прийняли не дуже приязно, про Катерину не питали, 
очевидячки, сердились; я сів собі за лаштунками; крізь щілину бачив я 
гостей, меж них і старого Сташинського, він ходив з старим Тинькевським 
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вченим, славним, бучним, й тим помщуся за її зневагу, але наставало свято, 
і я знову чимчикував до Сташинських, читав генералу газети або слухав 
оповідання з генералового метикування про челядь, про знаємих й чи треба 
оббити стільці знову, чи ні, або що; з дочками — про погоду й театр, і зна-
ємих, як же нікому моєї бесіди, бувало, не треба, сидів де-небудь у кутку 
й читав, чекаючи обіда.

Старі Сташинські мало давали себе знати, оселя жила дівчатами, й саме 
повітря наче пройшло разом з пахощами дівочою пустотливістю, легкотою. 
Через се сама оселя часто, як глянути, геть-то мінялась. То під впливом 
веселощей, котрі найчастіше приносили з собою такі ж дівчата, чутно сміх, 
лунають веселі вигравання на фортеп’яно, покинуто посередині, й знов 
через кілька хвилин починається, без кінця йдуть розмови, й шепотіння, 
й проходки з кутка в куток під ручку й усе таке. То разом десь зникне усе 
оце, оселя дише нудьгою, дівчата або лежать в своїй кімнаті, уткнувшися 
в подушку або в романець, зітхаючи, або тиняються по покоях, наче тіні в 
підземельному царстві.

Гості бували частенько, меж їми Гнилецький, і надто, про мене, він, 
очевидячки, лицявся до Катерини, і та єго не цуралась. Мені він не так 
був до сподоби; жарти єго здавались некумедними, єго оповідання — не-
розумними, й сам він — джигунястим верхоглядом.

Якось вранці — се було серед лютого — Катерина седіла й недбало 
перебирала пальцями на фортеп’яно, а я не знаю в який раз розглядав 
“Зимовий вечір”, що висів над диваном.

– Степан Іванович, — гукнула вона мене, — ідіть, я вам щось скажу.
Таких речей до сієї миті від неї не траплялося чуть, й я наставив вуха. 

Катерина розказала, що в Тинькевських будуть грати якусь кумедію, забув, 
як її звати, що її дуже хочеться грать і собі, й панночки Тинькевські її клика-
ють, але не можна тим тому статись, що старі Сташинські з Тинькевськими 
не знались. “Як би ви зробили, нарадили батька, щоб він як-небудь знову 
познакомився або візит зробив; батько колись служив, кажуть, із ним”. 
Мені дуже хтілося догодити вперше Катерині, й я обіцявся спробувати. 
Знайшлася і причина — Тинькевські перейшли жити недалеко од Сташин-
ських. Одначе, проба вийшла трудна; старий Сташинський почав з того, що 
зарікся йти, й я, грішний чоловік, довгенько поводив єго проз та навколо, 
поки він сказав, що, може, як-небудь і збереться; старому Сташинському, 
одначе, й самому було цікаво добути підстаркуватого бесідника. Через два 
тижні я своїми очима бачив, як старий Сташинський дзвонив на ґанку Тинь-
кевського, й скоріще дав про се знати Катерині. Та подякувала мене дуже 
скупенько й стала прохать, щоб я й собі згодився грати, “я просила Грицька, 
а він не згодився”. Роля була препогана: треба було грати челядника, при-
нести страву й послухати премудрої панської лайки — мені, “поважному” 

хлопцеві, що на той час читав “Слов’янську взаїмность” Первольфа*! Се 
була дуже тяжка спокуса, й нарешті я згодився. 

– Хто ж буде ще грати?
– Двоє Тинькевських, Прусикова, Гнилецький й нас троє.
Я скривився, почувши Гнилецького, й перевів розмову на саму кумедію. 

Слухав, що розказувала Катерина про Прусикову, як гостро підсміялася з 
деяких її помилок й яке її справили багате убрання гля Масниці; я почим-
чикував додому, дуже радий усім тим, що трапилося.

Почалися загравки. Я послухав панської лайки в першу й постановив 
більш не приходити — в тій громаді я був зовсім чужим, в їх розмови й 
жарти про вбрання й про те, як стати, як сісти, я не міг вкинути й слова; 
то все були свої люде — за старіщу Тинькевську сватався той, що грав 
товстого полковника, а до молодшої лицявся другий лицедій. До того мені 
трапилось почуть, як Гнилецький спитав Катерину, чи можна буде з старими 
Сташинськими замовити за весілля, я не розчув, що одказала вона єму, але 
і сего було доволі, щоб нагнати на мене дуже невеселі думки.

Пройшло кілька часу, настала Масниця і тая днина, що хтіли грати 
ту кумедію. Я попереду пішов до Сташинських; Катерина седіла в залі й 
щось читала.

— Що ж ви не вбираєтесь? — запитав я.
— Куди? До Тинькевських? Я не піду туди, ми сегодня їдемо на вечір, 

— сказала вона.
– А кумедія ж? — недбало, наче не про неї, іспитав я, — хто ж буде грать?
— Я написала позавчора, що не буду грать, вони мені докучили добре 

й на загравках, на вечорі буде далеко веселіще.
— Але се ніяково й перед Тинькевськими, й перед вашим батьком, — 

заговорив я, але вона перебила мене: 
— А Біг з їми, не хочу, та й годі...
Тим я мусив здовольнитись. Од инчих Сташинських я теж нічого не 

добився, окрім того, що позавчора приходила якась пані, казала, що Гни-
лецький лицявся до Прусикової, але та виходить за когось инчого, і що вона 
казала, ніби всі кажуть, що Гнилецький лицяється до Катерини.

— Правда то, — спитала вона нарешті, — що [для] цего оцю кумедію 
надумали ви з Гнилецьким?

Катерина одказала, що вона не знала попереду нічого, що буде грати 
Гнилецький, й сама ще не знає, чи буде грати, а ввечері написала Тинькев-
ським, що боїться, й не можна буде її грати.

Пані на се одказала, що й вона те саме казала, й що Гнилецький зовсім 
не пара Катерині, й вона за єго не вийде ніколи й усе таке.

Тинькевські мене прийняли не дуже приязно, про Катерину не питали, 
очевидячки, сердились; я сів собі за лаштунками; крізь щілину бачив я 
гостей, меж них і старого Сташинського, він ходив з старим Тинькевським 
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й балакав вже дуже приязно — вспіли вже стати приятелями. Лаштунки 
шурхнули, коло мене став Гнилецький, в якомусь військовому убранню, 
блідий і потурбований.

– Скажіть, будьте ласкаві, — спитав він мене, — чого се Катерина 
Іванівна не схотіла грати? Я вчора тільки почув се.

— Не знаю, їде на вечір, казала, чи що.
— На вечір? А мені казала, що болить голова; чудно, ми ж з нею й 

умовлялись вкупі грати, а тепер — от тобі, й нічого не сказала.
Я мовчки слухав і дивувався, ми з їм не були приятелями ніколи, але 

турбота й нудьга розв’язує язика так часом, як і великі радощі.
— Се дуже чудно, — сказав він знову, — я давно помітив, що вона 

якось перемінилась до мене, не знаю тільки, звідки воно; о, ці дівчачі при-
мхи! Вона вам нічого не казала?

Нас покликали прибираться і розмова скінчилася.
Кумедія пройшла собі; замість Катерини грала якась чужа панночка, 

здаючись на суфлера. Я потрапив в самий раз брязнуть посудою, мовчки 
послухав, як мене лаяв пан, добувши собі багато сміху від публіки, й ско-
ріще пішов. Гнилецький стрів мене на дорозі; єго невдача й горе помирило 
мене з їм.

— Приходьте ввечері до Сташинських, вони закликали й мене.
— Ні, воно ніяково вже, — понуро промовив Гнилецький. — Знаєте, 

ви розпитайте в неї, — заговорив він, — й прийшли б мені сказали.
Мене вразило, здалось, що він має мене за якогось хлопчиська, котрого 

можна куди схочеш послати побігти, й [я] мовчки попрощався з їм.
— [Тут] щось єсть, — мурмотів я собі, поспішаючи й штовхаючись 

дорогою; не дурно воно скоїлось. А мені що до того? — подумав я знову. — 
Посердились і помиряться, й мене на весілля не покличуть.

Ця думка зупинила мене, я знайшов собі лавку й седів з півгодини, 
дивлячись на веселе масничне гуляння; це мені швидко прискучило, а ще 
більше не хтілося вертатись в корпус, де кілька таких, як я, бездомних, не 
маючи чого кращого, метикують про те, хто з наших вчителів зна краще 
грецьку мову, поки доглядайло не загасить світла. Мені хтілося до людей, 
і я тихо пошвендяв до Сташинських, заздро зазираючи дорогою в освічені, 
завішані й заставлені квітками вікна будинків. 

Сташинських не було нікого, й я довго пролежав на ліжку Грицьковому, 
дожидаючи їх. Вони вернулися пізно. Стара пішла зараз спати, ми зосталися 
вп’ятьох; Грицько і сестри єго ще були під впливом тієї метушні, танків, 
жартів; їли й розмовляли без угаву, гучно, розмова була звичайна — як 
хто сів і як став, і яке рябе було убрання, і як не підходило. Катерина роз-
ходилась більш усего, вона [розкритикувала] дощенту кожний рух, кожне 
слово якоїсь панії й гостро пащикувала. Я не міг пристати до розмови й моя 

нудьга, що набралась дорогою, не втихомирилась, а ще роздратувалась; мені 
хтілось побачити, почути щось величне, гарне, високе, щоб душу розтопило, 
заставило дивуватись й милуватись, а тим часом мусив слухати, як хтось 
там махнув опахалом так-то і сказав ото-то. Коли кого любиш, того в своїх 
думках підносиш, ідеалізуєш, й коли чуєш, що не можна сего зробити, тоді 
стає важко і гірко. Я одійшов і сів в залі. Сташинські покінчали вечерять 
й собі; Катерина йшла залою й зупинилась коло мене.

— Що ви так нудно визираєте, таким вовком, — сказала вона при-
язно. — Що ви не розкажете про Тинькевських, що там було?

— Я нічого не знаю, я своє зробив, посуду приніс й пішов од їх. Польку 
скрізь однаково танцюють, не було чого мені там дивиться.

— Ви сердитесь на мене, справді, я винна перед вами; помиримось, я 
більше не буду, — промовила вона дитячим голосом.

Задзвонили на ґанку.
— Се батько вертається від Тинькевських, буде сердиться, нехай краще 

переспить, — засміялась вона й майнула до себе. 
Я пішов й зустрівся з старим Сташинським; він, одначе, за вечерею 

забув, мабуть, про цю прояву.
— Наші вернулися? — спитав він мене. — Бувайте здорові, приходьте 

на ці дні до нас і ночувати. Що, добре вас сегодня вилаяв пан полковник? — 
засміявся він.

Я пішов додому. Переліз через невисокий мур гімназицький — найняли 
якогось нового двірника, ще непевного, й я боявся, щоб він не сказав про 
мій пізній поворот. Якісь невиразні почування ходили в серці. Я в потьмах 
намацав свою шухлядку й без свічок став писать вірші, вони починалися так:

Часом мені шкода, жаль бере химерний,
Чом не химородник я, не характерник,
Чом шукать не вмію зіллів чудодійних, 
І духів немає в мене чудасійних!
На орлиних крилах виніс би я тебе
Геть з землі брудної на блакитне небо...*

Я став за той час поетою, але в мене стало розуму на те, щоб не по-
казати сих віршів нікому, а найпаче самій Катерині. Другого дня я пішов 
знову, і всі останні дні Масниці прожив у Сташинських. Катерина й сестри, 
як то кажуть, розходились: вранці — в гості на блинах, ввечері на балах; 
Гнилецького я не бачив — він раз прийшов, але не застав нікого.

Але проминула маснична необачна, божевільна метушня і замість без-
країх веселощей в оселю Сташинських знову шугнула нудьга. В неділю 
я застав Катерину в залі на канапці; вона щохвилини зітхала й дивилась 
[кислі]ще од цитрона. Я попробував її розговорити, але дурно силкувався, 
вона одмовляла так нудно, що я покинув всі свої теревені й сказав: 
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й балакав вже дуже приязно — вспіли вже стати приятелями. Лаштунки 
шурхнули, коло мене став Гнилецький, в якомусь військовому убранню, 
блідий і потурбований.

– Скажіть, будьте ласкаві, — спитав він мене, — чого се Катерина 
Іванівна не схотіла грати? Я вчора тільки почув се.

— Не знаю, їде на вечір, казала, чи що.
— На вечір? А мені казала, що болить голова; чудно, ми ж з нею й 

умовлялись вкупі грати, а тепер — от тобі, й нічого не сказала.
Я мовчки слухав і дивувався, ми з їм не були приятелями ніколи, але 

турбота й нудьга розв’язує язика так часом, як і великі радощі.
— Се дуже чудно, — сказав він знову, — я давно помітив, що вона 

якось перемінилась до мене, не знаю тільки, звідки воно; о, ці дівчачі при-
мхи! Вона вам нічого не казала?

Нас покликали прибираться і розмова скінчилася.
Кумедія пройшла собі; замість Катерини грала якась чужа панночка, 

здаючись на суфлера. Я потрапив в самий раз брязнуть посудою, мовчки 
послухав, як мене лаяв пан, добувши собі багато сміху від публіки, й ско-
ріще пішов. Гнилецький стрів мене на дорозі; єго невдача й горе помирило 
мене з їм.

— Приходьте ввечері до Сташинських, вони закликали й мене.
— Ні, воно ніяково вже, — понуро промовив Гнилецький. — Знаєте, 

ви розпитайте в неї, — заговорив він, — й прийшли б мені сказали.
Мене вразило, здалось, що він має мене за якогось хлопчиська, котрого 

можна куди схочеш послати побігти, й [я] мовчки попрощався з їм.
— [Тут] щось єсть, — мурмотів я собі, поспішаючи й штовхаючись 

дорогою; не дурно воно скоїлось. А мені що до того? — подумав я знову. — 
Посердились і помиряться, й мене на весілля не покличуть.

Ця думка зупинила мене, я знайшов собі лавку й седів з півгодини, 
дивлячись на веселе масничне гуляння; це мені швидко прискучило, а ще 
більше не хтілося вертатись в корпус, де кілька таких, як я, бездомних, не 
маючи чого кращого, метикують про те, хто з наших вчителів зна краще 
грецьку мову, поки доглядайло не загасить світла. Мені хтілося до людей, 
і я тихо пошвендяв до Сташинських, заздро зазираючи дорогою в освічені, 
завішані й заставлені квітками вікна будинків. 

Сташинських не було нікого, й я довго пролежав на ліжку Грицьковому, 
дожидаючи їх. Вони вернулися пізно. Стара пішла зараз спати, ми зосталися 
вп’ятьох; Грицько і сестри єго ще були під впливом тієї метушні, танків, 
жартів; їли й розмовляли без угаву, гучно, розмова була звичайна — як 
хто сів і як став, і яке рябе було убрання, і як не підходило. Катерина роз-
ходилась більш усего, вона [розкритикувала] дощенту кожний рух, кожне 
слово якоїсь панії й гостро пащикувала. Я не міг пристати до розмови й моя 

нудьга, що набралась дорогою, не втихомирилась, а ще роздратувалась; мені 
хтілось побачити, почути щось величне, гарне, високе, щоб душу розтопило, 
заставило дивуватись й милуватись, а тим часом мусив слухати, як хтось 
там махнув опахалом так-то і сказав ото-то. Коли кого любиш, того в своїх 
думках підносиш, ідеалізуєш, й коли чуєш, що не можна сего зробити, тоді 
стає важко і гірко. Я одійшов і сів в залі. Сташинські покінчали вечерять 
й собі; Катерина йшла залою й зупинилась коло мене.

— Що ви так нудно визираєте, таким вовком, — сказала вона при-
язно. — Що ви не розкажете про Тинькевських, що там було?

— Я нічого не знаю, я своє зробив, посуду приніс й пішов од їх. Польку 
скрізь однаково танцюють, не було чого мені там дивиться.

— Ви сердитесь на мене, справді, я винна перед вами; помиримось, я 
більше не буду, — промовила вона дитячим голосом.

Задзвонили на ґанку.
— Се батько вертається від Тинькевських, буде сердиться, нехай краще 

переспить, — засміялась вона й майнула до себе. 
Я пішов й зустрівся з старим Сташинським; він, одначе, за вечерею 

забув, мабуть, про цю прояву.
— Наші вернулися? — спитав він мене. — Бувайте здорові, приходьте 

на ці дні до нас і ночувати. Що, добре вас сегодня вилаяв пан полковник? — 
засміявся він.

Я пішов додому. Переліз через невисокий мур гімназицький — найняли 
якогось нового двірника, ще непевного, й я боявся, щоб він не сказав про 
мій пізній поворот. Якісь невиразні почування ходили в серці. Я в потьмах 
намацав свою шухлядку й без свічок став писать вірші, вони починалися так:

Часом мені шкода, жаль бере химерний,
Чом не химородник я, не характерник,
Чом шукать не вмію зіллів чудодійних, 
І духів немає в мене чудасійних!
На орлиних крилах виніс би я тебе
Геть з землі брудної на блакитне небо...*

Я став за той час поетою, але в мене стало розуму на те, щоб не по-
казати сих віршів нікому, а найпаче самій Катерині. Другого дня я пішов 
знову, і всі останні дні Масниці прожив у Сташинських. Катерина й сестри, 
як то кажуть, розходились: вранці — в гості на блинах, ввечері на балах; 
Гнилецького я не бачив — він раз прийшов, але не застав нікого.

Але проминула маснична необачна, божевільна метушня і замість без-
країх веселощей в оселю Сташинських знову шугнула нудьга. В неділю 
я застав Катерину в залі на канапці; вона щохвилини зітхала й дивилась 
[кислі]ще од цитрона. Я попробував її розговорити, але дурно силкувався, 
вона одмовляла так нудно, що я покинув всі свої теревені й сказав: 
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— Як вам не сором так нудитись?
— А що ж мені робити?
— Читали [б], або робили, або грали, дай Боже часу! Якби всі тішились 

тільки балами та театрами, то досі земля б спустошилась, бо з десяти дев’ять 
вмерли б од нудьги... Я вам приніс книжку дуже цікаву, — заговорив я 
вже — чи пан, чи пропав, не діждавшися від неї ні слова. — Хочете, я 
вам прочитаю тим часом?

— Читайте, — сказала вона недбало.
Я приніс якусь наукову книжку. Я постановив ще з того масничного 

вечора потроху привчати Катерину до чого-небудь кращого од розмови про 
убрання й носив із собою цю книжку кожен раз. Я прочитав, може, сторін 
із п’ять, Катерина мене перебила:

— Слухайте, як ви думаєте, чи виходити мені за Гнилецького?
Се було вже надто; до того про се я вже чув од старої Сташинської 

ще на Масляную, і вона, нарешті, перебравши усякі доводи і одводи, по-
становила, що Гнилецький добрий жених.

— Що ж, він ввічливий, очевидячки, вас любить, з себе гарний і завше 
шпетний, — додав я гірко.

Катерина подивилась, усміхаючись, на мене. 
— Що це ви, ремствуєте, чи що?
— Я не зовсім дурний, як я можу ремствувать, — одказав я вже спокійно.
— Ні, ви ремствуєте, ремствуєте, а ще хвилозофа з себе показуєте, — 

сміялась вона, але знов через хвилину додала: — Але ви не ремствуйте, я 
не вийду за Гнилецького, — й знову стала зітхати.

Я почав читать далі, але на ґанку задзвонило. Катерина миттю схопилась 
й глянула крізь щілинку в залу, звідти чутно було, як дзвонили шпори, потім 
голос старої Сташинської й чийсь гучний, з кацапською промівкою, голос. 
Катерина одшатнулась од дверей і побігла до себе вбираться, од її нудьги 
не зосталось сліда; я також заховав книжку в кишеню [й] зостався [послу]-
хать. Через кімнату перейшла Катерина в іншому вбранні й я почув її голос:

— Чи надовго приїхали, чи, може, дорогою заїхали?
— Ні, я вже перевівся й хочу стать тутешнім городянином, хочу купить 

крамничку й продавати голки й шпильки, прошу тоді не забувати, — лунав 
гучний голос.

Я заглянув у щілинку й побачив здорового, чорнобрового огрядного 
військового. Він поседів з півгодини й поїхав, Катерина пішла до сестер, а 
я пішов балакать з Грицьком.

Ввечері прийшов Гнилецький, я вийшов і собі до єго, Катерини не було; 
я вийшов й з другого покоя чув голос Сташинської: 

— Се ж ніяково, хіба так можна поводитись з людьми, то збиралась 
за него заміж, а тепер не хочеш і вийти, се тільки ворогам на зневагу.

— Ах, покиньте мене, будьте ласкаві, — сердито одказувала Катери-
на, — він мені докучив гірш од редьки, не хочу я до єго виходити, більше 
не буду й говорити з їм.

Ще побалакали таким усе робом й мати пішла геть, стукнувши сердито 
дверима. Гнилецький поседів трохи й сумно пішов додому. Грицько казав 
мені, що він писав до Катерини й та одписала єму, що не може вийти за 
єго й просить не писать більше, щоб [не] гнівити батьків.

Після того скоро я заслаб, потім поїхав додому на Пасху. Насували 
страшні екзамени й я мало думав про Сташинських й усе таке. Скоро після 
Пасхи вернувшись, я зустрів на вулиці Катерину, Грицька і того військового, 
що бачив я у останній раз — звали єго Вихляєв. Катерина дуже приязно 
розпиталась про моє святкування і здоров’я, Грицько вилаяв за те, що я не 
п[оказував]ся, я за те ж саме вилаяв й єго, й нарешті вони покликали мене 
в неділю їхати вкупі в сади за місто.

В неділю над вечір я поїхав з ними, окрім Вихляєва було ще [кілька] 
паннів і три паничі; ми з Вихляєвим сиділи в фаетоні на передній лавці, 
проти нас седіли Катерина й менча сестра її. Катерина розгулялась, вона 
ізняла з себе шляпку, пов’язала русе своє кучеряве волосся й балакала без 
угаву; [я] дивився й слухав тільки її і розмова моя з менчою Сташинською, 
наче мокра солома горіла.

Ми приїхали в великий сад над річкою з будочками, крамничками, 
розмальованими ліхтарцями й усяким іншим добром, що видумано на по-
тіху людській нудьзі. Весна була пізня й дерева тільки розвивалися, пахло 
молодим листям тополь і фіалками, що цілими купами росли серед ясно-
зеленої травиці. Кумпанія посунула весело в самий дальній куток. Весняне 
повітря наче дратувало реготати і дуріти, почали бігати наввипередки, русі 
кучері Катерини маяли по повітрю. Посідали спочивати на лавці й на траві 
кружком. Вихляєв сидів коло Катерини.

— Я хочу мороженого, — сказала вона, — побіжіть принесіть.
— Не можна, прохолоньте попереду.
— Як прохолону, то й не схочу, біжіть швидше, от лінивий.
— А от не піду, та й годі! Ви заслабнете, — сміючись, одказав Вихляєв.
— Я і не прошу вас, добуду й без вас; певне, Степан Іванович швид-

чіший і ласкавіший од вас. Степане Івановичу, побіжіть, будьте ласкаві, як 
старий приятель.

— Годі вам примхувати, — сказав Вихляєв.
— Мовчіть вже, я й слухати вас не хочу вже більше після сего, — й 

вона затулила вуха руками. — Біжіть, Степане Івановичу, — й Степан 
Іванович чкурнув за мороженим.

Вихляєв суворо глянув на мене, як я вернувся засапаний й щасливий. 
Катерина заговорила ізо мною, й Вихляєв мовчки запалив сігарку.
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— Як вам не сором так нудитись?
— А що ж мені робити?
— Читали [б], або робили, або грали, дай Боже часу! Якби всі тішились 

тільки балами та театрами, то досі земля б спустошилась, бо з десяти дев’ять 
вмерли б од нудьги... Я вам приніс книжку дуже цікаву, — заговорив я 
вже — чи пан, чи пропав, не діждавшися від неї ні слова. — Хочете, я 
вам прочитаю тим часом?

— Читайте, — сказала вона недбало.
Я приніс якусь наукову книжку. Я постановив ще з того масничного 

вечора потроху привчати Катерину до чого-небудь кращого од розмови про 
убрання й носив із собою цю книжку кожен раз. Я прочитав, може, сторін 
із п’ять, Катерина мене перебила:

— Слухайте, як ви думаєте, чи виходити мені за Гнилецького?
Се було вже надто; до того про се я вже чув од старої Сташинської 

ще на Масляную, і вона, нарешті, перебравши усякі доводи і одводи, по-
становила, що Гнилецький добрий жених.

— Що ж, він ввічливий, очевидячки, вас любить, з себе гарний і завше 
шпетний, — додав я гірко.

Катерина подивилась, усміхаючись, на мене. 
— Що це ви, ремствуєте, чи що?
— Я не зовсім дурний, як я можу ремствувать, — одказав я вже спокійно.
— Ні, ви ремствуєте, ремствуєте, а ще хвилозофа з себе показуєте, — 

сміялась вона, але знов через хвилину додала: — Але ви не ремствуйте, я 
не вийду за Гнилецького, — й знову стала зітхати.

Я почав читать далі, але на ґанку задзвонило. Катерина миттю схопилась 
й глянула крізь щілинку в залу, звідти чутно було, як дзвонили шпори, потім 
голос старої Сташинської й чийсь гучний, з кацапською промівкою, голос. 
Катерина одшатнулась од дверей і побігла до себе вбираться, од її нудьги 
не зосталось сліда; я також заховав книжку в кишеню [й] зостався [послу]-
хать. Через кімнату перейшла Катерина в іншому вбранні й я почув її голос:

— Чи надовго приїхали, чи, може, дорогою заїхали?
— Ні, я вже перевівся й хочу стать тутешнім городянином, хочу купить 

крамничку й продавати голки й шпильки, прошу тоді не забувати, — лунав 
гучний голос.

Я заглянув у щілинку й побачив здорового, чорнобрового огрядного 
військового. Він поседів з півгодини й поїхав, Катерина пішла до сестер, а 
я пішов балакать з Грицьком.

Ввечері прийшов Гнилецький, я вийшов і собі до єго, Катерини не було; 
я вийшов й з другого покоя чув голос Сташинської: 

— Се ж ніяково, хіба так можна поводитись з людьми, то збиралась 
за него заміж, а тепер не хочеш і вийти, се тільки ворогам на зневагу.

— Ах, покиньте мене, будьте ласкаві, — сердито одказувала Катери-
на, — він мені докучив гірш од редьки, не хочу я до єго виходити, більше 
не буду й говорити з їм.

Ще побалакали таким усе робом й мати пішла геть, стукнувши сердито 
дверима. Гнилецький поседів трохи й сумно пішов додому. Грицько казав 
мені, що він писав до Катерини й та одписала єму, що не може вийти за 
єго й просить не писать більше, щоб [не] гнівити батьків.

Після того скоро я заслаб, потім поїхав додому на Пасху. Насували 
страшні екзамени й я мало думав про Сташинських й усе таке. Скоро після 
Пасхи вернувшись, я зустрів на вулиці Катерину, Грицька і того військового, 
що бачив я у останній раз — звали єго Вихляєв. Катерина дуже приязно 
розпиталась про моє святкування і здоров’я, Грицько вилаяв за те, що я не 
п[оказував]ся, я за те ж саме вилаяв й єго, й нарешті вони покликали мене 
в неділю їхати вкупі в сади за місто.

В неділю над вечір я поїхав з ними, окрім Вихляєва було ще [кілька] 
паннів і три паничі; ми з Вихляєвим сиділи в фаетоні на передній лавці, 
проти нас седіли Катерина й менча сестра її. Катерина розгулялась, вона 
ізняла з себе шляпку, пов’язала русе своє кучеряве волосся й балакала без 
угаву; [я] дивився й слухав тільки її і розмова моя з менчою Сташинською, 
наче мокра солома горіла.

Ми приїхали в великий сад над річкою з будочками, крамничками, 
розмальованими ліхтарцями й усяким іншим добром, що видумано на по-
тіху людській нудьзі. Весна була пізня й дерева тільки розвивалися, пахло 
молодим листям тополь і фіалками, що цілими купами росли серед ясно-
зеленої травиці. Кумпанія посунула весело в самий дальній куток. Весняне 
повітря наче дратувало реготати і дуріти, почали бігати наввипередки, русі 
кучері Катерини маяли по повітрю. Посідали спочивати на лавці й на траві 
кружком. Вихляєв сидів коло Катерини.

— Я хочу мороженого, — сказала вона, — побіжіть принесіть.
— Не можна, прохолоньте попереду.
— Як прохолону, то й не схочу, біжіть швидше, от лінивий.
— А от не піду, та й годі! Ви заслабнете, — сміючись, одказав Вихляєв.
— Я і не прошу вас, добуду й без вас; певне, Степан Іванович швид-

чіший і ласкавіший од вас. Степане Івановичу, побіжіть, будьте ласкаві, як 
старий приятель.

— Годі вам примхувати, — сказав Вихляєв.
— Мовчіть вже, я й слухати вас не хочу вже більше після сего, — й 

вона затулила вуха руками. — Біжіть, Степане Івановичу, — й Степан 
Іванович чкурнув за мороженим.

Вихляєв суворо глянув на мене, як я вернувся засапаний й щасливий. 
Катерина заговорила ізо мною, й Вихляєв мовчки запалив сігарку.
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Вже в потьмах ми верталися додому; на передньому фаетоні запалили 
синього огню, з заднього Грицько пустив ракету, вискри посипалися на-
вколо, додали реготу. Я зліз коло нашої гімназії (переліз через невисокий 
мур — найняли якогось нового двірника, ще непевного, й я боявся, щоб 
він не сказав про пізній поворот); в нашому класі ще горіло світло й я, за-
бувши про минулі жарти й сміхи, почав мимрити історію; всі оці випадки 
мало впливали на мене, й [я], як перше, був поважним хлопцем, знавцем 
грецької й иншої премудрости.

Гриця Сташинського на третій і четвертий день після сего не було в класі. 
“Чи не слабий”, — подумав я й постановив провідати. Прийшов — перед 
будинком настлана солома, дзвоника знято; — “невже вмирає”, — по-
думав я. Потихеньку пройшов я по сходцях і перший, кого я побачив, був 
сам Гриць, сумний, і чашка з ледом у руках.

— Що це у вас трапилось? — питаю.
— Сестра вмира.
— Котра?
— Катерина.
В мене й душа впала.
— Це після нашого гуляння; каже лікар, що живіт прохолодила.
Я згадав про морожене й похолов. Гриць побіг з ледом, а я, не дожида-

ючись, пішов геть! Усе нутро моє наче пекло, боліло, хотілось впасти, про-
стертися долі. Я не міг перед собою поставити вида Катерини, я не думав 
ні про її хворобу, ні про кляте морожене, тільки важке без міри почування 
[непопра]вної біди висіло над душею, пригнітало її. Я й починав молитися, 
й кидав, просив чуда й боявся тому повірити, що воно може статись. 

Так пройшов цілий день. Другого дня після уроків — раньше не можна 
було, — я метнувся до Сташинських. Ледве живий виліз я на сходці й коло 
дв[ерей] побачив кри[шку] од труни. Годі, кінець! Я пройшов в залу, по-
кійниця лежала вже прибрана на столі; дячок читав псалтир. Вихляєв стояв 
понурий коло столу, не рухаючись; я надійшов і глянув на покійну — лице 
не перемінилось.

— Хоронить будуть завтра, щоб мати не дуже побивалися, вони й 
самі заслабли. Ти знаєш, Вихляєву сестра в той вечір подала слово, й він 
хтів сватати.

Я слухав, й в вухах в мене наче дзвоник дзвенів: кінець, кінець, кінець.
Другого дня було ясно й тепло. Йдучи до Сташинських, я зайшов до 

крамниці, де продавали квіти; вони були надто дорогі. Я купив вінок з роб-
лених квіток й сховав єго під шинелю. До Сташинських я прийшов уже 
після парастаса, я сів в фаетон з Грицьком й ще з якимись знаємими. На 
могилі знову служили парастас; свічки потиху тріскотіли, дим від кадила 
рівною блакитною смужкою йшов вгору, батюшка чуло підспівував дячкам 
святі величні поспіви, а на високій акації кричали горобці, і в вухах в мене 

одзивалась та ж пісня: кінець, кінець. Гулко впали грудки землі, я бачив, як 
кілька знаємих одвели Вихляєва од могили, він пручався й кричав: пустіть, 
пустіть!

Білий стовп з золотим хрестом стояв вже наготований, і єго зараз по-
ставили.

На повороті на півдорозі я попросив стати. 
— Мені треба ще зайти тут до когось, — сказав я.
Я вернувся на кладовище; мені треба було покласти свого вінка, — я 

посоромився покласти єго при людях поруч з дорогими вінками з живих 
квіток. Я почепив єго на хрест, постояв і пішов в корпус г[імназичний].

З того часу пройшло вісім рік. Грицько женився, сестри повиходили 
заміж, стара Сташинська вмерла. Сташинських я більше не бачив: [того] 
літа вони переїхали в Москву — Грицько поступав в Московський універ-
ситет. Моє старе кохання зблідло й напівзабулося вкупі з іншими минулими 
випадками.

Мені трапилось вернутись на старі місця — туди, де я вчився. Стара 
знаєма одна моя попросила мене знайти могилу її дочки там й одправити 
парастас. Я пішов на кладовище й зробив так; розглядаючи могили навколо, 
я побачив білий монумент гарний, але дуже нещасливий: він похилився од 
рушеної землі, репнув зверху й золотий хрест скривився набік. Я прочитав 
надпис — то була Катерина Сташинська. Я попросив батюшку одправити 
парастас і над єю.

— Ви знали покійницю? — заговорив батюшка, скінчивши. — І я знав, 
я й ховав, скільки вже рік не було парастаса над нею, ніхто й не приходив, 
забули всі про неї, а як ховали бучно, й людей багато було. Той військовий, 
що сватав її, все встрелити себе хтів, справді, я сам один раз одібрав у єго 
револьвера, він мені: “Дивіться, — каже, — яка красуня лежить”, — а я 
повів єго до себе та й показав патрет моєї покійниці жінки; що, кажу, чия 
краща? Він згодився, що справді, моя покійниця ще краща. Отож-то, — 
кажу, — невже й мені б таки, і десяткам, сотням инчих — битися з-за сего? 
От що! Й що ж ви собі думаєте, — додав він, — через рік він вже женився; 
вернувся до першої, до котрої попереду лицявся, розплакався перед нею, 
а та, жаліючи єго, й [вийшла] за єго. Женився, женився... А гарна була 
покійниця, тільки нестановита, наче метелик. Ну, бувайте здорові!

Я огледів могилу пильно; запавши в щілину, висів на монументі дротя-
ний обручик з клаптиками брудного паперу. Я вийняв і впізнав єго — се 
був обручик од мого паперового вінка; химерний вінок пережив тогочасні 
почування, що здавалися такими дужими, довговічними!

Цей обручик й нагадав мені усе оце оповідання, вибачайте за него.
Кінець і Богу слава!

Владикавказ 1888
Червця 11–13
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Вже в потьмах ми верталися додому; на передньому фаетоні запалили 
синього огню, з заднього Грицько пустив ракету, вискри посипалися на-
вколо, додали реготу. Я зліз коло нашої гімназії (переліз через невисокий 
мур — найняли якогось нового двірника, ще непевного, й я боявся, щоб 
він не сказав про пізній поворот); в нашому класі ще горіло світло й я, за-
бувши про минулі жарти й сміхи, почав мимрити історію; всі оці випадки 
мало впливали на мене, й [я], як перше, був поважним хлопцем, знавцем 
грецької й иншої премудрости.

Гриця Сташинського на третій і четвертий день після сего не було в класі. 
“Чи не слабий”, — подумав я й постановив провідати. Прийшов — перед 
будинком настлана солома, дзвоника знято; — “невже вмирає”, — по-
думав я. Потихеньку пройшов я по сходцях і перший, кого я побачив, був 
сам Гриць, сумний, і чашка з ледом у руках.

— Що це у вас трапилось? — питаю.
— Сестра вмира.
— Котра?
— Катерина.
В мене й душа впала.
— Це після нашого гуляння; каже лікар, що живіт прохолодила.
Я згадав про морожене й похолов. Гриць побіг з ледом, а я, не дожида-

ючись, пішов геть! Усе нутро моє наче пекло, боліло, хотілось впасти, про-
стертися долі. Я не міг перед собою поставити вида Катерини, я не думав 
ні про її хворобу, ні про кляте морожене, тільки важке без міри почування 
[непопра]вної біди висіло над душею, пригнітало її. Я й починав молитися, 
й кидав, просив чуда й боявся тому повірити, що воно може статись. 

Так пройшов цілий день. Другого дня після уроків — раньше не можна 
було, — я метнувся до Сташинських. Ледве живий виліз я на сходці й коло 
дв[ерей] побачив кри[шку] од труни. Годі, кінець! Я пройшов в залу, по-
кійниця лежала вже прибрана на столі; дячок читав псалтир. Вихляєв стояв 
понурий коло столу, не рухаючись; я надійшов і глянув на покійну — лице 
не перемінилось.

— Хоронить будуть завтра, щоб мати не дуже побивалися, вони й 
самі заслабли. Ти знаєш, Вихляєву сестра в той вечір подала слово, й він 
хтів сватати.

Я слухав, й в вухах в мене наче дзвоник дзвенів: кінець, кінець, кінець.
Другого дня було ясно й тепло. Йдучи до Сташинських, я зайшов до 

крамниці, де продавали квіти; вони були надто дорогі. Я купив вінок з роб-
лених квіток й сховав єго під шинелю. До Сташинських я прийшов уже 
після парастаса, я сів в фаетон з Грицьком й ще з якимись знаємими. На 
могилі знову служили парастас; свічки потиху тріскотіли, дим від кадила 
рівною блакитною смужкою йшов вгору, батюшка чуло підспівував дячкам 
святі величні поспіви, а на високій акації кричали горобці, і в вухах в мене 

одзивалась та ж пісня: кінець, кінець. Гулко впали грудки землі, я бачив, як 
кілька знаємих одвели Вихляєва од могили, він пручався й кричав: пустіть, 
пустіть!

Білий стовп з золотим хрестом стояв вже наготований, і єго зараз по-
ставили.

На повороті на півдорозі я попросив стати. 
— Мені треба ще зайти тут до когось, — сказав я.
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покійниця, тільки нестановита, наче метелик. Ну, бувайте здорові!

Я огледів могилу пильно; запавши в щілину, висів на монументі дротя-
ний обручик з клаптиками брудного паперу. Я вийняв і впізнав єго — се 
був обручик од мого паперового вінка; химерний вінок пережив тогочасні 
почування, що здавалися такими дужими, довговічними!

Цей обручик й нагадав мені усе оце оповідання, вибачайте за него.
Кінець і Богу слава!

Владикавказ 1888
Червця 11–13
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НЕРОБОЧИЙ ГРИЦЬКО КРИВИЙ  
Волинський образок з початку XVIII віку1*.

І
Був хмурий день восени. Сиві, важкі хмари облягли все небо, й воно 

наче нагнулося, налите водою, нависло хмурою покришкою над самою голо-
вою. Повітря було повне вогкости, і дощ мов збирався щохвилини. Сумно 
виглядав залитий водою шлях, і густі ліси понуро стояли навкруги, тихі, 
нерухомі, мовчки скидаючи листок за листком на мокру листяну ж настілку. 
Пташки розлетілись, поховались, і гучливий в’їдливий крик мокрого крука 
панував сам навколо, наче глузуючи з сумної агонії літнього життя, з його 
минулої краси й сили.

Сумний краєвид, очевидячки, впливав і на двох людей, що верхи їхали 
тією мокрою, розтоптаною дорогою: вони їхали мовчки, понуро, нап’явши 
відлоги на голови. Бурка з кращого, крамного сукна на передньому давала 
знати, що то не був селянин, як його товариш в простій сільській свиті, а 
якийсь пан.

Так проїхали вони мовчки з верству попід лісом. Тут ліс кінчився, до-
рога розбивалася надвоє, і на роздоріжжю стирчала, похилившись низько 
на бік, стара корчма. Шляхтич зліз і пішов туди, але за хвилинку вернувся.

— Нема, не було, не бачив, — промовив він, глянувши на дорогу, що 
вилася межи ріллями, пропадаючи в млі.

— Десь повернули набік, — сказав на те чоловік, пораючись коло сід-
ла. — Де його тепер знайдеш? Адже ж тому більше, як день, як їх бачили.

Шляхтич не сказав нічого і, взявшися під боки, мовчки дивився, наче 
хотів випитати в дороги, чого йому треба, а далі з нехіттю став знову ви-
лазити на коня.

— Може, єврей збрехав, щоб одурити, а може, й не одурив: хіба малий 
світ? Адже ж не вперше тікає: не піде просто дорогою, щоб його злови-
ли, — метикував тим часом чоловік.

Шляхтич від’їхав від корчми на дорогу й знов став, не знаючи, що 
його робити.

— Тю, бодай їм всячина! — промовив він нарешті, повернув коня і, 
вдаривши, пустився назад межи лісом тією ж дорогою, що приїхав. Швидко 
зникли обоє в тумані.

За кілька хвилин, як не чутно стало й коней, між деревами з лісу ви-
глянула якась постать і, озираючись, вийшов помалу чоловік на дорогу, за 
ним — жінка з дитиною. Обоє прислухалися пильно: не чути було вже нічого.

1 Неробочий — тогочасний правний термін для неоселого селянина, persona 
vagabunda. Фабула оповідання взята з декрету, видрукуваного в Архіві Юго-Западной 
России, ч. VI, т. II, № 15*; побутові подробиці оперті на документальнім матеріалі.

— Нема, — сказав чоловік, постоявши кілька часу, й веселий усміх 
розлився по його лицю.

— Не думав я, щоб заліз він так далеко. Та тепер, хвалити Бога, не 
вернеться! — додав він весело й перехрестився.

— Не вернеться, хвалити Бога, — обізвалася жінка, помалу пере-
кладаючи на руці дитину.

— От якби не почули та не сховались! Ледве ж встигли звернути з 
дороги! Добре, що дитина спала, а то було б нам! — радів чоловік і про-
стягнув руку попестити дитину.

— Не руш, спить! Та ходім, бо змерзла, ноги одубли, в воді сидячи.
Чоловік перекинув знову, що ніс на плечах, і пішов далі дорогою. Жінка 

почимчикувала за ним; в одній руці мала дитину, в другій — торбину. В тій 
торбині та в клунку було все добро їх. Се були селяне — Грицько Кривий, 
чи Грицько Гричук, як він звався в останньому селі, з жінкою Ганною, що 
втікли від пана шукати, де краще. Четвертий день вони вже йшли так, 
здебільшого ввечері або рано та вночі, або переховуючись лісами. Сьогодні 
були пішли вже сміливіше — просто шляхом, не сподіваючися погоні, та 
завчасу почули тупотіння, сховалися в рів та й пересиділи там.

Вони пройшли мовчки верству, потім другу. Тяжко було йти по грязюці в 
холодній млі, несучи клунки. Сумна дорога незабаром прогнала їх веселість, 
і вони тяглися понуро й важко. Нарешті та похила корчма на розпутті, де 
розпитувався пан, встала перед ними.

— Пристанемо чи підемо далі? — спитав чоловік.
— Підемо вже до села, вже, мабуть, недалеко: краще, ніж тут у євре-

їв, — відказала жінка.
Вони порівнялися з корчмою. Чоловік позирнув, позирнув ще, разом 

спинився й повернув до неї.
— Куди ти, Грицьку?
— Та зараз.
— Будеш горілку пити? Так рано? Покинь, ще єврей як-небудь перекаже.
— Не перекаже, — відказав чоловік.
— Не ходи, Грицьку! — жінка взяла його за полу.
— Е! — сердито крекнув чоловік, вирвавши полу, покинув клунок і пі-

шов до корчми. По тих пережитих рано страхах нерви просили покріплення, 
і годі було ту хіть побороти. Жінка почала забавляти розбуджену дитину, 
промовляючи до неї, хоч дитина ще не розуміла нічого, бо не мала й півроку.

Грицько тим часом бадьоро вийшов з корчми й узяв клунка знову. 
Горілка вернула йому веселість і розв’язала язик.

— Се я певно знаю, — балакав він, — що сказав панові той рудий 
єврей в Грицькунівській корчмі; нехай тепер пан йому подякує, що про-
їздився: без нього не заїхали б за мною так далеко. Хвалити Бога, що не 
було з ним псів, а то було б погано. Як тікав з Литви, так мене з хортами 
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шукали; та собаки мене пізнали, бо я був за парубка в пана й годував їх 
часто; а в мене був і дух упав: якби піймали, то й душу вибили б з мене, 
такий пан був лихий!

Жінка не відказала нічого.
— Дай мені хлопця, нехай ще я його трохи понесу: в тебе, мабуть, і 

руки заклякли! — сказав Грицько і, помалу взявши однією рукою сина, 
почав йому на губах виробляти всякі штуки.

— Скільки ми пройшли? Буде з десять миль? — спиталася жінка.
— Буде, буде вже. Се ж ми вже Дубно проминули десь.
— Хоч би пристати де-небудь, а то йдемо, йдемо, і не знати куди.
— Якби де натрапити на добре село! Мені самому хіба не надокучило!
Так балакаючи, вийшли вони над широку долину, що прорила якась 

річка. Дорога вилася понад нею. Туман кутав очерети й річку, ледве її було 
знати. Почав накрапати дощ, що далі — то дужче. Ганна завернула полу 
свитини і вкрила собі голову й дитину.

— От і село манячить, треба пристати, дощ перечекати.
Вони зійшли узгір’ям в долину. Слизько було йти мокрою стежкою. 

Ганна впала навзнак і чисто обмастилася. Нарешті наблизилися до села. 
Хати довгою низкою простяглися над річкою між обсадженими вербами 
городами та левадами. Перехожі звернулись до першої ж хати. Подратував-
ши собак, швидко діждалися й хазяїв: пристаркувата жінка виглянула до їх.

— Пустіть переждати дощ, ми перехожі люди, з далекого села.
Та подивилась неймовірно, але по тім пильнім огляді лице її прояснилося.
— А йдіть, коли хочете! Просимо! — вже ласкаво обізвалась вона.
Перехожі порозбирались, поклали мокрі свити на піч та й узялися 

снідати хлібом та цибулею. Прийшов снідати й хазяїн з току, почали роз-
питуватись.

— Шукаємо, де б вільніше, а то в нас роби-роби, та й кінця нема; нема 
часу й собі щось зробити, та ще й новини тобі видумують щороку, наче 
коверзують з людей, — скаржився Грицько.

— То приставайте в нас, — відказав хазяїн, — адже в нас легко: ро-
бити тільки два дні на тиждень і в зиму, й літом — тільки всього; чиншу 
нема, як по инших селах.

— Та за те ж осип даємо, — відказала жінка.
— Ну, що ж, що осип? А зате ні курей, ні гусей, ані инших вигадок.  

І пан нічого, нема чого казати... справді, жінко?
— Ну, не дуже хвали: он за підводами тими як раз-у-раз ганяє!
— Що ж, що підводи: се й скрізь, — не здавався хазяїн; він взагалі не 

був песимістом, а тепер ще й особливо припала йому охота хвалити своє село.
— Ні, — сказав Грицько, згадавши за погоню, — тут ще небезпечно: 

боронь Боже, ще довідаються. За нами гналися трохи не до вашого села...

Дощ все не переставав. Хазяїн пішов на тік знову, Грицько й собі — 
помагати, покинувши жінку з дитиною в хаті. Хазяйка сіла коло віконечка, 
щось латаючи; в хаті незабаром стало вже смеркатися за дощем. Ганна сіла 
проти хазяйки, годуючи дитину, спочиваючи з дороги; ноги нили після 
холодної води в тому рові; якась чудна, невиразна втома, тихий спокій 
огортали її; й думка, що за якийсь час знову треба буде покинути теплу 
хату й брести грязюкою, ще додавала того чудного, солодкого чуття. В тій 
хвилі Ганна рада була побалакати щиро, пригорнутися до кого-небудь, та й 
почала докладно розказувати, відповідаючи на питання хазяйки.

Вона була сирота і зросла між людьми. Був брат, жив у наймах, але 
вже кілька років десь пішов, та й не чутно: кажуть, що вбили його татари. 
Більше не зісталося в неї роду, бо батько в неї був захожий чоловік. І вона 
все ходила у наймах. Невесело було дівувати наймичкою. “Почали далі 
дівчата-однолітки заміж виходити, одна за другою, а мене, звісно, ніхто 
не сватає,— оповідала Ганна, — не дуже де й побачиш, було, мене! Ото 
й думаєш: усі мене обминають, зостануся я до віку сама одна без роду на 
світі, та так сумно стане! Хоч би брат був, хоч би яка родиночка, щоб до 
неї обернутися, прихилитися. І так, було, все ждеш — звісно, тільки дуриш 
себе — що станеться з тобою що-небудь таке... брат вернеться або посва-
тає хто добрий... Було, в хаті сидиш часом, — двері сінешні рипнуть, або 
собаки загавкають, то аж серце стрепенеться”.

— Ти гарно розказуєш, — ласкаво кивнула Ганні хазяйка.
— Нема чого й розказати! От тоді прийшов був на село Грицько, 

чоловік мій, та й пристав за парубка в хазяйського сусіда. То ж, бувало, 
часом стріне та й заговорить, а далі восени сватає. Не змагалася, пов’язала 
старостів, а хазяї відмовляють: він, кажуть, чоловік чужий, перехожий і не 
має нічого, ще й ледащо до того — а його ледачим вславили, хоч до своєї 
роботи він не лінується. Будете, кажуть, злидні тільки плодити. Та я не по-
слухала — нехай вже й злидні будуть, та свої, як я маю цілий вік в наймах 
ходити: всього добудеш, окрім доброго слова. Так і побралися; хазяї ще й 
посміялися з нас: таке заслужила за свою працю, що тільки поглузували. 
Докучило нам обом по людях ходити, взяли в пана хату з городом та робили 
в людей та в пана за сніп абощо; тільки трудно: робиш все, а нічого немає. 
Може, буде краще на новому місці; тільки добутися б уже скоріше... 

Ганна засумувала під впливом власного оповідання.
— Мабуть, не дав мені Бог талану, не бачила щастя й змалку, та не 

щастить і тепер... А Грицько все сердиться. От і тепер ідемо: хіба справді 
солодко тинятися, як собака блудяща, по дорогах, та переховуватися по ярах?

Хазяйка почала розповідати й про своє горе — все діти її вмирали.
Так ішов час. Стало зовсім темно; вернулися чоловіки. Швидко поснули 

потомлені перехожі, не чуючи ані тихого ляпотіння дощу, ані цвіркунового 
голосу, що співав за піччю.
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шукали; та собаки мене пізнали, бо я був за парубка в пана й годував їх 
часто; а в мене був і дух упав: якби піймали, то й душу вибили б з мене, 
такий пан був лихий!

Жінка не відказала нічого.
— Дай мені хлопця, нехай ще я його трохи понесу: в тебе, мабуть, і 

руки заклякли! — сказав Грицько і, помалу взявши однією рукою сина, 
почав йому на губах виробляти всякі штуки.

— Скільки ми пройшли? Буде з десять миль? — спиталася жінка.
— Буде, буде вже. Се ж ми вже Дубно проминули десь.
— Хоч би пристати де-небудь, а то йдемо, йдемо, і не знати куди.
— Якби де натрапити на добре село! Мені самому хіба не надокучило!
Так балакаючи, вийшли вони над широку долину, що прорила якась 

річка. Дорога вилася понад нею. Туман кутав очерети й річку, ледве її було 
знати. Почав накрапати дощ, що далі — то дужче. Ганна завернула полу 
свитини і вкрила собі голову й дитину.

— От і село манячить, треба пристати, дощ перечекати.
Вони зійшли узгір’ям в долину. Слизько було йти мокрою стежкою. 

Ганна впала навзнак і чисто обмастилася. Нарешті наблизилися до села. 
Хати довгою низкою простяглися над річкою між обсадженими вербами 
городами та левадами. Перехожі звернулись до першої ж хати. Подратував-
ши собак, швидко діждалися й хазяїв: пристаркувата жінка виглянула до їх.

— Пустіть переждати дощ, ми перехожі люди, з далекого села.
Та подивилась неймовірно, але по тім пильнім огляді лице її прояснилося.
— А йдіть, коли хочете! Просимо! — вже ласкаво обізвалась вона.
Перехожі порозбирались, поклали мокрі свити на піч та й узялися 

снідати хлібом та цибулею. Прийшов снідати й хазяїн з току, почали роз-
питуватись.

— Шукаємо, де б вільніше, а то в нас роби-роби, та й кінця нема; нема 
часу й собі щось зробити, та ще й новини тобі видумують щороку, наче 
коверзують з людей, — скаржився Грицько.

— То приставайте в нас, — відказав хазяїн, — адже в нас легко: ро-
бити тільки два дні на тиждень і в зиму, й літом — тільки всього; чиншу 
нема, як по инших селах.

— Та за те ж осип даємо, — відказала жінка.
— Ну, що ж, що осип? А зате ні курей, ні гусей, ані инших вигадок.  

І пан нічого, нема чого казати... справді, жінко?
— Ну, не дуже хвали: он за підводами тими як раз-у-раз ганяє!
— Що ж, що підводи: се й скрізь, — не здавався хазяїн; він взагалі не 

був песимістом, а тепер ще й особливо припала йому охота хвалити своє село.
— Ні, — сказав Грицько, згадавши за погоню, — тут ще небезпечно: 

боронь Боже, ще довідаються. За нами гналися трохи не до вашого села...

Дощ все не переставав. Хазяїн пішов на тік знову, Грицько й собі — 
помагати, покинувши жінку з дитиною в хаті. Хазяйка сіла коло віконечка, 
щось латаючи; в хаті незабаром стало вже смеркатися за дощем. Ганна сіла 
проти хазяйки, годуючи дитину, спочиваючи з дороги; ноги нили після 
холодної води в тому рові; якась чудна, невиразна втома, тихий спокій 
огортали її; й думка, що за якийсь час знову треба буде покинути теплу 
хату й брести грязюкою, ще додавала того чудного, солодкого чуття. В тій 
хвилі Ганна рада була побалакати щиро, пригорнутися до кого-небудь, та й 
почала докладно розказувати, відповідаючи на питання хазяйки.

Вона була сирота і зросла між людьми. Був брат, жив у наймах, але 
вже кілька років десь пішов, та й не чутно: кажуть, що вбили його татари. 
Більше не зісталося в неї роду, бо батько в неї був захожий чоловік. І вона 
все ходила у наймах. Невесело було дівувати наймичкою. “Почали далі 
дівчата-однолітки заміж виходити, одна за другою, а мене, звісно, ніхто 
не сватає,— оповідала Ганна, — не дуже де й побачиш, було, мене! Ото 
й думаєш: усі мене обминають, зостануся я до віку сама одна без роду на 
світі, та так сумно стане! Хоч би брат був, хоч би яка родиночка, щоб до 
неї обернутися, прихилитися. І так, було, все ждеш — звісно, тільки дуриш 
себе — що станеться з тобою що-небудь таке... брат вернеться або посва-
тає хто добрий... Було, в хаті сидиш часом, — двері сінешні рипнуть, або 
собаки загавкають, то аж серце стрепенеться”.

— Ти гарно розказуєш, — ласкаво кивнула Ганні хазяйка.
— Нема чого й розказати! От тоді прийшов був на село Грицько, 

чоловік мій, та й пристав за парубка в хазяйського сусіда. То ж, бувало, 
часом стріне та й заговорить, а далі восени сватає. Не змагалася, пов’язала 
старостів, а хазяї відмовляють: він, кажуть, чоловік чужий, перехожий і не 
має нічого, ще й ледащо до того — а його ледачим вславили, хоч до своєї 
роботи він не лінується. Будете, кажуть, злидні тільки плодити. Та я не по-
слухала — нехай вже й злидні будуть, та свої, як я маю цілий вік в наймах 
ходити: всього добудеш, окрім доброго слова. Так і побралися; хазяї ще й 
посміялися з нас: таке заслужила за свою працю, що тільки поглузували. 
Докучило нам обом по людях ходити, взяли в пана хату з городом та робили 
в людей та в пана за сніп абощо; тільки трудно: робиш все, а нічого немає. 
Може, буде краще на новому місці; тільки добутися б уже скоріше... 

Ганна засумувала під впливом власного оповідання.
— Мабуть, не дав мені Бог талану, не бачила щастя й змалку, та не 

щастить і тепер... А Грицько все сердиться. От і тепер ідемо: хіба справді 
солодко тинятися, як собака блудяща, по дорогах, та переховуватися по ярах?

Хазяйка почала розповідати й про своє горе — все діти її вмирали.
Так ішов час. Стало зовсім темно; вернулися чоловіки. Швидко поснули 

потомлені перехожі, не чуючи ані тихого ляпотіння дощу, ані цвіркунового 
голосу, що співав за піччю.
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Перехожі повставали й зібралися — ще й не розвиднилося. Хазяї по-
прощалися привітно, дали хліба на дорогу; й знову пішли вони плентати. 
Знову потяглися мокрі дороги, налиті водою колії, сумні ліси, чорні ріллі, 
голодний, гострий крик ворони й дощик дрібний, мов крізь решето. Зно-
ву спочивки в селах і звичайні розмови й питання про життя й про пана: 
там — заздрий, там — хто його зна, там — дуже важко, а там — так собі; 
кажуть, що скрізь так. Так пройшов ще день і другий.

— Е, нехай і так, остогидло вже тинятись, — сказав Грицько, про-
слухавши звичайні оповідання про пана й роботу, — мабуть, нема чого 
кращого сподіватись; правду кажуть, що де люди, там і пан, і панщина... 
Так скільки, кажете, робити?

— Зимою й літом по два дні, та толоки дві, та шарварки чотири...
— Нехай і так; в нас цілий рік по три дні було, а толоки чотири.
— Та чиншу 20 грошей, та курка, та яєць п’ять...
— Та вже!... Мабуть, кращого, кажу, не знайдеш! Як тобі здається, 

жінко?
— Про мене, аби скоріше; йди хоч зараз до пана, — обізвалась Ганна.
— А піду справді. Сьогодні вже, мабуть, пізно... Кажете, що пан не 

дуже лихий?
— Звичайно, як пан! Як не вийдеш на панщину, так всипле добре на 

обидва боки...
— Бодай не довелося йому й його батькові! — відказав на се Гриць. — 

Та, мабуть, ліпшого не знайдемо.
— Тільки ти б йому поніс що-небудь на ралець, все був би ласкаві-

ший! — радили люди.
— Та в мене нічого й нема!
— Хіба б гуску взяв де-небудь; он у сусіда є кілька...
На тім і постановили. За дванадцять грошей купили гуску і Грицько, 

прибравшися й тісненько підперезавшися, пішов уранці на панський двір. 
Через кілька часу надійшов і пан з току, де весело гупали, далеко лунаючи, 
чотири ціпи.

— До вашої ласки, пане!.. Прийшов із жінкою, щоб у вашому селі 
осістись, — звернувся до нього Грицько.

— Що ж, живи; як добрий будеш, то буде й тобі добре, і придбаєш 
усього. Є худоба в тебе, чи, може, ти з рукомесла живеш? Мені дуже б 
ткача треба.

— Ні, пане, не вмію нічого, й худоби нема. Я за парубка жив попереду.
— Так як же ти? Може, й тут за парубка станеш?
— Ні, дайте вже поле; худоби позичу й плуга.
— Про мене — роби, як знаєш. Рік будеш вільний од усього; а там — 

що люди роблять, те й ти. Як же ти звешся?

— Грицько Крук, — назвав себе наново Грицько, — а жінка Ганна, 
та ще дитина мала.

Тим скінчилася розмова. Пан послав хлопця показати Грицькові хату: 
господар її втік торік.

— Куди ж він пішов? — розпитував Грицько хлопця.
— Кажуть, що на Поділля, тоді п’ятеро того року втекло. Кажуть, що 

там панщини немає, а землі скільки хоч.
— Мабуть, брешуть, — постановив Грицько, — адже ж і мені казали, 

ніби тут нема панщини, а таке ж саме, тільки манять людей. Мабуть, від 
сього ніде не втечеш!..

Хата, подвір’я — все те тхнуло пусткою. Солому з повіток, з хати 
розібрано; подвір’я розгороджене, хата облуплена.

— Се вже дуже погана, чи нема кращої? — спитав Грицько хлопця.
— Ті ще гірші; адже ж зате хата нова.
“Круки” перенесли зараз свої клунки до нової оселі й повиймали своє 

добро: тут була сокира, коса, серп, заступ, рогач, мішки, деякі хуста, су-
вій полотна, що придбала Ганна, ще наймичкою бувши, та ще два злотих 
грошима — отсе було й усе багатство “Круків”. В хаті текло; повітря було 
затхле, як у пивниці. Грицько пішов знову до пана — просити дерева на 
огорожу й соломи на покрівлю. Ганна зараз заходилася мастити хату: їй не 
ждалося, хотілося зараз усе поправити, зробити. Позичила опалу, горшка, 
крупів, хліба; заткнула пробите вікно, замастила соломою, де текло. Ввечері, 
в пітьмі, хата вже зовсім не здавалася пусткою. Солома ясно палала в печі; 
ясні плями й темні тіні тремтіли й танцювали по стінах, по долівці. Ганна з 
великою радістю після довгого блукання поралася біля печи, втішаючись 
і ясним полум’ям, і своїм хазяйнуванням. Вона так давно бажала стати 
справжньою, заможною хазяйкою! З такими мріями йшла вона й заміж, 
та не справдились вони в рідному селі! Тепер знову сі мрії вставали перед 
нею в блискучому полум’ї й тішили, вабили її...

Ті веселі думки опанували й Грицька. Сидячи на соломі, він гойдав свого 
синаша й тішив його, показуючи на полум’я. Чи тішилась дитина, чи ні, але 
батько, проте, був у тій хвилі щасливий, і біляве, як у “литвина”, лице його 
світилося незгірш від тих ясних плям, що бігали по хаті.

Так весело розпочали Круки своє життя в Ставках — так звалося те 
село.

II
Погода розгулялась швидко. Грицько вилаяв її, що не знала, коли її 

було треба, але Ганна догадалась, що то дощ ішов їм на щастя, поки вони 
мандрували, а тепер перестав.

Дуже хотілось того щастя! Але чекаючи його, треба було подумати й 
про те, що його їсти, і як пересидіти зиму. У Круків не було ніякого запасу; 
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Перехожі повставали й зібралися — ще й не розвиднилося. Хазяї по-
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осістись, — звернувся до нього Грицько.
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з тих двох злотих, що зав’язані були в Ганниній хустці, вигодуватись було не 
можна; а то ще й треба було купувати всякого добра, почавши від горшків 
і до відер та діжок. Грицько знову з’явився перед пана, просячи позичити 
жита півосьмачки й гречки два гарці. Пан на те гукнув хлопця й спитався:

— По чім спродали жито й гречку на останнім ярмарку?
Той сказав.
— Ото ж, щоб знав, — сказав пан Грицькові.— Буде, значить, за 

тобою чотири злотих; коли ж ти мені віддаси?
— Може, я б їх відробив? Молотив або як инакше?
— Добре, приходь: по п’ять грошей день тобі порахую.
Грицько походив кілька днів, але далі пан прийняв ще одного, такого 

ж перехожого, як і Грицько, за парубка, за те, щоб годувати зиму. До того 
ж приходили на панщину селяни, Грицько був зовсім непотрібний, і пан 
сказав йому, щоб більше не приходив. Иншої праці він собі не знайшов. То 
ж, не маючи ніякого хазяйства, аніякої роботи, лежав звичайно на печі й 
марив, скільки він посіє чого, й скільки воно вродить, і що з того треба буде 
зробити. Ганна свій вільний час збавляла або бавлячи дитину, або шиючи з 
того сувою полотна сорочки чоловікові й собі. Маючи вільний час, узялася 
вона їх мережити; мережки виходили не дуже гарні: в наймичках сьому не 
навчишся, але Ганна поралася коло їх з великою охотою. Ще її втішні надії 
не минулися: їй здавалося, що вона ніби свою будучу долю вишивала, таку 
ж мережану, рябу та веселу.

Грицько часом починав удвох з нею міркувати, скільки чого в їх буде, 
й що вони з того зроблять; а коли той матеріял кінчався, мовчки слухав, як 
віє вітер в комині або як Ганна розмовляє з дитиною, й спав і дрімав без 
кінця. Часто йому снилися ріжні страхи з минулого життя: то ніби заснув 
він парубком, і пан його будить, пхнувши ногою під бік, та хлеще нагаєм; 
то ніби тікає, притаївся і чує в лісі погоню: хорти біжать до нього, шамотять 
листям, роздратовані, люті. Грицько прокидався переляканий і, радіючи, 
згадував, що то все мара, що він у своїй хаті, далеко від тих місць, і не зна-
йдуть його ні старі, ні новіші пани.

Так було день у день і часом докучало Грицькові. З нудьги він часом 
ходив розважитись до шинку, де можна було любенько побалакати з людь-
ми. Одначе єврей швидко перестав давати набірг; Грицько, правда, міг би 
віднести трохи жита, але на те не стало в його духу: він жив надією стати 
заможним господарем.

А тим часом минався той хліб, що взято було в пана, дуже швидко 
плинули й гроші з Ганниної хустки. Грицько мусив удруге і втретє ходити 
до пана позичати, і гроші, що він був винен панові, все росли. Та Грицько 
на те не вважав і чекав тільки весни, щоб хазяйнувати.

Вона недовго гаялась того року, та весна, і швидко прийшла, наливши 
балки й лощини сніговою водою, відкривши з-під снігу чорні поля; вогкі 
й пухнасті, вони немов самі просили плуга. Але Грицько не мав ні плуга, 
ні худоби; сусідам позичити було тяжко; два дні робили на панщині, а то 
треба було орати своє; та й худоби було не дуже багато, все спрягалися, а в 
декого, як і в Грицька, й зовсім худоби не було. Знову Грицько обернувся 
не до кого, як до пана, позичив худоби й плуга, позичив насіння й оброку. 
Все те коштувало!

— За тобою є вже тридцять п’ять злотих, — сказав нарешті Грицькові 
пан. Той міг тільки почухатись, почувши про таку силу грошей.

Весна була не дужа погожа. Спочатку, правда, закроювалося на добре, 
але після Великодня дощів було мало, і хліб захирів. Грицько щодня вихо-
див був глянути на свою ниву, й лице його ставало все хмуріше: він вложив 
стільки надій в сей посів, що не міг дивитись без сердечного болю, як той 
хліб скніє, й нарешті перестав уже й ходити до ниви. Дощ, що перепав якось 
в рішучий момент, трохи підправив ярину, але все-таки врожай був незнач-
ний. Коли було звезено й змолочено урожай і обраховано, показалося, що 
трохи не ввесь прийшлось би віддати, аби заплатити, що був він винуватий 
панові й сусідам; значить, частину позик прийдеться на другий рік відкласти. 
Перспектива заможного господарства блідла й никла. Ганні дуже хотілося 
мати корову, але се було неможливо: спромоглися тільки на теличку. А на 
другий рік, значить, прийдеться знову все позичати: і плуга, й волів...

— Ти б узяв у пана вола, а гроші потроху ми б сплатили: адже паша в 
нас єсть, — порадила Ганна, і ся думка дуже подобалася Грицькові: маючи 
вола, можна було спрягатися, не позичаючи ні в кого; тільки купити його 
не було за що. Грицько взяв у пана набірг.

Новий рік почався вже з звичайною панщиною: два дні на тиждень, 
дві толоки, чотири шарварки; стерегти по черзі панський двір уночі, ходити 
з підводами до Луцька й Львова; жінці — сікти капусту, прясти панську 
куделю, робити на панськім городі, й багато ще чого, що важким тягарем 
налягало на Грицька і його жінку. Правда, се все було легше трохи, менше 
трохи, ніж у попередньому селі, але воно ставало далеко тяжчим після мрій 
про волю й змагань її добитись. Тікати світ за очі, віддавати на всяку не-
певність свою долю, свою шкуру, аби тільки вигадати один день панщини 
на тиждень, а, зрештою, мати все ту ж працю, панщину, шарварки та то-
локи — се здавалося чистим посміхом. Варто було тікати!

Такі думки не раз почав висловлювати Грицько після того, як перші 
рожеві надії на нове господарство його зрадили і потяглося панщинне життя 
своєю колією. Ганна, одначе, не хтіла поділяти його думок, і як він занадто 
вже починав нарікати, прозивала його волоцюгою й ледащом. В неї далеко 
більш було примирення, і вона ще не тратила своїх надій на добробут.
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— Ото ж, щоб знав, — сказав пан Грицькові.— Буде, значить, за 

тобою чотири злотих; коли ж ти мені віддаси?
— Може, я б їх відробив? Молотив або як инакше?
— Добре, приходь: по п’ять грошей день тобі порахую.
Грицько походив кілька днів, але далі пан прийняв ще одного, такого 

ж перехожого, як і Грицько, за парубка, за те, щоб годувати зиму. До того 
ж приходили на панщину селяни, Грицько був зовсім непотрібний, і пан 
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ходив розважитись до шинку, де можна було любенько побалакати з людь-
ми. Одначе єврей швидко перестав давати набірг; Грицько, правда, міг би 
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Вона недовго гаялась того року, та весна, і швидко прийшла, наливши 
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другий рік, значить, прийдеться знову все позичати: і плуга, й волів...

— Ти б узяв у пана вола, а гроші потроху ми б сплатили: адже паша в 
нас єсть, — порадила Ганна, і ся думка дуже подобалася Грицькові: маючи 
вола, можна було спрягатися, не позичаючи ні в кого; тільки купити його 
не було за що. Грицько взяв у пана набірг.

Новий рік почався вже з звичайною панщиною: два дні на тиждень, 
дві толоки, чотири шарварки; стерегти по черзі панський двір уночі, ходити 
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певність свою долю, свою шкуру, аби тільки вигадати один день панщини 
на тиждень, а, зрештою, мати все ту ж працю, панщину, шарварки та то-
локи — се здавалося чистим посміхом. Варто було тікати!

Такі думки не раз почав висловлювати Грицько після того, як перші 
рожеві надії на нове господарство його зрадили і потяглося панщинне життя 
своєю колією. Ганна, одначе, не хтіла поділяти його думок, і як він занадто 
вже починав нарікати, прозивала його волоцюгою й ледащом. В неї далеко 
більш було примирення, і вона ще не тратила своїх надій на добробут.
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Маючи вола, далеко легше було господарювати, і Грицько не побіль-
шив, а ще зменшив свої довги за зиму; але літом прийшлось тяжко, коли до 
двох днів панщини пан додав йому два дні на виплат довгів. Пан хапався 
з жнивами, але так само мусили хапатись і люде. Разом настала спека, дні 
стояли гарячі, роса перестала падати, і хліб починав сипатися дуже, а зерно 
було таке важке та добре, що шкода було дивитися на ту трату.

— Хай йому всячина! — сказав Грицько, почувши від осаули, що йому 
робити на сім тижні чотири дні. — Хто чув таке робити? В мене самого 
хліб сиплеться, де його до середи чекати!

Він не пішов у понеділок. Пан покликав його ввечері, вилаяв і по-
хвалявся бити. Але Грицько не покорився: він не то навіть щоб не хотів, а 
просто-таки не міг задля панських жнив кинути свій власний, кривавицею 
политий хліб висипатись.

— Підождіть, пане, я потім вам відроблю, — все казав він своє панові, 
а не відпросившися, все-таки не пішов на панщину й у вівторок. Се так 
йому не пройшло: Грицька знову покликано до двору і всипано йому щедро.

Грицько вилежав мовчки — ані пари з уст; такий на його дух найшов. 
Різок коштувати було йому не первина, траплялося й на попередніх місцях, 
особливо — на дворі служачи, але тут, на нових місцях, здалося вже за-
надто прикрим.

— Варто було тягтися за п’ятнадцять миль, — мурмотів він сердито й 
ще сердитіше додав: — бодай не діждали, щоб я задля них свій хліб кинув!

Свій хліб мусили жати вночі. Погода стояла все гаряча, земля не про-
стигала й уночі, так і пашіло теплом. Ганна робила, скільки могла, і цілком 
знемогалася; Грицько казав їй, аби йшла додому, кинула роботу; вона не 
кинула, поки не втяла руку серпом... А хліб сипався; Ганна пробувала жати 
й в’язати порізаною рукою, та не могла й трохи не плакала з досади й болю. 
А Грицькові сказали відробляти ті дні, що він не робив. Грицько пішов раз, 
а далі не втерпів та, покинувши панщину, кинувся свій хліб дожинати. На-
слідок був той самий: Грицька знову покликали до двору і знову його вибито.

Хліб нарешті зібрали чи сяк, чи так. Врожай все-таки був добрий, хоч 
хліб і висипався значно. Ціна стояла на хліб добра: Грицькові можна було 
посплачувати, що був винний, навіть вола, але йому вже се було не в голові. 
Його вже не тішив і врожай після того, як життя в Ставках повернулося 
своєю непоказною стороною; бас увірвався. Думка, що він помилився з 
своїми надіями, гризла його й не давала спокою. Все похмурніший сидів він 
дома, зате більше вчащав до кривого Шльоми, до шинку, де гірко нарікав 
з иншими хазяїнами.

Якось винирнула в бесіді вічна тема про волю й вільні землі, про По-
ділля, куди кликали на слободи. Якийсь перехожий чоловік, що трапився 
в шинку, сказав, що він був на Поділлю, й почав його вихваляти.

— Земля не міряна — бери, скільки схочеш: чи лан, чи два. А земля 
така, що з самосійного родить сам п’ятнадцать і більше*.

— А панщина? Правда, що там нема панщини?..
— Ге, панщина — ніхто й не чує за панщину. Ори на себе — та й 

усе. Ще й запомогу всяку дадуть, і то без відробку. Бо ті землі відібрано в 
турка*, й король сказав залюднити їх якнайборше, щоб не була порожньою, 
аби турок знову не забрав.

Грицько слухав тих оповідань, і в його не прокидавсь попередній скеп-
тицизм, коли закидав він брехню тим всім оповіданням за подільську волю. 
Людина все вірить тому, чого собі бажає.

Вернувшися додому, Грицько почав оповідати те все жінці. Та прийняла 
те все зовсім неприхильно й знову вилаяла його волоцюгою.

— Як будемо сидіти, то щось придбаємо; менше б ходив до шинку, то 
було б краще. Верзуть не зна, що, а ти слухаєш. Адже ж і сюди йшли — 
сподівалися волі, а показалося, що така сама, як і де-инде; таке саме і з 
тим Поділлям.

Се були власні майже слова Грицька, але тепер вони не зробили на 
нього найменшого вражіння й не переконали його й трошки. Грицько не був 
ледащом, як признавала за ним жінка; він міг працювати дуже багато, коли 
та праця вела просто до його мети — добробуту. Але жертвувати своїми 
надіями й бажаннями й миритися з життям за всяку ціну — не міг він.

III
Один випадок був краплею, що переповнила міру Грицькового терпіння 

чи нетерпіння й переконала його в тому, що нема чого доброго чекати йому 
в Ставках і треба шукать вільних подільських осад.

При кінці серпня послав пан Грицька до Луцька з підводою, давши вола 
до пари з Грицьковим. На повороті з Луцька спіткала Грицька пригода: віл 
його чогось заслаб у дорозі — чи опився, чи що, тільки після сієї дороги 
не здався вже до роботи й, полежавши кілька днів на оборі, здох. Грицько 
пішов дати знати про се панові й прохав у його собі другого вола, бо сей 
пропав задля панської потреби, але пан на те не згодився.

— Хто ж його знає, чого він здох; може, він зовсім не від дороги, а ти 
сам його чим-небудь понівечив.

Таким чином зістався Грицько без худоби, а був з тим волом винуватий 
панові немалі гроші: щось за 40 злотих. Грошей сих віддавати Грицько не 
мав найменшої охоти. Остання історія з волом роздратувала його якнай-
більше; він постановив доконче йти з Ставків на Поділля. Ганна, що так 
спротивлялася давніше тій думці, притихла, побачивши, що чоловік то вже 
не жартом узяв собі в голову й помандрував би й сам, коли б вона не схотіла. 
Та й її зажурив той випадок з волом дуже.

Тікати й годі!
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усе. Ще й запомогу всяку дадуть, і то без відробку. Бо ті землі відібрано в 
турка*, й король сказав залюднити їх якнайборше, щоб не була порожньою, 
аби турок знову не забрав.

Грицько слухав тих оповідань, і в його не прокидавсь попередній скеп-
тицизм, коли закидав він брехню тим всім оповіданням за подільську волю. 
Людина все вірить тому, чого собі бажає.

Вернувшися додому, Грицько почав оповідати те все жінці. Та прийняла 
те все зовсім неприхильно й знову вилаяла його волоцюгою.

— Як будемо сидіти, то щось придбаємо; менше б ходив до шинку, то 
було б краще. Верзуть не зна, що, а ти слухаєш. Адже ж і сюди йшли — 
сподівалися волі, а показалося, що така сама, як і де-инде; таке саме і з 
тим Поділлям.

Се були власні майже слова Грицька, але тепер вони не зробили на 
нього найменшого вражіння й не переконали його й трошки. Грицько не був 
ледащом, як признавала за ним жінка; він міг працювати дуже багато, коли 
та праця вела просто до його мети — добробуту. Але жертвувати своїми 
надіями й бажаннями й миритися з життям за всяку ціну — не міг він.

III
Один випадок був краплею, що переповнила міру Грицькового терпіння 

чи нетерпіння й переконала його в тому, що нема чого доброго чекати йому 
в Ставках і треба шукать вільних подільських осад.

При кінці серпня послав пан Грицька до Луцька з підводою, давши вола 
до пари з Грицьковим. На повороті з Луцька спіткала Грицька пригода: віл 
його чогось заслаб у дорозі — чи опився, чи що, тільки після сієї дороги 
не здався вже до роботи й, полежавши кілька днів на оборі, здох. Грицько 
пішов дати знати про се панові й прохав у його собі другого вола, бо сей 
пропав задля панської потреби, але пан на те не згодився.

— Хто ж його знає, чого він здох; може, він зовсім не від дороги, а ти 
сам його чим-небудь понівечив.

Таким чином зістався Грицько без худоби, а був з тим волом винуватий 
панові немалі гроші: щось за 40 злотих. Грошей сих віддавати Грицько не 
мав найменшої охоти. Остання історія з волом роздратувала його якнай-
більше; він постановив доконче йти з Ставків на Поділля. Ганна, що так 
спротивлялася давніше тій думці, притихла, побачивши, що чоловік то вже 
не жартом узяв собі в голову й помандрував би й сам, коли б вона не схотіла. 
Та й її зажурив той випадок з волом дуже.

Тікати й годі!
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Тільки не восени! В тім вже вони мали науку. Далеко ліпше пересидіти 
тут зиму, на своїм хлібі, аніж позичати на новому місці. Краще йти весною, 
перед початком оранки. Так і постановили.

Аби пан не взяв хлібом за позичене, Грицько зараз по тій пригоді з 
волом кинувся молотити хліб, щоб продати або сховати, та дарма: пан з 
своєю службою знали добре, скільки в нього повинно бути хліба, і Грицьку 
зараз задали брехні й вибили, а потому забрали два корці хліба.

— Мало я йому відробляв того здохлого вола, ще й хліб забрав; мало 
ще панові того, що моя озимина йому прийде.

Озимини, справді, щось посіяв Грицько, хоч дуже мало: ще вагався тоді. 
Се було тим добре, що увільняло його від усякого підозріння про втікачку; 
але Грицька дуже мучила думка, що його хліб попаде в панські руки.

Поки був віл, Грицько думав утекти, поїхавши з ким-небудь возом на 
ярмарок, а звідти — далі. Так можна було забрати й усяке збіжжя — аби 
тільки знайти до того чоловіка. Після того як віл пропав, Грицько надумав 
тікати знову пішки, як і той раз, — принаймні ніхто не знатиме. Треба було 
тільки спродати все, й Грицько прийнявся за се.

Хоч як обережно він вів сю операцію, щось таки донеслося до панських 
ух. Пан знову покликав до себе Грицька, і той був настрашився дуже, але, 
очевидячки, пан знав небагато, бо тільки вилаяв його.

— Ти в мене не видумай тікати, бо я тобі своїх грошей не подарую, 
виколупаю хоч би з Волощини*.

— Коли б уже скоріше зима проходила, — міркував Грицько, йдучи 
від нього, — а тоді виколупуй!

Зима тяглася помалу в тім жданню. Грицько вже не шукав собі роботи в 
пана. Вилічували дні до Різдва й по Різдві. Але Ганна була смутна: її якось 
не тішила ся мандрівка.

Нарешті таки зима пройшла; наближався піст. Великдень того року 
припадав пізно. Хліб кінчався — бо що трохи здавалося зайвим, те про-
дали ще перед тим. Вже наче наступала весна, все капало й текло, хоч був 
тільки кінець лютого.

Грицькові не терпілося, він постановив іти зараз, щоб не купувати хліба.
— Та підожди, поки зовсім розтане; адже і хлопець слабий, — вмовляла 

Ганна. Дитина справді хорувала: гарячка напала й по тілу висипало червоне.
— Закутай гарненько, то й нічого йому не буде. Світ не близький, треба 

йти завчасу. Тепер місяць світить, то можна й поночі йти.
Ганні й самій вже хотілося скоріше дістатися на нове господарство. 

Коли йти, так іти!
За тиждень до Масниці* Круки, відбувши панщину, щоб їх непри-

сутності не помітили, й, виспавшися звечора, рушили опівночі. Все майно 
забрано було в два клунки, як і два роки тому, і клунки за той час мало що 

поважчали. Важче було тільки нести хлопця, що через хоробу нездужав 
йти сам, — батько й мати несли його по черзі. Крадучися, пройшли вони 
селом і, не оглянувшись на свою оселю, почимчикували дорогою.

Ніч була не дуже холодна; розбита дорога трохи підмерзла, йти було 
добре. Як розвиднилося, звернули в лісок, в лощину, поснідали й спочили, 
розіславши мішки на снігу... День був ясний та теплий, і ворони крякали 
по-весняному. Але сонце сідало дуже червоне — на вітер та на мороз. Се 
непокоїло мандрівників. Ще більшої турботи додавав Ганні хлопець: він 
хрипів і горів у гарячці. Годі було з ним дати раду.

Ще засвітло вийшли на дорогу, щоб поспіти на ніч, якби взяв мороз. 
Швидко смерклося і що далі, то ставало холодніше. Руки поклякли, дер-
жачи клунки; мокрі ноги мерзли дуже. Піднявся вітер, пішов сніг, настала 
метелиця. Курява застеляла світ перед очима, вітер наче штрикав і різав 
лице та руки й забивав дух. Йти було дуже тяжко; раз по раз мандрівці 
збочували з шляху і тільки нерушений сніг на ріллі давав їм знати про се 
та направляв на дорогу.

Так пройшла година й друга; нарешті добилися вони до корчми. Яким 
милим, привітним притулком здалася тепер вона, брудна й смердюча! Але 
там було повно й без Круків: пристав якийсь пан, зайнявши покій; в корчмі 
сидів фурман і хлопець його, ґерґотіло двоє євреїв, що теж пристали, йдучи 
з містечка, і ще якийсь чоловік подорожній. Корчмар спитався Круків, 
звідки вони, й Грицько оповів йому казку, що вони ходили в гості до тестя 
та забарилися, і ще щось, чому єврей, очевидячки, не поняв віри й трішки. 
Ганна намовляла Грицька, щоб і собі зістатися ночувати. Грицько сердито 
відповів, що не можна: єврей, певно, догадався, що вони тікають; ще якраз 
їх спинять. Зіставатись у тій кумпанії було зовсім небезпечно. Се була 
правда, і Ганна замовкла.

Але дитина була дуже хора, від неї так і пашіло вогнем, а замість голо-
су виходив якийсь непевний хрип. Ганна згадала, що на селі так хорувала 
дитина сусідів: її мастили горілкою, й вона виздоровіла. Грицько купив за 
гріш горілки, а за гріш — бубликів, думаючи потішити хлопця, але той на 
бублики не звернув і уваги. Хтось з євреїв радив напоїти його чимсь гаря-
чим, розвести меду горілкою та зогріти.

Головка бідна, що його робити!
Посиділи хвилину ще, й треба було рушати. Думка була така, що якось 

дасть Біг добитися до сусідніх Марковець — до села було тільки п’ять верст, 
і там можна було заночувати безпечно. Грицька їла нудьга й злість: невже 
йому і в таку погоду пристати не можна; мусять вони блукати тим часом, 
коли й пси сплять у сухому. І він вже каявся й лютився, що пішов із села.

Вийшли. В відчинені двері разом полинуло морозне повітря з снігом. 
Метелиця не переставала. Місяця не було й знаку; все куталося в те сизе, 
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— Мало я йому відробляв того здохлого вола, ще й хліб забрав; мало 
ще панові того, що моя озимина йому прийде.

Озимини, справді, щось посіяв Грицько, хоч дуже мало: ще вагався тоді. 
Се було тим добре, що увільняло його від усякого підозріння про втікачку; 
але Грицька дуже мучила думка, що його хліб попаде в панські руки.

Поки був віл, Грицько думав утекти, поїхавши з ким-небудь возом на 
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тікати знову пішки, як і той раз, — принаймні ніхто не знатиме. Треба було 
тільки спродати все, й Грицько прийнявся за се.

Хоч як обережно він вів сю операцію, щось таки донеслося до панських 
ух. Пан знову покликав до себе Грицька, і той був настрашився дуже, але, 
очевидячки, пан знав небагато, бо тільки вилаяв його.

— Ти в мене не видумай тікати, бо я тобі своїх грошей не подарую, 
виколупаю хоч би з Волощини*.

— Коли б уже скоріше зима проходила, — міркував Грицько, йдучи 
від нього, — а тоді виколупуй!

Зима тяглася помалу в тім жданню. Грицько вже не шукав собі роботи в 
пана. Вилічували дні до Різдва й по Різдві. Але Ганна була смутна: її якось 
не тішила ся мандрівка.

Нарешті таки зима пройшла; наближався піст. Великдень того року 
припадав пізно. Хліб кінчався — бо що трохи здавалося зайвим, те про-
дали ще перед тим. Вже наче наступала весна, все капало й текло, хоч був 
тільки кінець лютого.

Грицькові не терпілося, він постановив іти зараз, щоб не купувати хліба.
— Та підожди, поки зовсім розтане; адже і хлопець слабий, — вмовляла 

Ганна. Дитина справді хорувала: гарячка напала й по тілу висипало червоне.
— Закутай гарненько, то й нічого йому не буде. Світ не близький, треба 

йти завчасу. Тепер місяць світить, то можна й поночі йти.
Ганні й самій вже хотілося скоріше дістатися на нове господарство. 

Коли йти, так іти!
За тиждень до Масниці* Круки, відбувши панщину, щоб їх непри-

сутності не помітили, й, виспавшися звечора, рушили опівночі. Все майно 
забрано було в два клунки, як і два роки тому, і клунки за той час мало що 

поважчали. Важче було тільки нести хлопця, що через хоробу нездужав 
йти сам, — батько й мати несли його по черзі. Крадучися, пройшли вони 
селом і, не оглянувшись на свою оселю, почимчикували дорогою.

Ніч була не дуже холодна; розбита дорога трохи підмерзла, йти було 
добре. Як розвиднилося, звернули в лісок, в лощину, поснідали й спочили, 
розіславши мішки на снігу... День був ясний та теплий, і ворони крякали 
по-весняному. Але сонце сідало дуже червоне — на вітер та на мороз. Се 
непокоїло мандрівників. Ще більшої турботи додавав Ганні хлопець: він 
хрипів і горів у гарячці. Годі було з ним дати раду.

Ще засвітло вийшли на дорогу, щоб поспіти на ніч, якби взяв мороз. 
Швидко смерклося і що далі, то ставало холодніше. Руки поклякли, дер-
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там було повно й без Круків: пристав якийсь пан, зайнявши покій; в корчмі 
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їх спинять. Зіставатись у тій кумпанії було зовсім небезпечно. Се була 
правда, і Ганна замовкла.

Але дитина була дуже хора, від неї так і пашіло вогнем, а замість голо-
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бублики не звернув і уваги. Хтось з євреїв радив напоїти його чимсь гаря-
чим, розвести меду горілкою та зогріти.

Головка бідна, що його робити!
Посиділи хвилину ще, й треба було рушати. Думка була така, що якось 

дасть Біг добитися до сусідніх Марковець — до села було тільки п’ять верст, 
і там можна було заночувати безпечно. Грицька їла нудьга й злість: невже 
йому і в таку погоду пристати не можна; мусять вони блукати тим часом, 
коли й пси сплять у сухому. І він вже каявся й лютився, що пішов із села.

Вийшли. В відчинені двері разом полинуло морозне повітря з снігом. 
Метелиця не переставала. Місяця не було й знаку; все куталося в те сизе, 
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чарівне покривало. Повіє вітер дужче, встануть густіші хмари снігу, і в по-
вітрі мов заколишуться, заточаться якісь чудні істоти, поки не зникнуть у 
сніговому морі.

Швидко корчма зникла за курявою. Круки знову зісталися сами, сами 
в безкрайому, страшному морі метелиці. Вони пройшли верству-другу, 
ногами намацуючи дорогу, щоб не заблудити. Вітер з усієї сили налітав на 
їх, мовби хотів їх збити з дороги й занести не знати куди; він забирався 
під свитину й виривав звідти останнє тепло; він гнув набік, не даючи йти 
просто дорогою; він наспівував насмішкувато на ухо свої пісні, холодні й 
страшні, як ся снігова пустиня.

Іти було дуже тяжко. Вітер далі стих, але мороз був тяжкий. Круки 
висилювалися з останнього, щоб не пристати. Грицько йшов з якоюсь роз-
пукою й злістю; його брала охота — на зло комусь кинути свій клунок і 
лягти безрадно на землю; але він тим часом ішов механічно. Ганна все від-
ставала від чоловіка, поки не заточилася.

— От, яка-бо ти! Дай мені свого клунка, давно було б мені дати, — 
сказав Грицько до неї, але, побачивши, як вона пробувала йти, додав:

— Нічого з сього не буде! Треба розікласти багаття, хоч погрітися! 
Звернімо в ліс та пошукаймо гілля на огнище.

Вони звернули. Снігу в лісі було небагато, вимело звідти; але збирати 
гілляки було трудно. Ганна поклала дитину на ряднині, вкривши зверху, й 
стала збирати всякий хмиз. Се забрало досить часу. Грицько нагромадив 
купку гілляк і почав розпалювати; Ганна скинула й своє гілля та роздмуху-
вала огонь разом з ним.

Полум’я розгорілося потроху. Ганна пішла взяти дитину; вийнявши 
з-під ряднини, вона взяла й понесла хлопця до огнища. Гілляки не хотіли 
горіти, тріскали і шипіли, бо були мокрі. Грицько все дмухав і увесь вдався 
в свою роботу... Аж Ганна разом страшно скрикнула. Грицько кинувся до 
неї: та піднесла дитину до огнища й пильно придивлялась до неї: хлопець 
не ворушився, холодний і блідий...

— Воно вмерло, воно захололо! — і Ганна страшно, не по-людськи 
закричала на весь ліс і заридала.

Грицько стояв, не рухаючись, немов у сні йому привиділось.
— Івасику, голубчику, глянь, глянь на мене, серце моє! — говорила 

пестливо Ганна до дитини, огортаючи руками, але хлопець мовчав... І Ганна 
замовкла разом: разом в ній щось перемінилося.

— Вмер, вмер, ой Боже, — говорила вона вже иншим голосом. — А 
я ж тобі казала: зостаньмося в корчмі ночувати; адже ж я тебе прохала, 
а ти не послухав, а він умер, змерз, — несамовито казала вона, держачи 
хлопця й простягаючи чоловікові.

Грицько стояв несамовито. Попередня злість та нудьга разом підкоти-
лися під серце.

— Ганко, мовчи! — крикнув він раптом.
— Не замовчу, се ти його вбив, от на, вмер, от, — кричала своє Ганна.
— Ганко! — крикнув знову Грицько. В руках його опинився ціпок, з 

яким він ішов. Грицько не зчувся, як замірився і вдарив жінку по голові. Та 
скрикнула і впала на сніг, на огнище.

Сей крик вразив Грицька, він опам’ятався й запал його зник разом. 
Далеко кинувши свого ціпка, він кинувся до жінки й став її підводити, 
але та важко хилилася знову. Насилу підвів її він обіруч: Ганна не стояла 
й хилилася, мов нежива. Серце в Грицька заколотилося й дух сперся. Він 
присунув її до огню, грів, тряс, ворушив. Ганна лежала з дитиною на руках 
в обіймах, нерухома, тяжка, одубіла. Вона теж була мертва, як і дитина.

Ся страшна новина, наче памороки, забила Грицькові й відняла сили; 
впустивши Ганну долі, він і сам без сили, не чуючи себе, спустився на сніг.

Так пройшло кілька часу. Багаття розгорілося; гілля весело палало, 
шиплячи, тріскаючи; полум’я високо підносило блискучі язики, освічуючи 
сю чудну й страшну картину: мертвих і над ними — живого, що не ріжнив-
ся тепер нічим від мертвого. Тільки не було кому дивитись, не було кому 
жахатись. Ліс стояв навколо холодний, німий, струшуючи з гілля дрібки 
снігу на Круків. Що йому до горя, до криків людських? Вони минуть, як 
і все минає. Буде нова весна, нова зима, нові люде будуть метушитися під 
дубовим гіллям...

IV
Грицько посидів так з годину, не чуючи ні холоду від снігу, ні спеки від 

багаття, не чуючи нічого. Страшна думка, що він убив жінку, шкульнула 
нарешті його, розбуркала й розбудила перед усім почуття страху й власної 
охорони. Не стямившися добре, механічно почав він розгортати сніг; ви-
ривши яму, положив туди жінку з дитиною, закидав гілляками, що були 
назбирали удвох, і присипав снігом. Сю роботу зробив він швидко, при-
хапцем і, втомившися, знову сів коло сієї нової могили.

Аж тепер тільки почув він своє горе, і нещаслива пригода стала ясно 
перед очима. Серце нило, боліло від жалю, й від тяжкої муки вився він, як 
вуж... Він любив свою жінку, любив щиро, хоч і доводилося часом сваритися, 
лаятися з нею. Він на цілім світі був чужий, волоцюга давній, чужениця; 
в жінці була його сім’я, його рід, його село — все, що було свого, рідного 
в світі, — так тепер, здавалося йому, і все воно зникло, пропало довіку, і 
через нього самого; він сам загубив свою долю, своїми власними руками 
знищив свою єдину підпору, розбив своє життя...
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чарівне покривало. Повіє вітер дужче, встануть густіші хмари снігу, і в по-
вітрі мов заколишуться, заточаться якісь чудні істоти, поки не зникнуть у 
сніговому морі.

Швидко корчма зникла за курявою. Круки знову зісталися сами, сами 
в безкрайому, страшному морі метелиці. Вони пройшли верству-другу, 
ногами намацуючи дорогу, щоб не заблудити. Вітер з усієї сили налітав на 
їх, мовби хотів їх збити з дороги й занести не знати куди; він забирався 
під свитину й виривав звідти останнє тепло; він гнув набік, не даючи йти 
просто дорогою; він наспівував насмішкувато на ухо свої пісні, холодні й 
страшні, як ся снігова пустиня.

Іти було дуже тяжко. Вітер далі стих, але мороз був тяжкий. Круки 
висилювалися з останнього, щоб не пристати. Грицько йшов з якоюсь роз-
пукою й злістю; його брала охота — на зло комусь кинути свій клунок і 
лягти безрадно на землю; але він тим часом ішов механічно. Ганна все від-
ставала від чоловіка, поки не заточилася.

— От, яка-бо ти! Дай мені свого клунка, давно було б мені дати, — 
сказав Грицько до неї, але, побачивши, як вона пробувала йти, додав:

— Нічого з сього не буде! Треба розікласти багаття, хоч погрітися! 
Звернімо в ліс та пошукаймо гілля на огнище.

Вони звернули. Снігу в лісі було небагато, вимело звідти; але збирати 
гілляки було трудно. Ганна поклала дитину на ряднині, вкривши зверху, й 
стала збирати всякий хмиз. Се забрало досить часу. Грицько нагромадив 
купку гілляк і почав розпалювати; Ганна скинула й своє гілля та роздмуху-
вала огонь разом з ним.

Полум’я розгорілося потроху. Ганна пішла взяти дитину; вийнявши 
з-під ряднини, вона взяла й понесла хлопця до огнища. Гілляки не хотіли 
горіти, тріскали і шипіли, бо були мокрі. Грицько все дмухав і увесь вдався 
в свою роботу... Аж Ганна разом страшно скрикнула. Грицько кинувся до 
неї: та піднесла дитину до огнища й пильно придивлялась до неї: хлопець 
не ворушився, холодний і блідий...

— Воно вмерло, воно захололо! — і Ганна страшно, не по-людськи 
закричала на весь ліс і заридала.

Грицько стояв, не рухаючись, немов у сні йому привиділось.
— Івасику, голубчику, глянь, глянь на мене, серце моє! — говорила 

пестливо Ганна до дитини, огортаючи руками, але хлопець мовчав... І Ганна 
замовкла разом: разом в ній щось перемінилося.

— Вмер, вмер, ой Боже, — говорила вона вже иншим голосом. — А 
я ж тобі казала: зостаньмося в корчмі ночувати; адже ж я тебе прохала, 
а ти не послухав, а він умер, змерз, — несамовито казала вона, держачи 
хлопця й простягаючи чоловікові.

Грицько стояв несамовито. Попередня злість та нудьга разом підкоти-
лися під серце.

— Ганко, мовчи! — крикнув він раптом.
— Не замовчу, се ти його вбив, от на, вмер, от, — кричала своє Ганна.
— Ганко! — крикнув знову Грицько. В руках його опинився ціпок, з 

яким він ішов. Грицько не зчувся, як замірився і вдарив жінку по голові. Та 
скрикнула і впала на сніг, на огнище.

Сей крик вразив Грицька, він опам’ятався й запал його зник разом. 
Далеко кинувши свого ціпка, він кинувся до жінки й став її підводити, 
але та важко хилилася знову. Насилу підвів її він обіруч: Ганна не стояла 
й хилилася, мов нежива. Серце в Грицька заколотилося й дух сперся. Він 
присунув її до огню, грів, тряс, ворушив. Ганна лежала з дитиною на руках 
в обіймах, нерухома, тяжка, одубіла. Вона теж була мертва, як і дитина.

Ся страшна новина, наче памороки, забила Грицькові й відняла сили; 
впустивши Ганну долі, він і сам без сили, не чуючи себе, спустився на сніг.

Так пройшло кілька часу. Багаття розгорілося; гілля весело палало, 
шиплячи, тріскаючи; полум’я високо підносило блискучі язики, освічуючи 
сю чудну й страшну картину: мертвих і над ними — живого, що не ріжнив-
ся тепер нічим від мертвого. Тільки не було кому дивитись, не було кому 
жахатись. Ліс стояв навколо холодний, німий, струшуючи з гілля дрібки 
снігу на Круків. Що йому до горя, до криків людських? Вони минуть, як 
і все минає. Буде нова весна, нова зима, нові люде будуть метушитися під 
дубовим гіллям...

IV
Грицько посидів так з годину, не чуючи ні холоду від снігу, ні спеки від 

багаття, не чуючи нічого. Страшна думка, що він убив жінку, шкульнула 
нарешті його, розбуркала й розбудила перед усім почуття страху й власної 
охорони. Не стямившися добре, механічно почав він розгортати сніг; ви-
ривши яму, положив туди жінку з дитиною, закидав гілляками, що були 
назбирали удвох, і присипав снігом. Сю роботу зробив він швидко, при-
хапцем і, втомившися, знову сів коло сієї нової могили.

Аж тепер тільки почув він своє горе, і нещаслива пригода стала ясно 
перед очима. Серце нило, боліло від жалю, й від тяжкої муки вився він, як 
вуж... Він любив свою жінку, любив щиро, хоч і доводилося часом сваритися, 
лаятися з нею. Він на цілім світі був чужий, волоцюга давній, чужениця; 
в жінці була його сім’я, його рід, його село — все, що було свого, рідного 
в світі, — так тепер, здавалося йому, і все воно зникло, пропало довіку, і 
через нього самого; він сам загубив свою долю, своїми власними руками 
знищив свою єдину підпору, розбив своє життя...
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Ворон закрякав над головою й розбудив знову Грицька. Він оглянув-
ся — вже розсвіло; крізь стовбури і гілля дерев видко було сіру смугу 
неба. Огнище згоріло все і вкрилося сивим попелом. Грицько став на ноги 
й оглянувся ще раз. “Треба йти, — подумав він, — треба кудись тікати!” 
Він підняв на плечі свого клунка, що лежав коло нього, але за хвилину знову 
скинув з себе. Йому захотілося ще раз побачити жінку й дитину; він не міг 
уявити собі їх, аби стали перед очима; коли пригадував їх, ввижалося щось 
чудне й непевне. Він миттю скинув гілляки, обережно стер руками сніг з 
Ганниного лиця й хлопця. Ганна лежала навзнак, міцно притуливши до лона 
сина; вона зблідла й одубла, сльози замерзли на віях, і на лиці зісталося те 
ж горе, той же жаль, як коли вона ридала й дорікала Грицькові.

Грицько стояв навколішки, нагнувшися, й дивився. Потім раптом 
схопився, перехрестив небіжку, згромадив знову гілляки й хутко, забувши 
свого клунка, пішов геть з лісу, не оглядаючися.

Він вийшов на край лісу... Недалеко хруснули гілляки й межи деревами 
показалася коняка, запряжена в санки, за ними — друга. Грицько не скоро 
завважив їх і, завваживши, разом спинився. Погонич, що йшов спереду, 
панський парубок, що їхав в ліс по дрова, оглянув Грицька неймовірно — 
де він узявся тут у лісі?

— А що се ви тут робите, дядьку? — спитав він Грицька. — Куди се 
ви йдете?

— Я... в село... — сказав той, замішавшися й забувши, як звалося село.
— В яке село? В Марківці?
— Еге, в Марківці, — згадав Грицько.
— А чого ж вам у Марківці? Ви не марковецькі, я вас не знаю; що ви 

тут робите? — допитувався хлопець все сміливіше в сього чудного неса-
мовитого чоловіка. Він кинув свої сани й, узявши Грицька під руку, пішов 
тими слідами, що проробив Грицько. Той мовчки йшов за ним.

Швидко побачили вони перед собою загасле огнище, клунки серед при-
топтаного снігу. Грицько, побачивши клунки, несвідомо кинувся до них, але 
хлопець притримав його й сам став розбирати їх. Грицько стояв коло його 
й дивився на клунки, наче вперше їх бачив. Оглянувшися навколо, хлопець 
придивився й до купи гілляк, присипаних снігом: вони надто стирчали. Він 
поворушив ногою, далі став розкидати руками.

— То я вбив, я! — закричав раптом Грицько, коли ще хлопець і не 
відкрив небіжки.

— От воно що! Максиме, гов, іди, держи!
Грицька зв’язали й відвезли в село — до Марківець звідти було тіль-

ки з верству. Грицька розпитували, але він не хотів розказувати про свою 
пригоду.

— Вбив та й годі! — відказав він.

Два дні просидів він замкнений у панській коморі, потім возом відвезли 
його до міста. Сніг уже пропав на дорозі; після тієї метелиці знову стояли 
теплі дні, вже чисто весняні. Круки поспішилися з своєю втікачкою на яких 
два чи три дні!

Грицька посадили в міську “вежу”, серед ринку. Ярмаркова метушня й 
гук лунав кругом Грицька, а той ждав свого часу. Він не думав про будуче, 
не міг навіть його собі уявити; тільки минуле мучило його. Він згадував 
Ганну ще дівчиною-наймичкою, потім жінкою; бачив перед собою пригоду 
в лісі так виразно, так живо: трохи не чув, як тріскали, шипіли гілляки... Сі 
спогади вражали, лякали його, й він не знав, як втекти від їх.

Взяли його до слідства. Грицько оповів щиро своє життя: він був з 
Литви, з-під Новгородка, батька його звали Степан Кривий, його само-
го — Грицьком. Тому п’ять років, як він втік звідти в Ковельське староство, 
звідти — під Володимер, там був парубком і оженився.

Як звичайно, не задовольнившися тим, Грицька взяли на тортури — 
розтягали, прив’язавши за ноги шнуром, припалювали залізом і огнем; так 
пройшло три дні. Грицько казав одно в одно, не міняючи й слова. Тоді суд 
видав свій декрет. Там, «пам’ятаючи Божу заповідь: “не убий”, і вважаючи, 
що за виною того убийці три душі зійшли з сього світу» (бо жінка Грицькова 
на той час була вагітна), постановив суд звести з світу й четверту: «аби той 
“забойця”, неробочий Грицько Кривий, мечем був стятий, тіло його потім 
на чверті розтято й на шляхах, на чотирьох місцях на палях виставлено»... 
Се мало статися другого ж дня, бо як на те трапився в місті саме на той час 
кат, позичений для якоїсь иншої екзекуції в столичнім місті Луцьку, що по 
тій екзекуції пропивав заслужені гроші в міських шинках.

Страшний декрет не злякав і не вразив Грицька. Йому хотілося тепер 
одного лише — втекти від страшних своїх спогадів і тих образів, що його 
мучили. Він висповідався в панотця й причастився, й уночі йому присни-
лося, ніби жінка бавиться з дитиною, голосно розмовляючи з нею; він чув, 
як плескала вона долонею по голому тілу дитини, підкидаючи її. Грицько 
прокинувся й, не повіривши собі, встав з лавки й пішов до дверей, але тьма 
стояла навколо, і він вернувся знову на лавку. Вже світало, на ринку чутно 
було метушню, рип возів. Грицько згадав, який день настав; йому здалося, 
ніби щось холодне й темне лізе на нього, й він вкрився свитою.

За кілька годин його вивели на ринок. Багато цікавого люду тислося 
навколо шибениці, покинувши свої вози й свій торг. День стояв чудовий: 
вогкий, ясний, повний нового, весняного життя й сили. Сонце золотило 
сю купу людей і шибеницю посеред неї, щоб і вона веселіше виглядала. 
Грицька вивели, віддали в руки ката, все впорядкували, як слід. Тяжко 
вдарив катівський меч, віддавшися відгомоном по цілому ринку. Кінець!..

Ні, не кінець!
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Ворон закрякав над головою й розбудив знову Грицька. Він оглянув-
ся — вже розсвіло; крізь стовбури і гілля дерев видко було сіру смугу 
неба. Огнище згоріло все і вкрилося сивим попелом. Грицько став на ноги 
й оглянувся ще раз. “Треба йти, — подумав він, — треба кудись тікати!” 
Він підняв на плечі свого клунка, що лежав коло нього, але за хвилину знову 
скинув з себе. Йому захотілося ще раз побачити жінку й дитину; він не міг 
уявити собі їх, аби стали перед очима; коли пригадував їх, ввижалося щось 
чудне й непевне. Він миттю скинув гілляки, обережно стер руками сніг з 
Ганниного лиця й хлопця. Ганна лежала навзнак, міцно притуливши до лона 
сина; вона зблідла й одубла, сльози замерзли на віях, і на лиці зісталося те 
ж горе, той же жаль, як коли вона ридала й дорікала Грицькові.

Грицько стояв навколішки, нагнувшися, й дивився. Потім раптом 
схопився, перехрестив небіжку, згромадив знову гілляки й хутко, забувши 
свого клунка, пішов геть з лісу, не оглядаючися.

Він вийшов на край лісу... Недалеко хруснули гілляки й межи деревами 
показалася коняка, запряжена в санки, за ними — друга. Грицько не скоро 
завважив їх і, завваживши, разом спинився. Погонич, що йшов спереду, 
панський парубок, що їхав в ліс по дрова, оглянув Грицька неймовірно — 
де він узявся тут у лісі?

— А що се ви тут робите, дядьку? — спитав він Грицька. — Куди се 
ви йдете?

— Я... в село... — сказав той, замішавшися й забувши, як звалося село.
— В яке село? В Марківці?
— Еге, в Марківці, — згадав Грицько.
— А чого ж вам у Марківці? Ви не марковецькі, я вас не знаю; що ви 

тут робите? — допитувався хлопець все сміливіше в сього чудного неса-
мовитого чоловіка. Він кинув свої сани й, узявши Грицька під руку, пішов 
тими слідами, що проробив Грицько. Той мовчки йшов за ним.

Швидко побачили вони перед собою загасле огнище, клунки серед при-
топтаного снігу. Грицько, побачивши клунки, несвідомо кинувся до них, але 
хлопець притримав його й сам став розбирати їх. Грицько стояв коло його 
й дивився на клунки, наче вперше їх бачив. Оглянувшися навколо, хлопець 
придивився й до купи гілляк, присипаних снігом: вони надто стирчали. Він 
поворушив ногою, далі став розкидати руками.

— То я вбив, я! — закричав раптом Грицько, коли ще хлопець і не 
відкрив небіжки.

— От воно що! Максиме, гов, іди, держи!
Грицька зв’язали й відвезли в село — до Марківець звідти було тіль-

ки з верству. Грицька розпитували, але він не хотів розказувати про свою 
пригоду.

— Вбив та й годі! — відказав він.

Два дні просидів він замкнений у панській коморі, потім возом відвезли 
його до міста. Сніг уже пропав на дорозі; після тієї метелиці знову стояли 
теплі дні, вже чисто весняні. Круки поспішилися з своєю втікачкою на яких 
два чи три дні!

Грицька посадили в міську “вежу”, серед ринку. Ярмаркова метушня й 
гук лунав кругом Грицька, а той ждав свого часу. Він не думав про будуче, 
не міг навіть його собі уявити; тільки минуле мучило його. Він згадував 
Ганну ще дівчиною-наймичкою, потім жінкою; бачив перед собою пригоду 
в лісі так виразно, так живо: трохи не чув, як тріскали, шипіли гілляки... Сі 
спогади вражали, лякали його, й він не знав, як втекти від їх.

Взяли його до слідства. Грицько оповів щиро своє життя: він був з 
Литви, з-під Новгородка, батька його звали Степан Кривий, його само-
го — Грицьком. Тому п’ять років, як він втік звідти в Ковельське староство, 
звідти — під Володимер, там був парубком і оженився.

Як звичайно, не задовольнившися тим, Грицька взяли на тортури — 
розтягали, прив’язавши за ноги шнуром, припалювали залізом і огнем; так 
пройшло три дні. Грицько казав одно в одно, не міняючи й слова. Тоді суд 
видав свій декрет. Там, «пам’ятаючи Божу заповідь: “не убий”, і вважаючи, 
що за виною того убийці три душі зійшли з сього світу» (бо жінка Грицькова 
на той час була вагітна), постановив суд звести з світу й четверту: «аби той 
“забойця”, неробочий Грицько Кривий, мечем був стятий, тіло його потім 
на чверті розтято й на шляхах, на чотирьох місцях на палях виставлено»... 
Се мало статися другого ж дня, бо як на те трапився в місті саме на той час 
кат, позичений для якоїсь иншої екзекуції в столичнім місті Луцьку, що по 
тій екзекуції пропивав заслужені гроші в міських шинках.

Страшний декрет не злякав і не вразив Грицька. Йому хотілося тепер 
одного лише — втекти від страшних своїх спогадів і тих образів, що його 
мучили. Він висповідався в панотця й причастився, й уночі йому присни-
лося, ніби жінка бавиться з дитиною, голосно розмовляючи з нею; він чув, 
як плескала вона долонею по голому тілу дитини, підкидаючи її. Грицько 
прокинувся й, не повіривши собі, встав з лавки й пішов до дверей, але тьма 
стояла навколо, і він вернувся знову на лавку. Вже світало, на ринку чутно 
було метушню, рип возів. Грицько згадав, який день настав; йому здалося, 
ніби щось холодне й темне лізе на нього, й він вкрився свитою.

За кілька годин його вивели на ринок. Багато цікавого люду тислося 
навколо шибениці, покинувши свої вози й свій торг. День стояв чудовий: 
вогкий, ясний, повний нового, весняного життя й сили. Сонце золотило 
сю купу людей і шибеницю посеред неї, щоб і вона веселіше виглядала. 
Грицька вивели, віддали в руки ката, все впорядкували, як слід. Тяжко 
вдарив катівський меч, віддавшися відгомоном по цілому ринку. Кінець!..

Ні, не кінець!
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“Чи то з волі Божої, чи то з несправної руки ката, чи то з щастя того 
забойці сталося”, оповідає урядове справоздання, тільки кат не відрубав 
Грицькові голови відразу. Був на се звичай спеціяльний: “стан духовний” 
не дав більше рубати, Грицька віддано духовним на вигоєння: не було волі 
Божої на його кару...

Грицька завезли в шпиталь і післали за міським цилюрником-постри-
гачем, що в ті часи служив разом і за єдиного в місті лікаря.

V
Щастя Грицькове було невелике: шия була утята глибоко. Шию 

зв’язали, й він конав собі на самоті в шпиталю. Рану тую гоїли, як уміли; 
рана не гоїлась і гнила. Грицько тим не клопотався. Його муки й страшні 
спогади зникли тепер, мов катівський меч їх перетяв. Йому згадувалося 
щось чудне й невиразне; щебетання ластівки над вікном в його уяві ставало 
якоюсь чудною лицедією: тони не то що нагадували, а сами ставали якимись 
істотами; все життя проходило в дивних, невиразних образах, наче чудні 
фігури хмар, де не знати, де кінчиться одно й починається друге.

Так ішов час. Рана гнила, Грицько вмирав, і на дев’ятнадцятий день 
після своєї кари вмер він “добровільно”, як значиться в тому ж протоколі. 
Порожніми вулицями містечка пронесли його тихою ходою шпитальні діди.

ПЕРЕХОЖІ

Я їхав з Кавказу залізницею. В Ростові, де кінчиться та кавказька за-
лізниця*, мусив я переходити на другий поїзд. Валкою тислася сіра громада 
з заробітків тощо; коло мене пройшла якась баба, зігнувшися під клунками 
й усякими хазяйськими причандалами та гукаючи на дітей, що поодставали 
були з усяким добром. В мене руки були порожні, то й я допоміг нести ма-
ленькій дівчині щось таке, відро чи що. Так ми поїхали. В Харкові знову 
мусив я чекати другого поїзда. Міряючи тим часом вокзальну платформу, 
побачив я й тих мандрівців — бабу з дітьми. Вони поскладали долі своє 
добро й самі посідали на єму, снідаючи. Баба щось жалібно розказувала 
якомусь кацапові, що теж, мабуть, як і я, не мав чого більше робити. Я 
пройшов кілька раз коло них. До мене доносило деякі слова з розмови, й я 
догадався, про що розказувала баба.

Мені часто, аж надто, доводилося бачити всяких перехожих, що з Укра-
їни, найбільше Лівобережної, мандрували кудись на вільні землі, в теплий 
край, їм самим відомий, за Кавказ, під Батум, з широкими ще, веселими 
надіями, хоч трохи розтрушеними за далеку дорогу. А за рік, або що, вер-
талися ті ж самі, вже без жодних надій, сумні, стомлені, часом знемігшися 
від трясці місцевої й инших хороб; просили на дорогу, наймалися на якийсь 
час, щоб спромогтись, і розказували, як витверджену, від частого оповідання 
застиглу в якихось ляпідарних формах, свою одіссею — що землі не дали, 
а дали — то самий камінь, а добру кудись держуть, а заробітків нема нія-
ких, а татари покрали худобу, або поздихала, а самі знемоглися від хороби, 
і таке інше, з невеликими одмінами. Й тепера, кажу, догадувавсь я, що та 
баба з дітьми була теж з таких нещасливих перехожих, й не помилився я. 

Я підождав, поки кацапові наскучило балакати з бабою, й надійшов 
собі до неї. Привітався, став розпитувати, куди їде; баба не цуралась, щоб 
побалакати. Вона їхала на Полтаву, її чоловік поїхав наперед, обіцявся при-
слати їй листа, та вони ждали та й не діждалися того листа, та мусили їхать, 
поки ще гроші були на дорогу заплатити, а то б проїли і ті гроші. 

Так оповідала баба, мала ж дівчина почала пустувати, качаючись круг 
матері й поглядаючи нишком на мене.

— А я вас бачила, бачила, — казала вона.
— І я вас бачив, я їду з Кавказу, і ви, мабуть, звідти ж?
— А вже, — одказала баба, — були на Кубані, носила лиха година, 

хтіли там осісти, та от... Казали, що землі вільні, отак і ми думали, та, 
мабуть, близько лікоть, та не вкусиш. Що вже ми з-за неї поклопотали-
ся — не приймають у громаду, хоть ти що хоч. Там усе козачі села, треба 
приписатись, — кажуть, — у козаки, попробували — ані суди, Боже! Вже 

Перехожі
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“Чи то з волі Божої, чи то з несправної руки ката, чи то з щастя того 
забойці сталося”, оповідає урядове справоздання, тільки кат не відрубав 
Грицькові голови відразу. Був на се звичай спеціяльний: “стан духовний” 
не дав більше рубати, Грицька віддано духовним на вигоєння: не було волі 
Божої на його кару...

Грицька завезли в шпиталь і післали за міським цилюрником-постри-
гачем, що в ті часи служив разом і за єдиного в місті лікаря.

V
Щастя Грицькове було невелике: шия була утята глибоко. Шию 

зв’язали, й він конав собі на самоті в шпиталю. Рану тую гоїли, як уміли; 
рана не гоїлась і гнила. Грицько тим не клопотався. Його муки й страшні 
спогади зникли тепер, мов катівський меч їх перетяв. Йому згадувалося 
щось чудне й невиразне; щебетання ластівки над вікном в його уяві ставало 
якоюсь чудною лицедією: тони не то що нагадували, а сами ставали якимись 
істотами; все життя проходило в дивних, невиразних образах, наче чудні 
фігури хмар, де не знати, де кінчиться одно й починається друге.

Так ішов час. Рана гнила, Грицько вмирав, і на дев’ятнадцятий день 
після своєї кари вмер він “добровільно”, як значиться в тому ж протоколі. 
Порожніми вулицями містечка пронесли його тихою ходою шпитальні діди.

ПЕРЕХОЖІ

Я їхав з Кавказу залізницею. В Ростові, де кінчиться та кавказька за-
лізниця*, мусив я переходити на другий поїзд. Валкою тислася сіра громада 
з заробітків тощо; коло мене пройшла якась баба, зігнувшися під клунками 
й усякими хазяйськими причандалами та гукаючи на дітей, що поодставали 
були з усяким добром. В мене руки були порожні, то й я допоміг нести ма-
ленькій дівчині щось таке, відро чи що. Так ми поїхали. В Харкові знову 
мусив я чекати другого поїзда. Міряючи тим часом вокзальну платформу, 
побачив я й тих мандрівців — бабу з дітьми. Вони поскладали долі своє 
добро й самі посідали на єму, снідаючи. Баба щось жалібно розказувала 
якомусь кацапові, що теж, мабуть, як і я, не мав чого більше робити. Я 
пройшов кілька раз коло них. До мене доносило деякі слова з розмови, й я 
догадався, про що розказувала баба.

Мені часто, аж надто, доводилося бачити всяких перехожих, що з Укра-
їни, найбільше Лівобережної, мандрували кудись на вільні землі, в теплий 
край, їм самим відомий, за Кавказ, під Батум, з широкими ще, веселими 
надіями, хоч трохи розтрушеними за далеку дорогу. А за рік, або що, вер-
талися ті ж самі, вже без жодних надій, сумні, стомлені, часом знемігшися 
від трясці місцевої й инших хороб; просили на дорогу, наймалися на якийсь 
час, щоб спромогтись, і розказували, як витверджену, від частого оповідання 
застиглу в якихось ляпідарних формах, свою одіссею — що землі не дали, 
а дали — то самий камінь, а добру кудись держуть, а заробітків нема нія-
ких, а татари покрали худобу, або поздихала, а самі знемоглися від хороби, 
і таке інше, з невеликими одмінами. Й тепера, кажу, догадувавсь я, що та 
баба з дітьми була теж з таких нещасливих перехожих, й не помилився я. 

Я підождав, поки кацапові наскучило балакати з бабою, й надійшов 
собі до неї. Привітався, став розпитувати, куди їде; баба не цуралась, щоб 
побалакати. Вона їхала на Полтаву, її чоловік поїхав наперед, обіцявся при-
слати їй листа, та вони ждали та й не діждалися того листа, та мусили їхать, 
поки ще гроші були на дорогу заплатити, а то б проїли і ті гроші. 

Так оповідала баба, мала ж дівчина почала пустувати, качаючись круг 
матері й поглядаючи нишком на мене.

— А я вас бачила, бачила, — казала вона.
— І я вас бачив, я їду з Кавказу, і ви, мабуть, звідти ж?
— А вже, — одказала баба, — були на Кубані, носила лиха година, 

хтіли там осісти, та от... Казали, що землі вільні, отак і ми думали, та, 
мабуть, близько лікоть, та не вкусиш. Що вже ми з-за неї поклопотали-
ся — не приймають у громаду, хоть ти що хоч. Там усе козачі села, треба 
приписатись, — кажуть, — у козаки, попробували — ані суди, Боже! Вже 

Перехожі
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що тієї горілки випили нашої — нічого не помогло. І то все писар, такий 
лукавий чоловік, вже й напоїть, бувало, єго чоловік, і грошима дасть, і що 
вже там — ну от наче до пуття все зробили, і приговор були написали — 
ні, таки знайшов якусь заковику, й приговор той не має сили, так і пропало 
все марно. А купити землі — дорога, хоч і не така, як в нас. А земля таки 
гарна, і Боже, пшениця така, що чудо, так що ж, коли такі лукаві люде... 
Тепер отсе в жнива на заробітки стали, то й тут не вдалося — понаходило 
стільки сього року люду, кацапів тих, і наших, ціну чисто збили, тільки й 
стало, що прохарчитись. Син — парубок, той зостався там у наймитах, а 
дочку заміж оддали за машиніста.

— Та сиди-бо, он як Петро сидить, — сказала баба до дочки, бо та все 
пустувала, така весела здорова дівчинка, а хлопець справді сидів поважно, 
доїдаючи свій хліб, і раз по раз спиняв сестру. На голові в єго був здо-
ровенний “кашкет” з червоною обшивкою, яку носять кубанські урядники 
козацькі: се, очевидно, була пам’ятка того козакування, що не вдалося оцим 
перехожим; може, той кашкет і надавав такої поважності хлопцеві.

— Купила вже єму, — сказала баба, помітивши, що я дивлюся на 
кашкет, — так просив вже, нехай хоч сим похвалиться на селі. 

— А моя мама полька, — згадала чогось дитина. 
— А я справді-таки полька, — сказала баба. Дійсно, й у вимові її було 

щось чуже чути. — Салдати у нашому селі стояли, — додала вона.
— Біг з ними, — одказав я.
Баба помовчала.
— Тепер, як згадаєш, аж сумно стане. Хазяйство було — корова, 

вівці, свині, усе; млинок був свій у половині ще з одним чоловіком, хоч не-
великий, а все вистачав... Треба було нащось кинути, поспродували худобу 
ні за що, хапалися.

— Чого ж пішли ви звідти, чи тісно, землі мало, чи що?
— А хто єго зна. Не сказать, щоб і тісно, ще й власний був клапоть; а 

так, було, подумає чоловік, що от двоє синів, що їм уже буде мало. Звісно, 
завше чогось кращого хочеться. Та ще, знаєте, тепер усякий клопіт; заліз-
ницю коло нашого села провели й деревом обсадили, бодай її всячина: нема 
того дня, щоб у кого худоби не зайняли, — й плати на голе слово, скільки 
скажуть; що худоба того не варта, як за її заплатити кілька раз, та що ка-
зати, адже живуть люде; так — поманулося, балакають і те, і се, і земля 
така, і всячина, натуркочуть голову. Ще добре, що не спродали ні ґрунта, 
ні хати, ні млина, — дуже мало давали; з людей ніхто не хтів купувати, а 
єсть у нас такий чоловічок, хоч батька рідного продасть і купить, мабуть, і в 
жидів чи єсть такі, дак стільки давав, що наче жартував. Та що, воно тепер 
на краще вийшло. Спасибі дядькові мого чоловіка, порадив: “Як маєте, — 
каже, — продавати ні за що, то найміть кому-небудь; хто єго ще знає, як 

вам доведеться”. Спасибі, послухались, найняли, млин віддали на п’ять рік, 
і ґрунт, а хату — на рік тільки. Отсе чоловік поїхав попереду; хтілося б, 
щоб і ґрунт, і млина вернути, та вже не знаю, чи що з того буде. Обіцявся 
написать, та щось нема й досі. Господь уже з ним, за цими мандрівками, то 
наче з пуття збився. Попереду ніколи не пив, а тепер до чарки став ласий: 
отсе все за цими клопотами, що частували і писарів, і громаду, бодай їм. 
Звичайно, вже як не пощастить! Ніхто з щастя не п’є, а вже з лиха. І не 
знаю, як він там розпорядкує; я вже через се на єго не здаюся, й сама отсе 
поїхала. Треба якось знову на старому осісти, та ні з чого починати. 

— Та Господь дасть, то й поправитесь знову, — став я втішати. — То 
за гроші чоловіка не купиш, а поки живий, то заробити можна.

— Та вже чи сяк, чи так, що Біг дасть, то й буде. Звісно, гроші, як 
вода, — і єсть, і нема. Та мені, по правді кажучи, не так і того добра уся-
кого шкода. Се ви по правді кажете. Як прийшов чоловік з москалів, то 
теж не дуже-то було розкошувати. Не так мені гроші, як діти. Знаєте, що 
ото там, на Кавказі, нам було погано, а й їхати було так сумно, що Господи. 
Син отсе зістався у наймитах, хай єго Біг боронить! Молодий ще хлопець 
зовсім; отсе на той рік призиватимуть єго на службу. Дочку оддали заміж 
за того машиніста. Він таки пóляк, і вже підстаркуватий. Думали, що доб-
рий чоловік буде, а він п’є, п’яниця такий вдався, що страх. І гроші добрі 
бере, нема чого казати, та що з того. Який уже чоловік з п’яниці. Я таки на 
себе нарікаю, що намовляла, Господь єго святий знає, се чисто як туманом 
затуманило й памороки забило, вже ж звісно, як піде нещастя, то й де той і 
розум подінеться. Дочка таки одмагалася, не хтіла, та от послухалась мене, 
на лихо собі. А вона така добра дівчина, хороша та весела. Дала, кажуть, 
карі очі, та не дала долі, отак і зо мною. Тепер як подумаєш, чи доведеться 
побачитися коли, скільки, може, тисяч верстов звідти. Мабуть, що не до-
ведеться! Так серце й заболить! Одне — там, друге — там, розтеклися, 
як ті руді миші.

Баба засмутилася зовсім й мовчки втирала сльози. Я не знав, як роз-
важити її нудьгу. Розважила та ж таки дівчина; вона щось почала знову 
казати про мати. Я таки добре не розібрав, а баба, усміхаючись крізь 
сльози, одказала:

— А єму байдуже, малому то все смішки.
Я попрощався з нею й пішов до свого поїзда.

1889 1/VII
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що тієї горілки випили нашої — нічого не помогло. І то все писар, такий 
лукавий чоловік, вже й напоїть, бувало, єго чоловік, і грошима дасть, і що 
вже там — ну от наче до пуття все зробили, і приговор були написали — 
ні, таки знайшов якусь заковику, й приговор той не має сили, так і пропало 
все марно. А купити землі — дорога, хоч і не така, як в нас. А земля таки 
гарна, і Боже, пшениця така, що чудо, так що ж, коли такі лукаві люде... 
Тепер отсе в жнива на заробітки стали, то й тут не вдалося — понаходило 
стільки сього року люду, кацапів тих, і наших, ціну чисто збили, тільки й 
стало, що прохарчитись. Син — парубок, той зостався там у наймитах, а 
дочку заміж оддали за машиніста.

— Та сиди-бо, он як Петро сидить, — сказала баба до дочки, бо та все 
пустувала, така весела здорова дівчинка, а хлопець справді сидів поважно, 
доїдаючи свій хліб, і раз по раз спиняв сестру. На голові в єго був здо-
ровенний “кашкет” з червоною обшивкою, яку носять кубанські урядники 
козацькі: се, очевидно, була пам’ятка того козакування, що не вдалося оцим 
перехожим; може, той кашкет і надавав такої поважності хлопцеві.

— Купила вже єму, — сказала баба, помітивши, що я дивлюся на 
кашкет, — так просив вже, нехай хоч сим похвалиться на селі. 

— А моя мама полька, — згадала чогось дитина. 
— А я справді-таки полька, — сказала баба. Дійсно, й у вимові її було 

щось чуже чути. — Салдати у нашому селі стояли, — додала вона.
— Біг з ними, — одказав я.
Баба помовчала.
— Тепер, як згадаєш, аж сумно стане. Хазяйство було — корова, 

вівці, свині, усе; млинок був свій у половині ще з одним чоловіком, хоч не-
великий, а все вистачав... Треба було нащось кинути, поспродували худобу 
ні за що, хапалися.

— Чого ж пішли ви звідти, чи тісно, землі мало, чи що?
— А хто єго зна. Не сказать, щоб і тісно, ще й власний був клапоть; а 

так, було, подумає чоловік, що от двоє синів, що їм уже буде мало. Звісно, 
завше чогось кращого хочеться. Та ще, знаєте, тепер усякий клопіт; заліз-
ницю коло нашого села провели й деревом обсадили, бодай її всячина: нема 
того дня, щоб у кого худоби не зайняли, — й плати на голе слово, скільки 
скажуть; що худоба того не варта, як за її заплатити кілька раз, та що ка-
зати, адже живуть люде; так — поманулося, балакають і те, і се, і земля 
така, і всячина, натуркочуть голову. Ще добре, що не спродали ні ґрунта, 
ні хати, ні млина, — дуже мало давали; з людей ніхто не хтів купувати, а 
єсть у нас такий чоловічок, хоч батька рідного продасть і купить, мабуть, і в 
жидів чи єсть такі, дак стільки давав, що наче жартував. Та що, воно тепер 
на краще вийшло. Спасибі дядькові мого чоловіка, порадив: “Як маєте, — 
каже, — продавати ні за що, то найміть кому-небудь; хто єго ще знає, як 

вам доведеться”. Спасибі, послухались, найняли, млин віддали на п’ять рік, 
і ґрунт, а хату — на рік тільки. Отсе чоловік поїхав попереду; хтілося б, 
щоб і ґрунт, і млина вернути, та вже не знаю, чи що з того буде. Обіцявся 
написать, та щось нема й досі. Господь уже з ним, за цими мандрівками, то 
наче з пуття збився. Попереду ніколи не пив, а тепер до чарки став ласий: 
отсе все за цими клопотами, що частували і писарів, і громаду, бодай їм. 
Звичайно, вже як не пощастить! Ніхто з щастя не п’є, а вже з лиха. І не 
знаю, як він там розпорядкує; я вже через се на єго не здаюся, й сама отсе 
поїхала. Треба якось знову на старому осісти, та ні з чого починати. 

— Та Господь дасть, то й поправитесь знову, — став я втішати. — То 
за гроші чоловіка не купиш, а поки живий, то заробити можна.

— Та вже чи сяк, чи так, що Біг дасть, то й буде. Звісно, гроші, як 
вода, — і єсть, і нема. Та мені, по правді кажучи, не так і того добра уся-
кого шкода. Се ви по правді кажете. Як прийшов чоловік з москалів, то 
теж не дуже-то було розкошувати. Не так мені гроші, як діти. Знаєте, що 
ото там, на Кавказі, нам було погано, а й їхати було так сумно, що Господи. 
Син отсе зістався у наймитах, хай єго Біг боронить! Молодий ще хлопець 
зовсім; отсе на той рік призиватимуть єго на службу. Дочку оддали заміж 
за того машиніста. Він таки пóляк, і вже підстаркуватий. Думали, що доб-
рий чоловік буде, а він п’є, п’яниця такий вдався, що страх. І гроші добрі 
бере, нема чого казати, та що з того. Який уже чоловік з п’яниці. Я таки на 
себе нарікаю, що намовляла, Господь єго святий знає, се чисто як туманом 
затуманило й памороки забило, вже ж звісно, як піде нещастя, то й де той і 
розум подінеться. Дочка таки одмагалася, не хтіла, та от послухалась мене, 
на лихо собі. А вона така добра дівчина, хороша та весела. Дала, кажуть, 
карі очі, та не дала долі, отак і зо мною. Тепер як подумаєш, чи доведеться 
побачитися коли, скільки, може, тисяч верстов звідти. Мабуть, що не до-
ведеться! Так серце й заболить! Одне — там, друге — там, розтеклися, 
як ті руді миші.

Баба засмутилася зовсім й мовчки втирала сльози. Я не знав, як роз-
важити її нудьгу. Розважила та ж таки дівчина; вона щось почала знову 
казати про мати. Я таки добре не розібрав, а баба, усміхаючись крізь 
сльози, одказала:

— А єму байдуже, малому то все смішки.
Я попрощався з нею й пішов до свого поїзда.
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Перехожі
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СТАРИЙ ТЕРЕН 
Казка

І
Серед поля стояв невеличкий гайок; попереду вiн був бiльший, але його 

кiлька раз обрубали, зосталося кiлькадесят кленiв, грабiв, берез; поле нiби 
давило, стискало його; в жнива здавався вiн маленьким зеленим острiвцем 
серед золотого хвилястого моря: золотi хвилi набiгали й розбивалися на 
краю його, мов на зелених побережних скелях. З одного боку була малень-
ка лощина, що то за гарне мiсце було! Розхилястi кущi лiщини, черемха, 
бiлошкурi, мов сметаною облитi, стовбури молодих берез, патлатi гiлля 
кленiв, — все те було перевите густо цупкими пагонцями ожини, оплетене 
берiзкою. Ґрунт тут не пересихав нiколи, цiле лiто зеленiла свiжа травиця, 
а меж нею де-не-де гойдався на caмoтi, золотився захожий колосок. Тиша 
стояла тут весела й чарiвна, тiльки по веснi, як цвiла черемха, цiлий день 
вiд бджоли гуло, мов вiд дзвону. Гарно було! 

От у сьому затишку меж инчими кущами pic собi кущ терновий. Стояв 
він з самого краю, мов зiбрався кудись з лощини світ за очи мандрувати, 
i чудно було глянути на його меж усiєю тiєю красою! Був вiн старий-пре-
старий, да й ще кострюбатий; ягiд на йому вже давно не бувало; гiлля об-
сохло й стерчало cipe, сухе, мов скрюченi пальцi старця; де-не-де тiльки 
щось зоставалось живого; не раз чиясь щира коса, косючи овес або гречку, 
била його по стовбуру, зоставляючи широкі рубцi та болячки. Тiльки голки 
були на йому цiлi, густі, гocтpi та довгi, й не одна вiвця зоставила на їх щось 
своєї вовни. 

Старий терен був не тiльки що негарний, був він до того злий та лихий, 
гордий та пишний. Довгi роки проносячись, залишили по собi ту злу та 
сердиту осугу в cepцi старого терна й душа його, — бо й у терна є серце 
й душа, хоч звiсно — тepнoвi — обростала з часом такою ж шкарублою 
корою, як i стовбур його. Був він найстарший меж yciмa кущами, що росли 
круг його, й цурався їx, не водив товариства, не балакав весело з сусiдою, 
коли нахилявся до його, знадливо шопотячи, гнучкий пагонець лiщини; не 
зачіпав, граючись, вiтpa, як проносився вiн, торкаючи його гiлки, а стояв 
все похмурий та суворий, кожну хвилину готовий розсердитись i кричати. 
Отакий був старий терен! 

ІІ
Було то якось гарним таким весняним ранком. Старий терен прокинувсь 

i став оглядатись навколо. Кyщi гойдалися пiд легким вiтерцем. В свiжiм 
вогкім вiд роси повiтрi пахло квiтками; недалеко на клену гучно, весело 
кричали здоровi горлатi пташки. Гарно все було навколо, i все отсе надавало 

тернові охоти до дрiмоти, чи то, властиве, не була дрiмота, а щось посереднє 
мiж сном i не сном, коли нема нiяких думок, тiльки якiсь невиразнi вражiння 
вiд окольного свiтy: стоїш, не вважаючи, не чуючи нiчого, не знаючи, чи 
живеш, чи нi. Се було найщасливiще, найлiпше становище гля старого 
терна, бо думати — то пiдуть зараз думки недобрi, лихi, болячi спогади, 
старi врази; будеш сердитися, а сердитися — невесело... 

Але старому терну тим ранком щось не везло. Що почне він, здається, 
забуватись, аж щось i розбуркає, перешкодить, — то вітep дуже зачепить, 
то гiлка яка штовхне, то пташки закричать надто гучно коло його. Старий 
терен розсердиться, буркне, вилається й знову пробує задрiмати, й знов 
що-небудь перешкодить. 

Нарештi він кинув свою дрiмоту й став дивитись навколо. Скрiзь життя 
бренiло. Вiтepeць, набiгаючи, раз по раз ворушив патлате гiлля лiщини, й 
весело гойдалося воно, штовхаючись, шамотячи молодим листям, ведучи 
жартливу розмову; пташки грали й метушились щебечучи; гучно гула й во-
рушилася кузка; все радiло життям. Тiльки ж старому терну ci розглядини 
надавали не радощiв, а тiльки пересердя й зневаги. 

— Дурнi, дурнi, — думав він, — радiють, наче так воно до віку буде, 
наче не прийде зима, не облетить се листя, не померзнуть квiтки, не загине 
уся отся кузка й ci сами пташки голоднi, з обмерзлими крилами, не стри-
батимуть де-небудь по снiгy, поки не поздихають, або не попадуть кому в 
зуби; ет, не дивилися б мої очи на сю дурноту. — І трiпнувши своєю пре-
мудрою головою, він знову попробував забути усе й задрiмати. 

На сей раз він таки й забувся був, грiючись на cонцi, аж разом щось 
плюхнуло на нього й захитало. Biн зирнув — i побачив на собi ворону. От 
сього він не любив найгiрше, як на йому птиця яка-небудь сiдала: де ж таки, 
шелихвiст який-небудь сiда на йому, наче він на те вирiс, має його за сiдало 
собi, його, — прерозумного й пишного старого терна. Вiн гукнув сердито 
на ворону раз i вдруге, щоб вона собi геть летiла, але та не вважала. Вона 
тiльки що нaїлась добре, її було весело й хотiлося пожартувати, поглузувати 
з терна, з його пересердя; вона чепурилася, поводила крилами, крутила 
хвостом i переступала, вдаючи, нiби не чує його окрику, а далi повернулася 
просто до його, витрiщилася й каркнула. 

— Дурний, дурний, схочу, то й седiтиму, що ти минi зробиш? 
Старий терен тiльки мурмотав щось в безсилiй злостi, а ворона дивилася 

на його насмiшкувато й каркала. 
— Ти сердься, а я седiтиму, тобi ж гiрше. 
— Та гoдi тобi справдi лютувати, бач, вона з тебе глузує, — почала, 

було, вмовляти стиха до терну лiщина, що росла край його. 
— От у тебе проситиму поради, — зашипiв терен вже до нeї, — молода 

ще ти мене вчити, я тебе знаю, як ти ще тiльки з землi виткнулася. 
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кiлька раз обрубали, зосталося кiлькадесят кленiв, грабiв, берез; поле нiби 
давило, стискало його; в жнива здавався вiн маленьким зеленим острiвцем 
серед золотого хвилястого моря: золотi хвилi набiгали й розбивалися на 
краю його, мов на зелених побережних скелях. З одного боку була малень-
ка лощина, що то за гарне мiсце було! Розхилястi кущi лiщини, черемха, 
бiлошкурi, мов сметаною облитi, стовбури молодих берез, патлатi гiлля 
кленiв, — все те було перевите густо цупкими пагонцями ожини, оплетене 
берiзкою. Ґрунт тут не пересихав нiколи, цiле лiто зеленiла свiжа травиця, 
а меж нею де-не-де гойдався на caмoтi, золотився захожий колосок. Тиша 
стояла тут весела й чарiвна, тiльки по веснi, як цвiла черемха, цiлий день 
вiд бджоли гуло, мов вiд дзвону. Гарно було! 

От у сьому затишку меж инчими кущами pic собi кущ терновий. Стояв 
він з самого краю, мов зiбрався кудись з лощини світ за очи мандрувати, 
i чудно було глянути на його меж усiєю тiєю красою! Був вiн старий-пре-
старий, да й ще кострюбатий; ягiд на йому вже давно не бувало; гiлля об-
сохло й стерчало cipe, сухе, мов скрюченi пальцi старця; де-не-де тiльки 
щось зоставалось живого; не раз чиясь щира коса, косючи овес або гречку, 
била його по стовбуру, зоставляючи широкі рубцi та болячки. Тiльки голки 
були на йому цiлi, густі, гocтpi та довгi, й не одна вiвця зоставила на їх щось 
своєї вовни. 

Старий терен був не тiльки що негарний, був він до того злий та лихий, 
гордий та пишний. Довгi роки проносячись, залишили по собi ту злу та 
сердиту осугу в cepцi старого терна й душа його, — бо й у терна є серце 
й душа, хоч звiсно — тepнoвi — обростала з часом такою ж шкарублою 
корою, як i стовбур його. Був він найстарший меж yciмa кущами, що росли 
круг його, й цурався їx, не водив товариства, не балакав весело з сусiдою, 
коли нахилявся до його, знадливо шопотячи, гнучкий пагонець лiщини; не 
зачіпав, граючись, вiтpa, як проносився вiн, торкаючи його гiлки, а стояв 
все похмурий та суворий, кожну хвилину готовий розсердитись i кричати. 
Отакий був старий терен! 

ІІ
Було то якось гарним таким весняним ранком. Старий терен прокинувсь 

i став оглядатись навколо. Кyщi гойдалися пiд легким вiтерцем. В свiжiм 
вогкім вiд роси повiтрi пахло квiтками; недалеко на клену гучно, весело 
кричали здоровi горлатi пташки. Гарно все було навколо, i все отсе надавало 

тернові охоти до дрiмоти, чи то, властиве, не була дрiмота, а щось посереднє 
мiж сном i не сном, коли нема нiяких думок, тiльки якiсь невиразнi вражiння 
вiд окольного свiтy: стоїш, не вважаючи, не чуючи нiчого, не знаючи, чи 
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забуватись, аж щось i розбуркає, перешкодить, — то вітep дуже зачепить, 
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уся отся кузка й ci сами пташки голоднi, з обмерзлими крилами, не стри-
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на ворону раз i вдруге, щоб вона собi геть летiла, але та не вважала. Вона 
тiльки що нaїлась добре, її було весело й хотiлося пожартувати, поглузувати 
з терна, з його пересердя; вона чепурилася, поводила крилами, крутила 
хвостом i переступала, вдаючи, нiби не чує його окрику, а далi повернулася 
просто до його, витрiщилася й каркнула. 

— Дурний, дурний, схочу, то й седiтиму, що ти минi зробиш? 
Старий терен тiльки мурмотав щось в безсилiй злостi, а ворона дивилася 

на його насмiшкувато й каркала. 
— Ти сердься, а я седiтиму, тобi ж гiрше. 
— Та гoдi тобi справдi лютувати, бач, вона з тебе глузує, — почала, 

було, вмовляти стиха до терну лiщина, що росла край його. 
— От у тебе проситиму поради, — зашипiв терен вже до нeї, — молода 

ще ти мене вчити, я тебе знаю, як ти ще тiльки з землi виткнулася. 
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Лiщина тiльки гiллям хитнула на таку одповiдь. 
Ворона, покрутившися собi всмак, каркнула ще двiчі терну на злicть, 

знялась i полетiла, а терен все ще мурмотав щось сердито про тих, що 
тичуть свого носа туди, де зовсiм їх не треба, що думають, нiби тiльки й є 
розуму, що в них, i усе таке инче, що мало належати до лiщини й чого вона 
зовсiм не слухала. 

ІІI
Не встиг ще терен перемурмотати й заспокоїтися добре, аж гульк — 

мов навмисне, сiла знову на його пташка. Та вже була не подобна до во-
рони, в неї був довгенький хвісток i на головi — чубчик, i сама вона була 
маленька, гарна та чепурненька. Не роздивившись, що то був терен, вона 
попробувала нагнути гiлку, щоб погойдатись, але товста гiлка не гнулась, i 
пташка гля потiхи собi гучно защебетала. Пiсня була не дуже премудра, але 
дуже весела, там було щось i про сонце, i про квiтки, i про зелених кузок, 
звiсно, як у пiснях. 

Старому терну се вже було зовсiм занадто — раз по раз така наруга; 
він аж зайшовся, так розсердився, аж голосу довго вiд злостi не міг подати, 
а далi гукнув i скiльки сили трiпнув гiллякою, щоб прогнати пташку. Та за-
трусилась з переляку з такої несподiванки; гостра голка тернової гiлки дуже 
шкульнула її в бiк, i, жалiбно писнувши, вона впала на траву. 

Старий терен простиг через хвилину й оглянувся — та голка почервонiла 
на кiнцi вiд пташиної кровi. Biн зирнув на пташку — та вже вискочила якось 
на сусiдню гiлку й боязко, дивуючись, поглядала на його. 

Терну стало чогось нiяково, він одвернувся й почав мурмотати: 
— Ото гля пам’ятки, щоб знали та не сiдали на терен, — й усе таке, i 

знову чогось глянув на пташку й одвернувся скорiще. 
— Ач, як ти її штрикнув, — обiзвалася знову та ж лiщина, — досi ще 

не очуняла. Й нащо було? Хiба вона знала, що ти такий лютий; вона й так 
покинула б тебе, се ж не ворона. 

— Мовчи, — буркнув терен; йому ще гiрш нiяково стало, як нагадали 
за ворону. Й знову оглянувся на сусiдню гiлку, але пташки вже не було, 
десь полетiла. 

IV
Терен намiрився трохи знову подрiмати пiсля сего, заплющився i по-

хилився, але сон не йшов; щось йому було не в собi, все верзлась ворона, 
насмiшкуватi речi й сороміцький погляд, мов гуло ще її навіснe каркання; а 
поруч iз нею та пташка й її жалiбний голос. А за тим верзлося минуле, тя-
глися низкою без кiнця усякi спогади, все cумні, бо несумною й була тiльки, 
що та дрiмота, спокiй без думок i почувань, а сього не згадаєш. 

Згадувалися всякi прикростi, врази, поламанi гiлки, побитий стов-
бур, холоднi дощі восени, зимовi метелицi; метелицi — то найгiрше — о 
як страшно й нудно тодi: пiтьма неба облягла й тiльки cнiг одбивається 
якимсь сумним, мертвим свiтом; лiс стоїть голодрабий, чорний, все по-
мерзло, мовчить або скрипить та стогне; й отут серед пiтьми й холоду, 
наче в мертвому царствi, царює метелиця. Без упину бурхає, несеться вона 
рiвним, мов виглаженим, полем, виє, наче плаче, — жалкує, що ніхто не 
встане на дорозi, нема напастися на кого, збити, загребти, все похилилось 
сумно-покiрно перед нею, й з того ще лютiше налiта вона на обмерзлi кущі 
й дерева, обсипаючи їx снігом; гiлки дубiють, шкура болить, й одна думка 
в ycix — щоб якось забутися, одбiгти сього всього, не чути, не думати... 
Toдi й старий терен упадав духом, йому ставало страшно й нудно, й злiсть 
його брала, йому здавалося, що нiколи не вернуться яснi веснянi днi, й вiн 
кликав смерть, якої так боявся звичайно, щоб змерзнути й пропасти зараз 
же на зло сьому вітрові, сьому морозу. 

Taкi спогади чисто зажурили старого; до того другого дня й третього 
йшов дощ, була мряка, стало мокро й сумно. Старий вдався сумовати; усе 
життя здавалось йому таким бiдним, мізерним. “Чи варто болiти, клопота-
тись, боятись i сердитись з-за такого добра?” — думав вiн, пiдставляючи 
свої кострюбатi гiлляки пiд дрiбний, холодний дощ. 

V
Через два днi знову стало ясно; життя ще дужче заворушилося на-

вколо, мов надолужити хтiло тi днi смутку й нудьги. Пташки закричали 
ще дужче, ще веселiш. 

Повеселiшав i старий терен; радiючи, оглядався вiн навкруги, позбув-
шися своїx сумних думок та спогадiв, та слухав крик той пташиний. 

Чиясь пicня вразила його й, не прислухаючись, впiзнав вiн її, мов дав-
но знану, — се була та сама пiсня про сонце, дощик i зелених кузок, що 
спiвала-спiвала пташка, на йому сидячи. 

— Очуняла, — подумав вiн i сам здивувався, що ся думка paдicно так 
у йому вiддалася. Він глянув на свою гiлку — крова ще чорнiла на кінцi, не 
обмита дощем; терен одвернувся: се був недобрий спогад... 

Терен став слухати пташину пicню; пташка швидко доспiвала її до кiнця 
й почала з рiвною охотою знову її ж таки, — очевидно, пiсень тих в її було 
небагато. 

— Молоде, — подумав старий, дослухавши, й усмiхнувся, але не з 
зневаги, як завше, а якось привiтно, й похитав кострюбатими гiлляками, 
поважний та тихий. 
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Лiщина тiльки гiллям хитнула на таку одповiдь. 
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Чиясь пicня вразила його й, не прислухаючись, впiзнав вiн її, мов дав-
но знану, — се була та сама пiсня про сонце, дощик i зелених кузок, що 
спiвала-спiвала пташка, на йому сидячи. 

— Очуняла, — подумав вiн i сам здивувався, що ся думка paдicно так 
у йому вiддалася. Він глянув на свою гiлку — крова ще чорнiла на кінцi, не 
обмита дощем; терен одвернувся: се був недобрий спогад... 

Терен став слухати пташину пicню; пташка швидко доспiвала її до кiнця 
й почала з рiвною охотою знову її ж таки, — очевидно, пiсень тих в її було 
небагато. 

— Молоде, — подумав старий, дослухавши, й усмiхнувся, але не з 
зневаги, як завше, а якось привiтно, й похитав кострюбатими гiлляками, 
поважний та тихий. 
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VI 
Днi минали, весна проходила, й наближалося лiто. У тiй лощинi, як i 

перше, було дуже гарно. 
Так думав i старий терен. Oстaннiм часом він значно перемiнився i в 

своїх поглядах, i в поводженню, хоч, може, й сам того не чув. Вiн рiдше 
дрiмав забутливо, частiще оглядав й назирав, що дiялося круг його, й все 
воно не ворушило в йому злости та зневаги, як перше, а бiльш тiшило. 
Вiн менше сварився iз своїми сусiдами, а якось раз навіть заговорив сам 
до лiщини, чого й не бувало, — почав щось швидко балакати, не довiв до 
кiнця, засоромився, бо одвик розмовляти вже з давнього часу, засмiявся 
натoмicть гучно й став собi хитатися наче б весело; лiщина подумала була 
попереду, що він хтів поглузувати з неї або посваритись, тiльки з голосу 
його догадалася, що не то воно було. 

Та пташка знайома десь пробувала недалеко, й старий терен частенько 
прислухавсь до пiснi її, добре знаної; вона, очевидячки, вже й забула про 
старого терна й про його гiлку, якось пролетiла сама край його, не вважив-
ши, й не знала, певне, як старий зорив за нею привiтно й як то йому була 
вона мила. 

VII
Був якось день лiтнiй, гарячий, перед жнивами. Опiвднi стало дуже 

душно; тиша стояла невимовна; листя, жито — не поворухнеться. Старий 
терен, стоючи саме на спецi, то оглядався, то куняв, похилившися пiд га-
рячим сяєвом. 

От i тепера він оглянувся лiниво навколо, подивився вгору, подивився 
й cкаменів: саме над ним високо-високо вився чигаючи сокiл, а нижче ки-
далася туди й сюди, зтерявшися з смертельного переляку, пташка, — та 
сама чубата пташка. Ще хвилина — й сокiл упав з високости, але він по-
милився: його дзьоб зачепив тiльки пташку, а не вбив; полетiло пiр’я; сокiл, 
пiймавши облизня, полинув геть, але пташка, чи то з переляку заморочена, 
чи то вiд удару, не змогла летiти далi, а кружляючи падала. 

У терна аж похололо всерединi — пташка падала просто на його, він 
згадав за свої голки й трохи не вмер. Якби можна, він би вирвався з землi, 
втік би, розчахнувся б чи що, але що робити? Пташка впала просто на 
його; не стямившись, він трiпнувся скiльки було сили своїми гiлляками, але 
пташка з того ще гiрше, ще глибше угрузла мiж його гiлляками, й гострi 
довгi голки з ycix бокiв пробили її. В oстaннix муках страшно забилась 
вона, й трепихання її оддавались у старому тернi так, мов його били чимсь 
незвичайно тяжким, але вони ставали все слабiшi й через кiлька хвилин, 
здригнувшись, вона повiсила головку мертва. 

Старий зворухнувся так, що трохи з землi не вискочив, але що з того? 
Кiнець, кiнeць... годі!.. 

VIII
Днi йшли. Пташка тлiла на лонi старого. Невсипуща комашня налiзла 

звiдкись цiлими ватагами й жваво об’їла усе, що брали комашинi зуби. 
Старий терен не бачив нiчого, що дiялося круг його, не бачив, що сталося й 
iз пташкою, тiльки чув, що якесь нещастя, якесь горе превелике пригнiтило 
його. 

Biн прочумався через те, що його холодом дошкульнуло. То був раннiй 
осiннiй приморозок. Оглянувшись, побачив він чорну рiллю замість не-
жатого жита. Biд жнив зiсталося й на йому пам’ятка: ще одну гiлку було 
обламано, вiн i не знав — як. 

Biд пташки зiсталось на його гiлляках лише кiлька кiсточок, що за-
стрягли, та пір’я щось прилипло; а решту обмили дощi. Старий поглянув, i 
сльози холоднi, гіркі, старечi покотилися по кострюбатим гiлкам. 

Biн оглянувся навколо — як то не подобне було до лiтнього часу, як сум-
но й тихо; недалеко на гiлцi седiло двоє пташок й понуро дивились кудись. 

“Змерзли бідахи, — подумав старий терен, подивившись на їх, — та 
нiчого, оббудуться, буде колись i тепло”. 

IX
Пройшла осінь i зима, настала весна. Знову в лощинi зацвiла черемха, 

загули бджоли, защебетали пташки caмiceнько так, як торік. І старий те-
рен так само стояв на краю гаю з своїми обламаними, сiрими гiлляками. І 
ніхто б не вгадав, що то був зовсiм не той терен, а инчий; що минуле життя 
здавалося йому наче чужим, таким бiдним i чудним, що з його можна було 
тiльки дивуватись. 

Сусiди помiтили перемiнy: терен вже не лаявся з ними, не сердився без 
пуття, не зганяв з себе пташок; але як глибоко пройшла його ся перемiна, 
того вони не могли знати. 

Увесь світ перемiнився в очах старого й засвiтився новим чудовним 
cвітом; його власна особа перестала заступати увесь світ, він почув, що горе 
й радощи буваютъ не тiльки в його, а так само й у инчих, i замість злости 
та зневаги до чужих радощів i лиха він почував любов i жалощі. 

І се все одкрила йому та маленька чубата пташка! 
Та страшна пригода не вражала вже його так гірко, так гостро, проте 

ж вона жила в йому, залишила слiд глибокий, довiчний. 
А од пташки самої зосталася тiльки одна кiсточка-дужка; зачепившися 

мiж гiлками, вона висiла так i гойдалася од вітру, доторкуючись до тернового 
стовбура. І тодi ще дужче обiймало, проходило старого се нове почуття, мовби 
хтось, як смичком, вигравав на його струнах чудову пiсню ласки i любови.
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ОСТАННЯ КУТЯ 

І
Ото день сегодня розгулявся, де вже те й проміння соняшне береться, 

подумав би, що сонце помилилося, не заглянувши в календар, та й подумало, 
що тепера не студень, а червець або липець; по таких кутках пройшло про-
мінням, куди, мабуть, з літа й ні разу не заглядало! Все сяє, вилискується, 
а сніг — найбільше, мов сміється до сонця, не знаючи, що зараз воно його 
розтопить. Скрізь тече, ляпотить, сніг осипається з чорних гілляк, під ха-
тами не можна йти, бо зараз наллє й на вид, і за комір... Та байдуже, я так 
думаю, що якби кому налило сегодня й повну пазуху, то не вилаявся [б], а 
хіба облизнувся тільки, мов після меду. Де там, не до того, що то, бачите, 
як кутя багата*! Все веселе, не тільки що в нас у затишку, а й на більших 
вулицях, і навколо все ніби усміхається: й люди, й хати; крамарі ще приві-
тніш запрохують до себе покупців; візники замість “геть” наче промовляють 
“здорові були з понеділком”; мені здається, що сегодня навіть водовози 
не б’ють своїх шкап, як завше. Он й моя хазяйка — Степаниха, що її я й 
не бачив, здається, інакше, як тільки вона стоїть, підтикавшись, посеред 
двору й з кимсь лається, навіть і вона, кажу, йде ось проти нас поважно, 
упарившись та здихаючи під салопом з превеликими якимись хвостами, й 
товсте лице її так і сяє, мов вимазане. Гарна ця річ — Різдво, і кожний раз 
як настає, то наче й не було ще його ніколи, наче вперше або востаннє... Та 
й правда, може, що востаннє!..

Одначе, сонце, хоч і світить сегодня, наче влітку, а все-таки воно 
єсть тільки студень: не встигло сонечко серед неба вийти, подивишся — 
аж воно ген-ген підбилося. Ще бігають, метушаться люди, а вже загули 
одні за одними дзвони, подаючи звістку од дзвіниці до дзвіниці. Гучно 
гуде предківський дзвін, і широко розлягається гук по старих, затишних 
вулицях, й кидають роботу замащені руки й хрестять побожно заклопотане 
чоло, й знов до роботи, щоб упоратися скоріще. От і потяглися з хвірток, 
з воріт батьки-матері до церкви, наказавши малим дітям, щоб сиділи 
тихо, не пустували та не пропустили б першу зірку — зірку Христову, 
про яку співають:

Звізда ясна возсіяла, 
Трьом царям путь показала...

І посідали діти коло вікна й на вікні, й чекають тієї великої зірки; 
дивляться, як поспішають люди, як меншає їх на вулиці, як ховається за 
будинками сонце, червоною фарбою обливши сніг, і будинки, й золоті хрести 
церкви, де стоять тепера старші, чекають, щоб

Христос родився,
З Діви воплотився.

Балакають дітенята, який то день сегодня, які будуть сегодня усякі 
дива ввечері, а хто старший, той розкаже, що давно колись, як ще й татка й 
мами не було, родилася маленька дитинка, й була та дитинка Богом, та щоб 
пам’ятали люде за него, щороку дарує людям свято. А то й бабка прийде 
з пекарні, упоравшись і помолившись, то теж розкаже ще... І не зчуються 
діти, як стемнішає — аж ось серед вечірнього блакиту ясною, дорогою 
перлиною блисне, засяє тихим нерівним світом чиста, маленька зірочка, — й 
зараз підняли крик дітенята, наввипередки допевняючи, що її побачили...

А тим час[ом] скінчилася одправа, висипали люде з церкви; йдуть 
здебільшого мовчки, бо дуже повно на серці; так ясно і радісно, й разом 
щемить чогось серце; згадає кожен, як вертався так він давно-давно, й 
скільки з того часу змінилося. Ось і ця бабка, мабуть, таку давнину прига-
дує, дивіться, як низько схилила голову під широкою чорною хусткою. Цю 
бабку у нас, мабуть, усі знають, дивіться, як поважно уклоняються їй наші 
парафіяни; і бабка привітно уклоняється й собі, старі губи тихо шамотять 
усім на добро та на щастя.

ІІ
Бабуся повернула у другу вулицю й зайшла у ворота високого, старого 

дома. То був колись палац якогось пана, але він прожився, дом перейшов 
до інших хазяїв, і ті попробивали нові двері, перегородили просторії зали на 
кутки й кімнатки й наробили силу осель гля незаможнього люду. Тут жила 
й бабуся. Вона вийшла крутими сходцями на другий поверх, аж тут коло її 
двері стояла ціла юрба дітей, менші підняли галас і ґвалт, побачивши її, а 
старші поважно дали на добривечір.

— Добрий вечір, добрий вечір, — одказала бабуся, — спасибі, що 
прийшли; а де ж се Горпинка?

— А її мати послала до тітки, до тієї, що за мостом, вона ще приходила 
вам сказати, та вас не було дома, — одказав хтось з дітей.

— А от ми до вас ще привели, — заговорили наввипередки дівчата, — 
в їх нема ні татка, ні мати, то ми їх привели, й ми сказали, що ви не будете 
сердиться, — несміливо додала котрась.

— Авжеж не буду, — одказала бабуся. — Як же вас звати? 
— Він Тараско, а я Петрусь, — одказав старший з хлопців.
— От і добре! Ну то ж почекайте трошечки тут. Ще хвилиночку, поки 

я засвічу світло та повиймаю з печі, — каже бабуся.
Вона увійшла до хати, там було зовсім темно, тільки світиться перед 

іконами й од сполоха грають вискрами ясні шати. Бабуся засвітила свічку 
й почала доставати усяку страву з печі; як все гаразд вдалося — й борщ, 
й пироги, й риба, не пригоріло, не пересохло. Столи вже було поставлено, 
застелено однією скатертиною, на покуті стояла вже кутя й узвар; бабуся 
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кутки й кімнатки й наробили силу осель гля незаможнього люду. Тут жила 
й бабуся. Вона вийшла крутими сходцями на другий поверх, аж тут коло її 
двері стояла ціла юрба дітей, менші підняли галас і ґвалт, побачивши її, а 
старші поважно дали на добривечір.

— Добрий вечір, добрий вечір, — одказала бабуся, — спасибі, що 
прийшли; а де ж се Горпинка?

— А її мати послала до тітки, до тієї, що за мостом, вона ще приходила 
вам сказати, та вас не було дома, — одказав хтось з дітей.

— А от ми до вас ще привели, — заговорили наввипередки дівчата, — 
в їх нема ні татка, ні мати, то ми їх привели, й ми сказали, що ви не будете 
сердиться, — несміливо додала котрась.

— Авжеж не буду, — одказала бабуся. — Як же вас звати? 
— Він Тараско, а я Петрусь, — одказав старший з хлопців.
— От і добре! Ну то ж почекайте трошечки тут. Ще хвилиночку, поки 

я засвічу світло та повиймаю з печі, — каже бабуся.
Вона увійшла до хати, там було зовсім темно, тільки світиться перед 

іконами й од сполоха грають вискрами ясні шати. Бабуся засвітила свічку 
й почала доставати усяку страву з печі; як все гаразд вдалося — й борщ, 
й пироги, й риба, не пригоріло, не пересохло. Столи вже було поставлено, 
застелено однією скатертиною, на покуті стояла вже кутя й узвар; бабуся 
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насипала страву в миски, достала вугля до ладану й пішла кликати дітей. 
Ті юрбою сипнули в хату; за ними стояла ще тітка якась з дітьми.

— Будьте ласкаві, візьміть і їх до себе, бо мене дочка просила при-
йти, слабує, а переночують вони й у сусіди, — сказала тітка, й дітей було 
зоставлено.

Усі стали круг столу. Бабуся якомога голосно прочитала молитви й уся 
кумпанія, дрібна, але чесна, посідала; вживали борщ і пироги, і рибу, кутю, 
щиро заправлену ситою, й узвар. А далі бабуся винесла хустку з горіхами 
та хустку з насінням й оділяла дітей.

— Ну, тепер же, діточки, — заговорила вона, коли діти трохи налу-
зались, — розкажіть же ви мені, яке завтра в нас свято.

Й діти одне за одним почали оповідати, а бабуся пильно слухала й по-
правляла; а далі старечим, але певним голосом почала колядку звичайну:

Видить Бог, видить Творець, 
А що мир погибає...

Й діти співали за нею ув один голос з великим запалом, хоч не дуже 
згодно. Так співали колядку другу й третю, побожні й прості — “Шедше 
тріє цари”, і “Нова рада стала”, і “Добрий вечір, пане господару”, й усякі, 
співали раз і вдруге, поки діти не вивчили усі добре.

Так і не зчулися, що вже свічка воскова стала догорати; бабуся помітила 
й схаменулась.

— Ну, годі, дітки, годі співати, а то будемо не давати спати добрим 
людям. Приходьте до мене завтра, на Святий вечір поколядувати.

— Прийдемо, бабусю, прийдемо, — кричать діти, — до вас попереду 
од усіх прийдемо.

— Ну, спасибі за ласку, на добраніч вам.
Провівши дітей, бабуся вернулася до столу, хтіла прибирати, але щось 

руки не простягалися до мисок, й подумавши кілька хвилин, вона загасила 
недогорілу свічку, перейшла до своєї божниці й стала навколішки. Вона 
молилася довго і щиро, вкладала в щоденну молитву усе серце, усю душу, 
й сльози гойно текли з очей, не ті сльози холодні і гіркі, болячі, що витис-
кує горе, розпука, нудьга, а радісні і легкі сльози молитовні, сльози миру, 
любові й надії; й не з мукою, а з вірою й любов’ю підводила вона очи до 
старих ікон, що так привітно світили до неї своїми шатами.

Намолившися досхочу, встала вона й знову надійшла до столу, сіла коло 
його й дивилась на поставлене, й сльози знову тихо текли по зморщеним її 
щокам. Чого ж так плакала бабуся, чого молилась, що згадувала й за чим 
журилася? Ось слухайте!

ІІІ
Гудуть, гунають низенькі покої, лунає, одгукується дитячий регіт та 

ґвалт... Двоє хлоп’яток маленьку сестру на килимок посадили й тягнуть, за 

кінці узявшися. От так віз! От так конi! Гей, ну!.. Кричать i конi, кричить 
i мала, у долонi плеще, ґвалтує... 

Аж разом дзвоник задзвонив та й перебив сю справу. 
— Тато, тато! — закричали дiтенята, й воза забули, yci до дверей, yci 

кинулися до батька. І мати вийшла чоловiка стрiчати. Розiбрали єго yci й 
йдyть поряду поважною ходою, стучить попереду, скiльки сили, кiйком 
мала, за нею середульший вибрикує, книжки батьківські узявши під пах-
ву, на голову капелюха насунув; старший батька за руку держить, жiнка 
з панчiшкою позаду йде... Передягається батько, й тим часом оповiдання 
без упину йдуть — оповiда батько, оповіда мати, оповіда старший та се-
редульший, й мала знайде, що розказать батьковi — чи то, може, кiшка 
приходила, мишеня вхопила, чи, може, циганка заходила за дітьми у двір; 
велика муха залетiла й гула, лiтаючи. 

Йдуть далі знов-таки yci чередою обiдати, вживають страву немудру, 
немудрими, але привітними рiчами пересипаючи, швидко спорожняє, роз-
ливаючи, свою миску бабуня наша, та що я кажу — xiба слiпий так на[й]-
менував би її. Не погнувся ще стан, не злиняло лице, ясно світять очі,

“За хорошим чоловiком 
Жiнка молодiє...*”

А як ще окрім чоловіка дiтенята добрi та гарні, такi щебетливi, мов 
голуби буркотливi. Сидять батько-мати — тiшаться дитячою розмовою та 
мирять наглії спірки, що часом вибухнуть з-за якої-небудь лігоминки, яку 
треба розділити нарівно, абощо. 

Обід скінчився. Батько спочиває — тихо усе, дiти у дальньому по-
коєві коло матері — меж лiжками, столами, стiльцями двi хати збудували, 
обвiсили килимами й покривалами — у однiй живе старший з малою, у 
другiй — середульший. З однієї йдуть у гості в другу хату, умощуються, 
розмовляють, як треба поважним людям, або, доставши яку-небудь мальо-
вану часопись, переглядають у бозна-який раз малюнки. 

Так живуть собi у маленьких низеньких покоях. Вже батько не раз 
зупиняється перед залізною брамою гімназії й дума, як то бiгатиме вoceни 
й єго синок; вже й мала, на братiв дивлячись, цiлісенькі листи візерунками 
вкриває своїми. Тихо та гарно, хвалять вечером i cтapi, i малі Бога. 

Але — річ звичайна! — 
Було й щастя, була й доля,
Та лихо побило... 

Тихо й сумно стало в покоях, не чути нi щебетання, анi крику, aнi ве-
селої, наглої сварки. Тiльки цікає старий годинник, хитає сумно золотою, 
лисою головою хитун... 

Прийшла пошість на те місто — обкладки до дiтей причепилися. Жах 
та жаль скрiзь, лiкарi з бричок не злазять, з кутка в куток кидаючись, 
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насипала страву в миски, достала вугля до ладану й пішла кликати дітей. 
Ті юрбою сипнули в хату; за ними стояла ще тітка якась з дітьми.

— Будьте ласкаві, візьміть і їх до себе, бо мене дочка просила при-
йти, слабує, а переночують вони й у сусіди, — сказала тітка, й дітей було 
зоставлено.

Усі стали круг столу. Бабуся якомога голосно прочитала молитви й уся 
кумпанія, дрібна, але чесна, посідала; вживали борщ і пироги, і рибу, кутю, 
щиро заправлену ситою, й узвар. А далі бабуся винесла хустку з горіхами 
та хустку з насінням й оділяла дітей.

— Ну, тепер же, діточки, — заговорила вона, коли діти трохи налу-
зались, — розкажіть же ви мені, яке завтра в нас свято.

Й діти одне за одним почали оповідати, а бабуся пильно слухала й по-
правляла; а далі старечим, але певним голосом почала колядку звичайну:

Видить Бог, видить Творець, 
А що мир погибає...

Й діти співали за нею ув один голос з великим запалом, хоч не дуже 
згодно. Так співали колядку другу й третю, побожні й прості — “Шедше 
тріє цари”, і “Нова рада стала”, і “Добрий вечір, пане господару”, й усякі, 
співали раз і вдруге, поки діти не вивчили усі добре.

Так і не зчулися, що вже свічка воскова стала догорати; бабуся помітила 
й схаменулась.

— Ну, годі, дітки, годі співати, а то будемо не давати спати добрим 
людям. Приходьте до мене завтра, на Святий вечір поколядувати.

— Прийдемо, бабусю, прийдемо, — кричать діти, — до вас попереду 
од усіх прийдемо.

— Ну, спасибі за ласку, на добраніч вам.
Провівши дітей, бабуся вернулася до столу, хтіла прибирати, але щось 

руки не простягалися до мисок, й подумавши кілька хвилин, вона загасила 
недогорілу свічку, перейшла до своєї божниці й стала навколішки. Вона 
молилася довго і щиро, вкладала в щоденну молитву усе серце, усю душу, 
й сльози гойно текли з очей, не ті сльози холодні і гіркі, болячі, що витис-
кує горе, розпука, нудьга, а радісні і легкі сльози молитовні, сльози миру, 
любові й надії; й не з мукою, а з вірою й любов’ю підводила вона очи до 
старих ікон, що так привітно світили до неї своїми шатами.

Намолившися досхочу, встала вона й знову надійшла до столу, сіла коло 
його й дивилась на поставлене, й сльози знову тихо текли по зморщеним її 
щокам. Чого ж так плакала бабуся, чого молилась, що згадувала й за чим 
журилася? Ось слухайте!

ІІІ
Гудуть, гунають низенькі покої, лунає, одгукується дитячий регіт та 

ґвалт... Двоє хлоп’яток маленьку сестру на килимок посадили й тягнуть, за 

кінці узявшися. От так віз! От так конi! Гей, ну!.. Кричать i конi, кричить 
i мала, у долонi плеще, ґвалтує... 

Аж разом дзвоник задзвонив та й перебив сю справу. 
— Тато, тато! — закричали дiтенята, й воза забули, yci до дверей, yci 

кинулися до батька. І мати вийшла чоловiка стрiчати. Розiбрали єго yci й 
йдyть поряду поважною ходою, стучить попереду, скiльки сили, кiйком 
мала, за нею середульший вибрикує, книжки батьківські узявши під пах-
ву, на голову капелюха насунув; старший батька за руку держить, жiнка 
з панчiшкою позаду йде... Передягається батько, й тим часом оповiдання 
без упину йдуть — оповiда батько, оповіда мати, оповіда старший та се-
редульший, й мала знайде, що розказать батьковi — чи то, може, кiшка 
приходила, мишеня вхопила, чи, може, циганка заходила за дітьми у двір; 
велика муха залетiла й гула, лiтаючи. 

Йдуть далі знов-таки yci чередою обiдати, вживають страву немудру, 
немудрими, але привітними рiчами пересипаючи, швидко спорожняє, роз-
ливаючи, свою миску бабуня наша, та що я кажу — xiба слiпий так на[й]-
менував би її. Не погнувся ще стан, не злиняло лице, ясно світять очі,

“За хорошим чоловiком 
Жiнка молодiє...*”

А як ще окрім чоловіка дiтенята добрi та гарні, такi щебетливi, мов 
голуби буркотливi. Сидять батько-мати — тiшаться дитячою розмовою та 
мирять наглії спірки, що часом вибухнуть з-за якої-небудь лігоминки, яку 
треба розділити нарівно, абощо. 

Обід скінчився. Батько спочиває — тихо усе, дiти у дальньому по-
коєві коло матері — меж лiжками, столами, стiльцями двi хати збудували, 
обвiсили килимами й покривалами — у однiй живе старший з малою, у 
другiй — середульший. З однієї йдуть у гості в другу хату, умощуються, 
розмовляють, як треба поважним людям, або, доставши яку-небудь мальо-
вану часопись, переглядають у бозна-який раз малюнки. 

Так живуть собi у маленьких низеньких покоях. Вже батько не раз 
зупиняється перед залізною брамою гімназії й дума, як то бiгатиме вoceни 
й єго синок; вже й мала, на братiв дивлячись, цiлісенькі листи візерунками 
вкриває своїми. Тихо та гарно, хвалять вечером i cтapi, i малі Бога. 

Але — річ звичайна! — 
Було й щастя, була й доля,
Та лихо побило... 

Тихо й сумно стало в покоях, не чути нi щебетання, анi крику, aнi ве-
селої, наглої сварки. Тiльки цікає старий годинник, хитає сумно золотою, 
лисою головою хитун... 

Прийшла пошість на те місто — обкладки до дiтей причепилися. Жах 
та жаль скрiзь, лiкарi з бричок не злазять, з кутка в куток кидаючись, 
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майстри ледве встигають цвяшки забивать, маленькі труни оббиваючи 
рожевим та синiм... Насупились i нашi батьки, пильно щоранку, щовечера 
до дiтей придивляються, боязко зазирають в горла, бояться ті страшеннi 
обкладки там побачити. Минув тиждень, минув другий й хвороба та вже 
притомилася дiтей душити та вкладати їx у сосновi труни: заспокоїлися 
трохи і наші батьки, аж заслаб в їх старший — голова болить чогось, каже, 
й хрипить, як схоче казати. 

— За лiкарем! — от i лiкар в горло подивився, сказав, що минеться 
ця хвороба незабаром, розказав зо три побрехеньки — бiльш не встиг, бо 
треба було поспiшати, комусь пропасницi проганяти. 

— Як мине, та й мине, — заспокоїлись батьки, та тiльки день iде, дру-
гий iде, не минає та хвороба — щось притих хлопчик, не гуляє, не спiває, 
ходить наче заспаний й хрипить усе гiрше... Аж бовть! — стрельнув лікар:

— У єго, — каже, — й обкладки, та ще й кір, і звiдки се воно узятись 
могло? Погана рiч, стережітеся, коли треба було, не угледiли. 

Нiчого не сказав на се батько, мовчки подержав важку шубу лiкарську 
й вернувся до жiнки. 

Вони глянули один одній в вiчi й нiчого не сказали, губи в їх затряслись, 
але вони перемогли себе й пiшли до слабого. Той мовчки ceдiв коло вікнa 
й дивився на двiр. 

— Грицю! — кликнув єго батько. 
Гриць обернувся й подивився своїми мовчазливими тихими очима. Єму, 

бiдному, було дуже погано — горло вже так здавило, що він ледве міг го-
ворити. Мати не знесла того погляду, вона затулила очi рукою й вийшла, 
з-за дверей чути було, як вона заридала. 

Пiшли гоїти, пiшли мазати, чого тiльки не виробляли з бiдахою, по-
мазками тими горло єму чисто роздерто, а вiн не плакав, не скаржився, 
але в добрих, чистих, блакитних очах єго світилося стiльки суму й нудьги, 
такий жаль за життям невимовний, що за душу брало, на їх дивлячись, 
серце шматовало, бажав би душу з себе вийняти й оддати єму. Легше було 
б чути несамовите ридання, галас, репет, а ся мовчазлива мука до живого 
серця пропiкала. 

Минуло ще кiлька днин, довгих, як не знаю що, й лiкар сказав, що не 
варт уже й мордувати слабого. Ще минуло два днi, вечером кидав Гриць 
батька-матір... 

— Мамо, — прошопотiв він, узявши її за руку (голосу не було давно 
вже в бiдахи), — не йдiть од мене, минi чогось важко... 

Мати впала ридаючи й притулила голову єму до худих, холодних ніг. 
— Таточко, ви на мене не сердитесь, що я вам того тижня урока не 

вивчив? — спитав він батька через хвилину. 
— Нi, серце, — ледве промовив батько й знову мовчав, тiльки очами 

блимав. 

Гриць хтів побачити брата й сестру, але не можна було — сказали, що 
гуляти пiшли; він знову затих, й батько й матір через якийсь час заридали, 
упавши на холодне синове тiло. “Вічна пам’ять тобі, пріснопоминаємий 
младенче!..”

Не минуло саме лихо, потягло довгою низкою за собою й другі. Через 
три днi мати, одягаючи малу, побачила і в неї кір на тiлi, на другiй день i в 
середульшого... 

Що розказувати, що теревенити...
Чудовим, ясним ранком вмерала на лiжку остатня дитина. Bікнa за-

чинили, килима простелили; мати навколiшки впала перед лiжком, обнявши 
гаряче тiло дитяче, й очi її перебiгали од дитини до золотої ікони, що сяла 
в кутку. Освiчена полум’ям кгнотика, Матер Божа тихо дивилася додолу 
своїми щасливими очима, притуливши до лона Святую Дитину свою.

 Батько седiв, голову схиливши, він і сам був ледве живий, ночей не 
спавши, не ївши, тiльки мaти ще сила Божа держала. Вона обхопила ди-
тину й руки замліли так у неї — от дитина дуже роззявила рота, бідного, 
покалiченого рота, здрiгнули вії на заплющених очах, остатнiй хрип ледь 
прошумiв й тихо, тихо стало... 

Мати загарчала якось — плакати не могла вона, давно yci сльози ви-
плакала й упала на килим.

— Змилуйся, Спасе, над нами! 
На кладовищі дві могилки рядком: у одній — середульший, у другій — 

мала й старший, старший посередині, наче до Бога за ручки веде за собою. 
Спіть добре, дітенята любі!

Сумно стало у тихих, низеньких покоях; стоять порожнi дитячі лiжка, 
просторно за столом; батько, мати ходять тихо, ледве чути, й розмовляючи 
бiльш шопотять, а то якось чудно гуде голос по пустих покоях. Постарілися 
батько-мати, меж темного волосся срiбне поткання забiлiло, зморщилось 
чоло й стан погнуло, як не погнуло б і за десять рік. Але все не кiнець, ще 
доволi лиха у тому келиху, усім буде, ще й зостанеться. 

Якось батько вернувся додому ще похмурніш, як завше. Лiг та й не 
встав уже. Мусив прощатись.

— Прощай, серце, жiнко, — сказав батько й хтiв що-небудь додати, 
щоб втішити, але не було чого й сказати — що він зоставляв її після себе, 
яку втіху, яку надію?.. й смерть та, де то ще вона? Жінка молода ще, може, 
й довго продержить її Біг на світі.

— Прощай, чоловіче, побачиш наших... — і горло здавило, й сльози 
закапали. Й знов тихо, знов мовчать обоє.

На кладовищi коло двох маленьких могилок пiднялася ще й третя, 
бiльша. Знати, що чиїсь руки коло їх пораюцця. Стелюцця над ними рожевi 
вiти, жасмин листячком бiлим, запашним по веснi їx обсипує. Часто тут по-
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майстри ледве встигають цвяшки забивать, маленькі труни оббиваючи 
рожевим та синiм... Насупились i нашi батьки, пильно щоранку, щовечера 
до дiтей придивляються, боязко зазирають в горла, бояться ті страшеннi 
обкладки там побачити. Минув тиждень, минув другий й хвороба та вже 
притомилася дiтей душити та вкладати їx у сосновi труни: заспокоїлися 
трохи і наші батьки, аж заслаб в їх старший — голова болить чогось, каже, 
й хрипить, як схоче казати. 

— За лiкарем! — от i лiкар в горло подивився, сказав, що минеться 
ця хвороба незабаром, розказав зо три побрехеньки — бiльш не встиг, бо 
треба було поспiшати, комусь пропасницi проганяти. 

— Як мине, та й мине, — заспокоїлись батьки, та тiльки день iде, дру-
гий iде, не минає та хвороба — щось притих хлопчик, не гуляє, не спiває, 
ходить наче заспаний й хрипить усе гiрше... Аж бовть! — стрельнув лікар:

— У єго, — каже, — й обкладки, та ще й кір, і звiдки се воно узятись 
могло? Погана рiч, стережітеся, коли треба було, не угледiли. 

Нiчого не сказав на се батько, мовчки подержав важку шубу лiкарську 
й вернувся до жiнки. 

Вони глянули один одній в вiчi й нiчого не сказали, губи в їх затряслись, 
але вони перемогли себе й пiшли до слабого. Той мовчки ceдiв коло вікнa 
й дивився на двiр. 

— Грицю! — кликнув єго батько. 
Гриць обернувся й подивився своїми мовчазливими тихими очима. Єму, 

бiдному, було дуже погано — горло вже так здавило, що він ледве міг го-
ворити. Мати не знесла того погляду, вона затулила очi рукою й вийшла, 
з-за дверей чути було, як вона заридала. 

Пiшли гоїти, пiшли мазати, чого тiльки не виробляли з бiдахою, по-
мазками тими горло єму чисто роздерто, а вiн не плакав, не скаржився, 
але в добрих, чистих, блакитних очах єго світилося стiльки суму й нудьги, 
такий жаль за життям невимовний, що за душу брало, на їх дивлячись, 
серце шматовало, бажав би душу з себе вийняти й оддати єму. Легше було 
б чути несамовите ридання, галас, репет, а ся мовчазлива мука до живого 
серця пропiкала. 

Минуло ще кiлька днин, довгих, як не знаю що, й лiкар сказав, що не 
варт уже й мордувати слабого. Ще минуло два днi, вечером кидав Гриць 
батька-матір... 

— Мамо, — прошопотiв він, узявши її за руку (голосу не було давно 
вже в бiдахи), — не йдiть од мене, минi чогось важко... 

Мати впала ридаючи й притулила голову єму до худих, холодних ніг. 
— Таточко, ви на мене не сердитесь, що я вам того тижня урока не 

вивчив? — спитав він батька через хвилину. 
— Нi, серце, — ледве промовив батько й знову мовчав, тiльки очами 

блимав. 

Гриць хтів побачити брата й сестру, але не можна було — сказали, що 
гуляти пiшли; він знову затих, й батько й матір через якийсь час заридали, 
упавши на холодне синове тiло. “Вічна пам’ять тобі, пріснопоминаємий 
младенче!..”

Не минуло саме лихо, потягло довгою низкою за собою й другі. Через 
три днi мати, одягаючи малу, побачила і в неї кір на тiлi, на другiй день i в 
середульшого... 

Що розказувати, що теревенити...
Чудовим, ясним ранком вмерала на лiжку остатня дитина. Bікнa за-

чинили, килима простелили; мати навколiшки впала перед лiжком, обнявши 
гаряче тiло дитяче, й очi її перебiгали од дитини до золотої ікони, що сяла 
в кутку. Освiчена полум’ям кгнотика, Матер Божа тихо дивилася додолу 
своїми щасливими очима, притуливши до лона Святую Дитину свою.

 Батько седiв, голову схиливши, він і сам був ледве живий, ночей не 
спавши, не ївши, тiльки мaти ще сила Божа держала. Вона обхопила ди-
тину й руки замліли так у неї — от дитина дуже роззявила рота, бідного, 
покалiченого рота, здрiгнули вії на заплющених очах, остатнiй хрип ледь 
прошумiв й тихо, тихо стало... 

Мати загарчала якось — плакати не могла вона, давно yci сльози ви-
плакала й упала на килим.

— Змилуйся, Спасе, над нами! 
На кладовищі дві могилки рядком: у одній — середульший, у другій — 

мала й старший, старший посередині, наче до Бога за ручки веде за собою. 
Спіть добре, дітенята любі!

Сумно стало у тихих, низеньких покоях; стоять порожнi дитячі лiжка, 
просторно за столом; батько, мати ходять тихо, ледве чути, й розмовляючи 
бiльш шопотять, а то якось чудно гуде голос по пустих покоях. Постарілися 
батько-мати, меж темного волосся срiбне поткання забiлiло, зморщилось 
чоло й стан погнуло, як не погнуло б і за десять рік. Але все не кiнець, ще 
доволi лиха у тому келиху, усім буде, ще й зостанеться. 

Якось батько вернувся додому ще похмурніш, як завше. Лiг та й не 
встав уже. Мусив прощатись.

— Прощай, серце, жiнко, — сказав батько й хтiв що-небудь додати, 
щоб втішити, але не було чого й сказати — що він зоставляв її після себе, 
яку втіху, яку надію?.. й смерть та, де то ще вона? Жінка молода ще, може, 
й довго продержить її Біг на світі.

— Прощай, чоловіче, побачиш наших... — і горло здавило, й сльози 
закапали. Й знов тихо, знов мовчать обоє.

На кладовищi коло двох маленьких могилок пiднялася ще й третя, 
бiльша. Знати, що чиїсь руки коло їх пораюцця. Стелюцця над ними рожевi 
вiти, жасмин листячком бiлим, запашним по веснi їx обсипує. Часто тут по-
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рається бабуся з заступом, з відром*. Вона чисто побіліла й згорбилася, але 
лихо тільки погнуло її, а зломити не здолало. Не надало воно її ані розпуки, 
ані апатії, не кинуло в житті на розпутті. Сила любови й ласки, що була в 
її, знайшла собі иншу справу, як перегороджений струмень знаходить собі, 
проробляє нову стежку. Вона не поїхала з того міста, не кинула навіть того 
старого великого будинка, де жила з сім’єю, тільки менчу узяла квартиру. 
Швидко з усією околицею зв’язали її тісні зв’язки, й вони міцнішали з 
часом. Її закликали на родини й на похорони, вона шила саван мерцю і 
сорочку сироті, до неї оберталися за порадою, просили усовістити чи по-
мирити. Але найбільша справа її була — коло дітей. Вона зберала до себе 
усіх тих, кому вдома не було чи ласки, чи догляду; вона латала й обшивала 
їх, вчила молитися Богу, читати й шити; діти знали її з усієї околиці. І в 
цих клопотах, в цій метушні її власне горе тихомирилося й осідало кудись 
на дно душі, як баласт (грузило, що), який не топить, а втримує, держить 
корабля й не дає хибити. 

Раз добром налите серце
Вік не прохолоне!..*

IV
Але не се пригадує тепера бабуся, за столом сидючи, не думає вона 

ні за своє лихо, ні за боротьбу з своїм горем, — замислившись, нерухомо 
седить вона перед неприбраними мисками з об’їдками. Лице ясне, тиxий 
усміх губи кривить. Инчi часи пригадує вона. Бачить вона батькiвську 
хату, низеньку, соломою криту, iз старим покривленим кганком, низенькі 
покiйчики, рипучi двері й горище, куди колись так боязко зазирала вона 
малою, й комору, де було так багато усього — й груш, й вишень, й гopixiв, 
й старого, аж твердого меду; пригадує cтapi, потемнiлi мальовання й Ївана 
Хрестителя з ягням, i “Три царiє со дари”, й якусь панну з гітарою, вов-
ною гаптовану; бачить розкiшний садок, з великими яблунями й грушами, 
що й лiтом було мокро пiд їми; грядки червоного маку, астр та гвоздикiв, 
город, а за їм — берег, зеленi, кушіром зарослії стави, над котрими росли 
тaкi чудовi жовті квiтки, росли верби з червоними галузками й співали такі 
голосні жаби, бачить цвинтар, обгороджений трухлим парканом, i церкву, 
i високi хрести на низеньких горбочках, де лежали й два маленькi брати її; 
дзвiницю, зелені дзвони й старого паламаря з великими ключами, бачить 
вона, як бiгає вiн, виганяючи вiвцi, що зайшли на цвинтар, а звiттiль у 
дзвiнную влiзли. 

— А ґедзь, — кричить на їх паламар, — от лишенько, — сходці на 
дзвіницю вузькі, не можуть вівці повернутись, і що крикне на її, вона далі 
лізе... хоч за хвоста тягни...

Бачить бабуся мaти свою, покiйницю, вічний покій, моторну маленьку 
бабусю, й батька — батюшку. Пригадує, як вчив він її писати, як рипі-
ло перо гусине по нерівному синьому паперу, як батько, дивлячись крізь 
зв’язані нитками окуляри, дорікає, що в неї й о, й е однакові, дак що й не 
розбереш; як мати тiшилась доччиним писанням — сама вона тільки читала, 
писати не вміла.

Пригадує бабуся, як перше побачила вона свого жениха й який вiн був 
чудний у тiльки що пошитому cертукові, який незвичайний й смiшний. Як 
засоромилась вона, зустрiвши єго з хвартухом, з закачаними рукавами. 
Як, задивившися якось на єго, обпікла вона єму руку чаєм, наливаючи, й 
як обоє почервонiли, звомпили й не знали, що сказать. 

А далi першi родини — завiшали вікно, свiчки на стiльцi, вона caмa 
недужа, але весела лежить укрита, а чоловік держить її за руку й придив-
ляється до свого первородного, а той маленький, червоненький, сповитий, 
тiльки рота роззявляє та блимає на свiтло очицями. 

— Назвемо єго Занею, як твого батька звутъ, — каже нахилившися 
батько, — дай Бiг єму завше таке щастя, як ми у сей час маємо. 

Й дитину охрестили. Й так вiн заскавучав, аж мати почула, лежучи. 
— От здоровий буде хлопець, — сказала бабка, сподiваючись ще 

карбованця. 
А як на малу хвороба напала — кахи та кахи, й не вилiчиш її нiякими 

лiками, вже що не робили... Думали, що й вмре небога... А мати порадила 
ластівчине гнiздечко пiд подушку сховать... Прокинулась ніччю — чує — 
тихо, нiхто не кахика... Що таке? Невже нежива? Пiдiйшла тремтячи — 
спить дитина, та так гарно, нaвiть не ворухнеться, а кахикання того — наче 
й не було ніколи! А середульший — як пiшов Мороза кликать на кутю, мало 
не змерз, пішов справдi надвір, дурний, Мороза шукать. От так тямучий 
хлопець, як колядки добре од батька перейняв, дарма, що малий, а й голос 
який, як у батька був колись. А як заспiває з батьком укупi після кyтi... 

— Після кyтi, — а я й забула про неї й про вечерю свою, що се я так 
задумалась? — сполохнулась бабуся й ухопила ложку, пiдвелась, зирк — 
чудо Боже — круг стола седить уся ciм’я й yci пильно дивляться на неї... 

Просто проти її — батько, праворуч — старший, ліворуч — сере-
дульший та мала; батько трохи постарiшав, дiти трохи побiльшали, але yci 
якраз як були, он у середульшого й значок на губi, як він упав, на шафу 
лiзучи за сушеними грушами. 

Я кажу, що чудо... Але бабуся того зовсім не мала за чудо й ні на гич 
не здивувалася, наче це вона з ними вечеряла, їм насипала страву в оці 
миски, що стояли по столу.

— Що це ви, паніматко, замислилися, — каже, сміючись, батько. — 
Десь занеслися думка[ми] за десяте царство. Ану, дітки, повеличайте 
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мати. Хоч воно й не ведеться, за столом сидячи, співати, та ми однаково 
вже повечеряли.

Й заспівали усі гуртом:
Добрий вечір, пане господару,
Поздоров, Боже, твоєго товару,
Поздоров, Боже, й усего статку,
Поздоров, Боже, отця й матку,
Хорошую господиньку маєш,
Хорошенько її споряджаєш, —
Як чашечка у меду,
Як барвінок у саду, —
Така господинька у свому дому.

Як щиро виспівує середульший, аж очі заплющує. Мала й собі щось 
гуде й лопотить.

— Мовчи, Катрусю, не перебивай, — свариться на її середульший.
— Лиши її, хіба ти таким не був, — навчає старший.
— А тепера ще вип’ємо ув останнє, — каже батько й наливає усім 

наливки, кому півчарки, а кому чверть. — Дай Боже, й на той рік діждати, 
в щасті й згоді й у доброму здоров’ї, нам і батькам нашим, родичам і при-
ятелям, хай легенько згадається, де вони собі повертаються.

Він підійшов до жінки й поцілувалися з нею, й діти обступили їх із 
своїми чарками...

V
Чудне щось сталося з бабусею — її стало так легко, й усе нiби якось 

перемiшалося... Її здалося, що долiвки нема пiд ногами, що вона, й чоловiк 
i дiти, yci однiєю купою плинуть морем, i так тепло, ясно блищало небо 
блакитне, без хмар, а сонце таке гаряче-гаряче, а хвилi такі синi-синi, якi 
бачила вона намальованими десь, не згадає тільки — де. Й тi хвилi тaкi 
гapнi — не б’ють, не хлещуть, а наче перекочуюцця тихо-тихо, та такі м’які, 
наче пуховi... Й взялася якась хвиля та й пiднiмає угору їx, усе вище та 
вище, аж чайки метнулися од їх геть, зустрівши; вже море ледве синiє за 
тyмaном пiд їми; й наче вже їx не купа цiла, а з тієї купи стало щось єдне, 
вона наче перелилась у одну іcтoтy чудну й iдe та іcтотa все вище до сонця 
гарячого й блискучого, усе плине вверх, та й так високо, що вже бабуся 
наче сама тієї істоти, а з нею й себе не бачить...

* * *
Другого дня вранці, ще до служенія, кілька дітей сусідських не втерпіли, 

щоб не забігти до бабусі й дати на добридень із Різдвом. Як же здивувались 
вони, побачивши, що бабуся сидить і досі коло неприбраного столу.

— Мабуть, заснули учора, — постановили діти. — Давайте збудимо 
їх, ото здивуються, що вже Різдво.

Й вони почали ворушити й сіпати, й окликати бабусю з усіх боків. Але 
бабуся не прокидалась ніяк, й здивовані діти нарешті боязко уступилися з 
хати й побігли за порадою до батьків.

А бабуся все сиділа край столу; голова впала на руку, друга рука зціпила 
порожню чарку. Вона вже похолоділа.

Тепера на кладовищі стоять рядком уже чотири могили — маленькі 
посередині, а більші — з обоїх боків. Уся сім’я зібралася докупи, усі гуртом 
полетіли до ясного, блискучого сонця...
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ОСОБИСТЕ ЩАСТЯ
Сонні мрії

І
Я вернувся додому пізно й у найгіршому гуморі. Цілий день пройшов 

у клопоті і праці, цілий вечір я дер собі горлянку в справах громадських і 
мав нагоду десятки раз переконатись, що всі ті клопоти, всі ті голосіння 
дуже мало громадську справу посувають. Коли ж додати, що, прийшовши 
голодним як собака, я згадав, що забув сказати, аби мені купили булку, а 
без мого розказу не тільки того не зробили, а навіть і в грубі не запалили, 
то це — легко собі уявити — мого гумору не поліпшило.

Я розібрався в своїй непривітній, з голими стінами, хаті і, вилаявши 
дуже енергічно свою собачу долю, вкрився зверх пледа зимовим і літнім 
пальтами для захисту від холоду й ліг. Лямпа горіла на стіні в другому кутку, 
а я дивився на неї й сердито метикував про безрадісність самих громадських 
інтересів і обов’язків і про потребу особистого щастя.

“Якби я був розумний чоловік, то одного красного дня вибрав би собі 
певний круг справ, перестав би кидатись, аби всі дірки на світі своїми паль-
цями заткнути, й мав би можливість якось приємніше й спокійніше своє 
життя урядити, а разом і для громади щось зробити”. 

З такими думками я й задрімав...

II
В моїм життю переміни. Я вже не людина “без общественного по-

ложения”, що не могла навіть свому господарю витолкувати, чого вона, 
власне, живе в богоспасаємому місті Варенику. Ні!.. То все пройшло! Моя 
докторська дисертація видрукувана, оборонена й наробила сенсації. Всі 
тридцять рецензентів, що писали про неї, обливши її їдом кождий з свого 
боку, мусили з кисло-солодкою міною признати, що вона “не безкорисна в 
сучасному стані науки”, і мій опонент на диспуті, схиливши на бік меланхо-
лічно голівку, заявив, що він все-таки признає розправу вартою “искомой 
ученой степени” і сподівається, що докторант і т. д. (розумій — зломить 
собі ногу на чім иншім). Мене запросили на катедру в Царево-кокшайський 
університет надзвичайним, подавши надію, що не пізніше, як за піврік, я буду 
звичайним*. Хоч я з засади припускаю професорську діяльність тільки на 
етнографічно своїм ґрунті, але таке предложення не прийняти було б дурним: 
звідти я легше можу перейти на свій якийсь університет1, — працюватиму 

1 Царево-кокшайськ і (нижче) Царево-санчурськ — малі міста в східно-північній 
Росії*, де й вві сні не снивсь нікому університет. Що ж до Вареника і Маковника, то таких 
міст не моглисьмо знайти й на самій докладній мапі Європи. — Приписка переписувача*.

тим часом, навіть свобідніше, не стягаючи підозріння, не... ну, та це ясно, 
як день. І я приймаю і їду, одержавши кошти перенесення, дієти і ще щось, 
одно слово — багато.

Я впорядкувався з пашпортом, поробивши візити вищій громаді. Оче-
видно, мені треба триматися світу, щоб мати вплив і авторитет в ньому. 
Життя коштувало дорого, але я міг собі позволити те — мене, дійсно, зараз 
же зробили звичайним, а значне число слухачів приносило добрий гонорар*; 
окрім того одна вельми розповсюднена царево-кокшайська часопись запро-
сила мене до постійного співробітництва, з дуже доброю платою. Правда, 
я був ухвалив, що докторська дисертація буде моєю останньою працею в 
мові царево-кокшайській, і справу мови в літературній роботі тра нараз 
остро поставити, — одначе, не можна було не признати, що консеквентне 
переведення цього принципу було б абсурдом, при тім “Царево-кокшайский 
Прохвост” був дуже ліберальним і в справах національних толерантним 
органом.

В пості, на симфонічних вечерах я мав нагоду пізнати родину маркіза 
Труляля. Це був дуже давний рід, що емігрував до Царево-кокшайська 
після катовання Людовіка XVI*. Втративши свої великі маєтності в Фран-
ції, він був збіднів, але батько старого маркіза поправив свій маєток дуже 
щасливими негоціями з спиртом і сухарями за часи недавньої кампанії, й 
тепер рід цей займав становище між найвищою аристократією. Одна до-
чка маркіза була за екс-міністром справ внутрішніх, друга — за дійсним 
міністром скарбу, а син мав репутацію “твердой, но розумной власти” і був 
посланий куратором просвіти на острів Вайгач1*.

Менша маркізівна була дуже гарна дівчина, розумна і добре вихована. 
Вона, очевидячки, відразу зацікавилась щодо мене, знавши за мною ре-
путацію дуже талановитого і “передового” чоловіка. Я почав у них часто 
бувати, і в кінці літа посватався. Старий маркіз трохи був незадоволений 
з такого mesalliance [нерівного шлюбу, мезальянсу] своєї дочки з паламар-
ським унуком, але мусив згодитись. За жінкою я мав дістати дуже гарну 
маєтність верст за 50 від Царево-кокшайська і сто тисяч готівкою. Весілля 
відбули тихо, в крузі родиннім, в маєтності маркіза; довшу подорож за-
граничну відложено на весну. Міністер-свояк, що був на весіллю, дуже 
близько зійшовся зі мною й намовляв перейти на дорогу адміністраційну.

— Тепер дуже цінують людей з науковим цензом, і з вашою головою 
можна знайти там собі відповідніше місце, а ліберальні погляди не пошко-

1 Куратор (“попечитель”) освіти — вища власть над всякими школами (від сільських 
до університету) в більших округах, що обіймають по кілька губерній. Острів Вайгач — 
на Білім морі, але там жадної освіти, і навіть ніякої, не тільки “твердой, но розумной” 
власти — нема. — Прип. переп.
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ОСОБИСТЕ ЩАСТЯ
Сонні мрії

І
Я вернувся додому пізно й у найгіршому гуморі. Цілий день пройшов 

у клопоті і праці, цілий вечір я дер собі горлянку в справах громадських і 
мав нагоду десятки раз переконатись, що всі ті клопоти, всі ті голосіння 
дуже мало громадську справу посувають. Коли ж додати, що, прийшовши 
голодним як собака, я згадав, що забув сказати, аби мені купили булку, а 
без мого розказу не тільки того не зробили, а навіть і в грубі не запалили, 
то це — легко собі уявити — мого гумору не поліпшило.

Я розібрався в своїй непривітній, з голими стінами, хаті і, вилаявши 
дуже енергічно свою собачу долю, вкрився зверх пледа зимовим і літнім 
пальтами для захисту від холоду й ліг. Лямпа горіла на стіні в другому кутку, 
а я дивився на неї й сердито метикував про безрадісність самих громадських 
інтересів і обов’язків і про потребу особистого щастя.

“Якби я був розумний чоловік, то одного красного дня вибрав би собі 
певний круг справ, перестав би кидатись, аби всі дірки на світі своїми паль-
цями заткнути, й мав би можливість якось приємніше й спокійніше своє 
життя урядити, а разом і для громади щось зробити”. 

З такими думками я й задрімав...

II
В моїм життю переміни. Я вже не людина “без общественного по-

ложения”, що не могла навіть свому господарю витолкувати, чого вона, 
власне, живе в богоспасаємому місті Варенику. Ні!.. То все пройшло! Моя 
докторська дисертація видрукувана, оборонена й наробила сенсації. Всі 
тридцять рецензентів, що писали про неї, обливши її їдом кождий з свого 
боку, мусили з кисло-солодкою міною признати, що вона “не безкорисна в 
сучасному стані науки”, і мій опонент на диспуті, схиливши на бік меланхо-
лічно голівку, заявив, що він все-таки признає розправу вартою “искомой 
ученой степени” і сподівається, що докторант і т. д. (розумій — зломить 
собі ногу на чім иншім). Мене запросили на катедру в Царево-кокшайський 
університет надзвичайним, подавши надію, що не пізніше, як за піврік, я буду 
звичайним*. Хоч я з засади припускаю професорську діяльність тільки на 
етнографічно своїм ґрунті, але таке предложення не прийняти було б дурним: 
звідти я легше можу перейти на свій якийсь університет1, — працюватиму 

1 Царево-кокшайськ і (нижче) Царево-санчурськ — малі міста в східно-північній 
Росії*, де й вві сні не снивсь нікому університет. Що ж до Вареника і Маковника, то таких 
міст не моглисьмо знайти й на самій докладній мапі Європи. — Приписка переписувача*.

тим часом, навіть свобідніше, не стягаючи підозріння, не... ну, та це ясно, 
як день. І я приймаю і їду, одержавши кошти перенесення, дієти і ще щось, 
одно слово — багато.

Я впорядкувався з пашпортом, поробивши візити вищій громаді. Оче-
видно, мені треба триматися світу, щоб мати вплив і авторитет в ньому. 
Життя коштувало дорого, але я міг собі позволити те — мене, дійсно, зараз 
же зробили звичайним, а значне число слухачів приносило добрий гонорар*; 
окрім того одна вельми розповсюднена царево-кокшайська часопись запро-
сила мене до постійного співробітництва, з дуже доброю платою. Правда, 
я був ухвалив, що докторська дисертація буде моєю останньою працею в 
мові царево-кокшайській, і справу мови в літературній роботі тра нараз 
остро поставити, — одначе, не можна було не признати, що консеквентне 
переведення цього принципу було б абсурдом, при тім “Царево-кокшайский 
Прохвост” був дуже ліберальним і в справах національних толерантним 
органом.

В пості, на симфонічних вечерах я мав нагоду пізнати родину маркіза 
Труляля. Це був дуже давний рід, що емігрував до Царево-кокшайська 
після катовання Людовіка XVI*. Втративши свої великі маєтності в Фран-
ції, він був збіднів, але батько старого маркіза поправив свій маєток дуже 
щасливими негоціями з спиртом і сухарями за часи недавньої кампанії, й 
тепер рід цей займав становище між найвищою аристократією. Одна до-
чка маркіза була за екс-міністром справ внутрішніх, друга — за дійсним 
міністром скарбу, а син мав репутацію “твердой, но розумной власти” і був 
посланий куратором просвіти на острів Вайгач1*.

Менша маркізівна була дуже гарна дівчина, розумна і добре вихована. 
Вона, очевидячки, відразу зацікавилась щодо мене, знавши за мною ре-
путацію дуже талановитого і “передового” чоловіка. Я почав у них часто 
бувати, і в кінці літа посватався. Старий маркіз трохи був незадоволений 
з такого mesalliance [нерівного шлюбу, мезальянсу] своєї дочки з паламар-
ським унуком, але мусив згодитись. За жінкою я мав дістати дуже гарну 
маєтність верст за 50 від Царево-кокшайська і сто тисяч готівкою. Весілля 
відбули тихо, в крузі родиннім, в маєтності маркіза; довшу подорож за-
граничну відложено на весну. Міністер-свояк, що був на весіллю, дуже 
близько зійшовся зі мною й намовляв перейти на дорогу адміністраційну.

— Тепер дуже цінують людей з науковим цензом, і з вашою головою 
можна знайти там собі відповідніше місце, а ліберальні погляди не пошко-

1 Куратор (“попечитель”) освіти — вища власть над всякими школами (від сільських 
до університету) в більших округах, що обіймають по кілька губерній. Острів Вайгач — 
на Білім морі, але там жадної освіти, і навіть ніякої, не тільки “твердой, но розумной” 
власти — нема. — Прип. переп.
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дять — це справа часу; я сам був у молодості великим радикалом, — додав 
він з милим усміхом.

Одначе довідавшись, що я раніш багато писав вареницькою мовою, він 
радив мені це залишити.

— На це дивляться, як на певного рода дон-кіхотство, се mauvais ton [по-
ганий тон] і не личить чоловіку з репутацією таланту і розсудности. Я розумію 
всякі ізми, до анархізму самого, але вареникофільство — це тільки смішно!

Це була правда; та я останніми часами не знаходив і так часу займатися 
вареницькою публіцистикою. Діяльність освіченого і ліберального чоловіка 
на широкім полі адміністрації, на впливовім становищі чи не корисніше від 
усяких ламентацій про “заборони” і “циркуляри” і тому подібні “страшні 
слова” а la “жупел” і “метал”1.

Зима перейшла дуже мило, наш дім був один з найперших в Царево-
кокшайському, у нас були soirées fixes [регулярні вечірки] в п’ятницю і бувало 
багато люда, все, що було кращого в bean monde’i [вершках суспільства]. З 
жінкою ми жили дуже добре; вона гарний мала голос і ми не раз проводили 
собі вечори в співі; правда, що громадське життя зоставляло так мало вечорів 
вільних! Не диво, що я не міг що далі — то більше піддержувати зносин з 
вареницькими кругами, та нарешті перестав і читати кореспонденцію, що 
до мене приходила з вареницьких околиць. Вони все менше мене цікавили. 
Проїздячи весною з жінкою за границю, я спинився в Варенику й бачився 
з деким з своїх давніх знайомих; вони мене задивували, по правді кажучи, 
затхлою атмосферою своїх інтересів, вузьким світоглядом і якоюсь дитячою 
примітивністю поглядів; не вірилось, що я так недавно міг жити в тій сфері 
і навіть знаходити спільні інтереси. Я попробував був якось вплинути на 
них, порозумітись, але переконавсь, що то даремна річ, що ми маємо цілком 
відмінну логіку. Так що коли якісь наївні індивідууми зачали були мені до-
рікати, то я тільки висловив свій подив, що люди з такими примітивними 
інтересами беруться судити про факти і явища вищої категорії. Від’їздячи, 
я переконався, що цілковито розійшовсь з своїм минулим.

Подорож за границю дуже вдалася; особливо світлим промінем в моїм 
життю зостануться кілька тижнів побуту в Палермо. Ми провадили дуже 
тихе і спокійне життя; у жінки з’явилися ознаки вагітности, і я дуже піклу-
вавсь, аби їй щось не зашкодило.

В Мілані одержав я милу звістку — мене іменовано помічником кура-
тора, і то в Варенику; це останнє трохи було неприємно — nemo propheta 
[нема пророка (у своїй вітчизні)]... У всякім разі це було авансом дуже гар-
ним, і я написав своєму свояку–міністру дуже вдячного листа. Він, дійсно, 

1 Автор, очевидячки, натякає на одну комічну сцену в комедії російського драматурга 
Островського*, де неосвічена міщанка балакає з урядником, що які то є часом страшні 
слова, як почуєш — аж злякаєшся. — Прип. переп.

потрудивсь коло цього, але я таки завдячував немало й самому собі. Зимою 
трапилась історія з сином царево-кокшайського маршалка; він вплутавсь у 
дуже неприємну історію, загал студентів і професорів був незвичайно обу-
рений, і його хотіли виключити якнайостентаційніше*. Я був референтом 
в сій справі, і маршалок звернувсь до мене, просячи вирятувати його сина. 
Мені було дуже шкода того поважного і надзвичайно впливового чоловіка, і 
я дійсно вирятував його сина. Правда, товариші дуже ремствували на мене, 
але формально справу обставив я так, що годі було щось чинити; замість 
маршалкового сина історія окошилась на якомусь бурсаку з залатаними 
колінами, і я вже зоставив то товаришам — рятувати його. Маршалок був 
мені надзвичайно вдячний і, певно, приложив і своїх сильних рук...

Вже в кінці літа я переїхав в Вареник — у мене родився син літом, і я 
не міг раніш турбувати жінки, а без неї їхати не хотів. Яке чуття обхопило 
мене, коли подумав, що я — внук вареницького паламаря, попав між най-
вищу аристократію місцеву. Ми, плебеї, розіпхали собі ліктями дорогу серед 
тих найдавніших, найповажніших родин, — аристократія гербів і капіталів 
мусить поступитись перед аристократією таланту...

Після весняних розмов я вже не мав охоти поновляти своїх відносин 
з давньою компанією, сими національними дон-кіхотами, фіглярами, з 
трагічними викриками. Вони, одначе, й сами се зрозуміли, мабуть, і були 
остільки розумні, що й не спробували нав’язати зносин зі мною.

Восени я поїхав на першу свою ревізію. В Маковнику інспектором 
прогімназії був найщирий мій приятель з університету. Очевидно, він не 
знав, що я вже порвав всякі зв’язі з тією романтичною галіматією, бо нею, 
власне, хотів мене потішити. На лекції царево-кокшайської мови він мене 
почастував питаннями про значіння Шевченка, на історії щось теж поді-
бного, а коли я схотів послухати хору, мені заспівали: “Ой, не дивуйте...”* 
Я не міг, при всій охоті, заплющити очі на ту компромітацію школи, й на 
зборі учителів висловив йому, в виразах дуже здержливих, певну догану. 
Я сподівавсь, що він, як розсудливий чоловік, зрозуміє і відграничить від-
носини службові від відносин особистих, і навмисне зараз звідти пішов до 
його мешкання, щоб з ним побалакати, але яке ж було моє здивовання, коли 
сей дурень, відчинивши двері своєї хати й побачивши мене, буркнув мені:

— Мене нема дома, — й замкнув двері під самим моїм носом.
Тут я прокинувся.

ІІІ
Ні, я ще не професор, а тільки доцент, але доцент з великими надіями і 

авреолею “голови”. На диспуті магістральнім* мене трохи не розірвали на 
шматки, обіймаючи й здоровлячи, і після того намість “наш молодий учений” 
мене стали завжди титулувати: “наш талановитий учений”. Факультет обі-
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дять — це справа часу; я сам був у молодості великим радикалом, — додав 
він з милим усміхом.

Одначе довідавшись, що я раніш багато писав вареницькою мовою, він 
радив мені це залишити.
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усяких ламентацій про “заборони” і “циркуляри” і тому подібні “страшні 
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Проїздячи весною з жінкою за границю, я спинився в Варенику й бачився 
з деким з своїх давніх знайомих; вони мене задивували, по правді кажучи, 
затхлою атмосферою своїх інтересів, вузьким світоглядом і якоюсь дитячою 
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і навіть знаходити спільні інтереси. Я попробував був якось вплинути на 
них, порозумітись, але переконавсь, що то даремна річ, що ми маємо цілком 
відмінну логіку. Так що коли якісь наївні індивідууми зачали були мені до-
рікати, то я тільки висловив свій подив, що люди з такими примітивними 
інтересами беруться судити про факти і явища вищої категорії. Від’їздячи, 
я переконався, що цілковито розійшовсь з своїм минулим.
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життю зостануться кілька тижнів побуту в Палермо. Ми провадили дуже 
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1 Автор, очевидячки, натякає на одну комічну сцену в комедії російського драматурга 
Островського*, де неосвічена міщанка балакає з урядником, що які то є часом страшні 
слова, як почуєш — аж злякаєшся. — Прип. переп.
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цяв, що не пізніше як за півроку заіменують надзвичайним (правда, тільки 
“исправляющим должность”, але се дрібниця). Я був ще сп’янілий з тієї 
атмосфери популярности й успіху, коли прийшла мені щаслива ідея відчитати 
кілька публічних відчитів про історичні відносини Вареника до Царево-кок-
шайська. Відчити були написані дуже тактовно, так що урядові годі було 
мене чіпнути, але разом вони так ясно представляли річ і так промовляли 
до тих, хто сю справу розумів, що на останньому відчиті публіка трохи не 
подушилась, а при кінці піднявся такий грім оплесків, що шиби дзеньчали. 
Не пам’ятаю, як я вийшов на улицю і як ішов, коли на одному повороті якась 
постать жіноча, що стояла нерухомо й, очевидно, мене чекала, приступила 
до мене і, стискаючи мені руку, почала промовляти щось про відчит, про 
науку і про поступ, в виразах не досить зрозумілих і ентузіястичних. Се 
мене не здивувало й трошки, бо був я в такім настрою, що якби Богдан1, 
що, власне, дивився на сю сцену, грозячись своєю булавою, зліз з свого 
мосяжного коня і почав би мене обіймати й здоровити, то й з того б я не 
здивувався. І так ввічливо подякувавши тій постаті, молодій панночці, як 
показалось, я пішов собі далі, розпитуючись щось про її погляди й інтереси 
і, дізнавшись про її оселю, запровадив її додому.

Се було початком нашої знайомости; я стрівся з нею по кількох тижнях 
припадково, розговорився, й ми доволі часто потім стрічались. Се була 
молода ще дівчина, дочка одного грубого пана, що гледів кудись на сьомі 
небеса аристократії і носився з теоріями державного значіння “благород-
ного российского дворянства”, — дівчина надзвичайно мила й симпатична. 
Вихована в тій нездоровій атмосфері панської пихи і марности, вона при-
падково досить, на лекціях гімназіяльних, з кількох перечитаних книжок 
перейнялася кращими ідеями й змаганнями. В наші часи загального, а з тим 
разом і жіночого декаденсу, була то вже досить незвичайна постать: стільки 
в ній було щирого змагання до освіти, до зрозуміння суспільних відносин, 
таке гаряче шукання правди й доброго. Правда, се було все досить неви-
разно, не зведено до ясних точок, до цілосного світогляду, але все виступала 
та щирість, як я думаю, — загальна ознака неполаманої жіночої натури, і 
разом — її найліпша окраса.

Я зробив був візиту її батькам при якійсь нагоді, але батько глянув на 
мене дуже скоса: моя репутація esprit fort [вільнодумця], скрайнього ліберала 
і націонала, зовсім не надавалась до антуражу його салону. Помітивши се, 
я не став вчащати до його, але се не перешкоджало часто бачитись мені з 
його доч кою. Я приносив їй книжки кудись до огороду то що, і ми зви-
чайно вели довгі розмови, до яких матеріялу ніколи не бракувало. Я скоро 
помітив, що дівчина мені дуже подобається, але спочатку не звірявсь тому 
вражінню, знаючи, що мені подобатись незвичайно легко. Але як я не ана-

1 Є тільки монумент Богдана  Хмельницького в Київі. — Прип. переп.

лізував своє чуття, якими реактивами не розкладав його, мусив прийти до 
переконання, що ся дівчина міцно розгостила в моїм серцю. Зібравши всю 
цивільну відвагу (я мав вже за собою з півтора гарбуза, і сей прецедент 
звичайно впливає потім дуже зле щодо такої відваги), я одного красного 
(дійсно) ранку проказав їй одним духом репліку такого змісту, що коли 
вона, мовляв, має до мене якусь симпатію й не боїться зв’язати свою долю 
з таким гайдамакою, то і т. д. Такі репліки бувають тим ліпші, чим коротші 
(а найліпші — безсловесні) і на сей раз то було особливо гарно, що моя 
кохана, не дослухавши й до середини, зашаріла, як вишня, й сховала своє 
личко в мене на грудях. Вона не сказала ні слова, і се була найліпша відповідь 
з усіх можливих. Ми стояли на нижчій доріжці ботанічного саду, над нами 
гули бджоли, в’ючись навколо заквітчаного бозу, соловейки перекликались, 
не вгаваючи, а моє серце било так гучно, наче було язиком якогось дзвона 
дивного й надзвичайно милозвучного...

Тим випадком розпочався період незвичайного щастя в моїм життю, 
щастя, про яке я давніше не мав жадного представлення і яке так мало 
гармонізує з сим уділом жалю й страждання. Ми бачились регулярно що-
дня; я мав виклади на університеті зрана і, докінчуючи красномовні уваги 
в якій-небудь справі стягання судових коштів в період русько-литовський, 
одним оком дививсь на доріжку ботанічного саду, що слалася перед вікна-
ми авдиторії і де повинна була в той час з’явитися рожева сукня під сірою 
парасолькою. Не вважаючи на свої сліпі очі, я пізнавав їх без помилки 
на тім досить значнім віддаленню, ба — я пізнав би їх, якби був навіть 
сліпородженим.

Я вибігав з університету й біг просто до нижчого круга, де вона мене 
чекала. Починалась розмова, з якої сторонній чоловік догадавсь би, що 
то говорять божевільні. Між нами щодалі, то більш розвивалось те дивне 
поспільне розуміння, якесь ясновидіння, що давало нам можливість знати 
чужі думки без слів, відповідати перш ніж було висловлене питання, роз-
мовляти, перескакуючи через кілька думок, і т. и.

Восени я “поострив серце мужеством”* і, позичивши фрака (як то 
звичайно бувало в урочистих оказіях) у свого старого професора, пішов 
до батька дівчини — свататись. “Благородное российское дворянство” 
прийняло мене дуже холодно, вислухало дуже кисло і, глядячи поверх моєї 
голови в саме небо, промовило, що воно дочки не має заміру неволити, але 
просить уважати, що цей шлюб — противний його поглядам і замірам, і 
що коли я мав якісь вигляди матеріяльні, то...

Я не дав докінчити йому сієї балачки, заявивши, що прийшов сватати 
його дочку, а не вести пертрактації грошеві, і се була правда. Хіба не виніс 
би я радо свою милу в одній сорочці з сього затхлого барлога; бодай вони 
собі поскисали, ті благородно-дворянські капітали!
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постать жіноча, що стояла нерухомо й, очевидно, мене чекала, приступила 
до мене і, стискаючи мені руку, почала промовляти щось про відчит, про 
науку і про поступ, в виразах не досить зрозумілих і ентузіястичних. Се 
мене не здивувало й трошки, бо був я в такім настрою, що якби Богдан1, 
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Се було початком нашої знайомости; я стрівся з нею по кількох тижнях 
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небеса аристократії і носився з теоріями державного значіння “благород-
ного российского дворянства”, — дівчина надзвичайно мила й симпатична. 
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в ній було щирого змагання до освіти, до зрозуміння суспільних відносин, 
таке гаряче шукання правди й доброго. Правда, се було все досить неви-
разно, не зведено до ясних точок, до цілосного світогляду, але все виступала 
та щирість, як я думаю, — загальна ознака неполаманої жіночої натури, і 
разом — її найліпша окраса.

Я зробив був візиту її батькам при якійсь нагоді, але батько глянув на 
мене дуже скоса: моя репутація esprit fort [вільнодумця], скрайнього ліберала 
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його доч кою. Я приносив їй книжки кудись до огороду то що, і ми зви-
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1 Є тільки монумент Богдана  Хмельницького в Київі. — Прип. переп.

лізував своє чуття, якими реактивами не розкладав його, мусив прийти до 
переконання, що ся дівчина міцно розгостила в моїм серцю. Зібравши всю 
цивільну відвагу (я мав вже за собою з півтора гарбуза, і сей прецедент 
звичайно впливає потім дуже зле щодо такої відваги), я одного красного 
(дійсно) ранку проказав їй одним духом репліку такого змісту, що коли 
вона, мовляв, має до мене якусь симпатію й не боїться зв’язати свою долю 
з таким гайдамакою, то і т. д. Такі репліки бувають тим ліпші, чим коротші 
(а найліпші — безсловесні) і на сей раз то було особливо гарно, що моя 
кохана, не дослухавши й до середини, зашаріла, як вишня, й сховала своє 
личко в мене на грудях. Вона не сказала ні слова, і се була найліпша відповідь 
з усіх можливих. Ми стояли на нижчій доріжці ботанічного саду, над нами 
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не вгаваючи, а моє серце било так гучно, наче було язиком якогось дзвона 
дивного й надзвичайно милозвучного...

Тим випадком розпочався період незвичайного щастя в моїм життю, 
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в якій-небудь справі стягання судових коштів в період русько-литовський, 
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поспільне розуміння, якесь ясновидіння, що давало нам можливість знати 
чужі думки без слів, відповідати перш ніж було висловлене питання, роз-
мовляти, перескакуючи через кілька думок, і т. и.

Восени я “поострив серце мужеством”* і, позичивши фрака (як то 
звичайно бувало в урочистих оказіях) у свого старого професора, пішов 
до батька дівчини — свататись. “Благородное российское дворянство” 
прийняло мене дуже холодно, вислухало дуже кисло і, глядячи поверх моєї 
голови в саме небо, промовило, що воно дочки не має заміру неволити, але 
просить уважати, що цей шлюб — противний його поглядам і замірам, і 
що коли я мав якісь вигляди матеріяльні, то...

Я не дав докінчити йому сієї балачки, заявивши, що прийшов сватати 
його дочку, а не вести пертрактації грошеві, і се була правда. Хіба не виніс 
би я радо свою милу в одній сорочці з сього затхлого барлога; бодай вони 
собі поскисали, ті благородно-дворянські капітали!
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“Благородное дворянство” видержало характер, треба то йому признати, 
й не тільки не дало за дочкою й шага, але навіть не було на весіллю, тільки 
сама мати, що з своїх грошей спорядила гардеробу і все потрібне дочці.

Ми виїхали по весіллю зараз на хутір і прожили там, та не прожили, а 
промріяли, в якомусь чарівному сні перебули свій перший місяць. Я вернувсь 
на свою стару оселю, тільки до попередньої хати взяв ще одну сусідню. З 
яким чуттям я вніс на руках в ту оселю свою жіночку й обніс її по хатах. 
Мілон, що тягнув під оплесками бика на собі*, не почував і десятої частини 
тієї втіхи, яку чув я, несучи свій дорогий трофей. Бідні люде не знають, де 
щастя!..

Се було красним вступом до ще кращої симфонії; щастя мені світило 
незмінне, і я можу, не кривдячи, сказати, що ті надзвичайно щирі, гармо-
нічні відносини між мною і жінкою й на хвилю не замутились (та й вза-
галі я думав, що дев’ять-десять процентів розчаровань супружих бувають 
результатом власної нетактовности). Ми жили своїм тихим родинним 
життям в віддаленню від утіх світу. Бували в кількох ближчих родинах, у 
батьків — ніколи, тільки мати бувала в нас. Наше життя було, одначе, так 
повне, що я з здивованням згадував не так давні часи, коли я за один день 
часом готував піваркуша друку наукової розправи, — тепер у мене ледве 
ставало часу сяк-так приготовитись до викладу. Давніші свої громадські 
відносини, сі безконечні сходини, збірки, комітети, я залишив цілковито — 
вони забирали стільки часу! Та, по правді, й сухе доктринерство сих сфер 
мене вражало часом остро. Деякі з сих резонерів стали мені дорікати, що 
я ухиляюсь від громадської роботи й обов’язків, що я вдався в кейф і без-
журну ліноту, що вони помилились в своїх надіях на мене. Такі погляди 
мене дуже дражнили — не розуміти, що особисте щастя є невідмінно 
потрібний елемент здорового, нормального духового життя, що без нього 
сили духовні приходять в розстрій, і людина починає хорувати на всякі 
ненормальності і т. і.

Наші відносини громадські погіршилися ще з одної причини. Я частень-
ко був у грошевім клопоті. Життя наше коштувало досить. Не вважаючи 
на свої світлі змагання, одушевлена ідейними сферами, моя мила жінка ви-
несла з давнішого кругу життя, цілком несвідомо, багато призвичаєности 
до комфорту і навіть — певної розкоши. Мати від часу до часу (ба досить 
часто) нову суконьку, і то добре, з смаком зроблену у якогось кращого 
кравця, ложу в новій опері, в концерті приїжджого артиста — здавалось 
їй таким звичайним, необхідним, що в неї, певно, не з’являлось і думки про 
зречення. Розуміючи се, я ніколи навіть не пробував вплинути на неї — 
задля таких дрібниць руйнувати своє щастя було б чистим абсурдом. Я, 
навпаки, так тішився, коли міг зробити для неї якусь милу несподіванку, 
якийсь дарунок, подивитись, як блиснуть її очки від якої-небудь цяцьки, 

квітки і т. ін. З того всього мої маленькі капітали, що заощадив я давні-
шими роками, зменшувалися дуже швидко, бо з університету мав я дуже 
небагато. Мої публічні виклади не пройшли мені дурно; як казав мій старий 
професор, досвідчений дуже добре щодо урядової психології: “Факту нема, 
але запах недобрий”. Задля сього запаху мене не зробили надзвичайним, і 
“начальство” значно скисло в своїх відносинах до мене. Приходилось по-
думати, як би біді зарадити.

Перед кількома роками в Варенику постав проект видавати наукове 
видавництво рідною мовою. Задля цензурних обставин ми постановили 
друкувати його на місяці, звідки в добру погоду добрим телескопом можна 
було його читати і в Варенику1. Я був одним з найгарячіших ініціяторів сього 
проекту і всіма силами попирав те видавництво, майже до кожного числа 
подаючи щось свого. Скінчивши свою магістерську дисертацію, я розпо-
чав для нього ширшу розправу соціологічно-правничного змісту, з широко 
переведеним порівняним методом. Я дуже тішився думкою про сю працю, 
що, на моє переконання, мусила зробити значну сенсацію і високо піднести 
престиж нашого астрономічного видавництва. Дійсно, товариші, що ви-
слухали поодинокі частини розправи, дуже її похваляли, і я завів зносини 
з однією німецькою часописсю, щоб там помістити резюме сеї розправи, 
коли її видрукую.

Правда, перший запал, з яким вареничане взялись до видавання того 
астрономічного видавництва, дуже швидко простиг значно; багато співро-
бітників* повіддавало обіцяні статті в видавництва инші*, видавані вправді 
мовою не вареницькою, але зате на землі, так що їх можна було читати без 
скла, і до того мати приємність доброго гонорару. Така малодушність тоді 
дуже обурила нас, більш завзятих націоналів; мій приятель Руденький* 
написав надзвичайно дотепно гумористичні вірші на таких співробітників 
і я послав сам примірник їх одному з професорів, що розправу, вже про-
читану в редакційному комітеті астрономічного видавництва, надрукував в 
царево-санчурській часописі “Благонамеренный Либерал”.

Я тоді й не предчував, що сам маю швидко піти за прикладом того 
професора, а так сталось. Я робив тоді ріжні заходи коло поліпшення свого 
становища — мав авдієнцію у куратора освіти, слухав ріжні dicta acerbissima 
[в’їдливі зауваження] про свою “нерозважну балаканину”, себто про від-
чити, і мусив притакувати. Куратор, одначе, заявив, що катедри в Варенику 
не дістану, “поки не доведу переміни в своїх поглядах”, а предложив іти на 
вакантну катедру в Царево-санчурськ.

Нема чого й казати, що я згодився; я, правда, дуже любив Вареник, 
але...

1 Цілком незрозуміле. Хіба припустити, що автор натякає тут на закордонні, за-
боронені видавництва? У всякім разі порівняння чудне! — Прип. переп.
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квітки і т. ін. З того всього мої маленькі капітали, що заощадив я давні-
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небагато. Мої публічні виклади не пройшли мені дурно; як казав мій старий 
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1 Цілком незрозуміле. Хіба припустити, що автор натякає тут на закордонні, за-
боронені видавництва? У всякім разі порівняння чудне! — Прип. переп.
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Одначе се був ще тільки журавель у небі1, а треба було щось мати в 
руках. Якраз тоді наспів лист від видавництва астрономічного органу, що 
упоминався про ту мою розправу, про яку він навіть подав уже оповістку. 
Сей лист пригадав мені сю справу, бо сама розправа лежала останні кілька 
місяців — від самого шлюбу — без турбовання, як багато иншого, роз-
початого перед весіллям. Я кажу, що життя моє йшло так повно: мені не 
хотілось силувати себе, накручувати до роботи, що не лежала тепер на серці, 
й я ждав, поки життя само увійде в береги.

Лист, кажу, пригадав мені ту розправу. Я дістав її й перечитав; вона 
була не викінчена, я мусив себе приневолити — засісти на кілька днів, 
щоб так-сяк дати їй останню форму. Але розуміється само собою, що я 
працював не для астрономічних видавництв. Легко було мені вибрикувати 
і дорікати людям неконсеквенцією та слабодушністю, коли я був вільний, 
як вітер, хлопчисько, що сам ніким не журивсь, і ним также. Я мав тепер 
обов’язки важніші.

Нехай і я колись знову працюватиму для національної ідеї, але попереду 
треба сі обов’язки задовольнити. От нехай я здобуду катедру, полагоджу 
грошеві потреби, а разом з тим забудеться моя репутація скрайнього лі-
берала і сепаратиста. Тепер же треба сидіти тихо. Куратор вимагав уже, 
щоб я навіть чимсь доказав переміну своїх поглядів щодо тих дражливих 
пунктів; догадливий ректор пояснив, що мені випадало б на тему тих же 
нещасливих відносин вареницько-царево-кокшайських написати статтю 
якусь — не конче супротилежну, а так, в “примирительнім тоні”, — все 
залежить від стилізації.

Се правда, щодо стилізації, і мені таки, мабуть, прийдеться написати 
щось не так, щоб апостатичне, а... За кілька днів я викінчив свою розправу 
й послав її до того ж самого “Благонамеренного Либерала”, а редактору 
астрономічної часописі відписав, що вже відіслав свою розправу до Царе-
во-кокшайська і пропоную, чи не схочуть її собі перекласти; примірник для 
перекладу я в такім разі був би готовий їм післати кождої хвилі. Відповіди 
з Царево-кокшайська недовго прийшлось чекати. Редактор розпустився 
в компліментах, запрошував до дальшого співробітництва і прислав знач-
ний банковий чек на рахунок гонорару. Моя жіночка, що не на жарт була 
знудилася і злякалася мого несподіваного запалу до наукової праці, тепер 
могла потішитись дарунками і несподіванками, яких давно я їй не міг робити. 
Се останнє мене давно мучило, тим більш, що бідненька, особливо в своїм 
стані, вимагала тепер ласки і потіхи. Я мав знову щастя бачити, як сяють 
її очки й яке джерело безконечне любови бренить в сьому дорогому серці.

Розправа моя, очевидно, вдарила по редакторських нервах, бо з’явилась 
в найближчій книжці на першім місці. Разом наспіла і решта рахунку, що 

1 Прислів’я: “Не обіцяй журавля в небі, а дай синицю в руки”.

давала мені можливість, не журячись, прожити до початку академічного 
року, коли мала наспіти та царево-санчурська катедра.

Тиждень по тому я одержав листа — я пізнав руку на конверті відразу, 
се було від Руденького, мого приятеля. Розірвавши, одначе, я не побачив 
жадного листа, а тільки вірші “Патріотична праця”.

“Нас було таки чимало,
Всі були ми патріоти”...1

Се були ті самі вірші Руденького, що перед роком післав я тому про-
фесору.

“Фе, який поганий сон. Се, очевидячки, лямпа не дає мені спати...”

IV
— Так не йде! — мурмотів я сердито, машируючи по своїх хатах, 

роздражнений якоюсь громадською баталією, що зачепила й мене по ре-
брах. — Се значить, у мене знову буде кілька днів розстрій нервовий, а 
з того розстрій жолудковий, а з того припадок гемороїдальний, і я знову 
буду, як тінь, блукати улицями без кінця, в стонадцятий раз розрішаючи 
питання “бути чи не бути?”.

— Не йде, — повторяв я сердито, риючись в купі одежі, накиданої без 
порядку на ліжку. — Чоловік живе, як поштова шкапа, не маючи хвилини 
за сею працею та всякими клопотами не то, щоб спочинути, а й передихнути, 
якось оглянутись навколо, глянути на світ і на себе. Нарешті він видушиться, 
як цитрина, й піде туди ж, куди й вона, — на смітник.

— Абсолютно так не може йти, — закінчив я, глянувши на себе в 
дзеркало. — Я посивів за останній піврік, як камчатський бобр, і за п’ять 
років буду виглядати старший за свого батька — й що ж потім: старітися 
нудяром, диваком, заїденим гелертерськими недугами, розмовляти з усяким 
про свої гемороїди і жолудок. Хай мене повісять ліпше! Сьому раз назавжди 
треба дати раду й кінець.

Певне, що такі монологи я висловляв не раз і попереду, і то без певного 
результату, але на цей раз наспів саме лист, що мене зміцнив ще більш в 
моїх резигнаційних думках. Се писав мій товариш, з яким жив я віддавна в 
великій приязні, коли ще мені і не снило бути доктором цивільного права і 
звичайним професором вареницького університету. Тоді він був песимістом 
з надзвичайно квасним гумором і з крайніми теоріями, але радикально ви-
зволився від своєї песимістичної хороби, оженившись з одною дівчиною в 
Маковницькім повіті й осівшись на жінчинім хуторі. З нього вийшов зна-
менитий земський діяч2 і славний господар, а спеціально — садівник. І тепер 
в своєму листі, запрошуючи до себе на Великодні Свята, не вдержавсь він 

1 Так починаються дійсно вірші, друковані в “Правді” за р. 1891, XI. — Прип. переп.
2 Земство — адміністрація автономічна краєва.
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1 Прислів’я: “Не обіцяй журавля в небі, а дай синицю в руки”.
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великій приязні, коли ще мені і не снило бути доктором цивільного права і 
звичайним професором вареницького університету. Тоді він був песимістом 
з надзвичайно квасним гумором і з крайніми теоріями, але радикально ви-
зволився від своєї песимістичної хороби, оженившись з одною дівчиною в 
Маковницькім повіті й осівшись на жінчинім хуторі. З нього вийшов зна-
менитий земський діяч2 і славний господар, а спеціально — садівник. І тепер 
в своєму листі, запрошуючи до себе на Великодні Свята, не вдержавсь він 

1 Так починаються дійсно вірші, друковані в “Правді” за р. 1891, XI. — Прип. переп.
2 Земство — адміністрація автономічна краєва.
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від кількох уваг про свій сад, уваг — перейнятих глибоким чуттям природної 
краси й поезією. На мене немов линули пахощі ранньої весни, вогкість ще 
невисушеної землі, дух від торішнього незотлілого листя, й я під впливом 
того всього зараз же відписав йому:

“Дорогий друже! Я з великою охотою перебуду в тебе свята, і ще з біль-
шою — хотів би сам осістись в тій же сфері, де ти собі розкошуєш. Чи не 
маєш де в сусідстві якої дівчини простої, гарної й доброї, ще щоб був за нею 
і modus agri non ita magnus [кусок поля, навіть невеликого] і чи не поміг би 
ти мені таку дівчину за себе взяти? Був би за те тобі дуже вдячний. Твій...”

Сталося так, що відповідь на те прийшла дуже швидко, не давши мені 
остигнути. Приятель писав, що має, власне, таку особу, і то в близькім 
сусідстві, просив тільки сповістити про день приїзду, аби я, не гаючи часу, 
міг ту дівчину побачити. Се було, як то кажуть, — з місця кар’єром, але я 
тільки подякував свого приятеля за таку його запобігливість. “Годі, годі!”

Кілька днів по тому, скорохвацько зібравшись, я вже їхав маківниць-
кими палестинами серед чорних ріль, присипаних ясно-зеленими сходами, 
під привітно ласкавим промінням весняного сонця. Діставшись до приятеля, 
я вже застав у нього ту сусідку, що приїхала для якихось порад господар-
ських; не знаю, що то за справи були, чи йшло про число яєць, потрібних 
для якої химерної баби*, чи про способи садити картоплю, бо зараз забрався 
я до пильного аналізу самої особи з основним методом доброго правника, 
і результати того аналізу були дуже втішні. Дівчина була гарненька з себе, 
розумна, з симпатіями до тихого життя сільського, і що найважніше — з 
спокійною, рівною вдачею: значить, і про нагоду яких непорозумінь я був 
забезпечений від гризні та родинних вибриків.

Другого дня Пасхи ми поїхали всі в гостину до неї. Вона була сирота, 
жила сама з якоюсь далекою родичкою для компанії. По гнізду можна піз-
нати птицю, і домівка “сусідки” ще зміцнила мою добру думку про неї; се 
було справді гніздо затишне, що на собі носило сліди спокійної, розважної 
вдачі, не позбавленої чуття краси й поезії, — гарний квітник, запах свіжих 
нот і купка книжок, дібраних не без певної системи, свідчили за те. Тож 
я поновив візиту тих же свят, вже сам, без приятеля, тим більше, що мені 
переказали, що я зробив добре вражіння.

Коли скуплюєш думки коло одної особи і даєш їм волю, “розрішаєш 
на вся”, то певність в обопільності симпатії з’являється маслом на огонь. 
Блукаючи по пахучих стежках саду свого приятеля, я скоро почув, що 
в мені дійсно ворушиться якесь чуття до “сусідки”, і я без кривди міг їй 
освідчитись. Се й зробив я за другою своєю візитою. “Сусідка”, мабуть, 
ждала вже сього і, не вагаючись, згодилась. Весілля умовились зробити 
зараз по Зелених Святах*, і мені так хотілося скоріше “сісти на землю”, 
що я вмовляв свою суджену відікласти подорож на инший час і по весіллю 

зостатись на хуторі. Вона так мало бачила світу, що, думаю, перспектива 
подорожи мусила виглядати для неї инакше, як мені, але вона згодилася на 
се легко. На початку червня я вже перебрався на хутір з своїми книжками, 
нотатками, розпочатими працями і иншим скарбом. Нарешті-таки! Tandem 
aliquando!

Я завжди любив село, завжди марив про нього, як про тиху пристань, 
але мені мало, уривками траплялося бувати в ньому. Тепер міг я тішитися 
без краю сільським затишним життям. Як добре працювати було тут, без 
тієї звичайної міської метушні, того напруженого змагання заполонити 
життя нескінченною силою всяких дрібниць! По правді, тут за день можна 
зробити, як у місті за тиждень, і як ясно ставало в голові!.. Я навмисне роз-
почав одну загальнішу розправу, яку давно обміркував, — аби використати 
такі вигідні обставини. І поруч з тим скільки втіхи з такого невпинного 
сполучення з природою. Всякий час всяка сторона сільського життя при 
таких відносинах до неї показували силу краси і правильности. І ранок вдо-
світа, коли все навколо тріпочеться від свіжого нічного холоду і, обсипане 
сріблястими перлами роси, жде сонця, — і гарячий полудень з нерухомою, 
тяжкою, та все солодкою втомою, — і вечір з гарячим відблиском минулого 
дня і з надією тихої, містичної, чарівним сяєвом місячним облитої, ночи... 
До сього всього прилучалося нове почуття, про яке я давніше не мав і по-
няття, — незвичайно втішне почуття власності: чути, що земля, по якій 
ходиш, твоя, що ти зв’язаний з нею, що існуєш як нероздільна частина всього 
того окруження, а разом центр всього того невтомного кипучого життя...

Приятель приїздив до мене за літо разів кілька. Він все тішився, що в 
сей куток повіту, де бракувало, як він казав, правдивої інтелігенції, дістався 
я, й розпочинав ріжні плани про діяльність культурну й економічну. Його 
планом було, щоб і я втягнувся до діяльности земської, дав себе вибрати до 
управи повітової, а ближчою ареною мало бути близьке село, велике і доволі 
заможне, але занедбане щодо інтелігентної опіки. Я був не від того, всі ті 
плани якнайбільше припадали до моїх націоналістичних і демократичних 
переконань, тільки поки що хотів я покористати з спочинку, не розпочи-
нати зараз цю колотнечу, міську громадську колотнечу, пересаджену на 
сільський ґрунт. Се все примушувало мене здержуватись з відкликом на 
плани мого приятеля, — якось сором було. І коли за першими разами я й 
собі розводив широкі проспекти в сій сфері, далі більш помовчував. Одна-
че ми їздили разом з ним у село, познайомились з місцевою інтелігенцією, 
з видатнішими козаками-господарями. Приятель пропонував організацію 
спілки хліборобських машин, запровадження кращих родів насіння і т. и.

Що довше я жив на хуторі, сільське життя все більш втягало мене, все 
більше забирало часу те “сполучення з природою”, все більше відкривалося 
втіхи, інтересу в ріжних сторонах сільського життя і господарства. Жінка 
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від кількох уваг про свій сад, уваг — перейнятих глибоким чуттям природної 
краси й поезією. На мене немов линули пахощі ранньої весни, вогкість ще 
невисушеної землі, дух від торішнього незотлілого листя, й я під впливом 
того всього зараз же відписав йому:

“Дорогий друже! Я з великою охотою перебуду в тебе свята, і ще з біль-
шою — хотів би сам осістись в тій же сфері, де ти собі розкошуєш. Чи не 
маєш де в сусідстві якої дівчини простої, гарної й доброї, ще щоб був за нею 
і modus agri non ita magnus [кусок поля, навіть невеликого] і чи не поміг би 
ти мені таку дівчину за себе взяти? Був би за те тобі дуже вдячний. Твій...”

Сталося так, що відповідь на те прийшла дуже швидко, не давши мені 
остигнути. Приятель писав, що має, власне, таку особу, і то в близькім 
сусідстві, просив тільки сповістити про день приїзду, аби я, не гаючи часу, 
міг ту дівчину побачити. Се було, як то кажуть, — з місця кар’єром, але я 
тільки подякував свого приятеля за таку його запобігливість. “Годі, годі!”

Кілька днів по тому, скорохвацько зібравшись, я вже їхав маківниць-
кими палестинами серед чорних ріль, присипаних ясно-зеленими сходами, 
під привітно ласкавим промінням весняного сонця. Діставшись до приятеля, 
я вже застав у нього ту сусідку, що приїхала для якихось порад господар-
ських; не знаю, що то за справи були, чи йшло про число яєць, потрібних 
для якої химерної баби*, чи про способи садити картоплю, бо зараз забрався 
я до пильного аналізу самої особи з основним методом доброго правника, 
і результати того аналізу були дуже втішні. Дівчина була гарненька з себе, 
розумна, з симпатіями до тихого життя сільського, і що найважніше — з 
спокійною, рівною вдачею: значить, і про нагоду яких непорозумінь я був 
забезпечений від гризні та родинних вибриків.

Другого дня Пасхи ми поїхали всі в гостину до неї. Вона була сирота, 
жила сама з якоюсь далекою родичкою для компанії. По гнізду можна піз-
нати птицю, і домівка “сусідки” ще зміцнила мою добру думку про неї; се 
було справді гніздо затишне, що на собі носило сліди спокійної, розважної 
вдачі, не позбавленої чуття краси й поезії, — гарний квітник, запах свіжих 
нот і купка книжок, дібраних не без певної системи, свідчили за те. Тож 
я поновив візиту тих же свят, вже сам, без приятеля, тим більше, що мені 
переказали, що я зробив добре вражіння.

Коли скуплюєш думки коло одної особи і даєш їм волю, “розрішаєш 
на вся”, то певність в обопільності симпатії з’являється маслом на огонь. 
Блукаючи по пахучих стежках саду свого приятеля, я скоро почув, що 
в мені дійсно ворушиться якесь чуття до “сусідки”, і я без кривди міг їй 
освідчитись. Се й зробив я за другою своєю візитою. “Сусідка”, мабуть, 
ждала вже сього і, не вагаючись, згодилась. Весілля умовились зробити 
зараз по Зелених Святах*, і мені так хотілося скоріше “сісти на землю”, 
що я вмовляв свою суджену відікласти подорож на инший час і по весіллю 

зостатись на хуторі. Вона так мало бачила світу, що, думаю, перспектива 
подорожи мусила виглядати для неї инакше, як мені, але вона згодилася на 
се легко. На початку червня я вже перебрався на хутір з своїми книжками, 
нотатками, розпочатими працями і иншим скарбом. Нарешті-таки! Tandem 
aliquando!

Я завжди любив село, завжди марив про нього, як про тиху пристань, 
але мені мало, уривками траплялося бувати в ньому. Тепер міг я тішитися 
без краю сільським затишним життям. Як добре працювати було тут, без 
тієї звичайної міської метушні, того напруженого змагання заполонити 
життя нескінченною силою всяких дрібниць! По правді, тут за день можна 
зробити, як у місті за тиждень, і як ясно ставало в голові!.. Я навмисне роз-
почав одну загальнішу розправу, яку давно обміркував, — аби використати 
такі вигідні обставини. І поруч з тим скільки втіхи з такого невпинного 
сполучення з природою. Всякий час всяка сторона сільського життя при 
таких відносинах до неї показували силу краси і правильности. І ранок вдо-
світа, коли все навколо тріпочеться від свіжого нічного холоду і, обсипане 
сріблястими перлами роси, жде сонця, — і гарячий полудень з нерухомою, 
тяжкою, та все солодкою втомою, — і вечір з гарячим відблиском минулого 
дня і з надією тихої, містичної, чарівним сяєвом місячним облитої, ночи... 
До сього всього прилучалося нове почуття, про яке я давніше не мав і по-
няття, — незвичайно втішне почуття власності: чути, що земля, по якій 
ходиш, твоя, що ти зв’язаний з нею, що існуєш як нероздільна частина всього 
того окруження, а разом центр всього того невтомного кипучого життя...

Приятель приїздив до мене за літо разів кілька. Він все тішився, що в 
сей куток повіту, де бракувало, як він казав, правдивої інтелігенції, дістався 
я, й розпочинав ріжні плани про діяльність культурну й економічну. Його 
планом було, щоб і я втягнувся до діяльности земської, дав себе вибрати до 
управи повітової, а ближчою ареною мало бути близьке село, велике і доволі 
заможне, але занедбане щодо інтелігентної опіки. Я був не від того, всі ті 
плани якнайбільше припадали до моїх націоналістичних і демократичних 
переконань, тільки поки що хотів я покористати з спочинку, не розпочи-
нати зараз цю колотнечу, міську громадську колотнечу, пересаджену на 
сільський ґрунт. Се все примушувало мене здержуватись з відкликом на 
плани мого приятеля, — якось сором було. І коли за першими разами я й 
собі розводив широкі проспекти в сій сфері, далі більш помовчував. Одна-
че ми їздили разом з ним у село, познайомились з місцевою інтелігенцією, 
з видатнішими козаками-господарями. Приятель пропонував організацію 
спілки хліборобських машин, запровадження кращих родів насіння і т. и.

Що довше я жив на хуторі, сільське життя все більш втягало мене, все 
більше забирало часу те “сполучення з природою”, все більше відкривалося 
втіхи, інтересу в ріжних сторонах сільського життя і господарства. Жінка 
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моя давала раніше всю землю в аренду кільком підприємцям і багатшим 
господарям місцевим, зостаючись при невеличкім двірськім господарстві. Я 
спочатку зостававсь в ролі глядача, що тішивсь тільки показною стороною 
сього життя, але, кажу, все більше втягала мене в свою сферу господарська 
робота. Час, який я присвячував роботі письменській, йшов росо-а-росо 
diminuendo [поволі на спад], а роля глядача мене знеохочувала, і зависть 
брала до людей, що ставали межи мною і моєю землею, відпирали мене 
від неї. Я прийшов до думки на другий рік взяти в свої руки управу землі, 
на початок — хоч частину її. Жінка моя прийняла сей замір не дуже радо, 
почала мене відмовляти, що господарство забирає страшно багато часу, що 
воно зв’яже мене з руками й ногами, перешкоджатиме мені в працях на-
укових. Я об’яснив їй, що й для праці наукової перш за все потрібна ясна 
голова і фізичне здоров’я, і що, перевівши літо в роботі господарській, з 
тим більшою користю можу віддати зиму праці духовій. На тому й стало.

На початку господарства було, одначе, багато заходу; треба було майже 
наново завести інвентар господарський, побудувати багато нового. Я розпо-
чав те з осени й наїздив при всякій можливості на хутір; на весняне півріччя 
взяв собі урльоп, була думка їхати тоді з жінкою за границю, але перспектива 
совання по готелях і залізницях в порівнянню з хуторними перспективами 
так мене знеохочувала, що жінка замовчала се питання. Мушу зазначити, 
що хоч наше життя супруже йшло дуже гладко і я був дуже задоволений з 
нього, помічав я, що на мою жінку налягала якась тінь, і в поводженню її 
не було такого радісного настрою, що помічав я в перші часи. Але то була 
лише дуже бліда і непримітна тінь.

По новім році я переїхав зовсім на хутір. Жінка правду казала, що гос-
подарство приносило з собою силу роботи, забирало чоловіка цілком. Але 
ся робота анітрошки не знеохочувала мене; в ній було все так ясно, щиро, 
без всяких штучно випещених інтересів, клопотів. Зіставивши на перший 
раз тільки третину ґрунтів до власної управи, на дальший рік думав я всі 
ґрунти забрати собі. Зате на що инше часу не зоставалось, за се годі було 
й думати. Попереду я пробував собі вимежувати певні часи для духової 
праці, але нарешті мусив на се махнути рукою й зіставити її на міське життя. 
Так само не вийшло нічого і з тих широких планів діяльности громадської 
на селі. Я все відкладав — а далі знеохотився. Непорозуміння ґрунтові, 
за крадіж лісу, кривди робітницькі — все се завело препогану атмосферу 
квасів межи мною і громадою і відвернуло мене від всяких культурно-еко-
номічних проектів. Приятель мій пробував як-небудь се налагодити, але й 
йому не вдавалось.

За сей піврік я дуже відвик від міста; університетський курс став для 
мене тягарем; скільки там безпотрібного, фальшивого! Мене тягло при 
кождій можливості на хутір. З’являлась думка — як би добре було цілком 

залишити міське життя, університет і цілком перейти на господарство. Але 
обставини реальні для господарства були не дуже вигідні, і хутір жінчин, хоч 
не маленький, не міг би сам визволити мене від потреби иншим способом 
заробляти гроша. Приходилось терпіти і чекати весни, тягнучи тим часом 
тягар міської колотнечі з розмовами про виїдене яйце та ще з ляментація-
ми на тему, що я відбився цілком від громадських і культурних інтересів, 
осунувсь, подавсь...

На селі заводивсь у мене такий круг знайомих, з якими в’язали мене 
більш близькі і реальні спільні інтереси. Зате я помічав, що мій приятель 
все рідше приїздив до мене і пропадав його давніший ентузіязм в розмовах.

Якось він приїхав у Спасівку. Пішли розмови про се, про те; я почав 
йому висловляти жалі свої господарські на селянство. Він спочатку жартував 
з мене, далі став сперечатись.

— Мені чудно слухати, — сказав він з запалом, — що ти говориш 
тепер чисто, як мій земський начальник.

— Твій начальник вибрав благую часть, — сказав я. — Він має доб рий 
ґрунт, і його посада дає йому можливість бути вільним від сих усіх непри-
ємностей, що псують кров усім нам — господарям.

— Ти трохи не маєш заздрости до нього?..
— Навпаки, маю, і дуже. І якби не був я зв’язаний, з великою охотою 

сам би зайняв таку посаду. Се все в теорії виходить дуже красно з демо-
кратичними мріями, а я стою на реальнім ґрунті.

Приятель мій замовк і швидко пішов спати. Другого дня, прокинувшись, 
ждав я його до чаю, аж служащий сказав, що він поїхав.

— Коли, куди?..
— Вдосвіта звелів запрягати коні й сказав, що мусить нагло виїхати.
Я послав до нього листа, питаючись, що йому трапилось такого не-

звичайного, і одержав коротеньку записку:
“Перспектива розмови на другий день про земських начальників так 

мене злякала, що я мусив втекти. Бувайте здорові, прощайте!”
“Фе, знову сон! Очевидно, це все клята лямпа...”
Я переміг свою неохоту і, вилізши з-під свого накриття, пішов її за-

гасити. Була ще тільки третя година, і я сподівався ще добре заснути. Але 
мене задивувало, що всі мої сни були немов на одну тему і так близько 
в’язалися з моїми думками про потребу особистого щастя, з яким я заснув.

— Се чиста комедія, якісь страшні приклади, — мурмотів я, мостячись 
знову під своєю покришкою, — і зовсім дурні, бо ж особисте щастя не 
зв’язано доконче з упадком духовим, з зрадою і иншими страхами. Се все 
та лямпа з зеленою покривкою якусь мару на мене навела.

І я, умостившись, заснув міцним і спокійним сном чоловіка, якому хіба 
вві сні, та й то ще при зеленій лямпі, й може приснитись такий звір, як 
особисте щастя...
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моя давала раніше всю землю в аренду кільком підприємцям і багатшим 
господарям місцевим, зостаючись при невеличкім двірськім господарстві. Я 
спочатку зостававсь в ролі глядача, що тішивсь тільки показною стороною 
сього життя, але, кажу, все більше втягала мене в свою сферу господарська 
робота. Час, який я присвячував роботі письменській, йшов росо-а-росо 
diminuendo [поволі на спад], а роля глядача мене знеохочувала, і зависть 
брала до людей, що ставали межи мною і моєю землею, відпирали мене 
від неї. Я прийшов до думки на другий рік взяти в свої руки управу землі, 
на початок — хоч частину її. Жінка моя прийняла сей замір не дуже радо, 
почала мене відмовляти, що господарство забирає страшно багато часу, що 
воно зв’яже мене з руками й ногами, перешкоджатиме мені в працях на-
укових. Я об’яснив їй, що й для праці наукової перш за все потрібна ясна 
голова і фізичне здоров’я, і що, перевівши літо в роботі господарській, з 
тим більшою користю можу віддати зиму праці духовій. На тому й стало.

На початку господарства було, одначе, багато заходу; треба було майже 
наново завести інвентар господарський, побудувати багато нового. Я розпо-
чав те з осени й наїздив при всякій можливості на хутір; на весняне півріччя 
взяв собі урльоп, була думка їхати тоді з жінкою за границю, але перспектива 
совання по готелях і залізницях в порівнянню з хуторними перспективами 
так мене знеохочувала, що жінка замовчала се питання. Мушу зазначити, 
що хоч наше життя супруже йшло дуже гладко і я був дуже задоволений з 
нього, помічав я, що на мою жінку налягала якась тінь, і в поводженню її 
не було такого радісного настрою, що помічав я в перші часи. Але то була 
лише дуже бліда і непримітна тінь.

По новім році я переїхав зовсім на хутір. Жінка правду казала, що гос-
подарство приносило з собою силу роботи, забирало чоловіка цілком. Але 
ся робота анітрошки не знеохочувала мене; в ній було все так ясно, щиро, 
без всяких штучно випещених інтересів, клопотів. Зіставивши на перший 
раз тільки третину ґрунтів до власної управи, на дальший рік думав я всі 
ґрунти забрати собі. Зате на що инше часу не зоставалось, за се годі було 
й думати. Попереду я пробував собі вимежувати певні часи для духової 
праці, але нарешті мусив на се махнути рукою й зіставити її на міське життя. 
Так само не вийшло нічого і з тих широких планів діяльности громадської 
на селі. Я все відкладав — а далі знеохотився. Непорозуміння ґрунтові, 
за крадіж лісу, кривди робітницькі — все се завело препогану атмосферу 
квасів межи мною і громадою і відвернуло мене від всяких культурно-еко-
номічних проектів. Приятель мій пробував як-небудь се налагодити, але й 
йому не вдавалось.

За сей піврік я дуже відвик від міста; університетський курс став для 
мене тягарем; скільки там безпотрібного, фальшивого! Мене тягло при 
кождій можливості на хутір. З’являлась думка — як би добре було цілком 

залишити міське життя, університет і цілком перейти на господарство. Але 
обставини реальні для господарства були не дуже вигідні, і хутір жінчин, хоч 
не маленький, не міг би сам визволити мене від потреби иншим способом 
заробляти гроша. Приходилось терпіти і чекати весни, тягнучи тим часом 
тягар міської колотнечі з розмовами про виїдене яйце та ще з ляментація-
ми на тему, що я відбився цілком від громадських і культурних інтересів, 
осунувсь, подавсь...

На селі заводивсь у мене такий круг знайомих, з якими в’язали мене 
більш близькі і реальні спільні інтереси. Зате я помічав, що мій приятель 
все рідше приїздив до мене і пропадав його давніший ентузіязм в розмовах.

Якось він приїхав у Спасівку. Пішли розмови про се, про те; я почав 
йому висловляти жалі свої господарські на селянство. Він спочатку жартував 
з мене, далі став сперечатись.

— Мені чудно слухати, — сказав він з запалом, — що ти говориш 
тепер чисто, як мій земський начальник.

— Твій начальник вибрав благую часть, — сказав я. — Він має доб рий 
ґрунт, і його посада дає йому можливість бути вільним від сих усіх непри-
ємностей, що псують кров усім нам — господарям.

— Ти трохи не маєш заздрости до нього?..
— Навпаки, маю, і дуже. І якби не був я зв’язаний, з великою охотою 

сам би зайняв таку посаду. Се все в теорії виходить дуже красно з демо-
кратичними мріями, а я стою на реальнім ґрунті.

Приятель мій замовк і швидко пішов спати. Другого дня, прокинувшись, 
ждав я його до чаю, аж служащий сказав, що він поїхав.

— Коли, куди?..
— Вдосвіта звелів запрягати коні й сказав, що мусить нагло виїхати.
Я послав до нього листа, питаючись, що йому трапилось такого не-

звичайного, і одержав коротеньку записку:
“Перспектива розмови на другий день про земських начальників так 

мене злякала, що я мусив втекти. Бувайте здорові, прощайте!”
“Фе, знову сон! Очевидно, це все клята лямпа...”
Я переміг свою неохоту і, вилізши з-під свого накриття, пішов її за-

гасити. Була ще тільки третя година, і я сподівався ще добре заснути. Але 
мене задивувало, що всі мої сни були немов на одну тему і так близько 
в’язалися з моїми думками про потребу особистого щастя, з яким я заснув.

— Се чиста комедія, якісь страшні приклади, — мурмотів я, мостячись 
знову під своєю покришкою, — і зовсім дурні, бо ж особисте щастя не 
зв’язано доконче з упадком духовим, з зрадою і иншими страхами. Се все 
та лямпа з зеленою покривкою якусь мару на мене навела.

І я, умостившись, заснув міцним і спокійним сном чоловіка, якому хіба 
вві сні, та й то ще при зеленій лямпі, й може приснитись такий звір, як 
особисте щастя...
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І
Спромігся я був собі на шматок землі: докучило мені місто й бажалося 

якось до села примоститись. Тим часом один батюшка, знаємий мій, написав 
мені, що такий і такий граф спродує свої маєтності: за часи давно минулі 
сі землі мужицькі дісталися одному радному пану* з їх вільним людом; від 
нього перейшли до захожого ляха, а часів недавно минулих попалися вони 
вже способом не “добровільним” тому “истинно русскому человеку”, що 
й спродував їх отсе. Купувати збирались невеликими шматками дехто з 
сусідньої інтелігенції, а найбільше селяни з запомогою селянського банку. 
Таким чином, походивши яких чотири віки по чужих руках, верталася-таки 
земля до своїх давніх господарів, в селянські руки, хоч не цілком, історичне 
колесо закінчувало свій оборот.

Прийшло літо, й я поїхав до того батюшки. Надвечір поїхали ми з ним 
бричкою подивитись на той шматок, що я думав був купити. Скоро за 
коловоротом стріли чоловіка нестарого з підстриженою бородою; свитина 
була напнена на плечі, на голові — старий бриль; якось швидко, не по-
селянському чимчикував він в село, підпираючись палічкою.

— Добривечір, — сказав він до батюшки.
Батюшка відповів тим же, піднявши з поважанням бриля, й ми поїхали 

далі.
— Хто се? — спитав я.
— Поміщикує тут в нас.
— З дрібної шляхти чи що?
— Ні, урядником був попереду, університант. Я не казав вам нічого за 

нього — хтів, щоб ви самі єго попереду побачили. Я застав єго тут: сидить 
в сім селі, мабуть, років з вісім. Невеликий ґрунт у єго, десятин, мабуть, з 
сорок. І жінка єго також коло господарства, походжає в сорочці й спідниці.

Я спитався, як єго звати.
— Волошкевич Степан Іванович, судовик.
— Та я єго знаю! — скрикнув я. Справді, ми були в університеті разом, 

навіть товаришами; але сього я не ждав від єго ніколи! Був з нього добрий, 
щирий хлопець; ми знали, що він багато чита, і добрий народовець*, але 
ніяких особливих надій не покладали на нього. Америки він не відшукував, 
нових шляхів пробивати не брався; ми вже вперед бачили єго яким-небудь 
судовим слідчим, товаришем прокурора in spe [в зародку, в майбутньому], 
трохи товстим, трохи лисим, завше тихим та задоволеним, сем’янином до-
брим. Але щоб чоловік так рішуче вийшов з протертої колії, сього я ніколи 
від нього не сподівався.

— Хто його зна, як се в його вийшло, — сказав батюшка, коли я єму 
висловив ті свої гадки, — він і тепер, здається, такий, як ви розказуєте, а 
людина з нього дуже добра, розумна, освічена дуже.

Чи так, чи сяк, цікаво було подивитись на свого Волошкевича, й я по-
просив батюшку, щоб він мене підвіз до нього, вертаючись на село.

Вже смерклось, і череда вернулась. Брама Волошкевича стояла од-
чиняна. На подвір’ї була старенька хатка з призьбою, вкрита новою со-
ломою; старий ґанок кругом завішаний в’язками ріжної сушні; в садку, під 
вікнами, ще не прибрані лежали рядна квасолі, гороху й ще дещо — чисто 
хата старосвітського батюшки. Собаки викликали швидко якусь жінку з 
закачаними рукавами, з мукою й тістом на руках.

— Пан зараз прийдуть, йдіть почекайте, вони на обору пішли.
Вона провела мене в невеличку кімнатку; стіни вибілені чисто, в кутку 

ікона, мальоване Різдво на стіні; низенька ясенова шафа, така ж канапка, 
стільці і звичайний сільський дух — трохи тхлий, вогкий, наче в клуні.

Волошкевич не йшов. Я почав придивлятись до книжок, що лежали 
в шафі. Се була частина, очевидячки, бібліотеки — книжки історичні, ет-
нографічні, переважно про Україну, головніші монографії, збірники, деякі 
видатніші з українських часописей, старших і нових. Нарешті рипнули двері, 
і Волошкевич увійшов у хату.

Я не пізнав би єго ніколи. Він скинув свиту й бриль і був в сорочці 
й штанях; волосся спадало на мокре од поту чоло; на щоках обстрижена, 
колюча борода; вид худорлявий, почорнілий — засмалений, але очі ясно й 
добре світилися, як в ті давні роки. Він, знати, не думав бачити нікого й, 
дивуючись, глянув на мене. Я найменував себе.

— А, дуже радий! — сказав він просто. — Посидіть же, будьте лас-
каві, поки я переберусь.

— Нащо? Не турбуйтесь, будьте ласкаві! — затримав я єго, й він 
зостався. 

Ми посідали, й я розказав, чого приїхав. Розмова наша йшла спо-
кволу. Волошкевич, очевидячки, ще придивлявся до мене. Згадали декого 
з товаришів, з професорів своїх. Щоб розворушити єго, я заговорив про 
новинки з сфери українського письменства. Волошкевич відповідав все 
здержливо, очевидячки, висліджуючи, чи не належу я до категорії українців, 
що з вітру ловлять звістки про українську літературу. Я дав знати, що не 
належу, і розмова наша пішла свобідніше, хоч все-таки крутила більше в 
формальних границях.

 — Степане Івановичу, — гукнув хтось ззаду мене в одчиняні двері. 
Волошкевич вийшов.

— Я не прийду, — почув я єго голос. — Принеси вечерять сюди, й 
сама виходь — се товариш колишній. Наспартоль чого-небудь!
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ПАН

І
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далі.
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Не хтілося мені, щоб для мене переміняли звичайний порядок, але я 
нічого не сказав, щоб не набиватись на інтимності, і [став] ждати, поки 
Волошкевич сам розходиться.

Ми перейшли в другий покій, теж вибіляний чисто. По стінах висіло 
кілька гарних образів і портретів, стояло піаніно; тут же на столах лежало 
й шитво, і дітські книжки, й якесь писання.

Принесли вечерю Волошкевичка з хлопчиком-сином; се була та сама 
жінка, що зустріла мене тоді на ґанку, молода ще і теж, як і чоловік, ху-
дорлява, поважна.

— А я вас пізнаю, — сказала вона мені по привітанню, — ваша фото-
графія є у чоловіка, і ви ще досі трохи на неї похожі.

Вона почала була говорити по-російськи, як і Волошкевич спочатку, 
але помітивши, що ми з ним перейшли на свійську, й собі заговорила по-
українському. Волошкевичі, очевидно, належали до категорії українців, що 
тримаються принципу — не кидати бісера перед “українофілами”.

Поседіли, побалакалим трохи. Я згадав, що хазяєвам треба рано вста-
вати, й попрощався.

— Приходьте, поки не їдете, — просили хазяєва, — ввечері ми все 
дома, — з усміхом додала хазяйка.

Батюшка й матушка чекали ще мене з вечерею, як я вернувся.
— Ну що, побалакали? Як він вам здався? — спитала першою, як 

Євина внука в простій лінії, матушка.
— А що ж, дай Боже всякому!
— Селяне єго дуже шанують, — сказав батюшка. — Попереду, скоро 

ще я приїхав, то ще застав — невірно на єго поглядали. Та й що казать, 
освічений, розумний, та ще й добрий! Тільки справник новий дуже щось 
ним цікавиться, що побачить мене, то все спитає за нього, та й урядник, 
ніби ненароком, “при нагоді” сюди часто заглядає. А селяни...

— Се все добре, — перебила матушка, — я сама се все знаю, але хіба 
не можна буть і добрим, й усе, що ви кажете, не одягаючись по-мужицьки, 
не ходячи в свиті й запасці?

— Що ж, з панами він по-панську, а з мужиками — по-мужицьки. 
Адже він не цурається й нас, й інших тутешніх, чи панів, чи попів, хто до 
єго їздить, — вмовляв батюшка. Але матушка тільки похитала на се голо-
вою, очевидно, зіставшись при своїм votum separatum*.

ІІ
Вечером другого дня я знову попростував до Волошкевичей, але ще 

раніше я бачив Волошкевичку, ходючи по цвинтарі: вона з хлопчиком-сином 
ішла вулицею, щось несла, мабуть, на поле.

Волошкевича я побачив уже на кганку. Перед ним, знявши шапку, по-
нуро стояв якийсь селянин. Волошкевич поздоровався до мене й попросив 
до хати, а сам обернувся знову до селянина. 

— Так не можна, — чув я ззаду голос Волошкевича, — которий се раз 
ви обіцяєте, а потім піддурюєте? Коли не можна нічого ласкою зробити, 
мушу брати своє з вас. 

— Та помилуйте вже, хіба ж за худобою угледиш? Знаєте, яке моє 
хазяйство... — я не чув далі.

Через хвилину увійшов Волошкевич у кімнату.
— Отсе ще дригається старий сирівець, — заговорив він швидко, 

зворушений. Єго, очевидячки, вразила попередня розмова. — І сей ще, 
мабуть, має таку думку, що в мене, як у пана, вкрасти, обмануть, підвести —  
не гріх. Біда! З сими турботами голова хоч у кого замакітриться. — Він 
заспокоївся й усміхнувся. — Але се вже чи не останній. Мусив з него взять 
карбованця. Як не буде до Покрови потрави, то казав, що оддам, — се 
помагає. Ви, братіку, не знаєте, як то важко було, поки хоч трохи засипав 
я сю яругу, що вирили віки всильства, втиску, неправди — з одного боку 
й злоби, темноти й невіри — з другого. Пан мужика, хлопа має чи мав за 
якусь породу одрізну, хамське кодло, але мужик, здається, пана не вважає 
й зовсім за людину. Знаєте, якби діждав побачити, що в нас тут “пан” і 
“мужик” стануть тільки людьми, братами й більше нічого, я б не хотів біль-
ше нічого і готовий тоді заспівати від усього серця “нині одпущаєши...”*

Уся отся проява розворушила Волошкевича, і він говорив палко, щиро; 
очі в єго заблищали й лице почервоніло.

— Ще ж народовство наше українське здається найдемократичніше 
з усяких инших, а скільки ще й у нас треба для тієї мети роботи з обох 
боків. Я ж, братіку, споконвіку мав себе за народовця, а як прийшлося до 
діла — скільки панства показалося, скільки того “ветхого квасу”*, скільки 
треба було його випужувати. І в нас сучасний освічений чоловік хіба далеко 
одбіг від теорії гарної й білої кістки? Тільки копніть! Ми, кажу, щасливіші 
від інших, тих, в кого націоналізм, здається, не виходив з такого чистого 
джерела, з братання з сірим людом; ми шукали своєнародність не в роз-
мальованій скрині, не в крикливих вчинках давно минулих перебійців, а 
тут, під боком, на селі сучасному, під мужичою стріхою, не в тій піні, що 
булькає й пишається на поверхні й зникає без сліду, а в самій глибокости 
народнього життя. В тому й сила наша... коли б тилько наше народовство 
не спинялось на першому ж ступні, не кінчалось на фразах, на тому, що пан 
народовець при великій нагоді попросить “мужичка” люльку посмалить при 
єму, й потім буде хати провітрювать; хоч він і народовець, а все зостанеться 
паном і на тім годі.
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— Селяне єго дуже шанують, — сказав батюшка. — Попереду, скоро 

ще я приїхав, то ще застав — невірно на єго поглядали. Та й що казать, 
освічений, розумний, та ще й добрий! Тільки справник новий дуже щось 
ним цікавиться, що побачить мене, то все спитає за нього, та й урядник, 
ніби ненароком, “при нагоді” сюди часто заглядає. А селяни...

— Се все добре, — перебила матушка, — я сама се все знаю, але хіба 
не можна буть і добрим, й усе, що ви кажете, не одягаючись по-мужицьки, 
не ходячи в свиті й запасці?

— Що ж, з панами він по-панську, а з мужиками — по-мужицьки. 
Адже він не цурається й нас, й інших тутешніх, чи панів, чи попів, хто до 
єго їздить, — вмовляв батюшка. Але матушка тільки похитала на се голо-
вою, очевидно, зіставшись при своїм votum separatum*.

ІІ
Вечером другого дня я знову попростував до Волошкевичей, але ще 

раніше я бачив Волошкевичку, ходючи по цвинтарі: вона з хлопчиком-сином 
ішла вулицею, щось несла, мабуть, на поле.

Волошкевича я побачив уже на кганку. Перед ним, знявши шапку, по-
нуро стояв якийсь селянин. Волошкевич поздоровався до мене й попросив 
до хати, а сам обернувся знову до селянина. 

— Так не можна, — чув я ззаду голос Волошкевича, — которий се раз 
ви обіцяєте, а потім піддурюєте? Коли не можна нічого ласкою зробити, 
мушу брати своє з вас. 

— Та помилуйте вже, хіба ж за худобою угледиш? Знаєте, яке моє 
хазяйство... — я не чув далі.

Через хвилину увійшов Волошкевич у кімнату.
— Отсе ще дригається старий сирівець, — заговорив він швидко, 

зворушений. Єго, очевидячки, вразила попередня розмова. — І сей ще, 
мабуть, має таку думку, що в мене, як у пана, вкрасти, обмануть, підвести —  
не гріх. Біда! З сими турботами голова хоч у кого замакітриться. — Він 
заспокоївся й усміхнувся. — Але се вже чи не останній. Мусив з него взять 
карбованця. Як не буде до Покрови потрави, то казав, що оддам, — се 
помагає. Ви, братіку, не знаєте, як то важко було, поки хоч трохи засипав 
я сю яругу, що вирили віки всильства, втиску, неправди — з одного боку 
й злоби, темноти й невіри — з другого. Пан мужика, хлопа має чи мав за 
якусь породу одрізну, хамське кодло, але мужик, здається, пана не вважає 
й зовсім за людину. Знаєте, якби діждав побачити, що в нас тут “пан” і 
“мужик” стануть тільки людьми, братами й більше нічого, я б не хотів біль-
ше нічого і готовий тоді заспівати від усього серця “нині одпущаєши...”*

Уся отся проява розворушила Волошкевича, і він говорив палко, щиро; 
очі в єго заблищали й лице почервоніло.

— Ще ж народовство наше українське здається найдемократичніше 
з усяких инших, а скільки ще й у нас треба для тієї мети роботи з обох 
боків. Я ж, братіку, споконвіку мав себе за народовця, а як прийшлося до 
діла — скільки панства показалося, скільки того “ветхого квасу”*, скільки 
треба було його випужувати. І в нас сучасний освічений чоловік хіба далеко 
одбіг від теорії гарної й білої кістки? Тільки копніть! Ми, кажу, щасливіші 
від інших, тих, в кого націоналізм, здається, не виходив з такого чистого 
джерела, з братання з сірим людом; ми шукали своєнародність не в роз-
мальованій скрині, не в крикливих вчинках давно минулих перебійців, а 
тут, під боком, на селі сучасному, під мужичою стріхою, не в тій піні, що 
булькає й пишається на поверхні й зникає без сліду, а в самій глибокости 
народнього життя. В тому й сила наша... коли б тилько наше народовство 
не спинялось на першому ж ступні, не кінчалось на фразах, на тому, що пан 
народовець при великій нагоді попросить “мужичка” люльку посмалить при 
єму, й потім буде хати провітрювать; хоч він і народовець, а все зостанеться 
паном і на тім годі.
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— Не знаю, — одказав я, — чи буде по-вашому; навряд чи буде, щоб 
освічений чоловік, чи краще сказати, культурний, не чув би — хоч несамо-
хіть, що він щось вище од чоловіка простого, щоб він не шукав кращого, 
скажу просто — чистішого обиходу, і не обминав мужицького. Тут єсть 
навіть щось инше, як просто панська зневага.

— Се правда, та тільки наполовину. Нащо кажете ви про чистіший оби-
хід, хіба єму не можна бути чистому, бувши зовсім простим? І яка правдива 
підвалина у того почуття висшости, що ви кажете? Невже ми так далеко 
вийшли над народ, як натягли на себе крохмальні сертуки, сорочки! Чом 
хвалишся, чого не прияв, а як прияв, то хвалисся, наче не прияв...* Що 
правда, то правда. Що то далека і важка мета, я знаю, але вона лише може 
знайти полагодження соціальній боротьбі, а без неї всякі способи — чи 
колективізми, чи право на працю нічого не поможуть. Примирення повинно 
йти з самого нутра, з самої середини, а не звідкись.

— Одначе, я забалакався, а там, мабуть, вечеряють, — додав він. — 
Хочете подивитись, як ми звичайно вечеряємо собі?

Ми перейшли через сіни в велику, чисту пекарню. За столом вже седіло 
кілька наймитів та наймичок, в кінці стола — Волошкевичка й коло неї 
діти: небіж, син і дочка маленькі, як я потім дізнався. Волошкевич сів ізо 
мною в другому кінці; Волошкевичка принесла пляшку з горілкою, чоловік 
її випив півчарки.

— Ану кому? — спитав він. 
Два наймити випили, двоє подякували. Принесли страву, Волошкевичка 

насипала по черзі; заївши голодуху, почали балакати. Волошкевич розказу-
вав, що прочитав в газетах того дня: який де врожай, і що мають вийти нові 
гроші, і як в Америці роблять хати з паперу. Паробки й дівчата розказали 
сільські новини. Нарешті, Волошкевичі загадали, що кому робити друго-
го дня. Бесіда йшла жваво, але поважно, з тим захованням звичайности й 
гідности, яко звичайно в нашого селянина.

— Ну, вставаймо, — сказав Волошкевич; — твоя черга, Василю, — 
сказав він до одного хлопця; той почав читати молитви перед великою, 
заквітчаною гвоздиками іконою, усі повиходили з-за столу й молились. 
Волошкевич прочитав загалом з Євангелія, дещо перекладаючи для розуму, 
а Волошкевичка прочитала якесь коротеньке казання, що не треба судити 
одному другого. Сказали на добраніч один одному й розійшлись.

— Оце вже шість рік, як повелося в нас так, — сказав мені Волош-
кевич, йдучи з пекарні, — скоро я оженився. Трохи воно скидає на якесь 
квакерство*, а проте утерлось швидко, й тепер — так, якби й од віка було 
заведено. Біда тільки з Святим Письмом: по-українському читати — ба-
тюшка не згоджується, заказано*, а ми з ним собі живемо по-сусідську; 
по-слов’янськи — люде багато не розуміють, вже отак здебільшого про-
казувати. А тепер поседім та побалакаймо трошки.

ІІІ
Ми посідали в учорашньому покої, тільки Волошкевич був не похожий 

на учорашнього — потайного й невірного. Волошкевичка принесла ласощів, 
пляшку вишнівки:

— Держу для гостей, а то мій Степан Іванович чисто покинув пити, — 
додала вона.

Я попросив Волошкевича розказати про своє минуле.
— Нема чого такого, по правді, й розказувати. Ви знаєте, що я був 

притулився помічником секретаря в суді, спасибі дядькові, але я пробув там 
тільки два роки. Може, знаєте, а може, й не знаєте, що я кохався в народі, 
в сільськім побиту, а тут мені копії та справки, та й по всьому. Се мені до-
кучило швидко, я й постановив повернути на свій шлях. Дядько покійничок, 
хай легенько згадається, одмовляв мене довго, але бачить, що чоловік зовсім 
здурів, не маючи грошей, хоче поміщикувати, та й кинув. Кинув я службу з 
чином “колежського секретаря”*, дальше не поїхав, та й перебрався до зна-
ємого батюшки; вижив в єго рік, вправився до господарства, сам навчився 
добре орать, косить, воза полаштувать, обору поставить, усю мудрость пе-
рейняв. Тим часом отсей шматок продавався, взяв я єго на виплат на 5 рік, 
трохи грошей позичив, і став собі пан на всю губу. Отсе заплатив я усе, що 
був винен, а тепер, як ви вже чули од батюшки, хочу прикупити ще десятин 
двадцять — діти підростають, треба буде до міста колись везти. Отсьому 
небожу — се внук покійника отого дядька, що я казав, — узяв я єго за 
сина — вже десять рік єсть, але думаю подержати ще років три дома, щоб 
не схибив, на городське “лакомство нещаснеє” не поквапивсь*.

— І що ж, не глузували селяне з вашої “панської примхи”, не було за 
народовство яких-небудь “предупрежденій” од єго мости пана справника?

— Але я це робив помалу; спочатку я собі пишався “у жилеті і кашкеті”, 
і всіх инших культурних атрибутах, й тільки доглядав та балакав з робітни-
ками, як справжній пан поміщик-народовець. Далі став потроху до роботи 
приставати, наче шуткуючи, завертав до пекарні часом, далі пошив свитку 
й так воно собі потрошку й поїхало, й селяне, й сусіди мої й незчулися, як 
побачили мене в усій моїй теперішній красі. Інакше не можна було: знаєте, як 
невірно селянин дивиться на пана й на усяке його братання, скрізь бачить він 
який-небудь неправедний підходець, що[б] виексплоатовати або поглузувати 
з сільської сіроми. Тут ще багато помогло, що я оженився, інакше не можна 
було увійти цілком у сільський побит, все б на мене невірно поглядали, а 
тепер бачуть — домує чоловік, значить, осівся на хазяйстві добре. От тепера 
з села до мене за усяким ділом йдуть, за города чи на рекрутів, за податки 
чи за суд. От коли моя судова освіта стала в пригоді! Вже в нас в Василівці 
ніякий брехунець не поживиться. А що кажете за предупрежденія, так по-
переду справник був простий чоловік, випив вишнівки, подивився з мого 
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— Не знаю, — одказав я, — чи буде по-вашому; навряд чи буде, щоб 
освічений чоловік, чи краще сказати, культурний, не чув би — хоч несамо-
хіть, що він щось вище од чоловіка простого, щоб він не шукав кращого, 
скажу просто — чистішого обиходу, і не обминав мужицького. Тут єсть 
навіть щось инше, як просто панська зневага.

— Се правда, та тільки наполовину. Нащо кажете ви про чистіший оби-
хід, хіба єму не можна бути чистому, бувши зовсім простим? І яка правдива 
підвалина у того почуття висшости, що ви кажете? Невже ми так далеко 
вийшли над народ, як натягли на себе крохмальні сертуки, сорочки! Чом 
хвалишся, чого не прияв, а як прияв, то хвалисся, наче не прияв...* Що 
правда, то правда. Що то далека і важка мета, я знаю, але вона лише може 
знайти полагодження соціальній боротьбі, а без неї всякі способи — чи 
колективізми, чи право на працю нічого не поможуть. Примирення повинно 
йти з самого нутра, з самої середини, а не звідкись.

— Одначе, я забалакався, а там, мабуть, вечеряють, — додав він. — 
Хочете подивитись, як ми звичайно вечеряємо собі?

Ми перейшли через сіни в велику, чисту пекарню. За столом вже седіло 
кілька наймитів та наймичок, в кінці стола — Волошкевичка й коло неї 
діти: небіж, син і дочка маленькі, як я потім дізнався. Волошкевич сів ізо 
мною в другому кінці; Волошкевичка принесла пляшку з горілкою, чоловік 
її випив півчарки.

— Ану кому? — спитав він. 
Два наймити випили, двоє подякували. Принесли страву, Волошкевичка 

насипала по черзі; заївши голодуху, почали балакати. Волошкевич розказу-
вав, що прочитав в газетах того дня: який де врожай, і що мають вийти нові 
гроші, і як в Америці роблять хати з паперу. Паробки й дівчата розказали 
сільські новини. Нарешті, Волошкевичі загадали, що кому робити друго-
го дня. Бесіда йшла жваво, але поважно, з тим захованням звичайности й 
гідности, яко звичайно в нашого селянина.

— Ну, вставаймо, — сказав Волошкевич; — твоя черга, Василю, — 
сказав він до одного хлопця; той почав читати молитви перед великою, 
заквітчаною гвоздиками іконою, усі повиходили з-за столу й молились. 
Волошкевич прочитав загалом з Євангелія, дещо перекладаючи для розуму, 
а Волошкевичка прочитала якесь коротеньке казання, що не треба судити 
одному другого. Сказали на добраніч один одному й розійшлись.

— Оце вже шість рік, як повелося в нас так, — сказав мені Волош-
кевич, йдучи з пекарні, — скоро я оженився. Трохи воно скидає на якесь 
квакерство*, а проте утерлось швидко, й тепер — так, якби й од віка було 
заведено. Біда тільки з Святим Письмом: по-українському читати — ба-
тюшка не згоджується, заказано*, а ми з ним собі живемо по-сусідську; 
по-слов’янськи — люде багато не розуміють, вже отак здебільшого про-
казувати. А тепер поседім та побалакаймо трошки.

ІІІ
Ми посідали в учорашньому покої, тільки Волошкевич був не похожий 

на учорашнього — потайного й невірного. Волошкевичка принесла ласощів, 
пляшку вишнівки:

— Держу для гостей, а то мій Степан Іванович чисто покинув пити, — 
додала вона.

Я попросив Волошкевича розказати про своє минуле.
— Нема чого такого, по правді, й розказувати. Ви знаєте, що я був 

притулився помічником секретаря в суді, спасибі дядькові, але я пробув там 
тільки два роки. Може, знаєте, а може, й не знаєте, що я кохався в народі, 
в сільськім побиту, а тут мені копії та справки, та й по всьому. Се мені до-
кучило швидко, я й постановив повернути на свій шлях. Дядько покійничок, 
хай легенько згадається, одмовляв мене довго, але бачить, що чоловік зовсім 
здурів, не маючи грошей, хоче поміщикувати, та й кинув. Кинув я службу з 
чином “колежського секретаря”*, дальше не поїхав, та й перебрався до зна-
ємого батюшки; вижив в єго рік, вправився до господарства, сам навчився 
добре орать, косить, воза полаштувать, обору поставить, усю мудрость пе-
рейняв. Тим часом отсей шматок продавався, взяв я єго на виплат на 5 рік, 
трохи грошей позичив, і став собі пан на всю губу. Отсе заплатив я усе, що 
був винен, а тепер, як ви вже чули од батюшки, хочу прикупити ще десятин 
двадцять — діти підростають, треба буде до міста колись везти. Отсьому 
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“юродства”, та й тільки. А отсе нового прислали, так сьому, мабуть, чиїсь 
лаври не дають спокою, усе довідується, чи не внушаю я “законопреступ-
них і противуправительственних мислей” народові. Се треба б послухать, 
коли мені селяне розказують, як він їм толкує, що то за штука такі мислі. 
Ну й урядник усе людей розпитує, чи не балакаю я чого про царя — та я 
сієї матерії ніколи не чіпаю. А батюшка мене атестує якнайкраще: щосвята 
буваю в церкві, школі єго купую граматки, й таке инче. Се дуже добре, що 
піп тут трапився добрий — свідомости справжньої нема, але людина чесна, 
ви ж єго знаєте. А у нас з ним часом буває й спільна робота. Тепера знаєте, 
що ми надумали, — хочемо братство заснувати*, чи краще — відновити: 
колись воно, знати, й в селі тут було, рік, може, п’ятдесят, як перевелося, 
і шпиталь був — дехто пам’ятає єго з старих. Так що відновити єго важко 
не буде, я вже балакав з людьми: почнемо з братських ставників*, а згодом 
доберемось і до братської скриньки, і до шпиталя. Е, братіку, скільки ми 
доброго зоставимо за собою. Як би то добре було б, коли б, пересаджуючи 
на свій ґрунт нові, західні форми життя, вибирали й відновляли дещо й зі 
свого минулого. 

Він притих і задумався.
Я устав, щоб іти собі.
— Ну, поседьте ще, — сказав Волошкевич. — Що недоспимо, на-

долужимо за зиму. Я, грішний чоловік, люблю-таки з добрим чоловіком 
побалакати.

— Мабуть, ви, панотче, — обізвалась Волошкевичка, — мене за доб-
рого чоловіка не маєте, що так рідко від вас що почуєш.

— Що ж я маю вам розказувати? Я ж усе розказав вам, що мав, не 
можна ж єго вдесяте розказать, а новому чоловіку я ще раз розкажу. А от 
ти б, жінко, заграла щось на переміну. Діти, мабуть, так добре сплять, що 
однаково нічого не почують.

— От і добре, що нагадав, тільки заграй же сам, бо в мене з занози 
пучка болить.

— Як я, то й я, — сказав Волошкевич і пішов до піаніна.
Заграв він. Знать було, що грать він ніколи не вчився, проте послухати 

було любо. Щирий жаль укупі з почуттям моральної сили й опертої на ній 
надії робили вражіння, підносили дух. 

— Се псальма, тут її старці співають, він у їх пере[й]няв, — сказала 
Волошкевичка. — Справді гарно? Він дуже любить отаку музику й сам 
підбирає псальми, як отсе.

Волошкевич скінчив й мовчки пішов з хати. Ми помовчали трохи.
— Що ж, не скучаєте на селі? — спитав я Волошкевичку. — Усе-таки 

важко, здається мені, все тут пробувати?
— Чому ж, ми не все на селі, щозими їздимо в Київ тижнів на 2–3. 

У Степана багато знаємих, та й у мене єсть і родичі, і знаємі; влітку гос-

подарство більшу частину часу забера, а зимою читаємо, пишемо, дітей 
треба вчити; вечерами збираємось докупи — жінки прядуть, чоловіки 
дещо майструють або так слухають, хто-небудь чита — то з дітей, то я, то 
Степан. Читаємо оповідання або щось побожне, часом житія — перекла-
даємо з Степаном Івановичем. Подивіться, в шахві скільки в нас побожних 
книжок, наче у попа. Степан Іванович багато порається коло перекладів, 
і взагалі багато пише, я вже часом йому дорікаю, чому мало друкує — не 
хоче, жде все кращих часів. На вечерниці таки до нас приходять і чужих 
багато — послухають, а потім балакають. І так, без вечерниць з села багато 
приходять — то слабий там, то що — ну, що я єму зроблю! Тепер Степан 
покупив лікарські книжки, поміркуємо з ним та що-небудь і порадимо, 
нічого! помагає; а Степан Іванович все, було, ляка мене — дивись, каже, 
як раз на Сибір зашлють, що практикуємо без права. Якби не діти, я пішла 
б вчитись в фельдшерську школу, та таки, мабуть, і піду на старості літ; 
часом подивишся — не можеш помогти, аж душа плаче.

Ввійшов Волошкевич тим часом і мовчки сів коло мене.
— А сею весною ми ходили в Почаїв на прощу із великою ватагою 

людей наших і сторонніх. От це, я скажу вам, добре, я ніколи не думала, 
що воно так гарно, тут до залізниці буде, мабуть, верств дев’яносто — при-
ходимо на третій день, так весело йти весною; Степан за поводира.

— Справді, гарно, — сказав Волошкевич, — і воно дуже добрий вплив 
має на сільського чоловіка, провітрить, вирве єго з щоденної течії, обрій 
єму розширить. А нам дає можливість близше з народом зійтися, в душу 
єму заглянути, та й вплинути.

Півень заспівав, за ним обізвалися й инчі по селі; я став прощатися.
— Ну, дай Боже, щоб ви були нашим сусідом, — сказала Волошке-

вичка, — тільки вам треба було б попереду женитись.
— Не всякий потрапить так, як Степан Іванович, — одказав я на  

се, — хіба почекать, поки ваша дочка підросте.
— Ну, прощавайте! Помагай, Боже! — казав Волошкевич, а далі додав 

до жінки: — Е, гуляти так гуляти, лягай ти спати, а я таки хочу їх провести.
IV

Ми вийшли. Скрізь було все тихо; собаки кинулись до нас і, пізнавши, 
побігли слідком за хазяїном.

— Не сподівався я такого побачити, — заговорив я трохи згодом. — 
Але що ще ви знайшли таку стежку, це півдива, але що ви собі знайшли і 
дружину під пару, се вже, вибачайте, ціле диво.

— Се моє щастя, — одказав він, й голос в єго задзвенів якось не-
звичайно щиро й привітно, як заговорив він за жінку; — як щастя, воно 
й вийшло припадком, а то де б єго я знайшов, а без сього усі б мої заміри 
пропали б не за цапову душу.
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— Де ви її висватали, вибачайте, що допитуюсь, — сказав я.
— А що ж, вона родичка старого Гринчука, — мабуть, знаєте єго, хто 

єго не знає! В єго я й висватав її. Мені се так ясно згадується, наче се було 
тільки сегодня, — додав він трохи згодом, усміхнувшися. — Ото, кажу, 
приїхав я якось із села та й пішов до Гринчука. Тільки що почали ми собі 
балакати, аж чогось прийшли за ним — чи когось мирити, чи судити, чи 
втішати, як звичайно. 

— Поседіть, — каже мені, — півгодини, я зараз вернусь, — та й по-
біг. Минула година, й друга, а єго нема; покликали [до] чаю — тут мені й 
довелося її побачити, вона коло мене седіла.

Ну, я, щоб не показати, що цілком на селі здичів, звичайненько став 
розмовляти за оперу (хоч не був там хто єго зна вже скільки), й інші де-
лікатні теми до розмови прибирав: про вагнеровську музику* і її вартість, 
дивлюсь — зіхає панночка! Я про Доде і Шпільгагена* — зіхає! Що тут 
єго робить? Ну, пропало, думаю. Але вже якось з розпуки, чи що, перевів 
розмову, що якесь тепер незадоволення в інтелігентній громаді, ніщо її не 
цікавить, і все таке.

— Втім, — кажу, — кождий сам собі винен, бо ще, здається, ніколи 
не було роботи такої сили, такої наглячої, аби охота.

— Де ж та робота? Чому за неї тільки розмовляють, найбільше за 
ласощами (а ми якраз тоді якісь витребеньки з нудьги вживали), а коли 
поткнутись за тією роботою, так зараз і виростає з-під ніг — трудно, не 
на часі, неможливо, не вільно...

— Дивіться, — кажу, — й почав загинати на пальцях. Але багато не 
загнув, бо на кождий палець знайшла вона розказати силу всяких труд-
ностей і перешкод. Показалося, що й вона вже не до одного діла бралась, 
і не одної перешкоди зазнала. Щоб вирятувати як-небудь себе, став я за 
себе розповідати. Я вже тоді був справжнім селянином. Се й був початок.

Гринчука я не діждався, та й забув за нього. Цікаво тільки, що коли я 
сказав єму, що хочу сватати єго родичку, він торохнув по лобу і вилаяв себе 
найгіршими словами, що вже два роки хтів мені порадити її і все забував. Так 
я й без єго поради дійшов до того ж, то я не мав претензії до єго пам’яти.

— Тоді була Всеїдна*, а після Пасхи було весілля. Так воно, бачите, й 
вийшло, і є тому вже шостий рік. А якби не сей випадок, то хто б ще єго зна...

Ми стояли вже перед оселею батюшки, балакаючи й дратуючи своїми 
особами собак.

— Ну, скільки не балакати, а треба колись тому й кінець знайти, — 
сказав Волошкевич.

— Бувайте здорові! Пробивайте стежку й иншим народовцям.

— Стежка не нова, пробита, я попробував вернутись до старого поби-
ту, який нерідко в нас на Україні траплявся. Цікаво, що він був, очевидно, 
дуже симпатичним і старому Тарасу, пригадайте хоч того пана-пасішника, 
що читав на пасіці Гомера й Горація в первотворі*.

Батюшка, вийшовши на собачий брех на ґанок, перебив наші дальші 
спостереження.

Другого дня вранці я їхав бричкою вже з села; сонце тільки стало ви-
ходити над землю, повівало холодком і вогкою росою, бричка виїхала за 
коловорот і почала куріти меж полями. Дужий голос гукнув на мене, і я 
оглянувся — Волошкевич оддалі стояв на стогу і махав брилем. В білій своїй 
сорочці, з вилами в руці на високому стіжку, позолочений сяєвом раннього 
сонця, він здавався мовби монументом народовської праці...
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— Де ви її висватали, вибачайте, що допитуюсь, — сказав я.
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поткнутись за тією роботою, так зараз і виростає з-під ніг — трудно, не 
на часі, неможливо, не вільно...
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і не одної перешкоди зазнала. Щоб вирятувати як-небудь себе, став я за 
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що читав на пасіці Гомера й Горація в первотворі*.

Батюшка, вийшовши на собачий брех на ґанок, перебив наші дальші 
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Другого дня вранці я їхав бричкою вже з села; сонце тільки стало ви-
ходити над землю, повівало холодком і вогкою росою, бричка виїхала за 
коловорот і почала куріти меж полями. Дужий голос гукнув на мене, і я 
оглянувся — Волошкевич оддалі стояв на стогу і махав брилем. В білій своїй 
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ПЕРЕШКОДА

Imple me, Deus, odio hereticorum
[Сповни мене, Господи, ненавистю до єретиків]

— Так між вами стає релігія? — жваво спитала вона мене, коли я скін-
чила своє оповідання. — Ви хтіли б, щоб ваші діти були такими ж доб рими 
русинами, як він, і того не можна? Релігійна перешкода! Пробачте мені, 
що я так допитуюсь: се все річі, що колись дорого й мені коштували, тільки 
там колізія була навідворот, але се не робить ріжниці. Я вам не розказувала 
сього ніколи, бо хоч тому вже незабаром буде десять літ, але все ще боляче, 
й не хочеться доторкнутися й словом.

— Ви знаєте, що я полька, але, мабуть, не знаєте, що я православна. 
Авжеж! Як се сталось? Дуже просто. В Росії є припис, що діти право-
славної особи з неправославною мусять бути православними*, а моя мама 
була православна, также полька. Вона була дочка офіцера російського, ро-
дилась десь в далеких краях, де за сотки верст не було ксьондза, охрещена 
на православну, такою мусила й зостатись*. Звичайно, я довший час і не 
знала, що якась релігійна межа ділить мене від мого батька і тих поляків, 
яких я бачила в себе дома. Про се довідалась я вже в гімназії. Мій татко був 
лікар військовий, і мої молоді годи пройшли в місцях з мішаною людністю, 
де поляки траплялись тільки лиш невеликими колоніями. Батьки мої, хоч 
тримались польщини міцно, як звичайно поляки в Росії, не були шовініс-
тами, що также треба за російськими поляками признати. Я багато бачила 
в своїх батьків росіян, багато читала по-російськи і взагалі не відчувала 
ніякої ворожнечі національної до того народу.

Коли мене віддали до гімназії, нас в класі було три польки — я знала 
їх з батьківського дома, і ми були великими приятельками, поки ще мене 
не віддали, а віддали мене трохи пізніше, але все ще малою дівчинкою. Тут 
вперше й вийшла наверх та межа релігійна, коли показалось, що я не можу 
ходити на науку релігії разом з тими подругами, бо я була православна.

Я пригадую собі той перший випадок, так ніби се перед хвилею ді-
ялось — я пішла на науку релігії католицької разом з подругами, і нас з 
ріжних кляс зібралася чимала купка дітвори, і та ґвалтом подала до відо-
мости ксьондзу, високому й сухому, як палиця, діду, прихід нової учениці. 
Але той, глянувши непривітно на мене через свої окуляри, сказав:

— Її не можна сюди ходити, її буде вчити піп, бо вона схизматичка*. 
Певне, більше половина дітвори не мала жадного поняття, що воно, 

властиво, значило — схизматичка, але слова ксьондза зробили на клас 
вражіння і десятки дитячих очей звернулись до мене з виразом переляку і 
співчуття — отак, як би сказали, що я зла дитина і мене треба бити... По-

мітивши се, а особливо, що очі моєї найбільшої приятельки Касі заморгали 
і наповнилися слізьми від жалю за товаришку, я й собі в ту ж мить прегірко 
заплакала, аж се вразило й ксьондза, і він погладив мене по голові своєю 
цупкою, як дошка, долонею, сказавши:

— То правда, ти не винна, що ти схизматичка.
Сі слова тільки побільшили мій плач, і я, йдучи з гімназії додому, плака-

ла, ніби передчуваючи, що все те ще раз прийде до мене, і то без порівняння 
з тяжчими наслідками. Коли я вдома з плачем оповіла сю історію, там вона 
зробила вражіння не гірше, як в класі; мати вийшла на обід заплакана, а 
батько крутився на стулі й крякав раз у раз, що було у єго знаком глибокого 
незадоволення і зворушення.

Мої сльози з сего випадку висхли дуже швидко, але сліди таких вра-
жінь зникають не так скоро, і та релігійна межа так і зосталася між мною і 
рештою польської дітвори — і вони, і я від часу до часу пригадували собі її 
з спочуттям і жалем, так, як дивляться на сироту, і я дійсно відчувала якесь 
сирітство, якийсь ніби брак, що не давав мені можливості дорівнювати іншим 
дітям. Самій релігійній стороні того факту я не надавала значіння — в нас в 
родині була велика поляризація в справах релігійних, і улюбленою засадою 
мого батька, яку чула я від нього ще дитиною, була думка, що всяка віра 
добра, як людина хоче бути доброю і чесною. Моє дальше виховання могло 
тільки зміцнити такі відмалку вщеплені засади толеранції й гуманізму. Вза-
галі мої молоді годи припали ще на досить добрі часи, в порівнянню з тою 
всеросійською прострацією, що тоді якраз закроювалася на ширшу скалю 
і опановувала щораз ширші круги*. Ренегатство не стало епідемією, і в 
громаді ще стояв відгомін тих слів, які трохи пізніше показались забутими. 
Свобода, правда, честь і ще багато інших, тепер забутих слів...

Що б не казали у вас за Росію, але то треба її, чи, властиво, не її, а 
суспільству російському, признати, що жіночу освіту поставила була так 
високо і основно, як чи й було деінде*. Ви не можете того собі й уявити, 
які широкі горизонти перед очима нашими ще стлалися тоді, як живо 
до серця приймали ми, дівчата, ріжні громадські питання, що ворушили 
сучасне суспільство; яка віра в можливість боротьби з світовим злом, в 
перемогу правди й світа, що втілялися для нас тоді в форми науки, над 
віковічною темрявою. Правда, то вже тривало недовго. То було останнє 
сяєво вечірнього світа перед темною ніччю, що насовувалась на жіноцтво, 
як і взагалі на громаду, і воно мені тепер тим дорогше. І так мило мені 
тепер згадати ті часи, порівнюючи з тими пізнішими, які довелося мені 
бачити й переживати, коли жінка з становища чоловіка і громадянина 
зійшла на вазон з квіткою, [з] якого мають лише милуватись і тішитись, 
і дівочі гарячі розмови за північ про нову книжку замінилися на не менш 
гарячі дебати про форму капелюхів і рукавів. Йо, яка переміна, не повірив 
би, що так то все було недавно.
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Коли мене віддали до гімназії, нас в класі було три польки — я знала 
їх з батьківського дома, і ми були великими приятельками, поки ще мене 
не віддали, а віддали мене трохи пізніше, але все ще малою дівчинкою. Тут 
вперше й вийшла наверх та межа релігійна, коли показалось, що я не можу 
ходити на науку релігії разом з тими подругами, бо я була православна.

Я пригадую собі той перший випадок, так ніби се перед хвилею ді-
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— Її не можна сюди ходити, її буде вчити піп, бо вона схизматичка*. 
Певне, більше половина дітвори не мала жадного поняття, що воно, 

властиво, значило — схизматичка, але слова ксьондза зробили на клас 
вражіння і десятки дитячих очей звернулись до мене з виразом переляку і 
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мітивши се, а особливо, що очі моєї найбільшої приятельки Касі заморгали 
і наповнилися слізьми від жалю за товаришку, я й собі в ту ж мить прегірко 
заплакала, аж се вразило й ксьондза, і він погладив мене по голові своєю 
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ла, ніби передчуваючи, що все те ще раз прийде до мене, і то без порівняння 
з тяжчими наслідками. Коли я вдома з плачем оповіла сю історію, там вона 
зробила вражіння не гірше, як в класі; мати вийшла на обід заплакана, а 
батько крутився на стулі й крякав раз у раз, що було у єго знаком глибокого 
незадоволення і зворушення.

Мої сльози з сего випадку висхли дуже швидко, але сліди таких вра-
жінь зникають не так скоро, і та релігійна межа так і зосталася між мною і 
рештою польської дітвори — і вони, і я від часу до часу пригадували собі її 
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перемогу правди й світа, що втілялися для нас тоді в форми науки, над 
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як і взагалі на громаду, і воно мені тепер тим дорогше. І так мило мені 
тепер згадати ті часи, порівнюючи з тими пізнішими, які довелося мені 
бачити й переживати, коли жінка з становища чоловіка і громадянина 
зійшла на вазон з квіткою, [з] якого мають лише милуватись і тішитись, 
і дівочі гарячі розмови за північ про нову книжку замінилися на не менш 
гарячі дебати про форму капелюхів і рукавів. Йо, яка переміна, не повірив 
би, що так то все було недавно.
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Ми жили тоді в більшому місті, у вас на Україні. Я кінчала гімназію і 
збиралася вступити до висших курсів, що ще тоді існували — доживали свої 
останні часи*, і кохалася в науках суспільних. Товариство, де я поверталася, 
складалося з найрізніших національностей — були й польки, й росіянки, а 
найбільше ваших землячок, та й земляків — молодіж сходилась тоді просто 
і свобідно, на спільнім ґрунті інтересів просвітних і громадських; громада 
жила сторожким, напруженим життям, і живчик громадський бився гучно 
і міцно.

Се, властиво, я ухилилась від свого оповідання, але се були найкращі 
часи в моїм життю, і мені так дорогі ті спогади — се, мабуть, ознака, що 
молодощ моя кінчиться... Так, отже, ті ясні часи тривали недовго. Скоро 
потому перестали приймати учениць до висших курсів*, а трохи пізніше мій 
батько покинув службу, посварившись з своїм “начальством”, і ми пере-
їхали в маленьке місто на Литві. Переміна була занадто велика і тяжка. 
Правда, я не тратила надії, що курси будуть в короткім часі знову отворені 
і готувалася потроху, але тим часом мусила сидіти дома, бо мати була хора і 
вимагала моєї запомоги вдома. Отже, годі було мені десь шукати ширшого 
кругу в якомусь більшому місті. А обрій громадський того міста був такий 
вузенький, шляхетсько-буржуазний, непорушений новішими напрямами 
суспільними! Жіноцтво виховане ще на ґрунті, утворенім повістями Гофма-
нової*, з їх короткоглядною моралькою... Мені по тих ширших інтересах, 
по тім живім житті громадськім так тяжко було на тім прокрустовім ложі* 
умоститись. Правда, з часом розглянувшись в місті, встигла я виграбати 
кілька симпатичніших осіб, найшла собі і роботу коло такої шкілки й ясел 
денних, але все-таки життя те мене дуже нудило, мушу признатись. Я чула 
себе зв’язаною і не вміла собі ради дати.

Минуло щось років зо два такого життя, коли випадок звів мене з 
ним, з Яном... ну, та ім’я єго тут цілком не потрібне. Він відбував службу 
військову як лікар при шпиталі полковім, саме перед тим закінчивши від-
діл медичний. Приїхавши в наші краї, зложив він візиту й моєму батькові, 
але я єго тільки якось побіжно бачила і не зауважила зовсім, аж дивно, 
бо і з першого погляду міг він до себе увагу притягнути. Я вам ніколи не 
показувала єго фотографії? Дивіться — правда, навіть на вигляд знати 
енергічного, свіжого духом і інтелігентного чоловіка? Він не був гарний, 
але коли він говорив щось з запалом і переконанням, лице єго переймалось 
таким світом і теплом одушевлення, що супроти такого лиця на ніщо здалися 
всі Аполлони й Антиної*.

Я була якось на вечірку — чиїсь родини, чи що, були, і седіла нас 
добра громадка, переважно молодіжі, балакали се й те, нарешті, зійшла 
бесіда якось на літературу. Недовго перед тим, власне, вийшов був перший 
історичний роман Сенкевича*, і наша інтелігенція міська, так як і взагалі 

загал суспільства польського, не знаходив слів похвали для нього. Мене ті 
похвали нудили, бо роман не дуже подобався, і я з великою потіхою почала 
слухати, коли несподівано виступив проти тих похвал якийсь молодик в 
лікарськім сурдуті — Ян.

Він почав говорити розважно і спокійно, але все з більшим запалом, 
казав, що, не вважаючи на артизм виконання, на працю, вложену в студі-
ювання історії й побиту, роман не заслужує таких похвал і одушевлення, бо 
сам стоїть на становищі ХVII в., що він апотеозує стару шляхетську Польщу 
з усіма її гріхами і робить злу прислугу сучасній польській громаді, що саме 
якскорше і повніше мусить визволитись з-під впливу шляхетських поглядів. 
Він говорив доволі довго і докладно, але авдиторії своєї не переконав — де 
ж таки зачіпати такі сакраменти, як шляхта і т. ін. Зараз піднялися голо-
си про старопольські заслуги й добродітелі. Я сказала щось і собі на тему 
Яна, ще з меншим впливом на громаду, але тут нашу суперечку перервали, 
покликавши до десерту, чи хто єго зна, до чого.

Я зісталася позаду, Ян надійшов до мене.
— Сьогодня ми з вами вийшли compagnons de malheur [товариші по 

нещастю], тож позвольте мені рекомендуватись і висловити потіху, що я 
не зістався одиноким з своїми думками.

Мені, звісно, се було ще дорожче — де ж таки в нашому цвілому місточ-
ку, се як свіжим повітрям пахне в льох. Я заговорила на сю тему, зачепила 
свої улюблені сфери, він відкликався на їх цілою душею. Так пробалакали 
ми решту того вечора, Ян провів мене й просив дозволу бувати в нас.

За кілька днів він став у нас своїм чоловіком. Просто з шпиталя при-
ходив до нас і зіставався до вечора, не дивлячись, чи то було кому з ним 
сидіти, чи ні. Для мене настав найщасливіший час в моїм життю. Спочатку 
я тішилася тільки, що найшла собі товариша, людину, що жила однаковими 
ідеалами, однаковими бажаннями, однаково зі мною задивлялася на своє 
окруження. Він був добре освічений чоловік, і студії медичні не перешко-
дили йому познайомитися добре з важнішими питаннями громадськими й 
їх сучасним становищем. Медицина була для нього пунктом стичності з 
народною масою, містком, який давав єму дорогу до неї. Він марив зараз 
по укінченню обов’язкової служби осістись на селі вільним практикантом з 
своєю старою матір’ю, до якої мав глибоке прив’язання. Нема чого й казати, 
що був він демократом найчистішої води. Народ він любив з якимсь див-
ним запалом, з якоюсь глибокою ніжністю; він готовий був єму кланятися, 
як Богу, й разом збирався єго вести на поводах, як дитину. Але якогось 
фанатизму, шовінізму не було в ньому й краплі. Він цінував націоналізм, 
бо то форма, в яку втілений єго дорогий нарід, так, як, люблячи чоловіка 
за єго духову вдачу, уважаєш незвичайно милою і єго фізичну постать. 
Але якоїсь національної викличності, як то можете самі вгадати, не було 
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Але якоїсь національної викличності, як то можете самі вгадати, не було 



86 ПРОЗА На траві 87Перешкода

ані крихти. До того прилучився певний героїзм переможеного: держатись 
своїх святощів, бо вони поневіряються, встоювати за своє, бо се получено з 
певним пожертвуванням. Він не раз казав, що перестав би любити свій на-
рід, якби він з переможеного став побідителем і гнітив-утискав кого-небудь.

Але я знову пустилась в філософію... Я кажу, що спочатку раділа єму 
тільки як товаришу своїх змагань і ідеалів, але се чуття непримітно перейшло 
на инше, живіше й тепліше. Я не зчулася, як любила вже не єго погляди, 
а єго самого. Про инших не кажу: в місточку вже на третьому візиті Яна 
перевінчали мене з ним. Та на се не треба було й великої догадливости.

Тим часом кінчалася вже військова служба. Одного дня він прийшов 
і сказав:

— Сьогодня перше число. Мені зісталося тільки два тижні служити!
— Ви радієте, — відповіла я єму, — а мені страшенно гірко, що ви 

від’їдете за ті два тижні.
— Хіба ви думаєте, що я міг би радіти, якби не думка, що мій від’їзд 

не перешкодить нам бути вкупі?
При тих словах серце в мене так затрепихалося, що я нічого не могла 

й сказати. 
— Ви знаєте, про що я кажу, — говорив він далі тихим голосом, за-

глядаючи мені в лице. — Ми так добре знаємо один одного, що не потрібно 
довших передмов. Ви не відмовите мені стати моїм товаришем, моєю до-
рогою жінкою?

Я сказала — ні, і він поцілував мене в руку...
Він пішов зараз до мого батька — той був удома. Я чула*, як він 

пройшов в єго кабінет і сів.
Таке! Пробачайте! Я не думала, що се оповідання мені дасться так 

тяжко. 
Серце билося в мені страшенно і я седіла зворушена, чекаючи батька. 

Аж за кілька хвиль двері батьківського кабінету знову відчинились, Ян 
пройшов якоюсь важкою, незвичайною ходою передпокоєм і пішов.

Мене обняло якесь страшне передчуття. Я встала й пішла в кабінет 
батька. Він стояв, припавши лицем до шиби; почувши мій вхід, він обер-
нувся, поцілував мене й сказав:

— Чи ти простиш нам коли-небудь!
В перший раз я бачила, що батько плакав. Я все вгадала відразу. По-

бачивши, як я зблідла нагло, батько промовив:
— Він сказав, що подумає.
Се було так нагло й несподівано. Ми з Яном так сходилися в поглядах 

і переконаннях, що ніколи й в голову не приходило, що нас ділить щось, 
та клята межа ніколи й на пам’ять мені не спадала. Аж тепер встала нагло. 
Признаюсь, мене спочатку огорнуло якесь здивування і навіть образа. Не-

вже він не міг стати вище таких конфесійних поділів? Як се погодити з єго 
поглядами? Сього не може бути.

— Він подумає, — пригадувалося мені.
Перед вечером принесли від нього листа. Ось він, прочитайте самі, бо 

мені несила. В листі стояло:
“Ви, певне, вже знаєте все. Коли я почув, мене се так здивувало й 

злякало. Я думаю й передумую, й перешкода стає все більшою. Ви знаєте 
мене добре. Але як я подумаю, що се вириє рів межи моїми дітьми і на-
родом, і вони не зможуть сказати: твій Біг буде моїм Богом. Релігія стала 
прапором національности в єго опорі і терпінню*. Може се змінитись, се 
правда, а як ні?

Чи не дивно, що ми, надаючи так мало ваги релігійним ріжницям, мусимо 
жертвувати для них своїм щастям. Се так дивно подумати. Се найбільша 
профанація релігії — мішати її в хвилеві національні чи соціальні рахунки, 
найстрашніше поневіряння релігійного почуття.

Ваш довіку Ян”.
Що я пережила за тих кілька днів, що пройшли по тому, того не можна 

розказувати. Хто сам не зазнав, той не відчує. Ба! Вибачайте, що я тор-
каюсь вашої болячки.

Я читала й перечитувала єго лист, і що більше думала над ним, то більше 
приходила до переконання, що перешкода дійсно велика. Накинути ту ж 
межу своїм дітям, і то при бажанню привести їх в найбільшу близькість з 
народом, з народом, [який] надає релігії таку вагу. І розуміла, що він вже 
не надумає, що то безповоротно.

Ну, що ж, розказати вже до кінця? Хоч воно, властиво, й так сказано, 
що я хтіла вам оповісти.

Ян не приходив кілька днів, але потім прийшов.
— Нам не судилось більше, будьмо ж знову приятелями тільки, — 

сказав він.
Попробували говорити на давні теми, що нас все займали, — проба 

виходила нещаслива. Бесіда велась трудно, уривалась. Одна й та ж сама 
думка панувала в нас обох, гнітила й мучила. Я спостерегла, що Ян кілька 
разів збирався йти, але знову не ставало на те сили, й зіставався. Але по дво-
годинній, чи що, пробі розмови він таки встав, щоб іти. Я не затримала єго.

— Показується, що наші відносини давнії поновити не можна, — 
сказала я йому.

— Правда. Але я прийду прощатись.
— Прийдіть.
І він пішов, і вже не приходив до виїзду. Так було ліпше. Своє горе пере-

бороти найліпше на самоті. Я знала, що він не може перебороти перешкоди, 
тож не було чого себе мучити тільки, роз’ятрювати свою рану. Най гоїться.
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По місточку тим часом вже давно запримітили переміну в наших від-
носинах. Пішла гутірка. Застановлялися над причинами й видумували 
найріжніші й найдивніші. Дещо доходило й до моїх вух. Я не вважала й 
трошки. Коли чоловік ховає своє щастя, байдуже йому, що про се говорять. 
Але вдома вони робили найгірше вражіння. Взагалі атмосфера родинна 
стояла сама похоронна. Мати плакала все, батько ходив, наче прибитий. 
Звичайно, се тільки більш роз’ятрювало й моє горе.

Я знала, коли кінчиться єго служба й коли він прийде прощатись. 
Саме перед тим я одержала фотографію свою, що зняла для нього, бувши 
в Вильні, в більшім форматі. Я виглядала на ній такою міцною, бадьорою, 
щасливою, так визирала, мов цілий світ на бій з собою викликала. Я по-
становила тепер передати єму сю фотографію на прощання, надписала й 
приготувала. Се справді було похоже на похорон.

Він прийшов того дня, як я й думала. Ми побалакали кілька хвилин 
здержливо. Він, очевидячки, всю силу напружував, щоб себе й своє чуття 
перемогти, я теж. Так же здержливо ми попрощались, і він пішов. Я седіла 
й слухала, як він одчинив двері в сінях, як ішов сходцями, як вийшов на 
вулицю, й як єго хода стихла в нашій вулиці. Я не могла плакать і все седі-
ла, не рухаючись. Я не знаю, скільки так минуло часу, аж я знову почула 
ходу, двері відчинились, і в хату увійшов — Ян! Але який — зворушений, 
цілком непритомний.

Він підійшов, вхопив мене за руки й почав говорити — голос в єго 
переривався й єго ледве чути було від зворушення.

— Так не може бути, я не можу вас лишити, поїхати звідси без вас, я 
сього не переживу.

Я также ледве могла говорити; через силу промовила єму:
— Соромтесь так казати. Ви живете не для себе, а для обов’язків.
— Але се абсурд: ламати своє життя з-за такої причини. Я інакше 

пропащий чоловік. Виходьте за мене, забудьте, що я вам тоді написав.
— Я не можу вас взяти супроти вашого переконання, Яне! Ні ви, ні я 

собі того б ніколи не пробачили.
Він все твердив своє; я не згоджувалась. Я тепер дивуюсь, звідки 

взялась в мене така сила духа. І я вдячна собі за неї. Я справді не могла б 
ніколи дарувати, якби підлягла б тоді єго зворушенню. Я не могла б стер-
піти думки, що він кається за свій тогочасний порив, вона б мені отруїла 
найбільше щастя. Та й він ледве чи був би щасливий, що пожертвував своє 
переконання бажанню щастя, для особистого щастя пожертвував щастям 
дітей і їх становищем перед своїм народом. Я й тепер думаю, що писав тоді 
справедливо, й що не міг зробити інакше.

А в ту хвилю він забув все і благав мене стати єго жінкою. Я зібрала 
решту своїх сил і сказала єму:

— Яне, ви не знаєте самі, що кажете. Я вас прошу — йдіть, забудьте 
мене й не старайтесь мене більше бачити.

І я вийшла в сусідню хату. Що, якби Ян пішов за мною, — я не знаю, 
певне б, я не могла далі з собою боротись. Але він не пішов. І я не бачила 
єго справді більш ніколи.

Недавно, я чула, він оженивсь. Він перевів у життя свої ідеали, свої й 
мої. А я — от, як бачите.

І тепер, згадуючи все се, я можу тільки повторити слова того єго листу: 
“То найбільше поневіряння релігійного чуття”. Релігія одна для всіх і по-
винна не ділити, а лучити. Вона ділить тільки тих, хто має релігію, від тих, 
що ніякої не мають. І горе тим, хто мішає її в грішні людські справи.
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здержливо. Він, очевидячки, всю силу напружував, щоб себе й своє чуття 
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й слухала, як він одчинив двері в сінях, як ішов сходцями, як вийшов на 
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ІСТОРІЯ ОДНОЇ НОЧИ

І
“Наш незрівнянний сатирик” Іван Борсук сидів пополудні перед новим 

роком 1896-м у себе в хаті перед запаленим каміном і читав.
Світ останнього дня, проходячи через шиби широкого подвійного вікна, 

все сірішав і все далі усовувався перед вечірньою пітьмою, що, притаїв-
шися по дню в кутах, тепер все сміливіше вилазила з них, крок за кроком 
опановуючи хату. Помалу зникали фігури на образах, никли, пропадали 
контури кількох бюстів, що стояли над бюром, тратили свою фігуру меблі, 
і артистично, хоч просто прибраний, кабінет перемінявся в безкраю про-
сторінь смерку, заселену якимись невідомими смерковими істотами.

Борсук перестав читати, бо букви зливалися вже в невиразні рядки, 
положив книжку на полицю каміна і втопив очі в червоне багаття.

Коли чоловік живе один, йому не треба сідати під каміном і дивитись 
на вогонь: з камінового вогню витворюються гіркі, сумні, пекучі спогади й 
починають його гризти. Особливо ж се буває на Святий вечір і на Новий рік.

Борсук знав се, але йому думалося, що не так гірко буде сидіти перед 
каміном з своїми думками, як бути між гучним, балакливим товариством і 
тішити його своїми славними дотепами. Тож він, не читавши, згріб на купу 
всі запросини, які одержав на сьогоднішній вечір і, вибравши книжку, сів 
під каміном, щоб стрінути Новий рік, а як не стане охоти — розминутися 
з ним, себто заснути ще до його приходу.

І він сидів і думав.
Се все були знайомі думки. Як добрі приятелі, вони все навідували 

його, особливо в такі святочні хвилі.
От устає перед ним блідий, білявенький хлопець-дитина з глибокими, 

проникливими очима, — такий вразливий на все, такий уважний; як ба-
гато дивного завважав він, чого пояснити йому не міг ніхто, і як любив він 
слухати, про що гомоніли ввечері в березі верби.

А от парубчак з тим же проникливим, але вже погірдливим і насміш-
куватим поглядом. Він вже глибоко зрозумів мізерність життя й людської 
громади; він вже знає, що нема чого питати в людей пояснення тих дивних 
питань, що вставали з дитинних літ в його голові: на них дадуть відпо-
відь лише ті вибрані одиниці, що силою свого розуму несуть світ у пітьму 
людської темноти й глупоти. До їх числа мусить і він належати, а для того 
мусить все знати й всі питання вперед порішити.

Він зникає, а його місце заступає молодик з рухами степового вітряка, з 
ніколи неприбраним волоссям, але з завжди готовою огненною промовою, з 
фразою гучною, як мідяна труба. Але в тім гуку є звук справжнього срібла, 
і слухач чує, що се слово йде не з порожняви, і що сей чоловік не зрадить...

І так далі... Ті образи йдуть, минаючись, але вони не втечуть один від 
одного, на них є одна печать, є щось спільне. Як його назвати?

Всі вони рвались наперед, не оглядаючися на людей, на час, наче спо-
дівались, що се все ще колись можна буде ужити иншим часом.

Иншим? Якби той вернувсь!
Де ти, старосвітська хата, звідки плачучи проводжала його мати до 

школи? Де ті дитячі руки, що обіймали його шию, як він їхав на далеку 
сторону “за вищою освітою” і, цілуючи замурзані щічки малих братів і сес-
тер, казав собі, що все те мусить чоловік знести з холодним серцем, коли 
ставить собі якусь вищу мету?

Де та дівчина з червоними щічками й бадьористим носиком, що так не-
устанно сміялася з його вітрякових рухів? Вона вправді не все сміялася й иноді 
дуже уважно мовчала й співчутливо слухала, коли вони ходили в березі під 
вербами і він оповідав їй свої пляни перебудови світу. Для сеї перебудови він 
полишив і берег, і верби, і сю дівчину з червоними щічками і не бачив її більше.

Та перебудова тривала дуже довго, і хоч вигляд світу від тієї роботи не 
змінився й трохи, але будівничий перемінився дуже.

Дивно було б, якби ні! Скільки подій, скільки перемін! Цілих два роки 
він стояв в головах цілої партії й давав інструкції людям, два рази від себе 
старшим. Скільки за той час було промов, адресів, повітань! Скільки ви-
пито за його здоров’я всякого трунку! Скільки тисяч, соток тисяч разів 
вибивалося його ім’я на папері всіма буквами з іром і без іра*!

Верби, старі верби, чи ждали ви коли сього?
Коли він згадував за них, він випростував і підіймав голову, наче певний 

був, що дістане й від них слово похвали.
Зате ласкаво кивнули йому вони, коли він опинився не на коні, а під 

конем, коли його “розвінчали, скинули з престола” і він мусив своє місце 
передати иншому чоловікові, з голосом далеко гучнішим, справжній єри-
хонській трубі, хоч, може, й без всякого сліду срібла в звуку.

Верби кивнули йому здалека, — він вже не вернувся до них, бо зістався 
будувати громаду далі, вже не в ролі будівничого, а простого каменяра! 
Але він пам’ятав їх і те, що діялось під ними. І коли люде дивувалися, що 
в сього, зраженого гіркою кривдою громади, гострого як бритва чоловіка 
так часто проривалися слова й цілі утвори, повні гарячої любови до людей, 
непохитної віри в добро і правду — до загину, такі бадьорі й певні, — люди 
не знали, що він пригадує, як розмовляли верби, пригадує старосвітську 
хату й сльози матери, що текли по його щоках.

Вправді, й він сам не знав, що пригадує.
А час ішов. Верби пропали й берег висох, і висохли навіки сльози ма-

тери. Борсук став “нашим високоповажним патріотом” і сидів на самоті під 
каміном та дивився на багаття.
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роком 1896-м у себе в хаті перед запаленим каміном і читав.
Світ останнього дня, проходячи через шиби широкого подвійного вікна, 

все сірішав і все далі усовувався перед вечірньою пітьмою, що, притаїв-
шися по дню в кутах, тепер все сміливіше вилазила з них, крок за кроком 
опановуючи хату. Помалу зникали фігури на образах, никли, пропадали 
контури кількох бюстів, що стояли над бюром, тратили свою фігуру меблі, 
і артистично, хоч просто прибраний, кабінет перемінявся в безкраю про-
сторінь смерку, заселену якимись невідомими смерковими істотами.

Борсук перестав читати, бо букви зливалися вже в невиразні рядки, 
положив книжку на полицю каміна і втопив очі в червоне багаття.

Коли чоловік живе один, йому не треба сідати під каміном і дивитись 
на вогонь: з камінового вогню витворюються гіркі, сумні, пекучі спогади й 
починають його гризти. Особливо ж се буває на Святий вечір і на Новий рік.

Борсук знав се, але йому думалося, що не так гірко буде сидіти перед 
каміном з своїми думками, як бути між гучним, балакливим товариством і 
тішити його своїми славними дотепами. Тож він, не читавши, згріб на купу 
всі запросини, які одержав на сьогоднішній вечір і, вибравши книжку, сів 
під каміном, щоб стрінути Новий рік, а як не стане охоти — розминутися 
з ним, себто заснути ще до його приходу.

І він сидів і думав.
Се все були знайомі думки. Як добрі приятелі, вони все навідували 

його, особливо в такі святочні хвилі.
От устає перед ним блідий, білявенький хлопець-дитина з глибокими, 

проникливими очима, — такий вразливий на все, такий уважний; як ба-
гато дивного завважав він, чого пояснити йому не міг ніхто, і як любив він 
слухати, про що гомоніли ввечері в березі верби.

А от парубчак з тим же проникливим, але вже погірдливим і насміш-
куватим поглядом. Він вже глибоко зрозумів мізерність життя й людської 
громади; він вже знає, що нема чого питати в людей пояснення тих дивних 
питань, що вставали з дитинних літ в його голові: на них дадуть відпо-
відь лише ті вибрані одиниці, що силою свого розуму несуть світ у пітьму 
людської темноти й глупоти. До їх числа мусить і він належати, а для того 
мусить все знати й всі питання вперед порішити.

Він зникає, а його місце заступає молодик з рухами степового вітряка, з 
ніколи неприбраним волоссям, але з завжди готовою огненною промовою, з 
фразою гучною, як мідяна труба. Але в тім гуку є звук справжнього срібла, 
і слухач чує, що се слово йде не з порожняви, і що сей чоловік не зрадить...

І так далі... Ті образи йдуть, минаючись, але вони не втечуть один від 
одного, на них є одна печать, є щось спільне. Як його назвати?

Всі вони рвались наперед, не оглядаючися на людей, на час, наче спо-
дівались, що се все ще колись можна буде ужити иншим часом.

Иншим? Якби той вернувсь!
Де ти, старосвітська хата, звідки плачучи проводжала його мати до 

школи? Де ті дитячі руки, що обіймали його шию, як він їхав на далеку 
сторону “за вищою освітою” і, цілуючи замурзані щічки малих братів і сес-
тер, казав собі, що все те мусить чоловік знести з холодним серцем, коли 
ставить собі якусь вищу мету?

Де та дівчина з червоними щічками й бадьористим носиком, що так не-
устанно сміялася з його вітрякових рухів? Вона вправді не все сміялася й иноді 
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тери. Борсук став “нашим високоповажним патріотом” і сидів на самоті під 
каміном та дивився на багаття.
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ІІ
Огонь гоготів і бурхав. Він силкувавсь якскоріше обійняти дерево, потім 

крізь шпари пройти в саму його середину; він то підскакував, то припадав, 
шипів спересердя і з задоволенням тріскав і, нарешті, опанувавши все дерево, 
загоготів на всю хату. А по кількох хвилях останні огники хитко, непевно, 
сирітливо перебігали по уголлях і нарешті по тій агонії зовсім зникли.

А Борсук сидів, відкинувшись на оперте крісло, і на лице його лягали 
все темніші тіні.

Так, так!..
Хто вернув би йому ті минулі часи, коли ходив він удвох в березі під 

вербами; коли другий голос з таким щирим співчуттям притакував його 
мріям, і рука стискала його руку, як говорив він про те, що не вважатиме на 
перешкоди, боротьбу й глум; коли щастя було таке близьке й можливе. Хто 
надгородить йому втрату того серця, такого щирого, такого простого, — 
цілої тої істоти, такої свіжої, непорушної в своїй вірі, в своїх симпатіях? Те 
серце могло внести світ, тепло і в його існування, воно просвітило б йому 
темні, малодушні смерки життя, коли душа мліє, воля никне, й чоловік 
радий хоч де-небудь шукати підпору...

Що натомість він мав? Славу — казна-що! Се кадило, що ним сьогодні 
перед Богом махають, а завтра, хтозна, чи не махатимуть перед чортом. По-
пулярність! — від самого слова сього в чоловіка, що її зазнав, підіймається 
така гірка хвиля, ніби він всі хінові дерева на світі обгриз*. Вдячність! — він 
її зазнав в різних формах, але за неї чоловік згадує звичайно лише тоді, як її 
бракує, так, як за здоров’я. Громадська користь! — се також сурогат, що до 
нього звертаються, аби замилити очі на брак особистого вдоволення. Ціле 
море її хіба замінить чоловікові краплю особистого щастя? Раз живе він — 
в сих словах занадто багато ваги. Він може потішати себе, що його робота 
осолоджує життя дальших поколінь, але ті дальші покоління не осолодять 
нічим його життя. Чи й знатимуть вони його? Чи не перетворюється най-
благородніший піт, сік нервів найліпших людей в найпростіший компост до 
гноєння ґрунту, для поживи дальших поколінь, що так само мало журяться 
за ними, як ми, їдячи добрі овочі, за ту худобу, з якої добуто було костяної 
муки до гноєння?

III
Такі думки витворює багаття, коли перед ним сидить і дивиться на нього 

самотній чоловік в святочну годину.
І Борсук почув, що він не зможе терпіти гризоти тих думок.
Він все жив надією, що колись прийде його час, тішився нею, хоч 

би й напівнесвідомо. А час упливав, і він з молодика ставав поважнішим 
громадянином, далі — чоловіком “на становищу”; молодий пух на щоках 

перетворився на жорстку бороду, а далі приймав шпаковатий кольорит. Він 
все робив не для себе, а та надія чогось свого особистого, як блудний огник, 
скакала навколо нього, то з’являючися, то пропадаючи.

Чогось свого, для себе — се з часом ставало доконче потрібним. Без 
того чоловік не може жити незатроєний вічною гореччю; без того він буде 
почувати себе сиротою, навіть коли покриє його своїм матерним покровом 
рідна земля, для котрої готував він цілий вік в своїй особі добрий компост 
для будучих поколінь.

Мати щось своє — про се він думав так часто, навіть збирався до того, 
але вічно відривала його якась “пекуча” справа, й він зіставався з тими 
“чужими справами” надалі.

Але далі вже — ні. Треба взяти справу так ясно, як два рази два — 
чотири. Він не може марити вже ні за які романтичні історії. Берег висох, 
і верби вирубано. Але він чоловік ще не старий, з “геніяльною міною”, яка 
все-таки щось варта, з довгим формуляром всяких заслуг, з репутацією 
незвичайно милого в пожиттю чоловіка, і при тім “на становищу”, що не 
потребує дивитися нікому в руки. Натомість він не вимагає нічого незвичай-
ного — ані великої краси, ані якогось достатку, ані навіть великої освіти й 
розуму. Він хоче мати тільки щире й просте серце, налите теплом і ласкою, 
таке, як він чує і в своїх грудях під опоною “випробованого патріота” і “не-
зрівнянного сатирика”.

Раз так, йому не треба довго думати. Добра половина дівчат мають таке 
серце, і значить, треба попросту стукати в кожне серце по черзі, ждучи, 
щоб котресь відчинилося до його. Для сього треба, правда, відваги, але чи 
позичати відваги йому, “випробованому патріоту”, що бував на коні й під 
конем, скоштував “слави” й зазнав “вдячности” аж по саме “дякую дуже”, 
як казав один комік.

І нема чого відкладати! Де ті запросини на сьогодні? Ось!.. Від Івана 
Сироти — там завсіди знайдеться якась пекуча справа: я не маю тепер 
до того охоти; радник двору Поспівай — в них, здається, окрім самого 
дрантя “не нижче шостої ранги”*, не буває нікого; Єрихонська труба — 
він тепер все нафтярів та цукроварів годує; Микуличі — о optime! В їх, я 
знаю, є цілий виводок молодих дівчат, і все якраз під ту кваліфікацію, що 
мені треба, а певне, мусять бути й чужі ще. Осьма година — трохи пізно, 
але мені можна. Переміню лише сурдута; от — другий тиждень збираюся 
купити нову краватку, а все забуваю!..

IV
Борсук зібрався за хвилю і, взявши фіякра, поїхав до Микуличів. Се 

були давні знайомі. За тих часів, як Борсук був “на коні”, Микулич був 
одним з найвірніших його ад’ютантів, і їх приязнь, не порвавшися й тоді, 
як Борсук опинився “під конем”, додержалася до сих часів.
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В господі було вже людно й голосно; громада в зборі. Борсук увійшов до 
салону з своєю звичайною міною — веселим і трохи насмішкуватим усміхом 
чоловіка, що нікому не завидує й нічого не потребує. Се була у нього така 
звичайна машкара, що лице само складалося так, ледве приступав до нього 
сторонній чоловік, хоч би сам він гризся якнайбільше. І сторонній чоловік 
з завистю думав: “От хто не знає ніколи журби, от кому добре ведеться!”

І тепер він зробив вражіння своїм приходом в салоні, своїм виглядом 
“геніяльного чоловіка”, своєю гордовитою поставою перебійця і своєю 
привітністю товариської людини. Його повітали радісно, тим більше, що 
не сподівалися вже! Господар хотів запровадити його до “почесних” гостей, 
що гризли якусь пекучу справу, але він ухилився й пустивсь між громаду.

Справді, було багато молодіжи, паничів і дівчат; очевидно, збиралися 
аранжувати якийсь танець і коло того метушились. Борсук оглянув дівоче 
товариство. “От якби хто міг догадатись, — подумав він, — що такий 
“просвіщенний” чоловік збирається сватати кого Бог дасть!.. Тим часом, 
так воно й звичайно буває, тільки що робиться не так свідомо. От старша 
дочка хазяїна — я її можу посватати, не вагаючись, її середню сестру — 
також; отсю білявеньку дівчинку — не знаю, як її звати, — я також охоче 
посватав би: вона повинна бути дуже щирою людиною, хоч ще дуже молода 
й дивиться на світ зовсім дитячими очима”.

Заграли вальса, і Борсук пустився в танець і собі; він запросив старшу 
доньку господаря й балакав з нею за свята.

“Як вона сяє, — думав він, — скільки віри в життя й його красу та 
добро мусить бути в неї”.

— “Все життя ще перед мною 
Під покровом мрій і звуків, 
Наче дальнє місто ранком 
Повне сяєва та гуку”, — 

продеклямував він вірші поета своїй дамі.
— Що вам привиджується в тих мріях? Що жадали б ви собі на новий 

рік?
— Скажіть ви попереду.
— Я — дуже мало; я б хотів на той рік не бути таким самітним бур-

лакою, — відповів він просто.
— Се від вас лише залежить.
— Се так лише говориться...
— Попробуйте — і переконаєтесь.
“Тримайсь, Іване, — сказав собі Борсук, — дивно, що в мене так серце 

стрепенулось, ніби мені було лише шістнадцять літ”, — і, перемігши себе, 
він спитав її з веселим усміхом:

— А ви пішли б за мене?

— Чому ні, — відповіла вона йому в тон, — якби я не була засватана.
— Шкода, що я спізнився, — засміявся Борсук, — але в такім разі ви 

повинні знайти заступницю, бо я инакше буду сватати сьогодні всіх поряду.
V

“Початок зроблений, — сказав собі Борсук, посадивши свою даму. — 
Я не належу до забобонних і буду пробувати щастя далі, але мені дивно, 
що такий вправний психолог, як я, не впізнав з лиця, що та дівчина за-
кохана й засватана, — се ж у неї написано на лиці огненними буквами. 
А передовсім треба бути трохи спокійнішим, а то я так дражнюся, що 
так далі не можна”.

Він підійшов до тієї білявенької панни, якої ім’я забув, але саму він 
пам’ятав дуже добре і, крутячися з нею, запитав:

— Чи пам’ятаєте ви, як на кутю ви мали жаль перед кількома літами, 
що вам не дали шабельки, як вашому братові, а дали натомість ляльку, і вас 
потішали, що як ви виростете, то будете мати шаблю ще ліпшу?

— Я була страшенна забіяка, і мене все ганьбили, що я поводжуся, як 
хлопець, і що мені пошиють убрання хлоп’яче.

— Власне, се цікаво, що межи дітьми — хлопцями й дівчатами — нема 
такої різниці в характері, в уподобаннях, яка з’являється з часом у дорос-
лих; се, власне, могло б бути одним з важних доводів того, що так звана 
природна різниця між чоловіком і жінкою щодо вдачі, характеру, яку так 
підносять ті, що хотіли б ставити жінку нижче від чоловіка, мусить уважа-
тися результатом громадських умов, в яких живе жінка.

Се говорив він уже сидячи, по скінченій турі, й бачачи, як очі його 
сусідки блукали десь по салоні, відчував, що ся розмова для неї не має ве-
ликої цікавости. Але раптом її неуважність зникла і лице все засвітилося, як 
лихтар з кольорового паперу, коли запалять в ньому свічку; її йшов запро-
сити якийсь молодик з неймовірно намащеним коком, як злобно запримітив 
Борсук, і за хвилю вони вже крутилися на другім кінці салону.

“Ну, се найліпша відповідь: sic me servavit Apollo [так мене оберіг 
Аполлон]! Я можу себе потішити, що на сю тему про брак різниці межи 
дітьми можу написати сенсаційну статтю, і товариство жіночої еманципації 
піднесе мені адресу з підписами, може, навіть з підписом сієї білявенької 
панни — її се страшно б потішило, якби її підпис до того взяли, і вона б 
розказувала всім, що я се саме їй казав тоді й тоді. Одначе, що се я гаю 
час, — перебив він свої гіркі фантазії, — треба довести справу до кінця:

Іди вперед, вояче:
Ти мусиш стріти смерть, —

як співається в Андерсеновій казці*, що я читав колись хлопцем”.
Він підійшов рішучим кроком до середньої дочки хазяїна.
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“Чи вона анґажована, чи не анґажована,— загадав він собі, як на про-
рочний знак, і сам подумав, — так люде стають забобонними”.

Ні, не ангажована і, очевидно, її дуже втішило, що її запросив Борсук, 
“пан президент”, як вона його титулувала. Борсук запитав, чи багато вона 
танцювала, і котрий танець її більше подобається, і де вона любить більше 
танцювати — дома чи на балю, і хто їй з кавалерів подобається найбільше. 
Дівчина відповідала просто й безпретенсійно, так що в Борсука аж серце 
стало перейматися надією.

“Се щира душа, кусень мармору, що з його чоловік вирізує такий образ, 
якого потребує його душа”.

І серед тієї балачки він запитав її весело:
— А чи моглибисьте полюбити такого старого, шпакуватого чоловіка, 

як я?
— Пан президент зовсім не старі, і ще менше шпакуваті, і виглядають 

зовсім молодо.
— Ви смієтеся з мене, а я вас питаю не на жарт: чи могли б ви піти за 

мене?
Вона здивовано глянула на його й заклопотано додала:
— Пан президент, такий учений, славнозвісний, потребують собі пари 

иншої.
— От бачте, я так і знав, — засміявся він цілком природним сміхом, — 

а ви кажете, що не вважаєте на різницю літ.
— Пан президент все сміються з мене, а удавали, ніби говорили не на 

жарт, — заспокоєно сказала дівчина, переходячи до иншої пари в кадрілю.
VI

«Амінь! — думав тим часом Борсук. — Більш пробувати не хочу. 
Зістається ще хіба дати в газеті оголошення, що чоловік середніх літ “з 
становищем і маєтком” потребує собі жінки з щирим серцем. Скільки щирих 
сердець тоді б на світі знайшлося! Всі скептики й песимісти повинні були б 
відкусити собі язика навіки. Але я все-таки повинний зробити собі комп-
лімент, що ходжу в огонь добре, як старий кавалерійський кінь, і вів свої 
пертрактації, зовсім не компромітуючи себе, так що все з того можу удати 
лише жарт. Але тепер я нічого не хотів би так, як втекти звідси й заснути 
відразу; але то неможливо: я попереду мушу дійти додому, розібратися, 
лягти — а кат його зна, як мене можуть за той час мордувати думки».

Тим часом прийшла старша дочка просити його до вечері.
— Багатосьте зібрали сього вечера відомостей? — спитала вона його.
— Я переконався, що від року до року маю все більший успіх у красного 

полу, — сказав Борсук, — і для того мушу відложити своє освідчення, 
що ношу від кількох років, ще на пару літ, аби запевнити собі ще певніший 
успіх, — відповів Борсук, ведучи її до вечері.

Йому дісталося місце між нею й панною в рожевій сукні, і він приступив 
до обов’язків застільного кавалера.

“Отже, ще маю нагоду, — думав він, подаючи хліб рожевій панні, — 
вона непогана з себе, але ся манера говорити з такою експресією сама одна 
може чоловіка зарізати без ножа. А тим часом вона споглядає на мене якось 
солодко. Чисто іронія долі! Ти значить, Іване, переходиш з стану зачіпного 
в стан відпорний — тримайся ж!” — думав він, копирсаючи якусь рибу й 
прислухаючись, як рожева панна почала критикувати “сучасну молодіж”.

— Я не можу її навіть порівняти з попередньою генерацією, що заховала 
в собі стільки молодечого огню, стільки запалу, стільки живого інтересу до 
життя і його злоби.

— Ви, добродійко, певно, хочете сим сказати мені щось приємне, — 
відповів Борсук, — і я дуже дякую вам за такий добрий замір; він без-
перечно свідчить за ваше добре серце, але всі такі речі і остаточний вивід 
з тих всіх компліментів може бути сформульований прислів’ям: “Був кінь 
та з’їздився”.

— Власне, мене се дражнить, як ви таке кажете; в вас стільки енергії, 
стільки життя, ви вмієте так загріти, одушевити...

“Ге-ге, то не жарт”, — сказав собі Борсук, і в мислях дуже подякував 
хазяїна, що якраз у ту хвилю, спостерігши наближення півночи, встав з 
чаркою, аби повітати Новий рік.

— Чого ж вам побажати на Новий рік? — кокетливо запитала рожева 
панна Борсука.

— Чого? Найліпшого, а найліпше на світі — свобода, отже, бажав би 
й на дальші роки зістатися вільним і нічим не зв’язаним козаком.

— О, свобода... За свободу! — сказала рожева панна. — Я сама 
велика прихильниця свободи й її оборонців.

“Се називається зробити добру міну при злій грі, — подумав Борсук. — 
Вона не дурна, се треба їй признати, але тієї відправи з неї буде досить”.

Його сум нагло розійшовся по сій пригоді, і вернувся звичайний нервовий 
гумор. В салоні його зараз забрали до якоїсь гри, і він почав найбільше пус-
тувати, виправдуючи похвалу рожевої панни, висловлену старшій генерації.

Наразі прийшлося зробити якогось фанта, й йому випало щось розказати.
— Але новеньке!—закричали йому.

VII
— Зовсім нове: раз — що недавнє, а друге — що секретне, — сказав 

Борсук. — Воно сталося якраз під Новий рік латинський, що ледве минув, 
і оповідано мені під найбільшим секретом, а що його зраджую перед шанов-
ною громадою, то лише з переконання, що ніхто не зможе з того секрету 
відповіднішого ужитку зробити.
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“Чи вона анґажована, чи не анґажована,— загадав він собі, як на про-
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VI
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Герой мого секрету — се лев, мідяний геральдичний лев, що стоїть на 
головній брамі в однім славнім руськім місті. Може, хто схоче мене тут 
зловити на неймовірності, але я мушу пояснити: різьбар, що зробив того 
лева, був латинського обряду, і для того лев обходив Новий рік по новому 
календарю, хоч був русин. Він мав з роду півчверта ста літ, значить — як 
на геральдичного лева — він більш молодий, як старий, хоч, безперечно, 
він не належав уже до категорії тих, що в них “молоко на губах не обісхло”.

Зроблений був нефоремно, рисами глибокими й рогатими, але звісно, 
що для геральдичної фігури в тім полягає ціла краса й смак. Притім був на 
“становищу”, бо стояв, як я кажу, на самім версі головної брами. Всі панни, 
певно, признають, що мій приятель був heiratatsfahig (доброю партією до 
оженення) в повнім значінню того слова, і міг з того погляду видержати з 
честю хоч би найострішу критику.

Але він мав більше — він мав славу й велику популярність. Його фігура 
стояла на міських печатках і ріжних друках; його портрет носили міські 
патріоти на шпильках і брельоках, його знали в місті всі від найстаршого 
діда до найменшого хлопця, що не носить ще повної тоалети; і хоч деякі 
матері лякали ним дітей, але лев се дарував їм ласкаво, знаючи, що прості 
люди в своїй простоті несвідомо профанують часом і найбільші святощі.

Він мав свою історію. Коли місто опанували 31 лютого року хуz Сараце-
ни*, його скинули вороги з брами, і він лежав так три місяці, поки не підняли 
його урочисто назад; і досі на лівій задній лапі він мав слід тієї пригоди. 
Коли було велике повстання народне, року yzt, вигнано всю шляхту з міста, 
його прикрасили повстанці великим вінцем з квіток, і лев пишався в нім 
аж два тижні; коли ж зближався час повороту шляхти з сильним військом, 
він скинув з себе вінець на осторогу людям, а як на брамі повішали голо-
ви й руки головних проводирів повстання, лев плакав великими мідяними 
слізьми, як то однодушне стверджує багато свідків. Не диво, що лев був 
оспіваний в десятках віршів і фігурував мало не в кожній урочистій промові, 
навіть тої самої шляхти, що, опанувавши місто вповні, пустила великодушно 
в непам’ять прихильність лева до опозиційних елементів.

І при всім тім, бувши на такім становищу, тішачися такою славою й 
популярністю, мій приятель лев не почував себе щасливим. Панове, може, 
не піймуть мені віри, але я здаюся на пань і панн, бо сі, певно, признають, 
що чоловік не може бути щасливим, коли його симпатії не мають взаєм-
ности, і що як він не має з ким поділити всіх своїх вигід і прерогатив, то 
вони не тішать його самого, хоч би він був і на такім високім становищу, як 
геральдичний лев. І лев в сій справі признав би правду не панам, а паням. 
Власне, від останніх півтораста літ він щодалі, то сильніше відчував свою 
самітність і приходив до свідомости, що не може бути щасливим в такім 
стані і мусить доконче його змінити. Але ріжні труднощі, які зв’язані були 

з його позицією, важні громадські обов’язки, що накладало на його таке 
відвічальне становище, все перешкоджали тим замірам.

І, власне, стрічаючи отсе Новий рік, він з цілою ясністю відчув, що 
так йти далі не може. В його мідянім, загартованім в огні серці кипіла така 
буря смутку, що він не міг її аніяк стерпіти. Була темна, безпросвітна ніч, і 
ніхто не чув, як геральдичний лев обережно, щоб не гримнути й не зароби-
ти історичного сліду на другу лапу, зліз на землю й пустився до міста. Він 
постановив чи сяк, чи так найти подругу серця. Вимагання його були дуже 
умірковані: він не жадатиме, щоб його суджена була зроблена з такого ж 
самого металю, або щоб вона була сформована в таких самих геральдичних 
рисах, тим менше, аби мала які історичні сліди на своїй особі. Щирого серця, 
хоч би й не гартованого з міди, — більш нічого.

Стоячи все на брамі, він не знав добре міста й пустивсь навмання. 
Завважив передовсім прекрасну панну на вікні постригача; вона зроблена 
була з чудового білого воску й мала червоні губи й сині очі, але вона була 
закохана в офіцера, що був намальований на дверях кравця через улицю, 
й засватана; тож ввічливо, як добре вихована дівчина, перепросила лева, 
а заразом спитала, чи не міг би він бути дружбою на весіллю — їй дуже б 
хотілось мати таку важну персону боярином. Та лев добре тямив, що жо-
натий не може бути боярином, а він мав непохитний замір заручитися ще 
до Нового року, — і відмовив.

Він пішов далі й скоро запримітив иншу панну — се була русалка над 
дверима аптеки; правда, вона була зроблена з дерева, з самого звичайного 
вільхового дерева, але лице її було розмальовано найліпшим бляйвайсом, 
щоки натерті манією, а на голові був зелений вінець.

“Отcе мусить бути гарна дівчина, хоч і простенька”, — подумав лев. 
Але русалка, побачивши таку страшну геральдію, а не знавши нічого про 
історичні заслуги нашого лева, злякалася, вдарилася в сльози й загрозила, 
що покличе поліцію; а що лев, як добрий русин, не вважаючи на свої заслуги, 
завсіди оминав конфлікту з поліцією, то й завернув скоріше в иншу вулицю.

“Не ведеться мені, — думав він, зітхаючи глибоко. — Але попробую 
ще щастя!” — і потягся до якоїсь панни, намальованої в ролі прачки, з 
гарячим залізком у руках. Порекомендував себе, вичислив усі вигоди, з 
яких користає, й предложив її руку й серце. Панна задумалась, але дала 
відповідь відмовну:

— Дуже прошу вибачити, але я привикла до затишного життя десь 
коло печи й не могла б бути щаслива з вами на верху брами; там мусить 
бути дуже холодно, особливо зимою.

Так, дійсно так відповіла, не надавши найменшої ваги тій славі й по-
пулярності, що окружали мого приятеля, всім його історичним заслугам і 
тому високому становищу, на яке він мав підняти свою жінку. Я певен, що 
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всі присутні осуджують дуже гостро таке поводження тієї панни, але се 
нічого не може змінити в тім факті.

У лева разом упала вся енергія. Хоч міста ще багато лежало перед 
ним, але він завернувся назад і пішов, так важко стукаючи по хіднику, як 
кам’яний Роланд в фантазії Гофмана*. Так він добрався вже до брами й 
став тихенько вилазити до себе нагору, як разом до його обізвався голос:

— А вітаю, вітаю вас, старий друже! Прошу! Жду вже вас, не діждуся!
Лев не зчувся з такої несподіванки й ледве розібрав, що то промов-

ляла до його ринва, зроблена в формі голови над проїздом брами. Вона 
справді могла назвати його старим другом, бо була лише щось о п’ятдесят 
літ молодша від нього. Але що роки мідяній фігурі, то не ринві, — вона за 
той час погнулась і заржавіла, а хоч доволі добре гармоніювала з виглядом 
брами, сама в собі не мала нічого приємного. Лев і не знав, що ся ринва 
вже від яких півтораста літ щиро й гаряче кохає його, а, вгадавши своїм 
жіночим серцем його самітний смуток, була певна, що він раз таки порішив 
їй освідчитись, лише подався на місто за білими рукавичками.

— Давно жду, — говорила вона тим часом, — прошу ж до мене. Що 
ж ви? Певно, всі склепи вже були позамикані? Але я радо прийму ваше 
освідчення й без рукавичок; для мене се давно не тайна.

— Ге, он воно що! — догадався лев і, уклонившись гарно, відповів: — 
Я прошу вибачити, бо мушу вернутись на свою позицію, а до міста ходив 
не по рукавички, а по плястер для своєї ноги.

І він виліз до себе нагору. Остання іронія долі особливо його вразила. 
Отже, й для нього колись  “Щастя було таке близьке, можливе”*.

І він не міг здержатись, щоб не впустити кілька мідяних сліз додолу.
Сі сльози були знайдені другого дня й занесені до новозаснованого 

міського музею в ратуші, де їх прилучено до инших історичних споминок з 
великого повстання року уzt. Тим часом вони мають зовсім инше значіння, 
як то бачить шановна громада з мого оповідання. Саме ж оповідання може 
служити дуже корисним поученням для дітей середнього віку — від 22 і 
до 58 років.

VIII
Оповідання подобалось, і Борсукові забили “браво”. Він зістався в 

товаристві до кінця вечера, беручи участь в його забавах.
Нарешті таки кінець! Він вийшов в товаристві, що розходилося поволі; 

нарешті їх зісталося трьох — близьких приятелів. Вони говорили голосно 
й жваво, але, власне, щоб протягти той настрій, те нервове подражнення, 
їм не хотілося розходитись.

— Знаєте, — сказав Бриленко, політик, славнозвісний народній 
трибун і поет з фаху, — ніч пропала однаково; зайдім до мене, в мене 
вже певно, палиться, бо, як знаєте, я встаю рано, і ми зваримо собі кави 
й побалакаємо.

Проект прийнято; товариші пішли. Перспектива лягання й думок на 
самоті, що знову почала насідати й страхати Борсука, усовувалася.

Бриленко жив недалеко. Через маленький кабінет-сальончик, що за-
разом був і сінцями, вони вступили в простору хату, де Бриленко був дома; 
але, вступивши сюди, Борсук почув, що йому щось скинуло капелюх з 
голови, а його товариш спіткнувся десь і трохи не впав.

— Гей, помалу, то не такий порядок, як у вас вдома, — гукнув Бри-
ленко, що пішов наперед шукати сірників і свічки.

Він запалив світло, і приятелі побачили його господу: в великій порожній 
хаті на порозі висіла гойдалка, коло неї — друга, далі — гамак.

— Я се собі недавно позаводив для забавки, — сказав Бриленко, — 
воно розганяє думки й надає той “уміркований і спокійний рух”, про який 
пише наш приятель Епікур*.

Борсук заявив, що він зараз спробує, в якій мірі гойдання може 
надати рекомендований Епікуром настрій, і сів гойдатися тимчасом, як 
Бриленко готував каву, а третій — т. зв. Хімик, хоч він був в дійсності 
професором всесвітньої літератури й популярним критиком, умостився 
вигідно коло печи.

— Безперечно, рух повинний бути не занадто повільний, — балакав 
Борсук, гойдаючись чимдуж на гойдалці й пробуючи дістати ногами до 
стелі, — бо инакше вода загниється й розведуться жаби й усяка пакість, 
і чоловік стає таким буржуа, як ти, Хімику. Я чув, що ти позаводив собі 
якісь режими, береш на день чотири рази ванни та душі й поназначав собі 
на парканах вуглем границі для кожної проходки осібно. Се не йде до до-
бра, і в тебе скоро почнеться розм’ягчення мозку.

— Годі тобі плести! — озвавсь до його Бриленко, — я вже зварив 
каву. Се якась особлива — мені вигадали.

— Духу добродійний, ти, що маєш примху опікуватись Брилем і його 
роздертим убранням, — деклямував Борсук, — навчи його, щоб він мив 
шклянки кожного разу й не наливав кави в філіжанки з позаторішньою 
гущею насподі.

— Нехай живуть тепер буржуа, почавши від Борсука! — сказав Хімик.
Вони сиділи тепер всі вкупі перед каміном, при світлі лямпи, що висіла 

на стіні: білявий Хімик з своїми розважними й спокійними рухами, шпа-
куватий Борсук і розхристаний Бриль з чорною, розкуйовдженою купою 
волосся на голові.
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— Годі тобі плести! — озвавсь до його Бриленко, — я вже зварив 
каву. Се якась особлива — мені вигадали.

— Духу добродійний, ти, що маєш примху опікуватись Брилем і його 
роздертим убранням, — деклямував Борсук, — навчи його, щоб він мив 
шклянки кожного разу й не наливав кави в філіжанки з позаторішньою 
гущею насподі.

— Нехай живуть тепер буржуа, почавши від Борсука! — сказав Хімик.
Вони сиділи тепер всі вкупі перед каміном, при світлі лямпи, що висіла 

на стіні: білявий Хімик з своїми розважними й спокійними рухами, шпа-
куватий Борсук і розхристаний Бриль з чорною, розкуйовдженою купою 
волосся на голові.
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— Ти все мені пригадуєш, Брилю, мої молоді літа, — казав Бор-
сук. — Я був якраз такий, як ти, коли мені було двадцять і два, але як ти 
умудривсь дожити таким до сорок двох, то най мені хто скаже! І сей чоловік 
уважається розумним політиком, чоловік, що не може зауважити, чи чиста 
в його шклянка, чи ні.

— Хтось би сказав, що, власне, його увага так скуплена на політиці, 
аж він не бачить поза нею нічого! — сказав Хімик.

— І то, власне, була б помилка, бо Бриль бачить багато, часом аж надто!
— Ти сьогодні в злім гуморі, Іване, — відрізав йому Бриль, — я пізнав 

по твому оповіданню, хоч ти хотів бути дотепним і веселим.
— Я держуся правила: коли хочеш заплакати, голосно засмійся! — 

сказав Борсук. — І вам раджу його якнайбільше.
І він засміявся октавою, потрапляючи на Мефістофеля*. Але його не 

піддержали; він потрапив занадто вірно в боляче місце обидвох присутніх. 
Машкара веселости, яку вони всі вбрали, аби не давати волі своїм сумним 
думкам, разом упала ніби, і не було чого більше критися одному перед 
другим.

— Кожний дім має свій скелет в схованці, але наші скелети мають 
охоту вийти тепер якраз на прохід, — сказав Хімик по тому, як кілька 
хвиль вони сиділи мовчки.

— І на удар по столу озиваються чарки, — додав Борсук, — ми, оче-
видно, всі хоруємо одною хоробою — а то на solitudo animi [спустошеність 
душі]!

— Діягноза незла, — сказав розважно Бриль, — хоч хто б припустив 
се для таких громадських і популярних людей!

— Ми маємо багато публіки, що кричить “браво” або свистить нам, 
коли ми виробляємо свої елюкубрації перед нею, напружуючи на се всі сили 
не тіла лише, а й духу, розуму, чуття; але се не порятує нас від тієї хороби. 
Твоя правда, Іване! — сказав і Хімик.

— Ми всі робимо не для себе, й нічого не маємо свого, і се нас гри-
зе, — сказав далі Борсук.

— Я уважав тебе принаймні більш свобідним від сієї хороби, — сказав 
Бриль.

— Ви зможете зрозуміти всю глибину моєї прострації, коли вам скажу, 
що сьогодні постановив був знайти яку-небудь душу, яка прийняла б моє 
освідчення — і зістався ні з чим.

— А що, Іване, я колись застановлявся над сим моментом, певно, вже 
знаєш у кого — у Шевченка; чи не здавалось тобі коли, що се якась расова 
ознака? І я думаю, що ся туга за жінкою допекла старому, може, більш, 
ніж киргизький степ і муштра? — сказав Хімик.

— До чого тут Шевченко? У всякого болить по-своєму, — озвався 
Бриль.

— Але ти з свого болю, Брилю, принаймні зробив дуже добрий ужиток. 
Твій “Пігмаліон” зачудував мене; я ніколи не ждав від тебе такої сили в 
малюнку й такої глибини психології, — сказав Борсук.

— Мусить бути сильне те, що чоловік виболів своїми печінками. Лю-
бити так чоловіка й признавати, що він не вартий любови, що се навіть не 
чоловік, а порожня посудина, якийсь барабан, — і не бути в силах відірвати 
свого серця... Я знаю лише, що волів бути анальфабетом і садити капусту, 
як мій батько, ніж бавитися в таку психологію! — додав Бриль.

Всі знову замовкли.
— А тепер, мої панове, заберемо свої скелети й понесемо їх додо-

му, — сказав Хімик. — Коли у чоловіка болить зуб, то найліпше лягти й 
не рухатись.

IX
Борсук вийшов на улицю. Вже розсвіло, але ще не зачався щоденний 

рух. Морозний туман кутав улиці своїм сизим покровом і прикрашував 
місто. Борсук дуже любив сей зимовий краєвид, але й він не тішив його 
тепер. Гіркий сум, побільшений ще пригодами сієї ночи, гриз його гірше, 
ніж звечора.

“Знову затуляти очі на сучасне, рватися все наперед і дурити себе бо-
жевільною надією на якісь наглі переміни — се просто гидко”.

Йому насовувалися звичайні мрії — покинути всю сю громадську 
роботу і втекти десь далеко, куди б і відгомін сих сфер не дійшов... Але чи 
не поніс би він за собою туди й свого суму, своїх гірких спогадів і зневіри? 
Він, як невільник, прикутий до тачки, буде її клясти, а все буде возити; він 
приріс занадто міцно до сього чуда, званого суспільністю, що пожирає його 
фантазію, розум, енергію, чуття й ремиґає гіркими реакціями, затроюючи 
йому існування. Каторжна доля!

В таких думках дійшов він до господи своєї й понуро вийшов на схо-
ди, коли, глянувши на свої двері, несподівано побачив двох хлопців, що 
силкувалися дістати до дзвінка. Се були малі хлопці з якоїсь зарібницької 
родини, бідно, хоч чисто, прибрані й вимиті. Старший, очевидно, мав на 
собі батьківську шапку, а його шапкою послугувавсь менший. Обидва ви-
глядали дуже поважно.

— Кого ви шукаєте, хлопці? — спитав Борсук.
— Івана Борсука, — сказав менший.
— Борсука, що написав отсю книжку, — і старший хлопець показав 

книжечку, одно з оповідань Борсука, видане осібно для народу. — Бо ми 
хочемо його спитати, для чого той Петро зістався бідний, а Іван став багатий.

— Ми читали всі вчора ту книжку й спитали тата, а тато сказали: 
“Мусілибисьте спитати того пана”.
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— Ти все мені пригадуєш, Брилю, мої молоді літа, — казав Бор-
сук. — Я був якраз такий, як ти, коли мені було двадцять і два, але як ти 
умудривсь дожити таким до сорок двох, то най мені хто скаже! І сей чоловік 
уважається розумним політиком, чоловік, що не може зауважити, чи чиста 
в його шклянка, чи ні.

— Хтось би сказав, що, власне, його увага так скуплена на політиці, 
аж він не бачить поза нею нічого! — сказав Хімик.

— І то, власне, була б помилка, бо Бриль бачить багато, часом аж надто!
— Ти сьогодні в злім гуморі, Іване, — відрізав йому Бриль, — я пізнав 

по твому оповіданню, хоч ти хотів бути дотепним і веселим.
— Я держуся правила: коли хочеш заплакати, голосно засмійся! — 

сказав Борсук. — І вам раджу його якнайбільше.
І він засміявся октавою, потрапляючи на Мефістофеля*. Але його не 

піддержали; він потрапив занадто вірно в боляче місце обидвох присутніх. 
Машкара веселости, яку вони всі вбрали, аби не давати волі своїм сумним 
думкам, разом упала ніби, і не було чого більше критися одному перед 
другим.

— Кожний дім має свій скелет в схованці, але наші скелети мають 
охоту вийти тепер якраз на прохід, — сказав Хімик по тому, як кілька 
хвиль вони сиділи мовчки.

— І на удар по столу озиваються чарки, — додав Борсук, — ми, оче-
видно, всі хоруємо одною хоробою — а то на solitudo animi [спустошеність 
душі]!

— Діягноза незла, — сказав розважно Бриль, — хоч хто б припустив 
се для таких громадських і популярних людей!

— Ми маємо багато публіки, що кричить “браво” або свистить нам, 
коли ми виробляємо свої елюкубрації перед нею, напружуючи на се всі сили 
не тіла лише, а й духу, розуму, чуття; але се не порятує нас від тієї хороби. 
Твоя правда, Іване! — сказав і Хімик.

— Ми всі робимо не для себе, й нічого не маємо свого, і се нас гри-
зе, — сказав далі Борсук.

— Я уважав тебе принаймні більш свобідним від сієї хороби, — сказав 
Бриль.

— Ви зможете зрозуміти всю глибину моєї прострації, коли вам скажу, 
що сьогодні постановив був знайти яку-небудь душу, яка прийняла б моє 
освідчення — і зістався ні з чим.

— А що, Іване, я колись застановлявся над сим моментом, певно, вже 
знаєш у кого — у Шевченка; чи не здавалось тобі коли, що се якась расова 
ознака? І я думаю, що ся туга за жінкою допекла старому, може, більш, 
ніж киргизький степ і муштра? — сказав Хімик.

— До чого тут Шевченко? У всякого болить по-своєму, — озвався 
Бриль.

— Але ти з свого болю, Брилю, принаймні зробив дуже добрий ужиток. 
Твій “Пігмаліон” зачудував мене; я ніколи не ждав від тебе такої сили в 
малюнку й такої глибини психології, — сказав Борсук.

— Мусить бути сильне те, що чоловік виболів своїми печінками. Лю-
бити так чоловіка й признавати, що він не вартий любови, що се навіть не 
чоловік, а порожня посудина, якийсь барабан, — і не бути в силах відірвати 
свого серця... Я знаю лише, що волів бути анальфабетом і садити капусту, 
як мій батько, ніж бавитися в таку психологію! — додав Бриль.

Всі знову замовкли.
— А тепер, мої панове, заберемо свої скелети й понесемо їх додо-

му, — сказав Хімик. — Коли у чоловіка болить зуб, то найліпше лягти й 
не рухатись.

IX
Борсук вийшов на улицю. Вже розсвіло, але ще не зачався щоденний 

рух. Морозний туман кутав улиці своїм сизим покровом і прикрашував 
місто. Борсук дуже любив сей зимовий краєвид, але й він не тішив його 
тепер. Гіркий сум, побільшений ще пригодами сієї ночи, гриз його гірше, 
ніж звечора.

“Знову затуляти очі на сучасне, рватися все наперед і дурити себе бо-
жевільною надією на якісь наглі переміни — се просто гидко”.

Йому насовувалися звичайні мрії — покинути всю сю громадську 
роботу і втекти десь далеко, куди б і відгомін сих сфер не дійшов... Але чи 
не поніс би він за собою туди й свого суму, своїх гірких спогадів і зневіри? 
Він, як невільник, прикутий до тачки, буде її клясти, а все буде возити; він 
приріс занадто міцно до сього чуда, званого суспільністю, що пожирає його 
фантазію, розум, енергію, чуття й ремиґає гіркими реакціями, затроюючи 
йому існування. Каторжна доля!

В таких думках дійшов він до господи своєї й понуро вийшов на схо-
ди, коли, глянувши на свої двері, несподівано побачив двох хлопців, що 
силкувалися дістати до дзвінка. Се були малі хлопці з якоїсь зарібницької 
родини, бідно, хоч чисто, прибрані й вимиті. Старший, очевидно, мав на 
собі батьківську шапку, а його шапкою послугувавсь менший. Обидва ви-
глядали дуже поважно.

— Кого ви шукаєте, хлопці? — спитав Борсук.
— Івана Борсука, — сказав менший.
— Борсука, що написав отсю книжку, — і старший хлопець показав 

книжечку, одно з оповідань Борсука, видане осібно для народу. — Бо ми 
хочемо його спитати, для чого той Петро зістався бідний, а Іван став багатий.

— Ми читали всі вчора ту книжку й спитали тата, а тато сказали: 
“Мусілибисьте спитати того пана”.
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— Тато сказали, що вони сами не знають, а що той пан мусить зна-
ти, — говорили далі навперейми хлопці.

— Стійте, хлопці, я називаюся Іван Борсук, — сказав їм Борсук, від-
чиняючи двері, — але ані руш не розумію, про що ви хотіли мене спитати.

Він впустив їх до хати, сказав роздягатись і розказати все поряду. Вони 
пояснили йому все дуже докладно. Вчора ввечері вони читали ту книжку, 
а вся родина слухала.

— І ще був дядько Дмитро з дядиною і сторож Іван з сусідньої крам-
ниці.

Вони прочитали ту книжку відразу, бо хотіли знати, як то скінчиться, 
і їх дуже вразила історія того Івана.

— Мама плакали, й дядина Дмитрова плакали, а дядько сварився, що 
вони не дають слухати, а тато сказали, щоб дав спокій, бо то не їх вина, що 
воно написано так жалко. А як той Іван викупив тих людей, що то його брат 
наміривсь зігнати з ґрунту, і не схотів з братом жити, так татко сказали: 
“То добрий парубок, най здоров буде, і не читай далі, сину, бо вже ліпше 
того не буде”.

Але всі сказали читати далі й дочитали. І тоді дядько сказав:
— А я все-таки кажу, що воно не до ладу виходить: хто був добрий 

чоловік, того обдурено, й зістався ні з чим, а той, що кривдив, зістався 
панувати.

— А тато сперечався й казав, що воно так і буває, що добрий чоловік 
має нагороду від Бога, а не від людей.

Другого дня хлопці стали знову в тій справі батька питати, й він їм 
сказав:

— Той пан, що то написав, живе в сусідній кам’яниці: розпитайте його 
сами.

— І ми прийшли вас спитати, для чого той Іван, що робив добре, зі-
стався бідним, а той, що робив зле, жив щасливо?

Хлопці зачіпали Борсука не злегка. Вони так пильно дивилися йому в 
вічі, що справді треба було рішити для них життьову проблему.

— Чи ви, хлопці, хотіли б кому зробити зло? — спитав Борсук.
— Ні, — сказав старший, подумавши, — бо люде повинні любити 

один одних, як братів.
— Добре, хлопче! А якби ти робив недобре, чи міг би ти бути коли 

щасливим? Чи то б тебе не гризло? Чи тобі не приємніше робити добро, 
як зло?

— Авжеж; як батько нас поб’є, то все буває потім сердитий, — сказав 
менший.

— Ото ж бачите: чоловік щасливий вже тим, що він добро робить, бо 
то його призначення, то його обов’язок, для того він живе між людьми; а 

коли б ще хотів за своє добро якоїсь плати, щоб бути багатим, чи що, то 
хіба б то випадало? Чи на те був він добрий, аби дістати заплату?

— То значить: Іван хоч був бідний, а був щасливий, — його брат, хоч 
був паном, а не був щасливий?

— Авжеж. Я бачу, ти розумієш! А як чого не зрозумієш, то прийдіть 
знову до мене, хлопці, я вам скажу.

X
Хлопці одяглись і пішли. Борсук розібрався й перейшов до свого ка-

бінету.
Сірий попіл, що покрив був учорашнє полум’я в каміні, зник під новим 

оберемком дерева, що горів ясним промінем, і вчорашня книжка лежала на 
полиці каміна. Пара грецьких статуй красувалася в своїй віковій непере-
мінній красі, і добрий пастир обережно виступав над каміном, придержуючи 
на рамені вівцю.

— Геть з тими плаксивими думками, з тим малодушним квилінням! — 
скрикнув Борсук, махнувши кулаком в просторінь.

— Перше щастя чоловіка — вільно виконувати те, що йому каже його 
розум і совість. Решта — то не має ваги, то άδιάφορον [несуттєве], що зо-
всім никне перед вічним і неустанним життям і розвоєм передвічньої трійці: 
правди, добра й краси.

І, поставивши ноги на приступку каміна, він став далі читати вчорашню 
книгу.
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ЯСНОВЕЛЬМОЖНИЙ СВАТ

І
Був вечір 30 грудня 1647 р. Дзвін на київськім магістраті* вибив на 

знак, щоб гасити світло, й улиці київські стали тонути в нічній пітьмі. Воє-
водські слуги, що перед тим швендяли по улицях, пильнуючи, аби ремісники 
замкового присуду не купували нічого в магістратських корчмах*, тепер 
виглядали, чи не блисне де світ та не дасть поводу потягнути його хазяїна 
до одвіту.

Користаючи з пітьми й тиші, що опанували місто, якась фігура пере-
сунулася по гіллях липи, що висовувалися з-за високого паркану Братства* 
й, спустившись з них на вулицю та оглядівшись наоколо, попростувала до 
ринку. Був то спудей Київської академії Грицько Піщенко, а викрався він, 
аби поділитися думками, що обсіли його й не давали спокою сі дні, з своєю 
дівчиною, донькою матербозького протопопа*. Хоч Грицько був прийнятий 
в домі батька й не далі, як на неділю, був туди прошений, одначе йому так 
хотілося поговорити з нею, що, побачивши її в церкві сьогодні, умовивсь, 
аби вона вийшла до нього в садок по вечірнім дзвоні.

Скорою ходою перейшов він ринок і церкву Успенія Божої Матери, де 
був протопопом отець Кирил Іванович, батько його Настусі, та пішов попід 
парканом та окопом попівства, що тяглося далеко вверх аж на Щекавицьку 
гору*. Просунувшися обережно через густі кущі тернини, що посаджені 
були над окопом, він опинився на умовленому місці — в гущавині, серед 
кущів бозу й жасміну, де стояла лавочка. Нікого, одначе, не було. Він сів 
на лавку почекати й став думати про те, що тепер опанувало його думки.

Він був сирота по священику, тіточному брату одного з братських ієро-
монахів й, можна сказати, виріс у Братськім монастирі, а, видаючися між 
товаришами своїми здібностями, уважався кандидатом на професора в своїй 
Академії. Але в нім занадто багато було ще молодечої сили і життя, щоб 
уложитися цілому в академічні ідеали. В Київ кілька день тому донеслася 
вість, що один з видатніших козацьких старшин Богдан Хмельниченко, 
завівшися з чигиринським старостою, викрався на Низ і почав громадити 
коло себе всіх покривджених лядським пануванням*. Тих покривджених 
від часу, коли коронний гетьман Станіслав Потоцький розсаджав козаків 
на палях від Київа до Ніжина*, назбиралося досить. Не дурно, що вість 
про приготовання нового повстання незвичайно жваво кружила між людом. 
Дивні дива оповідалися при тім про довірочні розмови Хмельниченка з 
королем*, про старостинські нагінки за ним і про штучний спосіб, яким 
викрав він у п’яного Барабашенка королівські листи, що кликали козаків 
до походу на турка*.

Наслідком того всього було, що більш гарячі не мали терпеливости 
чекати, аж Хмельниченко прийде з січовиками на “волость”, і тепер вже 
вибиралися до нього. Таких було кілька й межи братськими спудеями, а 
приклад їх заохочував і Грицька. Сі, власне, думки й займали його тепер, 
розвіявши всі давніші шкільні інтереси. Він так задумався, що й не спо-
стеріг, як надійшла Настуся, з головою закутана в батьківську опанчу, й 
кинувся з несподіванки.

— От добре, що ти підождав, — сказала вона, засапавшись з поспіху, 
й сіла коло нього на лавку. — Я ледве викралась. До нас прийшов ваш 
ректор* і ще хтось, і я мусила їм видавати до столу.

— А я так замислився, що й не постеріг. Знаєш ти, третій день ходжу, 
як не свій, аж голова болить.

— Що тобі сталося, любчику? — з перестрахом запитала дівчина.
— В неділю ввечері, по тій рекреації, розійшлася у нас вістка, що буде 

повстання. Се з Черкас привезли. Козаки громадяться на Низу й по новім 
році рушать сюди. Кілька моїх колегів збираються на Низ, і я пішов би з 
ними...

— Ти пішов би у військо, на Низ! — з острахом скрикнула Настуся, 
але хлопець говорив, не вважаючи, з запалом далі.

— Десятий рік минає, подумай, як задушено нашу силу*! Як у могилі 
затихло, аби тільки всякій погані плодитись, всякій кривді та презирству, 
і не було кому за той бідний нарід піднятись, не було месника за тих по-
мучених, побитих... Мені аж волосся догори стає, як пригадаю, — сам я 
ледве мов крізь сон пам’ятаю, — що в нас у Димері виробляв той катюга 
Лащ*: він же й батькові моєму вкоротив віку... Тепер прийшов час устати 
одностайно на того ворога клятого...

— Але як же ти підеш, а я зостанусь, і тебе уб’ють! — перервала на-
решті сю запалену промову Настуся.

— Власне, — схаменувся й перервав свою гарячу розмову Грицько, — 
якби не ти, чого б я й думав аж три дні. Як згадаю за тебе, то й починають 
мене всякі думки мучити, що от, мовляв, тебе покину...

— От то-то ж і є, — перебила втішена такою розмовою Грицька 
Настуся. Але той, помітивши сю “скороспішну дедукцію”, ще з більшим 
завзяттям і поспіхом заговорив:

— Але ж із тим усім я ніяк не можу лишитись. Я б собі того ніколи 
не дарував, як останньому пічкурові. Що то за життя, як чоловік свій на-
рід зрадить? А хто не обізветься в таку тяжку годину, то той вже конечно 
зрадив...

Раптом якийсь жіночий голос закликав здалека “паннунцю”, і Настуся 
схопилась, але Грицько не пустив її і, вхопивши руками за руки, з запалом 
казав:
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і не було кому за той бідний нарід піднятись, не було месника за тих по-
мучених, побитих... Мені аж волосся догори стає, як пригадаю, — сам я 
ледве мов крізь сон пам’ятаю, — що в нас у Димері виробляв той катюга 
Лащ*: він же й батькові моєму вкоротив віку... Тепер прийшов час устати 
одностайно на того ворога клятого...

— Але як же ти підеш, а я зостанусь, і тебе уб’ють! — перервала на-
решті сю запалену промову Настуся.

— Власне, — схаменувся й перервав свою гарячу розмову Грицько, — 
якби не ти, чого б я й думав аж три дні. Як згадаю за тебе, то й починають 
мене всякі думки мучити, що от, мовляв, тебе покину...

— От то-то ж і є, — перебила втішена такою розмовою Грицька 
Настуся. Але той, помітивши сю “скороспішну дедукцію”, ще з більшим 
завзяттям і поспіхом заговорив:

— Але ж із тим усім я ніяк не можу лишитись. Я б собі того ніколи 
не дарував, як останньому пічкурові. Що то за життя, як чоловік свій на-
рід зрадить? А хто не обізветься в таку тяжку годину, то той вже конечно 
зрадив...

Раптом якийсь жіночий голос закликав здалека “паннунцю”, і Настуся 
схопилась, але Грицько не пустив її і, вхопивши руками за руки, з запалом 
казав:
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— Слухай, Настунцю! Ніхто не знає, як мені важко! Ти думаєш, мені 
тебе не жаль? Але ж то мусить бути, і не може бути инакше, бо ми були б 
винні обоє, і не могли б бути щасливі, і Бог би нам не дав щастя...

— Паннунцю! — кликала тим часом здалека жінка.
Настуся вирвалась з рук Грицька і, крізь сльози поцілувавши його, бо 

вона тим часом плакала, поки Грицько говорив, — побігла додому. 
Грицько подивився довго їй услід і посуплений потягся через терни 

додому.
II

Як сказано було вже на початку сієї достовірної історії, отець Кирил 
Іванович, або Кирило Матербозький, як говорилося у Київі, запросив 
Грицька Піщенка до себе на неділю у гостину. Небіжчик старий Піщенко 
був якийсь колега отця Кирила, чи сусіда — того вже за давнім часом 
докладно дійти не можна. Досить того, що відколи Грицько з’явився у 
Братському монастирі, забирав його отець Кирил від часу до часу до себе 
на свята, і Грицько уганяв тоді з мало що молодшою від нього Настусею 
по чудовому садку попівства.

Відстоявши Службу Божу й відпросившись у отця префекта, Грицько 
в святочнім убранню* — новій довгій чемері, опоясаній добрим поясом, 
з киреєю поверх неї, в новій шапці з оксамитним верхом і для повної туа-
лети — з вишиваною шовком хусткою за поясом (подарунком Настусі), 
попростував до отця Кирила.

Домок, де жив протопоп, стояв зараз за Успенською церквою*, чи 
Старою катедрою, як тоді казали. До року 1633, коли небіжчик Могила, 
відібравши від уніятів Св. Софію, переніс туди свою катедру*, Успенська 
церква була якийсь час катедральною: коли 1613 р. уніяти “ґвалтовне” за-
брали у православних Св. Софію, київська громада “за привілеєм великого 
короля Жиґимонта”*, поручила київському будівничому волоху Себастіяну 
Брачі* переробити якнайспішніше старинну, ще з князівських часів, і ве-
лику, але опущену церкву Успенія, — “бо опала й ошарпалася била вельми 
і розвалялася”. Тоді протягом півчетверта місяця розкидано верхи муру, 
“по верхніє окна”, побудували його наново, поставили баню й укрили, 
так що можна було Службу правити. Тож і по перенесенню катедри до  
Св. Софії Успенська церква звалася катедрою й була найліпшою парафією 
в Київі: до попівства належало чимало крамниць на ринку, на котрім стояла 
Успенська церква, а ґрунт займав цілу Щекавицьку гору, що надав церкві 
ще небіжчик воєвода Констянтин Острозький*, і тут ще попередники отця 
Кирила завели чудесні сади й городи.

Сам отець Кирил був великий книжник, але не великий господар. В 
своїм часі він був улюбленим учеником Іова Борецького, тодішнього ректора 

Братської школи, пізнішого митрополита*, і намірявся віддатися науковій 
і зв’язаній з тим духовній діяльності, забирався до постриження, аж разом 
всі сі плани розбили чорні брови дівчини, доньки тодішнього бурмістра 
київського пана Матвія Мачохи*. Кирило пробував перемогти себе, на цілі 
місяці тікав з Київа, мучився і сох і, нарешті, стративши надію перебороти 
своє серце, махнув рукою на свої пляни й оповів свою біду Борецькому. 
“Милостивець і меценат” братських спудеїв (так названий він в написі на 
гробі), пожалкувавши над страченими почасти надіями, визвавсь, одначе, 
сам висватати своєму улюбленцю пишну патриціянку. Йому пощастило, і 
за кілька місяців Кирило Іванович вже празнував своє весілля, а невдовзі 
висвячений був на священика. Іов, ставши митрополитом, приділив його 
до катедри, а по смерті тодішнього протопопа отець Кирил зістався при 
сій церкві протопопом.

Кирило, закинувши гадки про монашество, не закинув своїх наукових 
інтересів. Він уславився в Київі як дуже очитаний богослов і завзятий  
бібліофіл. Серед книжних і просвітніх інтересів тихо пролітало його життя, 
закаламучене двома лише тяжкими пригодами: смертю його милостивця 
Іова; которого незвичайно любив і був йому безконечно відданий, і смертю 
жінки, що вмерла рік пізніше, лишивши йому маленьку донечку Настусю. 
З тих часів життьові інтереси отця Кирила ділились між бібліотекою й 
донькою, котру дуже кохав.

III
Грицько застав отця Кирила в родиннім кругу: був у нього шваґер, 

син небіжчика Мачохи, що того року був райцею, з родиною своєю, і ще 
якийсь свояк. Грицька повітали як добре знайомого. Отець Кирил стрічав 
його дуже радо. В нього давно уложивсь уже план — і з ним він не занехав 
поділитись з свояками — що як воно буде добре, мовляв, якби Грицька 
женити з Настусею: було б кому передати свої книжки й свою роботу. Отця 
Кирила немало мучило те, що він не мав сина, і хоч навчив свою Настусю 
не тільки читати й писати, але — що вже зовсім виходило дивно — навчив 
і латині, одначе розумів, що вона його не заступить.

За обідом піднялася розмова й зараз же перескочила на Хмельничен-
ка. Отець Кирил і Мачошенко знали його особисто, пам’ятали й старого 
Хмельницького, що був підстаростою за небіжчика Даниловича*. Добре 
пригадували участь Богдана в повстанню Павлюка*, коли він був військовим 
писарем. Мачошенко, покладаючи на незвичайні здібності Хмельниченка, 
пророкував велике значіння його замислу.

— Нарід заворушився вже, бачу. Немало й нашого міщанства, мабуть, 
потягне: он ті реміснички молоді, що собі чуприни підголюють та вуса по-
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— Слухай, Настунцю! Ніхто не знає, як мені важко! Ти думаєш, мені 
тебе не жаль? Але ж то мусить бути, і не може бути инакше, бо ми були б 
винні обоє, і не могли б бути щасливі, і Бог би нам не дав щастя...

— Паннунцю! — кликала тим часом здалека жінка.
Настуся вирвалась з рук Грицька і, крізь сльози поцілувавши його, бо 

вона тим часом плакала, поки Грицько говорив, — побігла додому. 
Грицько подивився довго їй услід і посуплений потягся через терни 

додому.
II

Як сказано було вже на початку сієї достовірної історії, отець Кирил 
Іванович, або Кирило Матербозький, як говорилося у Київі, запросив 
Грицька Піщенка до себе на неділю у гостину. Небіжчик старий Піщенко 
був якийсь колега отця Кирила, чи сусіда — того вже за давнім часом 
докладно дійти не можна. Досить того, що відколи Грицько з’явився у 
Братському монастирі, забирав його отець Кирил від часу до часу до себе 
на свята, і Грицько уганяв тоді з мало що молодшою від нього Настусею 
по чудовому садку попівства.

Відстоявши Службу Божу й відпросившись у отця префекта, Грицько 
в святочнім убранню* — новій довгій чемері, опоясаній добрим поясом, 
з киреєю поверх неї, в новій шапці з оксамитним верхом і для повної туа-
лети — з вишиваною шовком хусткою за поясом (подарунком Настусі), 
попростував до отця Кирила.

Домок, де жив протопоп, стояв зараз за Успенською церквою*, чи 
Старою катедрою, як тоді казали. До року 1633, коли небіжчик Могила, 
відібравши від уніятів Св. Софію, переніс туди свою катедру*, Успенська 
церква була якийсь час катедральною: коли 1613 р. уніяти “ґвалтовне” за-
брали у православних Св. Софію, київська громада “за привілеєм великого 
короля Жиґимонта”*, поручила київському будівничому волоху Себастіяну 
Брачі* переробити якнайспішніше старинну, ще з князівських часів, і ве-
лику, але опущену церкву Успенія, — “бо опала й ошарпалася била вельми 
і розвалялася”. Тоді протягом півчетверта місяця розкидано верхи муру, 
“по верхніє окна”, побудували його наново, поставили баню й укрили, 
так що можна було Службу правити. Тож і по перенесенню катедри до  
Св. Софії Успенська церква звалася катедрою й була найліпшою парафією 
в Київі: до попівства належало чимало крамниць на ринку, на котрім стояла 
Успенська церква, а ґрунт займав цілу Щекавицьку гору, що надав церкві 
ще небіжчик воєвода Констянтин Острозький*, і тут ще попередники отця 
Кирила завели чудесні сади й городи.

Сам отець Кирил був великий книжник, але не великий господар. В 
своїм часі він був улюбленим учеником Іова Борецького, тодішнього ректора 

Братської школи, пізнішого митрополита*, і намірявся віддатися науковій 
і зв’язаній з тим духовній діяльності, забирався до постриження, аж разом 
всі сі плани розбили чорні брови дівчини, доньки тодішнього бурмістра 
київського пана Матвія Мачохи*. Кирило пробував перемогти себе, на цілі 
місяці тікав з Київа, мучився і сох і, нарешті, стративши надію перебороти 
своє серце, махнув рукою на свої пляни й оповів свою біду Борецькому. 
“Милостивець і меценат” братських спудеїв (так названий він в написі на 
гробі), пожалкувавши над страченими почасти надіями, визвавсь, одначе, 
сам висватати своєму улюбленцю пишну патриціянку. Йому пощастило, і 
за кілька місяців Кирило Іванович вже празнував своє весілля, а невдовзі 
висвячений був на священика. Іов, ставши митрополитом, приділив його 
до катедри, а по смерті тодішнього протопопа отець Кирил зістався при 
сій церкві протопопом.

Кирило, закинувши гадки про монашество, не закинув своїх наукових 
інтересів. Він уславився в Київі як дуже очитаний богослов і завзятий  
бібліофіл. Серед книжних і просвітніх інтересів тихо пролітало його життя, 
закаламучене двома лише тяжкими пригодами: смертю його милостивця 
Іова; которого незвичайно любив і був йому безконечно відданий, і смертю 
жінки, що вмерла рік пізніше, лишивши йому маленьку донечку Настусю. 
З тих часів життьові інтереси отця Кирила ділились між бібліотекою й 
донькою, котру дуже кохав.

III
Грицько застав отця Кирила в родиннім кругу: був у нього шваґер, 

син небіжчика Мачохи, що того року був райцею, з родиною своєю, і ще 
якийсь свояк. Грицька повітали як добре знайомого. Отець Кирил стрічав 
його дуже радо. В нього давно уложивсь уже план — і з ним він не занехав 
поділитись з свояками — що як воно буде добре, мовляв, якби Грицька 
женити з Настусею: було б кому передати свої книжки й свою роботу. Отця 
Кирила немало мучило те, що він не мав сина, і хоч навчив свою Настусю 
не тільки читати й писати, але — що вже зовсім виходило дивно — навчив 
і латині, одначе розумів, що вона його не заступить.

За обідом піднялася розмова й зараз же перескочила на Хмельничен-
ка. Отець Кирил і Мачошенко знали його особисто, пам’ятали й старого 
Хмельницького, що був підстаростою за небіжчика Даниловича*. Добре 
пригадували участь Богдана в повстанню Павлюка*, коли він був військовим 
писарем. Мачошенко, покладаючи на незвичайні здібності Хмельниченка, 
пророкував велике значіння його замислу.

— Нарід заворушився вже, бачу. Немало й нашого міщанства, мабуть, 
потягне: он ті реміснички молоді, що собі чуприни підголюють та вуса по-
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козацьки запускають. Та й у вас у Братстві, пане Піщенку, — засміявся він 
до Грицька, — знайдеться, певно, немало охочих проміняти перо на шаблю.

— Що ж, воно не дивно, пане райцю: кожному свій нарід милий. І 
я, коли б на те пішло, не від того був би, — додав він, скинувши оком на 
Настусю, що змарніла якось за сі дні, неспокійно прислухувалася до сієї 
промови й тепер на сі слова разом зблідла.

— Ти? Пішов би в козаки? — здивовано запитав отець Кирил і додав 
з обуренням: — Ані забирай собі в голову того: твоя річ книжка та перо!

— Inter arma silent musae (під час війни замовкають музи), — відповів 
Грицько.

— Silent, send non belligerant (замовкають, але не беруться до зброї), — 
відповів йому в тон отець Кирил. — Ти вже, якби раз пішов на війну, 
попрощався б навсе з наукою, се певно знай: одно з другим погодити не 
можна. І я за себе скажу: як я тебе любив, але, якби ти зрадив науці, знати 
тебе не хочу.

— А проте хто нам відновив митрополію, хто заступив нашу релію 
(релігію), як не небіжчик гетьман Сагайдачний?* — сказав Грицько.

Ся згадка за Сагайдачного утихомирила отця Кирила, що мав велике 
до нього поважання, але він все-таки додав:

— Ніколи не пристану, аби ти йшов у козаки.
Тут пан райця, скориставши з сього перемирія, поспішив перевести 

неприємну розмову на нейтральну тему.
— Гарно поступає Академія під новим ректором. Знав покійний ми-

трополит, в чиї руки її передати.
— Аякже, — жваво прийняв сю тему отець Кирил. — Гарна то була 

деклямація в неділю. І ти, Григорію, був не останній. Як то ти за геометрію 
говорив? Щось там від Ксенофанеса*.

Ксенофанес значніший з філософов давніх, — 
почав деклямувати Грицько,—

Обиватель з Греції Кольофонов славних, 
Архетипом ніякимсь Бога називати, 
Без початку і конца казал признавати.
Змилил єднак тот мудрець, бо розум в поганской
Єще ховал темності і владзі шайтанской...

— От власне! — перебив його отець Кирил. — Хотів я тобі закинути: 
не повинний був єси казати, що ті славні мужі під властю шайтанською 
перебували.

— Але прошу вас, панотче, — вмішався пан райця, що теж в своїм часі 
скінчив братські школи. — Адже до Христа весь світ був у власті диявола...

Тут піднялася жвава диспута й затяглася на довший час. Отець Кирил 
взяв до помочи свою бібліотеку і став виносити один фоліянт по другім на 

побиття своїх противників. Але на сей раз все те мало інтересувало Гриць-
ка. Він нудився й думав за свою мандрівку в козаки. Було вже рішено у 
нього безповоротно — тікати. Тільки розшибався гадками — чи сказати 
Настусі, чи ні. Хотів сказати, але, побачивши її змучене лице та перестрах, 
постановив не казати:

— Нащо її мучити! Нехай трошки пізніше довідається.

IV
Уночі під вівторок Грицько Піщенко викрався з двома товаришами з 

Братства мандрувати на Низ.
Все було уложено наперед: вони прилучились до ватаги, що їхала з хлі-

бом до Черкас. Треба було стерегтися застав і сторож, що польські старости, 
передчуваючи рухавку, могли розставити. На сей раз таких застав на тій 
дорозі ще не було, і спудеї щасливо добралися до Черкас, але тут далі, на 
пограниччю “диких степів”, було вже небезпечно: старостинський уряд* 
пильнував утікачів, і уряд міський мав йому помагати, хоч не дуже пильно 
те робив. Не пускали без причини на степ, не перепускали борошна, коней, 
запасу. Але всеможний посередник — гріш — улегшував, як всюди, так і 
тут, справу. Кандидати на козаків, которих назбиралось і без наших спудеїв 
досить та тікали ватага за ватагою далі на Низ, — входили в порозуміння 
з сторожами й мостили дорогу в степи під ріжними причинами.

На сей раз було умовлено, що кілька міщанських ватаг вийдуть в степ 
за сіном і під тією покрівкою виберуться при них охочі. Виїхавши нарізно 
з сією “оказією”, панове молодці з’їхалися в степу в трьох милях за містом 
Чигирином, коло Попового байрака. Тут, злучившися докупи, вже разом 
кінно й оружно, боронь Боже якої стрічі, рушила їх ватага, близько ста мужа, 
в Дикі Степи, “неготовими дорогами”, обминаючи можливі стрічі з реє-
стровими або якою жовнірською хоругвою. Про саму Січ невідомо ще було 
напевне, чи перейшла вона до Хмельниченка, чи тримається там реєстрова 
залога*. Про Хмельниченка казано, що він подався до Криму — закли-
кати татар*, і не знати було, де його шукати. Приходилося розпитуватись 
з великою обережністю. Але по чотирьох днях дороги провідник показав 
своїй ватазі сіру пляму на білім степу й утішено сказав:

— Ото вже козацька залога.
По чім він те викомбінував, то був його секрет, але то дійсно була за-

става Хмельниченка: стояла в байраці й стерегла табору, що стояв на Дні-
провім острові Буцьку*. Самого Хмельниченка не було — він з кількома 
прибічниками був у Криму. Ввечері того дня Піщенко з товаришами могли 
собі зажити автентичного козацького кулішу, звареного в великому казані 
й розлитого в ваганки на братію.
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козацьки запускають. Та й у вас у Братстві, пане Піщенку, — засміявся він 
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попрощався б навсе з наукою, се певно знай: одно з другим погодити не 
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V
Грицько справді вигадав для Настусі цілий тиждень. Прийнявши його 

мовчання за добрий знак, думала вона, що він залишив свою гадку, і тільки 
тиждень пізніше дійшла до неї вістка, що Піщенко втік. Вона зомліла з 
жалю й потім розхорувалася так, що отець Кирил не міг собі дати ради. 
Трошки втішила її записочка, написана до неї Грицьком перед тим, як утік, 
і передана їй аж пізніше якось через десяті руки. Грицько повторяв свої 
доводи, що мусить іти в козаки, запевняв надію скоро побачитись, “коли 
славне військо козацьке своїх ворогів потопче”.

“Потопче, але коли ж то буде? І ну ж що з Грицьком до тих часів ста-
неться!” — Настуся тужила і в’яла, а отець Кирил, дивлячися на її тугу, 
сердито перекидав книжками й посилав нелегкі бажання на голову славного 
війська козацького.

Тим часом вісті про козачу рухавку ставали все поважніші. На початку 
весни прийшла звістка, що Хмельницький увійшов у порозуміння з татара-
ми. Коронний гетьман Потоцький бив на ґвалт про новий бунт, а хоч король 
Володислав накликав його, аби, не допускаючи до кровопролиття, якось 
спокійно залагодив справу з Хмельницьким, та сих накликувань не слухано, 
тим більше, що королеві з його ненависним канцлером Оссолінським* за-
кидали тайну змову з козаками. Кварцяному війську* й реєстровим козакам 
велено зараз по Великодних святах рушати в похід; обидва гетьмани мали 
йти з військом*.

Великдень був того року ранній*; сніг упав у саму Великодну ніч, і 
люде везли свячене на санках. Звичайна радість Великодних свят багато 
тратила від сього зимового краєвиду. Ще сумніше було на серці в Настусі, 
бо звикла стрічати се свято з Грицьком, що, бувало, приходив до них рік 
річно просто з утрені й розговлявся з ними. Зате з якою увагою слухала 
вона тих нецікавих давніше воєнних справ! Але з отцем Кирилом не могла 
вона про них розмовляти, бо той зараз гнівався, починав викрикувати на 
Грицька й винуватити його, що розбив йому всі плани, — адже він мав 
женитися з Настусею, стати священиком при Успенській церкві, мешкати 
з ним разом, щоб не розлучати його з донькою, і з ним разом працювати 
над многолітньою його працею — щось ніби як догматика в текстах, а по 
смерті дістати в спадщину його протопопію і його бібліотеку. І отсі всі плани 
розбивала геть ота Хмельниччина. Як було не гніватись отцю Кирилу!

VI
Нарешті сніг зник, все зацвіло, київські гори заквітчалися білими ви-

шневими, грушевими, яблуневими садками. Настуся поралася в садку, 
готуючи грядки на квіти. То був чудесний квітничок, як рідко в якої пан-
ночки можна було подибати в тодішнім Київі: було тут багато гвоздиків, 

рути й улюбленого в ті часи шафрану. Настуся кохалася в сім квітничку й 
просторому саді, де було багато вишень, морелів, горіхів, шовковиці, а за 
ними довгими рядами стреміли виноградні лози. Але тепер робота в садку її 
дуже мало тішила. Четвертий місяць доходив, як зник Грицько; і від нього 
не було ніякої вісти, їй було так сумно й похмуро, а навколо все сміялось і 
веселилось, спішилося жити й тішитися життям.

Та й не сама Настуся пускала проз очі весняну красу. Вісті, що при-
ходили з коронного війська, все більше непокоїли польську шляхту, а з 
ними й усіх заможніших і “статечніших”. По тім великім поході чекали 
йно вісти про взяття у неволю Хмельницького, а натомість по Вознесен-
ню* розійшлася чутка, що польське військо пропало. Ніхто тому не вірив, 
але дійсно за кілька днів прийшла докладніша вістка, що реєстрові козаки 
прилучилися до Хмельницького, що передове польське військо знищено, 
що гетьмани відступають*, а на Зелені Свята* як грім грянула новина, що 
й головне польське військо загинуло в Гороховій діброві під Корсунем*, і 
обидва гетьмани поїхали в татарську неволю.

Відколи світ світом не пам’ятали люди нічого такого! Вся та зневажена, 
пригноблена Русь підіймала голову, натомість на шляхту напав страшенний 
переляк. По знищенню коронного війська під Корсунем зісталися без усякої 
оборони проти козацького війська всі, кому тієї оборони було треба. Скоро 
наспіла вість про Корсуньщину, шляхта почала пакуватись на вози з жінками 
та дітьми, покинувши свої замочки по містечках і селах. Дійсно, треба було 
спішитись. На Задніпрянщині нарід рушився скрізь, так що Вишневецький* 
з своїм полком не міг пробитися до Київа й мусив відступати на північ. 
Щодня доходили звістки, що там або там зібралися “своєвільні купи”, 
порізали жидів і шляхту; перестрашена публіка немилосердно побільшала 
ще всі вісті, хоч вони справді й без того були страшні. В Київ наз’їздилося 
багато шляхти з околиці та шукали собі захисту по монастирях латинських, 
а особливо православних, ховаючися від київської “черні”, що недвозначно 
показувала співчуття до козаків. По Київу кружили іронічні вірші, уложені 
місцевими “літератами” про польське військо і його провідників:

Коториї прийшли Хмельницького аби піймали,
Сами в неволю у султанську впали,
Поїхали бучно до Криму ридвани —
З совітниками обоє гетьмани...*

Або знов инші, на взір народньої пісні:
Висипався Хміль із міха
І наробив ляхам лиха,
Показав їм розуму,
Вивернув дідчу думу...*

Але все, що було молодшого, завзятішого, не задовольняючись ролею 
глядача, тікало до війська.
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мовчання за добрий знак, думала вона, що він залишив свою гадку, і тільки 
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Одного дуже красного майового ранку отець префект Братської академії 
прийшов до отця ректора з сумною новиною, що на старшім курсі лишилося 
лише трьох спудеїв, і то калікуваті; решта повтікали, очевидно — до війська. 
На сеє отець Гизель, чоловік завзятий і великий український патріот, хоч 
з роду німець, сказав:

— Що ж, отче, може, вони тепер там і потрібніші!
Взагалі київське духовенство дивилося на козацтво більше, як на обо-

ронців віри й рущини, хоч як люде “статочні”, не без того, щоб не боялись 
своєвільної шарпанини. Отець Кирил поглядав на свої книги й потішав себе 
думкою, що того вже скарбу козаки не рушать.

VII
Настуся десь в повітрі ловила найсвіжіші вісті про козацьке військо. 

По Зелених святах Хмельницький прислав до Київа лист, аби кияни го-
тувалися на його приїзд. Ся вістка дуже утішила її, бо ж з Хмельницьким, 
розуміється, мусить прибути в Київ і Грицько. Кілька день прожила вона 
в тих радісних надіях, кожної хвилі сподіваючися Грицька; але час минав, 
а його не було. Нарешті прийшла вже звістка, що Хмельницький став 
табором під Білою Церквою й до Київа не збирається. Але щоб Грицько 
з Білої Церкви не потрапив приїхати до Київа, то вже зовсім годі було 
витолкувати. Настуся не знала, що вже собі й думати. Аж одного вечора 
служниця прибігла сказати, що якийсь козак привіз листа до неї. Настуся 
подякувала долю, що се сталося під час неприсутности отця Кирила, бо той 
був на відправі в церкві, й побігла скоріше по той лист. Справді лист був 
від Грицька Піщенка. Він писав, що ніяк не може приїхати сам до Київа, 
бо порубаний під Корсунем, хоч і без всякої небезпечности для життя; що 
сподівається скоро подужати й прибути, якщо козацьке військо довше 
постоїть під Білою Церквою, і що він її й тепер, як завсіди, любить. То ко-
роткий зміст того довгого листа, повного запевнень про любов і ентузіязму, 
який панував в козацьких рядах по тих нечуваних побідах над польським 
військом. Не вважаючи на вість про рани Грицька, лист незвичайно втішив 
Настусю, і вона його читала й перечитувала без кінця і ліку: головна річ в 
тому, що Грицько її любить й приїде незабаром до неї.

Але її чекало нове розчарування: Грицька не було як не було, а нато-
мість стали приходити вісті, що війна розпочинається наново, що польські 
війська зібрані на Волині, що там вже йдуть битви з козаками, і що сам 
Хмельницький збирається з головним військом з-під Білої Церкви на Во-
линь. Розуміється, не було найменшої надії, щоб такий завзятий козак, як 
Грицько, в тих обставинах відстав від війська й поїхав до Київа.

VIII
Грицько Піщенко був досить сильно порубаний під Корсунем і переле-

жав три місяці на місці, а коли міг рушити, військо вже з-під Білої Церкви 
пішло на Волинь*. Хмельницькому дуже немила була ся перспектива 
дальшої війни, але, зневірений в охоту сейму щиро полагодити справу, про-
вокований зібраними проти його військами під проводом Заславського* й 
Вишневецького, він для свого забезпечення мусив іти проти них. Грицько 
перебував при головнім відділі війська і в Волинській війні мав знову на-
году заслужитися. Належачи ще до перших кадрів козацтва, він був добре 
відомий Хмельницькому, і той дуже цінував його здібності:

— То справедливий козак, — казав на нього не раз Богдан, — чи 
ворожу ватагу знести, чи лист написати — то все утне, як на те здався.

Грицько справді переходив все від якого воєнного поручення до канце-
лярської роботи при гетьмані, де мав товаришем колишнього київського пи-
саря, овруцького шляхтича Івана Виговського, виміняного “за єдну шкапу” 
Хмельницьким у татар по Жовтоводській битві*. Сей тоді ще не здобув собі 
такого незвичайного впливу та віри у гетьмана й разом з Піщенком служив 
до ведення ріжнорідної кореспонденції, яку провадив гетьман.

Лежачи в Корсуні довгі місяці, Грицько мав більше часу й уваги для 
свого кохання, думав і тужив за Настусею. Але тепер його знов обійняв 
той підвищений духовий настрій, що обіймав і цілі маси руського наро-
ду, — свідомість незвичайної ваги тих подій, які на його очах творилися і 
в яких брав він участь. Не бувши прирожденим козаком, здобувши вищу, 
як на той час, освіту, Піщенко виносився над рівень спеціяльно-козацьких 
інтересів, що панували над провідниками руху і над самим Хмельницьким, 
“добрим молодцем, давнім запорожцем”. Така узкоглядність проводирів 
трохи завдавала йому жалю. Перед очима Піщенка носилася перспектива 
увільнення цілого народу “росского”, по шкільній термінології, “аж до Ви-
сли, Люблина й Кракова”*.

Їхати до Київа не було що й думати. Рушаючи на Волинь, Грицько 
переслав лист до Настусі, де потішав її, як умів. Пилявецька катастрофа, 
коли Польща вдруге нагло стратила військо в боротьбі з козаками, давала 
ще поважніше значіння війні*: всі з напруженою увагою слідили, що з того 
вийде, й, розуміється, Грицько тепер нізащо не поїхав би з війська. Похід 
був тяжкий. Почалися осінні дощі, болоття. Хмельницький, не спускаючи 
з уваги нарад елекційного сейму в Варшаві*, поволі, навмисне тягнучи час, 
посувався на захід: стояв під Львовом, потім — під Замостям. Грицька, як 
і багатьох инших, ся тяганина нудила й дражнила; чому не використувати 
часу, поки Польща без короля й без війська не могла собі дати раду, не 
перевернути тієї Польщі догори ногами й не визволити український нарід 
на віки вічні!..
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Натомість прийшла вість про вибір короля, а заразом і лист від ново-
вибраного Яна Казіміра до Хмельницького, де він, дякуючи за “афект” до 
нього (Хмельницький обставав дуже за його вибором), обіцяв задовольнити 
жадання козаків та хотів, аби Хмельницький відвів своє військо “на Україну” 
чекати королівських комісарів. Хмельницький звелів бити з гармат на віват 
новому королю, показував велику радість і 14 падолиста козацьке військо 
рушило назад, взявши незначний окуп з Замостя*.

Поволі рушало військо по падолистовій груді й бездорожжю. Грицько 
був дуже незадоволений таким несподіваним кінцем війни, й під впливом 
сих думок його ще більше тягнуло в Київ, скоріше побачити Настусю. Але 
гетьман якраз показував йому особливу ласку, і Грицько в усякім разі мав 
стільки поваги й любови до нього, що не схотів би зробити йому прикрість, 
відпросившися наперед.

IX
У неділю 17-го грудня 1648 р. в Київі було велике свято: мав при-

бути Хмельницький Волинським шляхом, від Білгородки*. Про се було 
повідомлено наперед, і місто, духовенство, і все, що було живого в Київі 
(крім тієї перехованої шляхти, розуміється), готувалось приймати “про-
тектора руського народу і грецької релігії”, тим більше — помиреного 
тепер з королем. Митрополит Сільвестр Кос* разом з патріархом ієру-
салимським Паїсієм, що пробував тоді в Києві, чекаючи Хмельницького, 
з усім головнішим духовенством, з магістратом, з братством виїхав йому 
назустріч пополудні. Сила-силенна народу з Київа і з околиці рушила теж 
на Білгородський шлях. Коли Хмельницький зблизився на чолі старшини, 
на чудеснім воронім багато вбранім коні, з білими перами на соболій шапці, 
патріарх з митрополитом вийшли з саней йому назустріч з хрестом та свяче-
ною водою. Хмельницький і старшина злізли з коней і підійшли до хреста. 
Тут приступив магістрат та підніс гетьману хліб-сіль на срібній тарілці. По 
сім стала пописуватись Академія: один з професорів виголосив латинську 
промову, де величав Хмельницького як “Нового Мойсея, опекуна, спаси-
теля, свободителя народу від лядського іга єгіпетського”, — “для того-то і 
названий був Богданом — від Бога даний руському народу”. По тім пішли 
многоліття й слави. Сила народу переймала кожний оклик, з замку почали 
бити “славу” гармати, а далі спудеї Академії стали співати кант:

Вічної похвали от нас єсть достоін*
Храбрий на землі і на морі воін — 
Войск запорозьких Хмельницький старіший,
Вождь ізрадніший. 
Отечество над вся паче возлюбивий 
І його ради ні во что вмінивий 

Розкоші, покой, користі, інтрати,
І вся привати і т. д.

При співанню того канту патріарх запросив Хмельницького в сані ми-
трополита, в котрих вони приїхали, й посадив митрополита по ліву руку, а 
Хмельницького — по праву від себе. Окружений кінною старшиною і масою 
народу, поїзд звідти під’їхав до відновленої покійним Могилою Софійської 
катедри, де його стріло духовенство в ризах і зараз почалося Богослуження.

Отець Кирил теж був між зібраним духовенством і його запрошено 
звідти на перекуску до митрополита, що приймав у себе гетьмана. Коли він, 
скинувши ризи, а взявши теплу керею, з своєю довгою палицею з срібною 
головкою у руці, виходив бічними дверми з катедри, до нього приступив 
якийсь молодий та гарний козак і поцілував його в руку.

— Чи пізнаєте, панотче, мене? — спитав він.
— Я — тебе? А ти ж звідки?
— Я Грицько Піщенко, коли пам’ятаєте.
Справді Грицька досить трудно було пізнати. Він обсмалився й наче 

виріс, мав страшні вуса, поважну поставу і був багато по-козацькому 
вбраний. Отець Кирил в першу хвилю зрадів з несподіванки й почав з ним 
чоломкатись, але разом спинився:

— Чекай! Я з тобою, як з добрим, а ти зо мною як? Казав я тобі — не 
подарую, якщо підеш до війська. Я сподівався з тебе на старості літ потіху 
мати, а ти науку покинув та бач — який лицар! А був би з тебе добрий 
богослов! Як ти тоді деклямував за Ксенофанеса, га? Тільки то схибив, що 
казав за ту власть диявольську...

Грицько сумно прослухав тієї бесіди.
— То так мене стрічаєте, отче? — гірко сказав він. — Я скільки разів 

був в небезпечності, груди свої наставляв, крови своєї не жалував за наш 
нарід та потішав себе, що стрінете мене, як доброго сина свого народу, а 
ви натомість...

— Та що ж, — утихомирився трохи отець Кирил, — за заслугу тобі 
слава, а мені все жаль: наче сина мав і стратив.

Духовенство вже все виходило з катедри, й отець Кирил мусив 
спішџтися.

— Чи ж позволите сього року бодай на кутю прийти, як давніше? — 
спитав козак.

— Приходь, хто ж тобі боронить? Тільки мені все шкода... — відповів 
отець Кирил, прощаючись з ним.

X
Отець Кирил, вернувшися до господи, оповів Настусі свою стрічу з 

Грицьком, але, помітивши, що вона незвичайно з того втішилася, додав:
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— Викинь ти його з голови! Я з його сподівався на старість потіху мати, 
але мені козака в зяті не треба. — І щоб перервати неприємну розмову, він 
пішов до своєї світлиці й зачинив двері.

Сі слова були дуже прикрі Настусі, але над усім панувала тепер у неї 
радість, що Грицько вернувся живий і здоровий, що вона його скоро по-
бачить, і що він, видко, її пам’ятає, коли просився до них на кутю.

Нарешті зблизився і той так жданий Святий вечір. Як звичайно, при-
брано було все, й отець Кирил засів до столу “со чадами і домочадцями”. 
Настуся, що нетерпляче чекала й дивувалась, що Грицько забарився, зараз 
учула, що хтось застукав, і вислала хлопця.

Справді то був Грицько Піщенко. Він увійшов тихенько в синім жу-
пані, підперезаний турецьким шалевим поясом з багато кованою шаблею. 
Почоломкався з отцем Кирилом і нерішуче став перед Настусею, що за-
червонілась і засоромилась, розрадувана й щаслива, що його бачить.

— Ну, Григорію, сідай скорше! — сказав отець Кирил, і Святовечірній 
обряд пішов звичайним порядком.

Покінчивши з кутею й відіславши службу, отець Кирил зістався при 
столі з донькою і Григорієм та ще одним далеким свояком, що звичайно з 
ним разом їв кутю. Пішли оповідання й розмови. Грицько, учасник цілої 
війни і близький до Хмельницького чоловік, багато чого мав розказати; і 
не зчулись, як заспівав півень.

Потішений розмовою, отець Кирил казав Грицькові приходити, поки 
буде в Київі, але, прощаючися з ним, сказав:

— Тільки то пам’ятай, Григорію: я тебе люблю й тобі радий, але зятем 
я козака мати не хочу, тож і не забирай собі чогось у голову. Було мене 
слухатись, як казав не йти у козаки.

Завзятий був старий.
XI

Піщенко по приїзді до Київа мав багато роботи в гетьманській кан-
целярії. Виговський поїхав на Різдвяні свята додому; роз’їхалися й деякі 
инші “літерати”. Тим часом Хмельницький вів доста велику кореспонден-
цію і проволоки вона не терпіла. Тож і другого дня Різдва Піщенко перед 
Службою Божою прийшов до воєводської палати на замку, де жив тепер 
Хмельницький, до роботи. Хмельницький пізно вернувся звечора від 
патріарха, у котрого часто бував сі дні й довго просиджував, і Грицько, не 
ждучи його виходу, приладився до роботи. Хмельницький дійсно вийшов 
до його аж перед самим богослуженням.

— Гаразд, синашу, — привітав він Грицька, — що ти вже коло роботи, 
а я заспав — засидівся у панотця, аби ти чого злого не подумав. 

Хмельницький був веселий і говіркий, що часто бувало з ним в сі останні 
дні. Він взагалі переживав, видко, якісь важні внутрішні переміни, часто 

задумувавсь, а знов бував балакучий, в якімсь піднесенім настрою. Се тол-
кували головно впливом розмов з патріархом, чоловіком дуже освіченим, 
з широким політичним світоглядом.

Грицько почав здавати гетьманові справи з своєї кореспонденції, але 
Хмельницький перебив його:

— Але що ти виглядаєш якось сумно, мовби що загубив? Признавайся! 
— Та я нічого... 
— Кажи кому иншому! Що тобі сталося?
— Та сором ніби сказати, батьку! За дівчиною тужу.
— От тобі на! Нехай вона за тобою тужить, а не ти за нею.
— Та й вона тужить... — і Грицько оповів цілу історію, як вони люби-

лися з Настусею, і як отець Кирил нагло змінився до його, постановивши, 
що не віддасть доньки за козака.

— Прозивається Кирило Іванович? Та я його знаю гай-гай ще відколи!
— Може бути! Він теж казав, що вас знав!
— То в його одна донька? Гаразд, я вже знаю. А тобі кажу, що все се 

вийде на добре, — як мене знаєш! А тим часом не журись, і по служенію 
ото допиши.

Грицько, хоч не давав особливого значіння словам Хмельницького, 
трохи, одначе, потішений був, поділивши своє сердечне горе з кимсь иншим.

Другого дня — на св. Федора Начертаного Хмельницький святкував 
свої именини*. На служенію патріарх причащав його, і взагалі показана 
була йому всяка можлива честь. По служенію Хмельницький приймав у 
себе в воєводській палаті патріарха, митрополита, важніше духовенство, 
значніше міщанство. Се було щось посереднє між обідом і перекускою: 
подали горілки і при них — солодкі закуски, пампушки з часником — на 
фундамент, далі особливу якусь яєчню з ріжними травами, якої теперешні 
господині зовсім не знають, залиту мигдалевим оршадом рибу-осетрину з 
шафрановим, улюбленим в ті часи, соусом; пили горілки, мед, пиво й ріжні 
вина — і привезені, й місцеві: в Київі тоді було багато винограду, особливо 
на монастирських і церковних ґрунтах.

Коли встали з-за столу, Хмельницький спитав між иншим митрополита:
— Щоб не забути: чи є, отче, може, тут з вами Матербозький протопоп?
— Єсть, а може, маєте що до нього?
— Маю, якби ви були ласкаві мені його показати? Я його колись знав, 

та не пізнав би вже в лице.
Митрополит покликав до себе отця Кирила.
— От вже б не пізнав ніяк вас, панотче! — сказав до його гетьман, 

коли він надійшов.
— Чим можу служити ясновельможному? — запитав отець Кирил, 

поклонившись гетьманові.
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— Викинь ти його з голови! Я з його сподівався на старість потіху мати, 
але мені козака в зяті не треба. — І щоб перервати неприємну розмову, він 
пішов до своєї світлиці й зачинив двері.

Сі слова були дуже прикрі Настусі, але над усім панувала тепер у неї 
радість, що Грицько вернувся живий і здоровий, що вона його скоро по-
бачить, і що він, видко, її пам’ятає, коли просився до них на кутю.

Нарешті зблизився і той так жданий Святий вечір. Як звичайно, при-
брано було все, й отець Кирил засів до столу “со чадами і домочадцями”. 
Настуся, що нетерпляче чекала й дивувалась, що Грицько забарився, зараз 
учула, що хтось застукав, і вислала хлопця.

Справді то був Грицько Піщенко. Він увійшов тихенько в синім жу-
пані, підперезаний турецьким шалевим поясом з багато кованою шаблею. 
Почоломкався з отцем Кирилом і нерішуче став перед Настусею, що за-
червонілась і засоромилась, розрадувана й щаслива, що його бачить.

— Ну, Григорію, сідай скорше! — сказав отець Кирил, і Святовечірній 
обряд пішов звичайним порядком.

Покінчивши з кутею й відіславши службу, отець Кирил зістався при 
столі з донькою і Григорієм та ще одним далеким свояком, що звичайно з 
ним разом їв кутю. Пішли оповідання й розмови. Грицько, учасник цілої 
війни і близький до Хмельницького чоловік, багато чого мав розказати; і 
не зчулись, як заспівав півень.

Потішений розмовою, отець Кирил казав Грицькові приходити, поки 
буде в Київі, але, прощаючися з ним, сказав:

— Тільки то пам’ятай, Григорію: я тебе люблю й тобі радий, але зятем 
я козака мати не хочу, тож і не забирай собі чогось у голову. Було мене 
слухатись, як казав не йти у козаки.

Завзятий був старий.
XI

Піщенко по приїзді до Київа мав багато роботи в гетьманській кан-
целярії. Виговський поїхав на Різдвяні свята додому; роз’їхалися й деякі 
инші “літерати”. Тим часом Хмельницький вів доста велику кореспонден-
цію і проволоки вона не терпіла. Тож і другого дня Різдва Піщенко перед 
Службою Божою прийшов до воєводської палати на замку, де жив тепер 
Хмельницький, до роботи. Хмельницький пізно вернувся звечора від 
патріарха, у котрого часто бував сі дні й довго просиджував, і Грицько, не 
ждучи його виходу, приладився до роботи. Хмельницький дійсно вийшов 
до його аж перед самим богослуженням.

— Гаразд, синашу, — привітав він Грицька, — що ти вже коло роботи, 
а я заспав — засидівся у панотця, аби ти чого злого не подумав. 

Хмельницький був веселий і говіркий, що часто бувало з ним в сі останні 
дні. Він взагалі переживав, видко, якісь важні внутрішні переміни, часто 

задумувавсь, а знов бував балакучий, в якімсь піднесенім настрою. Се тол-
кували головно впливом розмов з патріархом, чоловіком дуже освіченим, 
з широким політичним світоглядом.

Грицько почав здавати гетьманові справи з своєї кореспонденції, але 
Хмельницький перебив його:

— Але що ти виглядаєш якось сумно, мовби що загубив? Признавайся! 
— Та я нічого... 
— Кажи кому иншому! Що тобі сталося?
— Та сором ніби сказати, батьку! За дівчиною тужу.
— От тобі на! Нехай вона за тобою тужить, а не ти за нею.
— Та й вона тужить... — і Грицько оповів цілу історію, як вони люби-

лися з Настусею, і як отець Кирил нагло змінився до його, постановивши, 
що не віддасть доньки за козака.

— Прозивається Кирило Іванович? Та я його знаю гай-гай ще відколи!
— Може бути! Він теж казав, що вас знав!
— То в його одна донька? Гаразд, я вже знаю. А тобі кажу, що все се 

вийде на добре, — як мене знаєш! А тим часом не журись, і по служенію 
ото допиши.

Грицько, хоч не давав особливого значіння словам Хмельницького, 
трохи, одначе, потішений був, поділивши своє сердечне горе з кимсь иншим.

Другого дня — на св. Федора Начертаного Хмельницький святкував 
свої именини*. На служенію патріарх причащав його, і взагалі показана 
була йому всяка можлива честь. По служенію Хмельницький приймав у 
себе в воєводській палаті патріарха, митрополита, важніше духовенство, 
значніше міщанство. Се було щось посереднє між обідом і перекускою: 
подали горілки і при них — солодкі закуски, пампушки з часником — на 
фундамент, далі особливу якусь яєчню з ріжними травами, якої теперешні 
господині зовсім не знають, залиту мигдалевим оршадом рибу-осетрину з 
шафрановим, улюбленим в ті часи, соусом; пили горілки, мед, пиво й ріжні 
вина — і привезені, й місцеві: в Київі тоді було багато винограду, особливо 
на монастирських і церковних ґрунтах.

Коли встали з-за столу, Хмельницький спитав між иншим митрополита:
— Щоб не забути: чи є, отче, може, тут з вами Матербозький протопоп?
— Єсть, а може, маєте що до нього?
— Маю, якби ви були ласкаві мені його показати? Я його колись знав, 

та не пізнав би вже в лице.
Митрополит покликав до себе отця Кирила.
— От вже б не пізнав ніяк вас, панотче! — сказав до його гетьман, 

коли він надійшов.
— Чим можу служити ясновельможному? — запитав отець Кирил, 

поклонившись гетьманові.
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— Маю до вас, отче, орудку, та не знаю, коли б мені з нею до вас 
можна було звернутися.

— Кожного часу готовий я, коли чим можу служити.
— Е, то орудка немала, треба її докладно розібрати. Коли вам добре, 

то я до вас зайду завтра по служенію.
Отець Кирил заявив свою готовість прийняти у себе гетьмана й ві-

дійшов, ломлячи голову над тим, як його приймати, такого несподіваного 
й важного гостя, а ще більше — що б то могла бути за “немала орудка”. 
По довгих міркуваннях прийшов він до дуже невеселої гадки, що, мабуть, 
гетьман, осівшись в замку на Киселівці*, потребує тих Матербозьких 
ґрунтів, що на Щекавиці. І, вернувши додому, отець Кирил почав витягати 
старі акти, на яких оперті були права Матербозької церкви на ґрунти, аби 
боронити її права перед ясновельможним гостем.

XII
Отець Кирил умисно трохи раніш скінчив служеніє, щоб самому погля-

нути, як прибрали хату до стрічі гетьмана. Та прибралися добре. Вистелили 
світлицю килимами, придбали доброго вина й відповідної перекуски. На-
стуся убралася в найкращу свою одежу, й отець Кирил вислав глядачів — 
виглядати гостей.

Хмельницький вибрався в гостину з паном Антоном Ждановичем, 
київським полковником, але взяв з собою й Грицька Піщенка. Грицькові він 
нічого не казав ані про свій замисел, ані про свою розмову з Матербозьким 
протопопом, але коли Грицько тепер почув, що гетьман їде до отця Кирила, 
мусив догадатися, що гетьман щось хоче за нього вставлятись і, не знаючи, 
що з того вийде, з великим неспокоєм їхав перед гетьманом з замку на 
Киселівці на подільський ринок. Кілька гарно убратих джур їхали за ними.

Був ясний, морозний день перед полуднем. Гетьман, виїхавши на ринок, 
де стояла Успенська церква, казав Грицькові зачекати з джурою тут, а сам 
з полковником і з иншими джурами поїхав до попівства, й Грицько зістався 
з своїми страхами й надіями.

Глядачі справді заздалегідь сповістили отця Кирила, що гетьман на-
ближається, й ще гості над’їздили до подвір’я, а вже отець Кирил стояв у 
воротях, здалека вітаючи гетьмана.

Гетьман з полковником лишили під воротами джурів при конях, а знов 
иншим на руки скинули в сінях свої підбиті футром кереї й шапки. Гетьман 
мав на собі ясно-синій жупан з дорогими ґудзиками, підперезаний шальовим 
поясом; він був ще не старий, високий і сильний чоловік, з чорнявим, сухим і 
кістлявим лицем, як часто й тепер між чигиринцями; був веселий, “в гуморі”.

На порозі світлиці чекала гетьмана Настуся, а служниця держала по-
ставець з фляшками. Гетьман з полковником випили по чарці доброї горілки 

й, закусивши по-різдвяному не солодощами, а смаженою ковбасою, посідали 
на ослоні, а Настуся вийшла.

— Гарну доньку маєте, панотче! Шкода таке добро у себе укривати, — 
сказав гетьман,

— Що ж — вона мені не заважає! — відповів отець Кирил.
— Знаю, але час би їй і в своїй хаті панувати. А ми, власне, до вас у сій 

справі, їздили ми, бачите, по степах, по горах, по глибоких ярах, гонили ми 
по великих звірях і загнали ми куницю аж у вашу столицю. Побачили ми 
слід до вашого двора, аж тепер бачимо, що то не куниця, а красна дівиця. 
Але знаємо й на той товар купця — маємо доброго молодця. Отже, ваш 
крам, а наш купець, чи підійде наш добрий молодець?

Отець Кирил з зачудованням слухав таких несподіваних річей.
— Жартуєте, ясновельможний пане гетьмане!
— З жартами так далеко не їхали б, — відповів гетьман. — Та й не 

така се річ, щоб жартувати. Скажіть же нам, чи здасться наш купець,  
добрий молодець?

— Як же зветься ваш купець, коли вже на те йде?
— З доброго роду й доброї слави, козак славний, а на ім’я зветься 

Грицько Піщенко.
— Грицько Піщенко! — з зачудованням скрикнув отець Кирил. — А 

ви ж звідки його знаєте, ясновельможний пане гетьмане?
— Де ж би мені його не знати: булисьмо з ним разом і на Жовтих 

Водах, і під Корсунем, і під Пилявцями, і під Замостям, — скрізь єсьмо з 
ним бували. Козак добрий, на все здався. Правда, пане полковнику?

— Еге ж, хлопець добрий, не пожалуєте, панотче, як матимете такого 
зятя.

— Що ж, панотче, — запитав Хмельницький, — яке ж буде на се 
ваше слово?

Отець Кирил опинився в дуже трудному стані. Який там не єсть славний 
козак Грицько, але ж він не може бути таким богословом, якого треба, аби 
бути помічником і наслідником отцю Кирилу.

Але не відмовити ж гетьманові!
— Що ж, то нехай донька скаже, то її річ. — Покликали Настусю.
— От, доню, сватає тебе Грицько Піщенко. Чи маєш свобідну волю 

йти за нього?
Настуся завстидалась і замішалась і не могла нічого сказати.
— Що ж, доню? — вдруге запитав отець Кирил. — От пан гетьман 

чекають твоєї відповіди.
— Маю, — ледве чутно, спустивши очі, сказала Настуся.
— От і гаразд! — утішився гетьман. 
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Обміняли хліб святий: не забув і його запасливий гетьман. Послали за 
молодим. Настуся винесла на тарілці рушники пов’язати сватів.

— От, синашу, — сказав гетьман Грицькові, як той прийшов. — Казав 
тобі не журитись — от воно на моє й вийшло: висватав тобі красну діви-
цю. Дай вам, Боже, в добрі та в гаразді проживати, нас, старостів, добром 
споминати. І ви, панотче! Маєте доброго зятя, то вже вам кажу: буде мати 
що їсти й пити і в чім походити!

То вже говорилося при чарці; тим часом з’явилася і випивка, й перекуска.
— Ну, панотче, — сказав гетьман, закусивши, — будемо говорити 

тепер далі... Кажіть, який посаг даєте за донькою? Бо наш молодець не 
абиякий! Від завтрашнього дня наставлений Грицько Піщенко сотником у 
Київі. Правда, пане полковнику?

— Правда, пане гетьмане, буде собі у Київі сотникувати, аби міг і 
війську служити, і молодої жінки пильнувати.

Грицько й отець Кирил поклонилися низенько гетьманові за таку ласку. 
І то сказати, такому молодикові сотниківство, та ще у Київі!

Гетьман ще побалакав і, прощаючися з отцем Кирилом, сказав якнай-
скорше готуватися до весілля.

А Грицько — Грицько, розуміється, не спішився з господи отця Кирила 
й міг тепер уже досхочу наговоритися з своєю Настусею.

От яка достовірна історія сталася 28 грудня 1648 року. Про дальше 
нема чого довго розказувати. Перед заговінами було весілля*. Сильно там 
гуляли. Велика біда була курячому, гусячому роду. Отець Кирил справив 
добрий посаг доні, але не прийшлося тому добру красуватись на возі, їдучи 
до нової хати, бо зять пішов у прийми до тестя. Грицько справді дістав зараз 
київське сотниківство, і в козацькім реєстрі 1649 р. може кожний цікавий 
і тепер його прочитати на чолі київської сотні*. Отсе все — що Грицько 
зістався в Київі і мав мешкати при тестю, — трохи помирило отця Кирила 
з своєю долею; хоч, розуміється, далеко ліпше було б, якби Грицько не 
зрадив богословію й по тестеві перейняв парафію й бібліотеку.

Але тоді не було б і сієї достовірної різдвяної історії.

НІЧ

День хилився до заходу, але наоколо зовсім не помітно було вечірнього 
заспокоєння. Навпаки, жвавий і неспокійний рух все тільки зростав.

На чорних полях журавлі ще крутили свій воєнний танець, паруючись 
на сей рік. В непроглядно густих вербах над низиною потоку птаство за-
водило якісь безнадійно гарячі спори, пересипані криком. Звірята й люди 
однаково чули прилив якихось неспокійних сил. Здавалося, приглянувшись 
уважніше, можна було помітити, як тривожно ворушилася земля, томлячися 
бажанням розродитися силою живих істот, що бушували в ній.

Ніч спускалася, вогка й тепла, але дотик її ніжного пахучого покри-
вала, що оповивало землю, тільки ще більше дражнив і підіймав енергію 
життя. Міріяди животінь тиснулися на світ. Сухе листя рухалось і шамотіло 
під ударами трав, що пробивали собі вихід із землі в світ. Комахи, жуки, 
хробаки розривали покрови своїх сховів в пориві жадоби руху і множення. 
Набряклі пупінки тріскали, сповняючи солодкавим бальзамічним запахом 
повітря, наповнене густими випарами життя і бажання.

Трепихання життя переливалося густою піною переповненої чаші.
Коли ніч стемніла, долина наповнилась незвичайним рухом.
Фіртка неустанно рипіла, впускаючи на цвинтар юрби хлопців підлітків 

і парубків в нових настовбурчених свитках і таких же чоботях, підкованих 
великими нестертими залізними підковами. Вони наповнили голосом ти-
хий дідинець, де беззвучно витали тіні мерців, щільно обсадили весь сей 
церковний горб, що підіймається над долиною стрепихатих верб. Одні сту-
чать своїми підковами на платформі дзвіниці, на її сходах. Инші йдуть до 
середини темної церкви, “на одіяніє”*. Але вони недовго зістаються там, і 
найбільше їх бере участь в розкладанню огнищ. Червоні стовпи іскор, огню 
й диму підіймаються наоколо церкви. Вони то опадають, то підіймаються 
високо, коли хлопцям удається розшукати якусь значнішу штуку до спа-
лення. Святий огонь-чиститель палить і нищить мертві останки й очищає 
землю для нового життя. Він проганяє ворожих духів холоду та смерти й 
помагає землі розродитися.

Весела, шумлива юрба кипить наоколо огнів. З-за тісних груп люд-
ських тіл огонь проривається тільки непевними, рухливими промінями в 
темну долину й надає фантастичний характер тому рухові, що йде далі на 
дорозі в долині. Групи людей, темних і загадкових, як гноми, чергуються 
з запряжками волів і возами з “свяченим”. Таємничий рух і оживлення 
зростають на церковнім горбі. Темні купи людей ворушаться серед могил 
і нагробних хрестів, і нелегко відрізнити сі невиразні постаті людські від 
темних гілляк, що розпростираються над ними, і нагробних хрестів, що 



122 ПРОЗА На траві 123Ніч

Обміняли хліб святий: не забув і його запасливий гетьман. Послали за 
молодим. Настуся винесла на тарілці рушники пов’язати сватів.

— От, синашу, — сказав гетьман Грицькові, як той прийшов. — Казав 
тобі не журитись — от воно на моє й вийшло: висватав тобі красну діви-
цю. Дай вам, Боже, в добрі та в гаразді проживати, нас, старостів, добром 
споминати. І ви, панотче! Маєте доброго зятя, то вже вам кажу: буде мати 
що їсти й пити і в чім походити!

То вже говорилося при чарці; тим часом з’явилася і випивка, й перекуска.
— Ну, панотче, — сказав гетьман, закусивши, — будемо говорити 

тепер далі... Кажіть, який посаг даєте за донькою? Бо наш молодець не 
абиякий! Від завтрашнього дня наставлений Грицько Піщенко сотником у 
Київі. Правда, пане полковнику?

— Правда, пане гетьмане, буде собі у Київі сотникувати, аби міг і 
війську служити, і молодої жінки пильнувати.

Грицько й отець Кирил поклонилися низенько гетьманові за таку ласку. 
І то сказати, такому молодикові сотниківство, та ще у Київі!

Гетьман ще побалакав і, прощаючися з отцем Кирилом, сказав якнай-
скорше готуватися до весілля.

А Грицько — Грицько, розуміється, не спішився з господи отця Кирила 
й міг тепер уже досхочу наговоритися з своєю Настусею.

От яка достовірна історія сталася 28 грудня 1648 року. Про дальше 
нема чого довго розказувати. Перед заговінами було весілля*. Сильно там 
гуляли. Велика біда була курячому, гусячому роду. Отець Кирил справив 
добрий посаг доні, але не прийшлося тому добру красуватись на возі, їдучи 
до нової хати, бо зять пішов у прийми до тестя. Грицько справді дістав зараз 
київське сотниківство, і в козацькім реєстрі 1649 р. може кожний цікавий 
і тепер його прочитати на чолі київської сотні*. Отсе все — що Грицько 
зістався в Київі і мав мешкати при тестю, — трохи помирило отця Кирила 
з своєю долею; хоч, розуміється, далеко ліпше було б, якби Грицько не 
зрадив богословію й по тестеві перейняв парафію й бібліотеку.

Але тоді не було б і сієї достовірної різдвяної історії.

НІЧ

День хилився до заходу, але наоколо зовсім не помітно було вечірнього 
заспокоєння. Навпаки, жвавий і неспокійний рух все тільки зростав.

На чорних полях журавлі ще крутили свій воєнний танець, паруючись 
на сей рік. В непроглядно густих вербах над низиною потоку птаство за-
водило якісь безнадійно гарячі спори, пересипані криком. Звірята й люди 
однаково чули прилив якихось неспокійних сил. Здавалося, приглянувшись 
уважніше, можна було помітити, як тривожно ворушилася земля, томлячися 
бажанням розродитися силою живих істот, що бушували в ній.

Ніч спускалася, вогка й тепла, але дотик її ніжного пахучого покри-
вала, що оповивало землю, тільки ще більше дражнив і підіймав енергію 
життя. Міріяди животінь тиснулися на світ. Сухе листя рухалось і шамотіло 
під ударами трав, що пробивали собі вихід із землі в світ. Комахи, жуки, 
хробаки розривали покрови своїх сховів в пориві жадоби руху і множення. 
Набряклі пупінки тріскали, сповняючи солодкавим бальзамічним запахом 
повітря, наповнене густими випарами життя і бажання.

Трепихання життя переливалося густою піною переповненої чаші.
Коли ніч стемніла, долина наповнилась незвичайним рухом.
Фіртка неустанно рипіла, впускаючи на цвинтар юрби хлопців підлітків 

і парубків в нових настовбурчених свитках і таких же чоботях, підкованих 
великими нестертими залізними підковами. Вони наповнили голосом ти-
хий дідинець, де беззвучно витали тіні мерців, щільно обсадили весь сей 
церковний горб, що підіймається над долиною стрепихатих верб. Одні сту-
чать своїми підковами на платформі дзвіниці, на її сходах. Инші йдуть до 
середини темної церкви, “на одіяніє”*. Але вони недовго зістаються там, і 
найбільше їх бере участь в розкладанню огнищ. Червоні стовпи іскор, огню 
й диму підіймаються наоколо церкви. Вони то опадають, то підіймаються 
високо, коли хлопцям удається розшукати якусь значнішу штуку до спа-
лення. Святий огонь-чиститель палить і нищить мертві останки й очищає 
землю для нового життя. Він проганяє ворожих духів холоду та смерти й 
помагає землі розродитися.

Весела, шумлива юрба кипить наоколо огнів. З-за тісних груп люд-
ських тіл огонь проривається тільки непевними, рухливими промінями в 
темну долину й надає фантастичний характер тому рухові, що йде далі на 
дорозі в долині. Групи людей, темних і загадкових, як гноми, чергуються 
з запряжками волів і возами з “свяченим”. Таємничий рух і оживлення 
зростають на церковнім горбі. Темні купи людей ворушаться серед могил 
і нагробних хрестів, і нелегко відрізнити сі невиразні постаті людські від 
темних гілляк, що розпростираються над ними, і нагробних хрестів, що 
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розтягають над ними свої рамена. Гроби, дерева і люди — все мішається, 
рушається і коливається в сю чудову ніч, повну тайни й очікування.

Велика містерія нависла над землею. І все притаїлося, ждучи її 
об’явлення.

Серед сього здержливого руху і безпокійної тиші відчинилися двері 
темної церкви й випустили процесію. Разом з тим різко затрепихалися 
дзвони під нервовими, напруженими ударами добровольців-дзвонарів, що 
так довго чекали сього щасливого моменту. Звуки спочатку різкі і нерівні, 
далі трохи більш гармонійні, поплили по широких просторах доохресних 
долин, і назустріч їм летіли такі ж звуки, тільки ослаблені віддаленням і 
через те більш музикальні, з далеких сусідніх горбів, вінчаних червоною 
луною огнів, де чулося таке ж оживлення і рух життя.

Юрба людська лилася без кінця з розчинених дверей, з корогвами, 
фанами, хрестами, лихтарями, образами, що в півтьмі прибирали фантас-
тичні контури і форми, серед червоних плям світла, що миготіли, гасли під 
поривами весняного вітру — і засвічувалися знову. Крикливі, різкі голоси 
співають сумний, похоронний мотив, але слова його звучать радісною ві-
стю життя, і самий спів щодалі лунає все більш тріюмфально. Сильні руки 
з завзяттям витримують корогви против ударів весняного вітру, як побідні 
прапори, їх прапорища шелестять, опираючись о гілляки дерев, що звисають 
над церквою, й радісно обіймаються з ними. Люди йдуть в густій юрбі серед 
могильних горбків своїх дідів і не можуть стриматися, щоб не потріпати 
привітно їх глибоко порепаних, напівзогнилих намогильних хрестів, діля-
чися з ними своїм радісним екстазом, що проймає їх усіх, всю юрбу. Вони 
підспівують співом серед веселого, галасливого гуку дзвонів і чують, як до 
їх крикливих, живих людських голосів примішуються глухі звуки иншого 
світу. На їх пісні побіди над смертю відзивають голоси мертвого світу, повні 
радости і співчуття.

Дзвони змовкли раптом. Люде стоять перед темними, зачиненими 
дверима серед напруженої тиші людської юрби, серед містичного, повного 
звуків, мовчання природи. Вони жадають приступу — вступу для тріюм-
фального походу життя. І коли співці, нарешті, зачинають тріюмфальну піс-
ню воскресення, двері відчиняються перед ними. Преображена, просвітлена 
церква розкриває їм своє святочне нутро. Проворні паламарі в штивних, 
обшитих юхтом, свитках і в монументальних чоботях спішно проробили 
свою нехитру церемонію перебирання церкви. Чорні страсні образи замінені 
золотими, жалібні застілки — червоними. І не вважаючи на щорічне по-
вторення, ся нехитра церемонія сердечно розчулює всіх. Старенькі червоні 
плахти з потертими галунами тішать їх як не знати яка краса. Ах, се ж 

радість! І вона чується у всім. В сих масивних купах поломіння тоненьких 
свічечок, що стирчать пучками скрізь. В надзвичайній масі голосів на хорах, 
що співають так нечувано завзято. В галасливих дзвонах, що спішать обі-
зватися в кожній хвилі й пильнують надзвонити в призначений їм момент 
якнайбільше й найсильніше. Як міцно і рівно тримається сього дня старий 
панотець, скинувши з плеч свої вісім десятків; як розкішно блищить його 
волосся на нових сріблястих ризах, і як сильно звучить його голос, коли він 
заводить великодні пісні.

Ах, сі пісні перейняті такою радістю, що не можна їх довго слухати 
пасивно. Люде підспівують і похитуються ритмічно. Вони хотіли б пусти-
тися якимсь урочистим хороводом, побожним танцем святого царя перед 
святим ковчегом. Радість в них така велика, що вони не можуть проти-
витись екстатичній жадобі руху. Виходять на дідинець, инші йдуть то до 
ясно освітленої церкви, то до темного цвинтаря, щоб дати вихід радісній 
екстазі. Прислухуються знадвору співам, підспівують їм півголосом. І знову 
причувається, що разом з ними приспівують якісь хори, приглушені, але 
такі ж радісні. Чи се покоління одшедших підспівують разом з ними? Ні, 
тут чуються ноти відмінні — тільки в дуже загальнім характері схожі з 
сим великоднім співом. Чи се покоління давнішні, які ще не знали Пасхи і 
не вміли сих пісень? Вони співають пісню весняного відродження, не зна-
ючи Христа. Се ж така недавня річ, сей християнський культ. Йому в сих 
сторонах минуло ледве кілька сот літ!

Був Великий Пан, потім з’явився страждущий Діоніс*; дев’ятнадцять 
століть тому з’явився Христос. Природа ще не знає його: вона не може 
слідити за такими новими явищами, їй незнана ідея духового відродження, 
тріюмфу над матеріяльною смертю вічного життя духу. Вона співає старий 
гімн Великому Панові, вічноживущій в вічнім оновленню сили життя. І в 
нинішніх великодніх співах пізнає вона свій старий гімн, і до сих великодніх 
пісень підспівує на честь Великого Пана. І в нинішніх душах, в нинішній 
великодній екстазі чи не відзивається старе свято весни, і сі веселі юрби чи 
не продовжують несвідомо її старий культ?

Знову яряться дзвони, знову деруться співаки. Нова процесія, вже 
при ранішнім світлі, обходить знову церкву. Але всі вже втомлені довгою 
нічною екстазою. Упоєні, хмільні радістю, люди хитаються, йдучи знову 
під похилими гілляками, серед густо зрошених могил і гробівців.

Чути близькість сонця. Птаство наново підіймає крик на деревах. Пу-
пінки й пучки розпукуються, спішачися побачити світло. Листя і пагонці, 
тільки що вибившися з землі, розкриваються настрічу дню. Свіжонароджені 
покоління комах радісно роззираються в сім безмірно широкім і блискучім 
світі.



124 ПРОЗА На траві 125Ніч

розтягають над ними свої рамена. Гроби, дерева і люди — все мішається, 
рушається і коливається в сю чудову ніч, повну тайни й очікування.

Велика містерія нависла над землею. І все притаїлося, ждучи її 
об’явлення.

Серед сього здержливого руху і безпокійної тиші відчинилися двері 
темної церкви й випустили процесію. Разом з тим різко затрепихалися 
дзвони під нервовими, напруженими ударами добровольців-дзвонарів, що 
так довго чекали сього щасливого моменту. Звуки спочатку різкі і нерівні, 
далі трохи більш гармонійні, поплили по широких просторах доохресних 
долин, і назустріч їм летіли такі ж звуки, тільки ослаблені віддаленням і 
через те більш музикальні, з далеких сусідніх горбів, вінчаних червоною 
луною огнів, де чулося таке ж оживлення і рух життя.

Юрба людська лилася без кінця з розчинених дверей, з корогвами, 
фанами, хрестами, лихтарями, образами, що в півтьмі прибирали фантас-
тичні контури і форми, серед червоних плям світла, що миготіли, гасли під 
поривами весняного вітру — і засвічувалися знову. Крикливі, різкі голоси 
співають сумний, похоронний мотив, але слова його звучать радісною ві-
стю життя, і самий спів щодалі лунає все більш тріюмфально. Сильні руки 
з завзяттям витримують корогви против ударів весняного вітру, як побідні 
прапори, їх прапорища шелестять, опираючись о гілляки дерев, що звисають 
над церквою, й радісно обіймаються з ними. Люди йдуть в густій юрбі серед 
могильних горбків своїх дідів і не можуть стриматися, щоб не потріпати 
привітно їх глибоко порепаних, напівзогнилих намогильних хрестів, діля-
чися з ними своїм радісним екстазом, що проймає їх усіх, всю юрбу. Вони 
підспівують співом серед веселого, галасливого гуку дзвонів і чують, як до 
їх крикливих, живих людських голосів примішуються глухі звуки иншого 
світу. На їх пісні побіди над смертю відзивають голоси мертвого світу, повні 
радости і співчуття.

Дзвони змовкли раптом. Люде стоять перед темними, зачиненими 
дверима серед напруженої тиші людської юрби, серед містичного, повного 
звуків, мовчання природи. Вони жадають приступу — вступу для тріюм-
фального походу життя. І коли співці, нарешті, зачинають тріюмфальну піс-
ню воскресення, двері відчиняються перед ними. Преображена, просвітлена 
церква розкриває їм своє святочне нутро. Проворні паламарі в штивних, 
обшитих юхтом, свитках і в монументальних чоботях спішно проробили 
свою нехитру церемонію перебирання церкви. Чорні страсні образи замінені 
золотими, жалібні застілки — червоними. І не вважаючи на щорічне по-
вторення, ся нехитра церемонія сердечно розчулює всіх. Старенькі червоні 
плахти з потертими галунами тішать їх як не знати яка краса. Ах, се ж 

радість! І вона чується у всім. В сих масивних купах поломіння тоненьких 
свічечок, що стирчать пучками скрізь. В надзвичайній масі голосів на хорах, 
що співають так нечувано завзято. В галасливих дзвонах, що спішать обі-
зватися в кожній хвилі й пильнують надзвонити в призначений їм момент 
якнайбільше й найсильніше. Як міцно і рівно тримається сього дня старий 
панотець, скинувши з плеч свої вісім десятків; як розкішно блищить його 
волосся на нових сріблястих ризах, і як сильно звучить його голос, коли він 
заводить великодні пісні.

Ах, сі пісні перейняті такою радістю, що не можна їх довго слухати 
пасивно. Люде підспівують і похитуються ритмічно. Вони хотіли б пусти-
тися якимсь урочистим хороводом, побожним танцем святого царя перед 
святим ковчегом. Радість в них така велика, що вони не можуть проти-
витись екстатичній жадобі руху. Виходять на дідинець, инші йдуть то до 
ясно освітленої церкви, то до темного цвинтаря, щоб дати вихід радісній 
екстазі. Прислухуються знадвору співам, підспівують їм півголосом. І знову 
причувається, що разом з ними приспівують якісь хори, приглушені, але 
такі ж радісні. Чи се покоління одшедших підспівують разом з ними? Ні, 
тут чуються ноти відмінні — тільки в дуже загальнім характері схожі з 
сим великоднім співом. Чи се покоління давнішні, які ще не знали Пасхи і 
не вміли сих пісень? Вони співають пісню весняного відродження, не зна-
ючи Христа. Се ж така недавня річ, сей християнський культ. Йому в сих 
сторонах минуло ледве кілька сот літ!

Був Великий Пан, потім з’явився страждущий Діоніс*; дев’ятнадцять 
століть тому з’явився Христос. Природа ще не знає його: вона не може 
слідити за такими новими явищами, їй незнана ідея духового відродження, 
тріюмфу над матеріяльною смертю вічного життя духу. Вона співає старий 
гімн Великому Панові, вічноживущій в вічнім оновленню сили життя. І в 
нинішніх великодніх співах пізнає вона свій старий гімн, і до сих великодніх 
пісень підспівує на честь Великого Пана. І в нинішніх душах, в нинішній 
великодній екстазі чи не відзивається старе свято весни, і сі веселі юрби чи 
не продовжують несвідомо її старий культ?

Знову яряться дзвони, знову деруться співаки. Нова процесія, вже 
при ранішнім світлі, обходить знову церкву. Але всі вже втомлені довгою 
нічною екстазою. Упоєні, хмільні радістю, люди хитаються, йдучи знову 
під похилими гілляками, серед густо зрошених могил і гробівців.

Чути близькість сонця. Птаство наново підіймає крик на деревах. Пу-
пінки й пучки розпукуються, спішачися побачити світло. Листя і пагонці, 
тільки що вибившися з землі, розкриваються настрічу дню. Свіжонароджені 
покоління комах радісно роззираються в сім безмірно широкім і блискучім 
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Люде йдуть, хитаючися, як п’яні, — упоєні радістю, утомлені екстазом.
З тяжких гіллячок спадають на них краплі роси — поронені в нестямі.
В холоднім, передрозсвітнім повітрі чути, як підіймаються хвилі ароматів 

близького дня.
Все тріпоче приглушеною, ледве стриманою жагою життя, його ужи-

вання і множення в безконечність.
І чується, як сонячне проміння проникає десь-десь уже зовсім близько, 

щоб ударити між сі причаєні сили і об’явити довершену містерію життя.

ПРЕДОК

Другий день уже йшли ми лісами, я і пес. Вчора я ще потрохи стріляв, 
але за сьогоднішній день не вистрілив ані разу. Пес, що спочатку приставав 
сумлінно при кождій появі дичини, переконався нарешті, що я не буду стрі-
ляти, і при кождій новій оказії вже тільки злегка оглядався на мене й ішов 
далі, силкуючись удавати, що він також не вважає на ніяку дичину, — щоб 
не застидати мого недбальства й лінивства.

На нічлігу я востаннє бачив людей. За сьогоднішній день не показався 
ніхто навіть поблизу. І я тішився, що людське лице, людське слово, люд-
ський звук не перебиває моєї тихої розмови з лісом, що ніхто третій не стає 
між мною і доохресним життям. Воно розмовляє зо мною тихим шумом 
лісу, мурмотінням потоку, криком птахів, подає знаки світлотінями хмар, 
ледве помітними рухами трави й гілляк. Все се, не приглушене, не пере-
бите крикливим голосом чоловіка, промовляє так виразно, так незвичайно 
вимовно усій моїй істоті.

Іду й прислухуюся тихому шамотінню дерев, їх верхів, невидних мені 
знизу з-за гілляк, їх похитує там угорі вітрець, непомітний тут, в долині, і 
неустанним тихим шумом наповняє ліс. Але від часу до часу, як рука пере-
сувається по струнах, — пролітає удар вітру, видобуваючи сильніші звуки, 
які зливаються в енергічну фугу. Вона звучить іще хвилю йому вслід, поки 
не розпадеться знову на окремішні мелодії, які веде кожде дерево зокрема, 
і місце розбудженого рокоту заступить знову сей монотонний, тихомирний 
шум.

Сонячне проміння врізується в прогалини незвичайно ясними, яскрави-
ми ударами, від яких запалюється лискучим блеском все, що стрічає воно 
на дорозі, — зелена хвоя ялиць, сіра кора гілляк, червона застілка старої 
хвої на землі, а краплі роси й зерна піску світять посеред того сяєвом само-
цвітів, — горять, згорають і гаснуть у млі ока, поки я проходжу коло них.

Мені незвичайно радісно, і я спочатку виявляв сю радість дуже галас-
ливо. Кричав і прислухався свому голосові, як, перебігаючи сі безконечні 
ряди дерев, він безсило застрягав між них. Перекликався з задиркуватою 
жовною і силкувався перекричати її. Стукав гіллякою по сухих стовбурах, 
відповідаючи старому дятлові на його солідний, діловитий стук.

Але перший хміль сього п’яного напою проминув. Я йду мовчки, со-
лідно, не окликаючи навіть пса. Я тихий і здержливий, як саме отсе життя, 
що окружає мене. І тільки радість, тиха, безмежна радість наповняє усе 
моє єство.

Тішуся сяєвом сонця, темними тінями лісу, ніжним дотиком повітря, 
міцною відпорністю ґрунту, тишею рослинного царства, різкими криками 
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птахів. Зливаюся єством з сим безмежним життям, п’ю сонце і вогкість, роз-
простираюся в безмежні простори, врізуюся невидними коріннями глибоко 
в лоно матери землі і з її глибин тягнуся в світяну далечінь, щоб зв’язати 
в оден міцний узел сю сиру, повну родючої сили масу з сонцем, повітрям, 
безкраїми хмарами, з джерелом світу, життя, огня і руху.

Здається мені, що з кождим кроком я відходжу все далі від “культур-
ного” життя, що зісталося там за мною, за тісною стіною лісу, за глибокими 
проваллями долин. Вертаюся назад від нього, в глибину століть, тисячоліть. 
З шумливої галасливої гостини, повної всякої напруженої ненатуральности, 
вимушености, нещирости вертаюся “до себе”, “додому”.

Кидаю сю стежку і бреду манівцями через ліс, розводячи руками гілля-
ки, що заступають дорогу. Застрягаю, одначе, в густім малиняку. Пасуся 
в нім довго, довго. Вибирати ягоди мені нарешті наскучає, і я, як медвідь, 
починаю збирати їх губою просто з кущів, їх дуже багато і вони подостигали; 
повітря налите їх запахом. І серед них темно-малинові цвіти-букети деннику 
на довгих стеблах* — високі, пишні серед сього запущеного зрубу, так що 
ледве можу їх пізнати — так буйно, такою масою ростуть вони тут. Рос-
линність дівоче буйна на сій багатій ниві зрубу. Вона робить вражіння чогось 
казкового, фантастичного сею незмірною пишнотою, буйністю, багатством, 
і мені здається, що я перенісся десь в инші далекі часи, коли земля не була 
так виснажена, так обрабована і знесилена, як тепер.

Дощ застав мене в сім малиняку і зросив мене до голого тіла. Але він 
недовгий і нехолодний. Я бреду далі серед високих кущів, серед гілляк, на-
поєних дощем, і вони зрошують мене все знову і знову. Я мокрий, як хлющ, 
але я радий сьому багатству води. І коли з густого заросляку я виходжу 
нарешті на потік, я розстелюю на його риняках і піску свої промоклі одежі 
і сохну й гріюся разом з ними. Лежу, не рахуючися з часом, в блаженнім 
стані істоти, якій нічого не треба, нікуди не треба, і ніщо її не жене й не 
пригадується.

Лінивим оком сліджу, як нагріте повітря і пара, як жертвенне курево, 
ліниво підіймається вгору. І не знаю, чи сплю, чи виджу се наяві.

Надвечір я дістався до самітньої лісничівки над рікою, серед лісу. Сим 
разом і тут не було нікого. Поки сонце ховалось за обрій, прорізуючи ліс 
жовтогарячим промінням і золотячи стовбури сосен, як червоне золото, — я 
збирав матеріял на огнище. Сухе ломаччя, принесене рікою коріння; свіжі 
гілляки соснові, пружисті, кулясті, як нові щітки до лямпи; обвішані пиш-
ними кутасами гілляки смерек і розкішні вахлярі ялиць. І коли чорна пітьма 
залягла ліс, я розложив огнище високе, велике й, лежачи перед ним з псом, 
дивився, як огонь пробивався серед сю купу палива своїми язиками.

Ясно-червоним полум’ям схоплювалися гілляки вільхи, темним огнем 
горіли корчаги смерек, відбиваючися на стіні лісу дрижучою луною, і бі-

ляві хмари диму стелилися попід нею. А коли я ворушив хвою, фонтани 
золотих іскор піднімалися з огню й навіженим вихрем крутилися серед них 
темно-червоні шматки кори й галузочок, розтріскуючися на всі боки. І мене 
переймала божевільна втіха, екстаза давнього чоловіка перед огнем — його 
наймогутнішим опікуном і товаришем, оборонцем від холоду й пітьми, по-
дателем життя і радости. І коли я, кілька годин пізніше, перебрався на ніч 
до хатини, постелившися на розкішнім ложі з свіжої хвої ялиць, я довго 
палив далі ватру на огнищі, загромадивши цілу хатину всяким паливом.

Тріскали гілляки на огні, іскри й дим летіли золотою стягою в отвір 
даху. Ліс шумів тихим приглушеним шумом наоколо мене, і крізь нього 
пробивався гостріший гук стрімкого потоку. І я радів свідомістю, що я так 
глибоко відбіг від усього, що тяжіло на мені, від усього того безвихідно-
складного, болющого життя. Тішився, споминаючи, що лежу не на своїм 
сітчатім ліжку, завішаний портьєрами від галасу й світла, а обложений зате 
неминучими привидами настирливих гадок, невідступних, безвихідних плу-
танин, що муляють далі зболілі рани душі, не даючи й на хвилю вирватися 
з їх проклятого кола.

Я лежу на свіжій хвої, і мислі мої коло золотих іскор огнища. Мене не 
займає тепер ніщо, крім гадок про сонце, погоду, дощ і такі ж инші рівно 
ясні, стихійно-прості речі.

Наче я справді втік на ціле тисячоліття назад, до своїх предків, і живу 
їх простим, нескладним життям з-перед тисячі літ.

Мені, одначе, не спалося. Фізичне й духове розхвилювання та занадто 
буйна радість життя, яку я переживав цілий день, не давали мені спокою. Не 
спав і пес, — я бачив відблиск огню в його очах, коли він підіймав повіки. 
Дрімота часом спадала на мене, потім переривалася знову, і знову товклися 
до голови, силкуючи зв’язатись з попереднім, гадки про колишню гармонію 
людського життя — життя далекого мого предка з-перед тисячоліть.

І раптом, при непевнім огні ватри, що, хитаючися то висував контури 
наваленого лому, то ховав їх в чорній пітьмі, я побачив його — мого предка 
з-перед тисячоліть, тільки дуже далеких.

Причукнувши в темнім заглубленню скель*, загородженім буреломом, 
він сидів, положивши свою голову на коліна, з обличчям, зверненим до мене. 
Був цілий голий, тільки стопи ніг були обернені в протерту козячу шкуру; 
але тіло ціле майже було вкрите буйним темним волосом, так що ледве пере-
зирало через нього. Такий же волос вкривав його широкі, сильно видовжені 
наперед щелепи, і зверху майже сягав густих брів на широкім, похилім чолі. 
Виглядав зморено і худо, і незагоєна рана виднілась на його бедрі.

Він голодував. Сусіднє вороже плем’я погромило його плем’я. Нелюд-
ськи повбивано багато чоловіків, забрано жінок, а недобитків з давніших 
місць, багатших дичиною і всякою поживою, вигнано сюди, між сі каменисті 
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в нім довго, довго. Вибирати ягоди мені нарешті наскучає, і я, як медвідь, 
починаю збирати їх губою просто з кущів, їх дуже багато і вони подостигали; 
повітря налите їх запахом. І серед них темно-малинові цвіти-букети деннику 
на довгих стеблах* — високі, пишні серед сього запущеного зрубу, так що 
ледве можу їх пізнати — так буйно, такою масою ростуть вони тут. Рос-
линність дівоче буйна на сій багатій ниві зрубу. Вона робить вражіння чогось 
казкового, фантастичного сею незмірною пишнотою, буйністю, багатством, 
і мені здається, що я перенісся десь в инші далекі часи, коли земля не була 
так виснажена, так обрабована і знесилена, як тепер.

Дощ застав мене в сім малиняку і зросив мене до голого тіла. Але він 
недовгий і нехолодний. Я бреду далі серед високих кущів, серед гілляк, на-
поєних дощем, і вони зрошують мене все знову і знову. Я мокрий, як хлющ, 
але я радий сьому багатству води. І коли з густого заросляку я виходжу 
нарешті на потік, я розстелюю на його риняках і піску свої промоклі одежі 
і сохну й гріюся разом з ними. Лежу, не рахуючися з часом, в блаженнім 
стані істоти, якій нічого не треба, нікуди не треба, і ніщо її не жене й не 
пригадується.

Лінивим оком сліджу, як нагріте повітря і пара, як жертвенне курево, 
ліниво підіймається вгору. І не знаю, чи сплю, чи виджу се наяві.

Надвечір я дістався до самітньої лісничівки над рікою, серед лісу. Сим 
разом і тут не було нікого. Поки сонце ховалось за обрій, прорізуючи ліс 
жовтогарячим промінням і золотячи стовбури сосен, як червоне золото, — я 
збирав матеріял на огнище. Сухе ломаччя, принесене рікою коріння; свіжі 
гілляки соснові, пружисті, кулясті, як нові щітки до лямпи; обвішані пиш-
ними кутасами гілляки смерек і розкішні вахлярі ялиць. І коли чорна пітьма 
залягла ліс, я розложив огнище високе, велике й, лежачи перед ним з псом, 
дивився, як огонь пробивався серед сю купу палива своїми язиками.

Ясно-червоним полум’ям схоплювалися гілляки вільхи, темним огнем 
горіли корчаги смерек, відбиваючися на стіні лісу дрижучою луною, і бі-

ляві хмари диму стелилися попід нею. А коли я ворушив хвою, фонтани 
золотих іскор піднімалися з огню й навіженим вихрем крутилися серед них 
темно-червоні шматки кори й галузочок, розтріскуючися на всі боки. І мене 
переймала божевільна втіха, екстаза давнього чоловіка перед огнем — його 
наймогутнішим опікуном і товаришем, оборонцем від холоду й пітьми, по-
дателем життя і радости. І коли я, кілька годин пізніше, перебрався на ніч 
до хатини, постелившися на розкішнім ложі з свіжої хвої ялиць, я довго 
палив далі ватру на огнищі, загромадивши цілу хатину всяким паливом.

Тріскали гілляки на огні, іскри й дим летіли золотою стягою в отвір 
даху. Ліс шумів тихим приглушеним шумом наоколо мене, і крізь нього 
пробивався гостріший гук стрімкого потоку. І я радів свідомістю, що я так 
глибоко відбіг від усього, що тяжіло на мені, від усього того безвихідно-
складного, болющого життя. Тішився, споминаючи, що лежу не на своїм 
сітчатім ліжку, завішаний портьєрами від галасу й світла, а обложений зате 
неминучими привидами настирливих гадок, невідступних, безвихідних плу-
танин, що муляють далі зболілі рани душі, не даючи й на хвилю вирватися 
з їх проклятого кола.

Я лежу на свіжій хвої, і мислі мої коло золотих іскор огнища. Мене не 
займає тепер ніщо, крім гадок про сонце, погоду, дощ і такі ж инші рівно 
ясні, стихійно-прості речі.

Наче я справді втік на ціле тисячоліття назад, до своїх предків, і живу 
їх простим, нескладним життям з-перед тисячі літ.

Мені, одначе, не спалося. Фізичне й духове розхвилювання та занадто 
буйна радість життя, яку я переживав цілий день, не давали мені спокою. Не 
спав і пес, — я бачив відблиск огню в його очах, коли він підіймав повіки. 
Дрімота часом спадала на мене, потім переривалася знову, і знову товклися 
до голови, силкуючи зв’язатись з попереднім, гадки про колишню гармонію 
людського життя — життя далекого мого предка з-перед тисячоліть.

І раптом, при непевнім огні ватри, що, хитаючися то висував контури 
наваленого лому, то ховав їх в чорній пітьмі, я побачив його — мого предка 
з-перед тисячоліть, тільки дуже далеких.

Причукнувши в темнім заглубленню скель*, загородженім буреломом, 
він сидів, положивши свою голову на коліна, з обличчям, зверненим до мене. 
Був цілий голий, тільки стопи ніг були обернені в протерту козячу шкуру; 
але тіло ціле майже було вкрите буйним темним волосом, так що ледве пере-
зирало через нього. Такий же волос вкривав його широкі, сильно видовжені 
наперед щелепи, і зверху майже сягав густих брів на широкім, похилім чолі. 
Виглядав зморено і худо, і незагоєна рана виднілась на його бедрі.

Він голодував. Сусіднє вороже плем’я погромило його плем’я. Нелюд-
ськи повбивано багато чоловіків, забрано жінок, а недобитків з давніших 
місць, багатших дичиною і всякою поживою, вигнано сюди, між сі каменисті 
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урвища, де було стільки хижого звіря, що майже неможливо зловити що-
небудь людині. І тепер, дрімаючи, він тривожно прислухався до гуркоту 
каміння на стежці, куди проходили до води мешканці недалекої печери — 
льви. І рука його механічно стискала палицю з грубо приправленим гостро-
кінчастим каменем — його одиноку зброю.

Так сидів він довго напротив мене, то дрімаючи злегка, то підіймаючи 
тривожно голову, щоб прогнати сон, і пильно приглядався перед собою. Чув 
себе змученим і ослабленим. Порожній жолудок стягався з гнітючим болем. 
Нічний холод потягав дрожами його тіло. Ніч гнітила його страхом — не 
тільки присутністю сього близького, а невидкого звіря, а й сама собою, 
як страшне, загадкове царство злих таємничих сил, що посіли все живе, 
поглинули сонце — сього царя й володаря світу, й напосілись поморози-
ти, понищити все живе. І з тяжкою нудьгою від споглядав раз-у-раз у ту 
сторону, звідки звичайно виходило на світ сонце, вирвавшися з неволі злих 
духів. Чи вирветься і сим разом, і чи буде ще ясно і тепло? Чи, може, сим 
разом уже кінець йому? Все зле має, очевидно, велику силу, і більше його, 
як чогось доброго, на світі. Так рідко можна бути ситим, безпечним, — а 
так багато всякої небезпеки, вічної муки голоду й страху...

І серед сих гадок, уривків мисли, що перелітали серед дрімоти через 
його утомлений мозок, з незвичайною різкістю й виразністю сонних мар 
йому уявилося щось так дивне, недорічне, властиво, а незмірно привабне, 
дивно-щасливе. Йому представився образ чоловіка, що спить собі спокійно, 
як дитина за спиною своєї матери, не дбаючи зовсім про ніч, холод і звірів. 
Обтесані й тісно примкнені до себе стовбури дерева захищають його з боків 
від звіря, холоду і злих духів; згори він має також накриття, так що й дощ, 
якби йшов, не змочив би його й трохи. Крім того, він обмотаний весь тонень-
кими шкурами і зовсім не мерзне. Він не боїться анітрохи пітьми, бо взяв 
з собою в сю дерев’яну печеру кавальчик сонця і тримає його при собі. Він 
має при собі зачарованого пса, який служить йому й стереже його спокій...

В екстатичнім захваті, широко відкритими очима придивлявся він сьо-
му чудовому образові, який представився йому на мить з такою дивною 
виразністю й багатством деталів, що вони робили ілюзію якогось довгого 
переживання, як то буває в моменти напруження уяви. Він не знав, чи бачить 
сон, чи се ті химерні образи, які приходять людині з голоду й утоми. Але 
придивлявся, смакував всіма нервами, перейнятий насолодою й страхом, 
що сей дивний образ зникне так, як розсівалися й губилися прегарні сни 
про велику силу дичини, великі зграї земляків, чоловіків і жінок, що йшли 
разом з ним на звіря, й инші тим подібні щасливі хвилі.

І я чув на собі, через віддаль десятків тисяч літ, сей очарований, екс-
татичний зір мого далекого предка, що, як чуду культури й поступу, просто 
неймовірному, дивувався тому, що для мене було поворотом до безкультур-

них часів далеких предків з-перед тисячоліть. Так безмірно далеко те, що 
було примітивним для мене, стояло від того, що було реальним для нього.

Він стрепенувся по хвилі, щоб відігнати дрімоту й переконатися, чи 
він то ві сні чи на яві бачить — і той привид, очевидно, зник з його очей. 
Він зістався якийсь час нерухомий, під впливом дивного образу. Але ско-
ро його увагу зайняли перші проблиски дня, що з’явилися на небі. Вони 
наповнили його пригноблену душу утіхою. Сонце, світло, день верталися 
знову, і приглушеним голосом він повторяв уривчасті слова, що були його 
привітом сонцю, поздоровленням, що ще раз йому вдалося видертись з рук 
ворожих сил.

За хвилю засіріло вже наоколо нього, і він, розправляючи задеревілі 
ноги і з відзвичаєння сильно шкультигаючи на поранену ногу, почав обе-
режно вилазити з своєї криївки. Голод і втома зникали під новим припливом 
енергії, під вражінням нового світла, нового дня.

Сон закрив мої повіки, і я прокинувся, коли вже гарячий, пишно блис-
кучий день продирався через усі отвори хатини, зганяючи прозорі сутінки 
в найтемніші кути її. Пес нетерпеливо оглядався на мене, поборюючи в собі 
пориви бажання збудити мене і вирватися з сього затишку в повний буйного 
життя ліс. Се бажання обхопило й мене, коли я відчинив низенькі дверці 
і перед очима моїми став сей самий ліс, залитий сонцем і бальзамічним 
ароматом смоли, освіжений росою, повний ранішньої енергії життя. Не 
барячися сніданням, я перекинув через плече стрільбу й потяг в глибину 
лісу, бажаючи насамперед вдоволити свою жадобу ввійти в життя, злитися 
з ним, взяти в нім свою пайку.

І я знову йшов серед рівних, як свічки, стовбурів, серед пишних кетягів 
хвої, серед буйних зарослів зрубів. Відкликався душею знову на кождий 
клич, на кождий подув сього життя. Грівся на гарячім сонячнім промінню, 
обвинений струями пари, що підіймалася з землі, з роси, і студив свої ноги 
в холодних струмочках джерельця. Переходив тихі, наповнені сонцем, про-
сіки і повні пахучої вогкости долини.

Я йшов все далі й далі в глибину лісів. Але вчора мене тішила гадка, 
що я тікаю від сучасного життя і його культурного перетончення в глибину 
минулих віків — від сучасного чоловіка до старих предків з їх примітивним, 
натуральним життям. Сьогодні — навпаки, мені було приємно думати, що 
я сим розкішним лісом іду до життя, — що я спочиваю в сій гостині у при-
роди, щоб з новими силами вернутися до життьової праці серед обставин 
сучасного культурного життя, в сучасному світі ідей. Мої гадки, в перегони 
з птахами, летіли в сей повний безконечного страждання, але й безмірної 
привабности світ...

І образ мого предка злегка пригадувавсь мені як щось жалісне, близьке, 
але приємне тим, що воно вже минуло — як пережита безповоротно скрута.



130 ПРОЗА На траві 131Предок

урвища, де було стільки хижого звіря, що майже неможливо зловити що-
небудь людині. І тепер, дрімаючи, він тривожно прислухався до гуркоту 
каміння на стежці, куди проходили до води мешканці недалекої печери — 
льви. І рука його механічно стискала палицю з грубо приправленим гостро-
кінчастим каменем — його одиноку зброю.

Так сидів він довго напротив мене, то дрімаючи злегка, то підіймаючи 
тривожно голову, щоб прогнати сон, і пильно приглядався перед собою. Чув 
себе змученим і ослабленим. Порожній жолудок стягався з гнітючим болем. 
Нічний холод потягав дрожами його тіло. Ніч гнітила його страхом — не 
тільки присутністю сього близького, а невидкого звіря, а й сама собою, 
як страшне, загадкове царство злих таємничих сил, що посіли все живе, 
поглинули сонце — сього царя й володаря світу, й напосілись поморози-
ти, понищити все живе. І з тяжкою нудьгою від споглядав раз-у-раз у ту 
сторону, звідки звичайно виходило на світ сонце, вирвавшися з неволі злих 
духів. Чи вирветься і сим разом, і чи буде ще ясно і тепло? Чи, може, сим 
разом уже кінець йому? Все зле має, очевидно, велику силу, і більше його, 
як чогось доброго, на світі. Так рідко можна бути ситим, безпечним, — а 
так багато всякої небезпеки, вічної муки голоду й страху...

І серед сих гадок, уривків мисли, що перелітали серед дрімоти через 
його утомлений мозок, з незвичайною різкістю й виразністю сонних мар 
йому уявилося щось так дивне, недорічне, властиво, а незмірно привабне, 
дивно-щасливе. Йому представився образ чоловіка, що спить собі спокійно, 
як дитина за спиною своєї матери, не дбаючи зовсім про ніч, холод і звірів. 
Обтесані й тісно примкнені до себе стовбури дерева захищають його з боків 
від звіря, холоду і злих духів; згори він має також накриття, так що й дощ, 
якби йшов, не змочив би його й трохи. Крім того, він обмотаний весь тонень-
кими шкурами і зовсім не мерзне. Він не боїться анітрохи пітьми, бо взяв 
з собою в сю дерев’яну печеру кавальчик сонця і тримає його при собі. Він 
має при собі зачарованого пса, який служить йому й стереже його спокій...

В екстатичнім захваті, широко відкритими очима придивлявся він сьо-
му чудовому образові, який представився йому на мить з такою дивною 
виразністю й багатством деталів, що вони робили ілюзію якогось довгого 
переживання, як то буває в моменти напруження уяви. Він не знав, чи бачить 
сон, чи се ті химерні образи, які приходять людині з голоду й утоми. Але 
придивлявся, смакував всіма нервами, перейнятий насолодою й страхом, 
що сей дивний образ зникне так, як розсівалися й губилися прегарні сни 
про велику силу дичини, великі зграї земляків, чоловіків і жінок, що йшли 
разом з ним на звіря, й инші тим подібні щасливі хвилі.

І я чув на собі, через віддаль десятків тисяч літ, сей очарований, екс-
татичний зір мого далекого предка, що, як чуду культури й поступу, просто 
неймовірному, дивувався тому, що для мене було поворотом до безкультур-

них часів далеких предків з-перед тисячоліть. Так безмірно далеко те, що 
було примітивним для мене, стояло від того, що було реальним для нього.

Він стрепенувся по хвилі, щоб відігнати дрімоту й переконатися, чи 
він то ві сні чи на яві бачить — і той привид, очевидно, зник з його очей. 
Він зістався якийсь час нерухомий, під впливом дивного образу. Але ско-
ро його увагу зайняли перші проблиски дня, що з’явилися на небі. Вони 
наповнили його пригноблену душу утіхою. Сонце, світло, день верталися 
знову, і приглушеним голосом він повторяв уривчасті слова, що були його 
привітом сонцю, поздоровленням, що ще раз йому вдалося видертись з рук 
ворожих сил.

За хвилю засіріло вже наоколо нього, і він, розправляючи задеревілі 
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Сон закрив мої повіки, і я прокинувся, коли вже гарячий, пишно блис-
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лісу, бажаючи насамперед вдоволити свою жадобу ввійти в життя, злитися 
з ним, взяти в нім свою пайку.

І я знову йшов серед рівних, як свічки, стовбурів, серед пишних кетягів 
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Я йшов все далі й далі в глибину лісів. Але вчора мене тішила гадка, 
що я тікаю від сучасного життя і його культурного перетончення в глибину 
минулих віків — від сучасного чоловіка до старих предків з їх примітивним, 
натуральним життям. Сьогодні — навпаки, мені було приємно думати, що 
я сим розкішним лісом іду до життя, — що я спочиваю в сій гостині у при-
роди, щоб з новими силами вернутися до життьової праці серед обставин 
сучасного культурного життя, в сучасному світі ідей. Мої гадки, в перегони 
з птахами, летіли в сей повний безконечного страждання, але й безмірної 
привабности світ...

І образ мого предка злегка пригадувавсь мені як щось жалісне, близьке, 
але приємне тим, що воно вже минуло — як пережита безповоротно скрута.
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Іван Петрович переїздив. Може, таким досить неозначеним виразом 
можна означити малозначну і пасивну ролю, яку він відогравав у сій події. 
Діяльну ролю тут, як і у всім, грала Варвара Карповна, творящий та іні-
ціятивний елемент дому. Роля Івана Петровича, як звичайно, обмежилася 
тим, що він на перший початок супроти плану перепровадження виявив 
здивовання, потім пробував протестувати, потім замовчав, нарешті ж про-
тив сильних налягань жінки почав притакувати, аби не слухати більше її 
аргументів, і так справа була рішена.

Се був звичайний законодатний порядок, прийнятий неписаною кон-
ституцією дому вже тому чимало літ. В міру того, як Іван Петрович тратив 
свою давнішу енергію і активність, ініціятива переходила все повніше і не-
подільніше до Варвари Карповни. Але вона заховувала певну почесну ролю 
для чоловіка, як для короля, що королює, але не править.

Жива, незмірно діяльна, наскрізь прозаїчна і матеріялістична, вона 
не тільки терпеливо приймала пасивність чоловіка, але навіть готова була 
трактувати його індиферентизм і бездільність як прикмету вищої марки, 
гідну подиву й поважання. І нелегко було вгадати, чи говорить в тім пере-
живання з давніших часів, коли вона привикла дивитися на нього з долини 
вгору, — коли ще він був в розцвіті своїх сил і енергії, і се призвичаєння 
тепер знаходило привід для свого пошанівку навіть у таких відмінних про-
явах. Чи був се простий результат контрасту, коли людина з боязким по-
важанням дивиться на прикмети їй чужі тільки тому, що вони їй незрозумілі 
й дивні, і тим більше їх шанує, чим менше розуміє.

І тепер діяльна половина Івана Петровича, вже кілька день наперед 
зайнявши весь дім пакованням, в’язанням, вибиранням, оббігавши й огля-
нувши всі кути й закутини, наповнивши їх на довгий час відгомонами свого 
суєтливого голосу, вирушила на чолі першого транспорту, обвантаживши 
домовників ріжними статтями інвентарю, а Іванові Петровичеві поручила 
“наглядати” за носчиками, більше-менше в тій ролі, яка призначається по-
важному страхопудові серед веселої й жвавої зграї горобців. І Іван Петрович, 
довгий, худий і згорблений, сповняв сю ролю з повним вдоволенням. Нипав 
собі по покоях, заложивши руки в кишені й курячи безперестанку, та при-
дивлявся цікавим оком тим змінам, які повстали в обстанові. Приглядався 
ріжним забутим предметам, які виходили при тім наяв, або розмовляв з 
приятелями, що приходили “помогти” й, посідавши де-будь на невинесених 
ще річах, мовили мову на порушені теми або вислухували довгі, як звичайно, 
монологи Івана Петровича. 

В нім разом з тим, як завмирали джерела енергії й активности, роз-
вивалася здібність глядача-спостерігача і нахил до розумувань над тими 
дивними, ірраціональними елементами життя, які відкривалися його очам і 
котрих кореня він шукав в пережитках давніх часів, в атавізмі нинішнього 
чоловіка.

Колись енергійний, меткий інженер, живий публіцист, завідатель одної 
з більших газет, він останніми часами все більше відходив від так званого 
реального життя, стаючи в позицію глядача, що приглядається йому збоку і 
знаходить в нім безліч інтересного. Не в тих гучних “подіях”, що приковують 
увагу публіки, але в тім укритім, непомітнім механізмі, що порушує найменше 
свідомий, найбільш автоматичний підклад сього життя, та працюючи десь 
в глибині його, творить переважну частину, головний зміст життя, під тою 
поверхнею, на якій вискакують “події”. Іван Петрович багато читав, любив 
роздумувати й ділитися з близькими приятелями своїми “відкриттями” в 
сій сфері. Він списував їх звичайно в своїм записнику, зазначуючи кількома 
словами або скороченнями факт, що звернув його увагу, і під ним — ріжні 
паралелі до нього та свої міркування на тему сучасних поглядів і ходячої 
морали. Се була одинока робота, яку він робив тепер охоче, з смаком, все 
инше відбуваючи як за панщину. Потім сі помічення служили йому пред-
метом безконечних розмов з приятелями.

І тепер, ходячи по покоях, він розправляв з ними про вражіння, які 
роблять на нього зміни в обстанові, переміна мешкання, переносини.

— Річі, якими окружає себе чоловік, мають вплив і власть над ним, — 
правив Іван Петрович. — Вони творять надбудову, яка стає між ним і 
світом. Його переживання й почуття, його гадки й образи, витворені його 
мислю чи його вражіннями, зв’язуються з певними предметами окруження, 
втіляються в них. Коли чоловіку радять виїхати, змінити пробуток, місце, 
обстанову, щоб відітхнути від гнітючих вражінь, се тільки признання сеї 
власти окруження. Змучений, ослаблений чоловік тратить всяку відпорність 
супроти нього. Але й здоровий та сильний чоловік живе у власті його так 
само, тільки не відчуває його так прикро. 

— Історики культури кажуть, що більш цивілізований чоловік не стоїть 
в такій залежності від фізичних обставин, як чоловік примітивний. Але не 
знаю, чи він більше індивідуально свобідний, чи тільки фізичні обставини 
діляться своїм впливом над ним з культурною надбудовою, витвореною люд-
ським життям? Ся надбудова володіє ним безгранично, сильніше від усяких 
стихій, і хатня обстанова, зібрана за ціле життя людини, або й за життя 
кількох поколінь, стає мікрокосмом сеї людської надбудови. З кождим пред-
метом зв’язуються певні спомини, образи, ідеї, иноді непереможно власні, 
примусові, які держать чоловіка під впливом певного круга представлень 
і не дають вибитися з них. При кождім погляді на них вони порушують в 
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втіляються в них. Коли чоловіку радять виїхати, змінити пробуток, місце, 
обстанову, щоб відітхнути від гнітючих вражінь, се тільки признання сеї 
власти окруження. Змучений, ослаблений чоловік тратить всяку відпорність 
супроти нього. Але й здоровий та сильний чоловік живе у власті його так 
само, тільки не відчуває його так прикро. 

— Історики культури кажуть, що більш цивілізований чоловік не стоїть 
в такій залежності від фізичних обставин, як чоловік примітивний. Але не 
знаю, чи він більше індивідуально свобідний, чи тільки фізичні обставини 
діляться своїм впливом над ним з культурною надбудовою, витвореною люд-
ським життям? Ся надбудова володіє ним безгранично, сильніше від усяких 
стихій, і хатня обстанова, зібрана за ціле життя людини, або й за життя 
кількох поколінь, стає мікрокосмом сеї людської надбудови. З кождим пред-
метом зв’язуються певні спомини, образи, ідеї, иноді непереможно власні, 
примусові, які держать чоловіка під впливом певного круга представлень 
і не дають вибитися з них. При кождім погляді на них вони порушують в 
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нім певні пункти його пам’яти, його нервів, його волі, легеньким дотиком 
ворушачи незаживлені рубці його душі, і сим вічним повторенням образів 
та ідей надають одностайність його мислі, волі, життю. 

— Коли я переходжуюся по сих випорожнених покоях, я чую себе 
подібно як турист, що видряпався на верх високої гори, або аеронавт на 
літаку, коли той обрій, що окружав його й висів над ним, зникає, опада-
ючи в глибину, і стає незначною плямкою на мапі. Я чую себе незвичайно 
свобідним, визволеним з усіх пут, які лежали на мені, ні перед ким не від-
повідальним, нічим не зв’язаним, і заразом — я чую навколо себе якусь 
тривожну пустку. Ослабли, упали “моральні” підвалини мого життя. Я — 
до певної міри розуміється — почуваю себе первозданним дикуном, який 
мусить доперва сотворити собі культ, заселити ріжними представленнями 
доохрестний світ, витворити круг моральних ідей — всю ту надбудову, яка 
реалізувалася в моїм мікрокосмі. 

— Побільшуєш, Іване Петровичу, — завважив приятель, Трохим 
Іванович, лікар з професії, охочий учасник сих диспутів.

— Побільшую, щоб в сій гіперболічній формі дати ліпше зрозуміти мою 
гадку — почуття сеї свободи, радісної і заразом трохи жахливої, неспокійної. 
Коли чоловік окружив себе так густо всякого рода образами й споминами, 
що стерчить між ними як кілок у тісті, се, безперечно, хоч і гнітить його, 
але надає його існованню певність і спокій. Чоловік тим спокійніший, чим 
менше лишається йому свобідного вибору, свобідної творчости. Коли я 
ходив сим покоєм, моя стежка була витичена тими речами, що тут стояли, 
так певно, що я ані кроком не міг скрутити ні сюди, ні туди. Тут стояв 
фортеп’ян, загороджуючи мені дорогу; тепер я проходжу, не уступаючися 
перед ними — іду просто на те місце, де він стояв. Я здобув собі небувалу 
досі свободу, але заразом — передо мною порожня просторонь на місці 
цілого круга ідей, що був зв’язаний з сим фортеп’яном.

— Він стояв бездільно, спочиваючи по літах роботи, коли мої діти 
вибубнювали на нім свої, нікому не потрібні, лекції музики. Мовчав по-
важно, як заслужений домовик, що заробив собі ласкавий хліб і спочинок 
в моїм домі, місце за моїм столом і під моїм дахом, як гувернер, що ви-
вчив і вивів у люди моїх дітей. З ним теж зв’язувалася для мене пам’ять 
про моїх дітей. Сей завалидорога, займаючи півпокою, втілював у собі те 
місце, яке зайняли в моїм життю діти, виробивши для себе певний про-
стір в тім окруженню, в якім я жив. Я з повним респектом обминав його, 
ідучи сим покоєм, а тепер мені дивно бачити, як неприкаянно виглядає 
він, стоячи на тротуарі під вікном. Вся маєстатична повага зіскочила з 
нього, коли його видалили з засидженої ним, заслуженої позиції й він 
опинився на новім місці, серед чужих людей, які не знають його і нічим 
не обов’язані перед ним.

— А се вішало, що так жалісно виглядає коло нього на хіднику! Як 
гостинно простирало воно свої рамена настрічу всім прихожим, як добрий 
геній сього дому, повний привіту й зичливости! Мої сіни виглядають без 
нього тепер як холодна, непривітна, безнадійна пустка.

— Се тхне фетишизмом, — завважив Трохим Іванович.
— Не тхне тільки, а справді се фетишизм — зовсім нормальний, всім 

нам знаний і звичайний. Страшить тільки саме слово, бо з ним в’яжуться 
поняття якогось дикунства й безпросвітньої пітьми, тим часом явище, яке 
се слово означає, так само близьке й нам, як і якомусь дикунові. Сервантес, 
обіцюючи свому перу, що повісить його на мідянім дроті по закінченню 
“Дон-Кіхота”, стоїть на тім самім ґрунті понять, як індус-писар, що від-
дає “божеську пошану” свому перу. Індуска-селянка поклоняється кошеві, 
котрим носить тягарі, або жорнам, котрим меле хліб. Індус-тесля віддає 
поклін і жертви своїй сокирі й иншому струментові, брамін — свому писалу, 
вояк — своїй зброї. Ми не віддаємо, може, “божеської пошани” — річ 
конвеціональна — але суд, наповняючи свої архіви конфіскованими зна-
ряддями переступства, сокирами й ножами убійників, чи не виявляє до них 
боязкого поважання, немов до яких співучасників переступу?

— Не кажу про такі фетиші, як династичні корони, коронаційні клей-
ноди, ріжні традиційні мечі, що зберігаються як око в лобі, і ціла нація по-
чувала б себе незмірно нещасливою, якби такий фетиш попав у руки иншого 
народу. Примітивна людина, що не вважає можливим дати до чужих рук 
ні позичити ніякої своєї зброї — бо се дало б магічну силу над нею иншій 
людині, стоїть на тій самій лінії понять...

Трохим Іванович хотів поперечитися, але носчики перервали сю роз-
праву, притаскавши коші для наповнення новим змістом, їх було багато, 
двох ріжних категорій, зовсім одмінних. Були селяне з поблизьких сел, що 
прийшли пошукати заробітку під вільну хвилю, в сільських свитах, з непо-
рушеним виглядом і атмосферою села, яка окружала їх і тут, заслонюючи 
від усяких впливів міста. Вони виглядали досить непривітно, мовчазні й 
замкнені в собі. Не вступали в розмову, старалися не брати тяжких річей, 
не струдитися занадто на сій чужій їм роботі, серед чужих і далеких людей.

Другі були міські босяки з більше або менше виразними типами хуліганів 
і сутенерів, старанно обстриженими і виголеними фізіономіями, з свобідними 
манерами “широких натур”. Вони зневажливо дивилися на селян і стара-
лися показати панам, що вони собі не дадуть чим-небудь імпонувати. По-
писувалися своєю силою, беручи найважчі речі, щоб показати себе, і охоче 
заходили в розмову. Особливо оден, з досить гарним, але нахабним лицем, 
встиг дуже докладно обзнайомити присутніх з своїм соціяльним, етичним 
і моральним світоглядом. Пояснив, що у нього теж є на селі ґрунт, але він 
коло землі калантиритися не згоден, бо що з неї за потіха? — всю силу з 
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нім певні пункти його пам’яти, його нервів, його волі, легеньким дотиком 
ворушачи незаживлені рубці його душі, і сим вічним повторенням образів 
та ідей надають одностайність його мислі, волі, життю. 

— Коли я переходжуюся по сих випорожнених покоях, я чую себе 
подібно як турист, що видряпався на верх високої гори, або аеронавт на 
літаку, коли той обрій, що окружав його й висів над ним, зникає, опада-
ючи в глибину, і стає незначною плямкою на мапі. Я чую себе незвичайно 
свобідним, визволеним з усіх пут, які лежали на мені, ні перед ким не від-
повідальним, нічим не зв’язаним, і заразом — я чую навколо себе якусь 
тривожну пустку. Ослабли, упали “моральні” підвалини мого життя. Я — 
до певної міри розуміється — почуваю себе первозданним дикуном, який 
мусить доперва сотворити собі культ, заселити ріжними представленнями 
доохрестний світ, витворити круг моральних ідей — всю ту надбудову, яка 
реалізувалася в моїм мікрокосмі. 

— Побільшуєш, Іване Петровичу, — завважив приятель, Трохим 
Іванович, лікар з професії, охочий учасник сих диспутів.

— Побільшую, щоб в сій гіперболічній формі дати ліпше зрозуміти мою 
гадку — почуття сеї свободи, радісної і заразом трохи жахливої, неспокійної. 
Коли чоловік окружив себе так густо всякого рода образами й споминами, 
що стерчить між ними як кілок у тісті, се, безперечно, хоч і гнітить його, 
але надає його існованню певність і спокій. Чоловік тим спокійніший, чим 
менше лишається йому свобідного вибору, свобідної творчости. Коли я 
ходив сим покоєм, моя стежка була витичена тими речами, що тут стояли, 
так певно, що я ані кроком не міг скрутити ні сюди, ні туди. Тут стояв 
фортеп’ян, загороджуючи мені дорогу; тепер я проходжу, не уступаючися 
перед ними — іду просто на те місце, де він стояв. Я здобув собі небувалу 
досі свободу, але заразом — передо мною порожня просторонь на місці 
цілого круга ідей, що був зв’язаний з сим фортеп’яном.

— Він стояв бездільно, спочиваючи по літах роботи, коли мої діти 
вибубнювали на нім свої, нікому не потрібні, лекції музики. Мовчав по-
важно, як заслужений домовик, що заробив собі ласкавий хліб і спочинок 
в моїм домі, місце за моїм столом і під моїм дахом, як гувернер, що ви-
вчив і вивів у люди моїх дітей. З ним теж зв’язувалася для мене пам’ять 
про моїх дітей. Сей завалидорога, займаючи півпокою, втілював у собі те 
місце, яке зайняли в моїм життю діти, виробивши для себе певний про-
стір в тім окруженню, в якім я жив. Я з повним респектом обминав його, 
ідучи сим покоєм, а тепер мені дивно бачити, як неприкаянно виглядає 
він, стоячи на тротуарі під вікном. Вся маєстатична повага зіскочила з 
нього, коли його видалили з засидженої ним, заслуженої позиції й він 
опинився на новім місці, серед чужих людей, які не знають його і нічим 
не обов’язані перед ним.

— А се вішало, що так жалісно виглядає коло нього на хіднику! Як 
гостинно простирало воно свої рамена настрічу всім прихожим, як добрий 
геній сього дому, повний привіту й зичливости! Мої сіни виглядають без 
нього тепер як холодна, непривітна, безнадійна пустка.

— Се тхне фетишизмом, — завважив Трохим Іванович.
— Не тхне тільки, а справді се фетишизм — зовсім нормальний, всім 

нам знаний і звичайний. Страшить тільки саме слово, бо з ним в’яжуться 
поняття якогось дикунства й безпросвітньої пітьми, тим часом явище, яке 
се слово означає, так само близьке й нам, як і якомусь дикунові. Сервантес, 
обіцюючи свому перу, що повісить його на мідянім дроті по закінченню 
“Дон-Кіхота”, стоїть на тім самім ґрунті понять, як індус-писар, що від-
дає “божеську пошану” свому перу. Індуска-селянка поклоняється кошеві, 
котрим носить тягарі, або жорнам, котрим меле хліб. Індус-тесля віддає 
поклін і жертви своїй сокирі й иншому струментові, брамін — свому писалу, 
вояк — своїй зброї. Ми не віддаємо, може, “божеської пошани” — річ 
конвеціональна — але суд, наповняючи свої архіви конфіскованими зна-
ряддями переступства, сокирами й ножами убійників, чи не виявляє до них 
боязкого поважання, немов до яких співучасників переступу?

— Не кажу про такі фетиші, як династичні корони, коронаційні клей-
ноди, ріжні традиційні мечі, що зберігаються як око в лобі, і ціла нація по-
чувала б себе незмірно нещасливою, якби такий фетиш попав у руки иншого 
народу. Примітивна людина, що не вважає можливим дати до чужих рук 
ні позичити ніякої своєї зброї — бо се дало б магічну силу над нею иншій 
людині, стоїть на тій самій лінії понять...

Трохим Іванович хотів поперечитися, але носчики перервали сю роз-
праву, притаскавши коші для наповнення новим змістом, їх було багато, 
двох ріжних категорій, зовсім одмінних. Були селяне з поблизьких сел, що 
прийшли пошукати заробітку під вільну хвилю, в сільських свитах, з непо-
рушеним виглядом і атмосферою села, яка окружала їх і тут, заслонюючи 
від усяких впливів міста. Вони виглядали досить непривітно, мовчазні й 
замкнені в собі. Не вступали в розмову, старалися не брати тяжких річей, 
не струдитися занадто на сій чужій їм роботі, серед чужих і далеких людей.

Другі були міські босяки з більше або менше виразними типами хуліганів 
і сутенерів, старанно обстриженими і виголеними фізіономіями, з свобідними 
манерами “широких натур”. Вони зневажливо дивилися на селян і стара-
лися показати панам, що вони собі не дадуть чим-небудь імпонувати. По-
писувалися своєю силою, беручи найважчі речі, щоб показати себе, і охоче 
заходили в розмову. Особливо оден, з досить гарним, але нахабним лицем, 
встиг дуже докладно обзнайомити присутніх з своїм соціяльним, етичним 
і моральним світоглядом. Пояснив, що у нього теж є на селі ґрунт, але він 
коло землі калантиритися не згоден, бо що з неї за потіха? — всю силу з 
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чоловіка забирає, всі жили тягне, а дає стільки, що як не здох з голоду, то 
дякуй Богові, і т. д.

Іван Петрович поліз на драбинку відв’язати старі ікони, що висіли вгорі, 
і віддати носчикам. Трохим Іванович для звичайности, щоб зазначити свою 
поміч, притримав його драбину* двома пальцями, тримаючи другою рукою 
папіросу.

— Се пенати моєї теперішньої сім’ї, — сказав Іван Петрович, передаю-
чи йому ікону. — Мені трапилося надибати на толкучці на продажу якогось 
бідного інвентаря, мабуть, виморочного, як мені думалось. Продавець був 
дуже збентежений жартами публіки, яка посміхалася з нього, що він виніс 
на продаж своє “родительське благословення”, і коли я спитав його за сі 
ікони, він сказав, що рад віддати їх за що-небудь, бо ніяково йому продавати 
чужих богів. Я дав йому рубля й взяв їх собі. Я збирався тоді женитися 
вдруге, з теперішньою своєю жінкою, і рішив узяти сих виморочних, без-
рідних пенатів за своїх — за опікунів своєї нової сім’ї. Як бачите, вони були 
дуже непрезентабельні: мальовання неособливе і принищене, оправа зовсім 
нужденна. Але я повісив їх на почеснім місці і мені завсіди було приємно 
думати, що сим бездольним богам мило і затишно у мене, що вони тішаться 
тут пошанівком і увагою.

— Сей погляд чи почуття досить розповсюднене, і в нім справді живе 
глибокий атавізм, — завважив Трохим Іванович. — В нашій сім’ї, у мого 
батька себто, була в особливім поважанню іконка, котрою поблагослови-
ла їх, умираючи, одна бездомна каліка, що була прийнята додому і в нім 
умерла. Вона була дуже непоказна і облуплена, але їй віддавали особливий 
пошанівок. Немов сподівалися, що вона буде вдячна за честь, яка її стріла 
після гіркого пожиття у каліки, і проллє свою ласку на нашу сім’ю сугубо — 
дасть все те, чого відмовила бідній каліці...

— Се подібно, як з тими іконками, що сами приходять: припливають 
з водою, з’являються на дереві або що. Вони шукають захисту в новій сім’ї 
й приймаються звичайно з особливою гостинністю й поважанням, — за-
вважив Іван Петрович. До розмови прилучився й босяк і оповів історію про 
якогось пана, що не схотів прийняти такої іконки, що прийшла до нього, 
тому що була обдерта й негарна. Тоді взяв її до себе його прикажчик, і що 
ж? — не минуло трьох літ, як той пан погорів, збанкрутував і вмер, а при-
кажчик розбагатів і став паном.

— Ви б, теє, не морочили голову людям своєю філософією, — невдо-
волено завважив другий приятель, Василь Дем’янович, як носчики понесли 
коші, й Іван Петрович зістався сам з приятелями.

— Чому? — спитав Іван Петрович. — Те, що ми говоримо, зовсім в 
дусі пануючих поглядів, отже, наша роля зовсім консервативна.

— Ти взагалі виглядаєш консервативно про всяке око з сею масою 
ікон, — завважив Трохим Іванович.

— Я умисно позабирав їх в свої далекі покої, щоб не давати приводу 
до фальшивих гадок про себе. Держу їх почасти як пам’ятки моїх особистих 
переживань, почасти як пам’ятки родинні. Колись вони були для мене пред-
метом дуже гарячого релігійного культу, який, властиво, дуже пригадував 
форми культів примітивних. Наша сім’я визначалася великою релігійністю 
і я довго виявляв незвичайне прив’язання до богослуження і обряду, був в 
нім незвичайним формалістом і законником*.

— Наш дід наділяв своїх внуків патрональними образами — тих свя-
тих, якого ім’я носив кождий з нас, і крім того ріжними іконами на важніші 
факти життя. Сю ікону він дав у благословення, коли мене мали посилати 
до школи в науку. То був страшний момент в моїм життю, про котрий я з 
панічним переляком думав наперед цілі місяці чи роки, і який оповив смут-
ком все моє життя — навіть і досі він мені сниться. Я виходив з дому, де 
наді мною стояли опікунчі духи роду, в далекий і грізний світ, де чув себе 
безпомічним, безборонним серед ворожих, неприязних людей, з которими 
не зв’язували мене ніякі моральні зв’язки. Я був хилою, замкненою в собі 
дитиною, а їхати приходилося справді далеко, в чуже місто, з чужоплемен-
ною людністю. Ся ікона, яку я повіз з собою в своїй школярській скринь-
ці, на червоно помальованій і навхрест помережаній чорними бляшаними 
стяжками*, була моїм талісманом, моїм божищем-покровителем, втіленням 
опікунчих духів мого рідного дому і роду, і я возив її всюди і скрізь, як Еней 
своїх пенатів, винесених з рідного згарища*. Я відкривав сю ікону потайки, 
щоб ніхто не бачив, і віддавав їй честь, цілував і поклонявся, а пізніше, коли 
мав свій осібний покій, справляв перед нею довгі служби, читав молитви й 
набив мозолі на колінах, стаючи перед нею. В трудні моменти, коли щось 
приходилося рішати, я просив у неї благословення, і в виразі її очей шукав 
доказу, що вона похваляє мої заміри і мої вчинки.

— У мене взагалі ще й тепер найдеться по ріжних далеких шуфлядах 
і скритках повно ріжних релігійних і піврелігійних реліквій уже з досить 
пізніх, студентських часів, — коли я трохи не щодня забігав перед лекція-
ми до церкви, так, щоб ніхто не бачив, вистоював безконечні монастирські 
служби, ходив на прощі... Проскурки, свічки, зілля з ріжних релігійних 
церемоній... Я ще й тепер не можу відмовити собі в приємності випалити 
хрест десь в незамітнім місці страсною свічкою, хоч дивлюся тепер на все 
се зовсім иншими очима...

— В сім є багато поезії, — сказав Василь Дем’янович.
— Поезія — занадто загальний і неозначений вираз, се слово не 

каже нічого, — відпер Трохим Іванович. — Я думаю, в нас ще живуть в 
повній силі старі страхи перед неприязними силами окруження, і бажання 
захиститися від них впливом добрих, приязних духів. Місце колишнього 
lar compitalis, охоронця границь, заступила статуя або хрест фігури, яку з 



136 ПРОЗА На траві 137Пенати

чоловіка забирає, всі жили тягне, а дає стільки, що як не здох з голоду, то 
дякуй Богові, і т. д.

Іван Петрович поліз на драбинку відв’язати старі ікони, що висіли вгорі, 
і віддати носчикам. Трохим Іванович для звичайности, щоб зазначити свою 
поміч, притримав його драбину* двома пальцями, тримаючи другою рукою 
папіросу.

— Се пенати моєї теперішньої сім’ї, — сказав Іван Петрович, передаю-
чи йому ікону. — Мені трапилося надибати на толкучці на продажу якогось 
бідного інвентаря, мабуть, виморочного, як мені думалось. Продавець був 
дуже збентежений жартами публіки, яка посміхалася з нього, що він виніс 
на продаж своє “родительське благословення”, і коли я спитав його за сі 
ікони, він сказав, що рад віддати їх за що-небудь, бо ніяково йому продавати 
чужих богів. Я дав йому рубля й взяв їх собі. Я збирався тоді женитися 
вдруге, з теперішньою своєю жінкою, і рішив узяти сих виморочних, без-
рідних пенатів за своїх — за опікунів своєї нової сім’ї. Як бачите, вони були 
дуже непрезентабельні: мальовання неособливе і принищене, оправа зовсім 
нужденна. Але я повісив їх на почеснім місці і мені завсіди було приємно 
думати, що сим бездольним богам мило і затишно у мене, що вони тішаться 
тут пошанівком і увагою.

— Сей погляд чи почуття досить розповсюднене, і в нім справді живе 
глибокий атавізм, — завважив Трохим Іванович. — В нашій сім’ї, у мого 
батька себто, була в особливім поважанню іконка, котрою поблагослови-
ла їх, умираючи, одна бездомна каліка, що була прийнята додому і в нім 
умерла. Вона була дуже непоказна і облуплена, але їй віддавали особливий 
пошанівок. Немов сподівалися, що вона буде вдячна за честь, яка її стріла 
після гіркого пожиття у каліки, і проллє свою ласку на нашу сім’ю сугубо — 
дасть все те, чого відмовила бідній каліці...

— Се подібно, як з тими іконками, що сами приходять: припливають 
з водою, з’являються на дереві або що. Вони шукають захисту в новій сім’ї 
й приймаються звичайно з особливою гостинністю й поважанням, — за-
вважив Іван Петрович. До розмови прилучився й босяк і оповів історію про 
якогось пана, що не схотів прийняти такої іконки, що прийшла до нього, 
тому що була обдерта й негарна. Тоді взяв її до себе його прикажчик, і що 
ж? — не минуло трьох літ, як той пан погорів, збанкрутував і вмер, а при-
кажчик розбагатів і став паном.

— Ви б, теє, не морочили голову людям своєю філософією, — невдо-
волено завважив другий приятель, Василь Дем’янович, як носчики понесли 
коші, й Іван Петрович зістався сам з приятелями.

— Чому? — спитав Іван Петрович. — Те, що ми говоримо, зовсім в 
дусі пануючих поглядів, отже, наша роля зовсім консервативна.

— Ти взагалі виглядаєш консервативно про всяке око з сею масою 
ікон, — завважив Трохим Іванович.

— Я умисно позабирав їх в свої далекі покої, щоб не давати приводу 
до фальшивих гадок про себе. Держу їх почасти як пам’ятки моїх особистих 
переживань, почасти як пам’ятки родинні. Колись вони були для мене пред-
метом дуже гарячого релігійного культу, який, властиво, дуже пригадував 
форми культів примітивних. Наша сім’я визначалася великою релігійністю 
і я довго виявляв незвичайне прив’язання до богослуження і обряду, був в 
нім незвичайним формалістом і законником*.

— Наш дід наділяв своїх внуків патрональними образами — тих свя-
тих, якого ім’я носив кождий з нас, і крім того ріжними іконами на важніші 
факти життя. Сю ікону він дав у благословення, коли мене мали посилати 
до школи в науку. То був страшний момент в моїм життю, про котрий я з 
панічним переляком думав наперед цілі місяці чи роки, і який оповив смут-
ком все моє життя — навіть і досі він мені сниться. Я виходив з дому, де 
наді мною стояли опікунчі духи роду, в далекий і грізний світ, де чув себе 
безпомічним, безборонним серед ворожих, неприязних людей, з которими 
не зв’язували мене ніякі моральні зв’язки. Я був хилою, замкненою в собі 
дитиною, а їхати приходилося справді далеко, в чуже місто, з чужоплемен-
ною людністю. Ся ікона, яку я повіз з собою в своїй школярській скринь-
ці, на червоно помальованій і навхрест помережаній чорними бляшаними 
стяжками*, була моїм талісманом, моїм божищем-покровителем, втіленням 
опікунчих духів мого рідного дому і роду, і я возив її всюди і скрізь, як Еней 
своїх пенатів, винесених з рідного згарища*. Я відкривав сю ікону потайки, 
щоб ніхто не бачив, і віддавав їй честь, цілував і поклонявся, а пізніше, коли 
мав свій осібний покій, справляв перед нею довгі служби, читав молитви й 
набив мозолі на колінах, стаючи перед нею. В трудні моменти, коли щось 
приходилося рішати, я просив у неї благословення, і в виразі її очей шукав 
доказу, що вона похваляє мої заміри і мої вчинки.

— У мене взагалі ще й тепер найдеться по ріжних далеких шуфлядах 
і скритках повно ріжних релігійних і піврелігійних реліквій уже з досить 
пізніх, студентських часів, — коли я трохи не щодня забігав перед лекція-
ми до церкви, так, щоб ніхто не бачив, вистоював безконечні монастирські 
служби, ходив на прощі... Проскурки, свічки, зілля з ріжних релігійних 
церемоній... Я ще й тепер не можу відмовити собі в приємності випалити 
хрест десь в незамітнім місці страсною свічкою, хоч дивлюся тепер на все 
се зовсім иншими очима...

— В сім є багато поезії, — сказав Василь Дем’янович.
— Поезія — занадто загальний і неозначений вираз, се слово не 

каже нічого, — відпер Трохим Іванович. — Я думаю, в нас ще живуть в 
повній силі старі страхи перед неприязними силами окруження, і бажання 
захиститися від них впливом добрих, приязних духів. Місце колишнього 
lar compitalis, охоронця границь, заступила статуя або хрест фігури, яку з 
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певною приємністю бачать і люди дуже маловірні, — я перший, напри-
клад. Портрети і пам’ятки по близьких людях, которими окружаємо себе, 
так близько подібні до образів і реліквій предків примітивного чоловіка, 
що всяка ріжниця зникає. Культурний чоловік, що ласкаво промовляє до 
портрета своєї жінки, прикрашає його квітками і шукає привітного виразу 
в очах, як ти, Іване Петровичу, на своїй іконі, — він живе тими самими 
поняттями, як той дикий ватажок, про якого ми колись говорили, що тримав 
голову батька в глинянім дзбанку, просив у нього помочи в усяких ділах і 
ласкаво докоряв йому, коли справа не йшла добре.

— Я не розумію, що за охота профанувати найбільш поетичні сторони 
сучасного життя такими дикими паралелями, — сердито сказав Василь 
Дем’янович.

— Що за профанація? — відпер Трохим Іванович. — Сі паралелі, 
навпаки, показують, як глибоко залягають в нас сі звичаї, як глибоко люд-
ські вони. А форма — річ другорядна. Сучасна дама носить волосся свого 
покійного чоловіка в медальйоні або й кусник реліквії — якусь кісточку, 
оброблену в гарну золоту оправу. А на Андаманських островах вдови но-
сять череп померлого чоловіка, повішений на шиї. Се річ естетики, зовсім 
не важна. Але коли я читаю, що індіяни Гвіяни розділюють між собою 
вичищені кості покійного свояка і переховують їх як дорогу реліквію, а на 
Сандвичевих островах кості рук і черепи покійних ватажків носять над їх 
потомками, для охорони їх від неприязних духів і сил, — в мені сі факти 
викликають не обридження, а спочуття, як доказ глибокого закорінення, 
безконечної давности сих поглядів і призвичаєнь, що живуть у мені, в тобі, 
в наших знайомих.

— В Біблії маємо чимало слідів боротьби офіціяльного монотеїзму 
з таким культом померлих і домових богів, терафімів, — завважив Іван 
Петрович. — Так само поборював їх всіма силами Іслам. Християнство, 
може, під впливом римського культу померлих, дало дуже багато місця йому 
в культі патрональних святих. Для мене і моїх батьків, що не мали пор-
третів своїх предків, ікони їх “ангелів”, святих патронів, заступали галерію 
предківських портретів. З сих образів, що бачите у мене, багато справили 
мій дід і прадід; се образи патронів-іменників їх предків: святих, которих 
імення вони носили. Я пам’ятаю таку галерію предківських патронів в по-
коїку мого діда. Се був його лярарій*, в стилю старих римлян. І для мене 
отсі портрети моєї ближчої рідні й сі патрональні ікони старших предків 
в’яжуться в одну цілість. Я, правда, не приношу вже їм жертв на календи, 
нони й іди*, як римляне, не справляю для них бенкетів, як єгиптяне або 
китайці, навіть не свічу їм лямпадок, не курю смолки, як роблять японці 
перед своїми “іхаї” — дощечками з іменами предків. Я не роблю собі ілюзій, 
що вони мають якісь божеські чи магічні сили, якими можуть мені прийти 
в поміч у трудну хвилю...

— Ну-ну, добре й те, — досить іронічно промовив Василь Дем’янович.
— Власне, я також так думаю! — правив далі Іван Петрович. — 

Коли я тепер згадую, як мені доводилося вносити новороджену дитину в 
се penetrale1, щоб представити її моєму родові й віддати її під його опіку і 
ласку, — я констатую, що робив сю церемонію зовсім без усяких архео-
логічних мотивів. Я поступав під вражінням безпосереднього почуття. 
Але вона вповні відповідає церемонії посвящення новонародженого члена 
родини в опіку духам — покровителям дому, як її проробляли всі народи, в 
ріжних формах, включно до наших предків. Коли мені доводилося в хвилю 
духового зворушення говорити щось на адресу сих образів і патронів моїх 
предків — оповідати про пригоду або нарікати на тяжке нещастя, що спало 
на мене, — я говорив тоді, як говорить дика манданка з черепами своїх 
дітей або свого чоловіка на громадськім кладовищі, де поставлені кругом 
сі черепи, і вона споминає з ними веселі часи, коли вони жили з нею, дає 
репліки за них і відповідає на них.

— Ви, розуміється, не будете підозрівати мене, мовби я мав якісь ілюзії, 
що сі портрети й образи мене чують. Але і я не присягну вам, що я, гово-
рячи до них, наперекір всякому розумованню, скептицизмові, не відчував 
у приближенню того самого єднання з моїми предками й близькими, які 
відчуває та манданка або ще ближчий нам старий приклонник блаженного 
Агурамазди*, коли молився до своїх “фравашів”, духів предків...

— Такі ірраціональні пережитки треба поборювати в собі, а не роз-
пускати, — відказав непримиренно Василь Дем’янович.

— Поскільки вони входять в область розуму, — відпер Іван Петро-
вич, — висліджувати причини якогось факту або укладати плани чи рахунки, 
допускаючи надприродні вмішання, магічні фактори, розуміється, — річ 
недопустима, і в сій сфері не може бути місця таким ілюзіям. Але в сфері 
чуття — хто вижене їх звідти й яка потреба, властиво, їх виганяти звідти? 
Якби ми захотіли з сфери поезії вигнати всі метафори, які розминаються 
з фізичними законами — заборонили говорити про голос крови, усміх зір, 
рух каменя, щоб се не підтримувало в нас атавістичних ілюзій, — чи се 
було б можливо і чи здалося б на що-небудь? Так і єднання з світом одшед-
ших вважаю так само елементарним постулатом людського чуття. Ілюзію 
його, що ми можемо входити в якісь відносини до тих одшедших — що ми 
можемо зробити їм якусь приємність, можемо виливати перед ними свої 
почуття, — вигнати настільки ж трудно, як і непотрібно.

— У народів, настроєних навіть дуже раціоналістично, культ предків 
може жити разом з усякими поступами їх інтелігенції. Японці вірять, що 
кождий чоловік по смерті стає богом, бо дістає надприродні сили, хоч і 
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певною приємністю бачать і люди дуже маловірні, — я перший, напри-
клад. Портрети і пам’ятки по близьких людях, которими окружаємо себе, 
так близько подібні до образів і реліквій предків примітивного чоловіка, 
що всяка ріжниця зникає. Культурний чоловік, що ласкаво промовляє до 
портрета своєї жінки, прикрашає його квітками і шукає привітного виразу 
в очах, як ти, Іване Петровичу, на своїй іконі, — він живе тими самими 
поняттями, як той дикий ватажок, про якого ми колись говорили, що тримав 
голову батька в глинянім дзбанку, просив у нього помочи в усяких ділах і 
ласкаво докоряв йому, коли справа не йшла добре.

— Я не розумію, що за охота профанувати найбільш поетичні сторони 
сучасного життя такими дикими паралелями, — сердито сказав Василь 
Дем’янович.

— Що за профанація? — відпер Трохим Іванович. — Сі паралелі, 
навпаки, показують, як глибоко залягають в нас сі звичаї, як глибоко люд-
ські вони. А форма — річ другорядна. Сучасна дама носить волосся свого 
покійного чоловіка в медальйоні або й кусник реліквії — якусь кісточку, 
оброблену в гарну золоту оправу. А на Андаманських островах вдови но-
сять череп померлого чоловіка, повішений на шиї. Се річ естетики, зовсім 
не важна. Але коли я читаю, що індіяни Гвіяни розділюють між собою 
вичищені кості покійного свояка і переховують їх як дорогу реліквію, а на 
Сандвичевих островах кості рук і черепи покійних ватажків носять над їх 
потомками, для охорони їх від неприязних духів і сил, — в мені сі факти 
викликають не обридження, а спочуття, як доказ глибокого закорінення, 
безконечної давности сих поглядів і призвичаєнь, що живуть у мені, в тобі, 
в наших знайомих.

— В Біблії маємо чимало слідів боротьби офіціяльного монотеїзму 
з таким культом померлих і домових богів, терафімів, — завважив Іван 
Петрович. — Так само поборював їх всіма силами Іслам. Християнство, 
може, під впливом римського культу померлих, дало дуже багато місця йому 
в культі патрональних святих. Для мене і моїх батьків, що не мали пор-
третів своїх предків, ікони їх “ангелів”, святих патронів, заступали галерію 
предківських портретів. З сих образів, що бачите у мене, багато справили 
мій дід і прадід; се образи патронів-іменників їх предків: святих, которих 
імення вони носили. Я пам’ятаю таку галерію предківських патронів в по-
коїку мого діда. Се був його лярарій*, в стилю старих римлян. І для мене 
отсі портрети моєї ближчої рідні й сі патрональні ікони старших предків 
в’яжуться в одну цілість. Я, правда, не приношу вже їм жертв на календи, 
нони й іди*, як римляне, не справляю для них бенкетів, як єгиптяне або 
китайці, навіть не свічу їм лямпадок, не курю смолки, як роблять японці 
перед своїми “іхаї” — дощечками з іменами предків. Я не роблю собі ілюзій, 
що вони мають якісь божеські чи магічні сили, якими можуть мені прийти 
в поміч у трудну хвилю...

— Ну-ну, добре й те, — досить іронічно промовив Василь Дем’янович.
— Власне, я також так думаю! — правив далі Іван Петрович. — 

Коли я тепер згадую, як мені доводилося вносити новороджену дитину в 
се penetrale1, щоб представити її моєму родові й віддати її під його опіку і 
ласку, — я констатую, що робив сю церемонію зовсім без усяких архео-
логічних мотивів. Я поступав під вражінням безпосереднього почуття. 
Але вона вповні відповідає церемонії посвящення новонародженого члена 
родини в опіку духам — покровителям дому, як її проробляли всі народи, в 
ріжних формах, включно до наших предків. Коли мені доводилося в хвилю 
духового зворушення говорити щось на адресу сих образів і патронів моїх 
предків — оповідати про пригоду або нарікати на тяжке нещастя, що спало 
на мене, — я говорив тоді, як говорить дика манданка з черепами своїх 
дітей або свого чоловіка на громадськім кладовищі, де поставлені кругом 
сі черепи, і вона споминає з ними веселі часи, коли вони жили з нею, дає 
репліки за них і відповідає на них.

— Ви, розуміється, не будете підозрівати мене, мовби я мав якісь ілюзії, 
що сі портрети й образи мене чують. Але і я не присягну вам, що я, гово-
рячи до них, наперекір всякому розумованню, скептицизмові, не відчував 
у приближенню того самого єднання з моїми предками й близькими, які 
відчуває та манданка або ще ближчий нам старий приклонник блаженного 
Агурамазди*, коли молився до своїх “фравашів”, духів предків...

— Такі ірраціональні пережитки треба поборювати в собі, а не роз-
пускати, — відказав непримиренно Василь Дем’янович.

— Поскільки вони входять в область розуму, — відпер Іван Петро-
вич, — висліджувати причини якогось факту або укладати плани чи рахунки, 
допускаючи надприродні вмішання, магічні фактори, розуміється, — річ 
недопустима, і в сій сфері не може бути місця таким ілюзіям. Але в сфері 
чуття — хто вижене їх звідти й яка потреба, властиво, їх виганяти звідти? 
Якби ми захотіли з сфери поезії вигнати всі метафори, які розминаються 
з фізичними законами — заборонили говорити про голос крови, усміх зір, 
рух каменя, щоб се не підтримувало в нас атавістичних ілюзій, — чи се 
було б можливо і чи здалося б на що-небудь? Так і єднання з світом одшед-
ших вважаю так само елементарним постулатом людського чуття. Ілюзію 
його, що ми можемо входити в якісь відносини до тих одшедших — що ми 
можемо зробити їм якусь приємність, можемо виливати перед ними свої 
почуття, — вигнати настільки ж трудно, як і непотрібно.

— У народів, настроєних навіть дуже раціоналістично, культ предків 
може жити разом з усякими поступами їх інтелігенції. Японці вірять, що 
кождий чоловік по смерті стає богом, бо дістає надприродні сили, хоч і 
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не зміняє своєї моральної істоти — то значить, задержує свої симпатії й 
антипатії, привички й вимоги. Сі душі предків посилають всякі добрі й злі 
пригоди; але для свого щастя вони потребують культу потомків, і навпа-
ки — від культу предків залежить щастя їх живущих потомків. В критичний 
момент дух померлого вступає в дерев’яну іхаї і вміє порятувати вірного 
потомка. Подорожники свідчать, що сі вірування в повній силі заховалися в 
Японії до нинішнього часу, живуть поруч телеграфів і телефонів, політехнік 
і університетів, і витримують конкуренцію християнства, яке дуже шкодить 
собі, власне, тим, що дуже воєвничо ставиться против сього культу, тим 
часом, як буддизм увійшов в компроміс з ним і поширився дуже успішно. 
Подорожники оповідають, як і тепер інтелігентні японські сім’ї телефоном 
спрошують свояків на церемонію поклонення духам предків, і европейськи 
вбрані, европейськи освічені інтелігенти японські у фраках і білих краватках 
беруть участь в такій церемонії, серед обстанови, що становить останній 
фасон европейської культури. І в сім, дохованім до наших часів культі, в 
обстанові модерної культури, живуть у повній силі і свіжості вірування 
примітивного чоловіка, звісні нам у ріжних упосліджених, на дуже низьких 
степенях культури закостенілих племен.

— Цікавий факт, — перебив Трохим Іванович, — що сей культ предків 
такий сильний саме у народів так раціоналістично настроєних, як римляне, 
китайці або хоч би й японці. Се обіцює будучність сьому культові. В міру 
того, як пустіє небо в очах сучасної людини, як зникають для неї ріжні 
небожителі, премирні духи, — з тим більшим прив’язанням мусить вона 
звертатися до сього, в кождім разі реальнішого предмета свого пієтизму.

— Не берімся віщувати, — відказав Іван Петрович. — Життя повне 
несподіванок, хвиль поступових і відступових. Я хочу тільки піднести, що 
сей культ зовсім не варварський, не пережитий, а глибоко людський, і як 
такий — невмирущий і вічний. Не кождий може вірити в позасвітових, пре-
мирних, як кажете ви, богів-покровителів, в якусь силу, що дбає про чоловіка 
й стереже його. Але се ряд людей, які дбали про те, щоб їх потомки жили 
щасливіше, легше, краще, гідніше. Сі батьки, які ладні були небо прихилити 
своїм дітям, а їх діти — знов своїм, і так до нас, до вас, до кождого з нас, 
передавали з рода в рід свої скорботи й надії, своє горе і радість, і тішили 
себе гадкою, що колись життя буде краще, легше, щасливіше... Нарешті, 
той безконечний ряд нам незвісних попередників дальших, ті покоління, 
що з пітьми звірячого життя билися до гіднішого, яснішого життя, — ті 
ряди героїв, великих геніїв, що нелюдськими жертвами, якими окуплюється 
кожде новаторство в людськім життю, пробивали перші леди людського 
життя, здобували ті геніяльні здобутки, які лягли в основу людської куль-
тури, стали тим ґрунтом, котрий ми топчемо нашими ногами, навіть не 

завважаючи його, — хіба се не вповні реальний, і не високий заразом, не 
гідний, не заслужений предмет культу тепер і во віки?

— Релігія Бога замінилася релігією бого-чоловіка, далі йде релігія 
чоловіка просто, або релігія людства... — зачав знов пророчити Трохим 
Іванович. Але його єретичні гадки були щасливо перервані покойовою 
Варвари Карповни, яка влетівши проголосила, що Варвара Карповна каже 
вже йти, а наглянути перенесення решти речей поручила їй.

Наступило загальне замішання. Іван Петрович поспішив злізти з ко-
моди, з якої виголошував свої останні промови, тримаючи в руках портрет 
своєї покійної жінки й иншої пані, котру сватав колись і котру шанував 
вдячною пам’яттю, як свого доброго генія, за се, що вона відмовила йому, 
коли він її сватав.

— Василь Дем’янович, — закричав він, — беріть отсих моїх добрих 
геніїв, ви будете нести їх на нове мешкання. Ви ж, Трохим Іванович, як 
чоловік грубого і реалістичного мишлення, візьміть отсих носителів прак-
тичного елементу, мого батька і діда. Ви, чоловіче, возьміть отого святого, 
що стоїть там під стіною, він репрезентує далеких і незвісних предків, бо й 
ім’я сього святого незвісне так само, як і їх. На постороннє око ми будемо 
представляти звичайну процесію квартирантів, особливо, коли отой пан 
понесе напереді отсю лямпу і камінові щипці. Але для чоловіка, який буде 
дивитися на нас проникливим зором приятеля людського життя, ми будемо 
старою церемонією перенесення родинних богів і предківських imagines 
[тут: ідолів] на нове огнище. Особливо, коли я заберу ще сі свої реліквії в 
хустинку і приподоблюся тим способом старому Фаррі*, що, йдучи на нові 
місця, потайки забрав з собою за пазуху своїх фамілійних богів, як сказано 
в книзі Битія. Василю Дем’яновичу, не гнівайтеся, се вже остання єретична 
гадка, яку ви від мене чуєте сьогодні і, як бачите, — ми ще далеко не до-
говорилися до сотворення світу...
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пригоди; але для свого щастя вони потребують культу потомків, і навпа-
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потомка. Подорожники свідчать, що сі вірування в повній силі заховалися в 
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КОМЕТА

Стасенко Амнеподист Маркович, фактичний (але не одвічальний) 
редактор “Радикального Демократа”, вибрався вечерком, холодком до при-
ятеля свого Мартина Григоровича напитися чайку й побалакать. Властиво, 
не так побалакать, а поділитися з ним дотепною гадкою, яка Амнеподистові 
Марковичеві прийшла в голову, і подивитися, яке вражіння вона зробить 
на Мартина Григоровича, щоб з того більше-менше оцінити її об’єктивну 
вартість.

Ідея, розуміється, дотикала відносин “Радикального Демократа” до 
його найближчих сусідів з правого і лівого боку — “Правдивого Демо-
крата” і “Соціяльного Демократа”. Всі ідеї, які приходили Амнеподистові 
Марковичеві до голови, незмінно зв’язані були з сими відносинами. Сидячи 
в редакційнім кабінеті та розглядаючися в сірім паркані, що тягнувся по 
противнім боці улиці против редакційних вікон, він незмінно бачив перед 
собою сі два образи сих двох товаришів з правого і лівого боку, з котрих 
“Правдивому Демократові” неустанно наступав на зап’ятки “Радикальний 
Демократ” і в заміну чув на своїх власних закаблуках тяжкі прищіпки “Со-
ціяльного Демократа”.

Всі три органи вважалися найближчими союзниками супроти всякої 
иншої публіки з лівого й особливо — з правого боку, єму же ність числа, 
і супроти всяких посторонніх народів. Справді, сі органи мали цілу бездну 
спільних пунктів й інтересів, але саме через се їх обопільні відносини були 
завсіди дуже напружені й вимагали особливої уваги. Полеміка з иншою, 
посторонньою публікою не мала ніякого особливого інтересу, велася більше-
менше однаково всіма трьома і могла вестися шаблоновим, досить грубим 
способом. Все однаково не було страху, щоб читачі “Радикального Демо-
крата” захиталися від аргументів “Нової Пакости” чи “Оприччини”, і так 
само не було ніякої надії, щоб полеміка “Радикального Демократа” не то 
що навернула, а навіть зробила яке-небудь вражіння на сі твердокаменні 
органи. Тому полеміка з ними подавалася читачам як прийнятий звичаєм, 
але, властиво, нікому не потрібний гарнір, і полишалася до виконання ріжним 
другорядним редакційним робітникам. Тим часом, як все, що було зв’язане з 
союзними органами, вимагало великої акурації й велося самим редактором.

Як відомо всім і всякому, добре — се найгірший ворог кращого. Щоб 
дати місце кращому, треба дискредитувати добре, знеохотити до нього пуб-
ліку, щоб вона збридила його собі й запрагла того кращого. Ріжниця між 
кращим і добрим часто буває невелика, невтаємничим очам часом навіть 
зовсім невидна і непомітна. Отже, треба великої зручности, щоб сі малопо-
мітні ріжниці позбирати, роздмухати, зв’язати їх в якусь замітнішу цілість; 
кинути світло прожектора, щоб зробити замітними сі навіть дрібні рисочки; 

знайти позицію, з котрої навіть непоказна муха могла б виглядати коли не 
слоном, то все-таки якимсь значнішим звірем. Потрібно великої уваги, щоб 
використати для сеї ціли всякий придатний момент; певної стратегічної зді-
бности — щоб сотворити відповідні обставини, загнати супротивника на 
невигіднішу позицію; певного творчого хисту — щоб домалювати відповідну 
сценарію, поглибити риси образу, надати йому більшу силу вражіння, не 
попадаючи в конфлікт з прийнятими принципами літературної обичайности. 
І очевидно, що з огляду на незвичайно трудне завдання і благородну мету 
його всякий спосіб для її осягнення приходиться вважати допустимим і 
можливим.

Так роздумував Амнеподист Маркович, сидячи на імперіялі трамваю і 
слідячи очима круті вольти ластівчаного лету. Розуміється, я представляю 
його думки в дещо більш грубій і схематичній формі, ніж яку вони мали в 
дійсності. Мисль людська не пророблює педантично наново певних аксіом, 
раз прийнятих нею, а легко перелітає по вершках сього, вже раз передума-
ного і прийнятого, як цирковий акробат, ледве дотикаючися ріжних бар’єр. 
Але все-таки всі сі дні гадка Амнеподиста Марковича все крутилась і про-
робляла, в п’ятий, десятий і двадцятий раз, отсю логічну операцію, яка мала 
доказати законність і дозволеність тої стратегеми, що вирисувалася перед 
мисленими очима його за останні дні, під час довгого і тяжкого розглядання 
сірих і покривлених дощок паркану vis-а-vis [напроти] і поржавілих цвяхів, 
що вінчали його зверху.

Стратегема, коротко кажучи, полягала в сім, щоб привести до ажитації 
по цілій лінії своїх “союзників” і привести до того, щоб усі союзні органи 
пустилися бігом на спільного ворога. Потім, коли ціла лава розбіжиться, 
належало зручним рухом відсунутись набік, так, щоб соціяльні демократи 
з розбігу налетіли на правдивих демократів і в сім карамболю добре по-
ломили кості собі й їм. Инакше сказавши, треба було розвести дебату на 
певну тему, досить сковзьку, виявити незвичайне заінтересовання і запал 
до неї, втягнути в дебату обох союзників з правого і лівого боку, потім “на-
брати трохи відмінного переконання” в сій справі і виказати незгідність з 
справедливим демократизмом того становища, яке займуть оба союзники 
в сій дебаті. Добре роздмухавши полеміку, можна було бути певним, що і 
“правдиві” і “соціяльні” демократи дадуть себе звести на сковзький ґрунт 
і скомпромітуються добре, на честь і користь радикальних демократів.

З сього боку, щодо своєї тактики план був вище всяких похвал. Але 
були в нім певні несмачні елементи провокації й зради, які бентежили 
самого Амнеподиста Марковича. Він, розуміється, не вживав таких при-
крих назв навіть в своїх мислях і ніяк не давав опанувати себе сим гадкам, 
повторяючи все те, що вище вже сказано, на тему боротьби “кращого” з 
“добрим”, що являється основним двигачем людського поступу. Але все-
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союзними органами, вимагало великої акурації й велося самим редактором.

Як відомо всім і всякому, добре — се найгірший ворог кращого. Щоб 
дати місце кращому, треба дискредитувати добре, знеохотити до нього пуб-
ліку, щоб вона збридила його собі й запрагла того кращого. Ріжниця між 
кращим і добрим часто буває невелика, невтаємничим очам часом навіть 
зовсім невидна і непомітна. Отже, треба великої зручности, щоб сі малопо-
мітні ріжниці позбирати, роздмухати, зв’язати їх в якусь замітнішу цілість; 
кинути світло прожектора, щоб зробити замітними сі навіть дрібні рисочки; 

знайти позицію, з котрої навіть непоказна муха могла б виглядати коли не 
слоном, то все-таки якимсь значнішим звірем. Потрібно великої уваги, щоб 
використати для сеї ціли всякий придатний момент; певної стратегічної зді-
бности — щоб сотворити відповідні обставини, загнати супротивника на 
невигіднішу позицію; певного творчого хисту — щоб домалювати відповідну 
сценарію, поглибити риси образу, надати йому більшу силу вражіння, не 
попадаючи в конфлікт з прийнятими принципами літературної обичайности. 
І очевидно, що з огляду на незвичайно трудне завдання і благородну мету 
його всякий спосіб для її осягнення приходиться вважати допустимим і 
можливим.

Так роздумував Амнеподист Маркович, сидячи на імперіялі трамваю і 
слідячи очима круті вольти ластівчаного лету. Розуміється, я представляю 
його думки в дещо більш грубій і схематичній формі, ніж яку вони мали в 
дійсності. Мисль людська не пророблює педантично наново певних аксіом, 
раз прийнятих нею, а легко перелітає по вершках сього, вже раз передума-
ного і прийнятого, як цирковий акробат, ледве дотикаючися ріжних бар’єр. 
Але все-таки всі сі дні гадка Амнеподиста Марковича все крутилась і про-
робляла, в п’ятий, десятий і двадцятий раз, отсю логічну операцію, яка мала 
доказати законність і дозволеність тої стратегеми, що вирисувалася перед 
мисленими очима його за останні дні, під час довгого і тяжкого розглядання 
сірих і покривлених дощок паркану vis-а-vis [напроти] і поржавілих цвяхів, 
що вінчали його зверху.

Стратегема, коротко кажучи, полягала в сім, щоб привести до ажитації 
по цілій лінії своїх “союзників” і привести до того, щоб усі союзні органи 
пустилися бігом на спільного ворога. Потім, коли ціла лава розбіжиться, 
належало зручним рухом відсунутись набік, так, щоб соціяльні демократи 
з розбігу налетіли на правдивих демократів і в сім карамболю добре по-
ломили кості собі й їм. Инакше сказавши, треба було розвести дебату на 
певну тему, досить сковзьку, виявити незвичайне заінтересовання і запал 
до неї, втягнути в дебату обох союзників з правого і лівого боку, потім “на-
брати трохи відмінного переконання” в сій справі і виказати незгідність з 
справедливим демократизмом того становища, яке займуть оба союзники 
в сій дебаті. Добре роздмухавши полеміку, можна було бути певним, що і 
“правдиві” і “соціяльні” демократи дадуть себе звести на сковзький ґрунт 
і скомпромітуються добре, на честь і користь радикальних демократів.

З сього боку, щодо своєї тактики план був вище всяких похвал. Але 
були в нім певні несмачні елементи провокації й зради, які бентежили 
самого Амнеподиста Марковича. Він, розуміється, не вживав таких при-
крих назв навіть в своїх мислях і ніяк не давав опанувати себе сим гадкам, 
повторяючи все те, що вище вже сказано, на тему боротьби “кращого” з 
“добрим”, що являється основним двигачем людського поступу. Але все-
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таки був неспокійний, коли не за себе, то за свою авдиторію, за публіку, яку 
справді могли вразити провокаторські маневри “Радикального Демократа” 
і замість користей вчинити йому самому шкоду. Для сього отсе й мандру-
вав Амнеподист Маркович до приятеля. Мартин Григорович часто і добре 
служив йому пробним каменем при подібних комбінаціях. Не тому, щоб 
Мартин Григорович визначався дуже витонченими етичними почуттями: в 
такім разі, безперечно, не брано б його за присяжного цінителя, бо люди 
не люблять дуже тонких цінителів, як не люблять благочестиві християне 
сповідатися “у старого батюшки”. Навпаки, Амнеподист Маркович вважав 
Мартина Григоровича доста грубошкірим чоловіком, особливо на пункті 
всяких етичних тонкостей, та й сам він хвалився своїм “реалістичним сві-
тоглядом”. Амнеподист Маркович вважав занадто велику вражливість на 
етичні вимоги зовсім непідхожим багажем для активного публіциста, і коли 
звертався до приятеля, то тільки тому, що його етичну вражливість вважав 
не вищою від вражливости середньої публіки. Коли що вражало Мартина 
Григоровича і викликало в нім опозицію, значить — було небезпечне, бо 
могло скандалізувати й публіку. В такім разі належало зректися стратегеми.

А, властиво, не так зріктися, як винайти для неї тонші, делікатніші 
форми — бо не можна ж з легким серцем зріктися комбінації, яка так чу-
дово могла послужити до побіди над союзниками і причинитися до тріюмфу 
“кращого”, то значить, радикального демократизму.

Одначе з Мартином Григоровичем не можна було розбалакатися на 
свободі, бо він сидів за чаєм з якимсь паном з політехніки і вони щось 
собі балакали. Прислухавшись, Амнеподист Маркович порозумів, що 
говориться про комету, і сього було досить, щоб відвернути слух його, бо 
Амнеподист Маркович взагалі вважав недобрим тоном інтересуватися 
речами, які не стояли в ніякому зв’язку з його спеціяльністю. Зокрема, 
всякі історії з кометами, плямами, затміннями і тому подібними небесними 
явищами вважав він сферою, інтересною тільки для ріжної нижчої духом 
публіки, яка цікавиться всякими сенсаціями, — та для ріжної астрономічної 
братії, що з тих небесних знаків хліб їсть. До того ж усі її виводи і віщу-
вання здавалися дуже малореальними через те безконечне віддалення, в 
якім містилися. Через мільйони літ, по їх словам, земля прохолоне і стане 
мертвим камінем. Припустім. Але ж люди до того часу, мабуть, знайдуть 
инші джерела всього потрібного? Землі може притрапитися колись стріча 
з якимсь иншим тілом небесним. Але ж хто може предвидіти всі комбінації 
тодішнього життя, як тоді собі люди порадять? Все се можна лишити без-
печно своїм далеким пра-пра-правнукам, а думати про те, що буде завтра, 
за місяць, за кілька років. 

Амнеподист Маркович, облишивши сі астрономічні розмови, хотів 
поговорити з хазяйкою про щось більш конкретне. Але виявилося, що й 

хазяйка бере участь в астрономічній дебаті, слідить за нею й забирає в ній 
голос. Амнеподист Маркович тоді постановив зайнятися виключно своїм 
чаєм. Але розмова йшла через увесь стіл і не давала обігнатися від слів і 
фраз, що сами собою тислися в слух і свідомість. Попробував Амнеподист 
Маркович кількома дотепами на тему можливих помилок в віщуваннях і 
обчислюваннях убити сю неінтересну розмову, його злегка підтримував і 
инший приятель, що надійшов серед розмови. Але участники астрономічної 
дебати, видко, були в ній дуже заінтересовані і не давали себе від неї від-
вести ніякими дотепами і глузуваннями.

Мова йшла про стрічу Землі з кометою, що мала наступити третього 
дня рано. Комета летіла просто против Землі й мусила зачепити її своїм 
хвостом. Всі учасники розмови признавали се зовсім певним. Неясно було 
тільки, наскільки густий буде той хвіст в місці стрічі з Землею і наскільки 
сильне супротивлення може дати йому земна атмосфера. Рахували так, що в 
момент стрічі Земля буде обернена до комети найменш залюдненою своєю 
частю, Тихим океаном, так що густий дощ камінних метеоритів і найбільші 
забурення атмосферичні припадуть на ту половину кулі земної.

Амнеподист Маркович хотів скористати з сього виводу, щоб скінчити 
дебату.

— Значить, можемо спати спокійно під час тої стрічі, — заговорив він. 
Але хазяїн почав виясняти, які сильні забурення, вихрі, циклони, правдо-
подібно, повстануть з того і на другій півкулі.

Амнеподист Маркович з усею відпорністю свого спокійного настрою 
подумав приємно про своє мешкання в низенькім дерев’янім домику, укритім 
серед густих сусідніх садів. Перспектива дістати по голові якимсь метео-
ритом, що міг би провалити дах і впасти в хату, не була дуже приємна, але 
се була дуже мала можливість. Та тут пан з політехніки почав розвивати 
нові перспективи: про трійливі, смертоносні гази в хвості комети, що могли 
продертися через земну атмосферу й затруїти там повітря. Одні дослідники 
добачили в хвості комети ціяністий калій, инші думають, що там є веселящий 
газ*, який несе на землю “веселу” смерть всьому живому.

Амнеподист Маркович знехочу слухав і став нагло відчувати, як по-
чинає йому стискати в грудях від сих категоричних, упевнених слів. Чомусь 
пригадався йому зшиток з рисунками його дитини, розкритий на її столику, 
що впав йому в око, коли він збирався виходити з дому. І на гадку, що 
сей зшиток отак лишиться дальше лежати й світити своїми богомазами, 
виведеними малою пухкою дитячою ручкою, а дитина лежатиме мертва, 
удушена тим веселящим чи якимсь иншим у біса газом, і так само мертво 
лежатиме все живе, Амнеподиста Марковича раптом огорнув перестрах. 
Жах, від которого хотілося крикнути, аби сполошити сі страшні привиди, 
що починали його обступати, заглядаючи йому в очі.
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таки був неспокійний, коли не за себе, то за свою авдиторію, за публіку, яку 
справді могли вразити провокаторські маневри “Радикального Демократа” 
і замість користей вчинити йому самому шкоду. Для сього отсе й мандру-
вав Амнеподист Маркович до приятеля. Мартин Григорович часто і добре 
служив йому пробним каменем при подібних комбінаціях. Не тому, щоб 
Мартин Григорович визначався дуже витонченими етичними почуттями: в 
такім разі, безперечно, не брано б його за присяжного цінителя, бо люди 
не люблять дуже тонких цінителів, як не люблять благочестиві християне 
сповідатися “у старого батюшки”. Навпаки, Амнеподист Маркович вважав 
Мартина Григоровича доста грубошкірим чоловіком, особливо на пункті 
всяких етичних тонкостей, та й сам він хвалився своїм “реалістичним сві-
тоглядом”. Амнеподист Маркович вважав занадто велику вражливість на 
етичні вимоги зовсім непідхожим багажем для активного публіциста, і коли 
звертався до приятеля, то тільки тому, що його етичну вражливість вважав 
не вищою від вражливости середньої публіки. Коли що вражало Мартина 
Григоровича і викликало в нім опозицію, значить — було небезпечне, бо 
могло скандалізувати й публіку. В такім разі належало зректися стратегеми.

А, властиво, не так зріктися, як винайти для неї тонші, делікатніші 
форми — бо не можна ж з легким серцем зріктися комбінації, яка так чу-
дово могла послужити до побіди над союзниками і причинитися до тріюмфу 
“кращого”, то значить, радикального демократизму.

Одначе з Мартином Григоровичем не можна було розбалакатися на 
свободі, бо він сидів за чаєм з якимсь паном з політехніки і вони щось 
собі балакали. Прислухавшись, Амнеподист Маркович порозумів, що 
говориться про комету, і сього було досить, щоб відвернути слух його, бо 
Амнеподист Маркович взагалі вважав недобрим тоном інтересуватися 
речами, які не стояли в ніякому зв’язку з його спеціяльністю. Зокрема, 
всякі історії з кометами, плямами, затміннями і тому подібними небесними 
явищами вважав він сферою, інтересною тільки для ріжної нижчої духом 
публіки, яка цікавиться всякими сенсаціями, — та для ріжної астрономічної 
братії, що з тих небесних знаків хліб їсть. До того ж усі її виводи і віщу-
вання здавалися дуже малореальними через те безконечне віддалення, в 
якім містилися. Через мільйони літ, по їх словам, земля прохолоне і стане 
мертвим камінем. Припустім. Але ж люди до того часу, мабуть, знайдуть 
инші джерела всього потрібного? Землі може притрапитися колись стріча 
з якимсь иншим тілом небесним. Але ж хто може предвидіти всі комбінації 
тодішнього життя, як тоді собі люди порадять? Все се можна лишити без-
печно своїм далеким пра-пра-правнукам, а думати про те, що буде завтра, 
за місяць, за кілька років. 

Амнеподист Маркович, облишивши сі астрономічні розмови, хотів 
поговорити з хазяйкою про щось більш конкретне. Але виявилося, що й 

хазяйка бере участь в астрономічній дебаті, слідить за нею й забирає в ній 
голос. Амнеподист Маркович тоді постановив зайнятися виключно своїм 
чаєм. Але розмова йшла через увесь стіл і не давала обігнатися від слів і 
фраз, що сами собою тислися в слух і свідомість. Попробував Амнеподист 
Маркович кількома дотепами на тему можливих помилок в віщуваннях і 
обчислюваннях убити сю неінтересну розмову, його злегка підтримував і 
инший приятель, що надійшов серед розмови. Але участники астрономічної 
дебати, видко, були в ній дуже заінтересовані і не давали себе від неї від-
вести ніякими дотепами і глузуваннями.

Мова йшла про стрічу Землі з кометою, що мала наступити третього 
дня рано. Комета летіла просто против Землі й мусила зачепити її своїм 
хвостом. Всі учасники розмови признавали се зовсім певним. Неясно було 
тільки, наскільки густий буде той хвіст в місці стрічі з Землею і наскільки 
сильне супротивлення може дати йому земна атмосфера. Рахували так, що в 
момент стрічі Земля буде обернена до комети найменш залюдненою своєю 
частю, Тихим океаном, так що густий дощ камінних метеоритів і найбільші 
забурення атмосферичні припадуть на ту половину кулі земної.

Амнеподист Маркович хотів скористати з сього виводу, щоб скінчити 
дебату.

— Значить, можемо спати спокійно під час тої стрічі, — заговорив він. 
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Хотілось лишити сі віщування, вимогти слово потіхи від сих оповіда-
чів — що се все несерйозно, що всі ті страхи видумані, фальшиві. Здавалося 
дивним, що вони так спокійно оповідають речі, які несуть засуд смерти 
всьому життю.

Але раптом Амнеподист Маркович почув, що під сим видимим спо-
коєм і в них сидить такий же страх, як і в нього, те ж саме почуття без-
помочности й безвихідности, брак порятунку і потіхи, і ся гадка привела 
його до рівноваги. Внутрішній неспокій таки не давав йому далі сидіти й 
слухати сього всього. Він став прощатись, і з ним разом піднявсь і другий 
приятель — щоб іти разом.

Ішли темною тихою вулицею, курили й мовчали. І Амнеподист Мар-
кович чув, що його товариш так само, як і він, боїться заговорити про те, 
що думав, щоб не збільшити свого непокою і жаху, стрівшися з такими ж 
або ще більше безнадійними гадками у товариша. Ішли й дивилися мовчки 
в тиху, нерухому пітьму, думаючи про того непрошеного гостя, що летів 
просто на них з темної пащі безконечности, глухий, німий, незрушимий і 
невблаганний, як камінь з пращі, кинений злою, мертвою рукою фатуму...

— Що як справді позавтра...
І щоб не підпасти малодушній спокусі заговорити на сю тему, загово-

рили про те, що трамвай занадто рано перестає ходити і товариство тримає 
замалий контингент вагонів. Довго сиділи на лавці, вичікуючи вагона, 
втопивши очі в темну вогку пітьму. Потім, переконавшися, що трамваю 
більше не буде, йшли поволі довгою алеєю до міста, прислухаючися швир-
готінню цикад в деревах, котрим вторував рокіт жаб унизу, в затоні ріки. 
Лихтарні довгими рядами світилися надолі, і з пристани спадали від них 
довгі пасма світла на воду, дроблячись і переливаючись ледве замітно на 
хвилях, пущених пароплавом.

І над сим спокоєм життя, над урочою тишею спочинку мав би розтягати 
свою зловіщу руку світовий фатум? Мало б летіти вже вістря гільйотини 
на се ласкаво усміхнене лице Землі?

Приятель заговорив про потребу нового контракту з трамваєм, про нові 
вибори до думи й небезпеку для поступових елементів від двосторонньої 
агітації проти них крайніх правих крайніх лівих. Він доторкнувся питань, які 
викликали в голові Амнеподиста Марковича пам’ять тих планів і комбінацій, 
які займали його сі дні, включно півтори години тому. Але тепер йому не 
хотілося думати, тим менше говорити — говорити про се. Якісь боротьби, 
якісь ворожнечі людей з людьми, сих малих безсилих істот, мікроскопійних 
атомів, кинених сліпою, несвідомою силою у вир вселенної з її сліпими ме-
ханічними процесами, — все се здавалося тепер таким абсурдним, таким 
диким і обридливим перед лицем ворожої, непереможної сили всесвіту,— що 
Амнеподист Маркович поспішивсь попрощатися з приятелем, аби втекти 
від сих тем.

— Чоловік чоловікові — що винен і що може дати крім тільки спо-
чуття, співстраждання під колесом лютої світової сили, що давить всіх і все, 
хвилиною пізніше, хвилиною раніше?

— Малий карамболь в руху другорядних — десятирядних світових 
тіл, і гине се все, і омертвіла Земля понесе далі в світи їх трупи, їх кості, 
що білітимуть проти сонця, і не знайдеться людської руки, яка закрила б 
їх жменею пилу.

Рука чоловіка — незнаного, чужого, яка близька здавалася вона су-
проти сеї мертвої й темної пащі всесвіту!

Амнеподист Маркович прокинувся під неясним спомином якоїсь при-
крости, що повисла над ним, і за хвилю пригадав собі ті вчорашні розмови 
з приводу комети і гнітюче вражіння, викликане ними. Перейшовши в 
редакційні покої, став вишукувати з останніх газет всячину, писану про ко-
мету. Більше-менше він знаходив в них все те ж, що вчора йому прийшлося 
вислухати. Комета чи її хвіст дійсно має стрінутися з Землею завтра над 
раном, о тій і тій годині, її вже бачили і вона переходить свою путь зовсім 
згідно зі зробленими обчисленнями. Результати стрічі залежать від відно-
син густот земної атмосфери до густот кометного хвоста. Віщування одних 
більш грізні, других — менш тривожні; декотрі поважаються думати, що 
може й зовсім нічого серйозного не бути.

«Дякувать за “може”, коли поруч нього друге таке саме “може” гро-
зить зробити сей день останнім для всього живого, перервати все се, що 
робиться, росте й розвивається навколо, зіставити його без наступників і 
наслідників», — думав з смутком Амнеподист Маркович, перебігаючи сі 
замітки й статті.

На велике здивовання секретаря, замість редакційних справ Амнепо-
дист Маркович зачав з ним розмову про прояви розумности й доцільности в 
природі, що можуть свідчити про якийсь, коли не примирний, то іманентний 
розум. Приймаючи такий розумний елемент в природі, треба допустити, 
що вищі форми, яких доходить життя у Вселенній, не можуть підлягти 
знищенню й повороту до першого мертвого стану, без усякого органічного 
життя. Розум природи мусить берегти осягнені нею вищі форми, принаймні 
в загальнім ході життя.

Секретар пробував обережно спам’ятати свого патрона, що, йдучи сею 
дорогою, прийдеться признати і провидіння, і посмертну кару, і нагороду 
для індивідуумів, які помагали розвоєві вищих форм життя чи нищили його. 
Тоді Амнеподист Маркович, знеохочений сею полемікою, перервав її й, 
роздавши скоренько свої розпорядження на нинішній день, утік до свого 
кабінету.
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Всяка енергія облишила його і, втопивши очі в сірий паркан, що стояв 
перед вікном, він сидів нерухомо. Йому представлявся образ вимертя всіх 
живин, принаймні — всіх вищих родів живого на землі від трійливих газів, 
які прорвуться крізь земну атмосферу. Хіба які бактерії, укриті в глибинах 
вищих організмів, переживуть сі хвилі загального затроєння, і від них роз-
пічнеться новий процес розвою вищих організмів на мільйони літ, поки, 
нарешті, може, виникнуть з сього процесу якісь нові розумні істоти, що 
будуть спроможні оцінити культурну спадщину людства. Але що зістанеться 
з неї і доживе до тих далеких часів? Книги потліють, будинки розпадуться 
в порох; не знати навіть, чи вироби металічні, скляні, глиняні витримають 
всякі супротивні впливи протягом такого довгого часу...

І очам Амнеподиста Марковича уявилася мертва Земля, що далі верстає 
свою путь у Вселенній, позбавлена своєї розумної душі. Пишно розрос-
таються на ній корчі й дерева, закриваючи всі сліди колишньої людської 
руки. Плющ заплітає мертві будинки; тліють і в порох обертаються най-
вищі твори людського духу. Безслідно гинуть найтонші вицвіти людського 
розуму, поезії, найблагородніші ідеї, які давали ціль і значіння нерозумному 
вихрові нерозумних механічних сил або обіцювали принести сю ціль колись 
в будуччині. Розпадаються чудові мрамори, тліють і пропадають майстерні 
образи. Гине краса, викликана на світ людським генієм. Никнуть під новим 
розвоєм життя вибілілі кості останніх мешканців землі, не спрятані друж-
ньою рукою. А сонце освітлює й гріє, і мертві очі зір далі проводжають 
омертвілу кулю, позбавлену свого найкращого змісту.

Щоб відогнати сі незносні гадки, Амнеподист Маркович примусив себе 
зайнятися справленням якогось здавна відложеного рукопису, де не без 
успіху доводилося, що розвій суспільности вимагає розвою індивідуумів. 
Сей звичайний редакторський лік на заспокоєння не хибив і сим разом і, 
прочитавши сей рукопис за дві години, Амнеподист Маркович настільки 
отупів, що прийшов до рівноваги, з апетитом пообідав і ліг подрімати. Але 
сей сон, одсвіживши голову, тільки з новою силою вернув попередні гадки. 
Фатальна хвиля надходила, каторжний гість зближався з кождим моментом. 
Амнеподистові Марковичеві стали приходити ріжні плани на гадку. Може 
б, і собі післати по запас кислороду до аптеки та сховатися до сутеренів 
перед рішучим моментом, як пишуть у газетах про ріжних страхополохів? 
Але страх осмішити себе відігнав сі думки: прийшла б біда чи ні, але од-
наково не було б життя на світі, якби щось подібне рознеслося потім про 
Амнеподиста Марковича.

Мигнула гадка, що, може, ж люде тільки помліють від газів і відійдуть 
потім. Може, йому, Амнеподистові Марковичеві, якось удасться уціліти... 
Але перспектива зістатися Робінзоном на землі, блукати по вимерлих про-
сторах і збирати останки старого життя чи навіть стати патріярхом нового 

роду людського, законоположником і законодавцем нових поколінь — зда-
лась йому не менше осоружною, ніж перспектива загибели разом з усім. 
Смерть в гурті — в сім єсть також своя втішна сторона. Душа Амнеподиста 
Марковича наливалася поволі стоїцизмом. Він обійшов дім, переглянув усе, 
наказав позамикати на ніч всі вікна, всі комини. Особливо чуло попрощався 
з дітьми, без церемонії перехрестивши їх самим патріярхальним способом, 
як колись хрестив його самого батько, отець благочинний третього округа 
Таращанського повіту*. Поскладав і упорядкував рукописи й листи на своїм 
столі, попривалював їх пресами, щоб не розкидав їх вихор, якби зірвався 
від кометного хвосту і, акуратно розібравшися, положився спати. Два-
дцяти чотирьох годин тривоги і неспокою вистачило, щоб, кінець кінцем, 
привести до рівноваги чи до резигнації супротив всяких перспектив, які б 
вони не були, — коли вони так стихійно непереможні і не дають місця на 
ніяку боротьбу з ними.

Амнеподист Маркович роздумував на тему, що коли дійсно сеї ночи 
Землю спіткає нещастя і вона згине, то се через те, що катастрофа прийшла 
занадто рано, захопивши людство неприготованим. Коли б така перспектива 
трапилася кілька тисячоліть, а навіть кілька сот літ пізніш, — люди не були 
б такі безпомічні і, певно, знайшли б спосіб себе забезпечити.

— А втім, — думав він, уже засипаючи,— кінець кінцем, не так зле, 
коли справді “весела смерть”, несподівана, нагла, неболісна, положить 
разом мету всім стражданням і болям людства, теперішнім — і будучим.

Амнеподист Маркович спав неспокійно, прокинувся рано; але, глянувши 
на годинник, все-таки переконався, що критичну хвилю переспав: більше 
як дві години минуло від часу, коли земля мала перейти через хвіст комети.

Втішений сим фактом, він зірвався з ліжка. Убравшися, перейшов мож-
ливо тихо по дому, розпитався слуг і домашніх і переконався, що нічого вза-
галі не було, і ніхто ніяких незвичайностей, зв’язаних з кометою, не помітив 
і не бачив. Дочекавшися тої хвилі, коли можна було розмовляти телефоном 
із знайомими і редакціями, ніби жартом запитав їх про вражіння від стрічі 
з кометою. З усіх боків почув, що ніхто не помітив і не чув нічого. Одні 
толкували се тим, що, мабуть, кометі обірвали хвіст якісь инші тіла небесні 
по дорозі її до Землі. Инші здогадувалися, що в рахунках астрономів ви-
йшла якась недокладність або запізнення в руху комети, і Земля стрінеться 
з нею пізніше. Амнеподист Маркович на се тільки іронічно посміявся; він 
не вірив більше в можливість сеї катастрофи.

З вдоволенням витягнув він з-під преса рукопис, справлений вчора на 
заспокоєння нервів, і передав його секретареві.
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Всяка енергія облишила його і, втопивши очі в сірий паркан, що стояв 
перед вікном, він сидів нерухомо. Йому представлявся образ вимертя всіх 
живин, принаймні — всіх вищих родів живого на землі від трійливих газів, 
які прорвуться крізь земну атмосферу. Хіба які бактерії, укриті в глибинах 
вищих організмів, переживуть сі хвилі загального затроєння, і від них роз-
пічнеться новий процес розвою вищих організмів на мільйони літ, поки, 
нарешті, може, виникнуть з сього процесу якісь нові розумні істоти, що 
будуть спроможні оцінити культурну спадщину людства. Але що зістанеться 
з неї і доживе до тих далеких часів? Книги потліють, будинки розпадуться 
в порох; не знати навіть, чи вироби металічні, скляні, глиняні витримають 
всякі супротивні впливи протягом такого довгого часу...

І очам Амнеподиста Марковича уявилася мертва Земля, що далі верстає 
свою путь у Вселенній, позбавлена своєї розумної душі. Пишно розрос-
таються на ній корчі й дерева, закриваючи всі сліди колишньої людської 
руки. Плющ заплітає мертві будинки; тліють і в порох обертаються най-
вищі твори людського духу. Безслідно гинуть найтонші вицвіти людського 
розуму, поезії, найблагородніші ідеї, які давали ціль і значіння нерозумному 
вихрові нерозумних механічних сил або обіцювали принести сю ціль колись 
в будуччині. Розпадаються чудові мрамори, тліють і пропадають майстерні 
образи. Гине краса, викликана на світ людським генієм. Никнуть під новим 
розвоєм життя вибілілі кості останніх мешканців землі, не спрятані друж-
ньою рукою. А сонце освітлює й гріє, і мертві очі зір далі проводжають 
омертвілу кулю, позбавлену свого найкращого змісту.

Щоб відогнати сі незносні гадки, Амнеподист Маркович примусив себе 
зайнятися справленням якогось здавна відложеного рукопису, де не без 
успіху доводилося, що розвій суспільности вимагає розвою індивідуумів. 
Сей звичайний редакторський лік на заспокоєння не хибив і сим разом і, 
прочитавши сей рукопис за дві години, Амнеподист Маркович настільки 
отупів, що прийшов до рівноваги, з апетитом пообідав і ліг подрімати. Але 
сей сон, одсвіживши голову, тільки з новою силою вернув попередні гадки. 
Фатальна хвиля надходила, каторжний гість зближався з кождим моментом. 
Амнеподистові Марковичеві стали приходити ріжні плани на гадку. Може 
б, і собі післати по запас кислороду до аптеки та сховатися до сутеренів 
перед рішучим моментом, як пишуть у газетах про ріжних страхополохів? 
Але страх осмішити себе відігнав сі думки: прийшла б біда чи ні, але од-
наково не було б життя на світі, якби щось подібне рознеслося потім про 
Амнеподиста Марковича.

Мигнула гадка, що, може, ж люде тільки помліють від газів і відійдуть 
потім. Може, йому, Амнеподистові Марковичеві, якось удасться уціліти... 
Але перспектива зістатися Робінзоном на землі, блукати по вимерлих про-
сторах і збирати останки старого життя чи навіть стати патріярхом нового 

роду людського, законоположником і законодавцем нових поколінь — зда-
лась йому не менше осоружною, ніж перспектива загибели разом з усім. 
Смерть в гурті — в сім єсть також своя втішна сторона. Душа Амнеподиста 
Марковича наливалася поволі стоїцизмом. Він обійшов дім, переглянув усе, 
наказав позамикати на ніч всі вікна, всі комини. Особливо чуло попрощався 
з дітьми, без церемонії перехрестивши їх самим патріярхальним способом, 
як колись хрестив його самого батько, отець благочинний третього округа 
Таращанського повіту*. Поскладав і упорядкував рукописи й листи на своїм 
столі, попривалював їх пресами, щоб не розкидав їх вихор, якби зірвався 
від кометного хвосту і, акуратно розібравшися, положився спати. Два-
дцяти чотирьох годин тривоги і неспокою вистачило, щоб, кінець кінцем, 
привести до рівноваги чи до резигнації супротив всяких перспектив, які б 
вони не були, — коли вони так стихійно непереможні і не дають місця на 
ніяку боротьбу з ними.

Амнеподист Маркович роздумував на тему, що коли дійсно сеї ночи 
Землю спіткає нещастя і вона згине, то се через те, що катастрофа прийшла 
занадто рано, захопивши людство неприготованим. Коли б така перспектива 
трапилася кілька тисячоліть, а навіть кілька сот літ пізніш, — люди не були 
б такі безпомічні і, певно, знайшли б спосіб себе забезпечити.

— А втім, — думав він, уже засипаючи,— кінець кінцем, не так зле, 
коли справді “весела смерть”, несподівана, нагла, неболісна, положить 
разом мету всім стражданням і болям людства, теперішнім — і будучим.

Амнеподист Маркович спав неспокійно, прокинувся рано; але, глянувши 
на годинник, все-таки переконався, що критичну хвилю переспав: більше 
як дві години минуло від часу, коли земля мала перейти через хвіст комети.

Втішений сим фактом, він зірвався з ліжка. Убравшися, перейшов мож-
ливо тихо по дому, розпитався слуг і домашніх і переконався, що нічого вза-
галі не було, і ніхто ніяких незвичайностей, зв’язаних з кометою, не помітив 
і не бачив. Дочекавшися тої хвилі, коли можна було розмовляти телефоном 
із знайомими і редакціями, ніби жартом запитав їх про вражіння від стрічі 
з кометою. З усіх боків почув, що ніхто не помітив і не чув нічого. Одні 
толкували се тим, що, мабуть, кометі обірвали хвіст якісь инші тіла небесні 
по дорозі її до Землі. Инші здогадувалися, що в рахунках астрономів ви-
йшла якась недокладність або запізнення в руху комети, і Земля стрінеться 
з нею пізніше. Амнеподист Маркович на се тільки іронічно посміявся; він 
не вірив більше в можливість сеї катастрофи.

З вдоволенням витягнув він з-під преса рукопис, справлений вчора на 
заспокоєння нервів, і передав його секретареві.
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— Дайте його сьогодні до друкарні; добре, аби ми вже її надрукували 
раз, — сказав він йому, і додав у мислі: “Нема злого, щоб на добре не 
вийшло! Очевидно, ніщо инше, крім перспективи всесвітньої катастрофи, 
не могло б мене змусити до справлення сього трактату. Читачі, дрімаючи 
над ним, не будуть навіть підозрівати, наскільки тісно зв’язана його поява 
з нинішньою хвилею...”

Амнеподист Маркович переймався радістю від гадки, що він так 
обережно затаїв у собі всі минулі страхи, не виявив їх ні перед ким, не дав 
нікому їх помітити.

Не тільки тому, що сі страхи, як тепер виявилося, були даремні й осмі-
шили б його на будуче в очах тих, хто знав би про його тривогу. Ні, окрім 
того в нім вставало переконання, що чоловік не повинен ніколи виявляти 
сеї тривоги перед кінцем життя і своїм страхом бентежити і непокоїти ин-
ших. Кождий повинен душити сей страх у собі, йдучи за покликом життя. 
Се обов’язок перед життям! Так як вояк у битві не повинен виявляти ані 
піддаватися страхові, що хоче його обхопити, — инакше був би він боягуз 
і негідник.

По вчорашніх тривогах Амнеподист Маркович чув у собі незвичайний 
приплив енергії й хотів використати його, щоб полагодити ріжні, не конче 
приємні, давно відкладані грошеві справи. Поробивши розпорядження в 
редакції, виїхав до міста і з приємністю тягався з контори до контори, з банку 
до банку, упиваючися тим рухом, життям, його пульсом, що бив наоколо.

“Так, гарна штука життя”, — повторяв він собі на ріжні тони, про-
стуючи улицею від одного “діла” до другого і вертаючи все до одної й тої 
самої думки.

В сій вічній, невмирущій, бо вічно відроджуваній в кождім новім ін-
дивіді енергії, в глубокім переконанню в її корисності, і в стихійній вірі у 
здійснимість її планів і тривкість її результатів лежить щось глибше, ніж 
сліпий інстинкт самоохорони і продовження свого життя. Се одна з таких 
аксіом нашого життя, які беремо, немов самозрозумілу її прикмету, а тим 
часом вони зовсім не знаходять собі оправдання в її механізмі і натякають 
на щось, що виходить за межі простого приладження до життьових умов. 
В кождім разі се постулят життя, і чоловік, поки в нім ще є зерно життя, 
не може і не має права дивитися на життя инакше, як на щось безконечне, 
непереможне, побідне.

“Життя гарне, але вся краса його в рухові, в змаганнях до ціли, в свідо-
мості участи в його творчості, а не в пасивній обсервації сього руху, — думав 
Амнеподист Маркович, сидячи на імперіялі трамваю. — Отся камінна 
тумба, що стоїть над пристанню, не бере участи в життю і не відчуває його 
краси. А людина тішиться навіть самим спокоєм і інерцією природи по 
контрасту з свідомістю своєї активности, своєї сили творити життя, впли-

вати на нього, робити його кращим — так, заступати “добре” “кращим”. 
Німецькі метафізики, приймаючи, що природа доходить свого усвідомлення 
тільки в мислі чоловіка, не були дурні. Кінець кінцем, се правда, що аж 
людина своєю мислю і її реалізацією — свідомою творчою працею вносить 
розум і доцільність в мертвий сліпий вихор механічних процесів природи, 
дає їм мету і ціль, вносить порядок і надає певне оправдання, справляючи 
їх до кращого.

“Вічне змагання до кращого”, — думав Амнеподист Маркович, чека-
ючи другого возу, — себто поборювання “доброго” в ім’я “кращого”, — се 
перша підстава сього процесу одухотворення природи, прищіплювання їй 
елементу розуму і доцільности. І се було не більше як хвилевою депресією, 
як мені нараз стало стидно боротьби чоловіка з чоловіком. Форми бо-
ротьби мусять бути можливо доцільні, позбавлені непотрібної суворости, 
жесточи, — але вона тільки оден з проявів сього змагання через “добре” 
до “кращого”, і нема її чого стидатися. Я міг помилитися в виборі форм 
боротьби, се правда, і їх треба перевірити, але не відкидати боротьбу!

І в думці він давав собі слово поїхати при першій оказії знову до Мар-
тина Григоровича і провірити на його вражіннях той план, що він його віз 
і не довіз позавчора.

Його звичайний оптимізм і культ активности, оправдання активности 
принципом життя знову верталися до нього з усею своєю стихійною силою.

Але десь глибоко на дні, як невблаганне memento* [нагадування], сидів 
відгомін тих недавніх переживань, що так живо поставили перед його очима 
всю непевність і марність основ усього отсього життя.

Він гонив сі гадки. Але він чув, що тінь, кинена тим далеким кометним 
хвостом, не хоче таки зійти з світлого обрію його стихійного оптимізму.

І він боявся — хоч не хотів у сім признатися, що ся тінь таки не зійде 
з його очей вже більше ніколи. 
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З ПОХОРОНУ

Худа, похила стать старого пасажира гостро вирисовувалася на яснім 
чотирикутнику вагонного вікна. Він сидів мовчки, втоплений в красу осін-
нього краєвиду, то переходжувався потиху вздовж купе, коли в переділці 
ставало порожньо. Виймав книгу з своєї торби і тихо шелестів сторінками, 
і знов, відкладаючи її, дивився на тихі осінні села, на покраяні борознами 
боки балок, на гаї, розцвічені золотом і пурпурою осіннього убрання. І в 
очах його світилася тиха розвага, задума і смуток.

Коли чотири дні тому він дістав телеграму про смерть свого старого 
товариша і свояка, сільського священика, з прошенням доконче приїхати на 
похорон, — разом із жалем з приводу сеї утрати він почув в першій хвилі 
також досаду, що сей інцидент розбиває йому зайняття, вириває з складної 
роботи, що саме як почала наладжуватися. Покійникові він не може бути 
ані милим, ані помічним своєю присутністю. В похоронних церемоніях вона 
також зайва — вони пройдуть так само з ним, як і без нього. І з певним 
невдоволенням на людей, що непотрібно ускладняють життя собі й иншим, 
він постарався, кінець кінцем, зробити все, щоб бодай використати сей 
час по можності. Спакував до своєї торби кілька книжок, відложених для 
перечитання “при вільнішій хвилі”, кілька брошур, недавно отриманих, і 
пустився в сей світ — такий близький фізично, а так віддалений від нього 
всею еволюцією його духового життя, яку він переживав протягом останніх 
десятиліть, все далі відходячи від тих традиційних переконань і поглядів, 
які в’язали його колись з тими людьми й їх окруженням, їх звичками, по-
няттями й інтересами.

Але скоро могутня поезія смерти обняла й покрила його. Так, довгі 
століття, ряди поколінь, що жили гадкою про смерть і для смерти, роблячи 
життя одним приготованням до смерти, а своєю метою наладження його до 
гармонії з смертю, — вони вміли надати відповідний, то значить — артис-
тичний вираз своїм почуттям, і збірною працею віків влучно намалювали 
сей величавий образ всепобідної смерти, що панує над життям. І особливо в 
похорон священика, слуги і вершителя сього культу смерти, потрапили вони 
вложити масу чуття і тонкої поезії маєстату смерти. Добре, урочисто, з по-
чуттям відправлений, він робить сильне вражіння. Коли ж умирає священик, 
так люблений і поважаний, так тісно споріднений з своєю церквою, а зара-
зом — з життям свого села, своєї околиці, всього доохрестного народу, як 
сей покійний, — похорон дає вражіння незвичайно величне, глибоке, просто 
незрівнянне. І його красу в повній силі відчував сей мовчазний пасажир, не 
вважаючи, що для нього давно вже згасли путеводні зорі старої віри і всі ті 
образи загробного життя, посмертного існування і посмертного воздаяння, 
в яких оберталася похоронна церемонія, — стали самими поетичними об-

разами, спадщиною давнього і пережитого, нереального і ірраціонального, 
хоч і глибоко людського світогляду.

Величавий був сей похід з труною до церкви, коли старий єрей, що 
стільки десятків літ оживляв її, востаннє входив до неї на руках своїх духо-
вних дітей, котрих він зібрав для сеї церкви за своє довге життя, присвоїв їй 
і ввів до неї, і тепер в супроводі сього збору вірних пускався по ту сторону 
життя, перед свого первосвященика і суддю. Повні краси були сі хори вірних 
і священиків на переміну, що тяглися так довго і монотонно, і сей урочистий 
обхід з труною наоколо церкви, в тій самій обстанові, в якій відбував його 
покійник, обносячи церковні святощі, а тепер сам ставши святощею за довгу 
і вірну службу, як предмет поважання і культу, обношений круг неї. Повне 
значіння було се безконечне останнє ціловання з небіжчиком його духовних 
чад, сумні співи про погибель земної красоти, що звучали так тужно, не 
вважаючи на обіцянки посмертної нагороди...

Сидячи за престолом, на скриньці з свічками, старий товариш в за-
думі прислухався до них, відчуваючи всю глибоку красу сих співів. Для 
нього самого смерть без загробного життя, без посмертного продовження 
особистих почувань стала вже давно єдино гармонійним, єдино розумним 
закінченням життьового процесу. Застигнути по смерті в ролі нерухомого 
свідка дальшої життьової еволюції, закаменіти на тій точці свого розвою, 
в якій застане людину смерть, і такою духовою закаменілістю, як яка-не-
будь передвічна ящірка, лежати мертвою грудкою в вічнім потоку світового 
життя, — ся перспектива при ближчім роздумованню наповняла тільки 
страхом його душу. Ах, смерть — розрішительниця всіх уз і трудів, вічний 
сон без мрій і сновидінь, спочинок, не приступний ніякому ні фізичному, 
ні моральному болеві, ні жалю образи, ні жалеві каяття, ні утіхам, ні ура-
зам, — се найсолодше з усього, що може обіцяти собі чоловік, що жив 
справді, страждав і боровся в сім житті. Жити пасивним свідком дальшого 
походу життя, бачити, як виявляє свої хиби, відстає від життя й нарешті 
загибає, розкладається в загальній зміні все те, над чим працював, з чим 
був зв’язаний, в що вложив своє життя, — що може бути страшнішим для 
людини, яка живе для життя, а не для смерти...

Але се не перешкоджало йому відчувати красу образів і почувань, які 
піддавалися присутнім з того другого становища. Він відчував її, йдучи в 
процесії на цвинтар, в безконечнім поході, що вився вужем без кінця й краю 
тихими вуличками, і потім слухаючи прощальних промов на цвинтарі. При-
слухаючися, як по мовчанці, що настала раптом, як буря на морі, зашуміла 
повторювана тисячами уст півголосом остання молитва за померлого, — він 
чув, як хвиля зворушення підіймається в його грудях. Єсть ріжні способи 
помирення людини з смертю, розв’язання сеї фатальної суперечности, сього 
трагічного переходу індивідуальної енергії в ніщо...
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століття, ряди поколінь, що жили гадкою про смерть і для смерти, роблячи 
життя одним приготованням до смерти, а своєю метою наладження його до 
гармонії з смертю, — вони вміли надати відповідний, то значить — артис-
тичний вираз своїм почуттям, і збірною працею віків влучно намалювали 
сей величавий образ всепобідної смерти, що панує над життям. І особливо в 
похорон священика, слуги і вершителя сього культу смерти, потрапили вони 
вложити масу чуття і тонкої поезії маєстату смерти. Добре, урочисто, з по-
чуттям відправлений, він робить сильне вражіння. Коли ж умирає священик, 
так люблений і поважаний, так тісно споріднений з своєю церквою, а зара-
зом — з життям свого села, своєї околиці, всього доохрестного народу, як 
сей покійний, — похорон дає вражіння незвичайно величне, глибоке, просто 
незрівнянне. І його красу в повній силі відчував сей мовчазний пасажир, не 
вважаючи, що для нього давно вже згасли путеводні зорі старої віри і всі ті 
образи загробного життя, посмертного існування і посмертного воздаяння, 
в яких оберталася похоронна церемонія, — стали самими поетичними об-

разами, спадщиною давнього і пережитого, нереального і ірраціонального, 
хоч і глибоко людського світогляду.

Величавий був сей похід з труною до церкви, коли старий єрей, що 
стільки десятків літ оживляв її, востаннє входив до неї на руках своїх духо-
вних дітей, котрих він зібрав для сеї церкви за своє довге життя, присвоїв їй 
і ввів до неї, і тепер в супроводі сього збору вірних пускався по ту сторону 
життя, перед свого первосвященика і суддю. Повні краси були сі хори вірних 
і священиків на переміну, що тяглися так довго і монотонно, і сей урочистий 
обхід з труною наоколо церкви, в тій самій обстанові, в якій відбував його 
покійник, обносячи церковні святощі, а тепер сам ставши святощею за довгу 
і вірну службу, як предмет поважання і культу, обношений круг неї. Повне 
значіння було се безконечне останнє ціловання з небіжчиком його духовних 
чад, сумні співи про погибель земної красоти, що звучали так тужно, не 
вважаючи на обіцянки посмертної нагороди...

Сидячи за престолом, на скриньці з свічками, старий товариш в за-
думі прислухався до них, відчуваючи всю глибоку красу сих співів. Для 
нього самого смерть без загробного життя, без посмертного продовження 
особистих почувань стала вже давно єдино гармонійним, єдино розумним 
закінченням життьового процесу. Застигнути по смерті в ролі нерухомого 
свідка дальшої життьової еволюції, закаменіти на тій точці свого розвою, 
в якій застане людину смерть, і такою духовою закаменілістю, як яка-не-
будь передвічна ящірка, лежати мертвою грудкою в вічнім потоку світового 
життя, — ся перспектива при ближчім роздумованню наповняла тільки 
страхом його душу. Ах, смерть — розрішительниця всіх уз і трудів, вічний 
сон без мрій і сновидінь, спочинок, не приступний ніякому ні фізичному, 
ні моральному болеві, ні жалю образи, ні жалеві каяття, ні утіхам, ні ура-
зам, — се найсолодше з усього, що може обіцяти собі чоловік, що жив 
справді, страждав і боровся в сім житті. Жити пасивним свідком дальшого 
походу життя, бачити, як виявляє свої хиби, відстає від життя й нарешті 
загибає, розкладається в загальній зміні все те, над чим працював, з чим 
був зв’язаний, в що вложив своє життя, — що може бути страшнішим для 
людини, яка живе для життя, а не для смерти...

Але се не перешкоджало йому відчувати красу образів і почувань, які 
піддавалися присутнім з того другого становища. Він відчував її, йдучи в 
процесії на цвинтар, в безконечнім поході, що вився вужем без кінця й краю 
тихими вуличками, і потім слухаючи прощальних промов на цвинтарі. При-
слухаючися, як по мовчанці, що настала раптом, як буря на морі, зашуміла 
повторювана тисячами уст півголосом остання молитва за померлого, — він 
чув, як хвиля зворушення підіймається в його грудях. Єсть ріжні способи 
помирення людини з смертю, розв’язання сеї фатальної суперечности, сього 
трагічного переходу індивідуальної енергії в ніщо...
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І коли другого дня він сидів уже в вагоні залізниці, вертаючи до тихого 
швабського містечка, де сховався він тепер, — все єство його було пере-
повнене почуттям тої гармонії від сього вищого синтезу, який вноситься в 
життя і почування людини свідомістю розв’язання і залагодження найвищої 
проблеми — життя і смерти, сеї суперечности буття і небуття.

Села і ріллі, балки і гаї рідної землі пролітали перед ним, як скоро-
минущий калейдоскоп людського життя. На кілька хвиль шосе, що йшло 
рівнобіжно з залізницею, обсаджене старими деревами, довгою смугою 
показалося в вікні, й фантастичні контури дерев в сірявім повітрі смерку 
йшли через вікно, як по стьожці кінематографа. Бігли й зникали, дивно 
несхожі, дивно індивідуальні, різко зачеркнені своїми темними масами на 
яснім ще небі.

Пасажир дивився, проходжувався, сідав, прочитував кілька сторін 
з книжки, перейнятої спокоєм стоїчного раціоналізму і, роздумуючи над 
ними, знова проходжувався в маленькій клітці, на чотири кроки вздовж 
і півтора вшир, насолоджуючися тим почуттям рівноваги, яке чув в собі. 
Ніч западала потиху, і над усипленою в осіннім сні землею висівалися зорі, 
вирізняючися все яскравіше. І в голові подорожнього підіймалися славні 
слова Канта: “Зоряне небо наді мною і моральний закон в мені — се дві 
найбільш величні речі на світі”*.

Так, безмірній величі Всесвіту, де родяться й зникають світи, навіть не 
спостережені нашими очима, нашим чуттям, де мільйони кілограмів матерії 
являються такою ж зникомою марницею, як зерно піску, викинене морем 
на берег, і тисячоліття зістаються таким же суб’єктивним вражінням, як 
момент мисли, що хвилевоминущою блискавицею перелетіла через нашу 
свідомість, — що гіднішого і більш вартого подиву може протиставити сій 
величі всесвіту чоловік, як свою моральну й інтелектуальну індивідуальність?

Сей мікрокосм, такий мікроскопійний, такий ірреальний в своїй скоро-
минущості, змінності і зникомості, і заразом такий безмірно могутній, такий 
сильний перед сим безбережним океаном матерії, до котрого висилає він як 
з лихтарні рефлектора проміння своєї мисли, що проникають його, освіт-
люючи в однім моменті безграничні простори, — чи не варт він всесвіту?

Там, де величезні віддалення, простори часу, громади матерії тратять 
свою величність, свою масу перед безграничністю безконечности, там зни-
кає всяка ріжниця між великим і малим, і сей слабенький огник людського 
мікрокосму такий же великий, як світи, — або такий же малий, як вони, 
але в кождім разі в своїй слабості і марності він варт такого ж подиву і за-
хвату, як і вони...

Зміна поїзда раптом вибила пасажира з сих гадок, викинувши з малень-
кої льокальної залізниці на велику комунікаційну артерію, і він опинився в 
ясно освітленім, тісно заповненім купе серед пасажирів, що їхали широким 

світом з одного великого залізничного вузла до другого. Знайшовши якесь 
місце, він думав читати, користуючи з кращого освітлення. Але скоро 
розмова, що розвинулася наоколо нього, змусила його відложити книжку. 
Було тут двоє італьян, молодий чоловік і молода жінка, що їхали до Мі-
лана на науку співу; старша дама “з товариства”, що верталася з внучком 
хлопчиком з моря; якийсь адвокат — чи якийсь инакший пан з жінкою. 
Все се розмовилося, знайшовши спільний пункт інтересовання в опері, 
музиці, виставах і співачках. Плили згадки про модних тенорів і баритонів, 
сопранів і контральтів, критики модних опер і оперових будинків, вирази 
ентузіязму для голосів і для співацьких гонорарів. Все се, звичайно, було 
дуже далеке старому пасажирові. Але в сім запалі молодих італьянів для 
театру, опери, співу — для нього зазвучало щось більше, ніж проста жадоба 
великих грошей, розкішних костюмів і блискучих анґажементів... Може, 
підкупала його молодість, красота, темпераменти, і йому лише здавалося, 
що він під сими поверховими фразами про голосних співаків, славних про-
фесорів співу і метких імпресаріїв чує не тільки стихійну енергію життя, 
любов до розкоши і до людської адорації, але й любов до краси життя, до 
творчости, до артизму?

Кінець кінцем, він вмішавсь і собі в розмову й освідомився в планах і 
замірах молодих артистів, їх минувшині й сучасних обставинах. Виявилося, 
що та молода італьянка була його землячка. Капризна доля припадком за-
кинула її, доньку італійського консула, в далеке місто, куди такий же каприз 
долі закинув свого часу і його молодим хлопцем — тільки далеко давніше: 
тоді, як сеї молодої співачки не було ще в колисці. Але вона виростала також 
в сім далекім екзотичнім місті, з його мішаниною кепської европейщини в 
чиновницько-салдатській інтерпретації й орієнтального екзотизму. Вона 
вийшла теж з сього вавилонського столпотворення ріжних півцивілізованих 
і нецивілізованих племен, серед розкішної полудневої природи й нудної 
касарнянщини псевдокультури. Вона знала понурий будинок, де точилися 
колись сірі дні його молодости, серед сірої буденщини бездушної дисци-
пліни і молодечих поривань в життя, таке незнане і привабне. Вона знала 
сей високий арештантський мур, з-за котрого виставляли гілля магнолії й 
виглядали голови замкнених в сю нудну школу хлопців. Так, він теж марив 
в ті часи про славу, святочні виступи і бучні овації.

Правда, тепер він уже б і пальцем не рушив, аби зібрати для себе оплес-
ки цілого світу, або навіть щоб здобути “безсмертність” на цілім світі, сім 
світі, котрого найдальша пам’ять не сягає назад далі якого-небудь переходу 
землі через сусідню констеляцію, і ніяка безсмертність його також, мабуть, 
не доживе другого такого переходу. Але давні струни тихо забреніли в його 
душі — і він не вирікався їх. В сім тихім відгомоні затоплених дзвонів 
молодечих мрій*, наївних і сміливих, було багато йому милого, і в сій хвилі 
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проблеми — життя і смерти, сеї суперечности буття і небуття.

Села і ріллі, балки і гаї рідної землі пролітали перед ним, як скоро-
минущий калейдоскоп людського життя. На кілька хвиль шосе, що йшло 
рівнобіжно з залізницею, обсаджене старими деревами, довгою смугою 
показалося в вікні, й фантастичні контури дерев в сірявім повітрі смерку 
йшли через вікно, як по стьожці кінематографа. Бігли й зникали, дивно 
несхожі, дивно індивідуальні, різко зачеркнені своїми темними масами на 
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Так, безмірній величі Всесвіту, де родяться й зникають світи, навіть не 
спостережені нашими очима, нашим чуттям, де мільйони кілограмів матерії 
являються такою ж зникомою марницею, як зерно піску, викинене морем 
на берег, і тисячоліття зістаються таким же суб’єктивним вражінням, як 
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сопранів і контральтів, критики модних опер і оперових будинків, вирази 
ентузіязму для голосів і для співацьких гонорарів. Все се, звичайно, було 
дуже далеке старому пасажирові. Але в сім запалі молодих італьянів для 
театру, опери, співу — для нього зазвучало щось більше, ніж проста жадоба 
великих грошей, розкішних костюмів і блискучих анґажементів... Може, 
підкупала його молодість, красота, темпераменти, і йому лише здавалося, 
що він під сими поверховими фразами про голосних співаків, славних про-
фесорів співу і метких імпресаріїв чує не тільки стихійну енергію життя, 
любов до розкоши і до людської адорації, але й любов до краси життя, до 
творчости, до артизму?

Кінець кінцем, він вмішавсь і собі в розмову й освідомився в планах і 
замірах молодих артистів, їх минувшині й сучасних обставинах. Виявилося, 
що та молода італьянка була його землячка. Капризна доля припадком за-
кинула її, доньку італійського консула, в далеке місто, куди такий же каприз 
долі закинув свого часу і його молодим хлопцем — тільки далеко давніше: 
тоді, як сеї молодої співачки не було ще в колисці. Але вона виростала також 
в сім далекім екзотичнім місті, з його мішаниною кепської европейщини в 
чиновницько-салдатській інтерпретації й орієнтального екзотизму. Вона 
вийшла теж з сього вавилонського столпотворення ріжних півцивілізованих 
і нецивілізованих племен, серед розкішної полудневої природи й нудної 
касарнянщини псевдокультури. Вона знала понурий будинок, де точилися 
колись сірі дні його молодости, серед сірої буденщини бездушної дисци-
пліни і молодечих поривань в життя, таке незнане і привабне. Вона знала 
сей високий арештантський мур, з-за котрого виставляли гілля магнолії й 
виглядали голови замкнених в сю нудну школу хлопців. Так, він теж марив 
в ті часи про славу, святочні виступи і бучні овації.

Правда, тепер він уже б і пальцем не рушив, аби зібрати для себе оплес-
ки цілого світу, або навіть щоб здобути “безсмертність” на цілім світі, сім 
світі, котрого найдальша пам’ять не сягає назад далі якого-небудь переходу 
землі через сусідню констеляцію, і ніяка безсмертність його також, мабуть, 
не доживе другого такого переходу. Але давні струни тихо забреніли в його 
душі — і він не вирікався їх. В сім тихім відгомоні затоплених дзвонів 
молодечих мрій*, наївних і сміливих, було багато йому милого, і в сій хвилі 
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він охоче взяв участь і в тих оперово-концертових розмовах. Розглядав 
фотографії якихось дебютантських виступів молодої італьянки і її чолові-
ка, — мабуть, чоловіка, хоч, може, й не вінчаного: як так, то ще й краще, 
коли не в’язали собі рук, збираючися на тернисту артистичну дорогу, на 
котрій жде їх стільки тяжких проб і прикрих вимог, стільки оплат тілом і 
душею за шанси успіху і слави... Щиро, всім серцем бажав їм успіху, скорого 
вилічення їх захриплим горлам, що захопили десь катари в вакаційних по-
рохах, блискучих успіхів в науці й щасливих дебютів на сцені, на тій дорозі, 
що вабила їх, застелена сценічними оваціями, тисячними анґажементами, 
репортерськими славами й імпресарськими запобіганнями.

Жити життям напруженим і повним, тішитися красою свого існовання, 
почуттям його значности для людського життя, — хоч би ся значність мі-
рялася театральними оваціями й антрепренерськими оцінками — що ж, в 
сім також можна було знайти зміст і ціль, дарма що була вона так безмірно 
чужа йому! Його очі дивилися вже поза життя, в безграничні простори не-
буття, тим часом, як перед їх очима ще стояло життя, повне неперебраного 
змісту, невичерпаного значіння. Але те, що було людського в сих молодих, 
повних здоров’я і краси, дітях, не було чуже йому.

Він щиро прощався з молодою парою, висідаючи з сього людного по-
їзду, щоб пересістися на иншу залізницю, льокальну, що мала завезти його 
в тиху закутину.

І коли сидів знову в порожній, слабо освітленій переділці свого остан-
нього поїзда й приглядався знову до зоряного неба над собою, через від-
чинене вікно, — в його душі поруч себе підіймалися і образи того життя 
для смерти, котре лишив він за собою, і сього життя задля життя і тільки 
задля нього, що перелетіло щойно перед його очами в образах, жадних слави 
і тріюмфів молодих співаків, і, нарешті, той круг ідей, повних відречення, 
що панували в його душі, — для котрої взагалі вже нічого не було гідного 
пожадання і заздрости, ні на небі, ні на землі, ні під землею. Всі вони сяяли 
своєю власною, своєрідною красою, такою відмінною в кождій категорії 
сих образів, а, стрічаючися, своїм контрастом робили ще більш виразною, 
ще більш блискучою красу других образів.

І від сього невичерпаного багатства людського життя, що може знайти 
бездонне джерело краси й утіхи в життю для життя світового і позасвітового, 
і відреченню утіх життя світового і позасвітового, — він почував щастя, 
невимовно солодке, жагучу насолоду, почуття безмірного внутрішнього 
багатства, також необмеженого, як той простір, зоряного неба, що висів 
тепер над ним.

ТЕСТАМЕНТ

І
Прокидаючися, надслухував тривожно, чи не долетить до слуху його 

знову сей мучащий голос ридань сестри Катрі. В вухах ще стояв відгомін 
її проразливого крику, як істерично скрикнула вона серед їх нарад над тим 
нещасливим тестаментом. Навіть дядько Павло, нестомний резонер, за-
мовк на сей крик розпуки і готові слова завмерли на його губах. Трудно 
було розважати, коли вона чула, що тут іде про її ціле життя — принаймні 
так думала і відчувала.

Кілька невдалих планів виходу заміж, заручин, розірваних не завсіди 
з її волі, зробили Катрю згризливою і дражливою на пункті замужжя. 
Хоч молода ще, вона почала боятися, що не вийде заміж зовсім, і жадібно 
схопилась за останню комбінацію з Страшевичем, молодим драгунським 
офіцером, що виникла отсеї зими. Її переймав несамовитий страх, що як ся 
комбінація розіб’ється теж, то вже зістатись їй навік старою дівкою і разом 
з замужжям закриються для неї назавсіди двері світового життя-уживання, 
до котрого вона так завистно зітхала, повна страху, що може упустити своє 
місце на пирі життя, не встигне взяти на нім свою частку.

Сей зависний страх, так неприємний усім її близьким, наелектризовував 
до певної міри й їх, і хоч Страшевич, молодий офіцер без маєтку, досить 
малої інтелігенції й освіти, хіба що з деякими зв’язками, міг уважатися тіль-
ки-тільки що можливою партією для дівчини з такої родовитої й поважної 
сім’ї, — вся сім’я не те що годилася вже, а навіть і щиро бажала здійснення 
сього шлюбу, аби вже Катря раз заспокоїлася. Та сук був у тім, що для 
сього треба було великої суми — на залог, на заплату довгів, на обстано-
ву і на “відповідне життя” в досить дорогім і пишнім полку. Страшевич, 
давно пропустивши останки батьківського маєтку, женився не инакше як з 
грошима. І через се справа тяглася, і Катря нервувалась.

Не доходило до рішучих розмов, але се протягання мало характер мов-
чазного торгу. Покійник батько був тугий на гроші і жалував такої суми. 
Сподівалися, що, може, Страшевич трохи обійдеться й буде скромніший 
в своїх вимаганнях — взагалі справа якось “виясниться”. Тим більше, що 
неясним лишалося з обох боків, чи ж грає якусь ролю в сій комбінації по-
чуття? Просто-таки купувати якогось драгунського поручика за таку суму 
для його самого здавалося занадто вже диким. Ану ж Катря за два-три 
місяці сама передумає та знайде якусь відповіднішу партію?! А Катря нер-
вувалася, то поривалася до сердитої розмови з батьком, то тратила відвагу 
і відкладала, щоб не вбити справу занадто рішучою розмовою.

І раптом батько вмер, так несподівано, трагічно, випавши з візка і за-
вадивши головою о стовп. Принесли безпам’ятного, облитого кров’ю — і 
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він охоче взяв участь і в тих оперово-концертових розмовах. Розглядав 
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ка, — мабуть, чоловіка, хоч, може, й не вінчаного: як так, то ще й краще, 
коли не в’язали собі рук, збираючися на тернисту артистичну дорогу, на 
котрій жде їх стільки тяжких проб і прикрих вимог, стільки оплат тілом і 
душею за шанси успіху і слави... Щиро, всім серцем бажав їм успіху, скорого 
вилічення їх захриплим горлам, що захопили десь катари в вакаційних по-
рохах, блискучих успіхів в науці й щасливих дебютів на сцені, на тій дорозі, 
що вабила їх, застелена сценічними оваціями, тисячними анґажементами, 
репортерськими славами й імпресарськими запобіганнями.

Жити життям напруженим і повним, тішитися красою свого існовання, 
почуттям його значности для людського життя, — хоч би ся значність мі-
рялася театральними оваціями й антрепренерськими оцінками — що ж, в 
сім також можна було знайти зміст і ціль, дарма що була вона так безмірно 
чужа йому! Його очі дивилися вже поза життя, в безграничні простори не-
буття, тим часом, як перед їх очима ще стояло життя, повне неперебраного 
змісту, невичерпаного значіння. Але те, що було людського в сих молодих, 
повних здоров’я і краси, дітях, не було чуже йому.

Він щиро прощався з молодою парою, висідаючи з сього людного по-
їзду, щоб пересістися на иншу залізницю, льокальну, що мала завезти його 
в тиху закутину.

І коли сидів знову в порожній, слабо освітленій переділці свого остан-
нього поїзда й приглядався знову до зоряного неба над собою, через від-
чинене вікно, — в його душі поруч себе підіймалися і образи того життя 
для смерти, котре лишив він за собою, і сього життя задля життя і тільки 
задля нього, що перелетіло щойно перед його очами в образах, жадних слави 
і тріюмфів молодих співаків, і, нарешті, той круг ідей, повних відречення, 
що панували в його душі, — для котрої взагалі вже нічого не було гідного 
пожадання і заздрости, ні на небі, ні на землі, ні під землею. Всі вони сяяли 
своєю власною, своєрідною красою, такою відмінною в кождій категорії 
сих образів, а, стрічаючися, своїм контрастом робили ще більш виразною, 
ще більш блискучою красу других образів.

І від сього невичерпаного багатства людського життя, що може знайти 
бездонне джерело краси й утіхи в життю для життя світового і позасвітового, 
і відреченню утіх життя світового і позасвітового, — він почував щастя, 
невимовно солодке, жагучу насолоду, почуття безмірного внутрішнього 
багатства, також необмеженого, як той простір, зоряного неба, що висів 
тепер над ним.

ТЕСТАМЕНТ

І
Прокидаючися, надслухував тривожно, чи не долетить до слуху його 

знову сей мучащий голос ридань сестри Катрі. В вухах ще стояв відгомін 
її проразливого крику, як істерично скрикнула вона серед їх нарад над тим 
нещасливим тестаментом. Навіть дядько Павло, нестомний резонер, за-
мовк на сей крик розпуки і готові слова завмерли на його губах. Трудно 
було розважати, коли вона чула, що тут іде про її ціле життя — принаймні 
так думала і відчувала.

Кілька невдалих планів виходу заміж, заручин, розірваних не завсіди 
з її волі, зробили Катрю згризливою і дражливою на пункті замужжя. 
Хоч молода ще, вона почала боятися, що не вийде заміж зовсім, і жадібно 
схопилась за останню комбінацію з Страшевичем, молодим драгунським 
офіцером, що виникла отсеї зими. Її переймав несамовитий страх, що як ся 
комбінація розіб’ється теж, то вже зістатись їй навік старою дівкою і разом 
з замужжям закриються для неї назавсіди двері світового життя-уживання, 
до котрого вона так завистно зітхала, повна страху, що може упустити своє 
місце на пирі життя, не встигне взяти на нім свою частку.

Сей зависний страх, так неприємний усім її близьким, наелектризовував 
до певної міри й їх, і хоч Страшевич, молодий офіцер без маєтку, досить 
малої інтелігенції й освіти, хіба що з деякими зв’язками, міг уважатися тіль-
ки-тільки що можливою партією для дівчини з такої родовитої й поважної 
сім’ї, — вся сім’я не те що годилася вже, а навіть і щиро бажала здійснення 
сього шлюбу, аби вже Катря раз заспокоїлася. Та сук був у тім, що для 
сього треба було великої суми — на залог, на заплату довгів, на обстано-
ву і на “відповідне життя” в досить дорогім і пишнім полку. Страшевич, 
давно пропустивши останки батьківського маєтку, женився не инакше як з 
грошима. І через се справа тяглася, і Катря нервувалась.

Не доходило до рішучих розмов, але се протягання мало характер мов-
чазного торгу. Покійник батько був тугий на гроші і жалував такої суми. 
Сподівалися, що, може, Страшевич трохи обійдеться й буде скромніший 
в своїх вимаганнях — взагалі справа якось “виясниться”. Тим більше, що 
неясним лишалося з обох боків, чи ж грає якусь ролю в сій комбінації по-
чуття? Просто-таки купувати якогось драгунського поручика за таку суму 
для його самого здавалося занадто вже диким. Ану ж Катря за два-три 
місяці сама передумає та знайде якусь відповіднішу партію?! А Катря нер-
вувалася, то поривалася до сердитої розмови з батьком, то тратила відвагу 
і відкладала, щоб не вбити справу занадто рішучою розмовою.

І раптом батько вмер, так несподівано, трагічно, випавши з візка і за-
вадивши головою о стовп. Принесли безпам’ятного, облитого кров’ю — і 
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вже не прийшов до себе. Катря не одходила від нього. З дітей нікого більше 
не було. Поки постягали телеграмами — було по всьому. Батька застали 
на столі. Вмер, не сказавши ні слова.

— Так, штука вийшла, — говорив до себе, вдивляючися в нічну пітьму. 
— Хто б подумав, хто б подумав...

Здоровий, кремезний, як дуб, повний життя, нев’янущої енергії. І рап-
том — мертва тиша, розмови півголосом, клопоти про могилу, похорони, 
кутю*, духовенство. Конвенціональні візити, стереотипові фрази спочуття.

Убога обстанова покоїв, яку досі оживляв він, тепер стала такою си-
рітливою й нужденною, і се убоге сирітство її викликало такий жаль для 
нього! Образ сильного, могутнього чоловіка раптом розвіявся й перемінився 
в хистку, тендітну стать привиду.

А в сю жахливу пустку вливалися знадвору тріюмфи літнього світла й 
природи, гамір птаства й комашні, і солодкаві до нудности пахощі жасміна 
перебивали дух від ліків, різку воню етеру, що стояла в хаті, і достроювалися 
до сеї містерії смерти.

І нараз в сей тихий містичний настрій ввірвалися хвилі живого житія й 
затріпотіли гарячкою бажань, змагань, поривань.

Залунав голос небіжчика, ще раз кермуючи життям полишених, живих, 
і живе життя забилося гнівом і протестом.

Третього дня по похороні брат Іван скликав родину й повагом поклав 
перед нею на стіл запечатаний конверт, що лежав в батьковій шкатулі, тій 
знаній з дитинства палісандровій шкатулі з мідяними наріжниками. Посунув 
її до дядька Павла, той відсунув від себе до матери, і так кілька разів він 
пересунувся по столі при загальнім мовчанню. Нарешті дядько Павло взяв, 
оглянув, показав усім, що не нарушений. Всі неуважно оглянули — хто ж 
би в їх сім’ї нарушив печатку батька, — хоч би за всі скарби землі! Потім 
дядько Павло розпечатав і зачав читати.

Тестамент був писаний давно, більш як десять літ тому, тоді, як батько 
був захорував на нирки. Діти були ще переважно недорослі, і батько ши-
роко подавав їм ріжні науки в своїм тестаменті, як мають учитися, в яких 
інститутах, куди йти в службу. Поучував пильности, послуху, побожности. 
Забороняв брати участь в тайних товариствах, в політичній агітації. Далі 
розпоряджав всім майном — воно було тоді, може, о половину менше від 
теперішнього. Постановляв, що воно має лежати в банку, доходи почасти 
мусять капіталізуватися, почасти виплачуватися в виді невеликої ренти мате-
рі й дітям. Мотивував се тим, що вважає щасливим припадком сі обставини, 
які дали йому можність зібрати такий сорозмірно значний маєток, і хоче, 
щоб він зістався тривким забезпеченням сім’ї — не тільки дітей, а і внуків.

Дядько Павло прочитав до кінця — підпис батька і свідків і дату на-
писання, й мовчки поклав на середину столу.

Всі сиділи мовчки, і чули, як у всіх них підіймається гнів на покійника, 
що він зробив їм таку досадну штуку — лишив старий тестамент, бозна 
колишній, про який, може, сам забув, що в нім написано, — бо що в нім 
стояло, рішуче не згоджувалося з тим, що він сам намірявся зробити два 
роки, рік, півроку тому. Не знищив сам сього старого шпарґалу, і тепер не 
знати, що робити з ним.

Сестра Христя, найбільш експансивна з усіх, перша перервала мовчанку 
і дала вираз тим гадкам, що обсіли всіх:

— Але се ж старий тестамент, як Катрю тільки віддавали до гімназії! — 
скрикнула вона, обвівши очима по черзі родину й дивуючися, що вони без 
протесту приймають се все. — Потім сам тато передумав і перемінив се, 
що він пише про інститут. І про Дмитра так само передумав, щоб поступити 
йому в інженери. І те, що про гроші написано, змінилося, коли тато купив 
мені Корочайку...

— Ну, певно, розуміється, — заговорив і брат Іван. — Се все, що 
в тестаменті написано, тато давно передумав. І в сім банку він грошей не 
хотів далі тримати. Пам’ятаєш, мамо, як він на Великдень говорив — ти 
тут була теж, — що він не вважає сей банк за певний і при зміні терміну, 
восени, вийме з нього гроші?..

— Так, пам’ятаю. І багато иншого пам’ятаю, що він задумував остан-
німи роками.

— Так, він не хотів грошей держати в банку і думав купити землю, — 
сказав Іван.

— Але що ж тепер робити в такім разі? — спитала мати.
Всі мовчали. І сестра Христя знов вимовила се слово, що лізло до 

голови:
— То знищити хіба його, коли так, — і з запитом пересунула свої очі 

по лицях присутніх. 
Але ніхто не відважувався підняти сі важкі слова. А дядько Павло 

вибухнув своїм звичаєм:
— Воля мертвого — свята річ! Ми не маємо иншого виявлення його 

волі, окрім сього тестаменту, і мусимо його триматися, хоч би, може, й 
сумнівалися в дечім або вважали й не конче добрим під теперішній час. Як 
сміємо переміняти?

І тут сестра Катря, що боязким поглядом міряла всіх присутніх вже від 
початку сеї розмови, скрикнула істерично й, закривши хусткою лице, не 
сказавши слова, зачала страшенно ридати.

Се перебило розмову. Мати й сестра кинулися до неї, а дядько Павло 
з винуватим видом ткнув тестамент в руки Івана й непомітно вийшов ско-
ренько з покою.
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Катрю одвели нагору до її покою, розібрали й положили до ліжка, але 
вона довго не могла заспокоїтися, її потішали, що нема ще чим журитися, 
бо не знати, як ще урадять з тим тестаментом, коли він такий старий і не-
здалий. Вона затихла, і потім знову починала плакати, наперед потиху в 
подушку, а далі голосніше, знову впадаючи в істерику. Уже звечоріло, коли 
її трохи заспокоїли. Але й тепер Дмитро тривожно надслухував, чи не почує 
знову сього мучащого звуку, що вбився й його слух.

Найгірше було, що з дня на день треба було сподіватися приїзду Стра-
шевича: він писав, що мусить минути кілька день, поки він дістане відпустку, 
але хоч не поспіє на похорон, то в усякім разі конче мусить явитися й зло-
жити особисті вирази свого спочуття в такій тяжкій утраті.

Що сказати йому? А річ очевидна, що він буде ждати якогось пояснення 
щодо дальших перспектив. Як бути справді з тестаментом?..

І коли б справді знати все-таки, чи єсть якесь справжнє почуття між 
Катрею і Страшевичем — чи єсть для чого побиватись і старатись? Бо коли 
і з сеї, і з тої сторони нема більше нічого понад просте бажання “устроїтися”, 
то, розуміється, можна б полишити справи їх натуральному розвоєві. Але 
як тут справді єсть щось більше? Як мало б розбитися життя двох людей 
задля мертвого слова старого шпарґалу через те тільки, що батько забув його 
завчасу знищити, — задля отаких резонерських фраз, як дядька Павла? 

У Дмитра промайнула знов гадка, що й його планам той тестамент ро-
бить кінець. Такий симпатичний домок він собі нагледів, ще міцний, добре 
збудований, а такого старосвітського типу, — з старим густим садом, що 
обступив і стиснув його з усіх боків і ліз у вікна, у двері, на веранду. Сума 
не так велика, і він все збирався попросити батька, аби йому дав грошей 
на се купно, не чекаючи, аж він ожениться. А тепер, коли сей тестамент 
увійде в силу...

Але він постарався відогнати сю думку: вона вносила в сю комбінацію 
мотиви особистої користи, а сього не треба. Треба взяти справу принципі-
яльно. Всі инші можуть обійтися, але от Катря?..

Літня духота морила Дмитра. Годинник показував третю годину. Не 
міг далі влежати, встав і одчинив віконницю і вікно. З саду повіяло тим же 
солодким запахом літа. З лозняку там нижче линув рокіт солов’їних голосів. 
Але повітря було таке ж тепле і не несло прохолоди. Не вбираючися, босий, 
він тихенько вискочив з вікна, притримуючися за гнучку гілляку груші. Ніч 
була безмісячна, трохи хмарна, і через те задушливо-солодка, розпещена до 
нестями. Дмитро йшов стежкою під кущами жасміну, високими, густими, 
вкритими пахучим, млосним цвітом. По родинній традиції батько посадив 
сі кущі, скоро перейшов до сього дому, і вони тепер нагадували його.

— Ах, батьку, батьку! — говорив собі. — Нащо вмер, і так нещасливо, 
передчасно, не попрощавшись, не об’явивши своєї волі, лишивши по собі 
таку тяжку загадку!

Батько, котрий все життя представлявся їм і був дійсно охоронною 
силою, захистом від усякого страху і турботи, і справді приймав на свої 
широкі плечі все, що могло затривожити й наполошити їх сім’ю, тепер, по-
кидаючи, кинув на них такий тягар, з которим вони не знали, що зробити.

Чи не знищив тестаменту через забуття тільки, і по мислі батька буде 
знищити тепер їм — чи не знищив умисно і хотів, щоб вони рахувалися з 
тими бажаннями?

Прикро стягнути на себе докір, що вони затаїли волю батька, пересту-
пили її — тяжко від сеї гадки перед власним сумлінням: вона буде тяжіти 
на нім. Але ж надмірна скрупулятність у сповнюванню давно пережитих 
бажань, незгідних з теперішніми обставинами, з планами батька з останніх 
літ чи не буде живим тільки докором йому за необережне полишення старого 
тестаменту — якимсь глузованням з його волі:

— От бачиш, не остерігся, щоб знищити — маєш за се!
І для такого сумнівного пієтизму зломити життя Катрі, коли справді їй 

так важно вийти за Страшевича?
Він став против Катриного вікна, і йому здалося, що там щось майнуло.
— Ка, не спиш? — спитав він потиху.
В одчиненім вікні забіліла постать Катрі.
— І ти не спиш, — сказала.
— Не можу, душно якось. Може, вийдеш і ти?
— Добре, — помовчавши, сказала вона. — Христя спить так міцно, 

що її не збуджу.
Дмитро підійшов під ґанок, цілий завитий давно не стриженим диким 

виноградом.
Катря за хвилю вийшла, в білій спідниці і кафтанику.
— Аж душно від того жасміну, — сказала вона, пристанувши.
— Ходім під стару яблуню, — сказав Дмитро.
Се була тіниста стежка, де було вогко навіть в посуху і де вони най-

любіше грали дітьми. Катря й Дмитро були найближчі собі літами, росли в 
найтіснішій приязні, і Дмитро вважав обов’язком бути її адвокатом і обо-
ронцем у всяких справах, коли навіть не спочував їм, бо його також вражала 
її зависна жага уживання. Психічно вона була чужа йому.

— Журишся? — стиха спитав він Катрю, коли вони мовчки пройшли 
під розчахненими, низько похиленими гілляками старої дуплавої яблуні.

— Ні, обидно, властиво, — відказала Катря, проходячи наперед. Тут 
висіла колись гойдалка, і хоч літа минули від того часу, як її не стало, вони 
в пітьмі механічно обминули се місце, пройшовши одно за другим.
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Катрю одвели нагору до її покою, розібрали й положили до ліжка, але 
вона довго не могла заспокоїтися, її потішали, що нема ще чим журитися, 
бо не знати, як ще урадять з тим тестаментом, коли він такий старий і не-
здалий. Вона затихла, і потім знову починала плакати, наперед потиху в 
подушку, а далі голосніше, знову впадаючи в істерику. Уже звечоріло, коли 
її трохи заспокоїли. Але й тепер Дмитро тривожно надслухував, чи не почує 
знову сього мучащого звуку, що вбився й його слух.

Найгірше було, що з дня на день треба було сподіватися приїзду Стра-
шевича: він писав, що мусить минути кілька день, поки він дістане відпустку, 
але хоч не поспіє на похорон, то в усякім разі конче мусить явитися й зло-
жити особисті вирази свого спочуття в такій тяжкій утраті.

Що сказати йому? А річ очевидна, що він буде ждати якогось пояснення 
щодо дальших перспектив. Як бути справді з тестаментом?..

І коли б справді знати все-таки, чи єсть якесь справжнє почуття між 
Катрею і Страшевичем — чи єсть для чого побиватись і старатись? Бо коли 
і з сеї, і з тої сторони нема більше нічого понад просте бажання “устроїтися”, 
то, розуміється, можна б полишити справи їх натуральному розвоєві. Але 
як тут справді єсть щось більше? Як мало б розбитися життя двох людей 
задля мертвого слова старого шпарґалу через те тільки, що батько забув його 
завчасу знищити, — задля отаких резонерських фраз, як дядька Павла? 

У Дмитра промайнула знов гадка, що й його планам той тестамент ро-
бить кінець. Такий симпатичний домок він собі нагледів, ще міцний, добре 
збудований, а такого старосвітського типу, — з старим густим садом, що 
обступив і стиснув його з усіх боків і ліз у вікна, у двері, на веранду. Сума 
не так велика, і він все збирався попросити батька, аби йому дав грошей 
на се купно, не чекаючи, аж він ожениться. А тепер, коли сей тестамент 
увійде в силу...

Але він постарався відогнати сю думку: вона вносила в сю комбінацію 
мотиви особистої користи, а сього не треба. Треба взяти справу принципі-
яльно. Всі инші можуть обійтися, але от Катря?..

Літня духота морила Дмитра. Годинник показував третю годину. Не 
міг далі влежати, встав і одчинив віконницю і вікно. З саду повіяло тим же 
солодким запахом літа. З лозняку там нижче линув рокіт солов’їних голосів. 
Але повітря було таке ж тепле і не несло прохолоди. Не вбираючися, босий, 
він тихенько вискочив з вікна, притримуючися за гнучку гілляку груші. Ніч 
була безмісячна, трохи хмарна, і через те задушливо-солодка, розпещена до 
нестями. Дмитро йшов стежкою під кущами жасміну, високими, густими, 
вкритими пахучим, млосним цвітом. По родинній традиції батько посадив 
сі кущі, скоро перейшов до сього дому, і вони тепер нагадували його.

— Ах, батьку, батьку! — говорив собі. — Нащо вмер, і так нещасливо, 
передчасно, не попрощавшись, не об’явивши своєї волі, лишивши по собі 
таку тяжку загадку!

Батько, котрий все життя представлявся їм і був дійсно охоронною 
силою, захистом від усякого страху і турботи, і справді приймав на свої 
широкі плечі все, що могло затривожити й наполошити їх сім’ю, тепер, по-
кидаючи, кинув на них такий тягар, з которим вони не знали, що зробити.

Чи не знищив тестаменту через забуття тільки, і по мислі батька буде 
знищити тепер їм — чи не знищив умисно і хотів, щоб вони рахувалися з 
тими бажаннями?

Прикро стягнути на себе докір, що вони затаїли волю батька, пересту-
пили її — тяжко від сеї гадки перед власним сумлінням: вона буде тяжіти 
на нім. Але ж надмірна скрупулятність у сповнюванню давно пережитих 
бажань, незгідних з теперішніми обставинами, з планами батька з останніх 
літ чи не буде живим тільки докором йому за необережне полишення старого 
тестаменту — якимсь глузованням з його волі:

— От бачиш, не остерігся, щоб знищити — маєш за се!
І для такого сумнівного пієтизму зломити життя Катрі, коли справді їй 

так важно вийти за Страшевича?
Він став против Катриного вікна, і йому здалося, що там щось майнуло.
— Ка, не спиш? — спитав він потиху.
В одчиненім вікні забіліла постать Катрі.
— І ти не спиш, — сказала.
— Не можу, душно якось. Може, вийдеш і ти?
— Добре, — помовчавши, сказала вона. — Христя спить так міцно, 

що її не збуджу.
Дмитро підійшов під ґанок, цілий завитий давно не стриженим диким 

виноградом.
Катря за хвилю вийшла, в білій спідниці і кафтанику.
— Аж душно від того жасміну, — сказала вона, пристанувши.
— Ходім під стару яблуню, — сказав Дмитро.
Се була тіниста стежка, де було вогко навіть в посуху і де вони най-

любіше грали дітьми. Катря й Дмитро були найближчі собі літами, росли в 
найтіснішій приязні, і Дмитро вважав обов’язком бути її адвокатом і обо-
ронцем у всяких справах, коли навіть не спочував їм, бо його також вражала 
її зависна жага уживання. Психічно вона була чужа йому.

— Журишся? — стиха спитав він Катрю, коли вони мовчки пройшли 
під розчахненими, низько похиленими гілляками старої дуплавої яблуні.

— Ні, обидно, властиво, — відказала Катря, проходячи наперед. Тут 
висіла колись гойдалка, і хоч літа минули від того часу, як її не стало, вони 
в пітьмі механічно обминули се місце, пройшовши одно за другим.
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— Обидно, — повторила вона, зачекавши його. — Так по-дурному 
вийшло се все.

— Ах, скажи, Дмитре, — заговорила вона гаряче, прорвавшися, — 
чому люде такі жадні накидати людям свою волю, в’язати нею не тільки 
за життя, а й по смерті, коли се їм ні на що не потрібно, не може навіть їх 
тішити? Се страшно подумати, що батько, котрому тепер нічого від життя 
не потрібно, котрого нема вже зовсім, зовсім, — він хоче нас держати в 
своїй волі, кермувати нашим життям, нашими вчинками, сліпий, бездушний, 
не можучи чути наших бажань, того, що ми могли б відказати проти його 
жадань?..

— Так, старі гадки. Певне, все відкладав, щоб написати новий і зни-
щити той...

— Ах, все одно! Припустім, що він вмер би ще тоді, як справді мав 
такі гадки й бажання. Як се дико подумати, що він, збираючися відходити, 
хотів нас зв’язати своїм словом. Пам’ятаєш, як він не любив ніколи обіцяти 
нічого, і нас стримував, аби не обіцяли непотрібно. “Хто дав обіцянку, став 
невільником свого слова”, — казав, бувало. “Хто дає обіцянку, зв’язує 
себе, — а прецінь ти не можеш знати, що ти будеш думати і хотіти за кілька 
годин, і чи тобі не буде тяжко сповнити се, що так легко обіцюєш”. А тут 
хотів зв’язати по руках і по ногах своєю волею, від котрої навіть випро-
статися вже не було б у кого — від обіцянки ще можна у живого чоловіка, 
а у мертвого? Ти, Дмитре, віриш хоч трохи в посмертне життя?

— Трудно, — сказав, подумавши, Дмитро. — В кождім разі, як ту-
тешнє життя має продовження, то хіба зовсім, зовсім відмінне.

— І я думаю, що тато так само небагато вірив у се, хоч і був дуже по-
божний. Не думаю, щоб він вірив у можливість явитися й звільнити нас від 
своєї волі або відмовити, щоб не робили так, як написано в його тестаменті. 
А тим часом не завагався наложити руку на все наше життя.

— Так, мертву руку на живе життя...
— Він не любив про се говорити, але я знаю, що йому подобалось, аби 

я вийшла за Страшевича, і він, певно, поміг би мені в сім. А тепер вийшло 
на яв його слово, давнє, забуте, й нищить усе — як з Фесенками.

— Фесенками?! — пригадав собі Дмитро і замовчав. Се була справді 
сумна історія, і йому стало дуже прикро, що сестра прирівнює до них свою 
долю. Фесенко був багатий чоловік, жив пишно, панни Фесенківни для 
нього, за його хлоп’ячих літ, були взірцем краси, розкоші, елеганції. Мо-
лодша саме “робила блискучу партію” — і в той момент старий Фесенко 
вмер, лишивши маєток, обкручений такими ріжними записями і застере-
женнями, що ні приступити було до нього. Все пішло прахом. Молодша 
Фесенківна збожеволіла буйно, відвезли її десь до лікарні, і вона вернулась 
відти передчасно зломана, зруйнована, стара, сива в тридцять літ, здивачіла. 

Старша в’яла, завсіди лагідна, елегантна, самітна, викликаючи у кождім, 
хто її бачив, жаль за гарною, змарнованою людиною.

Мало б щось подібне спіткати й Катрю? Дмитро здригнувся від сеї 
гадки і, стараючися добути з себе можливо спокійний голос, спитав:

— Чи він тобі милий?
Та зараз же по руху її тіла під рукою, котру положив на її руку, говорячи 

се, порозумів, що зробив дурницю, необережно дотикаючися до болючого 
місця — змушуючи говорити про те, про що вона не хотіла думати. І, не 
даючи їй відповісти, заговорив гаряче і швидко, щоб уже раз вияснити 
дражливу справу, коли вже її порушив.

— Вибач, що я тебе дратую таким питанням, але бачиш — се не пусте 
питання. Коли справді він тобі щось більше, ніж звичайна собі партія, то, 
розуміється, треба вжити всяких способів, щоб не дати розбитися сьому. 
Але як тільки... Ти вибач, я не хочу тим сказати нічого образливого, і, може, 
шлюб твій з ним буде добрий, щасливий. Але коли він для тебе як людина 
не має спеціяльної вартости, то чи варто так дуже розбиватися? В такім 
разі всі шанси за те, що як не він... Ти вибач і не дражнись, Катре, — пере-
рвав він, бачачи, що з одного ніякового питання залазить все далі в гущу 
ніяковостей. Але гарячий і щирий тон його слів заспокоїв Катрю.

— Ні, що ж; я знаю — ти не хотів мені сказати нічого прикрого чи 
обидного, — з почуттям заговорила вона. — І я тобі буду говорити зовсім 
щиро. Я вже не гімназистка, аби покладати ціль і зміст життя в “фатальній 
пристрасті”. Життя дає людині інтереси й завдання далеко більш важні, 
ніж думати тільки про се. Я не хочу далі сидіти й чекати, що мене хтось 
схоче. Страшевич — незлий чоловік. Певно, можна собі до безконечности 
роздумувати над тим, якби ніс Івана Павловича приставити до губ Антона 
Антоновича*... Я, може б, воліла, щоб він не був драгунським офіцером, 
а мав якусь більш інтелігентну професію. Хоч — професія... бути слідчим, 
суддею чи прокурором... Чи подавати до підтвердження засуди...

— Ну-ну, розуміється, — перебив Дмитро.
— Головна річ — я вже зжилася з сею гадкою. Та й він теж. Я зважила, 

що могла сказати за се і против сього. Я брала сю справу зовсім серйозно. 
Розуміється, — заговорила з поспіхом, — я не хочу в’язати вас, робити 
якийсь натиск, щоб ви через мене поступали проти свого сумління, робили 
якийсь фальшивий крок — який вважаєте фальшивим, — поправила спіш-
но. — Мені дуже прикро, що я не стрималась і крикнула, зробила істерику, 
наче щоб вас розжалити...

— Лиши, Катре, ніхто сього не подумав би з нас.
— Ти питаєш, тому я говорю. Я зжилася з сим. І тепер знову розривати, 

і не знати вкотре — розпочинати ще раз наново... Ти, Дмитре, не пере-
живав сього і, може, не годен зміркувати. Се добре писати в юмористичних 
часописах...
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— Обидно, — повторила вона, зачекавши його. — Так по-дурному 
вийшло се все.

— Ах, скажи, Дмитре, — заговорила вона гаряче, прорвавшися, — 
чому люде такі жадні накидати людям свою волю, в’язати нею не тільки 
за життя, а й по смерті, коли се їм ні на що не потрібно, не може навіть їх 
тішити? Се страшно подумати, що батько, котрому тепер нічого від життя 
не потрібно, котрого нема вже зовсім, зовсім, — він хоче нас держати в 
своїй волі, кермувати нашим життям, нашими вчинками, сліпий, бездушний, 
не можучи чути наших бажань, того, що ми могли б відказати проти його 
жадань?..

— Так, старі гадки. Певне, все відкладав, щоб написати новий і зни-
щити той...

— Ах, все одно! Припустім, що він вмер би ще тоді, як справді мав 
такі гадки й бажання. Як се дико подумати, що він, збираючися відходити, 
хотів нас зв’язати своїм словом. Пам’ятаєш, як він не любив ніколи обіцяти 
нічого, і нас стримував, аби не обіцяли непотрібно. “Хто дав обіцянку, став 
невільником свого слова”, — казав, бувало. “Хто дає обіцянку, зв’язує 
себе, — а прецінь ти не можеш знати, що ти будеш думати і хотіти за кілька 
годин, і чи тобі не буде тяжко сповнити се, що так легко обіцюєш”. А тут 
хотів зв’язати по руках і по ногах своєю волею, від котрої навіть випро-
статися вже не було б у кого — від обіцянки ще можна у живого чоловіка, 
а у мертвого? Ти, Дмитре, віриш хоч трохи в посмертне життя?

— Трудно, — сказав, подумавши, Дмитро. — В кождім разі, як ту-
тешнє життя має продовження, то хіба зовсім, зовсім відмінне.

— І я думаю, що тато так само небагато вірив у се, хоч і був дуже по-
божний. Не думаю, щоб він вірив у можливість явитися й звільнити нас від 
своєї волі або відмовити, щоб не робили так, як написано в його тестаменті. 
А тим часом не завагався наложити руку на все наше життя.

— Так, мертву руку на живе життя...
— Він не любив про се говорити, але я знаю, що йому подобалось, аби 

я вийшла за Страшевича, і він, певно, поміг би мені в сім. А тепер вийшло 
на яв його слово, давнє, забуте, й нищить усе — як з Фесенками.

— Фесенками?! — пригадав собі Дмитро і замовчав. Се була справді 
сумна історія, і йому стало дуже прикро, що сестра прирівнює до них свою 
долю. Фесенко був багатий чоловік, жив пишно, панни Фесенківни для 
нього, за його хлоп’ячих літ, були взірцем краси, розкоші, елеганції. Мо-
лодша саме “робила блискучу партію” — і в той момент старий Фесенко 
вмер, лишивши маєток, обкручений такими ріжними записями і застере-
женнями, що ні приступити було до нього. Все пішло прахом. Молодша 
Фесенківна збожеволіла буйно, відвезли її десь до лікарні, і вона вернулась 
відти передчасно зломана, зруйнована, стара, сива в тридцять літ, здивачіла. 

Старша в’яла, завсіди лагідна, елегантна, самітна, викликаючи у кождім, 
хто її бачив, жаль за гарною, змарнованою людиною.

Мало б щось подібне спіткати й Катрю? Дмитро здригнувся від сеї 
гадки і, стараючися добути з себе можливо спокійний голос, спитав:

— Чи він тобі милий?
Та зараз же по руху її тіла під рукою, котру положив на її руку, говорячи 

се, порозумів, що зробив дурницю, необережно дотикаючися до болючого 
місця — змушуючи говорити про те, про що вона не хотіла думати. І, не 
даючи їй відповісти, заговорив гаряче і швидко, щоб уже раз вияснити 
дражливу справу, коли вже її порушив.

— Вибач, що я тебе дратую таким питанням, але бачиш — се не пусте 
питання. Коли справді він тобі щось більше, ніж звичайна собі партія, то, 
розуміється, треба вжити всяких способів, щоб не дати розбитися сьому. 
Але як тільки... Ти вибач, я не хочу тим сказати нічого образливого, і, може, 
шлюб твій з ним буде добрий, щасливий. Але коли він для тебе як людина 
не має спеціяльної вартости, то чи варто так дуже розбиватися? В такім 
разі всі шанси за те, що як не він... Ти вибач і не дражнись, Катре, — пере-
рвав він, бачачи, що з одного ніякового питання залазить все далі в гущу 
ніяковостей. Але гарячий і щирий тон його слів заспокоїв Катрю.

— Ні, що ж; я знаю — ти не хотів мені сказати нічого прикрого чи 
обидного, — з почуттям заговорила вона. — І я тобі буду говорити зовсім 
щиро. Я вже не гімназистка, аби покладати ціль і зміст життя в “фатальній 
пристрасті”. Життя дає людині інтереси й завдання далеко більш важні, 
ніж думати тільки про се. Я не хочу далі сидіти й чекати, що мене хтось 
схоче. Страшевич — незлий чоловік. Певно, можна собі до безконечности 
роздумувати над тим, якби ніс Івана Павловича приставити до губ Антона 
Антоновича*... Я, може б, воліла, щоб він не був драгунським офіцером, 
а мав якусь більш інтелігентну професію. Хоч — професія... бути слідчим, 
суддею чи прокурором... Чи подавати до підтвердження засуди...

— Ну-ну, розуміється, — перебив Дмитро.
— Головна річ — я вже зжилася з сею гадкою. Та й він теж. Я зважила, 

що могла сказати за се і против сього. Я брала сю справу зовсім серйозно. 
Розуміється, — заговорила з поспіхом, — я не хочу в’язати вас, робити 
якийсь натиск, щоб ви через мене поступали проти свого сумління, робили 
якийсь фальшивий крок — який вважаєте фальшивим, — поправила спіш-
но. — Мені дуже прикро, що я не стрималась і крикнула, зробила істерику, 
наче щоб вас розжалити...

— Лиши, Катре, ніхто сього не подумав би з нас.
— Ти питаєш, тому я говорю. Я зжилася з сим. І тепер знову розривати, 

і не знати вкотре — розпочинати ще раз наново... Ти, Дмитре, не пере-
живав сього і, може, не годен зміркувати. Се добре писати в юмористичних 
часописах...
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— Думаю, що я потраплю це оцінити. Але я тебе дуже розговорив. 
Світає, холодніє — може, заснеш?

— Може, засну, справді. Завтра, можливо, таки приїде Страшевич. 
Я не хотіла б розкиснути...

— Іди, Катре, спи здорова!

Провівши Катрю під ґанок, він довго стояв між кущами рож, що по-
чинали вирисовуватися в сірім світлі досвітку. Думав про батька, про сей 
старий дім, про минулі літа. Думав про смерть і померлих — що з смертю 
так різко міниться образ близької людини. Ми вже не можемо уявити її  
собі такою, як уявляли за життя: смерть кладе межу, ставить між нею й 
живими немов скло, в якім той старий, так близький і знаний образ про-
ломлюється в зовсім відмінних фарбах і контурах. З найдавніших часів у 
чоловіка двоїться се почуття до померлого — старе прив’язання, любов до 
недавнього близького, і страх і жах перед відміненим єством. Йому слу-
жать з любови — і заразом з страху. Пильнують зробити все добре — і 
заразом охоронити себе від таємничих сил його, від збитків і прикростей, 
які він може робити.

Любов і жах — щоб не мучив, не докучав з-за могили...
Думав про батька і, заглядаючи собі в душу, відчував, як той дорогий 

образ опікуна, оборонця, добродійного генія родини — міниться. Мучить 
з-за могили, робить прикрості. Томить невимовленим словом.

Як се прикро...
Невже справді його мертва рука затяжить тепер на їх житті і збридить 

їм пам’ять його?
Катря каже правду: пощо ся жадність — з-за могили кермувати життям 

людей? Але вона була і буде, стара і вічна, як світ...
II

Страшевич дійсно другого дня приїхав. З’явився перед полуднем, на-
повнивши хату сяєвом нового, чудово ушитого і аксельбантами обвішаного 
мундиру й невимовно блискучих ботфортів, дзвоном шпор і пахощами най-
ліпшого сорту офіцерської парфумерії.

Уцілував галантно ручки дамам і з почуттям звитався з мужчинами. 
Висловив свій щирий жаль з причини несподіваної смерти батька і глубоке 
признання його високих душевних прикмет. Розпитав про подробиці похо-
рону і хто з властей був присутній. Розвідавсь у приїжджих членів родини 
про стан їх справ, їх службові і всякі инші успіхи й клопоти з чемністю ін-
телігентного офіцера, який потрапить орієнтуватись і в тім чужім і мізернім 
світі “штатських” інтересів. До речі, подав до відомості, що в їх полку оден з 
ескадронних командирів дістає полк, а другий так тяжко хорує, що недовго 

зможе командувати, так що черга на командування ескадроном незвичайно 
скоро зближається і до нього, а до авансу він буде предложений, по всякій 
правдоподібності, вже восени.

І так блиснувши всіма своїми атурами, попросив домашніх не робити 
церемоній з ним — знаючи, що, певно, мають ще не одно з причини смерти 
батька упорядкувати, а він собі за їх позволенням посидить. І коли мати, 
попросивши його зістатись на обід, пішла зайнятися розпорядженнями, по-
дався з Катрею до саду посидіти в альтанці. А всі инші, без всяких змов, 
зовсім автоматично опинилися нагорі, в маминім покою, і з новим завзяттям 
підняли розмову про тестамент і що з ним робити.

Присутність Страшевича в домі загострювала се питання й денервувала 
сім’ю. Очевидно, він хотів би щось довідатись про батькові розпорядження, 
про дальші перспективи сім’ї. Се мовчазне запитання відчувалося в усій 
його коректній, але дуже здержливій поставі — що буде з женячкою? Чи 
ті умови, під якими він вважає її можливою для себе, реалізуються, чи на-
впаки, — виключаються?

Дмитро, наелектризований нічною розмовою з Катрею, тепер найбільш 
гаряче підняв сю справу. Його підтримували сестра Христя і мама, що при-
йшла теж, поробивши розпорядження в кухні. А дядько Павло, наїженний 
своїм настовбурченим сивим волоссям, сильно курячи, як бувало з ним в 
хвилі зворушення, доказував свою вчорашню тезу, що сім’я не має права 
нарушити тестаменту, не діставши на се дозволу від батька.

— Якби він вам заявив виразно, що не хоче, аби сей тестамент спо-
внявся... А так перед нами його воля — свята річ!

— Свята річ! Се ходяча фраза, не більше, — відпирав Дмитро. — Треба 
ж здавати собі справу, наскілько він дійсно бажав сповнення свого бажання. 
А до того — я зовсім не згоджуюся, що воля мертвого взагалі має бути 
святішою від волі живого чоловіка. Ми шануємо волю чоловіка доти, доки 
знаємо, що йому на сповненню його волі залежить, доки йому се важно. 
Коли ж ми довідуємось або припускаємо з чого-небудь, що людину зовсім 
не інтересує той наказ або та заборона, яку вона колись дала, — що вона 
більше не надає ніякої ваги їй, ми й, не питаючи її, не вважаємо потрібним 
сповняти того наказу. Людина за життя робить ріжні накази, по смерті вони 
їй вже не потрібні, і ми переступаємо їх, не вважаючи їх потрібними для 
неї. Инакше се було б анекдотом про ту варту, що була приставлена якоюсь 
цісаревою до рожі, аби її того дня не зірвали, і потім варта ставилася коло 
того рожевого куща зовсім непотрібно, як на сміх, тому що цісарева забула 
скасувати свій наказ...

— Батькова воля висловлена була не на певний час, а назавсіди, і через 
те не вигасає. Твій приклад сюди не підійде, — завважив брат Іван.

— Отже, ти віриш, що батькові нашому у сю хвилю, як ми з тобою 
говоримо, страшенно залежить на тім, щоб те все, що написано було ним 
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— Думаю, що я потраплю це оцінити. Але я тебе дуже розговорив. 
Світає, холодніє — може, заснеш?

— Може, засну, справді. Завтра, можливо, таки приїде Страшевич. 
Я не хотіла б розкиснути...

— Іди, Катре, спи здорова!

Провівши Катрю під ґанок, він довго стояв між кущами рож, що по-
чинали вирисовуватися в сірім світлі досвітку. Думав про батька, про сей 
старий дім, про минулі літа. Думав про смерть і померлих — що з смертю 
так різко міниться образ близької людини. Ми вже не можемо уявити її  
собі такою, як уявляли за життя: смерть кладе межу, ставить між нею й 
живими немов скло, в якім той старий, так близький і знаний образ про-
ломлюється в зовсім відмінних фарбах і контурах. З найдавніших часів у 
чоловіка двоїться се почуття до померлого — старе прив’язання, любов до 
недавнього близького, і страх і жах перед відміненим єством. Йому слу-
жать з любови — і заразом з страху. Пильнують зробити все добре — і 
заразом охоронити себе від таємничих сил його, від збитків і прикростей, 
які він може робити.

Любов і жах — щоб не мучив, не докучав з-за могили...
Думав про батька і, заглядаючи собі в душу, відчував, як той дорогий 

образ опікуна, оборонця, добродійного генія родини — міниться. Мучить 
з-за могили, робить прикрості. Томить невимовленим словом.

Як се прикро...
Невже справді його мертва рука затяжить тепер на їх житті і збридить 

їм пам’ять його?
Катря каже правду: пощо ся жадність — з-за могили кермувати життям 

людей? Але вона була і буде, стара і вічна, як світ...
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гаряче підняв сю справу. Його підтримували сестра Христя і мама, що при-
йшла теж, поробивши розпорядження в кухні. А дядько Павло, наїженний 
своїм настовбурченим сивим волоссям, сильно курячи, як бувало з ним в 
хвилі зворушення, доказував свою вчорашню тезу, що сім’я не має права 
нарушити тестаменту, не діставши на се дозволу від батька.

— Якби він вам заявив виразно, що не хоче, аби сей тестамент спо-
внявся... А так перед нами його воля — свята річ!

— Свята річ! Се ходяча фраза, не більше, — відпирав Дмитро. — Треба 
ж здавати собі справу, наскілько він дійсно бажав сповнення свого бажання. 
А до того — я зовсім не згоджуюся, що воля мертвого взагалі має бути 
святішою від волі живого чоловіка. Ми шануємо волю чоловіка доти, доки 
знаємо, що йому на сповненню його волі залежить, доки йому се важно. 
Коли ж ми довідуємось або припускаємо з чого-небудь, що людину зовсім 
не інтересує той наказ або та заборона, яку вона колись дала, — що вона 
більше не надає ніякої ваги їй, ми й, не питаючи її, не вважаємо потрібним 
сповняти того наказу. Людина за життя робить ріжні накази, по смерті вони 
їй вже не потрібні, і ми переступаємо їх, не вважаючи їх потрібними для 
неї. Инакше се було б анекдотом про ту варту, що була приставлена якоюсь 
цісаревою до рожі, аби її того дня не зірвали, і потім варта ставилася коло 
того рожевого куща зовсім непотрібно, як на сміх, тому що цісарева забула 
скасувати свій наказ...

— Батькова воля висловлена була не на певний час, а назавсіди, і через 
те не вигасає. Твій приклад сюди не підійде, — завважив брат Іван.

— Отже, ти віриш, що батькові нашому у сю хвилю, як ми з тобою 
говоримо, страшенно залежить на тім, щоб те все, що написано було ним 
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в тестаменті, було сповнено? Щоб гроші його лежали в купецькім банку і 
щоб ми не брали їх відти, а з процентів половину прикладали до капіталу?

— Де йому тепер до того, голубчикові! — зітхнула добра тітка Маня.
— Отже, коли ми думаємо, що йому тепер зовсім не важно, чи його 

тестамент сповняється, чи ні, то се одно вже, властиво, повинно нас стри-
мувати від того, щоб справді вважати його волю “річчю святою”. І через те 
я кажу, що воля мертвого в кождім разі не більш, а менш свята, ніж воля 
живого. А тим більше, коли ми зовсім певні, що се була його воля давня, 
давно ним змінена в мислі і залишена — чи се не буде нерозумний форма-
лізм, коли ми все-таки будемо триматися того тестаменту?

— І розіб’ємо життя Катрі справді, аби тільки той, нікому не потрібний 
тестамент був виконаний, — завважила сестра Христя.

— Тепер не час на великі теоретичні диспути, Дмитре, тому не буду 
перечитися з тобою, — завважив дядько Павло. — Ти мені закидаєш 
формалізм, я тобі міг би закинути цинізм! Жив чоловік — слухали його, 
вмер — під ноги всі його бажання!

— Ну-ну, дядьку, ти сам знаєш, що цинізму нема в тім, що я кажу, — 
відізвався Дмитро.

— Нехай! Отже, я, не вдаючися в теорії, питаю всіх вас, чи справді 
годитесь на те, аби сей батьковий тестамент спалити чи подерти? Га? Мов-
чите? І ти мовчиш, Дмитре? — з тріюмфом спитав дядько. — Бачиш, 
критикувати і знаходити ріжні недогоди можемо, але все-таки знищити сей 
документ батьківської волі і у тебе, Дмитре, рука не підійметься! Отже, що 
тут багато говорити і споритися, коли ми, кінець кінцем, таки всі скоряємося 
сьому тестаментові; може, й справедливо здогадуємося, що він передсмерт-
ній волі батька не відповідає, але що ж? Може, се нещасливий випадок, 
що батько тестаменту не знищив, але ми повинні з ним помиритись. Того, 
що міг зробити батько, ми не маємо права зробити — знищити тестамент.

— Ти вважаєш, дядьку, ділом негідним знищити тестамент, і кождий 
з нас боязко питає себе, чи не будуть йому почитати се за негідний вчинок 
і чи сам він не буде мати за се докорів сумління. Тому ніхто не спішиться 
давати на се свій голос. Розуміється, спокійніше, знайшовши тестамент, 
подати його до затвердження приписаним порядком і піддатись його по-
становам. Легше йти протоптаною стежкою всяких писаних і неписаних 
законів, прийнятих поглядів, ніж іти проломом. Легше жити як прийнято, 
ніж жити розумно. По-моєму, в данім разі було б розумно не зв’язувати 
себе старим шпарґалом тому тільки, що батько не встиг його знищити. Ми 
всі любимо і шануємо пам’ять нашого батька і раді б жити згідно з його 
поглядами й бажаннями — оскільки можемо їх прийняти і сповнити. Але 
там, де є любов і має бути любов, нема місця такому формалізмові, аби ми 
тряслись перед старим писанням батька, калічили наше життя і гнулись 

перед його давнім, колишнім словом, немов на докір, що він не подбав 
знищити його. І як ми, кінець кінцем, послухаємо вас, дядьку, затвердимо 
сей тестамент і так далі, — то се буде зовсім не прояв нашої любови для 
батька, а тільки прояв нашої малодушности, нашої пасивности, боязкости 
нашої думки і нашої волі.

— Тут діло не тільки в малодушності, — завважив Іван, коли пройшло 
вражіння від сих слів Дмитра. — Єсть зовсім реальні обставини, з якими 
треба стрічатися. Свідки, підписані на тестаменті, обидва живі й здорові; 
вони можуть знати й зміст тестаменту.

— Але не можуть знати, що сей тестамент батько не знищив.
— Можуть підозрівати, що ми тестамент затаїли. Можуть знати вони 

чи хто инший, що тестамент був ще дуже недавно.
— Батько не любив говорити про такі річі.
— З нами. Але з людьми, ближчими віком йому, він міг і говорити 

коли-небудь. І що ж, будемо відбріхуватися перед ними, коли вони спитають 
про тестамент? Чи скажемо матері брехати, якби хто її запитав?

— Може б, ми могли просити суд признати тестамент не важним, тому 
що батько висловляв инші наміри й бажання? — спитала Христя.

— Се справа безнадійна, — завважив дядько Павло. — Тестамент 
правосильний, а ви ніхто не можете навіть сказати, ніби батько говорив 
перед вами, що той тестамент не відповідає його бажанням.

— Ні, мішати в се суд чи взагалі посторонніх людей ставити між нами 
й батьком — не годиться, — завважив рішуче Дмитро. — Або вважаймо 
сами тестамент не важним і робім йому кінець, або тримаймось його. Коли 
ми сами, що знаємо неважність тестаменту, не важимося підняти на нього 
руку, то як зроблять се сторонні люде, які не знають наших відносин до 
батька, ані наших мотивів!..

— Третя година! — скрикнула мати, глянувши на годинник. — Час на 
обід, ніяково перед Страшевичем. Я піду, а ви надходьте.

— Можемо йти всі, — сказав Іван, встаючи. — Не договоримося до 
нічого.

— Бідна Катря! — демонстративно скрикнула Христя. — Нам теорії, 
а їй сльози!

— Треба подумать, щоб якось їй устроїти, — сказав дядько Павло. — 
Але не ламати ж батьківське слово для сього! 

Страшевич надійшов з саду з Катрею. Обід пройшов досить гладко. 
Катря виглядала доволі спокійно. Страшевич, яко “душа товариства”, оповів 
кілька полкових анекдотів і найсвіжішу історію про конфлікт губернатора 
з архиреєм, що вийшов при посвяченню нового будинку гімназії. При-
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в тестаменті, було сповнено? Щоб гроші його лежали в купецькім банку і 
щоб ми не брали їх відти, а з процентів половину прикладали до капіталу?

— Де йому тепер до того, голубчикові! — зітхнула добра тітка Маня.
— Отже, коли ми думаємо, що йому тепер зовсім не важно, чи його 

тестамент сповняється, чи ні, то се одно вже, властиво, повинно нас стри-
мувати від того, щоб справді вважати його волю “річчю святою”. І через те 
я кажу, що воля мертвого в кождім разі не більш, а менш свята, ніж воля 
живого. А тим більше, коли ми зовсім певні, що се була його воля давня, 
давно ним змінена в мислі і залишена — чи се не буде нерозумний форма-
лізм, коли ми все-таки будемо триматися того тестаменту?

— І розіб’ємо життя Катрі справді, аби тільки той, нікому не потрібний 
тестамент був виконаний, — завважила сестра Христя.

— Тепер не час на великі теоретичні диспути, Дмитре, тому не буду 
перечитися з тобою, — завважив дядько Павло. — Ти мені закидаєш 
формалізм, я тобі міг би закинути цинізм! Жив чоловік — слухали його, 
вмер — під ноги всі його бажання!

— Ну-ну, дядьку, ти сам знаєш, що цинізму нема в тім, що я кажу, — 
відізвався Дмитро.

— Нехай! Отже, я, не вдаючися в теорії, питаю всіх вас, чи справді 
годитесь на те, аби сей батьковий тестамент спалити чи подерти? Га? Мов-
чите? І ти мовчиш, Дмитре? — з тріюмфом спитав дядько. — Бачиш, 
критикувати і знаходити ріжні недогоди можемо, але все-таки знищити сей 
документ батьківської волі і у тебе, Дмитре, рука не підійметься! Отже, що 
тут багато говорити і споритися, коли ми, кінець кінцем, таки всі скоряємося 
сьому тестаментові; може, й справедливо здогадуємося, що він передсмерт-
ній волі батька не відповідає, але що ж? Може, се нещасливий випадок, 
що батько тестаменту не знищив, але ми повинні з ним помиритись. Того, 
що міг зробити батько, ми не маємо права зробити — знищити тестамент.

— Ти вважаєш, дядьку, ділом негідним знищити тестамент, і кождий 
з нас боязко питає себе, чи не будуть йому почитати се за негідний вчинок 
і чи сам він не буде мати за се докорів сумління. Тому ніхто не спішиться 
давати на се свій голос. Розуміється, спокійніше, знайшовши тестамент, 
подати його до затвердження приписаним порядком і піддатись його по-
становам. Легше йти протоптаною стежкою всяких писаних і неписаних 
законів, прийнятих поглядів, ніж іти проломом. Легше жити як прийнято, 
ніж жити розумно. По-моєму, в данім разі було б розумно не зв’язувати 
себе старим шпарґалом тому тільки, що батько не встиг його знищити. Ми 
всі любимо і шануємо пам’ять нашого батька і раді б жити згідно з його 
поглядами й бажаннями — оскільки можемо їх прийняти і сповнити. Але 
там, де є любов і має бути любов, нема місця такому формалізмові, аби ми 
тряслись перед старим писанням батька, калічили наше життя і гнулись 

перед його давнім, колишнім словом, немов на докір, що він не подбав 
знищити його. І як ми, кінець кінцем, послухаємо вас, дядьку, затвердимо 
сей тестамент і так далі, — то се буде зовсім не прояв нашої любови для 
батька, а тільки прояв нашої малодушности, нашої пасивности, боязкости 
нашої думки і нашої волі.

— Тут діло не тільки в малодушності, — завважив Іван, коли пройшло 
вражіння від сих слів Дмитра. — Єсть зовсім реальні обставини, з якими 
треба стрічатися. Свідки, підписані на тестаменті, обидва живі й здорові; 
вони можуть знати й зміст тестаменту.

— Але не можуть знати, що сей тестамент батько не знищив.
— Можуть підозрівати, що ми тестамент затаїли. Можуть знати вони 

чи хто инший, що тестамент був ще дуже недавно.
— Батько не любив говорити про такі річі.
— З нами. Але з людьми, ближчими віком йому, він міг і говорити 

коли-небудь. І що ж, будемо відбріхуватися перед ними, коли вони спитають 
про тестамент? Чи скажемо матері брехати, якби хто її запитав?

— Може б, ми могли просити суд признати тестамент не важним, тому 
що батько висловляв инші наміри й бажання? — спитала Христя.

— Се справа безнадійна, — завважив дядько Павло. — Тестамент 
правосильний, а ви ніхто не можете навіть сказати, ніби батько говорив 
перед вами, що той тестамент не відповідає його бажанням.

— Ні, мішати в се суд чи взагалі посторонніх людей ставити між нами 
й батьком — не годиться, — завважив рішуче Дмитро. — Або вважаймо 
сами тестамент не важним і робім йому кінець, або тримаймось його. Коли 
ми сами, що знаємо неважність тестаменту, не важимося підняти на нього 
руку, то як зроблять се сторонні люде, які не знають наших відносин до 
батька, ані наших мотивів!..

— Третя година! — скрикнула мати, глянувши на годинник. — Час на 
обід, ніяково перед Страшевичем. Я піду, а ви надходьте.

— Можемо йти всі, — сказав Іван, встаючи. — Не договоримося до 
нічого.

— Бідна Катря! — демонстративно скрикнула Христя. — Нам теорії, 
а їй сльози!

— Треба подумать, щоб якось їй устроїти, — сказав дядько Павло. — 
Але не ламати ж батьківське слово для сього! 

Страшевич надійшов з саду з Катрею. Обід пройшов досить гладко. 
Катря виглядала доволі спокійно. Страшевич, яко “душа товариства”, оповів 
кілька полкових анекдотів і найсвіжішу історію про конфлікт губернатора 
з архиреєм, що вийшов при посвяченню нового будинку гімназії. При-
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сутні сміялись потроху — щиро чи для годиться, щоб не образити добрих 
намірів оповідача. На одну хвилю тривожна нотка пронеслася в повітрі, 
коли Страшевич запитав, чи мати зістається в старім домі, а та відповіла, 
що доки при ній Катря, доти вона рада тут мешкати, але як вона не буде з 
нею, то почуватиме себе занадто самітно. З певною тривогою всі чекали, 
що Страшевич “зложить заяву” з сеї нагоди. Але він обминув делікатну 
матерію, зачавши хвалити старий дім і сад — як би то було прикро, якби все 
перейшло в чужі руки. Все-таки всі з певним облегшенням серця прийняли 
кінець обіду і весело заметушились коло кофе. І поки одні вибиралися з 
ним на веранду, инші до — альтани, треті — до себе, Дмитро серед за-
мішання підійшов до Катрі й потиху спитав, чи не говорила вона чогось з 
Страшевичем про тестамент.

— Він не заговорював, і я не казала. Але я бачу, що він хотів би знати 
і чекає від нас якогось слова. Говорили ви, може, що поміж собою?

— Дядько й Іван противляться. Але дядько каже, що в кождім разі ми 
повинні так все полагодити, аби тобі не було шкоди. В кождім разі треба 
сьогодні-завтра покінчити.

— Він має відпустку на три дні тільки, — завважила Катря, відходячи.
Дмитро поніс своє кофе нагору, до свого малого покоїку, що належав 

до нього від другої гімназіяльної кляси — як сестра Христя вийшла за-
між й Іван перекочував до її кімнати. З того часу і досі кімнатка стояла 
незмінно в розпорядженню Дмитра, — розкіш, яку позволяють собі в 
великопанських замках і в повітових “старих домах”. Багато зберігалося 
в ній по нинішній день ріжного дрантя з тих хлоп’ячих часів — вудки і 
самостріли, старий пістолет, подарований покійним дідом, купи старих 
підручників і школярських зшитків в кутах, на стіні — колекції жуків і 
мотилів, похвальний лист, одержаний при переході з третьої до четвертої 
кляси, і виполовілі групи гімназіяльні — все те добро, яке рідко переживає 
руїнні нахили раціонального й критичного настрою незносних літ на пере-
ломі від хлоп’ячих до молодечих літ, але щасливим припадком перепливши 
сі бурні часи, стає потім незрівнянним джерелом утіх і споминів в пізніших 
роках зрілости й старости. І дух в покою, здавалося, стояв якийсь давній, 
невивітрілий з тих давніх літ.

Дмитро з приємністю скинув черевики і простягся на своїм старім, 
збитім матраці. Заложивши руки за голову, почав передумувати перед-
обідню дебату.

Що найбільш незвичайне, просто дике було в ній, се те, що в їх сім’ї 
йшла така важна нарада — без батька. Се було таке нове і таке дивне! 
Дмитрові пригадувалися родинні наради, що робив батько в важніших 
справах з того часу, як діти підросли, і він почав відгадувати, з батьків-
ської психології, як би то батько подивився на сю справу? Чи відступив би 

від своїх розпоряджень з огляду на теперішні обставини й аргументи? Чи 
увільнив би дітей від сповнювання своїх наказів?

Нема що таїти, покійник часом умів бути упертим в певних своїх бажан-
нях і поглядах! Велико цінив послух і поважання батьків і старших родичів 
і любив напутити в сім напрямі. Може, саме тому, що не зазнав сам сеї 
власти й авторитету родини? Малим хлопцем утік з дому за переїжджим 
лікарем, що потім дав його в науку й виховав його. Жив одинцем, на своїй 
волі, пізніше пристав до сім’ї своєї жінки. Але чоловік має завсіди нахил 
ідеалізувати те, чого сам не пережив, не спробував. І Дмитрові раптом по-
чав пригадуватися біблійний текст, прочитаний колись батьком — дуже 
очитаним і закоханим у Біблії, так що кождій дитині він справляв примірник 
Біблії, коли та приходила до розуму.

Текст сей так зацікавив Дмитра, що він за хвилю піднісся з ліжка й, 
розшукавши між своїми книжками сю батьківську Біблію, почав навмання 
шукати.

По певних асоціяціях він досить скоро знайшов сей епізод, прочитаний 
колись їм батьком в науку послуху для батьків:

«Слово, сказане від Господа до Єремії за часів Йоакима, сина Йосії, 
царя юдейського. Сказав він: “Іди в дім Рехавів, поклич їх і приведи до дому 
Господнього, на оден з дворів, і почастуй їх вином”. І викливав я Єзонію і 
весь дім Рехавів і привів до дому Господнього, на обійстя Аніїне, й поставив 
перед ними дзбан вина й чаші та сказав: “Пийте вино!” Вони відповіли: 
“Не п’ємо вина! Бо Йонадав, син Рехавів, батько наш, заповів нам: “Не 
пийте вина ви і сини ваші во віки! Не будуйте хат, не сійте сім’я, і винограду 
щоб не було у вас! Живіть в шатрах завсіди, весь вік свій, і будете жити 
довго на землі пробутку вашого”. І ми слухаємо слів Йонадава — батька 
нашого, щоб нам не пити вина все життя наше, ні нам, ні жонам, ні синам, 
ні дочкам нашим ні будувати хат на життя. Не було у нас винограду, ані 
ріллі, ані сім’я. Ми жили в шатрах, слухались і сповняли все, що заповів 
нам Йонадав, батько наш. І тільки як прийшов на землю нашу Навуходо-
носор, цар вавилонський, ми сказали: ходім від халдеїв і сили ассирійської 
до Єрусалиму, і оселились тут»...*

Втім рипнули двері й тихенько заглянув Іван, також босий і в однім 
біллю.

— Не спиш? — спитав. — Неначе Біблія, — сказав, зиркнувши в 
книжку.

Дмитро показав йому текст. Іван переглянув і з запитанням поглянув 
на брата.

— Пригадав собі сей текст: батько колись читав на голос, на науку 
нам, як належить слухати батьків.

— Не пригадую. Може, без мене. Але що воно має до річи? — спитав, 
присідаючи на край ліжка, в ногах у Дмитра.
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сутні сміялись потроху — щиро чи для годиться, щоб не образити добрих 
намірів оповідача. На одну хвилю тривожна нотка пронеслася в повітрі, 
коли Страшевич запитав, чи мати зістається в старім домі, а та відповіла, 
що доки при ній Катря, доти вона рада тут мешкати, але як вона не буде з 
нею, то почуватиме себе занадто самітно. З певною тривогою всі чекали, 
що Страшевич “зложить заяву” з сеї нагоди. Але він обминув делікатну 
матерію, зачавши хвалити старий дім і сад — як би то було прикро, якби все 
перейшло в чужі руки. Все-таки всі з певним облегшенням серця прийняли 
кінець обіду і весело заметушились коло кофе. І поки одні вибиралися з 
ним на веранду, инші до — альтани, треті — до себе, Дмитро серед за-
мішання підійшов до Катрі й потиху спитав, чи не говорила вона чогось з 
Страшевичем про тестамент.

— Він не заговорював, і я не казала. Але я бачу, що він хотів би знати 
і чекає від нас якогось слова. Говорили ви, може, що поміж собою?

— Дядько й Іван противляться. Але дядько каже, що в кождім разі ми 
повинні так все полагодити, аби тобі не було шкоди. В кождім разі треба 
сьогодні-завтра покінчити.

— Він має відпустку на три дні тільки, — завважила Катря, відходячи.
Дмитро поніс своє кофе нагору, до свого малого покоїку, що належав 

до нього від другої гімназіяльної кляси — як сестра Христя вийшла за-
між й Іван перекочував до її кімнати. З того часу і досі кімнатка стояла 
незмінно в розпорядженню Дмитра, — розкіш, яку позволяють собі в 
великопанських замках і в повітових “старих домах”. Багато зберігалося 
в ній по нинішній день ріжного дрантя з тих хлоп’ячих часів — вудки і 
самостріли, старий пістолет, подарований покійним дідом, купи старих 
підручників і школярських зшитків в кутах, на стіні — колекції жуків і 
мотилів, похвальний лист, одержаний при переході з третьої до четвертої 
кляси, і виполовілі групи гімназіяльні — все те добро, яке рідко переживає 
руїнні нахили раціонального й критичного настрою незносних літ на пере-
ломі від хлоп’ячих до молодечих літ, але щасливим припадком перепливши 
сі бурні часи, стає потім незрівнянним джерелом утіх і споминів в пізніших 
роках зрілости й старости. І дух в покою, здавалося, стояв якийсь давній, 
невивітрілий з тих давніх літ.

Дмитро з приємністю скинув черевики і простягся на своїм старім, 
збитім матраці. Заложивши руки за голову, почав передумувати перед-
обідню дебату.

Що найбільш незвичайне, просто дике було в ній, се те, що в їх сім’ї 
йшла така важна нарада — без батька. Се було таке нове і таке дивне! 
Дмитрові пригадувалися родинні наради, що робив батько в важніших 
справах з того часу, як діти підросли, і він почав відгадувати, з батьків-
ської психології, як би то батько подивився на сю справу? Чи відступив би 

від своїх розпоряджень з огляду на теперішні обставини й аргументи? Чи 
увільнив би дітей від сповнювання своїх наказів?

Нема що таїти, покійник часом умів бути упертим в певних своїх бажан-
нях і поглядах! Велико цінив послух і поважання батьків і старших родичів 
і любив напутити в сім напрямі. Може, саме тому, що не зазнав сам сеї 
власти й авторитету родини? Малим хлопцем утік з дому за переїжджим 
лікарем, що потім дав його в науку й виховав його. Жив одинцем, на своїй 
волі, пізніше пристав до сім’ї своєї жінки. Але чоловік має завсіди нахил 
ідеалізувати те, чого сам не пережив, не спробував. І Дмитрові раптом по-
чав пригадуватися біблійний текст, прочитаний колись батьком — дуже 
очитаним і закоханим у Біблії, так що кождій дитині він справляв примірник 
Біблії, коли та приходила до розуму.

Текст сей так зацікавив Дмитра, що він за хвилю піднісся з ліжка й, 
розшукавши між своїми книжками сю батьківську Біблію, почав навмання 
шукати.

По певних асоціяціях він досить скоро знайшов сей епізод, прочитаний 
колись їм батьком в науку послуху для батьків:

«Слово, сказане від Господа до Єремії за часів Йоакима, сина Йосії, 
царя юдейського. Сказав він: “Іди в дім Рехавів, поклич їх і приведи до дому 
Господнього, на оден з дворів, і почастуй їх вином”. І викливав я Єзонію і 
весь дім Рехавів і привів до дому Господнього, на обійстя Аніїне, й поставив 
перед ними дзбан вина й чаші та сказав: “Пийте вино!” Вони відповіли: 
“Не п’ємо вина! Бо Йонадав, син Рехавів, батько наш, заповів нам: “Не 
пийте вина ви і сини ваші во віки! Не будуйте хат, не сійте сім’я, і винограду 
щоб не було у вас! Живіть в шатрах завсіди, весь вік свій, і будете жити 
довго на землі пробутку вашого”. І ми слухаємо слів Йонадава — батька 
нашого, щоб нам не пити вина все життя наше, ні нам, ні жонам, ні синам, 
ні дочкам нашим ні будувати хат на життя. Не було у нас винограду, ані 
ріллі, ані сім’я. Ми жили в шатрах, слухались і сповняли все, що заповів 
нам Йонадав, батько наш. І тільки як прийшов на землю нашу Навуходо-
носор, цар вавилонський, ми сказали: ходім від халдеїв і сили ассирійської 
до Єрусалиму, і оселились тут»...*

Втім рипнули двері й тихенько заглянув Іван, також босий і в однім 
біллю.

— Не спиш? — спитав. — Неначе Біблія, — сказав, зиркнувши в 
книжку.

Дмитро показав йому текст. Іван переглянув і з запитанням поглянув 
на брата.

— Пригадав собі сей текст: батько колись читав на голос, на науку 
нам, як належить слухати батьків.

— Не пригадую. Може, без мене. Але що воно має до річи? — спитав, 
присідаючи на край ліжка, в ногах у Дмитра.
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— Я старався собі уявити, на якім становищу став би батько в такій 
справі, як зараз, і мені пригадались сі кінцеві слова оповідання, вичитані 
ним: “Дому ж Рехавовому Єремія сказав: так каже Господь Бог Вседержи-
тель. За те, що послухали сини Йонадава сина Рехавового заповіди батька 
свого і сповняють, що заповів їх батько, за се, — каже Господь Сил, Бог 
Ізраїля — не забракне мужів від синів Йонадава сина Рехавового — сто-
ятимуть перед лицем моїм у всі дні землі”.

— Що ж, се переконує тебе, нарешті?
— Ні, — з роздумою сказав Дмитро. — Се дуже сильний приклад. 

Занадто сильний, і через те в нім лежить осторога.
— Я не розумію тебе.
— Єремія в докір Ізраїлеві за те, що він не слухає його заповідей, на-

водить отсих синів Рехавових, що так сліпо й покірно виповнюють запо-
відь свого далекого предка, дану в зовсім відмінних обставинах, які потім, 
правдоподібно, робили їм великі трудності в сповнюванню. Такі приклади 
доведеного до крайности сповнювання якогось правила завсіди мають в собі 
елемент доведення до абсурду, до крайности, до смішности. І в сім осторога. 
Переведім на таку мову: дивіть, як от люде держуться сього правила вірно 
аж до абсурду! Се ж, я думаю, зовсім не заохота до абсурду?..

— Так ти думаєш, що ми доводимо до абсурду?
— Я боюсь сього! І мені не віриться, щоб батько, з своїм практичним 

здоровим розумом, став на практиці, в якімсь конкректнім випадку ре-
комендувати нам піти прикладом синів Рехавових — мешкати в шатрах 
і зіставатись в умовах життя бозна колишніх, тому що комусь з далеких 
предків, який не міг навіть уявити всіх будучих змін життя, се казалось 
краще.

— Але конкректно що? Він, думаєш, порадив би нам знищити теста-
мент, законний і правосильний, і захопити гроші, на котрі він нам не дає 
права?

— Власне, і для мене се неясно — чи він, хоч усе цінив перевагу розуму 
над формальністю, теж не злякався б, кінець кінцем, таких страшних слів, 
які отсе ти зараз виголосив.

— Як бачиш, назвати власним іменем се все доволі-таки неприємно.
— Назвати — значить, пришпилити підпис, котрий, може, зовсім не 

відповідати дійсному образові.
— Ну, бачиш, на сій дорозі ми можемо йти в безконечність, але все-

таки се не посуває нашої справи наперед. А мама хотіла б Страшевичеві 
сказати щось рішуче. Справді, ніяково так виминати розмову. Значить, 
треба справу з тестаментом порішити. Я думаю, що коли нема спільної 
згоди нас усіх, щоб тестамент знищити, то його треба пустити звичайною 
дорогою. Дядько Павло, положім, може не йти в рахунок: він тут тільки 

“благородний свидетель”. Але я, по щирості сказавши, не можу пристати на 
затаєння. Досить воно буде неприємно, як через се буде розбиватися життя 
Катрі, як се ви з Христею кажете, але знов-таки й я не хочу піддаватися 
такій пресії на мої переконання, на моє сумління, скажім. Тим більше, і се, 
може, головне — я не бачу важної причини, чому б ми мали ломити волю 
батька й приписаний порядок та виставляти себе на підозріння, що ми по-
кривили душею задля батькових грошей...

— Ти хочеш сказати, що не спочуваєш планам Катрі?
— Власне! Вважаю сі плани занадто малосерйозними, навіть малосим-

патичними, скажу одверто. У мене також знайшлися б мотиви бажати, щоб 
сього тестаменту ліпше не було: мені в даний момент дуже б здалося тих 
кільканадцять тисяч. Але задля сього я не буду, розуміється, його нищити.

— Не думаєш же ти, що я з яких-небудь грошевих рахунків сього 
домагаюся? — запитав з певним роздражненням Дмитро, почувши, як 
слова брата десь зачіпили ті його особисті міркування, які він так старанно 
пильнував “вилучити” з цілої справи.

— Розуміється, не думаю! Знаю, що ти сього добиваєшся задля Ка-
трі, — поспішив відповісти Іван, але в кінцевих словах його для Дмитра 
зазвучала нота запитання чи вагання.

— Так, почасти для Катрі, а, властиво, ще більше — ся справа набирає 
для мене принципіяльного значіння.Так, скажу по правді, — хвилюючися, 
заговорив Дмитро, — так як ти добиваєшся підтвердження тестаменту 
всупереч твоїм особистим інтересам, так я добиваюсь знищення тестаменту, 
не вважаючи на те, що се знищення пожадане для моїх особистих інтересів.

— Я не зовсім розумію тебе, — з здивованням сказав Іван.
— Ну, от! Я не хочу носити маску перед тобою, і кажу, що мені теж на 

руку було б, щоб сього тестаменту не було. З боязни, щоб мене не докорив 
хто-небудь чи я сам, через се зрікатися тих поглядів, які мені диктує мій 
розум чи сумління, вважаю малодушним...

— Ну, бачиш, я за ліпше вважаю в тім разі малодушність. Принци-
пи — добра річ, але коли вони заводять в конфлікт з иншими принципами, 
ліпше бути трохи обережнішим. Конфлікт принципів — се досить гірка 
штука і ліпше її обминути. Се буде з мого боку чимала послуга для тебе, 
що через мене ти не будеш мати нагоди відчувати неприємного почуття, 
коли будеш чути, що тебе підозрівають — або сам себе підозріваєш, що 
задля матеріяльної вигоди зробив щось, що не вважається дуже гарним... 

— Кінець кінцем, зістається справа Катрі, котру задля свого святого 
спокою хочеш посадити.

— Власне, думаю, що мій “святий спокій” варт більше, ніж її сумнівне 
щастя стати жінкою драгунського штаб-ротмістра, і зовсім певен, що се ви-
соке щастя стати полковою дамою може не оплачуватися насильством над 
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— Я старався собі уявити, на якім становищу став би батько в такій 
справі, як зараз, і мені пригадались сі кінцеві слова оповідання, вичитані 
ним: “Дому ж Рехавовому Єремія сказав: так каже Господь Бог Вседержи-
тель. За те, що послухали сини Йонадава сина Рехавового заповіди батька 
свого і сповняють, що заповів їх батько, за се, — каже Господь Сил, Бог 
Ізраїля — не забракне мужів від синів Йонадава сина Рехавового — сто-
ятимуть перед лицем моїм у всі дні землі”.

— Що ж, се переконує тебе, нарешті?
— Ні, — з роздумою сказав Дмитро. — Се дуже сильний приклад. 

Занадто сильний, і через те в нім лежить осторога.
— Я не розумію тебе.
— Єремія в докір Ізраїлеві за те, що він не слухає його заповідей, на-

водить отсих синів Рехавових, що так сліпо й покірно виповнюють запо-
відь свого далекого предка, дану в зовсім відмінних обставинах, які потім, 
правдоподібно, робили їм великі трудності в сповнюванню. Такі приклади 
доведеного до крайности сповнювання якогось правила завсіди мають в собі 
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— Так ти думаєш, що ми доводимо до абсурду?
— Я боюсь сього! І мені не віриться, щоб батько, з своїм практичним 

здоровим розумом, став на практиці, в якімсь конкректнім випадку ре-
комендувати нам піти прикладом синів Рехавових — мешкати в шатрах 
і зіставатись в умовах життя бозна колишніх, тому що комусь з далеких 
предків, який не міг навіть уявити всіх будучих змін життя, се казалось 
краще.

— Але конкректно що? Він, думаєш, порадив би нам знищити теста-
мент, законний і правосильний, і захопити гроші, на котрі він нам не дає 
права?

— Власне, і для мене се неясно — чи він, хоч усе цінив перевагу розуму 
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не вважаючи на те, що се знищення пожадане для моїх особистих інтересів.

— Я не зовсім розумію тебе, — з здивованням сказав Іван.
— Ну, от! Я не хочу носити маску перед тобою, і кажу, що мені теж на 

руку було б, щоб сього тестаменту не було. З боязни, щоб мене не докорив 
хто-небудь чи я сам, через се зрікатися тих поглядів, які мені диктує мій 
розум чи сумління, вважаю малодушним...

— Ну, бачиш, я за ліпше вважаю в тім разі малодушність. Принци-
пи — добра річ, але коли вони заводять в конфлікт з иншими принципами, 
ліпше бути трохи обережнішим. Конфлікт принципів — се досить гірка 
штука і ліпше її обминути. Се буде з мого боку чимала послуга для тебе, 
що через мене ти не будеш мати нагоди відчувати неприємного почуття, 
коли будеш чути, що тебе підозрівають — або сам себе підозріваєш, що 
задля матеріяльної вигоди зробив щось, що не вважається дуже гарним... 

— Кінець кінцем, зістається справа Катрі, котру задля свого святого 
спокою хочеш посадити.

— Власне, думаю, що мій “святий спокій” варт більше, ніж її сумнівне 
щастя стати жінкою драгунського штаб-ротмістра, і зовсім певен, що се ви-
соке щастя стати полковою дамою може не оплачуватися насильством над 
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сумлінням, ставленням цілої сім’ї в підозріле світло для всіх, хто знають чи 
підозрівають існовання тестаменту.

— Кінець кінцем, твоя аргументація все вертається до того, що нас 
хтось буде підозрівати в затаєнню тестаменту. Вибачай, я невисоко ціню 
таку боязкість.

— Зате я високо ціню, як бачиш, — крізь зуби сказав Іван, вставши 
і пильно розглядаючи якусь виполовілу групу.

— Не будемо сваритись. Раз ти так твердо став на сій позиції, мені 
волею-неволею приходиться з сим миритись. Я завтра піду до Онисименка 
і попитаю його, чи знає він зміст тестаменту, котрий підписував, і чи вірить 
він в його існовання тепер. Коли знає, мені прийдеться скапітулювати. Але 
коли він припускає можливість, що батько тестамент свій знищив, може, й 
ти не будеш так боятися, що про нас будуть думать чи підозрівать?

— Як хочеш, — сказав Іван. — Але йди хіба зрана, щоб був час ви-
рішити сю справу потім.

III
Онисименко був воєнний лікар, що в непам’ятних часах вийшов на 

пенсію й оселився на своїм старосвітськім дворищу, що взяв за своєю 
жінкою, донькою одного з передвічних міських попів. Дмитро ще з тих 
часів, як без перепон подорожував під довгим столом в їдальні, пам’ятав 
Онисименка, як звичайного гостя сеї їдальні, і тоді він був уже вислуженим, 
дуже старим дідком. Поженив синів, доньок і внуків, багатьох поховав, і 
жив собі самітно в своїм старосвітськім ветхім домку серед такого ж ветхого 
і запущеного саду, окружений старими слугами, що доживали при нім віку, 
старими псами й котами, кіньми, і сам виглядав на старого, добродушного і 
неужиточного, вислуженого пса-дармоїда. Читав газети, позичені від при-
ятелів і сусідів, грав з ними в преферанса і взагалі, як сам говорив, — жив 
“по-походному” — нічим не зв’язуючись, чекаючи, коли покличуть, але 
перед часом не прориваючись.

Дмитро застав його на старій веранді з обгнилою балюстрадою й по-
проломлюваними дошками підлоги, де Онисименко читав собі газети, по-
пиваючи холодний чайок. Дмитро сказав, що прийшов подякувати йому від 
імени родини за те, що потрудився на похорон, та й попрощатися заразом, 
бо відпустка кінчиться й він мусить їхати. Старий запитав про матір і що 
нового в домі. Почувши про приїзд Страшевича, висловив своє спочуття, 
що Катрю спіткала така несподіванка.

— Се кому-кому, а Катрі дуже не в час вийшло. Як же тепер з Стра-
шевичем?

— Не знаю. Ви про що?

— Та ж про її весілля. Катрі призначено тільки п’ять тисяч, а инші 
гроші зв’язані, мусять лежати в банку і доповнятися з процентів.

— Звідки ви знаєте?
— От добре. Та ж я на тестаменті підписаний як свідок.
— Коли ж се було?
— Що коли?
— Та той тестамент?
— Тестамент? Давно! О, вже годів більше як десять. Потім як твій 

батько був хорий. Потім, так на Зелені свята...
— Та, може, він той тестамент потім знищив або відмінив, як то така 

давня історія?
— Знищив? Ні, се ледве, — подумавши, сказав Онисименко. — Таки 

ледве!...
— Чому так думаєте?
— Бо, може, сказав би. Та таки й недавнечко згадував про нього.
— Недавнечко? А як би так?
— Та от позаторік згадував. І отець Федір був при тім. В мене, каже, 

тестамент... Та ви хіба не знаходили? Пошукайте, мабуть, єсть. Повинен 
бути, я тобі скажу.

— Гм. Ну як се той сам, що ви підписували...
— Та вже не инакший, — мабуть, не минув би мене твій батько, по-

кликав би знов за свідка...
— То ж я й кажу: як той, то се Катрі справді велику кривду батько 

вчинив.
— Авжеж. Я се й кажу. По правді кажучи, я й тоді, як він мені про-

читав, я йому: “Пощо, — кажу, — ти, Степане Івановичу, так понаписував 
багато, пов’язав так усе? Нехай би вже діти тим заорудували, як їм краще”.

— А він же що на те?
— На своїм став. “Се, каже, їм пошкодити не пошкодить, а помогти 

може і надто! Як, каже, будуть люде тямущі, то дадуть раду і без сього, а як 
будуть роззяви, то, власне, й добре грошики зв’язать, щоб не розкотились”.

— Ну, а от вийшло навпаки, що не помогло, а зашкодило. Катрю за 
Страшевича батько ж сам хотів видати, а тепер і не знати, як буде, як він 
ті гроші зв’язав.

— Ну, що ж робить, якось зарадите. А батько хотів як ліпше.
— Певно! Але вгадати наперед ніколи не можна, і за життя свого, 

мабуть, не зв’язав би він своїх грошей, побоявся б, що обставини можуть 
змінитись, а от по смерті не побоявся зв’язати.

— Ну, нічого! На батька не відказуй і не гнівайся! Своїм розпорядився, 
не чужим.
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проломлюваними дошками підлоги, де Онисименко читав собі газети, по-
пиваючи холодний чайок. Дмитро сказав, що прийшов подякувати йому від 
імени родини за те, що потрудився на похорон, та й попрощатися заразом, 
бо відпустка кінчиться й він мусить їхати. Старий запитав про матір і що 
нового в домі. Почувши про приїзд Страшевича, висловив своє спочуття, 
що Катрю спіткала така несподіванка.

— Се кому-кому, а Катрі дуже не в час вийшло. Як же тепер з Стра-
шевичем?

— Не знаю. Ви про що?

— Та ж про її весілля. Катрі призначено тільки п’ять тисяч, а инші 
гроші зв’язані, мусять лежати в банку і доповнятися з процентів.

— Звідки ви знаєте?
— От добре. Та ж я на тестаменті підписаний як свідок.
— Коли ж се було?
— Що коли?
— Та той тестамент?
— Тестамент? Давно! О, вже годів більше як десять. Потім як твій 

батько був хорий. Потім, так на Зелені свята...
— Та, може, він той тестамент потім знищив або відмінив, як то така 

давня історія?
— Знищив? Ні, се ледве, — подумавши, сказав Онисименко. — Таки 

ледве!...
— Чому так думаєте?
— Бо, може, сказав би. Та таки й недавнечко згадував про нього.
— Недавнечко? А як би так?
— Та от позаторік згадував. І отець Федір був при тім. В мене, каже, 

тестамент... Та ви хіба не знаходили? Пошукайте, мабуть, єсть. Повинен 
бути, я тобі скажу.

— Гм. Ну як се той сам, що ви підписували...
— Та вже не инакший, — мабуть, не минув би мене твій батько, по-

кликав би знов за свідка...
— То ж я й кажу: як той, то се Катрі справді велику кривду батько 

вчинив.
— Авжеж. Я се й кажу. По правді кажучи, я й тоді, як він мені про-

читав, я йому: “Пощо, — кажу, — ти, Степане Івановичу, так понаписував 
багато, пов’язав так усе? Нехай би вже діти тим заорудували, як їм краще”.

— А він же що на те?
— На своїм став. “Се, каже, їм пошкодити не пошкодить, а помогти 

може і надто! Як, каже, будуть люде тямущі, то дадуть раду і без сього, а як 
будуть роззяви, то, власне, й добре грошики зв’язать, щоб не розкотились”.

— Ну, а от вийшло навпаки, що не помогло, а зашкодило. Катрю за 
Страшевича батько ж сам хотів видати, а тепер і не знати, як буде, як він 
ті гроші зв’язав.

— Ну, що ж робить, якось зарадите. А батько хотів як ліпше.
— Певно! Але вгадати наперед ніколи не можна, і за життя свого, 

мабуть, не зв’язав би він своїх грошей, побоявся б, що обставини можуть 
змінитись, а от по смерті не побоявся зв’язати.

— Ну, нічого! На батька не відказуй і не гнівайся! Своїм розпорядився, 
не чужим.
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— Та певно. Але то ж то й обідно, що так розпорядився, що, мабуть, 
і сам тепер би жалував.

— Що робить! Не вгадав! А ви на нього не ображайтесь! Ти от ще 
молодий, буяєш, і життя тобі здається таким полем безкраїм, що й кінця 
йому нема. А постаришся, то й порозумієш, як воно так робиться.

— А ви тестамент теж списали і позав’язували в нім усе?
— Я не про себе. Я тестаментів не списував, а тільки кажу, що се діло 

людське. Жаль чоловіку уступитися з життя. Хочеться бодай щось ще по 
смерті значити, якусь участь брати в життю, бодай через близьких людей 
будувати життя. І як тут відмовити йому? Сказано, живий пес ліпший від 
мертвого льва. Не повинні живі відмовляти сеї ласки мертвому. І вони ко-
лись будуть в тім самім становищу, будуть просити собі сеї ласки, щоб їм 
лишено якесь місце в житті, не замикано за ними дверей, як тільки з життя 
вийдуть. Се треба зрозуміти.

— Та зрозуміти не тяжко. Але ж треба й трохи обережности, аби не 
стати прокляттям будучих поколінь. Я не про батька, розуміється, — по-
правився Дмитро.

— Розуміється. Якось дасте собі раду. А на покійника не ремствуйте. 
Пошануйте його добру волю.

З тим і попрощались. Вести далі розмову на сю тему Дмитрові не 
схотілось. Своїх застав за сніданням. Іван стрів його питанням:

— Що, Дмитре? Мабуть, не з добром?
— Що ж! Каже, що батько ще позаторік згадував перед ним і перед 

отцем Федором. Певний, що батько того тестаменту не знищив, і зміст 
його добре пам’ятає.

Хотів додати, що йому неприємно було удавати, що не знає про тес-
тамент, але не додав.

— Ну, як отець Федір знає про тестамент, то можна сказати, що зна-
ють усі, або будуть знати, — завважив Іван. — Уже й ти, Дмитре, тепер 
не противишся, мабуть?

— Не можу вас переконати. А сам і тепер вважаю нерозумним трима-
тися тестаменту, котрий не відповідає бажанням батька, а нам робить тяжкі 
клопоти, — сказав Дмитро, присідаючися до снідання.

— Нічого! Так говориш, бо знаєш, що з того нічого не буде супроти 
нашої опозиції, і воно до нічого тебе не обов’язує, — сказав Іван. — Се те, 
що зветься неодвічальною опозицією! Благая часть! Перший би відступив, 
якби справді дали на твою волю тестамент, аби його знищити.

— Так-так, — не відважився б і ти, — підхопив дядько Павло.
— Отже, голос за вами в такім разі, викладайте свої спроби, як вийти 

з трудностей, тримаючися тестаменту, — сказала Христя.
— Се, справді, трудніше, ніж уїдати на тестамент, — завважив Іван. — 

Що скажемо, дядьку?

— Я думаю, можна б у сім самім банку зробити позичку, капіталізуючи 
Катрину ренту, а ся рента погашатиме позичку.

— Ну ледве чи банк згодиться на се, — завважила Христя, завзята 
фінансистка. — Катрина доля не виділена, банку не гарантує.

— Я думаю, що се можна б зробити, давши від спадкоємців деклара-
ції, — і скільки се б дало? Яких-небудь сім-вісім тисяч щонайбільше?

— Своїм сподіваним спадком Христя не може розпорядити, се правда.
— Ми — принаймні декотрі з нас — могли б теж капіталізувати свою 

ренту, коли банк прийняв би сю комбінацію, тільки се не напевне, — за-
вважив Дмитро.

— Можна б заставити сей дім, — завважила тітка Маня.
— Скорше б уже продати, коли на те йде, — завважила Христя, — бо 

на заставу дадуть яку-небудь дрібницю.
— Ні, таких жертв я від вас не хочу і не прийму, — завважила холод-

ним голосом Катря.
— Я мушу поговорити з Страшевичем. Може ж, і він увійти в наші 

обставини, — спішно сказала мати, помітивши, що на замітку Катрі готу-
ються досить гарячі репліки.

— Ледве чи се на що здасться, мамо, — так же холодно сказала Катря.
— Чому? Се може бути. І мені здається, що се він увіходить, — за-

вважила мати, зачувши голоси, і тим закрила конференцію.
Дійсно, був то Страшевич, і між ним і тими, хто не встиг вислизнути 

з їдальні, зачалася знову стереотипова розмова про погоду, міські новини 
і газетні звістки.

Мати взяла Страшевича на розмову по обіді, але небагато з неї ско-
ристала. Розказала зміст тестаменту і ті зміни, які він приносить планам і 
рахункам родини — що трудно для Катрі виділити тепер такий капітал, який 
можна було дати за життя батька. Страшевич посвідчив, що велико цінує 
щастя і честь стати мужем Катерини Степанівни, але як чесний чоловік і 
офіцер мусить думати про те, щоб її будуче життя обставити відповідно, 
і не було б то з його боку ані чесно, ані гідно, ані благородно, коли б він 
легкодушно завів її у злидні, чи взагалі в обставини матеріяльні, невідпо-
відні для такої інтелігентної й вихованої особи. Мати попробувала згадати 
дещо з його учорашніх оповідань про перспективи кар’єри, про недалекий 
ескадрон і всякі инші будучі блага, що обіцюють йому добробут і доходи без 
огляду на жінчин посаг, — але вийшло по старій приповідці: si duo faciunt 
idem non est idem [якщо двоє роблять одне і те ж, то виходить не одне і те 
саме], се нічого не помогло матері. Страшевич запевнив, що минули вже 
безповоротно ті часи, коли, командуючи ескадроном, можна було збивати 
капітали, купувати доми і села: тепер в кавалерії завелося таке благород-
ство по матеріяльній часті, що без власного маєтку офіцер, хоч би й еска-
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— Та певно. Але то ж то й обідно, що так розпорядився, що, мабуть, 
і сам тепер би жалував.

— Що робить! Не вгадав! А ви на нього не ображайтесь! Ти от ще 
молодий, буяєш, і життя тобі здається таким полем безкраїм, що й кінця 
йому нема. А постаришся, то й порозумієш, як воно так робиться.

— А ви тестамент теж списали і позав’язували в нім усе?
— Я не про себе. Я тестаментів не списував, а тільки кажу, що се діло 

людське. Жаль чоловіку уступитися з життя. Хочеться бодай щось ще по 
смерті значити, якусь участь брати в життю, бодай через близьких людей 
будувати життя. І як тут відмовити йому? Сказано, живий пес ліпший від 
мертвого льва. Не повинні живі відмовляти сеї ласки мертвому. І вони ко-
лись будуть в тім самім становищу, будуть просити собі сеї ласки, щоб їм 
лишено якесь місце в житті, не замикано за ними дверей, як тільки з життя 
вийдуть. Се треба зрозуміти.

— Та зрозуміти не тяжко. Але ж треба й трохи обережности, аби не 
стати прокляттям будучих поколінь. Я не про батька, розуміється, — по-
правився Дмитро.

— Розуміється. Якось дасте собі раду. А на покійника не ремствуйте. 
Пошануйте його добру волю.

З тим і попрощались. Вести далі розмову на сю тему Дмитрові не 
схотілось. Своїх застав за сніданням. Іван стрів його питанням:

— Що, Дмитре? Мабуть, не з добром?
— Що ж! Каже, що батько ще позаторік згадував перед ним і перед 

отцем Федором. Певний, що батько того тестаменту не знищив, і зміст 
його добре пам’ятає.

Хотів додати, що йому неприємно було удавати, що не знає про тес-
тамент, але не додав.

— Ну, як отець Федір знає про тестамент, то можна сказати, що зна-
ють усі, або будуть знати, — завважив Іван. — Уже й ти, Дмитре, тепер 
не противишся, мабуть?

— Не можу вас переконати. А сам і тепер вважаю нерозумним трима-
тися тестаменту, котрий не відповідає бажанням батька, а нам робить тяжкі 
клопоти, — сказав Дмитро, присідаючися до снідання.

— Нічого! Так говориш, бо знаєш, що з того нічого не буде супроти 
нашої опозиції, і воно до нічого тебе не обов’язує, — сказав Іван. — Се те, 
що зветься неодвічальною опозицією! Благая часть! Перший би відступив, 
якби справді дали на твою волю тестамент, аби його знищити.

— Так-так, — не відважився б і ти, — підхопив дядько Павло.
— Отже, голос за вами в такім разі, викладайте свої спроби, як вийти 

з трудностей, тримаючися тестаменту, — сказала Христя.
— Се, справді, трудніше, ніж уїдати на тестамент, — завважив Іван. — 

Що скажемо, дядьку?

— Я думаю, можна б у сім самім банку зробити позичку, капіталізуючи 
Катрину ренту, а ся рента погашатиме позичку.

— Ну ледве чи банк згодиться на се, — завважила Христя, завзята 
фінансистка. — Катрина доля не виділена, банку не гарантує.

— Я думаю, що се можна б зробити, давши від спадкоємців деклара-
ції, — і скільки се б дало? Яких-небудь сім-вісім тисяч щонайбільше?

— Своїм сподіваним спадком Христя не може розпорядити, се правда.
— Ми — принаймні декотрі з нас — могли б теж капіталізувати свою 

ренту, коли банк прийняв би сю комбінацію, тільки се не напевне, — за-
вважив Дмитро.

— Можна б заставити сей дім, — завважила тітка Маня.
— Скорше б уже продати, коли на те йде, — завважила Христя, — бо 

на заставу дадуть яку-небудь дрібницю.
— Ні, таких жертв я від вас не хочу і не прийму, — завважила холод-

ним голосом Катря.
— Я мушу поговорити з Страшевичем. Може ж, і він увійти в наші 

обставини, — спішно сказала мати, помітивши, що на замітку Катрі готу-
ються досить гарячі репліки.

— Ледве чи се на що здасться, мамо, — так же холодно сказала Катря.
— Чому? Се може бути. І мені здається, що се він увіходить, — за-

вважила мати, зачувши голоси, і тим закрила конференцію.
Дійсно, був то Страшевич, і між ним і тими, хто не встиг вислизнути 

з їдальні, зачалася знову стереотипова розмова про погоду, міські новини 
і газетні звістки.

Мати взяла Страшевича на розмову по обіді, але небагато з неї ско-
ристала. Розказала зміст тестаменту і ті зміни, які він приносить планам і 
рахункам родини — що трудно для Катрі виділити тепер такий капітал, який 
можна було дати за життя батька. Страшевич посвідчив, що велико цінує 
щастя і честь стати мужем Катерини Степанівни, але як чесний чоловік і 
офіцер мусить думати про те, щоб її будуче життя обставити відповідно, 
і не було б то з його боку ані чесно, ані гідно, ані благородно, коли б він 
легкодушно завів її у злидні, чи взагалі в обставини матеріяльні, невідпо-
відні для такої інтелігентної й вихованої особи. Мати попробувала згадати 
дещо з його учорашніх оповідань про перспективи кар’єри, про недалекий 
ескадрон і всякі инші будучі блага, що обіцюють йому добробут і доходи без 
огляду на жінчин посаг, — але вийшло по старій приповідці: si duo faciunt 
idem non est idem [якщо двоє роблять одне і те ж, то виходить не одне і те 
саме], се нічого не помогло матері. Страшевич запевнив, що минули вже 
безповоротно ті часи, коли, командуючи ескадроном, можна було збивати 
капітали, купувати доми і села: тепер в кавалерії завелося таке благород-
ство по матеріяльній часті, що без власного маєтку офіцер, хоч би й еска-
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дронний командир, не може обставитися прилично, і хоч він, Страшевич, 
високо цінить становище офіцера й не може собі уявити инакшого життя, 
але признає, що офіцерські обставини дійсно змушують кождого чесного 
і порядного офіцера бути інтересантом в шлюбній справі, бо инакше він не 
може обставити себе й свою сім’ю, як личить офіцерові. 

Сей ніякий результат мати й принесла на вечірні сходини родини. Іван, 
вислухавши, став говорити на свою тему, що якось не личить так дуже 
запобігати чоловіка, який так матеріяльно бере плани женячки, та шукати 
всяких комбінацій, аби якось доконче таки не упустити такого жениха. Але 
Катря перебила його розумовання тим же холодним і гострим тоном, який 
узяла рано:

— Лиши, Іване! До чого се говорення? Що ж йому, в кондуктори 
трамваю йти задля того, щоб оженитися зо мною? Він говорить, як офіцер, 
з становища тих обставин, в яких живе і поза якими, справді, жити не може. 
І звідки, властиво, такі претензії до нього? Ну, на нас впало се — нещастя, 
скажім, і ми мусимо його стерпіти, але звідки претензії до нього, щоб він 
також корився сьому і терпів?

Сі слова важко впали серед присутніх. Іван замовк. Дядько Павло з 
Христею зачали наново свої рахунки, який би капітал можна вигадати для 
Катрі. Катря слухала мовчки, з холодним і неприязним виразом на лиці. 
Мати й тітка Маня сиділи поруч з зажуреними, тужними лицями. А Дми-
тро міряв покій кроками з кутка в куток, і душив у собі бажання крикнути:

— Стільки клопоту, стільки силувань, стільки жалю — і все з-за 
марного кавалка паперу, нікому непотрібного, що лежить у ваших руках!

Але пощо ще раз починати? Все, що мав, він уже сказав. А втім — не 
без правди й Іван каже, що й сам він тільки тому так свобідно резонує, що се 
резоновання до нічого не приводить і не тягне за собою ніякої одвічальности.

— Кінець кінцем, клямка запала, нічого вже не переміниш. А там — 
“образується” якось, — думалось в утомленій голові.

IV
Коні весело бігли по холодку і візок легко точився по виїждженій, скро-

пленій свіжим дощиком, дорозі. На заході ще стояла дуга серед розбитих 
хмар, а зі сходу весело прозирало сонце, кидаючи ясні промені, видобуваючи 
з-поміж хмар то кусень лісу, то помережане різнобарвними посівами згір’я.

Високі жита похилялися ритмічним рухом під натиском вітру, що з-під 
зеленої поверхні видобував сизі, сріблисті полиски сподів і розсипав на них 
очка васильків, куколю і дикого червоного маку.

Дмитро в радіснім захваті упивався сим пахучим повітрям, сим ласкавим 
спокоєм природи по перебутих тривогах і гризотах. І по контрасту перебігали 
в його уяві понурі образи останніх днів. Завішані покої, повні запахів хороби 

і смерти. Лице батька, підв’язане хусткою, з незвиклим суворо-скупленим 
виразом. Скорбні, заклопотані лиця родини, їх тривога й вагання; заплакані 
очі Катрі й обурений погляд Христі. І з новою силою підіймався в нім жаль 
на сю наглу смерть і на той нещасливий тестамент, що притьмив в їх уяві 
ласкавий образ батька, поставив сім’ю ненароком в ролю суддів його діл і 
замірів, його необережности чи легкодушности...

Та се вже тепер було далеко, підіймалося з глибини, як спомин минулого.
І коли по перебутій дорозі він міряв кроками маленький запорошений 

перон дрібної залізничної станційки, загубленої в безконечнім морі нив, 
чекаючи сильно спізненого потягу, і потім — коли з задушливого малень-
кого купе він виставляв під удари гарячого повітря своє лице, слідячи за 
безконечним бігом піль, він думав уже загалом — не про батька, ані з при-
воду його, розуміється, як то раз у раз заспокоював себе супроти гадок, 
які підіймалися в нім. Думав про власть мертвих над живими — велику 
таємничу власть, що виростає з далеких глибин і панує над живим життям 
віками, тисячоліттями, донині, довіку, в’яжучи волю, уяву, розум далекими, 
давно прожитими ідеями, поняттями й забобонами.

Думав про накази покійних, котрі несли погибіль, кровопролиття, смерть 
і безмірні втрати тисячам людей, цілим краям, а проте виконувалися сліпо, 
покірно. Думав про безконечні війни кривавої пімсти, які виростали з гробу 
убитого, затроюючи життя й існовання цілих поколінь.

Думав про забобонний страх, яким окружається покійник у примітивно-
го чоловіка, безпомочність, яку відчуває він перед гнівом небіжчика, перед 
збитками й шкодами, які він може чинити живим, з незрозумілих, неясних 
мотивів сприкрюючи їм життя.

Дикий образ упиря, що виходить з могили, аби мучити живих — пити 
їх кров, се немовби тільки реалістичний образ мертвого, який своїми капри-
зами, своїми тяжкими до сповнення наказами та забобонами тяжить над 
життям живих, мучить їх, не дає жити...

Відти, очевидно, і той сліпий послух велінням мерця!..
Пригадав собі свіжу історію, тільки що з суду, про селянина, що, мавши 

довжок за покійним учителем свого села і не можучи допроситися від його 
вдови, що вимовлялася незнанням і браком всяких документів, не знайшов 
иншого способу вплинути на неї, як тільки голосом покійника з-за могили: 
тричі відкопував з могили покійника й приносив його під вікно його вдо-
ви, гукаючи на неї, аби віддала довжок — поки не зловили його при сій 
церемонії і не запроторили до суду.

Ну, а культурний чоловік — чи не падає й він покірно перед волею, 
перед наказами, даними тисячоліття тому назад в далекій гарячій пустині 
ворохобній ватазі степових кочовників і розбійників? Чи не підпорядковує 
й досі свою мисль, свій розум, свої помічення й гадки під перекази, зложені 
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дронний командир, не може обставитися прилично, і хоч він, Страшевич, 
високо цінить становище офіцера й не може собі уявити инакшого життя, 
але признає, що офіцерські обставини дійсно змушують кождого чесного 
і порядного офіцера бути інтересантом в шлюбній справі, бо инакше він не 
може обставити себе й свою сім’ю, як личить офіцерові. 

Сей ніякий результат мати й принесла на вечірні сходини родини. Іван, 
вислухавши, став говорити на свою тему, що якось не личить так дуже 
запобігати чоловіка, який так матеріяльно бере плани женячки, та шукати 
всяких комбінацій, аби якось доконче таки не упустити такого жениха. Але 
Катря перебила його розумовання тим же холодним і гострим тоном, який 
узяла рано:

— Лиши, Іване! До чого се говорення? Що ж йому, в кондуктори 
трамваю йти задля того, щоб оженитися зо мною? Він говорить, як офіцер, 
з становища тих обставин, в яких живе і поза якими, справді, жити не може. 
І звідки, властиво, такі претензії до нього? Ну, на нас впало се — нещастя, 
скажім, і ми мусимо його стерпіти, але звідки претензії до нього, щоб він 
також корився сьому і терпів?

Сі слова важко впали серед присутніх. Іван замовк. Дядько Павло з 
Христею зачали наново свої рахунки, який би капітал можна вигадати для 
Катрі. Катря слухала мовчки, з холодним і неприязним виразом на лиці. 
Мати й тітка Маня сиділи поруч з зажуреними, тужними лицями. А Дми-
тро міряв покій кроками з кутка в куток, і душив у собі бажання крикнути:

— Стільки клопоту, стільки силувань, стільки жалю — і все з-за 
марного кавалка паперу, нікому непотрібного, що лежить у ваших руках!

Але пощо ще раз починати? Все, що мав, він уже сказав. А втім — не 
без правди й Іван каже, що й сам він тільки тому так свобідно резонує, що се 
резоновання до нічого не приводить і не тягне за собою ніякої одвічальности.

— Кінець кінцем, клямка запала, нічого вже не переміниш. А там — 
“образується” якось, — думалось в утомленій голові.

IV
Коні весело бігли по холодку і візок легко точився по виїждженій, скро-

пленій свіжим дощиком, дорозі. На заході ще стояла дуга серед розбитих 
хмар, а зі сходу весело прозирало сонце, кидаючи ясні промені, видобуваючи 
з-поміж хмар то кусень лісу, то помережане різнобарвними посівами згір’я.

Високі жита похилялися ритмічним рухом під натиском вітру, що з-під 
зеленої поверхні видобував сизі, сріблисті полиски сподів і розсипав на них 
очка васильків, куколю і дикого червоного маку.

Дмитро в радіснім захваті упивався сим пахучим повітрям, сим ласкавим 
спокоєм природи по перебутих тривогах і гризотах. І по контрасту перебігали 
в його уяві понурі образи останніх днів. Завішані покої, повні запахів хороби 

і смерти. Лице батька, підв’язане хусткою, з незвиклим суворо-скупленим 
виразом. Скорбні, заклопотані лиця родини, їх тривога й вагання; заплакані 
очі Катрі й обурений погляд Христі. І з новою силою підіймався в нім жаль 
на сю наглу смерть і на той нещасливий тестамент, що притьмив в їх уяві 
ласкавий образ батька, поставив сім’ю ненароком в ролю суддів його діл і 
замірів, його необережности чи легкодушности...

Та се вже тепер було далеко, підіймалося з глибини, як спомин минулого.
І коли по перебутій дорозі він міряв кроками маленький запорошений 

перон дрібної залізничної станційки, загубленої в безконечнім морі нив, 
чекаючи сильно спізненого потягу, і потім — коли з задушливого малень-
кого купе він виставляв під удари гарячого повітря своє лице, слідячи за 
безконечним бігом піль, він думав уже загалом — не про батька, ані з при-
воду його, розуміється, як то раз у раз заспокоював себе супроти гадок, 
які підіймалися в нім. Думав про власть мертвих над живими — велику 
таємничу власть, що виростає з далеких глибин і панує над живим життям 
віками, тисячоліттями, донині, довіку, в’яжучи волю, уяву, розум далекими, 
давно прожитими ідеями, поняттями й забобонами.

Думав про накази покійних, котрі несли погибіль, кровопролиття, смерть 
і безмірні втрати тисячам людей, цілим краям, а проте виконувалися сліпо, 
покірно. Думав про безконечні війни кривавої пімсти, які виростали з гробу 
убитого, затроюючи життя й існовання цілих поколінь.

Думав про забобонний страх, яким окружається покійник у примітивно-
го чоловіка, безпомочність, яку відчуває він перед гнівом небіжчика, перед 
збитками й шкодами, які він може чинити живим, з незрозумілих, неясних 
мотивів сприкрюючи їм життя.

Дикий образ упиря, що виходить з могили, аби мучити живих — пити 
їх кров, се немовби тільки реалістичний образ мертвого, який своїми капри-
зами, своїми тяжкими до сповнення наказами та забобонами тяжить над 
життям живих, мучить їх, не дає жити...

Відти, очевидно, і той сліпий послух велінням мерця!..
Пригадав собі свіжу історію, тільки що з суду, про селянина, що, мавши 

довжок за покійним учителем свого села і не можучи допроситися від його 
вдови, що вимовлялася незнанням і браком всяких документів, не знайшов 
иншого способу вплинути на неї, як тільки голосом покійника з-за могили: 
тричі відкопував з могили покійника й приносив його під вікно його вдо-
ви, гукаючи на неї, аби віддала довжок — поки не зловили його при сій 
церемонії і не запроторили до суду.

Ну, а культурний чоловік — чи не падає й він покірно перед волею, 
перед наказами, даними тисячоліття тому назад в далекій гарячій пустині 
ворохобній ватазі степових кочовників і розбійників? Чи не підпорядковує 
й досі свою мисль, свій розум, свої помічення й гадки під перекази, зложені 
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тисячоліття тому десь на берегах Тібра чи Нілу лукавими, забобонними 
жерцями, дурисвітами й мантіями, що уловляли в свої мережі перелякану 
чернь? Чи не калічить і досі своє життя поняттями, вимогами, пересудами, 
виробленими в безконечно відмінних обставинах і накиненими без усякої 
справедливости поколінням потомків?

Коли нинішній “просвіщенний” громадянин, пишний своєю свободою 
“від середньовічних пересудів і темних забобонів”, ставить своє чоло під 
пістолет другого цивілізованого чоловіка на поєдинку — котрого “розум-
ности, розуміється, зовсім не признає, вважаючи його диким пережитком 
варварства” — чи не кориться він невільничо настроям і поглядам тих 
варварських предків, і сі варварські погляди показують себе сильнішими 
від усеї його цивілізованости й просвічености?

Коли такий сучасний інтелігент не вважає своєї чести нарушенної тим, 
що в нього вкрадуть гаманець з кишені, але почуває себе збезчещеним, 
коли покине його жінка з иншим панком, нарушивши його святі права 
власности на жінку, і все окруження з боязкою цікавістю придивляється 
сьому нещасливцеві, позбавленому свого мужеського престижу, — чи не 
виявляють всі вони своєї залежности від чортзна-яких давніх дикунських, 
готентотських пережитків, від ідей, які нам в повній ясності й свідомості 
навіть тяжко собі й уявити?

Який дивний нахил жити розумом, ідеями одшедших поколінь, ся по-
кора більшости — більшости одшедших — у людей, що вважають, одначе 
себе безконечно мудрішими, просвіченішими, ліпшими від сеї одшедшої 
більшости, покладають все завдання своє в визволенню від старих пере-
житків і забобонів, в будуванню нових поглядів і нових переконань — на 
те, щоб так само накидати їх дальшим поколінням!

Яке зависне бажання панувати над будучими поколіннями своїми по-
глядами, уподобаннями, симпатіями й антипатіями — втиснути їх мисль і 
почуття в сю наперед виліплену форму, відбити на їх мозку готові шаблони 
своїх упереджень, спаралізувати їх волю й змусити бігти, як автоматів, на-
перед визначеною їм лінією?!..

Ніч западала. По перебутім метушливім дні, по стількох мислях при-
ємно було лягти на лавці на спокійний спочинок на порозі нових гадок і 
інтересів, що принесе новий день, і закрити прочитану книгу минулого дня.

І коли Дмитро з утіхою простягавсь на холоднім простиралі, він з задо-
воленням подумав, що в тій же Біблії, в котрій він читав передучора похвалу 
Рехавовим синам, єсть також і порада лишити мертвим ховати мерців.

ЯК МИ СТРІЧАЛИ НОВИЙ РІК
(Уривок із споминів Івана Галайчука*)

На попразень, другого дня Різдва, може, й години дзиґарової по обіді 
не минуло, — вдарили в сурми у нашім полку до походу. Тільки що по-
шикувалися, пролетіли козаки гетьманські, що пан гетьман їдуть. Заграли 
наші музики на церемонію, а за малу хвилю почули гетьманську музику. 
Пан гетьман стали перед марківською сотнею, коло нас, махнули музиці 
мовчати й сказали:

— Пане полковнику, посилаю тебе в заставу на уманську дорогу. Маєш 
затримати ляхів. Надіюсь на тебе, що мені даси часу до Нового року.

А потім звернувся до полку, каже: 
— Панове молодці, припало вам на собі сей тягар понести. Сподіюсь 

по вас, як по людях лицарських, що не пожалуєте здоров’я і живота свого 
за військо козацьке і за нарід наш український постояти. Дайте мені часу 
до Нового року.

Пан полковник на те шлика свого з себе скинули, і вся старшина, і весь 
полк. І так сказали:

— Надійся, батьку! Хіба через наші голови ворог переступить.
І ми теж все те крикнули.
Пан гетьман сказав: 
— То рушайте з Богом. 
І так як були, пішли — музика наперед, пан полковник з старшиною з 

клейнодами, а за ними — сотні, одна по другій. Музика гетьманська за-
грала на дорогу і пішли ми повз неї сотня за сотнею.

Веселої грала, а так як її прийшлося минати — неначе на той світ уже 
чоловік переїздив.

І як остання сотня пана гетьмана проминула, заграли наші музики пол-
кові “Гей з-за моря, з-за лиману”*... І так ішли ми яку годину з музикою.

Ночували в Іванківцях, а другого дня пан полковник стали в Копилах з 
обозом. Сотня марківська на уманській дорозі в другій заставі, а наша — в 
першій заставі, на самім переді.

Між нашою сотнею та марківською була гать; пан полковник казали 
воду спустити, і так [вода] усе те поле залляла, і замерзло гладко, як скло. 
Казали не їздити тудою — стежки не робити, аби ляхам не псували підлоги 
до танцю. За тим ставом наша сотня покопала шанці й залягла на заставі. 
Стерегли день і ніч, чергуючися.

В нашім десятку був отаманом Каленик Старий; прозивався, властиво, 
він Деркачук, та инакше його не звали, як Старий. Ми з Терешком Коліс-
ниченком, що моїм колегою був, з нашого-таки села, — ми під рукою того 
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тисячоліття тому десь на берегах Тібра чи Нілу лукавими, забобонними 
жерцями, дурисвітами й мантіями, що уловляли в свої мережі перелякану 
чернь? Чи не калічить і досі своє життя поняттями, вимогами, пересудами, 
виробленими в безконечно відмінних обставинах і накиненими без усякої 
справедливости поколінням потомків?

Коли нинішній “просвіщенний” громадянин, пишний своєю свободою 
“від середньовічних пересудів і темних забобонів”, ставить своє чоло під 
пістолет другого цивілізованого чоловіка на поєдинку — котрого “розум-
ности, розуміється, зовсім не признає, вважаючи його диким пережитком 
варварства” — чи не кориться він невільничо настроям і поглядам тих 
варварських предків, і сі варварські погляди показують себе сильнішими 
від усеї його цивілізованости й просвічености?

Коли такий сучасний інтелігент не вважає своєї чести нарушенної тим, 
що в нього вкрадуть гаманець з кишені, але почуває себе збезчещеним, 
коли покине його жінка з иншим панком, нарушивши його святі права 
власности на жінку, і все окруження з боязкою цікавістю придивляється 
сьому нещасливцеві, позбавленому свого мужеського престижу, — чи не 
виявляють всі вони своєї залежности від чортзна-яких давніх дикунських, 
готентотських пережитків, від ідей, які нам в повній ясності й свідомості 
навіть тяжко собі й уявити?

Який дивний нахил жити розумом, ідеями одшедших поколінь, ся по-
кора більшости — більшости одшедших — у людей, що вважають, одначе 
себе безконечно мудрішими, просвіченішими, ліпшими від сеї одшедшої 
більшости, покладають все завдання своє в визволенню від старих пере-
житків і забобонів, в будуванню нових поглядів і нових переконань — на 
те, щоб так само накидати їх дальшим поколінням!

Яке зависне бажання панувати над будучими поколіннями своїми по-
глядами, уподобаннями, симпатіями й антипатіями — втиснути їх мисль і 
почуття в сю наперед виліплену форму, відбити на їх мозку готові шаблони 
своїх упереджень, спаралізувати їх волю й змусити бігти, як автоматів, на-
перед визначеною їм лінією?!..

Ніч западала. По перебутім метушливім дні, по стількох мислях при-
ємно було лягти на лавці на спокійний спочинок на порозі нових гадок і 
інтересів, що принесе новий день, і закрити прочитану книгу минулого дня.

І коли Дмитро з утіхою простягавсь на холоднім простиралі, він з задо-
воленням подумав, що в тій же Біблії, в котрій він читав передучора похвалу 
Рехавовим синам, єсть також і порада лишити мертвим ховати мерців.

ЯК МИ СТРІЧАЛИ НОВИЙ РІК
(Уривок із споминів Івана Галайчука*)

На попразень, другого дня Різдва, може, й години дзиґарової по обіді 
не минуло, — вдарили в сурми у нашім полку до походу. Тільки що по-
шикувалися, пролетіли козаки гетьманські, що пан гетьман їдуть. Заграли 
наші музики на церемонію, а за малу хвилю почули гетьманську музику. 
Пан гетьман стали перед марківською сотнею, коло нас, махнули музиці 
мовчати й сказали:

— Пане полковнику, посилаю тебе в заставу на уманську дорогу. Маєш 
затримати ляхів. Надіюсь на тебе, що мені даси часу до Нового року.

А потім звернувся до полку, каже: 
— Панове молодці, припало вам на собі сей тягар понести. Сподіюсь 

по вас, як по людях лицарських, що не пожалуєте здоров’я і живота свого 
за військо козацьке і за нарід наш український постояти. Дайте мені часу 
до Нового року.

Пан полковник на те шлика свого з себе скинули, і вся старшина, і весь 
полк. І так сказали:

— Надійся, батьку! Хіба через наші голови ворог переступить.
І ми теж все те крикнули.
Пан гетьман сказав: 
— То рушайте з Богом. 
І так як були, пішли — музика наперед, пан полковник з старшиною з 

клейнодами, а за ними — сотні, одна по другій. Музика гетьманська за-
грала на дорогу і пішли ми повз неї сотня за сотнею.

Веселої грала, а так як її прийшлося минати — неначе на той світ уже 
чоловік переїздив.

І як остання сотня пана гетьмана проминула, заграли наші музики пол-
кові “Гей з-за моря, з-за лиману”*... І так ішли ми яку годину з музикою.

Ночували в Іванківцях, а другого дня пан полковник стали в Копилах з 
обозом. Сотня марківська на уманській дорозі в другій заставі, а наша — в 
першій заставі, на самім переді.

Між нашою сотнею та марківською була гать; пан полковник казали 
воду спустити, і так [вода] усе те поле залляла, і замерзло гладко, як скло. 
Казали не їздити тудою — стежки не робити, аби ляхам не псували підлоги 
до танцю. За тим ставом наша сотня покопала шанці й залягла на заставі. 
Стерегли день і ніч, чергуючися.

В нашім десятку був отаманом Каленик Старий; прозивався, властиво, 
він Деркачук, та инакше його не звали, як Старий. Ми з Терешком Коліс-
ниченком, що моїм колегою був, з нашого-таки села, — ми під рукою того 



180 ПРОЗА На траві 181Як ми стрічали Новий рік

Каленика ходили від першого року, як у військо пішли, у науку. Був до нас 
Cтарий, як батько, хоч дуже був суворий і маломовний, і смертельно не 
любив, як хтось його щось питав не дуже потрібне. Ми так міркували, що 
він через те і в старшину не вийшов, через свою ту маломовність. Йому б 
полковником великим бути було, а не дідом січовим.

А може, й умисно Старий то на себе напускав, бо таки не любив 
старшинувати. “Свого носа пильнуй, діло своє сповняй, а не розказувати 
пхайся”, — було, бурмоче. Правда, що й не кождого сотника так шанували, 
як його — дарма, що простий козак був...

Так ото, кажу, ми в його десятку були. Засядемо в шанцях, тільки носи 
з-поза них, як щупак з води, повисуваємо. Гомонимо собі стиха, і Старий 
часом слово докине. Або й мовчки сидимо, та з рушниці собі міряємо на 
дерево сусіднє або на птаха якогось. У мене тоді була яничарочка лепська! 
Батько покійник, нехай царствує, з-під Хотина приніс*. А як в 38-ім році1 
під Потоцького йшов*, не взяв з собою її, лишив матері. “Се Іванові”, — 
каже, мені б то, значить. Пожалував яничарочки та й справді не вернувся 
тоді з походу. Мати її в коморі ховали, і не давали до рук узяти — аж як 
у військо виправляли, поблагословили, і ту яничарку дали. 

— Носи, — каже, — батьківську пам’ятку, та батьківської слави 
пильнуй — піднеси, а не понизь. — Нехай царствує, покійниця!

Так ото, бувало, як висидимо до вечора, то так, бувало, радісно подума-
єш: “Ну, се ми оден день панові гетьманові причинили”. А ніч простережеш, 
світ побачиш і тішишся: ну, ще до Нового року одним днем ближче стало. 
Хоч ніби й не наша то заслуга, що ляхи не приступають, а все радість, 
що війську нашому полегша. Бо пан гетьман, прочувши, що вже військо 
польське наступає, виступили спішно, а полки — котрі прийшли, а котрі 
тільки що прибували.

Так ми раділи, як на святах — хоч як було нам гірко. Гарячої страви й 
не нюхали. Огня запалити не можна було. Декому й пальці позадубіли й 
носи та вуха попропадали. Гризли сухарці та снігом закушували. Завівало 
нас сніжком не раз добре, а гріла нас, вибачайте за слово, тільки кузка 
козацька. Тій було добре! Як не стерегли, то спали в повалку, не розбира-
ючися, в чім було.

У нашого отамана була в торбі сорочка біла. І помітили ми, що він кож-
дого дня, як устане зо сну, все достане її з торби, погляне, погляне, в руках 
повертить та й назад положить. Ото й міркували, що отаманове серце ще 
ворога не чує, не каже білу сорочку на смерть убирати — то й нам було 
спокійніше: либонь, сьогодні ще ляхів не буде.

— Диви, — кажу я Терешкові, — ще ми на вулиці з дівчатами по-
гуляємо.

1 Себто в 1638.

А ми з Терешком були ще парубки. Мені було двадцять п’ять, а Те-
решкові двадцять чотири. Тільки що я був вільний козак — куди схоче, 
туди скаче, ніхто за ним не заплаче. А Терешко з Мотрею Запотічною 
хліб святий уже обміняли, й мало бути весілля отсе саме у м’ясоїд*. Ех, 
хороша була дівчина, Боже мій ! То я вже й не згадую, а як тільки подумаю 
за нього, то мене наче кліщами за серце стисне. А він, неборак, ані писне.

Так ото минуло чотири дні. Прийшли Маланки,* під Новий рік. Сиділи 
ми в передущих шанцях, і вже почало добре темніти. Гаврило Суховієнко 
й каже:

— Ну, братця, діло ми своє сповнили, на Новий рік гетьман ляхів не 
побачить. 

— Можна тепер і до обозу, — Корній жартує, — кулешику гарячень-
кого похлебтати...

— Ну се діло инше! Як не звелить гетьман, посидимо тут і до Петрі-
вок*, — Гаврило відказує, — а тільки тепер щоб і подкнулися ляхи, то до 
гетьмана на Новий рік не доступлять...

Так гомонимо, а отаман як кишне, щоб мовчати. Затихли, нічичирк — 
на нього дивимось. Просиділи так довгенько.

— Тягни, — як не скрикне раптом.
А в нас такий знак був, як вороги наступатимуть: був мотузок від шанців 

до шанців, і треба було тягнути доки стане, — добіжить, значить, до діри 
колодка, що до мотузка прив’язана, а тоді почнуть звідти назад тягнути: 
значить, уже покмітили там, і далі знак подадуть.

Як отаман крикнув, ми всі так на рівні ноги й посхопились. От тобі й 
Новий рік!

Гаврило тягне, котрі ближче — помагають. Став мотуз, потім назад 
потягнули.

Ну, тепер піде тривога по цілому полку, по цілому війську... Тільки 
щоб не дурно!

Посідали, слухаємо: справді, тупотять коні, підковані, багато. А не 
видко було нічого — стемніло, та й мрака стала осідати.

— На закруті! — отаман каже. Потім підвівся: — Ну, браття, — 
каже, — прийшов наш час! За батьків стареньких, за діточок дрібненьких, 
за церкви Божі, за ввесь народ наш хрещений український як годиться 
чоловікові лицарському постояти і голову положити чесно і непостидно!.. 
Прощайтеся, пани браття, не поминайте лихом. Хто жив останеться, нехай 
пом’яне нас тут усіх: Степана, Гаврила, Остапа, Корнія, Терешка, Івана, 
Дмитра, Грицька, Прокопа, Івана, і мене, грішного Каленика... А не буде 
з нас кому пом’янути — не журіться, має нас Господь Бог у пам’яті всіх...

Так гомонить. Думаю — от коли язик Старому розв’язало. Ну, прийшов 
нам край. Потім почоломкався він з сусідом, і ми за ним. Я — з Терешком, 
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Каленика ходили від першого року, як у військо пішли, у науку. Був до нас 
Cтарий, як батько, хоч дуже був суворий і маломовний, і смертельно не 
любив, як хтось його щось питав не дуже потрібне. Ми так міркували, що 
він через те і в старшину не вийшов, через свою ту маломовність. Йому б 
полковником великим бути було, а не дідом січовим.

А може, й умисно Старий то на себе напускав, бо таки не любив 
старшинувати. “Свого носа пильнуй, діло своє сповняй, а не розказувати 
пхайся”, — було, бурмоче. Правда, що й не кождого сотника так шанували, 
як його — дарма, що простий козак був...

Так ото, кажу, ми в його десятку були. Засядемо в шанцях, тільки носи 
з-поза них, як щупак з води, повисуваємо. Гомонимо собі стиха, і Старий 
часом слово докине. Або й мовчки сидимо, та з рушниці собі міряємо на 
дерево сусіднє або на птаха якогось. У мене тоді була яничарочка лепська! 
Батько покійник, нехай царствує, з-під Хотина приніс*. А як в 38-ім році1 
під Потоцького йшов*, не взяв з собою її, лишив матері. “Се Іванові”, — 
каже, мені б то, значить. Пожалував яничарочки та й справді не вернувся 
тоді з походу. Мати її в коморі ховали, і не давали до рук узяти — аж як 
у військо виправляли, поблагословили, і ту яничарку дали. 

— Носи, — каже, — батьківську пам’ятку, та батьківської слави 
пильнуй — піднеси, а не понизь. — Нехай царствує, покійниця!

Так ото, бувало, як висидимо до вечора, то так, бувало, радісно подума-
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1 Себто в 1638.
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а Терешко зачав говорити: “Поклони”... — та й не договорив, голос йому 
увірвався. Ну, та я й так знав, кому поклонитися.

Притихли ми, як мертві. Хто молитву читає, а гадки так одна другу 
попереджає — що колись бачив, думав, так все в оден мент перед очима 
стало. А військо зближається, чути, як гомонять, як зброя на котрімсь за-
дзвонить, або підкова в камінь удариться. От уже й виходять з-за горбка.

— Стріляй, — каже отаман і стрілив перший. Ми за ним. Як не зчи-
ниться там метушня. Летять до нас.

— Набивай.
— Набиваємо, а ляхи от-от надлітають. Пом’яни, Господи, царя Давида 

і всю кротість його!
— Стріляй, — каже. Стріляємо просто, як у копу сіна. Коні сторчака 

стають, падають. Крик, прокльони.
— Приймай!
Ми з-за шанців на них, у списи. Коні летять на нас, на списи наші. Та 

що, нас жменька, а їх ціла хоругов!
Налетів кінь на мій спис, піднявся сторчака, а з другого боку другий — 

оперезало мене раз і другий та й зістався я в шанцях.
Було нашої сотні чотириста тридцять два, а вернулося додому без двох 

тридцять.
Та панові гетьманові сповнили, що обіцяли: до самих Водохрещ ляхи 

з нашим полком вовтузились. Зате мав гетьман час, чим їх прийняти, — 
добре прийняв.

Постояли за батьків стареньких, за діточок дрібненьких, за церкви 
Божі, за весь наш нарід хрещений український, як покійничок отаман перед 
смертю казав.

Так і не вгадав, коли білу сорочку на себе взяти!..

БІЖНИЦЯ В ЗОМЕРБЕРҐУ

Зомерберґ, маленьке глухе швабське місто*, має дві “слави”, зазначені 
в Бедекері*, — “камінь з римських часів” і “біжницю в чисто мавритан-
ськім стилю”.

Камінь як камінь, нічого за собою не має окрім побожно виголошуваної 
сторожем фрази, що се “камінь з римських часів, правдоподібно, з кріпости, 
як здогадується професор Бледемахер”. А що всі камені, включно до тих, 
які мостимо собі під ноги, переходячи через болото, або при тяжкій оказії 
шпурляємо на собаку, — всі походять з часів значно старших, ніж римські, 
тож римський час сам оден не приносить каменеві ніякої спеціяльної поваги, 
а в усякім разі не так велику, аби йти на нього дивитися.

Але біжниця варта всякої уваги.
Се чиста романтична поемка! З такою глибокою погордою для світової 

тривіяльности тікають від землі її стрункі, граціозні колони. Такі незмірні 
перспективи в царство неможливого відкривають її сміло зачеркнені розкішні 
розети. Радістю екстази дишать білі мармори її фасади. І дивно виріжняється 
на тлі їх темнопурпурова пляма на білосніжнім полі — червоний, понсовий 
камінь, капризом будівничого вложений в центрі фасади, як зловіща кра-
плина темної крови на білім лиці дівчини.

Сторож біжниці оповідає, як уміє, досить інтересну історію, зв’язану 
з сим каменем і з будовою сеї біжниці...

Коли багатий зомерберґський лихвар Інґельгаймер, вмираючи, записав 
весь маєток на побудовання нової біжниці, розписаний був конкурс на плани, 
і між ріжними старшими, більше або менше голосними вже будівничими 
подав свій план оден молодий майстер на ім’я Марк Феґер, син майстра 
мулярського з Р. 

Був се фантаст, поет і патріот, які тільки стрічаються в Ізраїлі давнім 
і новім.

Єврейський нарід, як звичайно признають, має дві душі. Одна плаче 
над руїнами Сіону, прислухаючися до тихого рокоту органів, розвішених над 
вавилонськими водами, й вимолює у Єгови світлу долю для Ізраїля. Друга, 
глуха й німа для всього, що не може бути взяте мірою, вагою і рахунком, 
формалістичними обрядами заворожує все, що відзивається до неї з-поза 
них, і з золота та срібла будує міцну вежу пановання над сучасним світом. 
Звичайний пересічний єврей шість днів на тиждень живе сею другою про-
заїчною душею, і тільки сьомий віддає тому фантастичному, ідеалістичному 
елементові. Але бувають одиниці, які весь вік і всею істотою своєю нероз-
дільно живуть тою першою, мрійливою й екстатичною душею, і таким був, 
власне, сей молодий Марк.
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Дитиною тихий і несмілий, він, затримуючи дух, слухав оповідання 
старих про минулу славу Ізраїля. Потім, не розгинаючи спини, сидів при 
непевнім світлі дня, що з узької улиці притьменим промінням падало крізь 
дрібні, ріжнокольорові шибки заґратованого вікна, і вичитував дивні дива 
з товстих фоліянтів в темній шкірі з грубими мідяними застіжками.

Як сновида, живучи серед мрійних образів, які носилися перед ним, 
худий і довгий, неприкаяно блукав він, переживаючи хвилі то екстатичної 
радости героїчних часів свого народу, рука в руку з великими людьми зброї 
чи духу, — то прибитий і упокорений невимовно гіркою і гострою свідомістю 
упадку й пониження.

Переживання його були тим живіші й сильніші, що він з ніким не ділився 
ними, нікому не оповідав того, що думав, чого бажав. Що найбільше — він 
питав, але ніколи не розповідав. Не вводив нікого у внутрішнє царство своїх 
почувань і мрій, повне величних образів, які то наповняли душу радістю, 
близькою до божевілля, так, що вона виривалася з грудей, як птах, щоб у 
млі ока облетіти вселенну, — то пригнобляли її, привалюючи гранітовою 
скелею нудьги і безвихідного смутку.

Чим далі, одначе, тим більше сі мрійні образи втілялися для нього в 
форми пластичні, в елементи штуки, в різьбу і архітектоніку.

Струмка колона була для нього образом свобідного, радісного пориву 
в повне краси і насолоди життя.

Широка і плоска арка — образом приспособлення і поневолення, не-
вільничої резиґнації й отупілости.

Низенькі пукаті пілястри, що підтримували луковату аркаду, знамену-
вали прозаїчний елемент, занурений з головою в матеріялістичні клопоти 
життя, тим часом, як гостроверхі луки характеризували гармонійно урівно-
важені натури, що вміли віддавати світове світові і боже Богові.

З своїм альбомом під пахвою Марк блукав не раз цілими днями вузь-
кими улицями свого рідного міста, спиняючися там перед сміло зарисованою 
лінією вежі, там перед незвичайно теплим тоном фігури, наданим їй неспо-
діваними ефектами столітніх впливів вогкости й сонця.

Довгими годинами пересиджував в старій біжниці, творі славного Ме-
нахема, просторій і ясній, і слідив, як ріжні деталі її внутрішнього вигляду, 
зв’язуючися, давали певні настрої: тужного роздумування над минувшиною і 
сучасним життям свого народу. Туги світлої, ясної, яка не пригноблювала, а 
наповняла якимсь тихим спокоєм. Зовсім инакше, як вузька і темна біжниця 
над долішнім ринком, обвішана старими корогвами. Та переймала містичним 
поривом, бажанням саможертви, страждання і муки, гострої й солодкої.

З трепетним серцем закрадався він часто в католицькі церкви, наповнені 
таємничою мрякою, що боролася з світлом, пропущеним через мальовані 
вітражі, і солодким духом від кадила.

Сей солодкий, незвиклий дух, що наповняв і пересякав усю внутріш-
ність церков, робив на нього вражіння якоїсь ворожої, облесної сили, 
могучої, а злобної, що своїми чарами зводила чоловіка, вириваючи його з 
світлої атмосфери реального життя і пхаючи на бездоріжжя оргіастичного 
божевілля. Вона страшила й вабила його; і, розглядаючи пишні й надмірно 
яскраві образи вітражів, одноманітні статуї святих, потемнілі мальовання 
олтарів і багаті золочення наметів, він силкувався спіймати й відгадати сю 
таємничу мстиву силу, яка вміла запанувати над світом, підбити під ноги 
свої святу силу Ізраїля і загнати його, як прокаженного, в темні нори гетто.

В уяві його вставали страшні історії про криваві погроми й убийства 
та нелюдські наруги, викликані фальшивими оповіданнями про єврейські 
крадіжи Св. дарів і збезчещення святостей.

Розглядаючи екстатичні образи мучеників, із замилованням виписані 
катівські деталі їх мук, він силувавсь увійти в дивну психологію сеї загад-
кової юдаїстичної секти з її культом муки і страждання, яке вона так щедро 
уділювала своїм і чужим.

Коли Маркові скінчилося двадцять літ, він старим звичаєм мандрівних 
учеників пустився в світ з порожньою майже кишенею, але з головою, 
повною сміливих планів і помислів.

З убогою торбою за плечима виміряв він своєю подорожньою палічкою 
шляхи Німеччини, Франції й Нідерландів, ходячи пішки, де не удавалося 
присістися до якої-небудь фіри. Проходив мальовничі містечка й городи 
старої “попівської улиці”, Рену, заглядаючи до старих воронячих гнізд — 
замків давніх рицарських родів. Блукав по тихих, немов вимерлих, містах 
Бельгії й Нідерландів, по рухливих і крикливих площах полудневої Франції.

Повний брак засобів змусив його перервати подорож, не сповнивши 
свого гарячого бажання — побувати в Іспанії. Недоїдання і недосипляння, 
життя впроголодь нарешті вичерпало його сили.

І він по трьох літах вернувся до родинного міста, щоб заробити трохи 
грошей на дальші подорожі.

Кілька літ працював він при батьку, але той даремно намовляв його, 
аби оженився з донькою його товариша по ремеслу, устаткувався й за-
йнявся, як належить, забезпеченням існування свого і своєї сім’ї. Марк не 
слухав. Розкішне золоте волосся на білім, як молоко, лиці його нареченої, 
призначеної для нього спільно їх батьками ще з дитячих літ, спокушало 
його також мало, як і убогий міщанський комфорт на його рідній Верхній 
Підвальній улиці.

Його манили нові мандрівки, нові скарби штуки, розсіяні по радісному 
лицю землі, що відкривають тайни своєї краси тільки витонченому оку  
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Дитиною тихий і несмілий, він, затримуючи дух, слухав оповідання 
старих про минулу славу Ізраїля. Потім, не розгинаючи спини, сидів при 
непевнім світлі дня, що з узької улиці притьменим промінням падало крізь 
дрібні, ріжнокольорові шибки заґратованого вікна, і вичитував дивні дива 
з товстих фоліянтів в темній шкірі з грубими мідяними застіжками.

Як сновида, живучи серед мрійних образів, які носилися перед ним, 
худий і довгий, неприкаяно блукав він, переживаючи хвилі то екстатичної 
радости героїчних часів свого народу, рука в руку з великими людьми зброї 
чи духу, — то прибитий і упокорений невимовно гіркою і гострою свідомістю 
упадку й пониження.

Переживання його були тим живіші й сильніші, що він з ніким не ділився 
ними, нікому не оповідав того, що думав, чого бажав. Що найбільше — він 
питав, але ніколи не розповідав. Не вводив нікого у внутрішнє царство своїх 
почувань і мрій, повне величних образів, які то наповняли душу радістю, 
близькою до божевілля, так, що вона виривалася з грудей, як птах, щоб у 
млі ока облетіти вселенну, — то пригнобляли її, привалюючи гранітовою 
скелею нудьги і безвихідного смутку.

Чим далі, одначе, тим більше сі мрійні образи втілялися для нього в 
форми пластичні, в елементи штуки, в різьбу і архітектоніку.

Струмка колона була для нього образом свобідного, радісного пориву 
в повне краси і насолоди життя.

Широка і плоска арка — образом приспособлення і поневолення, не-
вільничої резиґнації й отупілости.

Низенькі пукаті пілястри, що підтримували луковату аркаду, знамену-
вали прозаїчний елемент, занурений з головою в матеріялістичні клопоти 
життя, тим часом, як гостроверхі луки характеризували гармонійно урівно-
важені натури, що вміли віддавати світове світові і боже Богові.

З своїм альбомом під пахвою Марк блукав не раз цілими днями вузь-
кими улицями свого рідного міста, спиняючися там перед сміло зарисованою 
лінією вежі, там перед незвичайно теплим тоном фігури, наданим їй неспо-
діваними ефектами столітніх впливів вогкости й сонця.

Довгими годинами пересиджував в старій біжниці, творі славного Ме-
нахема, просторій і ясній, і слідив, як ріжні деталі її внутрішнього вигляду, 
зв’язуючися, давали певні настрої: тужного роздумування над минувшиною і 
сучасним життям свого народу. Туги світлої, ясної, яка не пригноблювала, а 
наповняла якимсь тихим спокоєм. Зовсім инакше, як вузька і темна біжниця 
над долішнім ринком, обвішана старими корогвами. Та переймала містичним 
поривом, бажанням саможертви, страждання і муки, гострої й солодкої.

З трепетним серцем закрадався він часто в католицькі церкви, наповнені 
таємничою мрякою, що боролася з світлом, пропущеним через мальовані 
вітражі, і солодким духом від кадила.

Сей солодкий, незвиклий дух, що наповняв і пересякав усю внутріш-
ність церков, робив на нього вражіння якоїсь ворожої, облесної сили, 
могучої, а злобної, що своїми чарами зводила чоловіка, вириваючи його з 
світлої атмосфери реального життя і пхаючи на бездоріжжя оргіастичного 
божевілля. Вона страшила й вабила його; і, розглядаючи пишні й надмірно 
яскраві образи вітражів, одноманітні статуї святих, потемнілі мальовання 
олтарів і багаті золочення наметів, він силкувався спіймати й відгадати сю 
таємничу мстиву силу, яка вміла запанувати над світом, підбити під ноги 
свої святу силу Ізраїля і загнати його, як прокаженного, в темні нори гетто.

В уяві його вставали страшні історії про криваві погроми й убийства 
та нелюдські наруги, викликані фальшивими оповіданнями про єврейські 
крадіжи Св. дарів і збезчещення святостей.

Розглядаючи екстатичні образи мучеників, із замилованням виписані 
катівські деталі їх мук, він силувавсь увійти в дивну психологію сеї загад-
кової юдаїстичної секти з її культом муки і страждання, яке вона так щедро 
уділювала своїм і чужим.

Коли Маркові скінчилося двадцять літ, він старим звичаєм мандрівних 
учеників пустився в світ з порожньою майже кишенею, але з головою, 
повною сміливих планів і помислів.

З убогою торбою за плечима виміряв він своєю подорожньою палічкою 
шляхи Німеччини, Франції й Нідерландів, ходячи пішки, де не удавалося 
присістися до якої-небудь фіри. Проходив мальовничі містечка й городи 
старої “попівської улиці”, Рену, заглядаючи до старих воронячих гнізд — 
замків давніх рицарських родів. Блукав по тихих, немов вимерлих, містах 
Бельгії й Нідерландів, по рухливих і крикливих площах полудневої Франції.

Повний брак засобів змусив його перервати подорож, не сповнивши 
свого гарячого бажання — побувати в Іспанії. Недоїдання і недосипляння, 
життя впроголодь нарешті вичерпало його сили.

І він по трьох літах вернувся до родинного міста, щоб заробити трохи 
грошей на дальші подорожі.

Кілька літ працював він при батьку, але той даремно намовляв його, 
аби оженився з донькою його товариша по ремеслу, устаткувався й за-
йнявся, як належить, забезпеченням існування свого і своєї сім’ї. Марк не 
слухав. Розкішне золоте волосся на білім, як молоко, лиці його нареченої, 
призначеної для нього спільно їх батьками ще з дитячих літ, спокушало 
його також мало, як і убогий міщанський комфорт на його рідній Верхній 
Підвальній улиці.

Його манили нові мандрівки, нові скарби штуки, розсіяні по радісному 
лицю землі, що відкривають тайни своєї краси тільки витонченому оку  
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вірного і відданого коханця мистецтва. І, вирисовуючи плани нових крам-
ниць і магазинів для свого батька або пробуючи ріжні сорти вапна, він літав 
гадкою далеко від сих прозаїчних занять і успіхів, якими так потішав обидві 
родини — свою і своєї нареченої.

Серед сих своїх праць прочув він про конкурс, оголошений жидівською 
громадою Зомерберґу. Вона бажала чогось незвичайного для своєї біжниці 
та обіцяла “по-княжому” нагородити проект, який буде для тої біжниці 
прийнятий.

Купка лихварів і гендлярів збіжжям, вином і телятами, які ніколи не 
журилися ніякими справами, що виходили за тісні межі їх інтересів, тепер, 
коли на їх голови впав легат Інґельгаймера, раптом загорілися бажанням 
дати світові щось надзвичайне — щось “гідне слави ізраїльського народу”.

До грошей, визначених на сю мету Інґельгаймером, вони стали докла-
дати. Додали другу суму майже так велику і розіслали по єврейських гро-
мадах Німеччини, Франції, Італії, Голландії друковані плакати, закликаючи 
всіх, “вибраних Господом до того” — артистів, будівничих і майстрів, аби 
взяли участь в тім великім ділі — звеличанню Бога Ізраїля і слави, якою 
він вінчав свій вибраний нарід.

Довідавшися про се оголошення, Марк, як і инші місцеві майстри і ар-
тисти, пішов до рабіна побачити умови конкурсу. І коли він читав сі шумні 
досить незручні фрази, якими зомерберґські громадяни дебютовали на новім 
і незвичайнім для них полі — меценатів юдейства і вістунів слави його, — 
Марк почув, як таємничий подув долі пролетів над ним, викликаючи разом 
таємничі творчі сили, що спали в нім досі.

Зрозумів, що сей лихо відбитий на сірім папері плакат відкриває перед 
ним нову добу в його життю. Зве його бути тим вісником слави Ізраїля, 
которого викликали зомерберґські меценати — дарма, що вони так відмінно 
від нього уявляли собі ту славу.

Він читав і перечитував той плакат, поки не вивчив його весь від пер-
шого слова до останнього. Пішов потім і проходив весь той день і ніч, не 
пам’ятаючи, де ходив і що бачив. І коли настав другий день і відчинив свою 
контору реб Нухім, у котрого Марк складав свої маленькі ощадності за сі 
роки, Марк був уже в нього, забрав свої гроші і, вибравши дещо з свого 
небагатого майна, того ж дня пустився до Зомерберґу, присягши перед ста-
рою біжницею Менахема, що не вернеться і не осяде, поки не збудує такої 
біжниці, котра б втілила в собі ту славу Ізраїля, яку він носив в душі своїй.

Він пробув два дні в Зомерберґу, щоб оглянути місце, призначене для 
біжниці, та довідатися дещо про деталі конкурсу і плани громади. Не без 
клопотів доступив Інґельгаймерового свояка, Давида Енкеля, що верхо-

водив сею справою і напустив на себе небувалу пиху в переконанню, що 
тепер очі всього Ізраїля звернені на нього. Другого дня вислав лист додому, 
попереджаючи, аби не чекали його, бо їде в пильній справі на довгий час, 
і пустився в світ — у ту вітчину нової єврейської штуки, що тягла його 
так непереможно вже здавна, і тепер, не оглянувши на власні очі її дивних 
пам’яток, не обмацавши їх руками своїми, не відітхнувши тим повітрям, що 
навіяло їх творцям, він не вважав можливим братися до діла, яке, вже він 
чув, — мало стати ділом його життя або смерти.

Глубоке зворушення заволоділо ним, коли по довгій і прикрій дорозі 
по випалених і вилюднілих, мертвих і голих рівнинах Андалузії вступив він 
в зелену оазу Гранади, і на нього разом з свіжим подувом снігових верхів 
Сієри Невади*, разом з мурмотінням потоків, шамотінням дерев і щебетом 
пташок в їх чащі налетіли образи сеї другої вітчини, де Ізраїль по довгих 
блуканнях ще раз знайшов захист і спочинок* і сотворив нову культуру, 
що оповила своєю славою його і сю землю — славою милішою і симпа-
тичнішою, ніж колишнє палестинське пановання на крові синів Ханаана, 
вибитих і вирізаних до ноги згідно з велінням грізного Ягви. І, вітаючи 
білі вежі Альгамбри, що висунулися перед ним з-за зелених горбів, серед 
своїх садів, високо над розкиданим містом, Марк плакав, дякуючи Богові, 
що сповнив його мрії. Дав оглядати власними очима сі благословенні краї, 
освячені пам’яттю стільких учених, поетів і артистів, що невмирущою славою 
прикрасили ізраїльський нарід*.

Дні великого щастя почалися для Марка. Щастя такого глибокого, що 
він, поринувши в нім, стратив почуття часу й індивідуальности, розплива-
ючися в тих проявах краси, які окружали його.

Правда, він жив, як найбільший нуждар, ночуючи в останніх норах, 
або й зовсім обходячися без усякого нічного захистку. Він живився гірше 
від останнього зарібника, доношував свій халат, не вважаючи на його діри, 
що ставали все більші й ширші. Але все се було поза тими вражіннями, 
якими він жив.

Всі його міркування були звернені на те, щоб забезпечити собі сво-
бідний і неперешкоджений приступ до тих пам’яток, серед яких він жив. 
Його вражливість була заповнена їх образами. Він кочував майже цілий 
рік з Гранади до Кордови, з Кордови до Севільї, до Толеда, і знов вертався 
нагло, коли, студіюючи, копіюючи що-небудь, раптом відчував, як котрась 
деталь зачіпає в його уяві цікаві созвучності перегляненого, але не досить 
завваженого і відчутого в подробицях иншої пам’ятки.

Цілими днями блукав він в колонадах Кордови — сім зачарованім паль-
мовім гаю, що закаменів в монотонних ритмічних лініях своїх листів-арок 
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вірного і відданого коханця мистецтва. І, вирисовуючи плани нових крам-
ниць і магазинів для свого батька або пробуючи ріжні сорти вапна, він літав 
гадкою далеко від сих прозаїчних занять і успіхів, якими так потішав обидві 
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від нього уявляли собі ту славу.

Він читав і перечитував той плакат, поки не вивчив його весь від пер-
шого слова до останнього. Пішов потім і проходив весь той день і ніч, не 
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і починав рухатися, в такт переступаючи в чарівнім хороводі й вимахуючи 
при кождім кроці коронами своїх колон, в міру того як Марк поступав 
серед нього.

Покидаючи Кордову, їхав ще раз придивитися величавій красі Джі-
ральди, не знищеній навіть всіма змінами й додатками, поробленими на ній 
пізнішими руками.

Від неї знов вертався до привітного сибаритизму чарівних саль і за-
тишних дворів Альгамбри і жадними, ненаситними очима пробігав десятий, 
двадцятий, сотий раз безконечну змінність її візерунків, рухливих, як ка-
лейдоскоп, вічно живих, яскравих, як розкішні тканини їх вітчини.

І серед сього любування усею тою — вже уловленою і ув’язненою, 
втіленою і утриваленою красою, студіюючи і копіюючи її, переживав він 
хвилі божевільної радости і страху, як мати до рухів дитини в своїм лоні, 
прислухаючися до творчого руху своїх власних образів, що виринали з такою 
чисто фізичною силою і реальністю на тлі тої зовнішньої краси.

Тоді нападало на нього тривожне вагання між бажанням уловити своїм 
внутрішнім оком і утривалити сі нові образи, такі ще змінні й хиткі, — і 
страхом, щоб передчасною грубою реалізацією не перервати того творчого 
розвою, не зіпсувати його плоду, передчасно унявши в недостроєні ще 
пластичні риси.

Марк постановив не приступати до рисунків і конструкцій своїх власних 
образів, поки не відірветься від сеї чарівної реалізованої краси, не лишить її 
за собою, і на сірім тлі півночи почнуть виступати його власні образи з усею 
силою й виразистістю. І справді сповнив усю постанову. Коли наближився 
вже час конкурсу і, зіставивши за собою панораму Іспанії, Марк обернувся 
лицем до сумних і сірих краєвидів краю вигнання, він почув, як з кождим 
кроком наперед вирисовується перед ним прекрасна пам’ятка минулої краси 
і слави — заповіт відродження і оновлення.

Приїхавши до тихого і нудного Зомерберґу, він оселився на горищі 
одного з старих і брудних домів, котрого вікно виходило просто на фронт 
тої будучої біжниці. Засівши в сій дірі, де не було нічого, крім дубової 
дошки на підставках, гладко виструганої до рисування, він забрався до 
утривалення тих ліній і форм, що вибігали перед ним із темряви небуття, з 
непогамованою силою рвучися до життя і тривкости.

Від них обгортала його радість часами така буйна і так глибоко стрясала 
ним, що він кидав усе й тікав куди видко, не дивлячися перед себе, як не-
самовитий. Тікав — щоб його єство не згоріло в сій творчій екстазі, щоб 
серце не трісло від надміру раювання.

І от у день конкурсу сей “мішіґене”, як його встигли вже прозвати роз-
важні сусіди з тої вулиці, — схудлий і зів’ялий більш, ніж коли-небудь, 

протискавсь перед стіл, де засідав реб Дувід з иншими старшинами кагалу 
і запрошеними високоповажними знавцями. Коли він розгорнув перед 
ними свій картон, погірдливі й легковажні погляди, що були стріли його, 
засвітилися раптом иншим огнем — заінтересовання й подиву.

Шановні знавці, що звичайно вперед уже намітили собі свого “першого” 
кождий, — відразу признали, що сей проект нікому незнаного майстерка, 
без сумніву, вартий другої нагороди. А коли по довгих суперечках комісія 
знавців оголосила свій присуд, — уступилися на другі й треті місця про-
ектовані “перші”, а Марк Феґер одноголосно був признаний за першого 
премійованого. Упередження, обіцянки, рахунки не устоялися перед красою 
і силою свобідного творчого пориву. Проект Марка був прийнятий, і йому 
ж поручено вести будову під наглядом зомерберґських кагальників.

Се був визначний тріюмф. Він відразу зробив Марка звісним і поваж-
ним. Його шанували, йому завидували. Але сам він скоро переконався, що 
через тріюмфальну арку свого успіху він вийшов на прикру й тяжку путь. 
Ясні радощі творчости зісталися за ним, а перед ним стелився гіркий шлях 
її здійснення, і не видко було йому кінця і спочинку.

Прийнявши на себе будову, Марк скоро переконався, що став метою 
всіх можливих підозрінь, закидів і докорів.

Йому закидали, що він марнує публічні кошти, святий жертвуваний 
гріш викидає задля своєї амбіції, щоб імпонувати глядачеві якимсь зверхнім 
ефектом. Осуджували його непрактичність або неощадність в способі робіт. 
Підозрівали в змові з доставцями матеріялів і виконавцями ріжних робіт.

Змучений сими несправедливими підозріннями і докорами, він незадовго 
скинувся ведення робіт, зіставшися при самій артистичній часті, але й се 
небагато помогло йому. Робочі плани, детальні проекти, виготовлені ним, 
стрічалися в комітеті кагальників не тільки з дурною і недоречною крити-
кою, але і з ріжними підозріннями. Члени комітету силкувалися відгадати 
укриті, потайні мотиви, які водять ним в проєктованню того, а не иншого, 
і “мудро” помішати його укриті рахунки.

Голови комітету — реб Дувід і Йосель Курцбіндіґер неустанно гризлися 
між собою і втягали в сю свою боротьбу Марка.

Як не силкувався він бути на боці від сеї боротьби, все виходило, що 
як би він не зробив, то його гадку брала під свою оборону одна сторона 
і через те завзято виступала против нього друга. Нарешті через закиди, 
пороблені реб Дувідові і його партизанам, робота на третім році спинилася 
зовсім, бо партія реб Йоселя зажадала провірення рахунків і будови через 
спровадження осібної контролі з инших єврейських громад. Марк спочатку 
чекав тої контролі й продовження будови, але, побачивши, що те продов-
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спровадження осібної контролі з инших єврейських громад. Марк спочатку 
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ження, мабуть, не наступить скоро, він покинув Зомерберґ і вернувся до 
родинного міста.

Він почував себе розбитим і знищеним. Здавалося йому — коли б за-
глянути в його душу, то на тім місці, де горів колись ясний огонь творчости, 
тепер усе було забито грубою верствою мертвого і холодного попелу. Все 
вигоріло в нім.

Уступаючи намовам батьків і бажанню своєї давньої нареченої, що весь 
час вірно чекала його, Марк оженився з нею нарешті.

Взявся до будови домів в своїм родиннім місті, перейнявши на себе 
підприємство свого батька, і здобув скоро репутацію дуже практичного і 
зручного будівничого, невеликим коштом вдовольняючи бажанням багатих 
купців і негоціянтів, щоб їх доми мали претенсію на артистичність — і щоб 
се не коштувало майже нічого. Достаток і заможність стали заглядати в 
вікна Маркової сім’ї, і вона була щаслива і повна надій.

Але Марк не був давнішим Марком, і той діяльний і рухливий підпри-
ємець був тільки зверхньою поволокою, холодною тінню давнього Марка.

З нудьгою і розпукою вдивлявся він в спустошені і знищені закутки 
своєї душі в тих хвилях, коли зверхні клопоти облишали його й давали час 
кинути оком у свій внутрішній світ. І він спішив зайнятися знову чимсь 
иншим, стороннім, щоб не бачити мерзоти спустошення в святині, де горів 
колись ясний огонь краси.

Так пройшло кілька років.
Зомерберґська будова то рушалась, то спинялась знову в заїлих супе-

речках зомерберґських меценатів від збіжжя і телят. Марка то кликали, то 
відправляли. І нарешті, одного осіннього дня він зник знову, лишивши за-
писку, де передав свої роботи свому помічникові на час своєї неприсутности, 
яка може потягнутися довго, і робив вказівки, як мали бути полагоджені 
ріжні розпочаті справи.

Його мандрівка сим разом була довша, ніж коли. Він пройшов усю 
Італію, перекочував за море, звидів Алжир, Туніс, Єгипет, з Танжеру пере-
брався до Іспанії й знову засів у ній надовго.

Але тепер його вражіння не були такі ясні й безпосередні, як давніше. 
Він докладніше знайомився з минувшиною сих країв, сих пам’яток. З-за 
їх краси і блеску виступала перед ним довга і тяжка історія насильств і 
обманств, повна крови і сліз, що нестертими плямами забризкували й за-
мазували самі сі чудові форми й образи. І плями сі горіли невблаганним 
соромом для тих, хто вмів їх читати.

Сі безконечні колонади струмких колон, що тішать очі своєю ріжно-
родністю в одностайності — чи не розвивають вони перед глядачем сумної 
історії безстидних тріюмфів і гірких понижень?

Сі колони, з своїми ріжнородними капітелями, ріжного каменя і похо-
дження, силоміць пригнані під одну висоту — там наштуковані, там впущені 
в підлогу, щоб їх зрівняти, — вони зібрані силою з ріжних святинь, перейшли 
через преріжні руки, поганські, християнські, єврейські, магометанські, як 
розмінна монета, котрою гендлюють володарі світу, здобуваючи собі силою 
штуку, як здобувають гроші, землі, жінок, дітей і потомків.

Найкращий цвіт мавританської творчості — салі Альгамбри* стали 
резиденцією архикатолицьким володарям Іспанії, і окружені чудовими об-
разами сієї штуки, пещені і ніжені ними тут, писали вони свої декрети про 
вигнання маврів, морисків і євреїв з їх прекрасної вітчини, котру прикрасили 
вони сими невмирущими творами.

Вони вийшли й зіставили їх трофеями своїх лютих побідників і насиль-
ників, що во славу свого бога переробили кордовську мечеть і толедську 
біжницю — зробили їх речниками своєї слави і сили, задзвонили заграб-
леним золотом, і на той дзвін покірно приповзли до їх ніг мавританські 
і єврейські майстри, артисти, будівничі. Для тих, що ногами топтали їх 
славу, їх честь, їх гордість, вони здвигнули своїм генієм на їх честь і славу 
розкішні пам’ятки. Сотворили сей чудовий стиль севільського “мудéхару”, 
чарівні салі Альказару, портики “Дому Пілата”*, і так далі, і так далі, все 
на ґрунті, злитім їх кров’ю, — на тім ґрунті, з которого сі володарі, за-
мащені кров’ю і зрадою деспоти, зганяли батьків і братів сих артистів, як 
негідних тут мешкати.

О, штуко, небесна красуне! Як часто буваєш ти в життю низьким 
продажним рабом, продажною дівкою, що віддає свою красу кождому, 
хто може її купити золотом, — хоч би те золото було замащене кров’ю її 
найдорожчих рідних і близьких...

Статуя “Віри”, якимсь католицьким штукарем поставлена замість 
флюгера на мавританськім мінареті Севільї, поверненім на катедральну 
дзвіницю, крутитися з подувом вітру, — вона справді змінна, як людська 
віра, що перешиває на свої убори старі прикраси, які вчора були поганськими, 
нині стали магометанськими, завтра будуть єврейськими, католицькими, 
протестантськими.

Але кождим разом сі прикраси своєю красою, блиском свого мистецтва 
будуть величати вищість тої віри чи сили, котра тепер у ній панує, — як 
величають у сій катедрі, що тепер католицька, а перед тим була магометан-
ська, а перед тим — аріянська, а перед тим, може, була святинею римською, 
а ще колись — фінікійською — і хтозна ще якою!.. 

Серед сих гірких студій і сумних рефлексій постигли Марка і вирвали 
з них нові відомості з Зомерберґу.

За сі роки зайшли там великі переміни.
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разами сієї штуки, пещені і ніжені ними тут, писали вони свої декрети про 
вигнання маврів, морисків і євреїв з їх прекрасної вітчини, котру прикрасили 
вони сими невмирущими творами.
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чарівні салі Альказару, портики “Дому Пілата”*, і так далі, і так далі, все 
на ґрунті, злитім їх кров’ю, — на тім ґрунті, з которого сі володарі, за-
мащені кров’ю і зрадою деспоти, зганяли батьків і братів сих артистів, як 
негідних тут мешкати.

О, штуко, небесна красуне! Як часто буваєш ти в життю низьким 
продажним рабом, продажною дівкою, що віддає свою красу кождому, 
хто може її купити золотом, — хоч би те золото було замащене кров’ю її 
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Статуя “Віри”, якимсь католицьким штукарем поставлена замість 
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величають у сій катедрі, що тепер католицька, а перед тим була магометан-
ська, а перед тим — аріянська, а перед тим, може, була святинею римською, 
а ще колись — фінікійською — і хтозна ще якою!.. 

Серед сих гірких студій і сумних рефлексій постигли Марка і вирвали 
з них нові відомості з Зомерберґу.

За сі роки зайшли там великі переміни.
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Не стало колишніх верховодів кагальних. Вмер реб Дувід, зруйнований 
процесами з противною партією, не переживши банкротства і продажі ма-
єтку за претенсії, поставлені до нього за втрати й неправильності, допущені 
в будові біжниці. Вмер і його ворог реб Йосель, кількома місяцями тільки 
переживши і не натішившися досить упадком свого суперника.

З їх смертю вигладилася потроху ворожнеча між обома партіями; 
відправлено будівничого, котрого взяла була партія Йоселя всупереч реб 
Дувидівцям, що, мовляв, підтримували Марка. Шукали Марка, аби до-
кінчив будову. Обіцяли дати йому широку свободу, ні в чім не в’язати його 
артистичних замислів і планів.

І він вернувся. З дивним почуттям сидів знову в тій самій мансарді 
проти фронту біжниці, розглядаючи ескізи й рисунки з минулих часів. Він 
наче перебирав папери людини незвичайно близької, але безповоротно 
страченої — і страченої наче б то з його вини.

Який щасливий він був, коли збирав сі матеріяли, коли зарисовував 
для себе сі рисунки — і як жаль, смертельно жаль, що він так і не зістався 
навік при тій роботі для себе.

Артист поти щасливий, поки як птах співає свою пісню для самого себе, 
не журячися авдиторією, публікою, її оцінкою, її вражінням.

Доти він єдиний пан своїх вражінь і своїх замислів, своїх артистичних 
переживань і своєї артистичної творчости. Доти він оцінює їх з становища 
їх правди і щирости, а не тим, яке вражіння вони можуть зробити на сьо-
го, другого, третього — на телятників, позбавлених крихти артистичного 
почуття, і лихвярів, які цінять твір штуки з того становища, наскільки він 
може заімпонувати иншим лихвярам і баришівникам, котрих поглядом вони 
дорожать.

Творчість для публіки, для громади — се каліцтво творчости. Оден 
калічиться менше, другий більше, але хто зістанеться зовсім свобідним від 
сього проклятого приладжування до смаку, вимогів і поглядів чужих? Хто 
зістанеться паном себе і не піде в службу людям?

Але громадянству треба штуки для услуг своїх, для утіхи, для того, 
щоб утекти від бруду й неправди життя, що грозять затопити його. І воно 
спокушає артиста амбіцією, славою, платою. Зваблює поколіннями, з роду 
в рід, вщіплюючи переконання, що чоловік творить не для себе і свого 
почуття краси, а для людей, для слави, для того, щоб своїми зусиллями 
переганяти инших артистів, бути вищим від сучасників, замітним в рядах 
попередників і наступників.

Нехай гине артист і його творчість на сій службі громаді, закриваючи 
перед нею мерзоту і порожнечу життя!

Сі гадки хвилями доводили Марка до повної апатії.

Але робоча дисципліна, кінець кінцем, перемогла сі гіркі рефлексії. За-
мість того щоб, скрутивши в трубку свої старі плани й рисунки, тікати знову 
в далекі мандрівки, він працював неустанно, завзято, зручно, талановито.

Кількома штрихами своєї нинішньої руки, далеко сильнішої й дозрілішої, 
вносив він нову силу і певність в хисткі й непевні замисли своєї молодости. 
Кількома ударами тісніше зв’язав він елементи будови спільним мотивом 
безжурної радости й екстазу, заложеним в сей проект, — і спинився!

В нім самім так мало сліду лишилося від тих молодечих настроїв!
Тяжко творити радість, коли джерела її до решти висохли у власній душі.

Будова поступала швидко. Комітет не мішався в артистичну сторону, 
віддану Маркові. Грошей було досить. Робота марморщиків ішла швидко 
й успішно. І от настали часи, коли з своєї мансарди Марк міг оглядати свій 
твір реалізованим, як двадцять літ тому бачив його на сім місці в уяві.

Ясною радістю й непорочною чистотою блистів сей твір, втілений так, 
як був виношений в світлій уяві молодого ентузіяста. На нім не зіставили 
свого сліду ні ті завзяті, брудні й роз’ярені війни, які точилися з-за нього в 
зомерберґськім кагалі, ні тяжкі, сумні, а часом прикрі і стидкі переживання 
його творця, котрі так би радий був він вичеркнути з книги свого битія.

На нім не знати було поту й крови робітників, їх тяжких зусиль, їх не-
доїдених днів і недіспаних ночей, їх прокльонів безрадісній каторзі життя 
і тяжкій кормизі праці.

Радісно й легко здіймалися з землі струмкі й гладкі колони.
Горді і певні себе, спиралися на них, ступаючи в висоту, ґранчасті 

стовбці.
Свобідно злітали з них і, єднаючися в пари, летіли зубчаті аркади.
І в екстатичнім хороводі звившись, скрутившись, стративши все з виду 

і свідомости, мчалися в надземні простори хвилясті лінії бані.
Так, се був чистий порив, не зв’язаний ніякими путами землі, уза-

ми страху, рахунку й турботи. Він призначавсь на те, щоб вирвати з 
низьких клопотів загулуканих, заклопотаних, обмерзлих синів землі, сих 
телятників, збіжівщиків і лихвярів, і нагадати їм про инші цілі, инші за-
вдання життя, надхнути їх радістю, вірою й певністю, свідомістю слави 
й величної будучности.

Маркове око привичним рухом перебігало лінії й контури будинку й 
переконувало його в десятий і сотий раз, що в конструкції не було помилки. 
Одність і стиль були витримані. Заложена ідея була віддана вірно. З сього 
боку Марко міг мати повне вдоволення. Але він почував себе, як почував 
би той, кому було доручено докінчити роботу померлого майстра і удалося 
викінчити її вірно і згідно з ідеями і планами померлого. Так сам він тепер 
був далекий від ідей і настроїв, заложених колись ним в сій будові!
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Вона давала ілюзію красоти свобідної, радісної, безпосередньої — і 
закривала від очей глядача той тяжкий і гіркий процес, котрим твориться 
краса.

Закривала ті осади поту зусиль і примусу, жовчи ненависти, крови 
боротьби і змагань, що осідають на кожнім її утворі.

В очах теперішнього Марка ся біломармурова, радісна і непорочна бу-
дова — як густо заляпана була вона кривавими слізьми і потом тих праць, 
зусиль і боротьби, в которих родилася й виростала!

Дарма, що струсила вона з себе сі плями і бризки і виглядає така неви-
нна і чиста, як чудова красуня, злеліяна і прикрашена проклятою кривавою 
працею сотень і тисяч рабів!

Саме сей чудовий “мавританський” стиль, присвоєний єврейством як 
свій національний стиль, що на сій будові парадує, як символ слави Ізраїля, 
тріюмфальний здобуток його життя — чи не символ він радше глибокого 
пониження ізраїльського народу?

В своїм упокоренню сей нарід забув усяку гідність і вважав се за високе 
щастя для себе, коли його не різали й не били систематично, а тільки зрідка 
і “припадком”, “через непорозуміння”.

Він тішився, коли його яко-тако толерували, вважаючи горожанином 
бодай третього сорту, і він, вдячний за таке милосердя, прийняв культуру 
ласкавих панів за свою.

Свою льокайську ліберію зробив своїм національним строєм, своєю 
народньою святощею і поніс її через дальші віки, через дальше розсіяння!

А, зрештою, — чи тільки Ізраїль?
Чи й инші народи не поприймали, кінець кінцем, того, що накидувалося 

їм силоміць, огнем і мечем, насильством і наругою, і, прийнявши накинене 
замість свого, котре були змушені дати видерти їм з слізьми й горем, згодом 
несли те накинене як свою національну святощ, пишні і горді нею, і сами 
накидали його потім насильством і перемогою слабшим иншим?

Чи культурний здобуток народу, котрим він тішиться і чваниться як 
своїм найдорогшим маєтком, не являється в величезній більшості тільки 
гірким осадом ріжних вільних і ще більше невільних запозичень від вла-
дущих переможців — пам’яткою слабости і залежностей, пониження і 
упослідження, піддання і виречення?

В чарівній чаші мистецтва жовч, кров і сльози упокорення і насильства 
перетоплюються в чисті кристали краси. Бруд і неправда життя перетво-
ряються в золото штуки.

Але перетворяють їх теж тяжкі труди і породові муки творчости.
Нехай твір штуки пориває загрузлу в багні життя людину в надземні 

простори краси й ідеї. Без сеї можности піднятися дорогою творчости або 

участи в ній життя стало б безвихідною ямою, куди скидають прокажених. 
Але чи добре давати ілюзію, що ся творчість радісна, легка і свобідна, — 
коли вона тяжка і волочить чоловіка по болоті, сльозам і крові?

Маркові приходили на пам’ять червоні плями на білих марморових 
плитах Альгамбри — плями крови, пролитої при будові, як оповідав пере-
каз. І він вагався гадками, що краще?

Чи лишити йому свій твір ілюзією надземської утіхи красою творчости, 
як спасення з безвихідного бруду і пітьми життя?

Чи назначити його штемпом тої тяжкої муки, в котрій родиться краса на 
те, щоб скинути, як непотрібну шкаралупу, знищену і розбиту душу свого 
творця, а тішити своїм блеском душі непричетних тій творчості?

Одного вечора, коли будова кінчилася зовсім, Марк закріпив ришто-
вання з фронтового вікна і з божевільною відвагою вилізши по нім на фронт, 
гострим різцем вирізав квадрат в білій мармуровій обшивці фасади і всадив 
туди понсову плитку порфіру.

Вона заграла перед ним, як кривава крапля на білім марморі фасади — 
як символ тої кривавої дороги муки, понижень, насильств, котрою іде і 
верстає свою творчу путь мистецтво.

Марк зліз і з вдоволенням оглянув з долини, з площі сю криваву пляму.
Нехай так буде! Він зіставляв її як пам’ятку мук і страждань — своїх 

власних і творчого людства, як своє останнє слово, звернене до людей.
І тої ж ночи, лишивши на своїм робочім столі коротке розпорядження 

щодо решти грошей, які лишилися йому за будівництво, і деяких подробиць 
останніх недокінчених деталів, він зник з Зомерберґу.

Ніхто більше не бачив його по тім ніколи.
Червона пляма, полишена ним на фасаді, дуже збентежила будівляний 

комітет. Багато його членів було тої гадки, що Феґер, котрого бачили при 
сій роботі, зробив се в нападі божевілля, бо на планах його ніде не було 
сеї плями. Але, кінець кінцем, забобонний страх перед сим ділом людини, 
навіщеної якоюсь неземною силою, взяв гору, і вставлену ним порфірову 
плитку полишено так, як він її всадив.

І вона червоніє, як зловіща крапля темної крови на білім лиці дівчини.
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НА ГОРАХ

Купа буків заціліла на однім з верхів Буківця* серед безмежних царінок, 
що застелили сей закуток Карпатів. Час і рука людська зашанували сей 
останок тих букових лісів, що полишили свою пам’ять в назві гори — і буки 
пильнували сумлінно занести сю пам’ять в часи якнайдальші. Не були ані 
великі, ані гарні, але виглядали незвичайно шановно, і сей поважний вигляд 
перетворяв в своєрідну красу навіть їх неладну поверхність.

Вони давно потратили свої розкішні корони; ріжні катастрофи й не-
згоди обчухрали їх гілля, зіставивши покалічені цурпалки. Весь вигляд їх, 
покручений, поламаний, свідчив про завзяту і довгу боротьбу з усякими 
супротивностями. Але сі сліди тяжкої і витривалої боротьби, власне, й на-
давали такої поваги сим міцним, кріпким, обчухраним стовбурам, покритим 
зарубцьованими зарослими ранами й шрамами і вінчаним рідкими пучками 
дрібнішого гілля, з таким же рідким і дрібним, але сильним, лискучим листям.

Великою внутрішньою силою і глубокою резигнацією віє від сих останніх 
нащадків колишніх великих лісів, немов від останніх потомків гідних і не 
вироджених старинних шановних родів. Стоять давно і простоять, певно, 
ще довго в свідомості, що їм нема на кого передати життя свого роду — 
як старі династи, позбавлені кровних наслідників, що живуть часом так 
безконечно довго, неохочі передавати своїх скіпетрів і держав у чужі руки.

Вони пам’ятали инакшими свої околиці, сей рідний закуток, який могли 
обняти з свого високого шпиля. Широко синіли тоді ліси, густі, непроглядні, 
і зрідка між ними ясніли полонини, облишені лісом або протереблені чоло-
віком, що приходив сюди часами з своїми стадами, підсікав дерева і пускав 
на них огонь, щоб розширити пастевні для своїх звірят.

Він був і тоді лютим знищителем деревного роду, хоч майже не по-
требував його для себе — хіба звалив деревину, щоб розложити ватру і 
одігнатися від дикого звіря. Хіба красної тисини*, що росла тоді ще тут, в 
затишку неприступного лісу, побороздженого лише стежками дикої звірини, 
шукав він. І вирубані звідси цівки тисини витягалися з лісів, сплавлялися 
водою і плили в далекі чужі краї, щоб зробленими з них гнучкими та міцними 
луками тішилися стрільці далекої Англії, Фрізії, Скандинавських країв.

Ліси стояли ще сливе нерушані. Широко розпростирали в них свої мох-
наті гілля величаві кедри. Високо стріляли своїми вершками ясені й явори. 
Тихі сни снили непроглядні й темні букові ліси, застелюючи все новими 
верствами листя тутешні згір’я, на поживу всякому зіллю, грибові й комасі. 
Тепер лиш мертві назви по них — або десь-не-десь заціліла купина буків 
чи яворів по тих Явірниках, Буківцях, Ясенових*.

Вигинув до останку під лакомою рукою чоловіка красний тис, повільний 
і вигідний. Тисячоліття потрібні були на те, щоб нагородити ті спустошення, 
які виробляли хижі лісопромисловці на тисовім роді протягом кількох тиж-
нів — а вони не давали йому навіть років. Доти підбирали всякий молодняк, 
котрому сотні літ треба було, щоб увійти в красу і силу, доки не перевівся 
він зовсім, і нині хіба де припадком яке корінище тисове заховалося в землі, 
тверде, майже несмертельне, та в піснях почуєш спомини про красну тисину.

Нема й кедрини. Десь-не-десь під Чорногорою ще вздрінеш молоду 
поросль, котрій теж безпечно не дадуть звікувати — зрублять на гильце 
весільне, як не на що инше. Смерекові ліси, більш витривалі й невибагливі, 
поросли на місцях давніх букових — де не зборонила їм того рука чоловіка. 
Але нині й вони гинуть і вимирають, вирубувані, палені, не можучи відро-
дитися під сокирою чоловіка, під ногами його худоби, котру розводить він 
тут скрізь все більше і більше на потребу свого неситого черева. На долах 
по мокравинах шириться вільха, на верхах — береза, ще більш невибаглива, 
скромна й жадна життя, ніж смерека. Заступає місце смереки на зрубах, 
толоках, на камінистих ґреґотах, оголених з давніх лісів.

Псується, зимнішає, гострішає підсоння. Висихає земля. Вимулюється 
водою, позбавлений опіки дерева, родючий гумус. Бідніє, вироджується і 
завмирає життя від сих некорисних змін, під рабівничою і жадною рукою 
чоловіка — сього ненаситного, погибельного племени, котрого черево — 
могила для всього живущого: для рослини, і звіря, і риби, і птаха; котре 
нищить все, а коли навіть милує, то тільки на те, щоб розмножуючи ни-
щити в тим більших розмірах. Стинає трави, не даючи їм засіменитися, 
висилюючи, змушуючи до все нового і нового зросту. Поїдає насіння від 
рослин, викохане ними з таким трудом і саможертвою, яйця — від птиці, 
молодь — від звіря, ікру — від риби.

Немов прагне навмисне запобігти тому розмноженню, котрим заплод-
нює все живе природа.

Буки замолоді на те, але сі верхи гірські пам’ятають се люте людське 
плем’я, коли воно тільки вилазило з своїх криївок, щоб опанувати зем-
лю, — ненаситне і лукаве, повне невпинного бажання володіння, уживання, 
знищення. Як гігантські муравлі, з такими ж претвердими щелепами, що 
несли всьому знищення і руїну, з такими ж цупкими і міцними руками, роз-
лазилися вони в усі сторони, забираючися в найбільш віддалені й безпечні 
закутини світу, брак твердої природної броні заступаючи своїм безмежним 
лукавством, невичерпаним на всякі видумки, котрими, охоронюючи себе, 
несли знищення й неволю всьому иншому.

Рослини й звірята, птиці, риби й комахи мають певні границі для свого 
насичення, для свого уживання, — лиш сей ненаситний рід не мав їх ніколи. 
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НА ГОРАХ
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Вовк не їсть вовка, не ловить собі подібних, не буде їсти трави, не буде 
засідатися на рибу. Але се пажерливе плем’я поїдало своїх власних роди-
чів, не тільки старих і нездатних до життя, але йшло на лови на сильних і 
здорових, з котрими зводило нескінченні війни за самиць, і за місця ловів, 
і просто за власть і перевагу.

Воно не вдовольнилося тим, щоб бути ситим і безпечним, але видуму-
вало все нові й нові предмети своїм бажанням і претензіям. Хотіло панувати 
і над своїми близькими родичами і над ворогами, над звірями і птахами. 
Вигострене в суворій боротьбі за життя, воно не мало иншого вдоволення, 
як почуття сили, перемоги, панування і володіння. Почуття безпечности і 
тихого вдоволення було незносне для нього. Воно само викликало небез-
пеку там, де кінчались небезпеки дійсні, витворені незалежно від його волі. 
Воно само творило собі перешкоди і цілі здобування там, де не ставало чого 
здобувати. Воно хотіло володіти землею і водою, не тільки панувати над 
звірями й птахами.

Йому давало особливе вдоволення зробити своїм рабом і невільником 
дикого звіря і вільного птаха, зломити його горду волю, защіпити невіль-
ничі, рабські прикмети, щоб потім зробити його символом пониження і 
зневаги. Воно не зносило собі рівних, не хотіло мати друзів і товаришів, і 
кого робило товаришем, то перетворяло його на невільника — або ставало 
одвертим ворогом і нищило, нищило до решти.

І те, над чим воно панувало, воно ніколи не вміло шанувати. Воно все 
мусило потоптати, всякий закон, всяке натуральне відношення — іти на-
перекір природі у всім було його пристрастю, нестримною і непогамованою.

Часами здавалось, що ся руїнна неситість, нестримана насильність 
починає вичерпуватись, утомлюватись, — що вона стає противною й 
огидною самому сьому лютому племені. Воно починало себе обмежувати, 
ставити якісь закони, виймати з-під своєї лютої власти найбільш слабих і 
безборонних, класти собі инші мотиви й мети досягнення.

Тоді здавалось, що часи насильства минуть, що се плем’я ще принесе 
мир і спокій утомленій сею неспокійною руїнною енергією землі і всьому, 
що ще на ній заціліє. Здавалось, що часи насильства й знищення будуть 
тільки вступом і прологом до чогось иншого, до якихось довгих і мирних 
часів рівноваги й гармонії, і вони будуть властивою нормою життя.

Але довго не тривали такі надії. Немов схаменувшись, що воно тратить 
свою внутрішню силу, сю неустанну жагу боротьби і руху, яка винесла 
його з темних низин життя на верхи, і воно може спасти назад в перейдені 
простори розвитку, се люте плем’я з подвоєною енергією знову кидалось 
на дорогу руїни і нищення. Здавалось тоді, навпаки, з особливим замило-

ванням, чи завзяттям, хапалось воно нищити все, в чім тільки що бачило 
красу і вартість життя, все, чим відмежувалось від нестримного руїнного 
буяння, — щоб вернути собі назад ту безоглядну, нічим не стриману свободу 
і волю до боротьби й знищення. І в ній знову поставляло властиву красу й 
насолоду життя.

Як сухе листя, злітало тоді з нього все надбане за ті часи замирення, 
і знову ставала земля одною страшною долиною муки і знущання, перед 
котрою блідла всяка уява і деревеніла мисль. З тривогою й страхом тоді 
питали у себе одні одних сі гірські верхи — користаючи з хвиль, коли хмари 
осідали й закривали їх від пильного ока сього незносного наглядача:

— Що буде нарешті? Чим скінчиться се все?
— Чи виродиться коли-небудь і переживеться безповоротно ся руїнна 

сила?
— Чи перекусають себе, нарешті, на смерть сі заїлі комахи й увільнять 

землю від своєї неситої злоби й знищення?
І старі кострубаті буки на верхах Буківця силкуються протягнути свій 

вік, щоб побачити сей кінець.
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У СВЯТОЇ СОФІЇ

Сильне, радісне почуття обхопило мене, коли я вийшов з свого меш-
кання в тихий переулок, що провадив до собору*. Гадка, що я по стількох 
літах вільного і невільного вигнання знову верстаю ту путь, яку проходив 
п’ятдесят літ тому, держачися за рукав свого батька, наповняла мене со-
лодким настроєм, в якім, мов у добрім старім вині, розпускалася гіркість 
моєї старости, надаючи йому силу і міць.

Дзвони гуділи, перекликаючися між собою з Старого города на Пе-
черськ і Подол*, і їх ритмічні, різноголосі удари підіймали сей настрій поволі 
все вище, до висоти екстазу. Білий мур катедри, котрий обходила улиця, 
різко світивсь немов якимись фосфоричними відблисками. Замурована 
стара митрополича брама* виглядала в сій півтіні таємничо, немов містичні 
ворота, замкнені до в’їзду будучого царя правди. Невиразні лінії на її гер-
бових щитах маячили, як кабалістичні знаки, в котрих замикалося будуче 
воскресення старого життя. В склепінню присадкуватої вежі над брамою, 
в довгім проході, на широкім дідинці маячили невиразні фігури, лунали 
притишені невиразні звуки, і в тім загальнім руху, здавалося, рушалися й 
ходили самі мури, лінії старих веж і бань. В сім чарівнім півсні тратили свою 
реальність навіть фігури городовиків і околодків, і ріжні умундуровані по-
статі, що висідали й проходили в головний вхід, полишений для офіціяльної 
публіки, котру в сю таємну ніч збирає до явки губернаторський циркуляр.

Неофіціяльна публіка, недопущена до сих пространних воріт і широкої 
пути, нескінченним потоком лилася в тісні бічні двері, обставлені поліцією; 
яка умудрялася й тут викликати певний заколот. Пропхавшися через “тісні 
ворота”, розтікалися під низькими склепіннями бічних нав, освітлених для 
такого свята надзвичай багато.

Свічки й паникадила, запалені сим разом, викликали з вікових сутінок 
століттями поховані образи й мальовання, невидні в пітьмі притворів в 
звичайнім часі, і широко розкриті нерухомі очі їх дивилися немов здивовані 
на марних епігонів тисячолітнього життя, що сірим стадом, тісною юрбою 
проходили під ними.

Людський потік все прибував, виносив з темних склепінь притворів в 
середні нави і збивав в тісну нерухому масу людей, що наповняли собою 
вузькі проходи між ґратами, перегородженими важкими масивними стов-
пами. Збиваючися в одноцільну юрбу, публіка вороже ставилася до всяких 
покус зробити якийсь вилім в сім людськім цементі, що заповнив і зв’язав 
в одно всі ріжноманітні складові часті старої святині.

Лояльний індивід міг посуватися тільки на хвилях стихійного людського 
потоку. Всяка ініціятива, всякі проби самостійного руху стрічалиси з осудом 
загалу як вчинок некоректний, як легковаження побожного настрою і за-
інтересовання инших, і просто як особиста образа і провокація.

Коли громадка якихось студентів, мабуть, членів котроїсь патріотичної 
організації, стала пробиватися наперед, запевняючи, що їм приготовлено 
місце в олтарі, публіка стріла з ворожнечею і гнівом сі запевнення і всякий 
вважав своїм святим обов’язком можливо утруднити перехід сим настир-
никам. З великою приємністю дивилася, коли сі патріоти застрягли перед 
ґратами і дячки й поліціянти не спішили їх пропускати далі, і неприємно 
була розчарована, коли по якімсь часі пропустили-таки сих опричників до 
середини.

Похід якогось кучерявого дячка з олтаря, що розпихає невдоволену 
публіку і по якімсь часі знову пробивається назад, викликає вже зовсім не-
похвальні компліменти. Збентежений ними дячок конфіденціяльно виясняє 
свою виїмкову місію — що “для губернатора в олтарі свічки не стало”. Але 
се викликає тільки іронічні замітки і глузування скромних обивателів, які 
иншим разом не одтворили б уст своїх навіть і на звичайного городовика. 
“Обійшовся б і без свічки”, — завважає якийсь смиренний в иншім часі 
богомол. Велике діло — губернатор в Великодню ніч в тисячолітній святині 
князя Ярослава!

І сполошений сими інцидентами святочний настрій тільки поволі вертає 
знову під впливом радісного співу хорів, сяєва світла і блеску старого золота 
в контрасті до темних ликів мальовань.

Людська хвиля виносить мене, кінець кінцем, на середину, і я стою на 
тім самім місці, куди приводив мене, бувало, мій батько в такі великі свята.

Світло великого паникадила в кілька тисяч свічок кидає снопи сяйва 
на блискучий іконостас, на останки мозаїк, обгризених зубами часу, і лихо 
підновлені мальовання. Але заглублення олтарної абсіди по-давньому хова-
ється в півтіні, не вважаючи на ті десятки електричних лямпок, і невеличке 
світельце, завішене на ланцюжку, по-старому кидає непевне світло на осяяну 
легендою віків “Нерушиму Стіну”*.

Світло заломлюється на нерівностях старого склепіння, витворюючи 
немов темняві хмари на старім золоті мозаїкового тла, і по нім неясними 
контурами виступає велетенський образ Богородиці-Оранти*, на які ди-
вилося з вірою й тривогою стільки поколінь киян в трудні хвилі життя. 
В лихі дні свого буття особистого і в тяжкі години, коли ломилося життя 
цілого народу. Від самого фундатора сеї стіни, старого князя Ярослава, до 
великого Романа*, що на звалищах старої могутности Київської держави 



200 ПРОЗА На траві 201У Святої Софії

У СВЯТОЇ СОФІЇ

Сильне, радісне почуття обхопило мене, коли я вийшов з свого меш-
кання в тихий переулок, що провадив до собору*. Гадка, що я по стількох 
літах вільного і невільного вигнання знову верстаю ту путь, яку проходив 
п’ятдесят літ тому, держачися за рукав свого батька, наповняла мене со-
лодким настроєм, в якім, мов у добрім старім вині, розпускалася гіркість 
моєї старости, надаючи йому силу і міць.

Дзвони гуділи, перекликаючися між собою з Старого города на Пе-
черськ і Подол*, і їх ритмічні, різноголосі удари підіймали сей настрій поволі 
все вище, до висоти екстазу. Білий мур катедри, котрий обходила улиця, 
різко світивсь немов якимись фосфоричними відблисками. Замурована 
стара митрополича брама* виглядала в сій півтіні таємничо, немов містичні 
ворота, замкнені до в’їзду будучого царя правди. Невиразні лінії на її гер-
бових щитах маячили, як кабалістичні знаки, в котрих замикалося будуче 
воскресення старого життя. В склепінню присадкуватої вежі над брамою, 
в довгім проході, на широкім дідинці маячили невиразні фігури, лунали 
притишені невиразні звуки, і в тім загальнім руху, здавалося, рушалися й 
ходили самі мури, лінії старих веж і бань. В сім чарівнім півсні тратили свою 
реальність навіть фігури городовиків і околодків, і ріжні умундуровані по-
статі, що висідали й проходили в головний вхід, полишений для офіціяльної 
публіки, котру в сю таємну ніч збирає до явки губернаторський циркуляр.

Неофіціяльна публіка, недопущена до сих пространних воріт і широкої 
пути, нескінченним потоком лилася в тісні бічні двері, обставлені поліцією; 
яка умудрялася й тут викликати певний заколот. Пропхавшися через “тісні 
ворота”, розтікалися під низькими склепіннями бічних нав, освітлених для 
такого свята надзвичай багато.

Свічки й паникадила, запалені сим разом, викликали з вікових сутінок 
століттями поховані образи й мальовання, невидні в пітьмі притворів в 
звичайнім часі, і широко розкриті нерухомі очі їх дивилися немов здивовані 
на марних епігонів тисячолітнього життя, що сірим стадом, тісною юрбою 
проходили під ними.

Людський потік все прибував, виносив з темних склепінь притворів в 
середні нави і збивав в тісну нерухому масу людей, що наповняли собою 
вузькі проходи між ґратами, перегородженими важкими масивними стов-
пами. Збиваючися в одноцільну юрбу, публіка вороже ставилася до всяких 
покус зробити якийсь вилім в сім людськім цементі, що заповнив і зв’язав 
в одно всі ріжноманітні складові часті старої святині.

Лояльний індивід міг посуватися тільки на хвилях стихійного людського 
потоку. Всяка ініціятива, всякі проби самостійного руху стрічалиси з осудом 
загалу як вчинок некоректний, як легковаження побожного настрою і за-
інтересовання инших, і просто як особиста образа і провокація.

Коли громадка якихось студентів, мабуть, членів котроїсь патріотичної 
організації, стала пробиватися наперед, запевняючи, що їм приготовлено 
місце в олтарі, публіка стріла з ворожнечею і гнівом сі запевнення і всякий 
вважав своїм святим обов’язком можливо утруднити перехід сим настир-
никам. З великою приємністю дивилася, коли сі патріоти застрягли перед 
ґратами і дячки й поліціянти не спішили їх пропускати далі, і неприємно 
була розчарована, коли по якімсь часі пропустили-таки сих опричників до 
середини.

Похід якогось кучерявого дячка з олтаря, що розпихає невдоволену 
публіку і по якімсь часі знову пробивається назад, викликає вже зовсім не-
похвальні компліменти. Збентежений ними дячок конфіденціяльно виясняє 
свою виїмкову місію — що “для губернатора в олтарі свічки не стало”. Але 
се викликає тільки іронічні замітки і глузування скромних обивателів, які 
иншим разом не одтворили б уст своїх навіть і на звичайного городовика. 
“Обійшовся б і без свічки”, — завважає якийсь смиренний в иншім часі 
богомол. Велике діло — губернатор в Великодню ніч в тисячолітній святині 
князя Ярослава!

І сполошений сими інцидентами святочний настрій тільки поволі вертає 
знову під впливом радісного співу хорів, сяєва світла і блеску старого золота 
в контрасті до темних ликів мальовань.

Людська хвиля виносить мене, кінець кінцем, на середину, і я стою на 
тім самім місці, куди приводив мене, бувало, мій батько в такі великі свята.

Світло великого паникадила в кілька тисяч свічок кидає снопи сяйва 
на блискучий іконостас, на останки мозаїк, обгризених зубами часу, і лихо 
підновлені мальовання. Але заглублення олтарної абсіди по-давньому хова-
ється в півтіні, не вважаючи на ті десятки електричних лямпок, і невеличке 
світельце, завішене на ланцюжку, по-старому кидає непевне світло на осяяну 
легендою віків “Нерушиму Стіну”*.

Світло заломлюється на нерівностях старого склепіння, витворюючи 
немов темняві хмари на старім золоті мозаїкового тла, і по нім неясними 
контурами виступає велетенський образ Богородиці-Оранти*, на які ди-
вилося з вірою й тривогою стільки поколінь киян в трудні хвилі життя. 
В лихі дні свого буття особистого і в тяжкі години, коли ломилося життя 
цілого народу. Від самого фундатора сеї стіни, старого князя Ярослава, до 
великого Романа*, що на звалищах старої могутности Київської держави 



202 ПРОЗА На траві 203У Святої Софії

вагався між старим Київом і новим Галичем і також старався вичитати будучу 
долю свою і свого народу на сім образі. Так само, як чотириста літ пізніше 
великий гетьман* по несподіваних своїх тріюмфах ширяв отут гадками про 
“українську удільну державу”, силу і славу українського народу “по Вислу, 
по Краків”...

Величне, безпристрасне лице ледве видніє. Простягнені догори руки 
фігури губляться в пітьмі. Пригноблена силою бід і руїн, що спадають на 
се многострадальне місто і його люд, з стриманим спокоєм скорботи вона 
показує сію таємничу напись, котрої великі чорні букви, як магічні зна-
ки, маячать між двома рядами фантастичних лілій: “Бог посеред його, і 
не подвижеться, поможе йому Бог завтра з раннього рана”*... Самопевні 
слова, виведені на сій арці тому тисячу літ в якімсь пророчім екстазі, стоять 
непорушно справді, оправдуючи свою легенду, яка уноситься над усіма 
змінами сього бурхливого, повного непевности й тривог, життя, над його 
катастрофами, руїнами і новими відродженнями з старого попілу.

Паникадило рухається ледве помітно, і відблиски його світла світяться 
й гаснуть на блискучих площах нерівно вигладжених мурів, на заломах іко-
ностасу, на кристалах мозаїк. Се легке мерехтіння, і хвилі кадила, і могутні 
удари звуків вносять рух і життя в мертве, нерухоме, закостеніле царство 
сих архітектонічних форм і мальовничих окрас.

Воно рухається і оживає, і викликає в уяві образи й настрої минувшини. 
Вони такі, що поривають і уносять з собою зачаровану душу, переможену 
ритмом сих співів і натовпом сих невідступних споминів.

Сей білий ангел благовіщення на олтарнім стовпі в своїм манернім ру-
хові — чом він гіпнотизує мене так сими образами, що виплинули звідкись 
в моїй уяві? Не знати, чи з якихось оповідань виринули вони, чи з давно 
прочитаної книжки, чи з колишніх оповідань батька й моїх хлоп’ячих мрій 
у сій старій катедрі?

Молодеча постать сього ангела викликає в моїй уяві фігуру хлоп’яти —
тендітного, з довгою, тонкою шийкою, білявою головкою і сумними, мрій-
ливими очима, як на старих портретних бюстах хлопців римської цісарської 
доби. Коли великий князь стояв на своїм “царськім місці” в великі свята, і 
перед ним — його молодші сини й свояки, — і сей білявий хлопець стояв 
з ними і водив своїми замріяними очима по святих образах, золотоубраних 
крилошанах, що виднілися в олтарі, і пишних боярах, що в дорогих царго-
родських оксамитах і шубах соболиних обстояли князя і княжичів.

Він виріс серед них з маленькости і, властиво, не пам’ятав иншого, свого 
двору. Він був меншим сином смоленського князя, погромленого великим 
князем на спілку з братами. Смоленський князь поліг у бою і дружина його. 

Волость забрав київський князь, а син опинився в почесній неволі на київ-
ськім дворі і виростає тут в непевній ролі не то закладника, не то будучого 
князя. В інтересах київської політики краще було б, щоб його зовсім не було; 
але коли вже Господь судив йому жити, у великого князя не стає сумління 
послухати декотрих практичних дорадників своїх і зробити хлопцеві кінець.

Молодий княжич виростає, окружений жалісним спочуттям, як невинна 
жертва нещастя, і підозріливим страхом, як джерело будучих замішань і 
війн, коли він з часом схоче доходити своєї “отчини”.

Він справді живе під вражінням трагічної долі, яка спіткала його рід. 
Про неї ніколи ніхто не оповість йому докладно, боячися гніву великого 
князя. Але з тим більшою, жагучою цікавістю молодий княжич хапає й 
сплітає разом ті урвані слова і згадки, які доводиться йому почути, і з тим 
більшим завзяттям його уява працює над відгаданням цілої сеї історії в її 
найбільш укритих і таємних подробицях.

От і тепер, стоячи в церкві, він з особливою увагою спиняє свій погляд 
на сивім обличчю боярина Воротислава, на його дебелій статі, зап’ятій фіо-
летовим корзном з срібними квітками. Про сього Воротислава він почув 
недавно, що то він головно причинився до погрому й смерти його батька, і 
сумні очі молодого княжича напружено придивляються до нього, до його 
рук, пригадують лінії меча, котрий бачили колись у його руках. Від сих рук 
і меча повстають образи кривавої смерти його батька, котрого він ніколи не 
бачив, але уявляє його фантастичну фігуру далеко ясніше, ніж тих людей, 
яких бачить наоколо себе.

Але душа його не загорається від тих образів мстивими пожадання-
ми. Він почуває певну боязку відразу перед сими руками, які проливали 
кров людську. Але думає не про пімсту, а про те, як, мабуть, боязко і 
тяжко старому Воротиславові стояти перед лицем Божим з замащеними 
людською кров’ю руками, і як мусить бути йому страшно Страшного суду 
Божого, що взище кожду кров, пролиту від руки чоловіка. Йому згадалися 
слова, якось сказані чорним попом Никитою, приставленим до молодих 
княжат в науку їм: “Мужи кровей і льсти не преполовят дней своїх”1.  
І він задумався над тим, чому ж дожив такої старости Воротислав, ви-
нний стільки крови, і чи не була рання смерть його батька Божою карою 
за кров, проливану ним?

Молодий княжич був щирим прихильником “нової віри”. Його душа, 
журлива і ніжна, боязко тулилася в атмосфері вічних війн, насильств і кро-
вавих розправ, яка огортала його на княжім дворі — так, наче милосердне 

1 Проливателі крови й лукавці не доживуть і половини людського віку.
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вагався між старим Київом і новим Галичем і також старався вичитати будучу 
долю свою і свого народу на сім образі. Так само, як чотириста літ пізніше 
великий гетьман* по несподіваних своїх тріюмфах ширяв отут гадками про 
“українську удільну державу”, силу і славу українського народу “по Вислу, 
по Краків”...

Величне, безпристрасне лице ледве видніє. Простягнені догори руки 
фігури губляться в пітьмі. Пригноблена силою бід і руїн, що спадають на 
се многострадальне місто і його люд, з стриманим спокоєм скорботи вона 
показує сію таємничу напись, котрої великі чорні букви, як магічні зна-
ки, маячать між двома рядами фантастичних лілій: “Бог посеред його, і 
не подвижеться, поможе йому Бог завтра з раннього рана”*... Самопевні 
слова, виведені на сій арці тому тисячу літ в якімсь пророчім екстазі, стоять 
непорушно справді, оправдуючи свою легенду, яка уноситься над усіма 
змінами сього бурхливого, повного непевности й тривог, життя, над його 
катастрофами, руїнами і новими відродженнями з старого попілу.

Паникадило рухається ледве помітно, і відблиски його світла світяться 
й гаснуть на блискучих площах нерівно вигладжених мурів, на заломах іко-
ностасу, на кристалах мозаїк. Се легке мерехтіння, і хвилі кадила, і могутні 
удари звуків вносять рух і життя в мертве, нерухоме, закостеніле царство 
сих архітектонічних форм і мальовничих окрас.

Воно рухається і оживає, і викликає в уяві образи й настрої минувшини. 
Вони такі, що поривають і уносять з собою зачаровану душу, переможену 
ритмом сих співів і натовпом сих невідступних споминів.

Сей білий ангел благовіщення на олтарнім стовпі в своїм манернім ру-
хові — чом він гіпнотизує мене так сими образами, що виплинули звідкись 
в моїй уяві? Не знати, чи з якихось оповідань виринули вони, чи з давно 
прочитаної книжки, чи з колишніх оповідань батька й моїх хлоп’ячих мрій 
у сій старій катедрі?

Молодеча постать сього ангела викликає в моїй уяві фігуру хлоп’яти —
тендітного, з довгою, тонкою шийкою, білявою головкою і сумними, мрій-
ливими очима, як на старих портретних бюстах хлопців римської цісарської 
доби. Коли великий князь стояв на своїм “царськім місці” в великі свята, і 
перед ним — його молодші сини й свояки, — і сей білявий хлопець стояв 
з ними і водив своїми замріяними очима по святих образах, золотоубраних 
крилошанах, що виднілися в олтарі, і пишних боярах, що в дорогих царго-
родських оксамитах і шубах соболиних обстояли князя і княжичів.

Він виріс серед них з маленькости і, властиво, не пам’ятав иншого, свого 
двору. Він був меншим сином смоленського князя, погромленого великим 
князем на спілку з братами. Смоленський князь поліг у бою і дружина його. 

Волость забрав київський князь, а син опинився в почесній неволі на київ-
ськім дворі і виростає тут в непевній ролі не то закладника, не то будучого 
князя. В інтересах київської політики краще було б, щоб його зовсім не було; 
але коли вже Господь судив йому жити, у великого князя не стає сумління 
послухати декотрих практичних дорадників своїх і зробити хлопцеві кінець.

Молодий княжич виростає, окружений жалісним спочуттям, як невинна 
жертва нещастя, і підозріливим страхом, як джерело будучих замішань і 
війн, коли він з часом схоче доходити своєї “отчини”.

Він справді живе під вражінням трагічної долі, яка спіткала його рід. 
Про неї ніколи ніхто не оповість йому докладно, боячися гніву великого 
князя. Але з тим більшою, жагучою цікавістю молодий княжич хапає й 
сплітає разом ті урвані слова і згадки, які доводиться йому почути, і з тим 
більшим завзяттям його уява працює над відгаданням цілої сеї історії в її 
найбільш укритих і таємних подробицях.

От і тепер, стоячи в церкві, він з особливою увагою спиняє свій погляд 
на сивім обличчю боярина Воротислава, на його дебелій статі, зап’ятій фіо-
летовим корзном з срібними квітками. Про сього Воротислава він почув 
недавно, що то він головно причинився до погрому й смерти його батька, і 
сумні очі молодого княжича напружено придивляються до нього, до його 
рук, пригадують лінії меча, котрий бачили колись у його руках. Від сих рук 
і меча повстають образи кривавої смерти його батька, котрого він ніколи не 
бачив, але уявляє його фантастичну фігуру далеко ясніше, ніж тих людей, 
яких бачить наоколо себе.

Але душа його не загорається від тих образів мстивими пожадання-
ми. Він почуває певну боязку відразу перед сими руками, які проливали 
кров людську. Але думає не про пімсту, а про те, як, мабуть, боязко і 
тяжко старому Воротиславові стояти перед лицем Божим з замащеними 
людською кров’ю руками, і як мусить бути йому страшно Страшного суду 
Божого, що взище кожду кров, пролиту від руки чоловіка. Йому згадалися 
слова, якось сказані чорним попом Никитою, приставленим до молодих 
княжат в науку їм: “Мужи кровей і льсти не преполовят дней своїх”1.  
І він задумався над тим, чому ж дожив такої старости Воротислав, ви-
нний стільки крови, і чи не була рання смерть його батька Божою карою 
за кров, проливану ним?

Молодий княжич був щирим прихильником “нової віри”. Його душа, 
журлива і ніжна, боязко тулилася в атмосфері вічних війн, насильств і кро-
вавих розправ, яка огортала його на княжім дворі — так, наче милосердне 

1 Проливателі крови й лукавці не доживуть і половини людського віку.
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спочуття, яке окружило малого сироту на порозі свідомости, навіки витис-
нуло свою печать на його душі.

Він з жахом думав, що йому прийдеться з часом також їхати на війну, 
брати участь в кривавій бійці “в полку”. “Княженіє не може бути без крови, 
а мир — без гріха”, — пригадувались йому слова, сказані його кормиль-
цем у відповідь на науки Никити, які в глибині свого переконання старий 
боярин не вважав відповідними для княжат і бояр, а хіба для попівських 
дітей і чорноризців. Але бути самому “мужем кровей і льсти” — перед сим 
боязко здригалася уява княжича.

Йому пригадувалося, як він плакав на княжих ловах над підстріленою 
ланею, побачивши, як течуть сльози з її сумних, ніжних очей, неначе люд-
ських, і хтось з докором сказав тоді, що він сам виглядає, як пострілена лань, 
і очі у нього такі ж. Він не стидався сього і не мав амбіції бути подібним 
до сих проливателів крови і насильників, сміливих і нестримних. Він мав 
инші взірці й пориви, котрі носилися в його уяві, коли очі його перебігали 
по мозаїках і мальованнях нової катедри.

Але найкращої історії, котру любив він найбільше, не було тут. То була 
історія про Йоасафа, царевича індійського, і старця Варлаама*. Її розповів 
йому ігумен святого Дмитра* Варлаам, як історію свого патрона.

Старий ігумен, що сам покинув для печери двір великокняжий, де був 
першим боярином, і не убоявся гніва і прещення княжого, що збирався роз-
копати і знищити Печерський монастир за те, що постригли без волі його 
такого потрібного йому мужа, — він глянув у душу отрока і зрозумів її. 
Провидячи сумну й криваву долю, яка жде його на дворі княжім, умисно 
розповів йому сю історію про царевича індійського, що зараня спізнав усю 
суєту і нищету світову і, возлюбивши пустиню, покинув для неї царство своє.

Так зробив старий ігумен те, що його іменник, мітичний старець Варла-
ам зробив з Йоасафом, під видом купця, що має на продаж дорогоцінний 
камінь, пройшовши до царевича і замість каміння наділивши його дорого-
ціннішим над усі скарби світа — пізнанням марности світової слави.

Ся історія про царевича, захованого батьком від усіх сумних вражінь 
життя, який, одначе, доходить до розуміння світової марности й непевнос-
ти, пізнає правдиву віру, стає духовним батьком свого батька, навертаючи 
його на праву віру, і потайки кидає своє царство, настановивши царем 
свого боярина, — ніколи не могла наситити молодого княжича. При кождій 
нагоді не переставав він розповідати її княжні Предславі, повірниці своїх 
таємних мрій, одинокій з київської родини, яка любила його щиро і яку він 
теж дуже любив. Дуже зручно вигадував ріжні приводи для того, щоб піти 
до святого Димитрія, до ігумена Варлаама і розпитати про ріжні подробиці 
сеї дивної повісти. І старий ігумен старанно відгребав в своїй пам’яті пів-
призабуті епізоди, притчі й промови, сердечно жалуючи, що йому не спало 

на гадку казати записати сю повість, коли він почув її, як історію свого 
святого патрона, від сірійських греків в Царгороді.

Один раз він пригадав притчу про смертну трубу. Цар, їдучи з великою 
славою на колісниці посеред свого двору, стрів на дорозі двох людей — 
схорованих, ледве живих, убогих і обдертих. Скочивши з колісниці, він 
упав перед ними й поклонився до землі. Його бояре і дворяне стали дуже 
негодувати і відказувати за таке пониження гідности царської і доручили 
царському братові остерегти царя, аби “не досаждав висоті царського він-
ця”. Тоді цар надвечір післав вісника свого з трубою під ворота брата свого, 
аби затрубив йому. А то був прийнятий в царстві знак: кого цар засудив на 
смерть, посилав йому перед ворота вісника з трубою, щоб засуджений знав, 
що його чекає. І брат царський, зачувши трубу, ще не знаючи причини, став 
уже готовитися до смерти, і рано попрощався з сім’єю своєю і домом своїм 
і пішов до двору царського, готовий прийняти смерть, в смертній одежі, 
окружений плачущою родиною своєю. Цар же сказав йому: “Нерозумний 
чоловіче! Ти, не знаючи ніякої вини за собою, лише зачувши трубу, від 
мене, рідного і подібно смертного брата твого, приготовився до смерти. А 
мені дорікався єси, що я понизив гідність свою царську, стрівши вісників 
смертного кінця, — тих убогих калік, що нагадували мені недалеку смерть, 
коли, повний всякої вини, я мушу стати перед Богом!”

Иншим разом оповів він йому притчу про ковчеги царські. Як-то цар 
хотів поучити своїх боярів, щоб не важили велико зверхнього блиску й 
братства над внутрішню вартість. Сказав для сього зробити чотири ковче-
ги. В два положив костей мертвих і смердящих, а зверху золотом поковав, 
а в два инші всередину поклав золоті узорочія й каміння чесні, і аромати 
дорогі, зверху ж казав засмолити смолою. І, покликавши бояр, казав їм 
вгадати, чого варті ковчеги золотоковані, а чого посмолені. Коли ж бояри 
велико важили ковчеги золотоковані, а зневажали ті посмолені, відкрив їх 
і сказав: “Такий-то світ! Ті, що ходять в золоті, всередині часто бувають 
повні гріховного смороду, а ті, що в заялозених рубцях, — повні аромату 
святости”...

Найбільше ж вражали молодого княжича історії про те, як розсипалися 
в ніщо хитрощі найзавзятіших, найлукавіших ворогів, волхвів і мудреців, 
яких Йоасафів батько вишукував на те, щоб відвести молодого царевича 
від аскетичної мудрости. Вони мали заплутати його в сіті софістики, за-
чарувати ріжними принадами, спокусити на світову розкіш і на “женскоє 
желаніє, єже єсть паче всего любимоє требованіє”. Але що ж? Волхв Февда, 
що насилав чари на царевича, вступивши з ним у розмову, підпадає сам 
впливам його щирого переконання. Палить свої чародійні книги й тікає в 
пустиню. Инший волхв, Нахор, покликаний на те, щоб своєю софістикою 
збити Йоасафа, бачить себе зневоленим тримати його сторону. Арахія, 
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спочуття, яке окружило малого сироту на порозі свідомости, навіки витис-
нуло свою печать на його душі.

Він з жахом думав, що йому прийдеться з часом також їхати на війну, 
брати участь в кривавій бійці “в полку”. “Княженіє не може бути без крови, 
а мир — без гріха”, — пригадувались йому слова, сказані його кормиль-
цем у відповідь на науки Никити, які в глибині свого переконання старий 
боярин не вважав відповідними для княжат і бояр, а хіба для попівських 
дітей і чорноризців. Але бути самому “мужем кровей і льсти” — перед сим 
боязко здригалася уява княжича.

Йому пригадувалося, як він плакав на княжих ловах над підстріленою 
ланею, побачивши, як течуть сльози з її сумних, ніжних очей, неначе люд-
ських, і хтось з докором сказав тоді, що він сам виглядає, як пострілена лань, 
і очі у нього такі ж. Він не стидався сього і не мав амбіції бути подібним 
до сих проливателів крови і насильників, сміливих і нестримних. Він мав 
инші взірці й пориви, котрі носилися в його уяві, коли очі його перебігали 
по мозаїках і мальованнях нової катедри.

Але найкращої історії, котру любив він найбільше, не було тут. То була 
історія про Йоасафа, царевича індійського, і старця Варлаама*. Її розповів 
йому ігумен святого Дмитра* Варлаам, як історію свого патрона.

Старий ігумен, що сам покинув для печери двір великокняжий, де був 
першим боярином, і не убоявся гніва і прещення княжого, що збирався роз-
копати і знищити Печерський монастир за те, що постригли без волі його 
такого потрібного йому мужа, — він глянув у душу отрока і зрозумів її. 
Провидячи сумну й криваву долю, яка жде його на дворі княжім, умисно 
розповів йому сю історію про царевича індійського, що зараня спізнав усю 
суєту і нищету світову і, возлюбивши пустиню, покинув для неї царство своє.

Так зробив старий ігумен те, що його іменник, мітичний старець Варла-
ам зробив з Йоасафом, під видом купця, що має на продаж дорогоцінний 
камінь, пройшовши до царевича і замість каміння наділивши його дорого-
ціннішим над усі скарби світа — пізнанням марности світової слави.

Ся історія про царевича, захованого батьком від усіх сумних вражінь 
життя, який, одначе, доходить до розуміння світової марности й непевнос-
ти, пізнає правдиву віру, стає духовним батьком свого батька, навертаючи 
його на праву віру, і потайки кидає своє царство, настановивши царем 
свого боярина, — ніколи не могла наситити молодого княжича. При кождій 
нагоді не переставав він розповідати її княжні Предславі, повірниці своїх 
таємних мрій, одинокій з київської родини, яка любила його щиро і яку він 
теж дуже любив. Дуже зручно вигадував ріжні приводи для того, щоб піти 
до святого Димитрія, до ігумена Варлаама і розпитати про ріжні подробиці 
сеї дивної повісти. І старий ігумен старанно відгребав в своїй пам’яті пів-
призабуті епізоди, притчі й промови, сердечно жалуючи, що йому не спало 

на гадку казати записати сю повість, коли він почув її, як історію свого 
святого патрона, від сірійських греків в Царгороді.

Один раз він пригадав притчу про смертну трубу. Цар, їдучи з великою 
славою на колісниці посеред свого двору, стрів на дорозі двох людей — 
схорованих, ледве живих, убогих і обдертих. Скочивши з колісниці, він 
упав перед ними й поклонився до землі. Його бояре і дворяне стали дуже 
негодувати і відказувати за таке пониження гідности царської і доручили 
царському братові остерегти царя, аби “не досаждав висоті царського він-
ця”. Тоді цар надвечір післав вісника свого з трубою під ворота брата свого, 
аби затрубив йому. А то був прийнятий в царстві знак: кого цар засудив на 
смерть, посилав йому перед ворота вісника з трубою, щоб засуджений знав, 
що його чекає. І брат царський, зачувши трубу, ще не знаючи причини, став 
уже готовитися до смерти, і рано попрощався з сім’єю своєю і домом своїм 
і пішов до двору царського, готовий прийняти смерть, в смертній одежі, 
окружений плачущою родиною своєю. Цар же сказав йому: “Нерозумний 
чоловіче! Ти, не знаючи ніякої вини за собою, лише зачувши трубу, від 
мене, рідного і подібно смертного брата твого, приготовився до смерти. А 
мені дорікався єси, що я понизив гідність свою царську, стрівши вісників 
смертного кінця, — тих убогих калік, що нагадували мені недалеку смерть, 
коли, повний всякої вини, я мушу стати перед Богом!”

Иншим разом оповів він йому притчу про ковчеги царські. Як-то цар 
хотів поучити своїх боярів, щоб не важили велико зверхнього блиску й 
братства над внутрішню вартість. Сказав для сього зробити чотири ковче-
ги. В два положив костей мертвих і смердящих, а зверху золотом поковав, 
а в два инші всередину поклав золоті узорочія й каміння чесні, і аромати 
дорогі, зверху ж казав засмолити смолою. І, покликавши бояр, казав їм 
вгадати, чого варті ковчеги золотоковані, а чого посмолені. Коли ж бояри 
велико важили ковчеги золотоковані, а зневажали ті посмолені, відкрив їх 
і сказав: “Такий-то світ! Ті, що ходять в золоті, всередині часто бувають 
повні гріховного смороду, а ті, що в заялозених рубцях, — повні аромату 
святости”...

Найбільше ж вражали молодого княжича історії про те, як розсипалися 
в ніщо хитрощі найзавзятіших, найлукавіших ворогів, волхвів і мудреців, 
яких Йоасафів батько вишукував на те, щоб відвести молодого царевича 
від аскетичної мудрости. Вони мали заплутати його в сіті софістики, за-
чарувати ріжними принадами, спокусити на світову розкіш і на “женскоє 
желаніє, єже єсть паче всего любимоє требованіє”. Але що ж? Волхв Февда, 
що насилав чари на царевича, вступивши з ним у розмову, підпадає сам 
впливам його щирого переконання. Палить свої чародійні книги й тікає в 
пустиню. Инший волхв, Нахор, покликаний на те, щоб своєю софістикою 
збити Йоасафа, бачить себе зневоленим тримати його сторону. Арахія, 
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головний дорадник царя в заходах против Йоасафа, кінець кінцем, виявляє 
себе потайним прихильником християнства, готовим в небезпечну хвилю 
стати по його стороні.

Всі вони оден по одному переходять на сторону християнського аскетиз-
му, і нарешті сам цар, всіма полишений, захитується теж у своїм завзяттю 
й переходить теж на науку сина.

Тоді, віддавши все під власть нової віри, царевич уважає можливим 
сповнити своє сердечне бажання. Покинувши потайки царство на Арахію, 
він уночі виходить з своєї блискучої палати, щоб іти в пустиню.

Ся хвиля, коли царевич, властиво, вже цар, — востаннє покидає всі 
примани світові, славу і розкіш, щоб кинутися в обійми пустині, особливо 
екзальтувала молодого княжича.

Серед нічної тиші виходить царевич з своєї столиці, по дорозі вступає 
до хижі якогось бідака і, як останню милостиню, віддає йому свої царські 
одяги, і потім, в самій волосінниці, яку носив він під своєю царською оде-
жею, пускається в пустиню. Перед ним, нарешті, відкривається те правдиве 
життя, про яке він мріяв весь час своїх спокус:

Прийми мя, прийми мя, красная пустине, 
Мій раю, розмаю!
Сокрий мя перед очима людськими 
До віку мого! –

імпровізував княжич пісню Йоасафа, з захватом співаючи її на самоті:
Минають, минають князівства і царства, 
Як цвіти весняні.
Білесенькі квіти виростають з крови, 
Буйнесенькі вітри хилять густі трави 
На гучнім полку.

Княжна Предслава з здивованням і тривогою дивилася на свого това-
риша, слухаючи його оповідань. Його однолітка, вона була натурою зовсім 
инша — в ній так же мало було дівочої слабости, як в княжичу — муж-
ньої сили. Велика, фізично сильна, вона і духом виявляла з себе доньку 
тих княгинь, що своїми радами кермували думою своїх князів, в потребі 
висилали на війну полки і без милосердя криваво давили супротивні рухи. 
Духова і фізична ніжність, чутливість і безрадність її товариша будила в 
ній жіночі інстинкти спочуття і опіки слабшому і на сій основі виростало і 
дужало в ній її чуття до нього. Але своє і його життя вона не уявляла собі 
инакше, як у вирощеній родинними традиціями і призвичаєннями атмосфері 
княжого життя.

Вона любила мріяти і розмовляти на тему, піддану, очевидно, якимись 
розмовами старшого окруження, про те, як вони вирісши поберуться і ве-

ликий князь-батько віддасть їм у посаг їх отчину, смоленське князівство. 
Вона буде товаришкою і помічницею свого князя і своєю радою й поміччю 
поможе йому зайняти почесне місце в княжім роді, стати сильною ногою в 
своїй землі, дійти могутности і слави.

Коли він захоплювався християнськими образами й ідеями, в тім про-
мовляла їй до почуття та душевна ніжність і поетичність, яка проявлялася в 
сих його настроях. Але самі сі ідеї, і особливо сей християнський аскетизм, 
його відраза і боязнь перед світом, були їй глибоко чужі й несимпатичні.

“Нова віра” не забирала її. Княжна зіставалася зв’язаною всім єством 
своїм з старим предківським життям, його звичаями і обичаями, настроя-
ми і поглядами, якими була взагалі міцно перейнята — як звичайно більш 
консервативна жіноча половина двору “Ольжин терем”*.

Християнські обряди, які приходилося княжні сповняти, служби й мо-
литви, не зачіпали внутрішньої, інтимної сторони її життя, як і величезної 
більшости сього “нового стада Христового”. Княжна також, як і воно, готова 
була байдуже й поблажливо ставитися до нових форм культу, поки він не 
претендував на сю внутрішню сторону життя. Але тривожно і підозріливо 
стрепенулася, коли почула, що під сими зверхніми формами входить якась 
сувора, неподатна і невблаганна сила та грозить знищенням і загладою 
всім радостям життя, які виростали на старім ґрунті, і зокрема — всім її 
планам і мріям.

Княжна пробувала суперечити свому приятелеві, коли він з захватом 
оповідав їй якісь християнські історії, якісь аскетичні легенди, в роді Йо-
асафової. Вона доводила, що не мудро відрікатися від світових утіх, даних 
чоловікові, від усього того, що посилає йому доля. Не розумно закопуватися 
в темну печеру від ясного сонця, від веселого лиця світу; зрікатися багатства, 
слави, любови й тікати в пустиню, щоб мучити себе не знати для кого й для 
чого, без усякої користи для себе й людей.

Вона дорікала йому, що він, потомок славного княжого роду, дав потяг-
нути себе вірі, видуманій для бідних, худородних і нещасливих на те, щоб їх 
в гіркій долі потішати й манити надіями на щастя й нагороду по смерті. Всі 
старі й розумні люде кажуть напевне, що ніякої нагороди по смерті нема, а 
продовжується життя тутешнє: хто на сім світі панував — пануватиме й на 
тім, хто був убогим, невільником, калікою за життя — буде ним і по смерті, 
і тому всі розумні люде пильнують бути щасливими, сильними, славними за 
життя, щоб свою славу, могутність і багатство понести й за могилу.

Або знов плакала, обіймала й цілувала його, благаючи для неї, для її 
любови до нього покинути такі страшні гадки про те, щоб кинути світ і йти 
в пустиню. Докоряла, що він забув усі давніші свої обіцянки й заміри. Що 
він як боягуз чіпається за якісь чернецькі вигадки, не чуючи сили в собі, не 
маючи відваги стати до життьової боротьби за свої права, за батьківський 
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головний дорадник царя в заходах против Йоасафа, кінець кінцем, виявляє 
себе потайним прихильником християнства, готовим в небезпечну хвилю 
стати по його стороні.

Всі вони оден по одному переходять на сторону християнського аскетиз-
му, і нарешті сам цар, всіма полишений, захитується теж у своїм завзяттю 
й переходить теж на науку сина.

Тоді, віддавши все під власть нової віри, царевич уважає можливим 
сповнити своє сердечне бажання. Покинувши потайки царство на Арахію, 
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Ся хвиля, коли царевич, властиво, вже цар, — востаннє покидає всі 
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До віку мого! –

імпровізував княжич пісню Йоасафа, з захватом співаючи її на самоті:
Минають, минають князівства і царства, 
Як цвіти весняні.
Білесенькі квіти виростають з крови, 
Буйнесенькі вітри хилять густі трави 
На гучнім полку.

Княжна Предслава з здивованням і тривогою дивилася на свого това-
риша, слухаючи його оповідань. Його однолітка, вона була натурою зовсім 
инша — в ній так же мало було дівочої слабости, як в княжичу — муж-
ньої сили. Велика, фізично сильна, вона і духом виявляла з себе доньку 
тих княгинь, що своїми радами кермували думою своїх князів, в потребі 
висилали на війну полки і без милосердя криваво давили супротивні рухи. 
Духова і фізична ніжність, чутливість і безрадність її товариша будила в 
ній жіночі інстинкти спочуття і опіки слабшому і на сій основі виростало і 
дужало в ній її чуття до нього. Але своє і його життя вона не уявляла собі 
инакше, як у вирощеній родинними традиціями і призвичаєннями атмосфері 
княжого життя.

Вона любила мріяти і розмовляти на тему, піддану, очевидно, якимись 
розмовами старшого окруження, про те, як вони вирісши поберуться і ве-

ликий князь-батько віддасть їм у посаг їх отчину, смоленське князівство. 
Вона буде товаришкою і помічницею свого князя і своєю радою й поміччю 
поможе йому зайняти почесне місце в княжім роді, стати сильною ногою в 
своїй землі, дійти могутности і слави.

Коли він захоплювався християнськими образами й ідеями, в тім про-
мовляла їй до почуття та душевна ніжність і поетичність, яка проявлялася в 
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його відраза і боязнь перед світом, були їй глибоко чужі й несимпатичні.

“Нова віра” не забирала її. Княжна зіставалася зв’язаною всім єством 
своїм з старим предківським життям, його звичаями і обичаями, настроя-
ми і поглядами, якими була взагалі міцно перейнята — як звичайно більш 
консервативна жіноча половина двору “Ольжин терем”*.
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литви, не зачіпали внутрішньої, інтимної сторони її життя, як і величезної 
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асафової. Вона доводила, що не мудро відрікатися від світових утіх, даних 
чоловікові, від усього того, що посилає йому доля. Не розумно закопуватися 
в темну печеру від ясного сонця, від веселого лиця світу; зрікатися багатства, 
слави, любови й тікати в пустиню, щоб мучити себе не знати для кого й для 
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Вона дорікала йому, що він, потомок славного княжого роду, дав потяг-
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і тому всі розумні люде пильнують бути щасливими, сильними, славними за 
життя, щоб свою славу, могутність і багатство понести й за могилу.

Або знов плакала, обіймала й цілувала його, благаючи для неї, для її 
любови до нього покинути такі страшні гадки про те, щоб кинути світ і йти 
в пустиню. Докоряла, що він забув усі давніші свої обіцянки й заміри. Що 
він як боягуз чіпається за якісь чернецькі вигадки, не чуючи сили в собі, не 
маючи відваги стати до життьової боротьби за свої права, за батьківський 
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стіл, за княженіє для себе і для неї. Що він тікає з бойовища, вимовляючися 
якимись монашими заповідями й житіями. 

Все се не помагало нічого. 
На всі такі міркування княжич відповідав вивченими тирадами про 

марність сього світу і про все, що жде чоловіка за гробом. І треба признати, 
що сі його відомості про те, що діється з душею умерлою зараз по смерти, 
в день третій, дев’ятий і сороковий, що робить вона і де пробуває пізніше, 
які утіхи мають душі праведні і як мучаться душі грішних і за які гріхи, — сі 
відомості своєю докладністю й багатством деталів забивали неясні й дуже 
загальні поняття, які княжна могла зачерпнути від своїх близьких, що стояли 
на ґрунті старої віри.

Перекази про мандрування душі, її потреби і появи близьким, які про-
бувала вона використати, виглядали як невиразні контури хмар, які тільки 
нагадують щось і міняються перше ніж попробуєш докладніше вислідити їх 
рисунок. Вони не могли витримати ніякої конкуренції з рішучими, катего-
ричними рішеннями, перенятими від попа Никити і з повною вірою проголо-
шуваними княжичем. Так само й загальні та нехитрі накази старої морали 
не могли мірятися з Божими заповідями й науками, точними, деталічними, 
імперативними, загостреними карами і нагородами, які рецитував він. Старі 
боги не промовляли так до людей, а лишали їм жити своїм розумом...

Так само не помагали докори, благання, пестощі.
Навпаки, княжна побачила з жалем і гнівом, що її приятель починає 

відтягатися від сих розмов, зі страхом і відразою тікає від її невинних 
ласк, немов від чогось страшного, погибельного, грішного і нечистого. З 
тим провидінням, яке дає любов, вона скоро відгадала чужу і дику для неї 
психологію, що лежала під сим страхом і відразою. Уяву княжича, перед 
тим ясну і чисту, аскетичні оповідання наповнили тривожними гадками і 
страхами про прелесть жіночу, і він викликав їх в собі, власне, своїм ба-
жанням їх уникнути.

До того ж у його становищі приязнь і любов до своєї товаришки дитя-
чих літ була майже одинока річ, котру він міг пожертвувати й зложити на 
алтар аскетичного самовідречення. З безоглядністю молодости і завзяттям 
прозеліта він спішив спалити на сім жертвеннику одиноку приязнь, яка 
освітлювала йому дотеперішнє життя, щоб усім серцем належати новій 
улюблениці — “прекрасній пустині”.

Княжну глибоко ображала така легковажність, таке відношення. Але 
інстинкт жінки-опікунки брав перемогу над сим почуттям образи, і душу 
її обіймало гаряче бажання вирвати приятеля з власти тих злих чарів, що 
оплутали його. Звільнити від тих темних духів, що грозили не тільки від-
няти його від неї, але й йому самому затьмити світ життя, відібрати світлу 

радість, всі втіхи і вкинути в темну безодню вічного страху перед Божими 
наказами і карами, перед можливістю провини і непростимого гріха.

І вона поборювала в собі почуття жалю й обурення, що підіймалися в ній. 
Давила в собі гнівні слова і пробувала знову ласкавими словами заспокоїти 
його. Виявляла цікавість до його улюблених ідей і навіть нехитро лукавила, 
щоб приспати його насторожену підозріливість; заявляла своє спочуття 
тим гадкам, які він висловлював, своє заінтересовання тими історіями, які 
він оповідав. Просила його щось оповісти з своїх улюблених історій про 
царевича Йоасафа або про старих пустинників і нових подвижників, що 
об’явилися в Київі на Дніпрових горах, в старих тамошніх печерах.

І от княжна стоїть на сих хорах з збентеженою душею, придивляючися 
до фігури сього благовіщенського ангела, що й їй, як мені, своєю ясною 
молодечою ніжністю пригадує стать смоленського княжича.

Його нема вже долі між княжим двором — навіть у великі свята він не 
приходить до своїх опікунів. Півтора роки тому він пішов до св. Димитрія, 
просячи старого ігумена Варлаама прийняти його в послух, і той прийняв 
його. Молодий княжич з запалом віддався сповнюванню служб, які йому 
поручувано. Чим грубіші, тяжші, невідповідні для його високого роду вони 
здавалися, з тим більшим завзяттям він їх сповняв і усильно випрошував 
у ігумена і старця, которому його поручено, роботи найбільш прикрі й об-
ридливі.

Він услугував в монастирській келарні й пекарні, замітав подвір’я, чис-
тив стайню, брався пасти монастирську худобу. І йому робило се особливу 
втіху, коли инші монастирські служки, серед котрих були смерди й холопи, 
люди, записані монастиреві боярами й князями, або такі, що йшли в монастир 
на легке життя, — брали його на глум, висмівали, зачіпалися з ним і навіть 
побивали. Гостру радість, яка його при тім обіймала, він стримував тільки 
думкою, що, може, він своєю гордістю й пихою підвів їх на гріх лайки і 
бійки і таким чином немов спасає свою душу їх коштом.

Його руки вкрилися мозолями від сокири й лопати, котрими він працю-
вав, а коліна — струпами від неустанних поклонів і всеночного колінного 
стояння на молитві. Він зблід і висох від постів і малого спання. Лице його 
зав’яло, шкіра обвітрилася. Гостра волосінниця натирала йому рани на тілі, 
які горіли й ятрилися під час роботи. Але сей біль справляв йому втіху 
сердечну і він з радістю згадував слова Варлаама, що тоді тільки, як тіло 
його вкриється струпами і мозолями, буде винищене і витончене, — можна 
буде йому прийняти на себе ангельський образ і йти в самітнє мешкання.

Бо инакше тіло, не ослаблене і не знищене, возстане зараз на дух, і ворог 
з подвоєними силами замучить його спокусами і соблазнами в ту хвилю, 
коли він буде вважати себе вільним від принад світових.
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Для того ж самого, щоб диявол не спокушав його приманами світового 
життя, велів Варлаам княжичеві кілька разів до року, здіймаючи з себе чорні 
ризи і вбираючи всю утвар княжую, приходити на двір великого князя; і 
княжич сповняв се з тим більшою пильністю, що сі відвідини були справді 
досить тяжкі для нього. На дворі княжім з жалістю дивилися на нього, роз-
питуючи про його монастирське життя. Виходу його до монастиря, властиво, 
не жалували, бо постриження його усунуло б одну з хмар на політичнім 
небозводі, і без того досить захмаренім. І так ріжні княжичі-отчичі, один 
за другим виростаючи, простягали руки до своїх отчин, готові збрататися 
навіть і з самим чортом, щоб вирвати свою батьківщину з рук захланних 
“старійшин”. Коли б сей смоленський отчич зійшов зі сцени, усунувшися 
в чернечий затишок, се було б не зле для київських політиків. Тому тільки 
нижча служба та головно жінки щиро болізнували за ним. Але жалість 
виявити вважали своїм обов’язком усі. 

Княжна Предслава чекала нетерпляче сих відвідин. Заздалегідь 
укладала в мислях сильні і впливові мови, котрими вона відхилить свого 
приятеля від його погибельних планів. Але сі мови в переважній більшості 
зіставалися невисказаними, і побачення з княжичем викликало й полишало 
по собі більше гніву й роздражнення, ніж утіхи.

Він всяко уникав її. Ухилявся від її очей, дотику рук, навіть рубця 
одежі. Ідучи “в світ”, він був весь насторожений, щоб не підпасти якійсь 
спокусі, не дати чимсь себе потягнути, і не міг сього укрити перед її ува-
гою. Таке боязке і відразливе поведення супроти неї, немов якогось сосуда 
диявольської скверни, — сей взагалі підозріливий і ненависний погляд на 
жінку, як знаряд чортівської спокуси, який вияснився їй, кінець кінцем, з 
розмов і розпитів про монаше життя і монаші правила, хвилями викликав 
у ній вибухи сильного гніву.

Але вона гасила їх в собі завзяттям сильної душею жінки, яка скупила 
всі сили свого духу на одній меті — вирятованню свого вибранця з пут 
ворожої сили.

Особливо в церкві, в сій обстанові нової віри, що нагадувала їй ріжні 
подробиці їх розмов, княжну обступали думки про нього. Ой, чому в неї 
нема сили наказати розкидати сі чернечі гнізда, що манять людей, — як 
князь Ізяслав звелів розкидати печери за постриження отсього самого 
Варлаама, що тепер своїми оповіданнями зманив княжича... Вона не могла 
відірвати свого серця від нього, її сватали ріжні княжата. Батько і мати 
наставали на неї, аби не марнувала часу, і радили їй то того, то другого — 
особливо королевича угорського, що приїздив сам до Київа на сватання, і 
перед тим, ще в маленькості, тікаючи від ворогів свого батька, проживав у 
Київі з своїм кормильцем.

Він був старший син королів, із себе юнак видний і огрядний, гарний 
їздець, чоловік лицарський. Але й його не хотіла княжна Предслава, все 
ще не тратячи надії вернути собі княжича, поки він був не пострижений.

Так минуло кілька літ. Вмер старий Варлаам, в старості маститій, перед 
смертю благословивши свого ученика йти в печери і по двох роках послуху 
прийняти постриження. Княжич жив у печері великого Никона*, читаючи 
на голос його книги й приймаючи поучення від великих старців Печерського 
монастиря. Потім його відпущено в осібну печеру — готовитися до постри-
ження. Він не виходив нікуди, пробуваючи в молитві й безмолвії.

Печера його лежала на узгір’ю, в півгори, серед рідкого лісу, недалеко 
княжого звіринця. З неширокої тераси перед печерою відкривався чудовий 
вид на Дніпро і його протоки й рукави і незмірні простори задніпрянські з 
розкиданими серед них селами, і за ними ледве примітно золотою іскрою заго-
ралася банька летського монастиря*, на місці убийства святого князя Бориса.

Спокоєм і тишею надихалася панорама. Але молодий монах не позво-
ляв собі навіть нею подовгу тішитися, боячися ліни й празности, від котрої 
йдуть всі похоті і гріхи, і як не брався до роботи — до копання і полоття, 
“зільного ради растенія” — то, глитнувши повітря, йшов у свою печерку, 
викопану колись багато віків тому і тільки розширену та приладжену до 
монашого життя одним з новіших її жильців.

Коридорець, такий узенький, що в стіни його можна було спертися 
розставленими ліктями, ішов, викручуючися кількома заворотами, щоб 
було затишніше від вітру і морозу. Кілька ніш-лежанок служило на всяку 
потребу — чи за ліжко, чи за стіл. На одній з таких лежанок, накритій 
дубовою дошкою, спав попередник княжича. Грубо видряпаний в глиняній 
стіні хрест з написом, зробленим ним, служив по нім пам’яткою “Г(оспод)
и помози рабу своєму Васили...” На сій дошці спав тепер княжич, прочи-
туючи на сон кождого дня молитву за душу свого попередника, як духов-
ного опікуна і патрона, певний, що й за його душу буде колись творитися 
молитва якимсь незвісним подвижником о Христі, коли його тут не стане.

Виходив він до монастиря і до братії тільки в неділю і, приносячи звідти з 
трапези коврижок хліба, ним годувався потім цілий тиждень, покріпляючися 
тільки раз на день. Пильно вичитував повний круг денний, а в перервах між 
поодинокими “чинами” заморював себе поклонами, прочитуючи псалом за 
псалмом і по кождім стиху творячи метаніє. І тішився, що по такім дні все 
тіло його, всі мускули й сустави нили й боліли, жадібно просячи відпочин-
ку, і він засипляв міцно, ледве простягнувшися на своїй дошці, не можучи 
прочитати до кінця навіть молитви.
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Спав без снів і видінь і був з сього радий, бо “сонне мечтаніє” дуже 
небезпечне для монаха, неспроможного йому противитися вві сні, коли він 
уже не панує над своїми мислями.

Але одної ночи, скоро по тім як заснув, він нагло убудився — наче 
в серце його щось стукнуло. Хоч було зовсім темно і тихо, він почув, що 
хтось з’явивсь коло нього: сидить коло нього, на краю його лежанки, і се 
жінка — він чув теплоту її тіла і запах волосся.

Була се примара чи жива істота?
Раптом він відчув, що се була княжна Предслава, її привид, певно. Він 

відчував нечутні слова, які говорила вона, без згуку рухаючи своїми устами, 
кличучи його в мир і ваблячи на любов женську. Він читав молитву „Да 
воскреснет Бог” і хрестив наоколо се місце, де лежав сам і де сиділа коло 
нього постать, — але вона не зникала. Він пробував перехрестити її саму, 
але так, щоб не діткнутися її, — і се не помогло теж нічого.

Тоді страх почав обіймати його і почуття непевности. Він читав молит-
ви і боявся, що не зможе дочитати: що йому в молитву влізе якесь хульне 
слово, яке віддасть його у власть злої сили.

Так він сидів і читав в страху і муці, поки не задніло, і зараз пішов до 
старця на сповідь. Старець же, розпитавши про життя його в миру, велів 
йому молитися за княжну Предславу, аби Господь утихомирив її.

Але того ж самого дня княжич побачив її перед своєю печерою — тільки 
не в примарі, а живу, і не в нічнім привиді, а серед дня.

З Смоленська приїхали бояри з грізними вістями. Князь новгородський 
розпочав зносини з людьми смоленськими, підбиваючи їх на київського 
князя, і заносилося на грізне повстання. Смоленські бояри, які хотіли 
триматися Київа, приїхали з проектом, щоб великий князь посадив з своєї 
руки отчича смоленського, оженивши з своєю донькою.

Коли княжна Предслава почула сей давній свій план в такім політичнім 
мотивованню, ще раз надія збудилася в її душі. Вона подумала, що сею 
справою кермує якась стороння сила і, кінець кінцем, переборе всі пере-
шкоди, яких не могла перебороти вона сама.

Пополудні великі бояри київські думали разом з смоленськими мужами 
у великого князя, і старий Воротислав підтримував смоленський проект. 
Він підносив, що в даний момент смоленські купці не стоять так дуже о 
торговлю київську, новгородські впливи можуть легко взяти гору, і не знати, 
чи вдалося б вирвати Смоленськ з рук Святославичів. Коли Новгород, Смо-
ленськ і Чернигів зв’яжуться в оден ланцюг, нелегко буде його розірвати.

Инші говорили про нездатність княжича до правління, про його монаші 
уподобання, але Воротислав не приймав сих аргументів. Княжич, казав 
він, пішов у ченці, бо йому відібрали дорогу до столу. Нехай він побачить 

перед собою отчий стіл, і кров заговорить в нім. Таке розумовання бага-
тьом промовляло до мисли: тільки біда може загнати князя в монастир. І 
великий князь годився пробувати. Кормилець княжича з боярами й мужами 
смоленськими мали їхати другого дня на Берестове.

Про се зараз оповіли княжні Предславі, і вона тішилася. Тепер вона 
знала, що незнана їй сила, яка вмішалася в отсю справу, потрапить усе 
направити.

Вона вирве її княжича з тих недобрих чар чорноризців і верне їй. І вона 
рішила сама їхати з боярами на Берестове: вона була певна, що стара княгиня 
се їй позволить — вона тримала її сторону, кінець кінцем, хоч і наставала 
була з тим угорським королевичем. Княжна не могла заснути до рана — аж 
забілів день, думаючи про княжича, уявляючи його лице, вигляд, слова, і 
промовляючи до нього ріжними ласкавими словами.

І от вона їхала конем з стремінними отроками за боярами і мужами 
узьким видолинком з Городу понад Дніпровий беріг на Берестове. Був 
ясний, лагідний сонячний день. Коні пирхали і вимахували головами, 
стримані удилами на сій вузькій стежці, де не можна роз’їхатися. Срібні 
прибори й убори блестіли на тлі яскравих одягів. Стрічні люди з приємністю 
приглядалися сьому барвистому, розкішному поїздові, і радісний, повний 
надії настрій володів далі княжною. Коли нагло Янь, кормилець, що їхав 
на чолі кавалькади, стримав раптово коня і закляв так сердито, що всі аж 
скинулися. Стремінні отроки поспішили наперед до нього і тут побачили, 
що так збентежило Яня: просто против них їхав якийсь чоловік на лис ім 
коні, а стріча з лисим конем була з найвірніших, всіма признаних віщувань 
невдачі!..

Тут нове замішання серед людей, викликане процесією єпіскопа в 
супроводі околодків, перервало мої фантастичні мрії про колишніх людей.

Людська хвиля, розрухана напором поліцаїв, відкинула мене набік і 
змусила уступитися з головного корабля наліво, в бічню наву, до княжих 
саркофагів, і я стояв уже коло сього розбитого гробівця — епілогу всеї іс-
торії, та згадував його.

Далеко спочила княжна Предслава під плитами тірінгського абатства, 
переживши чоловіка, котрого мусила взяти собі по останній розмові смо-
ленського посольства з княжичем.

Слабко мигтить лямпадка в глибині Дальніх Печер, кидаючи невірне 
світло з свого віконця на ікону і дощечку з іменем затворника, колишнього 
княжича.

А я стою над пустим гробівцем великого князя, котрого перед хвилею 
бачив серед його пишного двору, і сльози мої непомітно спадають на вигла-
джений віками мрамор, в порожню камінну утробу, як у гігантську слізницю.
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ІСТОРІЯ СИНЬЙОРИ ЗАНЕТИ АЛЬБЕРІҐО З ВЕНЕЦІЇ

І
Як відомо, ніде дами не вважають так на свою красу і не піклуються 

нею так, як у Венеції. Не кажучи вже, що не жалують ніяких сум на до-
рогоцінні убори з матерій, міхів, золота. Але крім того прикладають особ-
ливих старань, щоб ріжними мастями і секретними способами надати своїй 
шкірі особливої білости, формам своїм — розкішної округлости, голосові 
свому — особливої музикальности. Невільниці, котрих привозять туди 
венеціянські купці з усіх сторін світу, з ринків Константинополю, Смирни 
й Александрії*, приносять з собою секрети, випробувані на дворах араб-
ських каліфів і турецьких султанів, а від ріжних алхіміків, які за дорогі ціни 
продають ріжні порошки, масті й води, амулети і приворотні коріння, не 
можна протовпиться на Ріальто*.

Там можна побачити варварійських, перських, індійських і китайських 
магів, які ріжними чудами викликають здивовання глядачів і при тім на-
кидають свої секрети, обіцюючи своїм клієнткам чари Зобеїди і принади 
Роксоляни*, і справді доказують великого чуда, переміняючи в щирозлоті 
цехіни свої масті й водички. Благородні синьйори, зарівно з куртизантками, 
які збігаються туди з цілого світу, не жалують потім труда і терпеливости, 
цілими днями висиджуючи на гарячім сонці з волоссям, намащеним тими 
ріжними мастями, щоб придбати їм найбільш вишукані золотисті відтінки, 
і мучать себе цілими роками ріжними окладами й припарками, щоб надати 
своїй шкірі, своїм рукам, свому лицю ніжну краску, матову білість або гарні 
рум’янці.

Одначе, мабуть, в цілій Венеції ні одна пані не пожадала так гаряче 
краси собі і не думала так багато, і не шукала для того всяких секретів, як 
синьйора Занета, з фамілії Альберіґо. Батько її, благородний синьйор, умер 
дуже рано в кіпрським поході*, не встигши зробити собі більшого маєтку, 
і вдова його, зіставшися з донькою, жила в досить бідних обставинах, 
відчуваючи се з тим більшим жалем, що благородний рід і посвоячення з 
значними і багатими фаміліями вимагали від неї зовсім инакшого життя. 
Синьйорина ж Занета, підрісши, ще більше, ніж вона, стала відчувати своє 
прикре положення, дуже бажаючи розкішного й веселого життя.

Тому що тільки вийшовши заміж за багатого і благородного чоловіка, 
вона могла поправити свою долю, вона тільки й мріяла про се. Хоч вона 
мала кавалера, одного талановитого артиста по імені Карльо Крівелі, що її 
любив дуже вірно і гаряче, і всяко старався заслужити її любов, і синьйора 
Альберіґо була не від того, щоб видати за нього дочку, одначе синьйора 
Занета не хотіла виходити за нього, бо він не був багатий і не міг їй обіцяти 

І хотів би я знати, кого оплакують вони? Чи тих далеких людей, котрих 
горе, радощі й змагання перенеслися передо мною в сю таємничу ніч? Чи 
ті мої далекі літа, коли наді мною літали сі образи колишніх богомольців 
Святої Софії?

Вони відкрилися передо мною, повні солодкої туги й примани. Але і ся 
чарівна ніч, що відкривала далекі тіні минулого, не підіймала завіси будучого 
— тих майбутніх володарів сього неподвижного місця, на яких дивилися 
з нехибним провидінням, провидячи їх нові незнані нам змагання, утіхи і 
муки, широко відкриті зіниці з Нерушимої Стіни.
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ІСТОРІЯ СИНЬЙОРИ ЗАНЕТИ АЛЬБЕРІҐО З ВЕНЕЦІЇ

І
Як відомо, ніде дами не вважають так на свою красу і не піклуються 

нею так, як у Венеції. Не кажучи вже, що не жалують ніяких сум на до-
рогоцінні убори з матерій, міхів, золота. Але крім того прикладають особ-
ливих старань, щоб ріжними мастями і секретними способами надати своїй 
шкірі особливої білости, формам своїм — розкішної округлости, голосові 
свому — особливої музикальности. Невільниці, котрих привозять туди 
венеціянські купці з усіх сторін світу, з ринків Константинополю, Смирни 
й Александрії*, приносять з собою секрети, випробувані на дворах араб-
ських каліфів і турецьких султанів, а від ріжних алхіміків, які за дорогі ціни 
продають ріжні порошки, масті й води, амулети і приворотні коріння, не 
можна протовпиться на Ріальто*.

Там можна побачити варварійських, перських, індійських і китайських 
магів, які ріжними чудами викликають здивовання глядачів і при тім на-
кидають свої секрети, обіцюючи своїм клієнткам чари Зобеїди і принади 
Роксоляни*, і справді доказують великого чуда, переміняючи в щирозлоті 
цехіни свої масті й водички. Благородні синьйори, зарівно з куртизантками, 
які збігаються туди з цілого світу, не жалують потім труда і терпеливости, 
цілими днями висиджуючи на гарячім сонці з волоссям, намащеним тими 
ріжними мастями, щоб придбати їм найбільш вишукані золотисті відтінки, 
і мучать себе цілими роками ріжними окладами й припарками, щоб надати 
своїй шкірі, своїм рукам, свому лицю ніжну краску, матову білість або гарні 
рум’янці.

Одначе, мабуть, в цілій Венеції ні одна пані не пожадала так гаряче 
краси собі і не думала так багато, і не шукала для того всяких секретів, як 
синьйора Занета, з фамілії Альберіґо. Батько її, благородний синьйор, умер 
дуже рано в кіпрським поході*, не встигши зробити собі більшого маєтку, 
і вдова його, зіставшися з донькою, жила в досить бідних обставинах, 
відчуваючи се з тим більшим жалем, що благородний рід і посвоячення з 
значними і багатими фаміліями вимагали від неї зовсім инакшого життя. 
Синьйорина ж Занета, підрісши, ще більше, ніж вона, стала відчувати своє 
прикре положення, дуже бажаючи розкішного й веселого життя.

Тому що тільки вийшовши заміж за багатого і благородного чоловіка, 
вона могла поправити свою долю, вона тільки й мріяла про се. Хоч вона 
мала кавалера, одного талановитого артиста по імені Карльо Крівелі, що її 
любив дуже вірно і гаряче, і всяко старався заслужити її любов, і синьйора 
Альберіґо була не від того, щоб видати за нього дочку, одначе синьйора 
Занета не хотіла виходити за нього, бо він не був багатий і не міг їй обіцяти 

І хотів би я знати, кого оплакують вони? Чи тих далеких людей, котрих 
горе, радощі й змагання перенеслися передо мною в сю таємничу ніч? Чи 
ті мої далекі літа, коли наді мною літали сі образи колишніх богомольців 
Святої Софії?

Вони відкрилися передо мною, повні солодкої туги й примани. Але і ся 
чарівна ніч, що відкривала далекі тіні минулого, не підіймала завіси будучого 
— тих майбутніх володарів сього неподвижного місця, на яких дивилися 
з нехибним провидінням, провидячи їх нові незнані нам змагання, утіхи і 
муки, широко відкриті зіниці з Нерушимої Стіни.
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такого життя, якого їй хотілось. Щоб зробити кращу партію, вона дуже 
дбала про свій вигляд, і як дорогі убори їй були неприступні, вона силувалася 
нагородити їх недостачу красою свого тіла.

Всі гроші, які зіставалися від убогого обіходу вдови, вона тратила на 
ріжні масті, порошки, на всяких знахурок і алхіміків, випитуючи у них се-
крети красоти. Хоч вона була досить приємна з себе, се її не вдовольняло: 
вона хотіла краси блискучої і незвичайної, яка зробила б її для всіх милою і 
пожаданою, і притягла б до неї найбільш блискучих конкурентів, з котрих 
би вона могла взяти найбагатшого і найблагороднішого.

Вічно зайнята такими гадками, вона одного вечора верталася досить 
пізно вже від своїх родичів разом з матір’ю, коли недалеко від дверей сво-
го дому надибала якогось чоловіка, що, лежачи на камінню, тихо стогнав. 
Побачивши дам, він став благати, щоб вони заопікувалися ним. Він казав, 
що злодії напали на нього, зграбували і покалічили і просив їх дати йому 
притулок в своїм домі на кілька день.

— Довго я вам не залежу місця, а за те — що ви собі бажаєте, я на-
траплю вам сповнити.

Він сказав сі слова таким значущим тоном і виглядав при світлі лихтарні, 
котрою дами освітили його, так незвикло, що синьйора Занета, повна своїх 
мрій, стала просити матір сповнити його прошення, думаючи, що, може, 
тим справді дійде сповнення своїх бажань. При помочі служниці вона за-
провадила сього чоловіка до своєї господи.

Він виглядав, як чужоземець, подібний до індійського або перського 
алхіміка, про яких була мова. Був дуже старий, чорний, худий, з блискучими, 
запалими очима. Мав, очевидно, зламану ногу і цілий був покривавлений. 
Але коли дами хотіли післати по хірурга, щоб його обійшов, незнайомий 
подякував за турботу і сказав, що не потребує ніякої помочи, а просить 
тільки осібної комірки, коли можна, і деяких річей — як води, соли, кількох 
углів і таке инше.

Волю його сповнили, і він зістався на кілька день у синьйори, зрідка по-
казуючися з своєї комірки. Рани його й каліцтва гоїлися справді незвичайно 
скоро без усякої помочи, а синьйора Занета, попробувавши підглянути, 
що він з собою робить, не бачила нічого більше, як тільки, що він лежить 
горілиць долі, а на грудях його стоїть миска, в ній тліють углі, куриться дим, 
а він робить руками якісь знаки над тою мискою і щось потиху шепче. Се 
переконало синьйору Занету в тім, що се якийсь індійський маг.

По трьох днях він вийшов з своєї комірки зовсім здоровий, без сліду 
каліцтва, і сказав:

— Благородні синьйори! З того, що я так скоро вигоїв собі рани, які 
ваші лікарі гоїли б цілими місяцями, ви можете зміркувати, що я дещо 
можу. Прошу мені сказати, що ви собі бажаєте, аби я міг вам відплатити 
за ваше милосердя.

На се синьйора Альберіґо сказала, що вона не бажає нічого, крім щастя 
своєї доньки, а синьйора Занета, застидавшися, сказала, що вона хотіла 
б бути гарною і викликати любов у мужчинах. На се той чоловік, пильно 
придивившися до неї, сказав, що може сповнити її бажання, і зробить для 
сього потрібні масті і натирання, до чого потребує деяких, немудрих, одна-
че, знадобів. Коли йому принесено ті знадоби, він, замкнувшися в тій же 
комірці, виготовив кілька родів натирань і помад, які й передав синьйорі 
Занеті, повчивши, як належить їх уживати. Запевнивши, що вони зроблять 
її дивно гарною і всіми пожаданою дамою, він попрощався й пішов.

II
Синьйора Занета була нетерпелива випробувати ті нові помади, поли-

шені ним, і зараз приступила з великим завзяттям до їх уживання, з усіма 
тими порядками, які їй наказав той чоловік. Не жалувала на те ні часу, ні 
труда, і справді скоро помітила значну зміну на ліпше в своїм вигляді і в 
поводженню з нею кавалерів. Давніше вона не звертала на себе уваги. Тепер 
же, коли їй приходилось показуватися чи в церкві, чи під час процесії, чи 
взагалі де годиться показуватися благородній дівчині, вона викликала подив 
і незвичайні похвали, і молоді нобілі шукали нагоди її побачити й звернути 
на себе її увагу.

Бідний Крівелі ще більше вилазив з шкіри, щоб здобути її ласку, але се 
йому дуже мало вдавалося. Синьйора Занета з замилуванням слідила, як 
росла репутація її краси, які викликала похвали і компліменти. Приймала 
розкішні серенади на свою честь і ждала блискучої партії.

Справді, багаті і родовиті нобілі оден за одним шукали її руки, і нарешті, 
по деякім ваганню, вона прийняла сватання одного з сих конкурентів, з слав-
ної фамілії Льореданів, дуже добре вихованого і гарного з себе кавалера, до 
того сироти, що сам розпоряджався своїм маєтком. Відправивши блискуче 
весілля, він вивіз свою молоду жінку в свій маєток коло Конельяно, де мав 
гарно уряджену вілю, щоб тут на свободі, далеко від зависних людських 
очей, розкошувати в своїм щастю. Тут прожили вони кілька тижнів, ужи-
ваючи сільських приємностей.

Але що нерозділене щастя людям звичайно здається тільки половиною 
щастя — коли ним не можна похвалитися перед людьми, особливо ближчи-
ми знайомими, то муж синьйори Занети скоро забажав запросити до себе 
в гостину одного з своїх приятелів, синьйора Франческа на ім’я. Синьйора 
Занета не противилась сьому планові, сподіваючися, що приїзд молодого 
кавалера внесе ще більше утіх в їх сільське життя, а молодий кавалер був 
рад ближче пізнати жінку Льоредана, багато чувши про її красу, і не дав 
себе довго просити.
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такого життя, якого їй хотілось. Щоб зробити кращу партію, вона дуже 
дбала про свій вигляд, і як дорогі убори їй були неприступні, вона силувалася 
нагородити їх недостачу красою свого тіла.

Всі гроші, які зіставалися від убогого обіходу вдови, вона тратила на 
ріжні масті, порошки, на всяких знахурок і алхіміків, випитуючи у них се-
крети красоти. Хоч вона була досить приємна з себе, се її не вдовольняло: 
вона хотіла краси блискучої і незвичайної, яка зробила б її для всіх милою і 
пожаданою, і притягла б до неї найбільш блискучих конкурентів, з котрих 
би вона могла взяти найбагатшого і найблагороднішого.

Вічно зайнята такими гадками, вона одного вечора верталася досить 
пізно вже від своїх родичів разом з матір’ю, коли недалеко від дверей сво-
го дому надибала якогось чоловіка, що, лежачи на камінню, тихо стогнав. 
Побачивши дам, він став благати, щоб вони заопікувалися ним. Він казав, 
що злодії напали на нього, зграбували і покалічили і просив їх дати йому 
притулок в своїм домі на кілька день.

— Довго я вам не залежу місця, а за те — що ви собі бажаєте, я на-
траплю вам сповнити.

Він сказав сі слова таким значущим тоном і виглядав при світлі лихтарні, 
котрою дами освітили його, так незвикло, що синьйора Занета, повна своїх 
мрій, стала просити матір сповнити його прошення, думаючи, що, може, 
тим справді дійде сповнення своїх бажань. При помочі служниці вона за-
провадила сього чоловіка до своєї господи.

Він виглядав, як чужоземець, подібний до індійського або перського 
алхіміка, про яких була мова. Був дуже старий, чорний, худий, з блискучими, 
запалими очима. Мав, очевидно, зламану ногу і цілий був покривавлений. 
Але коли дами хотіли післати по хірурга, щоб його обійшов, незнайомий 
подякував за турботу і сказав, що не потребує ніякої помочи, а просить 
тільки осібної комірки, коли можна, і деяких річей — як води, соли, кількох 
углів і таке инше.

Волю його сповнили, і він зістався на кілька день у синьйори, зрідка по-
казуючися з своєї комірки. Рани його й каліцтва гоїлися справді незвичайно 
скоро без усякої помочи, а синьйора Занета, попробувавши підглянути, 
що він з собою робить, не бачила нічого більше, як тільки, що він лежить 
горілиць долі, а на грудях його стоїть миска, в ній тліють углі, куриться дим, 
а він робить руками якісь знаки над тою мискою і щось потиху шепче. Се 
переконало синьйору Занету в тім, що се якийсь індійський маг.

По трьох днях він вийшов з своєї комірки зовсім здоровий, без сліду 
каліцтва, і сказав:

— Благородні синьйори! З того, що я так скоро вигоїв собі рани, які 
ваші лікарі гоїли б цілими місяцями, ви можете зміркувати, що я дещо 
можу. Прошу мені сказати, що ви собі бажаєте, аби я міг вам відплатити 
за ваше милосердя.

На се синьйора Альберіґо сказала, що вона не бажає нічого, крім щастя 
своєї доньки, а синьйора Занета, застидавшися, сказала, що вона хотіла 
б бути гарною і викликати любов у мужчинах. На се той чоловік, пильно 
придивившися до неї, сказав, що може сповнити її бажання, і зробить для 
сього потрібні масті і натирання, до чого потребує деяких, немудрих, одна-
че, знадобів. Коли йому принесено ті знадоби, він, замкнувшися в тій же 
комірці, виготовив кілька родів натирань і помад, які й передав синьйорі 
Занеті, повчивши, як належить їх уживати. Запевнивши, що вони зроблять 
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в гостину одного з своїх приятелів, синьйора Франческа на ім’я. Синьйора 
Занета не противилась сьому планові, сподіваючися, що приїзд молодого 
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По приїзді його проводили час в забавах, в ловах і веселих трапезах, 
Льоредан не переставав розсипатися перед своїм приятелем в похвалах своїй 
жінці, її красоті, манерах, співу, розмовах. Франческо радо притакував йому 
і додавав до його компліментів своїх, але скоро помітив, що красота і мила 
вдача синьйори Занети починає його самого забирати за серце, й він уже 
не радісним, а зависним оком дивиться на щастя свого приятеля. З дня на 
день, з години на годину сей любовний поломінь обіймав його все більше 
і він не міг і не хотів його зносити, знаючи, що з усіх почувань людських 
любов найбільш уперта і зла і всякі силкування її загасити, навпаки, тільки 
розжарюють її.

Боячися, що, стараючись подавити свою любовну жагу, він тільки да-
ремно знищить своє життя, він рішився ужити всіх способів, щоб її заспо-
коїти. Раз, зіставшися сам на сам з синьйорою Занетою, він кинувся перед 
нею на коліна й признався в своїй любові, що він не може без неї жити. 
Просив покинути свого чоловіка й утекти з ним, обіцяючи свою любов і 
вірну службу і всякі утіхи, більші, ніж вона мала у свого чоловіка, і грозячи 
инакше великим нещастям.

Синьйора Занета, котрій спочатку подобалися залицяння Франческа, 
тепер настрашилася такої бурхливої його пристрасти і старалась усякими 
резонами його спам’ятати. Але се нічого не помогло. Франческо ледве пе-
реміг себе, щоб не зрадитися перед приятелем, але, спішачи, щоб синьйора 
Занета не відкрила сеї пригоди чоловікові і не утруднила тим цілої справи, 
він того ж вечора заколов Льоредана. А синьйору Занету, закутавши пла-
щем, напоєним дурійкою, від котрої вона стратила зараз всяку притомність, 
відвіз з своїми слугами в пограничний з Романьєю* замок свій, де держав 
її в глибокій тайні, не допускаючи до неї нікого.

Прийшовши до себе і зрозумівши, що сталося, синьйора Занета спо-
чатку дуже плакала і жалувала за своїм чоловіком. Але що Франческо був 
гарний кавалер, кращий від покійного чоловіка, і дуже її любив і робив всякі 
приємності, тож вона скоро помирилася з своєю долею. Одначе в тім замку 
довго з ним їй мешкати не прийшлось. Свояки убитого підняли велику іс-
торію, стали розшукувати Франческа, і він, спасаючи своєї голови, утік з 
синьйорою Занетою до Романьї, котрою правив приятель його покійного 
батька маркіз Гвернеро.

Франческо відкрив перед ним усю справу, виправдуючися тим, що 
однаково не міг жити без Занети, і маркіз обіцяв узяти його в свою опіку 
й оборону. Він умістив його в своїй палаті й просив його з синьйорою За-
нетою до свого столу.

Коли Франческо явився з нею при обіді, всі гості були очаровані її не-
звичайною, блискучою красою і милою манерою. Коли ж по обіді прошена 

маркізом вона взяла гуслі й заспівала дзвінким голосом сонет, котрий сама 
уложила про безжалісного амура:

Безжалісний амур, дитина примх і жалю,
Не знає краю злих своїх забав..., 

маркіз був так схвильований, що не міг укрити глибокого вражіння, яке 
зробила на нього синьйора Занета.

Ще день не дійшов до кінця, як він уже чув, що ніяким чином не може 
обійтися без неї й зіставити її у власті Франческа. Вечером він віддав 
своїм слугам наказ арештувати Франческа за убийство, вчинене ним в за-
приязненій Венеціянській області, сказав розібрати з нього всю одежу аж 
до сорочки і, перебравшися в його одежу, прийшов до Занети і зістався з 
нею, користуючи з того, що в покою було зовсім темно і Занета прийняла 
його за Франческа. Коли ж рано, побачивши, злякалась і стала плакати та 
горювати, маркіз став її страшити, що Франческо за убийство своє мусить 
бути відданий до Венеції на муку і кару, і вона з ним, як учасниця, — коли 
не схоче лишитися з ним. Коли буде сповняти його волю, обіцяв їй усякі 
втіхи в Римі, куди вибирався з нею виїхати зараз.

І так Занета, збентежена і настрашена всіма тими бідами, які спадали 
на неї, покорилася йому, а скоро і потішилася, коли маркіз, щоб утекти з 
своєю дамою з очей жінки і всього окруження, справді вибрався з нею до 
Риму. Він окружив її добірною службою, багатою обстановою, і в Римі, де 
взагалі не дуже розпитували, хто з якою дамою показується в світі, бував 
з нею на всіх святкуваннях, процесіях і забавах. Синьйора Занета мала 
гарних коней, розкішно вбраних пажів і тішилася знову тим подивом, який 
в усіх викликала її краса.

III
Трапилося одного разу, коли вона сиділа під час якоїсь процесії в ложі, 

розкішно вбрана й освітлена сонцем, що грало яскраво в її золотім волоссю, 
яке пишно відбивало від білої кожі, — впала вона в око папському гонфа-
льоньєрові і родичеві Ренієро, котрому належало все правління в державі 
папській. Бувши великим знавцем жінок, він мусив признати, що ніколи 
не бачив такої дивної красоти, і, не привикши чого-небудь собі відмовляти, 
зараз же постановив добитися любови сеї прекрасної дами, до котрої за-
палав вогонь в його серці.

Поручивши своїм шпіонам розвідатися досконально все про сю даму, 
він скоро довідався, що намісник з Романьї відібрав її від венецького кава-
лера, котрого беззаконно видав до Венеції на муку і смерть. Розвідавши ще 
деякі прогрішення маркіза і збільшивши їх в кілька разів, він все те подав 
до відомости папі, виправдуючись перед собою тим, що для задоволення 
своєї любови до прекрасної синьйори не годиться йому спинятись ні перед 
якими способами.



218 ПРОЗА На траві 219Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції

По приїзді його проводили час в забавах, в ловах і веселих трапезах, 
Льоредан не переставав розсипатися перед своїм приятелем в похвалах своїй 
жінці, її красоті, манерах, співу, розмовах. Франческо радо притакував йому 
і додавав до його компліментів своїх, але скоро помітив, що красота і мила 
вдача синьйори Занети починає його самого забирати за серце, й він уже 
не радісним, а зависним оком дивиться на щастя свого приятеля. З дня на 
день, з години на годину сей любовний поломінь обіймав його все більше 
і він не міг і не хотів його зносити, знаючи, що з усіх почувань людських 
любов найбільш уперта і зла і всякі силкування її загасити, навпаки, тільки 
розжарюють її.

Боячися, що, стараючись подавити свою любовну жагу, він тільки да-
ремно знищить своє життя, він рішився ужити всіх способів, щоб її заспо-
коїти. Раз, зіставшися сам на сам з синьйорою Занетою, він кинувся перед 
нею на коліна й признався в своїй любові, що він не може без неї жити. 
Просив покинути свого чоловіка й утекти з ним, обіцяючи свою любов і 
вірну службу і всякі утіхи, більші, ніж вона мала у свого чоловіка, і грозячи 
инакше великим нещастям.

Синьйора Занета, котрій спочатку подобалися залицяння Франческа, 
тепер настрашилася такої бурхливої його пристрасти і старалась усякими 
резонами його спам’ятати. Але се нічого не помогло. Франческо ледве пе-
реміг себе, щоб не зрадитися перед приятелем, але, спішачи, щоб синьйора 
Занета не відкрила сеї пригоди чоловікові і не утруднила тим цілої справи, 
він того ж вечора заколов Льоредана. А синьйору Занету, закутавши пла-
щем, напоєним дурійкою, від котрої вона стратила зараз всяку притомність, 
відвіз з своїми слугами в пограничний з Романьєю* замок свій, де держав 
її в глибокій тайні, не допускаючи до неї нікого.

Прийшовши до себе і зрозумівши, що сталося, синьйора Занета спо-
чатку дуже плакала і жалувала за своїм чоловіком. Але що Франческо був 
гарний кавалер, кращий від покійного чоловіка, і дуже її любив і робив всякі 
приємності, тож вона скоро помирилася з своєю долею. Одначе в тім замку 
довго з ним їй мешкати не прийшлось. Свояки убитого підняли велику іс-
торію, стали розшукувати Франческа, і він, спасаючи своєї голови, утік з 
синьйорою Занетою до Романьї, котрою правив приятель його покійного 
батька маркіз Гвернеро.

Франческо відкрив перед ним усю справу, виправдуючися тим, що 
однаково не міг жити без Занети, і маркіз обіцяв узяти його в свою опіку 
й оборону. Він умістив його в своїй палаті й просив його з синьйорою За-
нетою до свого столу.

Коли Франческо явився з нею при обіді, всі гості були очаровані її не-
звичайною, блискучою красою і милою манерою. Коли ж по обіді прошена 

маркізом вона взяла гуслі й заспівала дзвінким голосом сонет, котрий сама 
уложила про безжалісного амура:

Безжалісний амур, дитина примх і жалю,
Не знає краю злих своїх забав..., 

маркіз був так схвильований, що не міг укрити глибокого вражіння, яке 
зробила на нього синьйора Занета.

Ще день не дійшов до кінця, як він уже чув, що ніяким чином не може 
обійтися без неї й зіставити її у власті Франческа. Вечером він віддав 
своїм слугам наказ арештувати Франческа за убийство, вчинене ним в за-
приязненій Венеціянській області, сказав розібрати з нього всю одежу аж 
до сорочки і, перебравшися в його одежу, прийшов до Занети і зістався з 
нею, користуючи з того, що в покою було зовсім темно і Занета прийняла 
його за Франческа. Коли ж рано, побачивши, злякалась і стала плакати та 
горювати, маркіз став її страшити, що Франческо за убийство своє мусить 
бути відданий до Венеції на муку і кару, і вона з ним, як учасниця, — коли 
не схоче лишитися з ним. Коли буде сповняти його волю, обіцяв їй усякі 
втіхи в Римі, куди вибирався з нею виїхати зараз.

І так Занета, збентежена і настрашена всіма тими бідами, які спадали 
на неї, покорилася йому, а скоро і потішилася, коли маркіз, щоб утекти з 
своєю дамою з очей жінки і всього окруження, справді вибрався з нею до 
Риму. Він окружив її добірною службою, багатою обстановою, і в Римі, де 
взагалі не дуже розпитували, хто з якою дамою показується в світі, бував 
з нею на всіх святкуваннях, процесіях і забавах. Синьйора Занета мала 
гарних коней, розкішно вбраних пажів і тішилася знову тим подивом, який 
в усіх викликала її краса.

III
Трапилося одного разу, коли вона сиділа під час якоїсь процесії в ложі, 

розкішно вбрана й освітлена сонцем, що грало яскраво в її золотім волоссю, 
яке пишно відбивало від білої кожі, — впала вона в око папському гонфа-
льоньєрові і родичеві Ренієро, котрому належало все правління в державі 
папській. Бувши великим знавцем жінок, він мусив признати, що ніколи 
не бачив такої дивної красоти, і, не привикши чого-небудь собі відмовляти, 
зараз же постановив добитися любови сеї прекрасної дами, до котрої за-
палав вогонь в його серці.

Поручивши своїм шпіонам розвідатися досконально все про сю даму, 
він скоро довідався, що намісник з Романьї відібрав її від венецького кава-
лера, котрого беззаконно видав до Венеції на муку і смерть. Розвідавши ще 
деякі прогрішення маркіза і збільшивши їх в кілька разів, він все те подав 
до відомости папі, виправдуючись перед собою тим, що для задоволення 
своєї любови до прекрасної синьйори не годиться йому спинятись ні перед 
якими способами.



220 ПРОЗА На траві 221Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції

Описавши перед папою маркіза, як сосуд всяких злочинів, він добив-
ся, що його арештовано й посаджено в замок Ангела*, сам же заявився 
до переляканої синьйори Занети і, висловлюючи своє спочуття нещастю, 
яке впало на неї, великодушно обіцяв їй свою опіку і поміч, поки маркіз не 
оправдається в тих обвинуваченнях, які піднято против нього. І так вона 
зіставалась якийсь час в тій же вілі, де мешкала з маркізом, — тільки мессер 
Ренієро окружив її своїми слугами, які давали синьйорі дуже сумні відомості 
про долю маркіза, а свого пана вихваляли під небеса. Сам же Ренієро не за-
лишав її відвідувати, і як був дуже делікатним кавалером, — став подобатися 
їй своїм поводженням. І так, нарешті, виявивши їй свою любов, без великого 
труда прихилив її до себе і, тішачися з своєї побіди, поспішив її вивезти дальше 
від людських очей і подібних йому инших аматорів жіночої краси.

І так оселившися над морем в гарній і багатій вілі в околиці Гаети*, він 
потішав свою даму ріжними утіхами — музикою, прогульками, й одного 
дня урядив морську забаву. Багато прибраною баркою, посадивши на ній 
музиків, співаків і всю службу домашню, він виїхав з ними в море. І тим 
часом, як музики, посаджені ззаду, по черзі з лютністами, які акомпаніювали 
співакам, вигравали ріжні гарні речі, синьйора Занета з Ренієром, сидячи за 
наметом, слухаючи їх, нагороджували оплесками й словами похвали. Море 
стелилося гладко і вітер попутний поганяв їх барку. Непомітно вони досить 
глибоко зайшли в море слідом за сонцем, що западало на заході, — коли 
раптом помітили галеру, яка дуже швидко неслася їм назустріч. Затриво-
жені корабельщики зачали завертати барку до берега, але се була даремна 
річ — галера посувалася далеко скорше і, перерізавши барці дорогу, на-
близилася до неї.

Се були корсари славного варварійського ватажка Піміна. Підійшовши 
до барки, вони зачепили її гаками і, перекинувши сходні, кинулися на пере-
ляканих слуг Ренієра. Настрашений Ренієро словами і знаками показував 
свою готовість дати дорогий викуп за себе і свій двір, але Піміно, побачивши 
синьйору Занету, закричав, що він не бажає иншої здобичі й иншого викупу, 
як сю прекрасну синьйору. Мессер Ренієро хотів її боронити, але Піміно 
ударом ножа відразу зробив йому кінець і, взявши на плече синьйору За-
нету, яка з переляку зомліла й лежала як труп, переніс її на свою галеру й, 
лишивши барку, велів якскорше плисти в варварійську сторону.

Приїхавши до свого міста, Піміно оселив синьйору Занету в своїм за-
горднім маєтку, придавши їй італійських служниць, з котрими вона могла 
б розмовитися, та через них і безпосередньо, знаками й ріжними слівцями, 
котрих від них навчився, намовляв синьйору Занету, аби покорилася своїй 
долі, від котрої однаково не може утекти. Та й справді досягнув своє.

Синьйора Занета, поплакавши на свою долю, котра протягом яких 
півроку перемінила їй уже п’ятьох чоловіків, пожалувавши на свою нещас-

ливу красоту і принадність, через котрі вона перелітала, як який м’яч, з рук 
до рук, або яка чаша з затроєним солодким вином, котра, кінець кінцем, 
всякому посідачеві приносила по короткій утісі й насолоді нехибну жалісну 
погибіль, — кінець кінцем, рішила покоритися своїй долі.

Тим більше, що Піміно, хоч і невірний, був дуже гарний мужчина, в 
повноті сили, лицарської вдачі, і вмів її дуже сильно і палко любити.

Синьйора Занета почала вже була забувати свої нещастя та знаходити 
певні приємності і в своїм новім положенню, а не передчувала нової зміни 
в своїм життю.

IV
Тим часом відомості про незвичайної краси даму, привезену Піміном, 

від товаришів його останньої екскурсії почали ширитися між людьми, аж 
дійшли до варварійського султана Солімана й зацікавили його. До того при-
лучилося, що, бувши одного разу на ловах з соколами, він наїхав на вілю 
Піміна й опинився в сусідстві альтанки, що стояла серед гарної поляни над 
ясним потічком, що протікав серед неї.

В густих кущах білих і червоних рож почув він прегарний жіночий спів, 
що розносився серед пахощів квіток. Здивований, спитався свого візира, 
хто може так співати, й дістав відповідь, що се співає італійська дама, при-
везена з моря Піміном. Тут на мисль йому прийшло все, що він перед тим 
чув про сю даму, її нечувану красу і делікатні манери, і він не міг довше 
стримати свого бажання її бачити і нею володіти.

Зараз післав своїх аргузіїв, щоб узяли ту даму з її слугами і відвезли до 
його сералю, самого ж Піміна зараз приставили до нього як переступника, 
винного в затаєнню морської здобичі, від котрої він має давати султанові 
найкращу річ, котру той собі вибере. Піміно виправдувався, але виправду-
вання нічого йому не помагали; його вкинули в глибоку яму, а через два дні 
відрубали голову, щоб не наробив султанові якогось клопоту, тим більше, 
що султан уже й давніше побоювався його.

Синьйорі Занеті віддав він до мешкання найкращу свою палату, що 
стояла серед прегарного саду з померанців і лимонів.

Вона вся була виложена на переміну рожевим і зеленим мармором в по-
ясі. Серед подвір’я, обведеного колонадою, бив великий фонтан, окружений 
чотирма левами і обнесений грядою найкращих квітів. В стрімких вежах, 
що підіймались на рогах вілли, мешкали голуби найкрасовитіших, ріжних 
чужоземних порід, і коли вони злітали до фонтану, пили і купались в його 
струмках, розбризкуючи краплі їх у повітрі, се було видовище, краще якого 
трудно собі щось уявити.

Коли султан другого дня по тій пригоді відвідав в сій палаті, серед усеї 
тої краси, синьйору Занету, він признався, що вона перевищила всі його 
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Описавши перед папою маркіза, як сосуд всяких злочинів, він добив-
ся, що його арештовано й посаджено в замок Ангела*, сам же заявився 
до переляканої синьйори Занети і, висловлюючи своє спочуття нещастю, 
яке впало на неї, великодушно обіцяв їй свою опіку і поміч, поки маркіз не 
оправдається в тих обвинуваченнях, які піднято против нього. І так вона 
зіставалась якийсь час в тій же вілі, де мешкала з маркізом, — тільки мессер 
Ренієро окружив її своїми слугами, які давали синьйорі дуже сумні відомості 
про долю маркіза, а свого пана вихваляли під небеса. Сам же Ренієро не за-
лишав її відвідувати, і як був дуже делікатним кавалером, — став подобатися 
їй своїм поводженням. І так, нарешті, виявивши їй свою любов, без великого 
труда прихилив її до себе і, тішачися з своєї побіди, поспішив її вивезти дальше 
від людських очей і подібних йому инших аматорів жіночої краси.

І так оселившися над морем в гарній і багатій вілі в околиці Гаети*, він 
потішав свою даму ріжними утіхами — музикою, прогульками, й одного 
дня урядив морську забаву. Багато прибраною баркою, посадивши на ній 
музиків, співаків і всю службу домашню, він виїхав з ними в море. І тим 
часом, як музики, посаджені ззаду, по черзі з лютністами, які акомпаніювали 
співакам, вигравали ріжні гарні речі, синьйора Занета з Ренієром, сидячи за 
наметом, слухаючи їх, нагороджували оплесками й словами похвали. Море 
стелилося гладко і вітер попутний поганяв їх барку. Непомітно вони досить 
глибоко зайшли в море слідом за сонцем, що западало на заході, — коли 
раптом помітили галеру, яка дуже швидко неслася їм назустріч. Затриво-
жені корабельщики зачали завертати барку до берега, але се була даремна 
річ — галера посувалася далеко скорше і, перерізавши барці дорогу, на-
близилася до неї.

Се були корсари славного варварійського ватажка Піміна. Підійшовши 
до барки, вони зачепили її гаками і, перекинувши сходні, кинулися на пере-
ляканих слуг Ренієра. Настрашений Ренієро словами і знаками показував 
свою готовість дати дорогий викуп за себе і свій двір, але Піміно, побачивши 
синьйору Занету, закричав, що він не бажає иншої здобичі й иншого викупу, 
як сю прекрасну синьйору. Мессер Ренієро хотів її боронити, але Піміно 
ударом ножа відразу зробив йому кінець і, взявши на плече синьйору За-
нету, яка з переляку зомліла й лежала як труп, переніс її на свою галеру й, 
лишивши барку, велів якскорше плисти в варварійську сторону.

Приїхавши до свого міста, Піміно оселив синьйору Занету в своїм за-
горднім маєтку, придавши їй італійських служниць, з котрими вона могла 
б розмовитися, та через них і безпосередньо, знаками й ріжними слівцями, 
котрих від них навчився, намовляв синьйору Занету, аби покорилася своїй 
долі, від котрої однаково не може утекти. Та й справді досягнув своє.

Синьйора Занета, поплакавши на свою долю, котра протягом яких 
півроку перемінила їй уже п’ятьох чоловіків, пожалувавши на свою нещас-

ливу красоту і принадність, через котрі вона перелітала, як який м’яч, з рук 
до рук, або яка чаша з затроєним солодким вином, котра, кінець кінцем, 
всякому посідачеві приносила по короткій утісі й насолоді нехибну жалісну 
погибіль, — кінець кінцем, рішила покоритися своїй долі.

Тим більше, що Піміно, хоч і невірний, був дуже гарний мужчина, в 
повноті сили, лицарської вдачі, і вмів її дуже сильно і палко любити.

Синьйора Занета почала вже була забувати свої нещастя та знаходити 
певні приємності і в своїм новім положенню, а не передчувала нової зміни 
в своїм життю.

IV
Тим часом відомості про незвичайної краси даму, привезену Піміном, 

від товаришів його останньої екскурсії почали ширитися між людьми, аж 
дійшли до варварійського султана Солімана й зацікавили його. До того при-
лучилося, що, бувши одного разу на ловах з соколами, він наїхав на вілю 
Піміна й опинився в сусідстві альтанки, що стояла серед гарної поляни над 
ясним потічком, що протікав серед неї.

В густих кущах білих і червоних рож почув він прегарний жіночий спів, 
що розносився серед пахощів квіток. Здивований, спитався свого візира, 
хто може так співати, й дістав відповідь, що се співає італійська дама, при-
везена з моря Піміном. Тут на мисль йому прийшло все, що він перед тим 
чув про сю даму, її нечувану красу і делікатні манери, і він не міг довше 
стримати свого бажання її бачити і нею володіти.

Зараз післав своїх аргузіїв, щоб узяли ту даму з її слугами і відвезли до 
його сералю, самого ж Піміна зараз приставили до нього як переступника, 
винного в затаєнню морської здобичі, від котрої він має давати султанові 
найкращу річ, котру той собі вибере. Піміно виправдувався, але виправду-
вання нічого йому не помагали; його вкинули в глибоку яму, а через два дні 
відрубали голову, щоб не наробив султанові якогось клопоту, тим більше, 
що султан уже й давніше побоювався його.

Синьйорі Занеті віддав він до мешкання найкращу свою палату, що 
стояла серед прегарного саду з померанців і лимонів.

Вона вся була виложена на переміну рожевим і зеленим мармором в по-
ясі. Серед подвір’я, обведеного колонадою, бив великий фонтан, окружений 
чотирма левами і обнесений грядою найкращих квітів. В стрімких вежах, 
що підіймались на рогах вілли, мешкали голуби найкрасовитіших, ріжних 
чужоземних порід, і коли вони злітали до фонтану, пили і купались в його 
струмках, розбризкуючи краплі їх у повітрі, се було видовище, краще якого 
трудно собі щось уявити.

Коли султан другого дня по тій пригоді відвідав в сій палаті, серед усеї 
тої краси, синьйору Занету, він признався, що вона перевищила всі його 
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сподівання. Він подарував їй дорогоцінне намисто з рожевих діямантів і 
корону, висаджену шафірами і брильянтами, приставив до неї найкращих 
танечниць і співачок, щоб її розвеселяли, зробив її своєю першою жінкою 
і став проводити з нею весь свій вільний час.

Се викликало страшенне заворушення на дворі. Васали султана були 
невдоволені — взяли сторону його старших жінок і їх синів і просили його 
спочатку по-доброму, щоб він не відставляв своїх старших жінок і не давав 
перед ними першинства новій невільниці. Але султан нічого не хотів слухати, 
зачарований красою синьйори Занети і бажаючи здобути її серце, для чого 
дійсно мусив прикладати великі старання, бо був з себе зовсім негарний і 
старий, маючи вже дорослих дітей.

Тоді дворяне взялися намовляти старшого султанового сина, щоб підняв 
повстання на батька і захопив власть для себе.

Щоб легше його подвинути до сього, вони знайшли вірну дорогу. 
Розпалювали його оповіданнями про нечувану красоту синьйори Занети, 
доказуючи, що ся гарна невільниця повинна б йому належати, а не старому 
його батькові. Нарешті ж дали можність побувати йому самому, переодяг-
неному, в палаті синьйори Занети і побачити її зблизька.

Се мало бажаний наслідок. Синьйора запалила огнем серце султанського 
сина і, не бачачи иншої можности добути її для себе, він вночі з найближчими 
своїми повірниками прийшов до прибічної сторожі, що охороняла покої його 
батька, і закликав їх до повстання, роздаючи багаті дарунки й обіцяючи в 
будучності добичливі війни й великі багатства. Військо, знеохочене довгим 
спокоєм, в якім мусило жити під пануванням старого султана, радо відпо-
віло на заклик його сина.

Тої ж ночи євнухи ввійшли до опочивальні старого султана, де він спав 
з синьйорою Занетою, — зараз на місці, при боці її, його задушено. Пере-
лякану синьйору поспішили заспокоїти і, по правді кажучи, вона не дуже 
засмутилася від такої заміни старого султана його молодим сином. Молодий 
султан був чоловік лицарської вдачі, гарний з себе й привітний в обходжен-
ню, зручний в кінній їзді й турнірах. Він обсипав синьйору Занету всякими 
знаками своєї любови й велів побудувати для неї нову палату на морськім 
березі, де вона могла бачити море і всі галери й кораблі, які приходили до 
варварійського берега з італійської сторони.

Але спокійне життя таки не давалось їй. Повстання, вичинене моло-
дим султаном, не всім подобалось, і ріжні амбітні васали його задумували 
покористуватись сим для себе. На чолі їх став найбільш воєнний з них, 
котрому вбили в голову, що йому, як найпершому лицареві варварійських 
країв, належить дорогоцінний трофей, забраний тиранами у Піміна.

Він найняв велике військо в Єгипті і з ним розпочав війну з молодим 
султаном. Його висланці підбурювали його підданих, доказуючи, що він, 

молодий султан, показує себе зовсім нездатним до панування, віддаючи 
весь час свій забавам з невільницею. В рішучій битві його військо покинуло, 
перейшло до повстанців, і з тріюмфом ввело еміра до столиці. Молодого 
султана повішено на воротях тої вілли, що він побудував для синьйори 
Занети і тільки що обновив з нею, і першим ділом в ній справлено бучне і 
гучне весілля йоґо переможцеві, новому султанові з синьйорою Занетою.

V
Вісті про сю усобицю, яку звели між собою невірні задля християнської 

дами, розійшлись по християнських краях і викликали багато зацікавлення. 
Про неї складали пісні й романи.

Молодий син імператора латинського був захоплений сими оповіда-
ннями й тими пишними похвалами, які сі поети й прості писаки розсипали 
красоті тої дами, котрої вони ніколи не бачили і котру вони наділяли через 
те всіма тими чарами, які кождий з них найбільш цінував у жінці.

Сей молодий чоловік, котрий у тім часі носив титул дуки атенського*, 
був кавалер сміливої й рішучої вдачі. Він узяв собі в голову видерти з рук 
невірних прекрасну даму, задля котрої вони обривали собі голови, та вернути 
її в християнські краї.

Знаючи добре велелюдність варварійських країв і воєвничість їх люд-
ности, молодий дука не вважав можливим осягнути свій замір великим 
наємним військом, а покладав усе на відвагу, оборотність і здібність най-
ближчих товаришів, котрих почав набирати між дворянами і військом своїм 
і свого батька та розсилав для того ж довірених людей до инших місць.

Відважна лицарська мета і надія на багату здобич стягнули до нього 
найкращих лицарів з Італії, Франції й Англії. Заставивши у банкірів свої 
клейноди й доходи, він вибравсь невеличкою, але дібраною експедицією 
на трьох кораблях, і вони з божевільною відвагою під час мусульманського 
свята байраму*, ніким не помічені, напали на столицю Варварії й, счинив-
ши різню в ній, багато стративши своїх, встигли заволодіти султанськими 
скарбами, випустити невільників і з тріюмфом від’їхали перше ніж невірне 
військо встигло зібратись.

Найдорожчим клейнодом, котрим удалось їм повеличатись з тої побіди, 
все-таки була синьйора Занета. Всі подивляли її красу, її поставу, її голос, 
її манери. Молодий дука і всі благородні кавалери були закохані в ній без 
пам’яти, оден перед другим служили їй.

І вона щиро і радісно тішилась, приймаючи всі ті компліменти й послуги. 
Раділа, що вирвалась з невірних рук між таких благородних і гідних лицарів. 
Особливо ж вабив її до себе і своїм високим походженням, і лицарством, 
і своєю красою молодий дука. Справді, від маківки до підошви ніг був він 
лицарем без скази і хиби. Був високий на зріст, з гарним кольором лиця, з 
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сподівання. Він подарував їй дорогоцінне намисто з рожевих діямантів і 
корону, висаджену шафірами і брильянтами, приставив до неї найкращих 
танечниць і співачок, щоб її розвеселяли, зробив її своєю першою жінкою 
і став проводити з нею весь свій вільний час.

Се викликало страшенне заворушення на дворі. Васали султана були 
невдоволені — взяли сторону його старших жінок і їх синів і просили його 
спочатку по-доброму, щоб він не відставляв своїх старших жінок і не давав 
перед ними першинства новій невільниці. Але султан нічого не хотів слухати, 
зачарований красою синьйори Занети і бажаючи здобути її серце, для чого 
дійсно мусив прикладати великі старання, бо був з себе зовсім негарний і 
старий, маючи вже дорослих дітей.

Тоді дворяне взялися намовляти старшого султанового сина, щоб підняв 
повстання на батька і захопив власть для себе.

Щоб легше його подвинути до сього, вони знайшли вірну дорогу. 
Розпалювали його оповіданнями про нечувану красоту синьйори Занети, 
доказуючи, що ся гарна невільниця повинна б йому належати, а не старому 
його батькові. Нарешті ж дали можність побувати йому самому, переодяг-
неному, в палаті синьйори Занети і побачити її зблизька.

Се мало бажаний наслідок. Синьйора запалила огнем серце султанського 
сина і, не бачачи иншої можности добути її для себе, він вночі з найближчими 
своїми повірниками прийшов до прибічної сторожі, що охороняла покої його 
батька, і закликав їх до повстання, роздаючи багаті дарунки й обіцяючи в 
будучності добичливі війни й великі багатства. Військо, знеохочене довгим 
спокоєм, в якім мусило жити під пануванням старого султана, радо відпо-
віло на заклик його сина.

Тої ж ночи євнухи ввійшли до опочивальні старого султана, де він спав 
з синьйорою Занетою, — зараз на місці, при боці її, його задушено. Пере-
лякану синьйору поспішили заспокоїти і, по правді кажучи, вона не дуже 
засмутилася від такої заміни старого султана його молодим сином. Молодий 
султан був чоловік лицарської вдачі, гарний з себе й привітний в обходжен-
ню, зручний в кінній їзді й турнірах. Він обсипав синьйору Занету всякими 
знаками своєї любови й велів побудувати для неї нову палату на морськім 
березі, де вона могла бачити море і всі галери й кораблі, які приходили до 
варварійського берега з італійської сторони.

Але спокійне життя таки не давалось їй. Повстання, вичинене моло-
дим султаном, не всім подобалось, і ріжні амбітні васали його задумували 
покористуватись сим для себе. На чолі їх став найбільш воєнний з них, 
котрому вбили в голову, що йому, як найпершому лицареві варварійських 
країв, належить дорогоцінний трофей, забраний тиранами у Піміна.

Він найняв велике військо в Єгипті і з ним розпочав війну з молодим 
султаном. Його висланці підбурювали його підданих, доказуючи, що він, 

молодий султан, показує себе зовсім нездатним до панування, віддаючи 
весь час свій забавам з невільницею. В рішучій битві його військо покинуло, 
перейшло до повстанців, і з тріюмфом ввело еміра до столиці. Молодого 
султана повішено на воротях тої вілли, що він побудував для синьйори 
Занети і тільки що обновив з нею, і першим ділом в ній справлено бучне і 
гучне весілля йоґо переможцеві, новому султанові з синьйорою Занетою.

V
Вісті про сю усобицю, яку звели між собою невірні задля християнської 

дами, розійшлись по християнських краях і викликали багато зацікавлення. 
Про неї складали пісні й романи.

Молодий син імператора латинського був захоплений сими оповіда-
ннями й тими пишними похвалами, які сі поети й прості писаки розсипали 
красоті тої дами, котрої вони ніколи не бачили і котру вони наділяли через 
те всіма тими чарами, які кождий з них найбільш цінував у жінці.

Сей молодий чоловік, котрий у тім часі носив титул дуки атенського*, 
був кавалер сміливої й рішучої вдачі. Він узяв собі в голову видерти з рук 
невірних прекрасну даму, задля котрої вони обривали собі голови, та вернути 
її в християнські краї.

Знаючи добре велелюдність варварійських країв і воєвничість їх люд-
ности, молодий дука не вважав можливим осягнути свій замір великим 
наємним військом, а покладав усе на відвагу, оборотність і здібність най-
ближчих товаришів, котрих почав набирати між дворянами і військом своїм 
і свого батька та розсилав для того ж довірених людей до инших місць.

Відважна лицарська мета і надія на багату здобич стягнули до нього 
найкращих лицарів з Італії, Франції й Англії. Заставивши у банкірів свої 
клейноди й доходи, він вибравсь невеличкою, але дібраною експедицією 
на трьох кораблях, і вони з божевільною відвагою під час мусульманського 
свята байраму*, ніким не помічені, напали на столицю Варварії й, счинив-
ши різню в ній, багато стративши своїх, встигли заволодіти султанськими 
скарбами, випустити невільників і з тріюмфом від’їхали перше ніж невірне 
військо встигло зібратись.

Найдорожчим клейнодом, котрим удалось їм повеличатись з тої побіди, 
все-таки була синьйора Занета. Всі подивляли її красу, її поставу, її голос, 
її манери. Молодий дука і всі благородні кавалери були закохані в ній без 
пам’яти, оден перед другим служили їй.

І вона щиро і радісно тішилась, приймаючи всі ті компліменти й послуги. 
Раділа, що вирвалась з невірних рук між таких благородних і гідних лицарів. 
Особливо ж вабив її до себе і своїм високим походженням, і лицарством, 
і своєю красою молодий дука. Справді, від маківки до підошви ніг був він 
лицарем без скази і хиби. Був високий на зріст, з гарним кольором лиця, з 
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буйним золотистим волоссям і приємним виразом уст. Занета з приємністю 
думала, що він матиме перше право на неї і, певне, не залишить зіставити 
її собі, як найкращу частину здобичі. Уява її малювала ріжні привабні й 
розкішні образи будучих утіх, не передчуваючи страшного удару, який ще 
раз готувала їй небезпечна краса.

Коли кораблі їх спинились у дорозі, щоб набрати води на пустім острові, 
і все товариство: лицарі, бранці, корабельщики покріпили свої сили, пішла 
весела забава при чарах вина, при співах і оповіданнях про сю успішну 
експедицію, і в разгарячених вином серцях спалахнуло пожадання і гнів.

Коли молодий дука посадив коло себе синьйору Занету і дав до зрозу-
міння, що він вважає її своєю, як свій побідний трофей, против сього під-
нявся гамір серед залюблених кавалерів, а молодий французький князь, не 
пам’ятаючи себе, кинувсь на свого товариша і вождя й пробив його стилетом, 
змішавши його кров з вином. Тоді піднялись також инші кавалери, і вже не 
пам’ятаючи, чи вони б’ються за даму, чи мстять за убитого синьйора, вони 
бились і різались, сп’янілі від вина й запаху крови. Великий страх огорнув 
усіх від такого видовища, коли на їх очах падали від своєї ж руки благородні 
лицарі, котрих доля тільки що охоронила від ворожої мусульманської руки. 
І коли їх крики, опам’ятання і проби розвести бійку зістались даремні, вони 
рішили кинути їх і облишити якнайскорше сей острів, що показався таким 
погибельним для них.

В тім і синьйора Занета кинулась також тікати з иншими, аж раптом 
почула, що її вхопили сильні руки і вона опинилась на чиїхось плечах. Се 
в першу хвилю не було їй неприємно, бо з схвильовання вона не чула вже 
сили бігти і боялась щохвилі впасти й бути покиненою. Але коли вона трохи 
заспокоїлась, жах і обридження її огорнули, коли вона розглянула, хто саме 
її несе. Се був корабельщик, котрого вона запримітила вже перед тим на 
кораблі, тому що він там жагуче придивлявся до неї. Він був страшенно 
бридкий і незграбний, обридливо неприємний, широкий і низький. Його 
тіло виявляло незвичайно велику силу, але в нім майже не було нічого 
людського. Він виглядав скорше на велику мавпу з варварійських країв, 
ніж на чоловіка.

Коли синьйора Занета усвідомила се собі, вона почала термоситись 
і битись в його руках і благати, щоб він пустив її. Тоді він поставив її на 
землю, і більше рухами, ніж словами, говорячи лихою італійською мовою, 
пояснив їй, що дуже її любить, ні в якім разі не пустить і задавить її влас-
ними руками, коли б побачив небезпеку її втеряти.

Пояснивши їй се доволі коротко й виразно за поміччю рухів, він знову 
навалив її на себе як мішок муки і, видимо, зовсім не відчуваючи тягару, 
швидко знову побіг до берега.

Добігши до свого корабля, він повідганяв від нього погрозами й уда-
рами всіх сторонніх і, зіставивши лиш кількох своїх помічників, вірності 
й послухові котрих вповні звірявся, зараз велів їм відпливати, і незадовго 
вони були вже в одвертім морі. Коли ж синьйора Занета пробувала ще 
тут пручатись і молитись, щоб її не рухав, він, вхопивши її за пояс, підняв 
над водою і держав доти, доки вона не затихла в смертельнім страху і не 
покорилась його волі.

VI
Корабельщик відвіз її до Леванту, до свого двору, що мав коло Сестрі*. 

Се було розбійниче піратське гніздо, де він проживав в періоди зимових 
бур з своїми вірними помічниками й невільниками, уживаючи своїх достат-
ків. Воно стояло на пустім безлюднім березі, окружене стінами, з котрих 
вирватись було неможливо. Товариші корабельщика були такі ж грубі й 
суворі люди, як і він. Одиноким їх заняттям було пити вино і грати в кості. 
Гра звичайно кінчалась бійкою й криком, від котрої у синьйори Занети від 
страху терпла шкіра.

Вона з розпуки пробувала молитись і обіцяти Мадонні ріжні жертви, 
коли вона її визволить з сеї страшної неволі такому грубому сотворінню, 
як її корабельщик. Все се, одначе, мало помагало, і синьйора Занета вже 
почала тратити надію на краще життя, коли нагло прийшло її визволення.

Одного дня, коли вона ще спала в постілі, після довгої безсонної ночи, 
котру вона мусила ділити з сими розбійниками, вона крізь сон почула коло 
себе якийсь рух і, розкривши очі, побачила одного з молодих корабельщи-
ків, що щось метушивсь коло її постелі. Вона хотіла крикнути на нього, 
але він дав знак їй мовчати й знаками пояснив їй, що старий корабельщик 
удушений, та рухами ж показав, щоб вона потиху виходила з хати на волю. 
Вона послухала його, не здаючи собі справи, і тільки потім пригадала, що 
він взагалі ніколи не говорив, бо йому вийнято язика.

Зрозумівши, що він задля неї задавив старого корабельщика, скорис-
тавши з того, що той загадав иншим товаришам їхати до сусіднього містечка 
по муку, синьйора Занета зібрала найпотрібніші свої речі, вийшла з двору 
через фіртку, що він відкрив для неї, й вийшла на дорогу. Була тепла суха 
погода, йти було добре, і синьйора Занета тішилась своїй свободі.

Тому що німий не міг з нею говорити, вона могла на свободі подумати 
про своє життя. Коли вона так пригадала собі всі пригоди, які пережила 
за той недовгий час, відколи вийшла заміж, вона зжахнулась від гадки, 
скільки нещасть принесла їй та любов і пожадливість, яку вона викликала 
в людях, і їй стало страшно, що, йдучи в світ між люде, вона може знову 
стати такою забавкою їх і переходити з рук до рук, не маючи навіть своєї 
волі, їй стала противна тепер й її краса, котрої вона так пожадала, й її гарне 
тіло, котре викликало у всіх такі пожадання.



224 ПРОЗА На траві 225Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції

буйним золотистим волоссям і приємним виразом уст. Занета з приємністю 
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Тим часом, як німий пробував звернути її увагу і знаками пояснити 
їй свої гадки, вона, удаючи, що не розуміє його, обдумувала далі своє 
становище, напружуючи всі свої мислі, як тільки може жінка в небезпеці.  
І так, побачивши недалеко перед собою монастир, вона скоро уложила собі 
зручний план, який і перевела щасливо.

Спинившися при брамі, вона показала знаками, що хотіла б зайти, щоб 
помолитись і подякувати Богові за своє визволення. Коли ж німий став 
показувати, що без неї він далі не піде, показала йому знаками сусідню 
австерію, радячи тим часом перекусити. Сама ж, увійшовши до церкви, 
пошукала собі сповідника. Оповівши йому дещо з своїх пригод, заявила 
своє бажання сповнити свої обіцяння Мадонні і просила тільки помогти 
їй утекти від того небезпечного охоронця, що її чекає при брамі. І так як 
Мадонна справді могла її пожалувати по стількох нещасливих пригодах, 
то сповідник, доложивши отцеві пріорові і прийнявши жертву синьйори, 
справді випровадив її другою брамою монастиря на иншу дорогу, а потім 
німого справили в зовсім иншім напрямі.

Таким зручним способом синьйора Занета опинилась нарешті на сво-
боді і, пошукавши собі в сусіднім місті відповідних товаришів подорожи, 
пустилась з ними через Реджіо, Мантову і Падову* до Венеції й прибула 
туди щасливо і без пригод через два роки після того, як мусила тікати звідти 
по смерті свого чоловіка.

Не без труду знайшла вона свою матір, в доволі біднім мешканню коло 
Мадонна del Orto*, і довідалась від неї про прикрі пригоди, які впали на неї 
після того, як синьйора Занета зникла, полишивши чоловіка свого заколо-
тим на вілі. Її вважали спільницею убийства сього знатного нобіля, і тільки 
згодом виявилась дійсна історія сього убийства, коли з Романьї привезли 
арештованого провинника, синьйора Франческа.

Літа, одначе, вигладили сі прикрості в спогадах, і синьйора Альберіґо 
з великою радістю привітала свою доньку, про котру давно пропав усякий 
слих. Жалувала дуже і звинялась, знаючи її замилування в багатстві й роз-
коші, що не може їй дати у себе кращого і достатнішого мешкання, тому 
що мусила пустити й останки своїх засобів, викупаючи свою голову від 
неприємностей після її утечі, а після того, як викрито дійсного провинника, 
свояки її зятя не подумали чимсь нагородити матір своєї невістки, котра 
наробила їм стільки лиха своєю красою.

Але синьйора Занета тепер була вдоволена і сим. Чи довга подорож і 
роздумування її змінили, чи прийшов нарешті край її бажанням, котрі були 
сповнені аж надто і до несхочу, — тільки вона значно відмінилась у своїх 
уподобаннях і замилуваннях.

Вона більше не думала вже про розкішні палати, пишні виїзди, убори 
й виставні слуги, дуже охоче помагала дома своїй матері і дуже нерадо по-

казувалась поза домом. Коли ж її старий обожатель Крівелі, довідавшися 
про її поворот, просив позволення знову показуватись у їх домі, а далі 
запитав, чи не міг би сподіватись від неї більш ласкової відповіди, ніж які 
чув раніше, — тому що сам він її не міг забути весь час і для того зіставсь 
далі нежонатим кавалером, то дійсно сим разом почув приємнішу для 
себе відповідь. Через півроку по своїм повороті синьйора Занета вийшла 
за нього заміж і провела з ним довге і спокійне життя, вповні вдоволена 
тим достатком, котрим синьйор Крівелі, будучи дуже добрим і шановним 
майстром, міг їй дати, і, не бажаючи ніяких инших багатств і пишнот, після 
того як зазнала всіх тих бід, з якими вони бувають зв’язані.

Краса її вже більше не чинила їй бід після того, як вона не прив’язувала 
до неї такої ваги, і так в спокою і задоволенню провела вона своє життя і 
шановно скінчила його, окружена своєю сім’єю.
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Я довго йшов високим верхом. Коли я виходив на царинки, передо 
мною з лівого боку вставала панорама Чорної гори, верхи Спиць, Великі 
Ребра* з білими смугами торішнього снігу, затягнені поволокою рідкого, 
фіолетового туману, й широка долина Ільці* з розкиданими хатами. З 
правого копичились м’які, округлі, наче спухнявілі в сизій млі верхи чор-
ного Груня й Буківця*, а за ними стелилась широка долина Пруту*, густо 
повита млою, в котрій око даремно силувалось відгадати контури рік і сел. 
Літнє сонце ясно світило, тільки значна висота верху не давала відчувати 
вповні його гарячого проміння. В повітрі стояв густий дух трави і квітів, а 
коли з царинки я попадав знов в смеречані переліски, там обхоплював мене 
кадильний дух живиці й хвої. Верх був безводний, сухий, і навіть у лісі не 
чулось вогкости в сі сухі дні.

Дорога була мені знайома. Я проходив сюдою рік чи позаторік, і не 
вважав тепер на неї, заглиблений в свої роздумування. Але потім помітив, 
що я перестаю її пізнавати. Якийсь густий заросляк трапивсь мені на до-
розі, і я згубив у нім стежку. Потім раптом перегородила мені дорогу до-
волі серйозна засіка*. За нею був старий зруб, густо зарослий малиною й 
ожиною, де я не пізнавав вже ніякого людського сліду.

Пустивсь передиратися ним, обминаючи останки дерева, але, пробив-
шись так з півгодини, вийшов на нову засіку, ще серйознішу від першої. Вона 
виглядала так, якби ніхто й не пробував її переходити! Ніякого приступу! 
Скрізь голі гілляки смерек підіймали з суворою осторогою свої гострі кінці. 
Але перспектива повороту назад, нового продирання через хащі зрубу, що 
встигли мені й так доволі докучити, пришпорила мене, і я відважно пішов 
на приступ.

Він коштував мені сим разом немало — моїй власній шкірі і моєму 
убранню, але, кінець кінцем, я сей бар’єр здобув. Та по другім боці його я 
не знайшов нічого втішного.

І тут був зруб, ще більш дикий. Великі, бозна-коли повалені стовбури 
смерек раз у раз загороджували мені дорогу. Ніякого сліду людської ноги 
не було тут. Я видобував з себе всі сили, щоб перебитись куди-небудь на 
вільніше місце, — але по довгих зусиллях опинивсь тільки перед новою 
засікою, від котрої стратив уже всі останки енергії.

Се була не засіка, а якась дивовижа, котрої я ще не бачив ніколи. Вона 
мені нагадувала ті охоронні воєнні засіки, які робились замість твердинь і 
фортифікацій в Східній Україні XVI–XVII в. і так детально описуються в 
тодішніх інструкціях про будови пограничних ліній. Се був цілий зрубаний 
ліс!

Не зрубаний, власне, а притятий. Ряди дерев були надрубані й пригнуті, 
повалені, переплутані між собою своїми гілляками, одні на других, так що 
творили справжню стіну, високу на два хлопи, а широку на кільканадцять 
метрів.

Так “засікали” колись пограничні краї від степу. Але кому була потрібна 
така гранична стіна тут, серед тихомирної Гуцульщини?

Приступ був незвичайно тяжкий, але те, що зісталось за мною, теж 
не було приємно до перебуття. А тут за сим старовицьким лісовим муром 
було, може, щось краще, ніж дикий зруб, котрого не було ніякої розумної 
причини боронити такими монументальними фортифікаціями? Я рішив 
перебитись через них, тільки сим разом задумав повести свою атаку більш 
розважно і систематично.

Я сів, спочив, поснідав. Ліг і подрімав у затінку. Потім пройшов здовж 
засіки, вибираючи приступніші, більш поруйновані часом місця. Вибравши 
одно з легших, як мені здавалося, місць, я почав полегенько, не спішачись, 
систематично перелізати з гілляки на гілляку і з стовбура на стовбур.

Не йшло то дуже гладко. Кілько разів я провалювавсь разом з пере-
гнилою гіллякою, на яку сперсь необережно. Число бойових знаків на мені 
збільшилось ще. Але, перебившися через верх, я був потішений, що бодай 
бився недаремно. За сею засікою були толоки, царинки, покоси, сліди 
людської руки. Там можна було перепочити й вийти на биту дорогу.

Я зліз, нарешті, з останнього стовбура засіки й пішов толокою.
За нею була царинка, і серед неї виднілось джерельце чи потічок з 

густою зеленою травою наоколо. Але тільки що я пішов туди, як з-за су-
сідніх дерев викотилось щось наче дві грубі вівчарки й покотились до мене. 
Я спинився, щоб не дратувати їх. Але коли вони наблизились до мене, я 
остовпів, побачивши, що то були — медведі!

Так, два сірі медведі, тяжко коливаючись на коротких лапах, доволі 
швидко наближались до мене. Я не знав, що робити — чи бігти назад до 
засіки, чи старатися своїм спокоєм і нерухомістю заспокоїти їх. Коли раптом 
за деревами хтось свиснув, і медведі зараз спинились і повернули назад.

Я відідхнув спокійніше, але все-таки не рішавсь поступати наперед. 
Але з-за дерев показалась і людська фігура.

Се був дуже старий чоловік, сухий — засушений літами, але ще, ви-
димо, бадьорий і сильний. В очі мені кинулось його незвикле убрання. На 
нім була біла сорочка, обгаптована чорним шовком, широкі полотняні сподні, 
перепоясані турецьким шальовим поясом, на голові — шапка з низьким 
футром і оксамитним верхом. На правім плечі він тримав зручним, легким 
рухом руки турецьку рушницю, багато оковану сріблом і насікану золотом.
Обидва медведі, як молоді песята, незручно коливаючися, йшли з одного 
боку і з другого.
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Я пішов назустріч і, знявши капелюха, уклонивсь і привітав старого. Се, 
очевидно, зробило йому приємність. Він також підніс свого старовицького 
шлика й ласкаво сказав мені:

— Добридень і тобі, вашець! А звідки приходиш?
Я пояснив йому доволі докладно, хто я і звідки, і де живу під сю пору і, 

перепрошуючись, спитав його ім’я, бо досі не здибався з ним в сій околиці.
— Не пізнаєш мене хіба, вашець? Я Кривонос, Максим Кривонос, 

коли чував, — сказав він і показав на свій гострий, орлиний ніс, скривлений 
від давнього удару шаблею.

Я поспішив перепроситись, що не пізнав його відразу.
Толкувавсь тим, що не доводилось бачити доброго портрета його, а 

що всі люди його на Україні знають і досі пам’ятають про нього, тільки не 
знають, що він і досі живе.

— Так, я се знаю, — сказав він, очевидно, вдоволений моєю відповід-
дю. — Люди думали, що я вмер, вертаючись з Замостя*. Але се неправда! 
Я пішов з-під Замостя, коли гетьман не послухав мого слова, не схотів іти 
на Варшаву, і з того часу живу тут.

Я сказав, що не чув такого ніколи і, мабуть, ніхто з теперішніх того не 
знає.

— Не знали й тодішні, — сказав на се старий. — Я не хотів робити 
заколоту в війську і виїхав так тихенько, що ніхто не знав, навіть і сам 
гетьман. Не диво, коли й ти, вашець, не знав сього, хоч, бачу, чоловік з 
тебе in rebus nostris versatus1. Рад я бачити тебе у себе!

Він приплеснув у долоні і на мент прислухавсь. З-за дерев показавсь 
инший старий козак, у кармазиннім жупані, і підійшов з манерами старого 
камерарія, щоб прийняти наказ свого пана чи наставника. Старий дав йому 
знак, і за хвилю два молоді хлопці винесли й простелили на траві старовиць-
кий, доволі потертий перський килимок, поставили срібну насікану підставку, 
таку ж сулію й чарки, й стали набивати й запалювати люльку для старого.

— Присядь, вашець, та покрепися, — сказав мені старий, сідаючи сам 
по-турецьки на килимі та запрошуючи до чарки, котру налили хлопці. — 
Рад я, що теперішні люде цікаві до своєї історії. Тямиш, мабуть, як мовить 
Ціцеро, — historiam nescire, semper esse puereum2.

Старий цікаво приглянувсь, щоб бачити, яке вражіння зробить на мене 
в його устах класична цитата. Я ж не вважав тактовним виявляти яке-не-
будь здивовання з сього приводу.

Є натяки на те, що Кривонос був духовного роду, отже, з мого боку, 
може, було б нечемно дивуватись, що він був людиною “едукованою”?

— Я не так біглий в латині, як ваша милость, але славні діла предків 
1 В справах наших (чи: в історії нашій) обізнаний.
2 Не знати історії — бути завсіди недоростком.

наших стараюсь пізнати, — сказав я йому і випив чарку, побажавши йому 
довгого віку й здоров’я.

— Спасибі, сину, на добрім слові, — відповів він. — Кажеш правду. 
Діла були великі й славні, і варто їх знати кождому. Велика сила піднялась 
тоді, тільки шкода, що люде не вміли з неї скористати. Гірко мені було, 
коли гетьман не послухав мене, коли я йому доводив, просив, благав, на 
коліна ставав. Бачив я, що гине наша справа, а не міг людей переконати, — 
гетьмана найпаче. Не хотів я збивати голку в війську, не хотів перебивати 
гетьманові, тому й відійшов.

Я сказав, що, навпаки, чутки були такі, що Кривонос весь час ворогував 
з гетьманом*, і між ними не раз доходило до гострих сутичок і до гострих 
розпоряджень з боку гетьмана на Кривоноса.

— Знаю, все знаю, — відказав той. — Але се неправда. Я як пристав 
до покійного гетьмана на Запорожжю, так був йому вірний. Не час був 
розбивати сили та підіймати повстання на свою руку. Йому випало взяти 
булаву, не мені було її з його рук видирати. Так уже склалось! Але я був 
иншої мисли, як покійний гетьман. Він оглядавсь і на передні, й на задні та 
й проґавив час, коли ми могли Польщу в свої руки взяти. Чув єси, може, 
таку пісню, яку тоді зложили:

Гей-но, молодці, у скоки,
Підберемося під боки,
Гей, заженім ляшка, вражого сина,
Аж за Дунай глибокий!..

Він проспівав сю строфу старечим, слабим, але вірним голосом, і я 
поспішив запевнити його, що сю пісню співають ще й досі. Але я попро-
бував взяти в оборону великого гетьмана. Так, він оглядавсь на задні, се 
правда, але чи не мав підстав для того? Мабуть, бачив, нарід і військо були 
втомлені війною, не хотів затягати її, не схотів через се доводити поляків до 
останнього та викликати війну з сусідами, які, певно, взялись би рятувати 
Польщу від загибелі.

— Певно, що гетьман думав! — заговорив гаряче старий. — Але то 
ж то й єсть, що забагато думав! Думав про те, як би дійти згоди з панами 
і як йому затримати булаву до смерти та ще й синам віддати. Думав про 
воєводство молдавське і про воєводство київське, і ще про щось, може, 
думав. Забагато, кажу, думав! Як у того лиса, що впав у яму та мав сто 
думок, як з неї вийти, а не міг з них вибрати найкращої. Занадто оглядавсь! 
А я не думав ні про що, бо знав одно твердо. Нам то пан-біг дав, що сьмо 
могли Польщу раз назавсіди розвалити і землю нашу від панів очистити. І 
лиш то мав перед очима, і не думав ні про що більше. Не думав, що буде 
потім, бо то инші мали потім думати. Не думав, що буде зі мною або з мо-
їми дітьми. Що спеклося, треба різать! А що ти, сину, кажеш, що військо 
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Я пішов назустріч і, знявши капелюха, уклонивсь і привітав старого. Се, 
очевидно, зробило йому приємність. Він також підніс свого старовицького 
шлика й ласкаво сказав мені:

— Добридень і тобі, вашець! А звідки приходиш?
Я пояснив йому доволі докладно, хто я і звідки, і де живу під сю пору і, 

перепрошуючись, спитав його ім’я, бо досі не здибався з ним в сій околиці.
— Не пізнаєш мене хіба, вашець? Я Кривонос, Максим Кривонос, 

коли чував, — сказав він і показав на свій гострий, орлиний ніс, скривлений 
від давнього удару шаблею.

Я поспішив перепроситись, що не пізнав його відразу.
Толкувавсь тим, що не доводилось бачити доброго портрета його, а 

що всі люди його на Україні знають і досі пам’ятають про нього, тільки не 
знають, що він і досі живе.

— Так, я се знаю, — сказав він, очевидно, вдоволений моєю відповід-
дю. — Люди думали, що я вмер, вертаючись з Замостя*. Але се неправда! 
Я пішов з-під Замостя, коли гетьман не послухав мого слова, не схотів іти 
на Варшаву, і з того часу живу тут.

Я сказав, що не чув такого ніколи і, мабуть, ніхто з теперішніх того не 
знає.

— Не знали й тодішні, — сказав на се старий. — Я не хотів робити 
заколоту в війську і виїхав так тихенько, що ніхто не знав, навіть і сам 
гетьман. Не диво, коли й ти, вашець, не знав сього, хоч, бачу, чоловік з 
тебе in rebus nostris versatus1. Рад я бачити тебе у себе!

Він приплеснув у долоні і на мент прислухавсь. З-за дерев показавсь 
инший старий козак, у кармазиннім жупані, і підійшов з манерами старого 
камерарія, щоб прийняти наказ свого пана чи наставника. Старий дав йому 
знак, і за хвилю два молоді хлопці винесли й простелили на траві старовиць-
кий, доволі потертий перський килимок, поставили срібну насікану підставку, 
таку ж сулію й чарки, й стали набивати й запалювати люльку для старого.

— Присядь, вашець, та покрепися, — сказав мені старий, сідаючи сам 
по-турецьки на килимі та запрошуючи до чарки, котру налили хлопці. — 
Рад я, що теперішні люде цікаві до своєї історії. Тямиш, мабуть, як мовить 
Ціцеро, — historiam nescire, semper esse puereum2.

Старий цікаво приглянувсь, щоб бачити, яке вражіння зробить на мене 
в його устах класична цитата. Я ж не вважав тактовним виявляти яке-не-
будь здивовання з сього приводу.

Є натяки на те, що Кривонос був духовного роду, отже, з мого боку, 
може, було б нечемно дивуватись, що він був людиною “едукованою”?

— Я не так біглий в латині, як ваша милость, але славні діла предків 
1 В справах наших (чи: в історії нашій) обізнаний.
2 Не знати історії — бути завсіди недоростком.

наших стараюсь пізнати, — сказав я йому і випив чарку, побажавши йому 
довгого віку й здоров’я.

— Спасибі, сину, на добрім слові, — відповів він. — Кажеш правду. 
Діла були великі й славні, і варто їх знати кождому. Велика сила піднялась 
тоді, тільки шкода, що люде не вміли з неї скористати. Гірко мені було, 
коли гетьман не послухав мене, коли я йому доводив, просив, благав, на 
коліна ставав. Бачив я, що гине наша справа, а не міг людей переконати, — 
гетьмана найпаче. Не хотів я збивати голку в війську, не хотів перебивати 
гетьманові, тому й відійшов.

Я сказав, що, навпаки, чутки були такі, що Кривонос весь час ворогував 
з гетьманом*, і між ними не раз доходило до гострих сутичок і до гострих 
розпоряджень з боку гетьмана на Кривоноса.

— Знаю, все знаю, — відказав той. — Але се неправда. Я як пристав 
до покійного гетьмана на Запорожжю, так був йому вірний. Не час був 
розбивати сили та підіймати повстання на свою руку. Йому випало взяти 
булаву, не мені було її з його рук видирати. Так уже склалось! Але я був 
иншої мисли, як покійний гетьман. Він оглядавсь і на передні, й на задні та 
й проґавив час, коли ми могли Польщу в свої руки взяти. Чув єси, може, 
таку пісню, яку тоді зложили:

Гей-но, молодці, у скоки,
Підберемося під боки,
Гей, заженім ляшка, вражого сина,
Аж за Дунай глибокий!..

Він проспівав сю строфу старечим, слабим, але вірним голосом, і я 
поспішив запевнити його, що сю пісню співають ще й досі. Але я попро-
бував взяти в оборону великого гетьмана. Так, він оглядавсь на задні, се 
правда, але чи не мав підстав для того? Мабуть, бачив, нарід і військо були 
втомлені війною, не хотів затягати її, не схотів через се доводити поляків до 
останнього та викликати війну з сусідами, які, певно, взялись би рятувати 
Польщу від загибелі.

— Певно, що гетьман думав! — заговорив гаряче старий. — Але то 
ж то й єсть, що забагато думав! Думав про те, як би дійти згоди з панами 
і як йому затримати булаву до смерти та ще й синам віддати. Думав про 
воєводство молдавське і про воєводство київське, і ще про щось, може, 
думав. Забагато, кажу, думав! Як у того лиса, що впав у яму та мав сто 
думок, як з неї вийти, а не міг з них вибрати найкращої. Занадто оглядавсь! 
А я не думав ні про що, бо знав одно твердо. Нам то пан-біг дав, що сьмо 
могли Польщу раз назавсіди розвалити і землю нашу від панів очистити. І 
лиш то мав перед очима, і не думав ні про що більше. Не думав, що буде 
потім, бо то инші мали потім думати. Не думав, що буде зі мною або з мо-
їми дітьми. Що спеклося, треба різать! А що ти, сину, кажеш, що військо 
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чи нарід був стомлений, то ти молодий, а я тобі скажу: люде не бувають 
стомлені, коли вони чують, що їм кажуть робити саме те, що треба! Чи чув 
ти що-небудь про зазивні листи від мене? Не чув, бо і не було їх. А про те 
все валом ішло до мене, бо духом чуло, що я знаю те, що треба зробити. 
Я мав війська більше, ніж треба, а захотів би — мав би вдруге і втретє 
стільки. І зараз мав би, чи знаєш се?

Він раптом схопився на ноги, тупнув і застиг в величній, нерухомій по-
ставі. Я встав теж і з здивованням дививсь на нього. Він був весь одною 
увагою, одним напруженням. І раптом якийсь проблиск іскрою пролетів 
по його виду.

Я почув якийсь далекий і глухий гук. Він котивсь і наближавсь. Земля 
дудніла під важкими, глухими вдарами якогось невідомого тягару. Чувсь 
далекий гомін, немов від людських голосів.

Потім я побачив, як на сю царинку викочуються звідкись великі, сірі 
маси людей. 

Їм не було краю. Вони йшли збитою одностайною юрбою, без ладу. Але 
в міру того як вони зближались до нас, ся юрба вирівнювалась, формувалась, 
витягалася в лави. Вони розбивались на відділи. В перервах між ними ви-
літала на швидких конях старшина. Над лавами замаячили хрещаті корогви.

Старий тупнув знов, і сі піші лави почали відсуватися вправо і вліво, а в 
опорожнену просторінь почала вливатись кіннота. Браво вилітало козацтво 
і, стримуючи розігнаних коней, рівнялося в ряди.

Замаячили ріжнокольорові значки. Довбиші вдарили в тулумбаси, і в 
такт їм засурмили сурмачі.

Старий тупнув ще раз, і кіннота відійшла також на боки, а земля за-
стогнала під вагою тяжкого обозу.

Малорослі, але сильні конята тягли зашнуровані, запнуті воловими шкі-
рами, ковані вози з порохом і кулями. Тяжко рипіли великі колеса козацьких 
гармат. Гармаші з запаленими ґнотами стали при гарматах.

Старий махнув рукою, і за хвилю ревнув стоголосий вистріл гарматний.
Я стрепенувсь — і прокинувсь. Над стіжком, під котрим я задрімав, 

повисла низька, тяжка сиза хмара. В горах завмирав гуркіт грому, і перші 
великі краплі дощу почали падати.

ВИХРЕСТ ОЛЕКСАНДЕР

Коли я перечитував останній том актів про Хмельниччину, виданий 
київською комісією*, серед десятків шаблонових документів, у котрих 
обвинувачувалися, засуджувалися, каралися ріжні учасники розрухів, — 
увагу мою притягнув до себе один з таких судових протоколів, списаний в 
лубенськім магістраті, засуд розбійника єврея-вихреста Олександра.

З нескладного сірого оповідання магістратського писаря, з-під сухої 
формалістики, приписаної “Порядком” міських судів процедури, блиснула 
мені ясна іскра світлого пориву людської душі й освітила все. І понуру об-
станову лютого середньовічнього права, перехованого в старій, задушливій 
атмосфері міського життя сих часів упадку. І всю отсю тяжку безвихідну 
замотанину, над котрою хвилевою бурею пролетіла Хмельниччина 1648-го 
року, не здужавши вирвати українського життя з суперечностей й аномалій 
польського панування і полишивши знову в напруженім безпомічнім стані 
між злобою розжалених і гнівних панів месників і неутолимою ненавистю 
всеї підвладної маси, схвильованої повстанням. І всіх отсих нещасних, за-
хоплених, вирваних зі звичайних обставин життя, що полетіли по похилій 
площі бандитства серед загального розпаду життя — пропащих людей в 
роді братів-вихрестів*.

Можливо, щільно тримаючися протоколу і тільки збираючи докупи, 
очищуючи і порядкуючи його кошлаве, безладне оповідання, я переказую 
отсю історію.

Коли в грудні 1648-го року гетьман Богдан Хмельницький пішов з-під 
Замостя на Україну і війну вважали скінченою, — ріжні утікачі, поляки 
й євреї, що повтікали до Польщі, стали повертатися на свої попелища*. 
Між ними й орендар Маєр з Базалії* зі своєю сім’єю поспішив до свого 
волинського містечка, хотячи довідатися, що діється з його господарством 
і орендою.

Діставшися по всяких пригодах до Базалії, пристали вони в господі 
єврея Мошка, де мешкав їх фірман, з котрим вони приїхали, й пішли об-
ходити давніх знайомих. Вість про приїзд з Польщі багатого орендаря, що, 
певно, привіз із собою великі гроші, пішла по містечку — хвилювала ріжний 
неприкаяний люд, вибитий з колії останніми розрухами.

Коли орендарі вернулися з вечері, на яку був запросив їх знайомий 
міщанин, вони довідалися, що до них приходив до Мошкової господи 
єврей-вихрест Олександер з кількома товаришами, питалися їх фірмана 
про Маєра і сім’ю його і про “наші гроші жидівські”, — як оповідав потім 
Маєрові зять.
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Фірман не хотів їм багато оповідати, тоді вони почали його бити, мучити, 
щоби видушити з нього відомості. Довідавшися, скільки удалось, пішли 
собі. Коли євреї вернулися з вечері, фірман їм се все оповів.

Євреї зміркували, чим воно пахне, але лишилися там же на ніч, тільки 
взялися на всякі способи, щоби оборонитися від нічного нападу. Вони міцно 
замкнули двері у своїй хаті і попросили господаря, що мешкав у тім домі, 
аби він позамикав добре двері і вікна в сінях; жінка господаря була тоді хора 
по породіллі, і він її перепровадив до сіней і був там коло неї.

Бувши певні, що сіни добре замкнені, жиди поклалися спати.
Але господар був у змові з компанією Олександра. Коли євреї поснули, 

він відчинив сіни Олександрові й його товаришам. Олександер з братом-ви-
хрестом Яцком кравцем, Панасом броварником й Яцком Тягликом вдерлися 
до господи, де ночували євреї, — й стали їх бити.

Олександер кинувся насамперед на Маєрового зятя і вдарив його рога-
тиною по плечах так, що рогатина злетіла з дрючка, потім кинулися вони на 
старого Маєра і почали його страшити і бити, добиваючися від нього грошей.

Зять тим часом вимкнувся з господи. Орендар скористав з замішання 
і також вискочив за ним на ринок. Зять побіг до тої господи, де вони ве-
черяли, почав кричати на ґвалт, благав рятувати старого, щоби не вбили на 
смерть, і обіцяв за те сто золотих.

Люде кинулися на ринок, вдарили на ґвалт, побігли рятувати, але на 
дорозі їх перестрів молодик — пасерб пана Гринецького, що побіг був також 
на рятунок з шаблею. Він біг настрашений назад; почав кричати до людей, 
котрих скликав був Маєрів зять: “Куди йдете! Верніться, я з шаблею, а 
нічого не вдію, там велике забийство”.

Люде пострашилися, спинилися, потім побігли дати знати на замок до 
пана Вільги. Пан Вільга, одначе, не дуже взяв собі до серця орендарську 
біду і тільки післав свого челядника, щоб арештував тих розбійників. Але 
ті не чекали його приходу, і поки той представник власти прийшов на міс-
це, нікого вже з Олександрової компанії не було. Старого Маєра знайшли 
убитого. Гроші всі забрано і дорогі річі. Скільки було у старого грошей — 
сім’я не вміла сказати. Маєрів зять казав, що його грошей при тім забрано 
60 золотих червоних, два золоті великі перстені “з жабинцями”, два великі 
коралеві намиста з перлами та двоє коней. Одного взяв був Олександер, 
другого — його брат Яцко і поїхали до Корниці*.

Тут їм не повезло. Базалійські євреї зараз оповістили про убийство 
орендаря по сусідніх містах і селах. Олександра притримав корницький війт, 
забрав собі коня, а самого всадив до арешту, до хати Андрія Кушніра. Був 
він не один; війт саджав туди ріжних підозрілих людей, у котрих відбирав 
ріжні підозрілі річі, які мали якусь вартість.

Так всадив він туди двох людей з Острога, арештувавши у них постави 
сукна. Поки вони там сиділи, сталася в Корниці тривога: напали на місто 
чи, може, показалися де в сусідстві козаки. Війт утік від них до Ляховець*. 
Містечко зісталося без начальства, і в’язні могли тікати. Олександер опові-
дав потім на суді, як люде казали йому: “Тікай, коли почуваєш себе винним 
в тім убийстві жида!” Але він — мовляв — не почуваючи себе винним, не 
втік, ходив по містечку свобідно, аж тривога втихла, начальство вернулось 
і з Базалії приїхав єврей Яков Аронович з уповажненням від базалійського 
міського уряду, забрав Олександра і відвіз його до Дубна*, де сидів уже 
арештований його брат Яцко.

Дня 26-го марта судили Олександра на уряді міськім в Дубні. Обвину-
вачував Маєрів зять від себе й іменем Маєрової вдови Диньки. Олександер 
спочатку відпекувався рішуче всякої участи в сім убийстві і вигороджував 
також брата Яцка. Казав, що він нічому не причетний, не був у тій купі, як 
орендаря забито, бо хто вбив, той утік, а його з Яцком взято невинно — і 
він до Корниці не тікав, а ходив взяти довг з п. Роєцького, що йому був 
винен за оренду, яку у нього він тримав, тільки не застав його — і про 
арешт свій промовчав.

Але його відпекування нічого не помагали. Маєрів зять міцно стояв на 
своїм обвинуваченню і доводив вину Олександра:

— Чи не пам’ятаєш, як ти нас бив; я тебе просив, аби не вбивав нас, ка-
зав я тобі: пригадай, що я заплатив довг за тебе, який ти був винен п’ятдесят 
золотих. А ти, не дбаючи про те, забив мого тестя, утік до Корниці і там 
тебе пан війт піймав і всадив до в’язниці.

На ті його слова Олександер так оповідав:
— Я не тікав, а добровільно прийшов до Корниці. Пан Корницький, 

спіткавши мене, спитав, звідки я. Одповів, що з Базалії. А він на те сказав: 
“Дали знати євреї базалійські, що вбито там єврея орендаря базалійського, 
вбили міщани тамошні з двома вихрестами”.

І оповів, як він сидів в арешті в господі Андрія Кушніра і мав змогу 
втекти під час пополоху, але лишився в Корниці, бо не почувався до ніякої 
вини.

Маєрів зять на те припер Олександра, що “він не пішки пішов до Кор-
ниці, як каже, а приїхав на нашім коні, і того коня відібрав йому пан війт 
корницький”. Олександер таки відпирався, казав, що “я таки прийшов до 
Корниці пішо, а не на коні приїхав. Коней забрав Яцко Тяглик, що вбив 
орендаря, і з тими кіньми утік, тільки в нього жовніри відібрали коня — то 
я чув тільки, а сам не був там і до того вчинку не причинний”. І свідчився 
урядом міським базалійським і громадою всею, що його при убийстві не 
було і не бив він тих жидів, ані на очі не бачив. І брат його Яцко-вихрест, 
що сидить у Дубні в замку, теж нічого не винний.
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другого — його брат Яцко і поїхали до Корниці*.

Тут їм не повезло. Базалійські євреї зараз оповістили про убийство 
орендаря по сусідніх містах і селах. Олександра притримав корницький війт, 
забрав собі коня, а самого всадив до арешту, до хати Андрія Кушніра. Був 
він не один; війт саджав туди ріжних підозрілих людей, у котрих відбирав 
ріжні підозрілі річі, які мали якусь вартість.

Так всадив він туди двох людей з Острога, арештувавши у них постави 
сукна. Поки вони там сиділи, сталася в Корниці тривога: напали на місто 
чи, може, показалися де в сусідстві козаки. Війт утік від них до Ляховець*. 
Містечко зісталося без начальства, і в’язні могли тікати. Олександер опові-
дав потім на суді, як люде казали йому: “Тікай, коли почуваєш себе винним 
в тім убийстві жида!” Але він — мовляв — не почуваючи себе винним, не 
втік, ходив по містечку свобідно, аж тривога втихла, начальство вернулось 
і з Базалії приїхав єврей Яков Аронович з уповажненням від базалійського 
міського уряду, забрав Олександра і відвіз його до Дубна*, де сидів уже 
арештований його брат Яцко.

Дня 26-го марта судили Олександра на уряді міськім в Дубні. Обвину-
вачував Маєрів зять від себе й іменем Маєрової вдови Диньки. Олександер 
спочатку відпекувався рішуче всякої участи в сім убийстві і вигороджував 
також брата Яцка. Казав, що він нічому не причетний, не був у тій купі, як 
орендаря забито, бо хто вбив, той утік, а його з Яцком взято невинно — і 
він до Корниці не тікав, а ходив взяти довг з п. Роєцького, що йому був 
винен за оренду, яку у нього він тримав, тільки не застав його — і про 
арешт свій промовчав.

Але його відпекування нічого не помагали. Маєрів зять міцно стояв на 
своїм обвинуваченню і доводив вину Олександра:

— Чи не пам’ятаєш, як ти нас бив; я тебе просив, аби не вбивав нас, ка-
зав я тобі: пригадай, що я заплатив довг за тебе, який ти був винен п’ятдесят 
золотих. А ти, не дбаючи про те, забив мого тестя, утік до Корниці і там 
тебе пан війт піймав і всадив до в’язниці.

На ті його слова Олександер так оповідав:
— Я не тікав, а добровільно прийшов до Корниці. Пан Корницький, 

спіткавши мене, спитав, звідки я. Одповів, що з Базалії. А він на те сказав: 
“Дали знати євреї базалійські, що вбито там єврея орендаря базалійського, 
вбили міщани тамошні з двома вихрестами”.

І оповів, як він сидів в арешті в господі Андрія Кушніра і мав змогу 
втекти під час пополоху, але лишився в Корниці, бо не почувався до ніякої 
вини.

Маєрів зять на те припер Олександра, що “він не пішки пішов до Кор-
ниці, як каже, а приїхав на нашім коні, і того коня відібрав йому пан війт 
корницький”. Олександер таки відпирався, казав, що “я таки прийшов до 
Корниці пішо, а не на коні приїхав. Коней забрав Яцко Тяглик, що вбив 
орендаря, і з тими кіньми утік, тільки в нього жовніри відібрали коня — то 
я чув тільки, а сам не був там і до того вчинку не причинний”. І свідчився 
урядом міським базалійським і громадою всею, що його при убийстві не 
було і не бив він тих жидів, ані на очі не бачив. І брат його Яцко-вихрест, 
що сидить у Дубні в замку, теж нічого не винний.
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На те Маєрів зять положив перед урядом лист уряду міського база-
лійського до пана Вільги з дня 4-го лютого: в тім листі, називаючи його 
не Олександром, а Леськом, обвинувачено за убиття небіжчика Маєра, 
орендаря базалійського.

Так упав Олександрів відклик до базалійської громади.
Суд, вислухавши обидві сторони, уважаючи на сей лист і на підозрілу 

утечу Олександра до Корниці, на основі науки права посполитого, постано-
вив дати на муки сього Олександра, котрого міщани базалійські називають 
у своїм листі Леськом, аби явна правда показалася.

Прочитавши Олександрові сю постанову, суд наперед питав його ще 
раз “лагідними словами”, чи був він при тім, як забито Маєра орендаря.

Відповів на се Олександер:
— Я сидів у домі шинковім у Катерини і прийшов до мене Панащик 

і закликав. Я не знав, на що, а коли прийшов до Моткового дому і Яцко 
кравець вихрест прийшов зі мною, застав я там Яцка Тяглика, Миська 
Міняйла, Лупиного сина і зятя, що мешкали в Мошковій господі. Всі вони 
почали мене намовляти, а сами вже, видно, наперед умовилися між собою 
убити орендаря. Казали, що будемо мати здобич. Але я з Яцком на те не 
пристав, сказав: я не хочу — і ми пішли від них і з ними на тім учинку не 
були. Тільки бачили ми, йдучи вночі з Яцком кравцем, що в домі Мошко-
вім вікна відчинені, і тими вікнами Яцко Тяглик і Панащик лізли до сіней, 
а Мисько Міняйлик з Лупиним сином і зятем також стояли напоготові. 
Вони всі й убили небіжчика орендаря. Був з ними при тім убийстві брат 
мій Яцко-вихрест і сі господарі обидва — Лупин син, і зять, і Мисько 
Міняйлик. Але я при тім не був, і ради їх на те не слухав, і з тих грошей, 
що вони забрали у жидів, вони мені нічого не давали. Тільки ж чув я від 
пана війта корницького, що жовніри відібрали коней від Яцка Тяглика в 
Корниці, а більше нічого не знаю.

Се вже було дещо більше, ніж говорив Олександер перше, і тому суд 
з тим більшою рішучістю казав його мучити.

Звичайно першою категорією тортурів було “потягання”. В “добре 
урядженім” магістратськім суді повинна була бути осібна комора для тортур 
з потрібним інструментом.

Обвинуваченого, розібравши наголо або до сорочки, вбирали в міцні 
шкіряні поручі, примоцьовані до грубої линви, намотаної на коловорот, а 
до ніг прив’язували залізну кулю; кат підтягав його линвою до стелі, аж 
поки куля не повисла свобідно в повітрі, всі м’язи тіла з невимовним болем 
розтягалися, і члени виходили зі своїх суставів. Давши нещасливцеві по-
висіти і намучитися досить, йому задавали в сій страшній позиції питання 
і записували їх до протоколу.

За першим таким “потягненням” Олександер сказав:

— Був я при тім убийстві, але сам не бив, тільки бив києм Панащик, 
Яцко Тяглик і Яцко кравець.

Потім, коли подержали його ще довше, додав:
— І я був причетний забиттю небіжчика орендаря: ударив його шаблею, 

раз, плазом. Але зятя його не бив і грошей не брав. Гроші взяв Яцко Тя-
глик, і Панащик, і господарі ті. Яцко кравець також у тім убийстві винен, 
бо його києм бив.

Тоді пустили його і дали відпочити, а потім підвісили вдруге і за другим, 
ще болючішим потягненням, він сказав:

— Гроші забрав Яцко Тяглик з иншими. А я орендаря тільки раз ударив 
плазом, а зятя рогатиною. А на смерть забили орендаря Панащик, Мисько 
Міняйлик і вихрест Яцко кравець, той, що сидить тут у Лубенськім зам-
ку. Коней забрав Яцко і дав мені одного, а сам на другім, і поїхали ми до 
Корниці. А як приїхали туди, жовніри забрали коня у Яцка, а в мене взяв 
собі коня війт корницький.

Не знати вже, де була правда, чи в сих останніх признаннях, чи в по-
передніх, бо чимдалі, тим більш ставалося очевидно, що змучений Олек-
сандер стратив уже всяку силу відпорну і готов був давати якраз саме такі 
вдповіді, яких від нього хотіли, аби не мучитися. Та коли питали його ще 
про єврея Мошка, чи не збирався і його вбити, Олександер спочатку сказав, 
що не знає, але потім і на се потакнув, що син Лупин і зять, власне, на те 
й мешкають у Мошковім домі, аби його вбити. “І вони то нам і відімкнули 
тоді вікна”.

Але суд не був вдоволений і сими признаннями і велів мучити Олек-
сандра до кінця. Кат потягнув його третій раз і припікав по тілу огнем. Але 
Олександер не міг сказати більше, тільки те саме: “Убили орендаря зять 
і син Лупин, Яцко Тяглик, Мисько Міняйлик, Яцко кравець, що тепер у 
замку сидить, і я був там же. Господарі відчинили тоді вікна до сіней і вони 
збиралися вбити і Мошка з Яцком Тягликом”.

Потім, знявши Олександра з мук, прочитали йому протокол. Він був 
уже зламаний тортурами, погодився з думкою про неминучу кару смерти 
і тільки не хотів нових мук. Тому заявив, що в протоколі все вірно, так, як 
він показував на муках, і він все те “добровільно підтверджує”.

Тоді суд спитав його, як хоче приготовитися до смерти? Чи покликати 
йому священика, тому що він був вихрещений на християнську віру. Олек-
сандрові ще відкрилася слаба можливість щось виторгувати від смерти за 
поміччю релігії — удатися до протекції духовенства, просити пожалувати 
як вихреста, може, попробувати щось зискати, заявивши бажання перейти 
на католицьку віру з православної, на котру його вихрестили козаки. Але 
видко, що муками зломлена вже була в нім всяка енергія самозаховання, 
він покінчив в останніх хвилинах всі рахунки з життям. Ренегат, розбійник і 
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у своїм листі Леськом, аби явна правда показалася.

Прочитавши Олександрові сю постанову, суд наперед питав його ще 
раз “лагідними словами”, чи був він при тім, як забито Маєра орендаря.

Відповів на се Олександер:
— Я сидів у домі шинковім у Катерини і прийшов до мене Панащик 

і закликав. Я не знав, на що, а коли прийшов до Моткового дому і Яцко 
кравець вихрест прийшов зі мною, застав я там Яцка Тяглика, Миська 
Міняйла, Лупиного сина і зятя, що мешкали в Мошковій господі. Всі вони 
почали мене намовляти, а сами вже, видно, наперед умовилися між собою 
убити орендаря. Казали, що будемо мати здобич. Але я з Яцком на те не 
пристав, сказав: я не хочу — і ми пішли від них і з ними на тім учинку не 
були. Тільки бачили ми, йдучи вночі з Яцком кравцем, що в домі Мошко-
вім вікна відчинені, і тими вікнами Яцко Тяглик і Панащик лізли до сіней, 
а Мисько Міняйлик з Лупиним сином і зятем також стояли напоготові. 
Вони всі й убили небіжчика орендаря. Був з ними при тім убийстві брат 
мій Яцко-вихрест і сі господарі обидва — Лупин син, і зять, і Мисько 
Міняйлик. Але я при тім не був, і ради їх на те не слухав, і з тих грошей, 
що вони забрали у жидів, вони мені нічого не давали. Тільки ж чув я від 
пана війта корницького, що жовніри відібрали коней від Яцка Тяглика в 
Корниці, а більше нічого не знаю.

Се вже було дещо більше, ніж говорив Олександер перше, і тому суд 
з тим більшою рішучістю казав його мучити.

Звичайно першою категорією тортурів було “потягання”. В “добре 
урядженім” магістратськім суді повинна була бути осібна комора для тортур 
з потрібним інструментом.

Обвинуваченого, розібравши наголо або до сорочки, вбирали в міцні 
шкіряні поручі, примоцьовані до грубої линви, намотаної на коловорот, а 
до ніг прив’язували залізну кулю; кат підтягав його линвою до стелі, аж 
поки куля не повисла свобідно в повітрі, всі м’язи тіла з невимовним болем 
розтягалися, і члени виходили зі своїх суставів. Давши нещасливцеві по-
висіти і намучитися досить, йому задавали в сій страшній позиції питання 
і записували їх до протоколу.

За першим таким “потягненням” Олександер сказав:

— Був я при тім убийстві, але сам не бив, тільки бив києм Панащик, 
Яцко Тяглик і Яцко кравець.

Потім, коли подержали його ще довше, додав:
— І я був причетний забиттю небіжчика орендаря: ударив його шаблею, 

раз, плазом. Але зятя його не бив і грошей не брав. Гроші взяв Яцко Тя-
глик, і Панащик, і господарі ті. Яцко кравець також у тім убийстві винен, 
бо його києм бив.

Тоді пустили його і дали відпочити, а потім підвісили вдруге і за другим, 
ще болючішим потягненням, він сказав:

— Гроші забрав Яцко Тяглик з иншими. А я орендаря тільки раз ударив 
плазом, а зятя рогатиною. А на смерть забили орендаря Панащик, Мисько 
Міняйлик і вихрест Яцко кравець, той, що сидить тут у Лубенськім зам-
ку. Коней забрав Яцко і дав мені одного, а сам на другім, і поїхали ми до 
Корниці. А як приїхали туди, жовніри забрали коня у Яцка, а в мене взяв 
собі коня війт корницький.

Не знати вже, де була правда, чи в сих останніх признаннях, чи в по-
передніх, бо чимдалі, тим більш ставалося очевидно, що змучений Олек-
сандер стратив уже всяку силу відпорну і готов був давати якраз саме такі 
вдповіді, яких від нього хотіли, аби не мучитися. Та коли питали його ще 
про єврея Мошка, чи не збирався і його вбити, Олександер спочатку сказав, 
що не знає, але потім і на се потакнув, що син Лупин і зять, власне, на те 
й мешкають у Мошковім домі, аби його вбити. “І вони то нам і відімкнули 
тоді вікна”.

Але суд не був вдоволений і сими признаннями і велів мучити Олек-
сандра до кінця. Кат потягнув його третій раз і припікав по тілу огнем. Але 
Олександер не міг сказати більше, тільки те саме: “Убили орендаря зять 
і син Лупин, Яцко Тяглик, Мисько Міняйлик, Яцко кравець, що тепер у 
замку сидить, і я був там же. Господарі відчинили тоді вікна до сіней і вони 
збиралися вбити і Мошка з Яцком Тягликом”.

Потім, знявши Олександра з мук, прочитали йому протокол. Він був 
уже зламаний тортурами, погодився з думкою про неминучу кару смерти 
і тільки не хотів нових мук. Тому заявив, що в протоколі все вірно, так, як 
він показував на муках, і він все те “добровільно підтверджує”.

Тоді суд спитав його, як хоче приготовитися до смерти? Чи покликати 
йому священика, тому що він був вихрещений на християнську віру. Олек-
сандрові ще відкрилася слаба можливість щось виторгувати від смерти за 
поміччю релігії — удатися до протекції духовенства, просити пожалувати 
як вихреста, може, попробувати щось зискати, заявивши бажання перейти 
на католицьку віру з православної, на котру його вихрестили козаки. Але 
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бозна ще хто — він мав тепер перед собою тільки одно: вмерти як годиться, 
і хотів сього. І на запитання суду сказав:

— Я не з доброї волі охрестився, козаки мене охрестили. Немало наших 
вихрестилося, а потім знову жидами стали, і я не хочу бути християнином. 
Прошу, аби мені вмерти в жидівській вірі, а ім’я моє Лейба.

Вислухавши се, уряд посвідчився возним, шляхетним Яном Пчолкою, 
щодо слів підсудного, що він ухиляється від християнської смерти. Але 
перше ніж перейти до засуду, постановив ще таки покликати православних 
духовних з міста: протопопа лубенського, отця Семена Кониського і отця 
Дмитра вікарія лубенського, аби вони його з обов’язку свого священичого 
намовляли триматися християнської віри, в яку його охрещено, — і ви-
сповідатися на смерть. Але Олександер й їм повторив, що вихрестився він 
поневолі, а тепер іде вже на смерть, на життя не має надії і хоче вмерти в 
жидівській вірі. А називається Лейба і просить, аби так було.

Тоді суд приступив до декрету. Уважаючи, що з посвідчень обох сторін і 
признань, добровільно даних на тортурах, показується явно, що Олександер 
вихрест був учасником убийства жида Маєра, орендаря базалійського, разом 
з иншими базалійськими міщанами, вичисленими в сім процесі, знаходить, 
на підставі права християнського, ближчою до доказу своєї справи при-
сягою сторону жалобників: Диньку, жінку жида Маєра небіжчика, і зятя 
його, тому що Олександер, прийнявши віру християнську, тепер її не хоче 
триматися і від неї відступив. Має Динька з зятем удвох зложити при-
сягу в тім, що Олександер був винен в убийстві небіжчика разом з иншим 
товариством.

Питано Олександра, чи жадає присяги жалібників. Відповів, що не 
жадає і добровільно звільняє їх з присяги, признаючи себе винним — і не 
хоче їм робити ще тої прикрости.

Тоді й суд жалібників від присяги звільнив і, вважаючи вину доведе-
ною, нинішнього обвинуваченого на підставі права магдебурзького, в часті 
четвертій описаного*, засудив яко убийника на кару смерти, відрубанням 
голови мечем, а засуд для пам’яти велів записати.

Вихрест Олександер в смерті своїй приложився до віри отців.
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В ПЕРЕЯСЛАВІ

Образи сі оперті головно на дневнику посольства комісарів, списаного 
Мясковським*. Але сюди введено також і деякі моменти з другого по-
сольства Смяровського*. Розмови Хмельницького з комісарами переважно 
віддають доволі близько заховані до нас тексти. Все інше — авторська 
інвенція.

О с о б и:
Богдан  Хмельницький, гетьман козацький, в тім часі коло 55 літ*.
О л е н а  Х м е л ь н и ц ь к а, бувша Чаплінська (або Чапліцька), жінка 

гетьмана, коло 30 літ*.
З а х а р  Х м е л ь н и ц ь к и й, свояк гетьмана*.
І в а н  Ч о р н я т а, військовий обозний, старий чоловік*.
С е м е н  Ч о р н я т а, його син, молодик*.
І в а н  В и г о в с ь к и й, писар військовий*.
І в а н  К о в а л е в с ь к и й, осавул військовий*.
П е т р о  Д о р о ш е н к о, арматний писар*.
Ф е д і р  В е ш н я к*
Я с ь к о  В о р о н ч е н к о* полковникиМ а к с и м  Гл а д к и й*
Ф и л о н  Д ж а л а л и й*
О т е ц ь  Д а м ’ я н, ігумен київський — в дипломатичних порученнях 

у гетьмана.
Є р м о л о в и ч, український шляхтич, що пристав до козаків*.
Я к и м  Н е с т ер е н к о, молодий козак.
М а р і я, поважна жінка під 40 літ, убрана темно.
Д о к і я, молода жінка, гарно вбрана, коло 25 літ.
Л ю д в і с я, полька
О л е с я, українка  дівчата в службі Хмельницької
М и к и т а бандурист, молодий козак.
П о н у р и й  ч о л о в і к, коло 40 літ.

К о м і с а р и:
А д а м  К и с і л ь, воєвода брацлавський, під 60 літ*.
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М а к с и м  Б ж о з о в с ь к и й, каштелян київський (православний укра-
їнець)*.

Микола  Кис і ль, підкоморій новогородський, молодший брат Адама*.
В о й ц е х  М я с к о в с ь к и й, підкоморій львівський (поляк)*.
К н .  Ч е т в ер т и н с ь к и й (українець), секретар королівський*.
Я к у б  С м я р о в с ь к и й (поляк)*, теж.
К р о т о в с ь к и й, ловчий київський, присланий з комісарами. 
Кул ь ч и н с ь к и й, теж.
К с ь о н д з  Л е н т о в с ь к и й, теж.

ОБРАЗ ПЕРШИЙ
10 лютого 1649 р.
В і д м і н а  п ер ш а.

Шевська улиця в Переяславі перед гетьманською господою. В’їзд до гос-
поди з лівого боку. Просто, в глибині, двори, де стоять посли московський і 
семигородський*. Пролітає сніг, потім перестає. Здалека чути передзвін при 
кінці Богослуження і від’їзді владики. Через сцену вправо перебігає кілька  
підлітків, спиняючись і оглядаючись.

1-й п і д л і т о к. Зараз вони вийдуть. Біжім!
2-й п і д л і т о к. Чекаймо Стецька. 
1-й п і д л і т о к. Стецько роззява. Його чекати, самим нічого не видати.
З гетьманського подвір’я виходять по одному, по два сурмачі і бубністи в 

кармазинах і, уставляючися в ряди, йдуть направо. З господ московського і се-
мигородського посла починають виходити люде, а нарешті й сами посли стають, 
щоб приглянутися церемонії.

Люде виходять з ріжних сторін і займають авансцену зліва.

1-й ч о л о в і к. Диви, яка парсуна, вся в золоті.
2-й ч о л о в і к. Посол московський. А он той — венгерський.
Л ю д и н а  д у х о в н о г о  в и гл я д у. По-нашому говориться: угорський. 

Посол од Юрія, господаря семигородського. (Поучує його далі, звер-
нувшись в глибину сцени).

Ч о р н я т а  С е м е н (виходячи з гетьманської господи до молодого 
козака, що підходить з другого боку). Якиме! Ти! Приятелю сердечний!

Я к и м (ухиляючись). Я не Яким.
Ч о р н я т а  С е м. Ти не Яким?
Я к и м. Ні.
Ч о р н я т а  С е м. Ти не Яким Нестеренко з Веркіївки, покійного со-

тника середній син, що був зі мною у Каневі...

Я к и м (тихіше). Не кричи, Семене! Я приїхав потай і не признаюсь.
Ч о р н я т а  С е м. І не признавайся, а мене не здуриш. У мене ти будеш 

тут, як у бога за дверми.
Я к и м. Спасибі, брате! Я розкажу тобі...
Під час сеї розмови бубністи в порядку виступають з правого боку. За 

ними сурмачі, підійшовши до гетьманської господи, трублять марш, займа-
ючи з лівої сторони глибину сцени, поруч бубністів. За ними — процесія:  
Кротовський з золотою булавою, садженою бірюзою, на подушці, з  
асистенцією, що несе сурми. За ними — Кульчинський з червоною корогвою з 
білим орлом і написом, коло нього — асистенти з бубнами. Потім — комісари 
з секретарями і дворянами, по три в ряд — в останнім ряді воєвода Кисіль з 
братом і Смяровським.

Зліва, з гетьманської господи, при перших тактах маршу виходять старшина, 
спочатку молодша, далі і старша, нарешті сам гетьман. Він виступає наперед, 
окружений старшиною. Напротив нього виступає Кисіль, окружений комісарами. 
Коли він зближається до гетьмана, на даний осаулом знак бубністи бубнять.

К и с і л ь (помпатично). Наш милостивий пан, найясніший король Ян 
Казимир*, обраний король польський, великий князь литовський, руський...

П о л к. Д ж а л а л и й  (впадаючи йому в мову). Король... король як 
король, а от ви королята, князі — броїте много і наброїлисьте... І ти, Ки-
селю, кість од кости нашої, відщепився і пристаєш з ляхами!

Кисіль збентежений, в замішанню оглядається то в один бік, то в другий, 
нарешті з благанням в очах звертається до гетьмана.

Х м е л ь н и ц ь к и й (з легким усміхом). Лиши, полковнику, не час 
тепер!

Д ж а л а л и й (з обуренням). Пане гетьмане!..
Го л о с и  з  с т а р ш и н и. Лишіть уже, Филоне!
Д ж а л а л и й. Що тут мають величатись...
Го л о с и  з  с т а р ш и н и. Лишіть! Дайте спокій.
Джалалий розгніваний, махнувши булавою, відсувається на бік. Гетьман дає 

знак Киселеві говорити.

К и с і л ь (докінчує, уже без тої помпи). Наймилостивіший король 
тебе, ясновельможний гетьмане, і все військо Запорозьке ласкаво здоровить 
і лист тобі з нами посилає.

На даний осаулом знак гремлять гармати. Дехто з старшини кричить: “Ми-
лостивому королеві многая літа!” Але сей оклик глохне, не підтриманий. Кисіль 
передає гетьманові лист; той, знявши шапку, приймає й передає писареві.

В и г о в с ь к и й  (поцілувавши лист, відкриває і читає). Вельмож-
ному гетьманові війська нашого Запорозького. Вірно нам милий! Служби 
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братом і Смяровським.

Зліва, з гетьманської господи, при перших тактах маршу виходять старшина, 
спочатку молодша, далі і старша, нарешті сам гетьман. Він виступає наперед, 
окружений старшиною. Напротив нього виступає Кисіль, окружений комісарами. 
Коли він зближається до гетьмана, на даний осаулом знак бубністи бубнять.

К и с і л ь (помпатично). Наш милостивий пан, найясніший король Ян 
Казимир*, обраний король польський, великий князь литовський, руський...

П о л к. Д ж а л а л и й  (впадаючи йому в мову). Король... король як 
король, а от ви королята, князі — броїте много і наброїлисьте... І ти, Ки-
селю, кість од кости нашої, відщепився і пристаєш з ляхами!

Кисіль збентежений, в замішанню оглядається то в один бік, то в другий, 
нарешті з благанням в очах звертається до гетьмана.

Х м е л ь н и ц ь к и й (з легким усміхом). Лиши, полковнику, не час 
тепер!

Д ж а л а л и й (з обуренням). Пане гетьмане!..
Го л о с и  з  с т а р ш и н и. Лишіть уже, Филоне!
Д ж а л а л и й. Що тут мають величатись...
Го л о с и  з  с т а р ш и н и. Лишіть! Дайте спокій.
Джалалий розгніваний, махнувши булавою, відсувається на бік. Гетьман дає 

знак Киселеві говорити.

К и с і л ь (докінчує, уже без тої помпи). Наймилостивіший король 
тебе, ясновельможний гетьмане, і все військо Запорозьке ласкаво здоровить 
і лист тобі з нами посилає.

На даний осаулом знак гремлять гармати. Дехто з старшини кричить: “Ми-
лостивому королеві многая літа!” Але сей оклик глохне, не підтриманий. Кисіль 
передає гетьманові лист; той, знявши шапку, приймає й передає писареві.

В и г о в с ь к и й  (поцілувавши лист, відкриває і читає). Вельмож-
ному гетьманові війська нашого Запорозького. Вірно нам милий! Служби 
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твої, котрі нам залицяєш в листах твоїх і через послів твоїх і війська нашого 
Запорозького, милостиво прийнявши, ласку нашу королівську тобі і війську 
за вірну службу обіцюємо і на знак ласки нашої в потвердження власти твоєї 
гетьманської знаки військові посилаємо тобі з вельможними і уродженими 
комісарами нашими і всеї Річи Посполитої. Котрі вдячно прийнявши все 
щодо справ і вільностей військових, які непорушно по попередниках наших 
тримати і розмножати хочемо, з вельможними і уродженими комісарами на-
шими постановивши, до затвердження нашого королівського і Річи Поспо-
литої предложити маєш. Дан в перший рік нашого королівства польського, 
шведського в другий. Іоан Казимир король.

Хмельницький нахиляє булаву. Полковники кланяються, деякі кричать знов, 
але не так сміло: “Милостивому королеві многая літа”, инші півіронічно здви-
гають плечима і посміхаються. На даний осаулом знак знову гремлять гармати.

Кисіль приготовляється передавати гетьманові булаву, приймає її з рук Кро-
товського і ставляється в позу, готовий держати пишну промову, але помітивши 
рух Джалалия, що знов поривається наперед, піднявши свою булаву, і хоче щось 
говорити — мішається і тратить поставу.

С т а р ш и н а  (гамує Джалалия). Дайте спокій! Зіставте вже на потім!
Джалалий з невдоволенням уступається.

К и с і л ь (стративши фантазію, без великої пози). Отсе булава, 
котру найясніший король посилає тобі, ясновельможний гетьмане, на знак 
власти твоєї гетьманської над славним військом Запорозьким.

К и с і л ь  М и к о л а  (приймаючи корогву від Кульчинського і пе-
редаючи гетьманові). Сю корогву посилає найясніший король тобі, яс-
новельможний гетьмане, і війську Запорозькому, на побіду над ворогами 
Річи Посполитої.

Гетьман передає корогву обозному Чорняті, котрий розпростирає її над 
гетьманом. Асистенти передають сурми і бубни.

На знак осавула втретє гремлять гармати. Серед старшини і присутнього 
народу гучний крик: “Ясновельможному гетьманові слава! Батькові нашому 
многая літа! Гетьманові Боже поможи!” Гетьман робить знак булавою. Всі 
затихають поволі.

Х м е л ь н и ц ь к и й  (досить здержано). Найяснішому королеві за 
ласку я з усім військом Запорозьким дякуємо і за милостиві дари йому 
чолом. Вельможних панів, з чим приїхали, послухаємо з панами полков-
никами потім. А тепер просимо до нас, нашим козацьким хлібом-солею не 
погребувати.

Робить рух рукою, запрошуючи до господи воєводу, з котрим входить на-
перед, за ним — Бжозовський з Мясковським, і потім — всуміш комісари з 
старшиною, шляхтичі комісарські й инша публіка.

Між народом знову крики на честь гетьмана. Сурмачі знов трублять той сам 
марш. Між видцями рух і розмова.

1-й ч о л о в і к. Сподобив Господь побачити славу народу руського.
2-й ч о л о в і к. Поздоров, Боже, гетьмана на многі літа.
Д у х о в н а  о с о б а. Істинно, возставив Господь князя во Ізраїлі по 

серцю своєму.
П о н у р и й  ч о л о в і к  (до 1-го чоловіка). Просіть у Бога віку, дядьку, 

аби ще побачили, як буде ясновельможний (з притиском) гетьман ті всі 
цяцьки відслужувати найяснішому (з ще більш іронічним притиском) 
королеві.

2-й ч о л о в і к. Відслужувати?
П о н у р и й  ч о л о в і к. Еге ж! Своєвільних людей гамувати, до порядку 

приводити, шибеницями шляхи панам на Україну значити.
Прислухуються з здивованням. Яким робить Понурому знак, Понурий за-

мовкає і мішається між людей.

Ч. С е м е н  (хоче йти за ним). Сей пташок з дзюбком...
Я к и м. Ат, дурне балакає!.. Так куди ми тепер з тобою, Семене? (Від-

вертає його умисне в другий бік. Семен поневолі подається).
Д о к і я. А, Семене! На добридень! Де ти такого гарного козака при-

дибав? Я ще в Переяславі вашім і не бачила такого.
М а р і я. Лиши, Докіє, не чіпляйся.
Ч. Семен (віддає чолом). З неділею вас, Марусю! Добридень, Докіє!
Д о к і я. (до Марії). Я б лишила? В сто літ раз гарного козака побачила 

та й так би лишила? Чи похоже се на мене?
Я к и м (бажаючи заговорити Семена). Що ж то, Семене, за моло-

дичка? Така жвава як перепеличка?
Д о к і я. Бач, парубок моторний який! Не то, що ті полковники — мо-

римухи, гетьманові приятелі.
С е м е н  (жартобливо). Що ж, і в їх ще душа жива.
Д о к і я. Ну, їх уже минулося. Ми, молоді, погуляєм, а старим вічну 

пам’ять заспіваєм.
Я к и м. Так-так! Молодим — многая літа, а старим — вічная пам’ять! 

Га, Семене?
М а р і я. Он чогось осавул нас кличе, ходімо, Докіє!
Д о к і я. Почекає. Чекай, Семене! Іти, кажеш? Ну, та я вас іще знайду, 

мої голуб’ята. (Іде з Марією).
С е м е н. Химерна молодиця! Ся заворожить. Козаки їй як Богові ві-

рять! Ще такої не бувало у нас. Полковники та й сам гетьман через те її 
шанують. Як треба щось поробити між військом — до неї. І звідки вона 
прибилася, не знаю. (Говорячи виходять).
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Я к и м (бажаючи заговорити Семена). Що ж то, Семене, за моло-

дичка? Така жвава як перепеличка?
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Га, Семене?
М а р і я. Он чогось осавул нас кличе, ходімо, Докіє!
Д о к і я. Почекає. Чекай, Семене! Іти, кажеш? Ну, та я вас іще знайду, 

мої голуб’ята. (Іде з Марією).
С е м е н. Химерна молодиця! Ся заворожить. Козаки їй як Богові ві-

рять! Ще такої не бувало у нас. Полковники та й сам гетьман через те її 
шанують. Як треба щось поробити між військом — до неї. І звідки вона 
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В і д м і н а  д р у г а.
Велика світлиця у гетьмана. Ззаду гетьманська служба порядкує столи, лав-

ки, посуд до обіду. Авансцена свобідна. Яким з Семеном входять зліва, з сіней.

Я к и м. Так, брате! Над тобою се все як легка хмара пролетіла, а мені 
наче буря люта все дощенту розбила і нічого не лишила. Батько, мати, 
брати малі, хазяйство, все...

Ч. С е м е н. Шкода старого. Лицар був. Такого другого, може, і в 
війську не було.

Я к и м. На каторзі п’ятнадцять літ був. Дванадцять разів на море 
ходив. Синоп, Трапезунт, сам Царгород димом підкурював. З покійником 
Сулимою* в Римі був, папежеві бранців турецьких дарував. Скільки загонів 
зігнав! Бранців татарських без ліку мав...

Ч. С е м е н. Та що ж робити, від смерти не втечеш.
Я к и м. Та якої смерти! Ну, певно, що нема нічого певнішого смерти, як 

бувало казав отець намісник. Але щоб такому лицареві згинути з руки своїх, 
безборонному, на моїх очах, і то з наказу товариша свого найближчого. Та 
ж разом до Варшави, до короля їздили, ти ж знаєш.

Ч. С е м е н. А бачив, хто вбив?
Я к и м. Тичина Семен, з вашого ж полку. Шаблею його рубнув; за-

плющити очей не можу, привиджується мені й тепер.
С е м е н. Ну, його вже Бог розсудив! Під Костянтиновим поліг.
Я к и м. Ні, на тім ще не кінець! Нема Тичини — але Хміль зістався.
С е м е н. Хміль? Ну, Хмеля, брате, сюди не мішай. Як там тоді під 

Кам’яним Затоном* було, се инше діло, але тепер Хмелем Україна стоїть. 
Я к и м. Україна, кажеш?
Ч. С е м е н. Авжеж! (З запалом). Україна, ціла Русь наша ним живе. 

Він нам світ показав — на нього й уся надія наша.
Я к и м. І ти віриш, що у нього Україна в голові? народ руський? віра 

грецька? Може, і батько твій вірить — маючи Хмеля перед очима, бача-
чи діла його? Не думав я, щоб він так завернув людям голови, засліпив 
очі. Слухай, Семене! Я був у неволі, але не з тих невільників, що чистять 
коней або на городі копають. Я був між людьми, між послами і гінцями, 
між польськими панами полоняниками. Я чув те, що — бачу — у вас тут 
у Переяславі не чули. Не знають, як там тою Україною нашою, тою Рус-
сю торгують. Як циган шкапою мінджують. Можна купити і гетьмана, і 
булаву його.

Ч. Семен робить рух протесту.

Я к и м. Не цурайся правди, Семене.
С е м е н. Батько знав би. Я знав би. 

Я к и м. Без сорому казка — твій батько або таїться від тебе або сам не 
з повірників гетьманських. Се діло ясне як день. Гетьман з своїми прияте-
лями або ще не певен себе — боїться війська, коли з тим усім виїде, — або 
ще не порішили, що брати краще — чи господарство волоське від султана, 
чи воєводство київське від короля. Нехай упевняться, нехай ще заглушать 
людям слухи, що то свободитель України, що то наш Мойсей, Месія, цар 
і бог України — і продадуть вони і військо, і Україну, і віру православну в 
кормигу ще гіршу — власними руками зав’яжуть!

З правого боку чути розмову, що, наближаючися, стає чутнішою.

Семен. Не увірю, Якиме. І ухам своїм не йму віри, що ти таке говориш!
Я к и м. Увіриш. Побачиш. Тільки розкрий очі — чекай! Та от! Диви! 

Як раз про се говорять. (Дає знак мовчати).
В сусіднім покою спиняються при порозі Виговський і отець Дам’ян і говорять 

далі, не заглядаючи на авансцену і не бачачи, чи є там хто.

О. Д а м ’ я н. Се певно, вельможний пане писарю! Лупул згоден на се, 
на Молдаві він доїв людям, се він чує і не ворожить собі довгого панування. 
І Карач-мурза казав мені, що візир на се згоден: Лупулові — Мультани*, 
пану гетьманові — Молдава. Отець Данило, видно, не жалував гетьман-
ських червінців: візир і весь диван тепер за паном гетьманом як один — що 
скаже, те зроблять, на руках понесуть.

В и г о в с ь к и й. Але гетьман ще не наважився, превелебний отче.
О. Д а м ’ я н. Гетьман? Чому б то?
В и г о в с ь к и й. Війська не певен — як то прийме.
О. Д а м ’ я н. Військо мало б у тім слово?
В и г о в с ь к и й. Знайшлися б такі, що йому те слово могли б в уста 

вложити. Гетьман гетьманом з вибору і ласки, мовляв, військової, а на 
господарство його поставило б не військо, а цар турецький, військо його 
скинути не могло б і власти тої відібрати. 

О .  Д а м ’ я н. Не військо дало ту власть, і щастя, і силу ясновель-
можному гетьманові, а ласка Божа. Немало наставляло військо гетьманів 
і скидало, тільки не було між ними мужа по волі Божій — свободителя 
народу нашого. Гетьмана маємо з ласки Божої, помазанця патріаршого. 
Серце його в руці Божій, і не має військо йому волі своєї накидати.

Входові двері з гуком відчиняються. Влітає котрийсь з отамання і скорим 
кроком іде до гетьманських покоїв направо.

В и г о в с ь к и й (заглядає). Що там, пане Іване?
О т а м а н  (нашвидку). Лист від Яреми-князя*, пане писарю.
Виговський з о. Дам’яном ідуть вслід.



246 ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 247Хмельницький в Переяславі

В і д м і н а  д р у г а.
Велика світлиця у гетьмана. Ззаду гетьманська служба порядкує столи, лав-

ки, посуд до обіду. Авансцена свобідна. Яким з Семеном входять зліва, з сіней.

Я к и м. Так, брате! Над тобою се все як легка хмара пролетіла, а мені 
наче буря люта все дощенту розбила і нічого не лишила. Батько, мати, 
брати малі, хазяйство, все...

Ч. С е м е н. Шкода старого. Лицар був. Такого другого, може, і в 
війську не було.

Я к и м. На каторзі п’ятнадцять літ був. Дванадцять разів на море 
ходив. Синоп, Трапезунт, сам Царгород димом підкурював. З покійником 
Сулимою* в Римі був, папежеві бранців турецьких дарував. Скільки загонів 
зігнав! Бранців татарських без ліку мав...

Ч. С е м е н. Та що ж робити, від смерти не втечеш.
Я к и м. Та якої смерти! Ну, певно, що нема нічого певнішого смерти, як 

бувало казав отець намісник. Але щоб такому лицареві згинути з руки своїх, 
безборонному, на моїх очах, і то з наказу товариша свого найближчого. Та 
ж разом до Варшави, до короля їздили, ти ж знаєш.

Ч. С е м е н. А бачив, хто вбив?
Я к и м. Тичина Семен, з вашого ж полку. Шаблею його рубнув; за-

плющити очей не можу, привиджується мені й тепер.
С е м е н. Ну, його вже Бог розсудив! Під Костянтиновим поліг.
Я к и м. Ні, на тім ще не кінець! Нема Тичини — але Хміль зістався.
С е м е н. Хміль? Ну, Хмеля, брате, сюди не мішай. Як там тоді під 

Кам’яним Затоном* було, се инше діло, але тепер Хмелем Україна стоїть. 
Я к и м. Україна, кажеш?
Ч. С е м е н. Авжеж! (З запалом). Україна, ціла Русь наша ним живе. 

Він нам світ показав — на нього й уся надія наша.
Я к и м. І ти віриш, що у нього Україна в голові? народ руський? віра 

грецька? Може, і батько твій вірить — маючи Хмеля перед очима, бача-
чи діла його? Не думав я, щоб він так завернув людям голови, засліпив 
очі. Слухай, Семене! Я був у неволі, але не з тих невільників, що чистять 
коней або на городі копають. Я був між людьми, між послами і гінцями, 
між польськими панами полоняниками. Я чув те, що — бачу — у вас тут 
у Переяславі не чули. Не знають, як там тою Україною нашою, тою Рус-
сю торгують. Як циган шкапою мінджують. Можна купити і гетьмана, і 
булаву його.

Ч. Семен робить рух протесту.

Я к и м. Не цурайся правди, Семене.
С е м е н. Батько знав би. Я знав би. 

Я к и м. Без сорому казка — твій батько або таїться від тебе або сам не 
з повірників гетьманських. Се діло ясне як день. Гетьман з своїми прияте-
лями або ще не певен себе — боїться війська, коли з тим усім виїде, — або 
ще не порішили, що брати краще — чи господарство волоське від султана, 
чи воєводство київське від короля. Нехай упевняться, нехай ще заглушать 
людям слухи, що то свободитель України, що то наш Мойсей, Месія, цар 
і бог України — і продадуть вони і військо, і Україну, і віру православну в 
кормигу ще гіршу — власними руками зав’яжуть!

З правого боку чути розмову, що, наближаючися, стає чутнішою.

Семен. Не увірю, Якиме. І ухам своїм не йму віри, що ти таке говориш!
Я к и м. Увіриш. Побачиш. Тільки розкрий очі — чекай! Та от! Диви! 

Як раз про се говорять. (Дає знак мовчати).
В сусіднім покою спиняються при порозі Виговський і отець Дам’ян і говорять 

далі, не заглядаючи на авансцену і не бачачи, чи є там хто.

О. Д а м ’ я н. Се певно, вельможний пане писарю! Лупул згоден на се, 
на Молдаві він доїв людям, се він чує і не ворожить собі довгого панування. 
І Карач-мурза казав мені, що візир на се згоден: Лупулові — Мультани*, 
пану гетьманові — Молдава. Отець Данило, видно, не жалував гетьман-
ських червінців: візир і весь диван тепер за паном гетьманом як один — що 
скаже, те зроблять, на руках понесуть.

В и г о в с ь к и й. Але гетьман ще не наважився, превелебний отче.
О. Д а м ’ я н. Гетьман? Чому б то?
В и г о в с ь к и й. Війська не певен — як то прийме.
О. Д а м ’ я н. Військо мало б у тім слово?
В и г о в с ь к и й. Знайшлися б такі, що йому те слово могли б в уста 

вложити. Гетьман гетьманом з вибору і ласки, мовляв, військової, а на 
господарство його поставило б не військо, а цар турецький, військо його 
скинути не могло б і власти тої відібрати. 

О .  Д а м ’ я н. Не військо дало ту власть, і щастя, і силу ясновель-
можному гетьманові, а ласка Божа. Немало наставляло військо гетьманів 
і скидало, тільки не було між ними мужа по волі Божій — свободителя 
народу нашого. Гетьмана маємо з ласки Божої, помазанця патріаршого. 
Серце його в руці Божій, і не має військо йому волі своєї накидати.

Входові двері з гуком відчиняються. Влітає котрийсь з отамання і скорим 
кроком іде до гетьманських покоїв направо.

В и г о в с ь к и й (заглядає). Що там, пане Іване?
О т а м а н  (нашвидку). Лист від Яреми-князя*, пане писарю.
Виговський з о. Дам’яном ідуть вслід.
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Я к и м. Чув, Семене? Як бачиш, се й не тайна.
С е м е н. Та про се я чував.
Отаман вилітає назад, згодом осаул, Виговський, гетьман з старим Чор-

нятою. Отаман вводить запорошеного снігом гінця козака, що передає у власні 
руки гетьмана лист, вийнявши з підшивки кафтана. Гетьман передає Виговському.

В и г о в с ь к и й. Князева рука, сам писав.
Ге т ь м а н. Ярема!
В и г о в с ь к и й. “Милостивий пане ґалґо”.
Ге т ь м а н. Мерщій, що там головніше! 
В и г о в с ь к и й. “До часу мусілисьмо війну завісити...”
Ге т ь м а н. “До часу!”...
В и г о в с ь к и й. “Але просимо, абись ваша милость був нам поміч-

ний”... “Ту негодиву спілку з бунтівниками і слугами нашими розірвати”... 
“Спільними силами на них, а потім на спільного ворога Москвитина 
вдарити”...

Ге т ь м а н. Коли?
В и г о в с ь к и й. Не каже. Загально.
Ч о р н я т а  І в. Се значить, як рак на горі свисне. (Сміх).
Ге т ь м а н. Тим часом буде. Потім прочитаєш. Маєш, Максиме. (Пе-

редає кілька червоних гінцеві). Ходи, погрійся.
Ч о р н я т а. Годилося б тобі поділитись з княжим гінцем — той, мабуть, 

уже за дорогу не дістане. (Сміх).
Гетьман виходить назад, з ним Виговський, хата пустіє. З сусіднього покою 

в розмові надходять Захар Хмельницький з Смяровським.

См я р ов с ь кий. У найяснішого короля нічия служба не пропадає, пане 
полковнику, а особливо в такій преважній і делікатній справі, на котрій salus 
reipublucae1 зависла! Можеш, ваша милость, — і ти, і инші шановні персони, 
свояки і приятелі ясновельможного пана гетьмана, котрі в тій справі свою 
службу королеві і Річі Посполитій віддадуть, бути певні нагороди. Котре 
будь діґнітарство, маєтності і шляхетства клейнот...

З а х а р  Х м е л ь н. (офіціяльним тоном). Ласками найяснішого ко-
роля ми і так над заслуги наши обдаровані.

С м я р о в с ь к и й (уважно позирнувши на нього, довірочним то-
ном). Яко шляхетному чоловікові, признаюся твоїй мості, пане полков-
нику, що маємо листи в усій формі короля його милости на діґнітарства 
і маєтності, тільки з віконцями для імен: можеш, ваша милость, відразу 
одержати з рук наших, і ніхто не буде знати, доки сам, ваша милость, 
того не захочеш.

1 Добро державі.

Під час сеї мови вони виходять на авансцену і потім знов, припиняючися в 
розмові і знову ходячи, відступають в сусідній покій. Яким з Семеном прислу-
хуються з зацікавленням.

Захар  Хмельн. На вірних афектах до короля його милости не збуває 
ні нам, ні його милості пану гетьманові.

С м я р о в с ь к и й. Так! Найясніший король і його милость пан канцлер 
і весь сливе сенат певні добрих інтенцій ясновельможного пана гетьмана. 
Відомо їм, що коли не дійшло відразу до згоди з військом Запорозьким, 
то не з волі пана гетьмана.

З а х а р  Х м е л ь н. Не о нагороді, а о голову іде, пане секретарю до-
бродію! Єсть люде, що тільки чигають на те, аби пана гетьмана панським 
прислужником удати і з гетьманства зіпхнути.

С м я р о в с ь к и й. І не кажи, пане полковнику! Знаєш, ваша милость, 
що під час сойму того тільки ми й боялись, аби не дістати певної вісти, що 
пана гетьмана вже нема на світі. І на чутках не збувало: то пишуть, що його 
Кривонос скинув*, то що його чернь на шматки розрубала.

З а х а р  Х м е л ь н. Узяв Господь Кривоноса!..
С м я р о в с ь к и й. В Богові надія, що й инші своєвільники і кровороз-

ливателі не довго в війську попанують, і гетьман їх під ноги візьме. Треба 
тільки, щоб мав коло себе вірних приятелів, які б його у вірних афектах ку 
королеві підтримували і помогли тих своєвільників поскромити. А чернь, 
як стадо, саме за провідником піде.

З а х а р  X м е л ь н. Обережности треба, милостивий пане.
С м я р о в с ь к и й. Обережність теж добра, пане полковнику, — тільки 

в міру, завсіди в міру! Так дуже не рискує ні пан гетьман, ні приятелі його. 
Річ Посполита велика, і в найгіршім разі, коли б узяли гору недруги пана 
гетьмана, може взяти яке схоче воєводство, які схоче староства у короля 
його милости.

Відходять в глибину, так що голоси їх ледве чути, а далі й зовсім ні.

С т а р и й  Ч о р н я т а  (заглядає справа й гукає). Семене!
Семен виходить. Яким зістається сам, і в глибокій задумі поступає на аванс-

цену. З лівих дверей заглядає й обзирнувшись входить Докія. Легенько підбігає 
і хапає за плече Якима.

Я к и м  (очутившись). Ти?
Док і я. Знайшла тебе, козаче! Так як казала. Пристав осавул — лишила 

з ним Марусю, а сама тихенько навтеки.
Я к и м. Проворна!
Д о к і я. Така я! Але що ж ти тут, козаче — й імени твого не знаю?..
Я к и м  (зацукавшись, по хвилі). Якимом звуть.
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Я к и м. Чув, Семене? Як бачиш, се й не тайна.
С е м е н. Та про се я чував.
Отаман вилітає назад, згодом осаул, Виговський, гетьман з старим Чор-

нятою. Отаман вводить запорошеного снігом гінця козака, що передає у власні 
руки гетьмана лист, вийнявши з підшивки кафтана. Гетьман передає Виговському.

В и г о в с ь к и й. Князева рука, сам писав.
Ге т ь м а н. Ярема!
В и г о в с ь к и й. “Милостивий пане ґалґо”.
Ге т ь м а н. Мерщій, що там головніше! 
В и г о в с ь к и й. “До часу мусілисьмо війну завісити...”
Ге т ь м а н. “До часу!”...
В и г о в с ь к и й. “Але просимо, абись ваша милость був нам поміч-

ний”... “Ту негодиву спілку з бунтівниками і слугами нашими розірвати”... 
“Спільними силами на них, а потім на спільного ворога Москвитина 
вдарити”...

Ге т ь м а н. Коли?
В и г о в с ь к и й. Не каже. Загально.
Ч о р н я т а  І в. Се значить, як рак на горі свисне. (Сміх).
Ге т ь м а н. Тим часом буде. Потім прочитаєш. Маєш, Максиме. (Пе-

редає кілька червоних гінцеві). Ходи, погрійся.
Ч о р н я т а. Годилося б тобі поділитись з княжим гінцем — той, мабуть, 

уже за дорогу не дістане. (Сміх).
Гетьман виходить назад, з ним Виговський, хата пустіє. З сусіднього покою 

в розмові надходять Захар Хмельницький з Смяровським.

Смяр овсь кий. У найяснішого короля нічия служба не пропадає, пане 
полковнику, а особливо в такій преважній і делікатній справі, на котрій salus 
reipublucae1 зависла! Можеш, ваша милость, — і ти, і инші шановні персони, 
свояки і приятелі ясновельможного пана гетьмана, котрі в тій справі свою 
службу королеві і Річі Посполитій віддадуть, бути певні нагороди. Котре 
будь діґнітарство, маєтності і шляхетства клейнот...

З а х а р  Х м е л ь н. (офіціяльним тоном). Ласками найяснішого ко-
роля ми і так над заслуги наши обдаровані.

С м я р о в с ь к и й (уважно позирнувши на нього, довірочним то-
ном). Яко шляхетному чоловікові, признаюся твоїй мості, пане полков-
нику, що маємо листи в усій формі короля його милости на діґнітарства 
і маєтності, тільки з віконцями для імен: можеш, ваша милость, відразу 
одержати з рук наших, і ніхто не буде знати, доки сам, ваша милость, 
того не захочеш.

1 Добро державі.

Під час сеї мови вони виходять на авансцену і потім знов, припиняючися в 
розмові і знову ходячи, відступають в сусідній покій. Яким з Семеном прислу-
хуються з зацікавленням.

Захар  Хмельн. На вірних афектах до короля його милости не збуває 
ні нам, ні його милості пану гетьманові.

С м я р о в с ь к и й. Так! Найясніший король і його милость пан канцлер 
і весь сливе сенат певні добрих інтенцій ясновельможного пана гетьмана. 
Відомо їм, що коли не дійшло відразу до згоди з військом Запорозьким, 
то не з волі пана гетьмана.

З а х а р  Х м е л ь н. Не о нагороді, а о голову іде, пане секретарю до-
бродію! Єсть люде, що тільки чигають на те, аби пана гетьмана панським 
прислужником удати і з гетьманства зіпхнути.

С м я р о в с ь к и й. І не кажи, пане полковнику! Знаєш, ваша милость, 
що під час сойму того тільки ми й боялись, аби не дістати певної вісти, що 
пана гетьмана вже нема на світі. І на чутках не збувало: то пишуть, що його 
Кривонос скинув*, то що його чернь на шматки розрубала.

З а х а р  Х м е л ь н. Узяв Господь Кривоноса!..
С м я р о в с ь к и й. В Богові надія, що й инші своєвільники і кровороз-

ливателі не довго в війську попанують, і гетьман їх під ноги візьме. Треба 
тільки, щоб мав коло себе вірних приятелів, які б його у вірних афектах ку 
королеві підтримували і помогли тих своєвільників поскромити. А чернь, 
як стадо, саме за провідником піде.

З а х а р  X м е л ь н. Обережности треба, милостивий пане.
С м я р о в с ь к и й. Обережність теж добра, пане полковнику, — тільки 

в міру, завсіди в міру! Так дуже не рискує ні пан гетьман, ні приятелі його. 
Річ Посполита велика, і в найгіршім разі, коли б узяли гору недруги пана 
гетьмана, може взяти яке схоче воєводство, які схоче староства у короля 
його милости.

Відходять в глибину, так що голоси їх ледве чути, а далі й зовсім ні.

С т а р и й  Ч о р н я т а  (заглядає справа й гукає). Семене!
Семен виходить. Яким зістається сам, і в глибокій задумі поступає на аванс-

цену. З лівих дверей заглядає й обзирнувшись входить Докія. Легенько підбігає 
і хапає за плече Якима.

Я к и м  (очутившись). Ти?
Док і я. Знайшла тебе, козаче! Так як казала. Пристав осавул — лишила 

з ним Марусю, а сама тихенько навтеки.
Я к и м. Проворна!
Д о к і я. Така я! Але що ж ти тут, козаче — й імени твого не знаю?..
Я к и м  (зацукавшись, по хвилі). Якимом звуть.
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Д о к і я. Чого, кажу, ти, Якиме, тут сидиш і гетьманської господи сте-
режеш? (Шуткуючи). Адже на бенькет з комісарами тебе не прошено?

Я к и м. Ні, не прошено.
Д о к і я Ну, то й ходім до нашої господи. Сьогодні у нас спокій і мир: і 

старшина, і гетьман за ділом.
Я к и м  (скинувшись). А гетьман теж до вас заходить?
Д о к і я. Сам — рідко. Був колись. Більше з старшиною або до себе 

кличе — як справа єсть.
Я к и м. А тепер не буде?
Д о к і я (пильно поглянувши на нього). Тепер? — не знати. (По-

волі). Може... А ти цікавий, Якиме?
Я к и м. Такий як бачиш, Докіє. Тобі під пару, здається?..
Д о к і я. Ну, я не цікава. Само прийде в свій час — скорше, ніж треба. 

Будемо знати перше, ніж хто...
Я к и м  (пильно дивиться). Як так, то й добре. Так до вас, кажеш?
Д о к і я. Та ходім, кажу! (Слухає). Он ідуть сюди всі. (Виходять).
В світлиці рух. Гетьман входить з гістьми й старшиною. Джури гетьманські 

обносять гостей водою до миття рук і подають рушники. Гетьман запрошує сідати 
коло себе найповажніших гостей. Иншим показують місце джури.

Ге т ь м а н. Ну, вельможні гості, просимо до столу. Ясновельможний 
пане воєводо! Пане каштеляне добродію! Іване, друже!

К и с і л ь. Дякую за честь, ясновельможний пане гетьмане!
Б ж о з о в с ь к и й. Спасибі за ласку, ваша милость!
С т а р и й  Ч о р н я т а. Чолом, пане гетьмане!
Гості з шумом сідають. Джури обносять, починаючи з гетьмана, горілки і 

наливки.

Ге т ь м а н  (стає і підносить чарку). Здоров’я найяснішого короля!
К о м і с а р и  й  с т а р ш и н а  (підносяться й викрикують). Най-

ясніший король най живе! Vivat! На многі літа. (За сценою гремлять 
гармати).

К и с і л ь  (вставши й звертаючися до гетьмана). Ясновельмож-
ний пане гетьмане, мій ласкавий добродію і приятелю! Говорить Ціцерон в 
славній книзі своїй De officiis1, що міру свого духу виявляє кождий чоловік 
сповненням обов’язків своїх напротивко тих, од кого добродійства зазнав. 
Знавши ж тебе, приятеля мого, як мужа великого духу і благородної вдачі, не 
сумніваюся я, що ти обов’язок вдячности перед найяснішим королем, паном 
нашим, повною мірою віддаш. Хто-бо міг би похвалитися більшими добро-
дійствами? Все осягнув ти від королівського маєстату, чого собі афектував. 

1 Про обов’язки.

Одержав єси амністію всіх жалісних вчинків і подій, які зайшли. Дістав єси 
потвердження найяснішого пана нашого на вільності стародавньої нашої 
релігії грецької православної, найдорогшого клейноту, що ми від святих 
предків наших, великих князів і святителів, дістали. Добув ти побільшення 
славного війська реєстрового Запорозького, привернення і розмноження 
давніх прав і свобід, антецесорами1 його королівської милости наданих. 
Одержав єси, на останок, і реґімент над тим славним військом. Слушна річ...

Д ж а л а л и й  (довго стримувавши роздражнення і не стримав-
шись, нарешті, скрикує, вдаривши кулаком в стіл). Дивіть, браття, 
то й гетьман не гетьман досі був, поки йому вони тих цяцьок не привезли...

Д о р о ш е н к о. Гетьмана маємо з ласки і волі військової, а не з коро-
лівського надання.

Ч о р н я т а. Гетьман, бач, був, реґіменту тільки не було.
Сміх. Хмельницький дає знак мовчати.

К и с і л ь (хвилю вичекавши, говорить далі). Слушна річ, аби за такі 
великі добродійства, tot beneficiis obtentis2, ваша милість і вдячність показав 
відповідну до великої ласки короля його милости, і яко вірний підданий і 
слуга королівського маєстату, положив тривкий кінець тому страшному 
замішанню. Дальшому розливанню крови християнської аби запобігав. 
Спілку безбожну лицарства християнського з поганством аби розірвав. 
Хлопства простого під протекцію війська не приймав і послушенство панам 
їх прирожденним наказав...

В е ш н я к. Ой, мабуть, не буде сього!..
Гл а д к и й. Не туди, не туди йде.
Д ж а л а л и й. Таки панів і нема між нами! Усіх нас хлопали ляшки не-

доляшки. А тепер щоб нас з хлопством (іронічно) розлучати!
Го л о с и. Не буде того, не буде того!
К и с і л ь (вичекавши, докінчує). А про всякі справи доручив король 

його милість з вельможністю твоєю і з військом договоритись. Про те про-
симо, аби зволив тепер по так славній інвагурації до трактатів з нами при-
ступити, ку чті і хвалі війська Запорозького і Річі Посполитій на пожиток.

Павза. Джури розносять страви. Всі їдять, пани передають тарілки і чарки з 
вином своїм слугам. Чути розмову. По хвилі гетьман дає знак, що хоче говорити. 
Всі притихають і з напруженою увагою, декотрі з тривогою й страхом ждуть його 
слів.

Ге т ь м а н (не встаючи). За таку велику ласку, яку король мені через 
ваших милостей показав, — (з легкою іронією) що й давніші мої прови-

1 Попередниками.
2 Одержавши такі добродійства.
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Д о к і я. Чого, кажу, ти, Якиме, тут сидиш і гетьманської господи сте-
режеш? (Шуткуючи). Адже на бенькет з комісарами тебе не прошено?

Я к и м. Ні, не прошено.
Д о к і я Ну, то й ходім до нашої господи. Сьогодні у нас спокій і мир: і 

старшина, і гетьман за ділом.
Я к и м  (скинувшись). А гетьман теж до вас заходить?
Д о к і я. Сам — рідко. Був колись. Більше з старшиною або до себе 

кличе — як справа єсть.
Я к и м. А тепер не буде?
Д о к і я (пильно поглянувши на нього). Тепер? — не знати. (По-

волі). Може... А ти цікавий, Якиме?
Я к и м. Такий як бачиш, Докіє. Тобі під пару, здається?..
Д о к і я. Ну, я не цікава. Само прийде в свій час — скорше, ніж треба. 

Будемо знати перше, ніж хто...
Я к и м  (пильно дивиться). Як так, то й добре. Так до вас, кажеш?
Д о к і я. Та ходім, кажу! (Слухає). Он ідуть сюди всі. (Виходять).
В світлиці рух. Гетьман входить з гістьми й старшиною. Джури гетьманські 

обносять гостей водою до миття рук і подають рушники. Гетьман запрошує сідати 
коло себе найповажніших гостей. Иншим показують місце джури.

Ге т ь м а н. Ну, вельможні гості, просимо до столу. Ясновельможний 
пане воєводо! Пане каштеляне добродію! Іване, друже!

К и с і л ь. Дякую за честь, ясновельможний пане гетьмане!
Б ж о з о в с ь к и й. Спасибі за ласку, ваша милость!
С т а р и й  Ч о р н я т а. Чолом, пане гетьмане!
Гості з шумом сідають. Джури обносять, починаючи з гетьмана, горілки і 

наливки.

Ге т ь м а н  (стає і підносить чарку). Здоров’я найяснішого короля!
К о м і с а р и  й  с т а р ш и н а  (підносяться й викрикують). Най-

ясніший король най живе! Vivat! На многі літа. (За сценою гремлять 
гармати).

К и с і л ь  (вставши й звертаючися до гетьмана). Ясновельмож-
ний пане гетьмане, мій ласкавий добродію і приятелю! Говорить Ціцерон в 
славній книзі своїй De officiis1, що міру свого духу виявляє кождий чоловік 
сповненням обов’язків своїх напротивко тих, од кого добродійства зазнав. 
Знавши ж тебе, приятеля мого, як мужа великого духу і благородної вдачі, не 
сумніваюся я, що ти обов’язок вдячности перед найяснішим королем, паном 
нашим, повною мірою віддаш. Хто-бо міг би похвалитися більшими добро-
дійствами? Все осягнув ти від королівського маєстату, чого собі афектував. 

1 Про обов’язки.

Одержав єси амністію всіх жалісних вчинків і подій, які зайшли. Дістав єси 
потвердження найяснішого пана нашого на вільності стародавньої нашої 
релігії грецької православної, найдорогшого клейноту, що ми від святих 
предків наших, великих князів і святителів, дістали. Добув ти побільшення 
славного війська реєстрового Запорозького, привернення і розмноження 
давніх прав і свобід, антецесорами1 його королівської милости наданих. 
Одержав єси, на останок, і реґімент над тим славним військом. Слушна річ...

Д ж а л а л и й  (довго стримувавши роздражнення і не стримав-
шись, нарешті, скрикує, вдаривши кулаком в стіл). Дивіть, браття, 
то й гетьман не гетьман досі був, поки йому вони тих цяцьок не привезли...

Д о р о ш е н к о. Гетьмана маємо з ласки і волі військової, а не з коро-
лівського надання.

Ч о р н я т а. Гетьман, бач, був, реґіменту тільки не було.
Сміх. Хмельницький дає знак мовчати.

К и с і л ь (хвилю вичекавши, говорить далі). Слушна річ, аби за такі 
великі добродійства, tot beneficiis obtentis2, ваша милість і вдячність показав 
відповідну до великої ласки короля його милости, і яко вірний підданий і 
слуга королівського маєстату, положив тривкий кінець тому страшному 
замішанню. Дальшому розливанню крови християнської аби запобігав. 
Спілку безбожну лицарства християнського з поганством аби розірвав. 
Хлопства простого під протекцію війська не приймав і послушенство панам 
їх прирожденним наказав...

В е ш н я к. Ой, мабуть, не буде сього!..
Гл а д к и й. Не туди, не туди йде.
Д ж а л а л и й. Таки панів і нема між нами! Усіх нас хлопали ляшки не-

доляшки. А тепер щоб нас з хлопством (іронічно) розлучати!
Го л о с и. Не буде того, не буде того!
К и с і л ь (вичекавши, докінчує). А про всякі справи доручив король 

його милість з вельможністю твоєю і з військом договоритись. Про те про-
симо, аби зволив тепер по так славній інвагурації до трактатів з нами при-
ступити, ку чті і хвалі війська Запорозького і Річі Посполитій на пожиток.

Павза. Джури розносять страви. Всі їдять, пани передають тарілки і чарки з 
вином своїм слугам. Чути розмову. По хвилі гетьман дає знак, що хоче говорити. 
Всі притихають і з напруженою увагою, декотрі з тривогою й страхом ждуть його 
слів.

Ге т ь м а н (не встаючи). За таку велику ласку, яку король мені через 
ваших милостей показав, — (з легкою іронією) що й давніші мої прови-

1 Попередниками.
2 Одержавши такі добродійства.
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ни пробачив, і власть над військом мені через вас прислав — за се його 
королівській милості унижено дякую. Ну, а що до комісії — то се трудно. 
Трудно її зачати і відправити. (Завваживши тривогу і розчаровання в 
поглядах комісарів, говорить з лукавим смиренням). Сам я на себе 
сього брати не можу, війська вкупі нема, полковники і старшина далеко: 
без них не можу нічого і не смію нічого вчинити.

Ч о р н я т а (в тон). Так-так, без полковників не можна.
Ге т ь м а н. О здоров’я моє іде. Рад служити його королівській милості, 

а в тім, не можу.
Джури забирають посуду і міняють застілки. Потім розносять на великих 

полумисках штуки печеного. Говір. Серед старшини настрій задоволений, радісний, 
серед комісарів — сумний.

Кис і л ь  (придобрюючись). Ясновельможний пане гетьмане, приятелю 
ласкавий! Не годиться ж так на ласку королівську відповідати — ні з чим 
нас відправляючи. Адже все, що бажав єси, сповнив король його милость 
щодробливо і гойно.

Б ж о з о в с ь к и й. Всі бажання вельможности твоєї вдоволені, пане 
гетьмане!

М я с к о в с ь к и й  (з стриманим роздражненням). Невдячність то 
була б нечувана по таких великих дарах і ласках. Чого ж іще хотіти, чого 
жадати?

Ге т ь м а н  (переймаючись теж роздражненням). Коли про се слово, 
то таки не вчинено всього, чого я жадав. Не вчинено справедливости ні з 
Чаплінським, ні з Вишневецьким*. Мусить бути той мені виданий, а сей 
покараний, — бо з них пішла причина кровопролиття і всього замішання. 
Винен і пан краківський, що на мене наступав і гонив за мною, коли я життя 
своє в Дніпрові нори ховав, — ну, але той вже дістав своє: знайшов, чого 
шукав. Винен і пан хорунжий, що мені батьківщину мою забрав і Україну 
лащівчикам на жир дав*, — що молодців заслужених для Річи Посполитої 
в хлопів собі повертали, обдирали, за бороди тягали, в плуги запрягали. Але 
і сей не так винен, як ті два. Коли одного з них не покарають, а другого не 
пришлють мені сюди, не буде нічого з того всього. Або мені з усім військом 
Запорозьким пропасти, або згинути землі лядській, всім сенаторам, дукам, 
короликам і шляхті!..

К и с і л ь. Пане гетьмане, добродію мій, що кажеш!.. Та же згинула б, 
Боже уховай, Річ Посполита, згинула б і Україна-Русь, усе, і віра наша 
свята і нарід християнський!

Д о р о ш е н к о. Ну, Україною, пане воєводо, не журися! Вона без ляхів 
обійдеться. Не обійдеться Річ Посполита без війська Запорозького, се так! 
Ним тільки вона і сильна, ним і держиться.

В о р о н ч е н к о. Минули часи, коли нас ляхи сідлали та над нашими 
людьми з своїми драгунами знущалися. Тепер їх не боїмось! Пізнали ми 
їх під Пилявцями*. Не ті ляхи, що перед тим бували, — Турків, Москву, 
Татарів, Німців побивали! Се не Замойські та Жолкєвські, не Хмєлєцькі 
та Конєцпольські, а Тхуржевські та Зайончковські, недолітки в броні по-
вбирані! (Сміх). Повмирали зі страху, побачивши нас, і повтікали, хоч 
Орди з нами не було зразу, в середу, більше — тільки три тисячі. Якби до 
п’ятка почекали, ні один би до Львова жив не втік!

Ч о р н я т а. Которі до Луцька, була тим дороженька бардзо грузька, а 
которий до Варшави, для полегши без штанів тікали.

Вешняк. Орда, браття, і йти за ними вже не хотіла. Ніякі коні, кажуть, 
не витримають за ляхом гонити. Ні ріки, ні море його не спинять у такім 
страху. Крізь землю пропаде.

Сміх. Серед тих розмов джури зміняють ще раз заставу й розносять при-
смаки. Стає гамірніше під впливом випитого.

К и с і л ь. Яково то чути християнському слухові, ясновельможний пане 
гетьмане, що погани таку силу над християнами взяли, і військо Запорозь-
ке, що заслоною християнства, antemurale christianitatis1 завсіди слинуло, 
тепер поганство до такої пихи привело і то над ким — над матір’ю своєю, 
Річею Посполитою.

В о р о н ч е н к о. Ну, вам, панам, пане Киселю, матір’ю вона була, а 
нам — мачухою лютою, вічна їй пам’ять і на подзвін копа! (Сміх).

Ге т ь м а н. А й тепер чи не мало з причини ляхів крови християнської 
ллється? Литовські війська Мозир і Туров висікли*! Януш Радивил одного 
мого молодця на паль казав посадити! Я вже туди послав кілька полків, а 
до Радивила написав, що як він одному християнинові таке вчинив, то я тут 
чотирьом тисячам ляхів, що у себе в неволі маю, міг би таке саме вчинити 
і йому відплатити.

Гл а д к и й. Ката такого не знайшовбись між молодцями, хіба ляшка 
якогось найняти.

К с ь о н д з  Л е н т о в с ь к и й. Може, то ще й не правда, пане полков-
нику, що кажуть. Не одну пускають фальшиву чутку.

Вешняк. Мовчи, попе, що тут маєш нам брехню завдавати! Ходи-но за 
мною на двір, навчу тебе, як полковників запорозьких шанувати. (Махнув 
булавю, піднявшись).

К и с і л ь. Шановні панове! Зацне товариство і Бог з вами. Залишіть 
сварку. Се что добре или что красно, но єже жити братії вкупі! Доки нам ще 
диявола тішити! Сталося — посварились, побились. Настав час помиритись 
і забути кривду. Рцем: братіє, і ненавидящим нас простим согрішеніє. Ясно-

1 Передове укріплення християнства.



252 ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 253Хмельницький в Переяславі

ни пробачив, і власть над військом мені через вас прислав — за се його 
королівській милості унижено дякую. Ну, а що до комісії — то се трудно. 
Трудно її зачати і відправити. (Завваживши тривогу і розчаровання в 
поглядах комісарів, говорить з лукавим смиренням). Сам я на себе 
сього брати не можу, війська вкупі нема, полковники і старшина далеко: 
без них не можу нічого і не смію нічого вчинити.

Ч о р н я т а (в тон). Так-так, без полковників не можна.
Ге т ь м а н. О здоров’я моє іде. Рад служити його королівській милості, 

а в тім, не можу.
Джури забирають посуду і міняють застілки. Потім розносять на великих 

полумисках штуки печеного. Говір. Серед старшини настрій задоволений, радісний, 
серед комісарів — сумний.

Кис і л ь  (придобрюючись). Ясновельможний пане гетьмане, приятелю 
ласкавий! Не годиться ж так на ласку королівську відповідати — ні з чим 
нас відправляючи. Адже все, що бажав єси, сповнив король його милость 
щодробливо і гойно.

Б ж о з о в с ь к и й. Всі бажання вельможности твоєї вдоволені, пане 
гетьмане!

М я с к о в с ь к и й  (з стриманим роздражненням). Невдячність то 
була б нечувана по таких великих дарах і ласках. Чого ж іще хотіти, чого 
жадати?

Ге т ь м а н  (переймаючись теж роздражненням). Коли про се слово, 
то таки не вчинено всього, чого я жадав. Не вчинено справедливости ні з 
Чаплінським, ні з Вишневецьким*. Мусить бути той мені виданий, а сей 
покараний, — бо з них пішла причина кровопролиття і всього замішання. 
Винен і пан краківський, що на мене наступав і гонив за мною, коли я життя 
своє в Дніпрові нори ховав, — ну, але той вже дістав своє: знайшов, чого 
шукав. Винен і пан хорунжий, що мені батьківщину мою забрав і Україну 
лащівчикам на жир дав*, — що молодців заслужених для Річи Посполитої 
в хлопів собі повертали, обдирали, за бороди тягали, в плуги запрягали. Але 
і сей не так винен, як ті два. Коли одного з них не покарають, а другого не 
пришлють мені сюди, не буде нічого з того всього. Або мені з усім військом 
Запорозьким пропасти, або згинути землі лядській, всім сенаторам, дукам, 
короликам і шляхті!..

К и с і л ь. Пане гетьмане, добродію мій, що кажеш!.. Та же згинула б, 
Боже уховай, Річ Посполита, згинула б і Україна-Русь, усе, і віра наша 
свята і нарід християнський!

Д о р о ш е н к о. Ну, Україною, пане воєводо, не журися! Вона без ляхів 
обійдеться. Не обійдеться Річ Посполита без війська Запорозького, се так! 
Ним тільки вона і сильна, ним і держиться.

В о р о н ч е н к о. Минули часи, коли нас ляхи сідлали та над нашими 
людьми з своїми драгунами знущалися. Тепер їх не боїмось! Пізнали ми 
їх під Пилявцями*. Не ті ляхи, що перед тим бували, — Турків, Москву, 
Татарів, Німців побивали! Се не Замойські та Жолкєвські, не Хмєлєцькі 
та Конєцпольські, а Тхуржевські та Зайончковські, недолітки в броні по-
вбирані! (Сміх). Повмирали зі страху, побачивши нас, і повтікали, хоч 
Орди з нами не було зразу, в середу, більше — тільки три тисячі. Якби до 
п’ятка почекали, ні один би до Львова жив не втік!

Ч о р н я т а. Которі до Луцька, була тим дороженька бардзо грузька, а 
которий до Варшави, для полегши без штанів тікали.

Вешняк. Орда, браття, і йти за ними вже не хотіла. Ніякі коні, кажуть, 
не витримають за ляхом гонити. Ні ріки, ні море його не спинять у такім 
страху. Крізь землю пропаде.

Сміх. Серед тих розмов джури зміняють ще раз заставу й розносять при-
смаки. Стає гамірніше під впливом випитого.

К и с і л ь. Яково то чути християнському слухові, ясновельможний пане 
гетьмане, що погани таку силу над християнами взяли, і військо Запорозь-
ке, що заслоною християнства, antemurale christianitatis1 завсіди слинуло, 
тепер поганство до такої пихи привело і то над ким — над матір’ю своєю, 
Річею Посполитою.

В о р о н ч е н к о. Ну, вам, панам, пане Киселю, матір’ю вона була, а 
нам — мачухою лютою, вічна їй пам’ять і на подзвін копа! (Сміх).

Ге т ь м а н. А й тепер чи не мало з причини ляхів крови християнської 
ллється? Литовські війська Мозир і Туров висікли*! Януш Радивил одного 
мого молодця на паль казав посадити! Я вже туди послав кілька полків, а 
до Радивила написав, що як він одному християнинові таке вчинив, то я тут 
чотирьом тисячам ляхів, що у себе в неволі маю, міг би таке саме вчинити 
і йому відплатити.

Гл а д к и й. Ката такого не знайшовбись між молодцями, хіба ляшка 
якогось найняти.

К с ь о н д з  Л е н т о в с ь к и й. Може, то ще й не правда, пане полков-
нику, що кажуть. Не одну пускають фальшиву чутку.

Вешняк. Мовчи, попе, що тут маєш нам брехню завдавати! Ходи-но за 
мною на двір, навчу тебе, як полковників запорозьких шанувати. (Махнув 
булавю, піднявшись).

К и с і л ь. Шановні панове! Зацне товариство і Бог з вами. Залишіть 
сварку. Се что добре или что красно, но єже жити братії вкупі! Доки нам ще 
диявола тішити! Сталося — посварились, побились. Настав час помиритись 
і забути кривду. Рцем: братіє, і ненавидящим нас простим согрішеніє. Ясно-

1 Передове укріплення християнства.
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вельможний пане гетьмане! Ще раз скажу: нині очі всього християнства на 
тя уповають. Зроби кінець братовбийству, хлопство замири, до трактатів 
приступи. І нехай буде славне ім’я твоє во віки. Позволь випити тобі на 
vivat? (Пересуває до нього кубок).

Вс і. На здоров’я ясновельможному панові гетьманові! Vivat! Поздоров 
Боже, батьку! На многі літа!

За сценою гремлять гармати.
Ге т ь м а н. І тобі на здоров’я і на многі літа, пане воєводо! (П’є і пере-

суває другий кубок до Киселя).
Го л о с и. На здоров’я, вельможний пане воєводо! Vivat!
Пересуваються кубками, п’ють. Гремлять гармати, гамір ще більший.
Го л о с и. На здоров’я, пане полковнику! На здоров’я, вельможний 

пане підкоморій! Віват, ясний княже! На многі літа, пане писарю добродію!
Ге т ь м а н  (сильним голосом, покриваючи гамір). А про трактати 

я вже сказав, вельможні панове. Шкода говорити много! Нічого не буде. 
Краще поки час, забавмося по-приятельськи. (Встає з-за столу. Инші 
встають теж, оправляються). От, бачу Микиту! Де бандура, Микито? 
Заграв би, потішив вельможних панів.

Джури відсувають столи, витягають лавки з-за них. Дехто сідає, дехто стоїть. 
Гетьман з правого боку удає дуже зайнятого грою Микити, але заразом пильно 
позирає на Киселя і його групу по лівій стороні.

М и к и т а  (грає й співає). “Ой не знав козак, не знав Софрон”* і т. д.
К и с і л ь  (сильно розстроєний, до Мясковського). Оleum et operam 

perdidi1, вельможний пане підкоморій. Всі наші мудрі і лагідні слова намарно. 
Surdo fabula narratur2.

М я с к о в с ь к и й  (роз’ярений). Не словами, але шаблею треба з ними 
диспутувати. Шабля по лобі — от одинокий аргумент, який можуть при-
йняти сі голови.

Б ж о з о в с ь к и й. Але де ті шаблі, вельможний пане підкоморію? Vanae 
sine viribus irae!3 Сам добре знаєш, що Річ Посполита безборонна і мусить 
добитися згоди з військом Запорозьким за всяку ціну.

Під час сеї розмови зближається і надслухує Чорнята Семен.
К и с і л ь. Але яку вже тут ціну? Все сповнив король його милість, що 

той тиран бажав собі.
С м я р о в с ь к и й  (приступаючи). Не фрасуйся, ваша милость, пане 

воєводо! Воно не так страшно, як здається! Хмелько говорив так, бо не міг 
1 Працю і час даремно стратив.
2 Як глухому то все говориться.
3 Даремний гнів, як сили нема.

говорити инакше. Ще сказали б, що справді йому засліпили очі булавою і 
корогвою. Мусив себе показати перед полковниками сьогодні. Але завтра, 
позавтра можна буде з ним поговорити на розум. Я поки що говорю з його 
найближчими. Мушу завтра провітрити привилеї з шкатули вашмостів і 
показати їм королівські привилеї in natura1, а потім позволите, вашмості, 
що і з самим гетьманом поговорю. Він і сам чоловік розумний, і з ним не 
треба багато говорити. Sapientі sat2.

Ч о р н я т а  (до гетьмана). Зовсім скис наш Кисіль.
Ге т ь м а н. В гарячім не держиться. (До Микити). Гарно співаєш, 

тільки дуже сумно. Ану веселішої, Микито! (До комісарів). Пане воєводо, 
приятелю ласкавий! Пане каштеляне, добродію! Час ділу і потісі час!

Забирає їх фамильярно під руки і саджає коло себе. Микита зачинає мете-
лиці*.

Ге т ь м а н. Ану, козаки, котрий проворний.
М и к и т а  (грає).

Ой на горі метелиця,
Чому старий не жениться? 
Ой рад би я женитися,
Бо нема чим журитися: 
Пізно встану, рано ляжу, 
Ніхто мені не накаже! 
А чи вип’ю, похмелюся, 
То нікого не боюся. 
Не насварить, ні докучить 
Святий спокій мене мучить...

(Козаки танцюють).
Ч о р н я т а  (до сина). Синку, а ти чого там стіну підпираєш?
Семен неохоче, поволі підходить до батька, який намовляє його танцювати.
С м я р о в с ь к и й  (до Мясковського). Я говорив з Захарком і маю 

його в руках. Сподіюся приїзду тої самобраної гетьманихи і певен, що вона 
нам поможе. Гетьман, зрештою, сам добре тямить, де чим пахне, тільки 
оглядається на задні. Правда, що се й йому не жарт. Не стало Кривоноса, 
знайдеться який-небудь Криворучка і до булави сягне.

Ге т ь м а н  (удаючи веселого і безжурного). Дивіться, панове, що ті 
шельми до нас старих собі вигадують. Ану, дайте йому трохи вареної, може, 
він якоїсь нагадає для нас цікавішої?

С м я р о в с ь к и й  (до Мясковського далі). А не схоче йти нам Хмель-
ко на лад, ми і на нього знайдемо людей. Я вже накинув оком, тут єсть 

1 В натурі.
2 Розумному сього досить.
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вельможний пане гетьмане! Ще раз скажу: нині очі всього християнства на 
тя уповають. Зроби кінець братовбийству, хлопство замири, до трактатів 
приступи. І нехай буде славне ім’я твоє во віки. Позволь випити тобі на 
vivat? (Пересуває до нього кубок).

Вс і. На здоров’я ясновельможному панові гетьманові! Vivat! Поздоров 
Боже, батьку! На многі літа!

За сценою гремлять гармати.
Ге т ь м а н. І тобі на здоров’я і на многі літа, пане воєводо! (П’є і пере-

суває другий кубок до Киселя).
Го л о с и. На здоров’я, вельможний пане воєводо! Vivat!
Пересуваються кубками, п’ють. Гремлять гармати, гамір ще більший.
Го л о с и. На здоров’я, пане полковнику! На здоров’я, вельможний 

пане підкоморій! Віват, ясний княже! На многі літа, пане писарю добродію!
Ге т ь м а н  (сильним голосом, покриваючи гамір). А про трактати 

я вже сказав, вельможні панове. Шкода говорити много! Нічого не буде. 
Краще поки час, забавмося по-приятельськи. (Встає з-за столу. Инші 
встають теж, оправляються). От, бачу Микиту! Де бандура, Микито? 
Заграв би, потішив вельможних панів.

Джури відсувають столи, витягають лавки з-за них. Дехто сідає, дехто стоїть. 
Гетьман з правого боку удає дуже зайнятого грою Микити, але заразом пильно 
позирає на Киселя і його групу по лівій стороні.

М и к и т а  (грає й співає). “Ой не знав козак, не знав Софрон”* і т. д.
К и с і л ь  (сильно розстроєний, до Мясковського). Оleum et operam 

perdidi1, вельможний пане підкоморій. Всі наші мудрі і лагідні слова намарно. 
Surdo fabula narratur2.

М я с к о в с ь к и й  (роз’ярений). Не словами, але шаблею треба з ними 
диспутувати. Шабля по лобі — от одинокий аргумент, який можуть при-
йняти сі голови.

Б ж о з о в с ь к и й. Але де ті шаблі, вельможний пане підкоморію? Vanae 
sine viribus irae!3 Сам добре знаєш, що Річ Посполита безборонна і мусить 
добитися згоди з військом Запорозьким за всяку ціну.

Під час сеї розмови зближається і надслухує Чорнята Семен.
К и с і л ь. Але яку вже тут ціну? Все сповнив король його милість, що 

той тиран бажав собі.
С м я р о в с ь к и й  (приступаючи). Не фрасуйся, ваша милость, пане 

воєводо! Воно не так страшно, як здається! Хмелько говорив так, бо не міг 
1 Працю і час даремно стратив.
2 Як глухому то все говориться.
3 Даремний гнів, як сили нема.
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найближчими. Мушу завтра провітрити привилеї з шкатули вашмостів і 
показати їм королівські привилеї in natura1, а потім позволите, вашмості, 
що і з самим гетьманом поговорю. Він і сам чоловік розумний, і з ним не 
треба багато говорити. Sapientі sat2.

Ч о р н я т а  (до гетьмана). Зовсім скис наш Кисіль.
Ге т ь м а н. В гарячім не держиться. (До Микити). Гарно співаєш, 

тільки дуже сумно. Ану веселішої, Микито! (До комісарів). Пане воєводо, 
приятелю ласкавий! Пане каштеляне, добродію! Час ділу і потісі час!

Забирає їх фамильярно під руки і саджає коло себе. Микита зачинає мете-
лиці*.

Ге т ь м а н. Ану, козаки, котрий проворний.
М и к и т а  (грає).

Ой на горі метелиця,
Чому старий не жениться? 
Ой рад би я женитися,
Бо нема чим журитися: 
Пізно встану, рано ляжу, 
Ніхто мені не накаже! 
А чи вип’ю, похмелюся, 
То нікого не боюся. 
Не насварить, ні докучить 
Святий спокій мене мучить...

(Козаки танцюють).
Ч о р н я т а  (до сина). Синку, а ти чого там стіну підпираєш?
Семен неохоче, поволі підходить до батька, який намовляє його танцювати.
С м я р о в с ь к и й  (до Мясковського). Я говорив з Захарком і маю 

його в руках. Сподіюся приїзду тої самобраної гетьманихи і певен, що вона 
нам поможе. Гетьман, зрештою, сам добре тямить, де чим пахне, тільки 
оглядається на задні. Правда, що се й йому не жарт. Не стало Кривоноса, 
знайдеться який-небудь Криворучка і до булави сягне.

Ге т ь м а н  (удаючи веселого і безжурного). Дивіться, панове, що ті 
шельми до нас старих собі вигадують. Ану, дайте йому трохи вареної, може, 
він якоїсь нагадає для нас цікавішої?

С м я р о в с ь к и й  (до Мясковського далі). А не схоче йти нам Хмель-
ко на лад, ми і на нього знайдемо людей. Я вже накинув оком, тут єсть 

1 В натурі.
2 Розумному сього досить.
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молодці, які теж на нього чигають і як їм — не скажу, заплатити, — так у 
дечім помогти, то вони можуть йому зробити дуже легкий кінець. 

Ге т ь м а н  (частує вареною сусідів). Пане підкоморію, княже лас-
кавий, просимо на потуху!

ОБРАЗ ДРУГИЙ
12 лютого 1649 р.

Внутрішні покої гетьманської господи. Джури вносять скрині і сакви та по-
рядкують у хаті.

1  д ж у р а. Знову лядським духом запахне. А здавалося, що були ви-
курили назавсіди.

2  д ж у р а. Не бійсь! Минулися їх часи. Не такий чоловік гетьман, щоб 
їм дати назад дорогу.

3  д ж у р а. Кажуть мудріші від тебе, що гетьман з ними накладає — 
тому й ляшку тримає. Не погодилися ще, а як діб’ють торгу, вернуться 
знову пани на Україну.

2  д ж у р а. Не діждуть! Перше язики наші назад обернуться, аніж вони 
сюди вернуться, як старий казав.

3  д ж у р а. Слухай більше! Кажуть, що гетьман їм сприяє. Не те що 
покійник Кривонос. Той про ніщо не дбав, тільки, щоб ляха знищити навіки.

1  д ж у р а. Так, Кривонос то був лицар. Але й тепер ще є такі, що не 
дадуть гетьманові...

Входить Хмельницька з служницями. Джури затихають, кланяються й по-
магають нести речі. Хмельницька проходить в дальші покої, потім вертається й, 
сівши коло столика, убирає голову. При ній Людвіся, що виймає речі з скриньок 
і розміщує в покої. Ставить на столі високі срібні свічники.

Х м е л ь н и ц ь к а. Лихтарі, що ти? Ні, їх не можна, Людвісю. Сховай 
назад. І нащо було брати? Могла-сь мене спитати.

Л ю д в і с я. Як-то нащо? Я ж знаю, як пані їх люблять.
Х м е л ь н и ц ь к а  (зітхнувши). Люблю! Я не одно люблю, але що 

з того! Хіба не знаєш, як гетьман недобрий на всяку розкіш, на всяке 
багатство.

Л ю д в і с я. Ще б не знати. Про се ж і горобці цвірінькають і люде 
сміються. Перший ліпший сотник порядніше живе, як пан гетьман. У 
Черкасах полковниця як нас приймала, то припрошувала, глузувала собі: 
“Призволяйтеся, каже, гостоньки! Ми не такі, як пан гетьман. Пощо, каже, 
тиснутися, як Господь дав усього много”.

Х м е л ь н и ц ь к а. То полковниця сама казала?

Л ю д в і с я. Сама чула. Та чи тільки вона? Про ясну паню кажуть, що 
сами варять і табаку для гостей труть. Таке убожество. Золото, срібло во-
зами везуть, гетьманські льохи набивають, а у гетьмана в залізнім каганці 
світять. На голій лавці спить, як останній чорняк.

Х м е л ь н и ц ь к а. Ну, для мене нічого не жалує.
Л ю д в і с я. Що з того, як вам нема ніякої волі по своїй охоті жити? 

Остання хлопка має більше волі, ніж ясновельможна пані гетьманова. Не 
взяла б я такого гетьманства за те, що у підстарости було.

Х м е л ь н и ц ь к а. Не моя воля була вибирати, Людвісю, сама здорова 
знаєш.

Л ю д в і с я. Але як уже так вийшло... 
Вбігає Олеся.

Х м е л ь н и ц ь к а  (встає назустріч). Ну що, Олесю? Які новини?
О л е с я. Комісари ждуть ясну паню як ангела. Пан Смяровський за-

раз прийдуть сюди. Пан воєвода і пан каштелян питають, коли б могли 
уцілувати ручки ясної пані.

Х м е л ь н и ц ь к а. Що ж там? Чого хочуть від мене?
О л е с я. Комісари в великім жалю й тривозі. Сподівалися прихилити 

до себе пана гетьмана тим, що насамперід без усяких переговорів передали 
йому дари королівські — на гетьманство подали, клейнодами наділили. А 
пан гетьман то все злегковажив, дари прийняв, ледво подякував, а комісії 
не хоче, відмовляється, що полковників при собі не має. Вчора просили 
побачитися — не прийняв їх і навмисне виїхав отсе до Воронкова*. Вся 
надія на ясну паню. Та от пан Смяровський зараз приїде і оповість усе 
докладніше.

Х м е л ь н и ц ь к а  (задумалась). Не знаю, чи зможу я тут що-небудь. 
Не дуже він любить, як я мішаюсь до справ.

О л е с я. О, пан гетьман так кохає ясну паню...
Х м е л ь н и ц ь к а. Ой, Олесю! І про се я питаю себе щодня — чи геть-

ман мене кохає? Бо й сього я непевна!
О л е с я  і  Л ю д в і с я  (разом). Як можна! Яка ж тут непевність!
Хмельницька  (задумано). Так, мої кохані. Я і сього непевна. Кохав 

мене пан сотник чигиринський, се я знаю, і мені він був милий — з сим нема 
чого таїтись — миліший, як пан Даніель*. Але як сталась отся страшна, 
ся проклята сварка... Я не знаю, чи пан Хмельницький добивався мене не 
через те тільки, щоб допекти тим свому ворогові, свому гонителеві, панові 
Чапліцькому. І чи любить він мене коханням, чи гнівом і пімстою на пана 
Даніеля — тим почуттям, що ось він, Хмельницький, відбив, відобрав, 
заволодів найдорожчим скарбом його, і володіє?
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молодці, які теж на нього чигають і як їм — не скажу, заплатити, — так у 
дечім помогти, то вони можуть йому зробити дуже легкий кінець. 

Ге т ь м а н  (частує вареною сусідів). Пане підкоморію, княже лас-
кавий, просимо на потуху!

ОБРАЗ ДРУГИЙ
12 лютого 1649 р.

Внутрішні покої гетьманської господи. Джури вносять скрині і сакви та по-
рядкують у хаті.

1  д ж у р а. Знову лядським духом запахне. А здавалося, що були ви-
курили назавсіди.

2  д ж у р а. Не бійсь! Минулися їх часи. Не такий чоловік гетьман, щоб 
їм дати назад дорогу.

3  д ж у р а. Кажуть мудріші від тебе, що гетьман з ними накладає — 
тому й ляшку тримає. Не погодилися ще, а як діб’ють торгу, вернуться 
знову пани на Україну.

2  д ж у р а. Не діждуть! Перше язики наші назад обернуться, аніж вони 
сюди вернуться, як старий казав.

3  д ж у р а. Слухай більше! Кажуть, що гетьман їм сприяє. Не те що 
покійник Кривонос. Той про ніщо не дбав, тільки, щоб ляха знищити навіки.

1  д ж у р а. Так, Кривонос то був лицар. Але й тепер ще є такі, що не 
дадуть гетьманові...

Входить Хмельницька з служницями. Джури затихають, кланяються й по-
магають нести речі. Хмельницька проходить в дальші покої, потім вертається й, 
сівши коло столика, убирає голову. При ній Людвіся, що виймає речі з скриньок 
і розміщує в покої. Ставить на столі високі срібні свічники.

Х м е л ь н и ц ь к а. Лихтарі, що ти? Ні, їх не можна, Людвісю. Сховай 
назад. І нащо було брати? Могла-сь мене спитати.

Л ю д в і с я. Як-то нащо? Я ж знаю, як пані їх люблять.
Х м е л ь н и ц ь к а  (зітхнувши). Люблю! Я не одно люблю, але що 

з того! Хіба не знаєш, як гетьман недобрий на всяку розкіш, на всяке 
багатство.

Л ю д в і с я. Ще б не знати. Про се ж і горобці цвірінькають і люде 
сміються. Перший ліпший сотник порядніше живе, як пан гетьман. У 
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Х м е л ь н и ц ь к а. То полковниця сама казала?

Л ю д в і с я. Сама чула. Та чи тільки вона? Про ясну паню кажуть, що 
сами варять і табаку для гостей труть. Таке убожество. Золото, срібло во-
зами везуть, гетьманські льохи набивають, а у гетьмана в залізнім каганці 
світять. На голій лавці спить, як останній чорняк.

Х м е л ь н и ц ь к а. Ну, для мене нічого не жалує.
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Остання хлопка має більше волі, ніж ясновельможна пані гетьманова. Не 
взяла б я такого гетьманства за те, що у підстарости було.

Х м е л ь н и ц ь к а. Не моя воля була вибирати, Людвісю, сама здорова 
знаєш.

Л ю д в і с я. Але як уже так вийшло... 
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Х м е л ь н и ц ь к а  (встає назустріч). Ну що, Олесю? Які новини?
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раз прийдуть сюди. Пан воєвода і пан каштелян питають, коли б могли 
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не хоче, відмовляється, що полковників при собі не має. Вчора просили 
побачитися — не прийняв їх і навмисне виїхав отсе до Воронкова*. Вся 
надія на ясну паню. Та от пан Смяровський зараз приїде і оповість усе 
докладніше.

Х м е л ь н и ц ь к а  (задумалась). Не знаю, чи зможу я тут що-небудь. 
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Х м е л ь н и ц ь к а. Ой, Олесю! І про се я питаю себе щодня — чи геть-

ман мене кохає? Бо й сього я непевна!
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мене пан сотник чигиринський, се я знаю, і мені він був милий — з сим нема 
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Даніеля — тим почуттям, що ось він, Хмельницький, відбив, відобрав, 
заволодів найдорожчим скарбом його, і володіє?
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Л ю д в і с я. Що правда, то правда, пана Чаплінського він ненавидить 
не менше, як ясну паню кохає.

О л е с я. Комісарам сказав, що то все на ніщо — і гетьманство і клей-
ноди, коли пана Чапліцького йому не видали.

Л ю д в і с я. Чого захотів! Шляхтича вільного, уродженого.
В двері стукають, Людвіся виглядає.

Го л о с  з а  д в ер и м а. Там пан Смяровський приїхав, питає, чи може 
до пані ввійти.

Х м е л ь н и ц ь к а. Впустіть. Людвісю, забери се. (Віддає дзеркало й 
инші прибори). Олесю, ти можеш зістатись.

Входить Смяровський, з глибоким поклоном цілує руку Хмельницькій.

С м я р о в с ь к и й. Падаю до ніг ясної пані.
Х м е л ь н и ц ь к а. Добридень, вельможний пане секретарю. Прошу 

сідати.
С м я р о в с ь к и й. Вельможний пан воєвода з товаришами веліли пере-

казати їх чолобиття ясній пані. Просять позволення уцілувати ручки ясної 
пані, а тим часом веліли передати сей упоминок від короля його милости. 
(Передає з низьким поклоном шкатулу).

Х м е л ь н и ц ь к а  (з поклоном). Падаю до ніг його королівської 
милости. (Відкриває шкатулу і любується багатою парюрою, яку 
виймає з неї Олеся). Яке багатство, яка краса, яке чудове каміння! Я не 
заслужила й тіни такої щедрости найяснішого пана.

С м я р о в с ь к и й. Найяснішому королеві добре відомий вірний афект 
ясної пані ку королеві його милості і Річі Посполитій — він велико на нього 
покладає.

Х м е л ь н и ц ь к а. Прошу сідати, вельможний пане. (Смяровський з 
поклоном сідає). На вірнім афекті моїм, дійсно, не збуває, певно. Але чим 
можу я служити найяснішому панові?

С м я р о в с ь к и й. Велико, о велико, ясновельможна пані! Нині ні на 
чім Річі Посполитій не залежить так, як на помиренню з ясновельможним 
паном гетьманом і військом Запорозьким.

Х м е л ь н и ц ь к а. Пан гетьман щиро прагне покою з Річею Поспо-
литою.

С м я р о в с ь к и й. Ми всі певні того, і сам король його милість. Я ще під 
Замостям бувши у ясновельможного, переконався в тих шляхетних афектах 
його і тільки остерігав від ворогів, котрі чигають на те, щоб розвести його 
з королем і Річею Посполитою.

Х м е л ь н и ц ь к а. Розумієш, вельможний пане секретарю, що хоч би й 
гетьманові нелегко з сими крикунами, що зараз можуть з собою потягну-

ти чернь! Кривонос якби не згинув в час, хто зна, чи б вельможні панове 
гостили тепер у нас.

С м я р о в с ь к и й. Так, ясна пані. Я розумію се. Але гетьман має вплив, 
має силу, має послух також незмірний. Коли б сміливо пішов проломом 
проти сих противників своїх, — він переміг би напевне. Але він хитається: 
раз оглядається на них, раз робить по-своєму. І не вдоволяє їх, і свого не 
може зробити. Се найгірше, ясновельможна пані.

Х м е л ь н и ц ь к а. Він не має помочи певної. Татари...
С м я р о в с ь к и й. Ну, татари певно, що ніяка опора, і вони його кождої 

хвилі продадуть, як хто добре заплатить. Але Річ Посполита, Річ Поспо-
лита, ясновельможна пані! Та не зрадить. Коли буде порозуміння у нас 
з ясновельможним гетьманом — він скаже, коли маємо ввести коронне 
військо на Україну, — тоді як прийде йому час звести рахунок з тими воро-
хобниками, ворогами короля і пана гетьмана, і він задавить їх, се вже певно.

Х м е л ь н и ц ь к а  (з сумнівом). Так то так...
С м я р о в с ь к и й. Дарує ясна пані. Якби навіть ясновельможний геть-

ман програв сю боротьбу — чим рискує він? Не головою, ні, — булавою 
тільки. Але для нього буде готове воєводство. Воєводство, ясновельможна 
пані! Так, слово гонору. Найясніший король і канцлер його милість поручили 
комісарам запевнити пана гетьмана, його милість, що в разі, якби обставини 
змусили його зложити гетьманський уряд, він може взяти перше воєводство, 
яке буде вакантне. (Говорить з запалом). Я скажу більше, ясновельможна 
пані, — відкрию таємницю нашу. Ми маємо з собою королівський приви-
лей для пана гетьмана на воєводство київське. Пан воєвода* смертельно 
хорий, і в тій хвилі, коли ми говоримо, він, мабуть, уже не живе. Привилей 
ввійде в життя з хвилею його смерти. Я можу навіть показати сей привилей 
ясній пані в секреті.

Х м е л ь н и ц ь к а. Я вірю вельможному панові.
С м я р о в с ь к и й. І розуміється — маєтки. Староство чигиринське, 

черкаське, — котре ясновельможний пан гетьман собі вибере. Ах, ясно-
вельможна пані, чи не краще се від булави? Позбутися того вічного непо-
кою, тих ворохобників і скінчити своє життя спокійно, одним з найперших 
сенаторів...

Х м е л ь н и ц ь к а. Так-так...
С м я р о в с ь к и й. Я знаю, не тільки ясновельможній пані, але і панові 

гетьманові — його шляхетній душі не солодка ся хлопська компанія. Він 
же наш брат, уроджений шляхтич! 

Стукають в двері. Олеся виходить і вертається.
О л е с я  (пересилюючи приємний усміх). Молодий Чорнята.
Х м е л ь н и ц ь к а  (радісно). А! (Смяровському). Се чоловік певний, 

милий! (Олесі). Нехай ввійде.
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Олеся вводить Семена.
Ч о р н я т а  С е м е н  (цілує руку Хмельницькій). Чолом ясновель-

можній пані.
Х м е л ь н и ц ь к а. Здоров, Семене. (Цілує його в голову).
Ч .  С е м е н. Тато веліли вдарити чолом ясновельможній пані й спитати 

про здоров’я — як подорожували.
Х м е л ь н и ц ь к а  (жартом). Що то за щасливий тато, що такого 

слухняного сина має. Як скоренько біг, аж чуприна змокла. Ну, сідай, роз-
гостися. Покажи йому, Олесю, дарунок, що мені пан Смяровський привіз.

Семен з Олесею дуже радо відходять набік і, розмовляючи, поволі розгля-
дають дорогоцінності, але Семен слідить ухом і за розмовою.

С м я р о в с ь к и й  (поновляючи перервану розмову, притишеним 
голосом). Коли гетьман хоче бути гетьманом і булаву в руках тримати, 
мусить зробити кінець тим, що під ним копають і інтригують. Я ще в За-
мості остерігав пана гетьмана перед Кривоносом і Гловацьким*. Видима 
ласка Божа над паном гетьманом, що їх зі світу згладила. Поможе йому, 
певно, й на инших неприятелів спокою і християнства.

Х м е л ь н и ц ь к а. На кого думаєш вашмость?
С м я р о в с ь к и й. Ясновельможна пані, певно, сами бачать їх політику. 

Пан Богун* перший! Чи не думаєш, ваша милість, що те вічне його парадо-
вання своїм лицарством і непримиренною ворожнечею до ляхів віщує добро 
для пана гетьмана? Скажу по щирості, що нині він наймиліший у війську 
чоловік, і коли помітить вдячний момент...

Хмельницька робить сильний рух.

С м я р о в с ь к и й. Ну, а пан Нечай*...
Х м е л ь н и ц ь к а. Але ж, вельможний пане, та ж то найулюбленіший 

приятель гетьмана!
С м я р о в с ь к и й. Ясна пані! Чи думаєте, що то його спинить повалити 

свого добродія...
Л ю д в і с я  (з дверей). Прошу ясновельможної пані, там пан писар і 

пани полковники питають, чи можуть поклонитися пані.
Х м е л ь н и ц ь к а  (до Смяровського). Нічого робить. (До Людвісі). 

Проси панів.
С м я р о в с ь к и й  (спішно). Найважніше ж прошу пам’ятати, що я 

сказав: на випадок навіть неудачі у гетьмана в запасі воєводство, крісло в 
сенаті, староства, поважна і славна фортуна, краща від усякого гетьманства.

Входять Виговський, Воронченко, Єрмолович.
В и г о в с ь к и й. Цілую ручки ясновельможній пані.
Є р м о л о в и ч. Чолом б’ємо.

Х м е л ь н и ц ь к а. Вітаю вельможних панів. Прошу розгоститись!
В и г о в с ь к и й. Як їхалося ясновельможній пані?
Х м е л ь н и ц ь к а. О, трудно, пане писарю! На Дніпрі була ожеледь, 

так що коні падали щохвилі.
Л ю д в і с я. Отець ігумен прийшли.
Х м е л ь н и ц ь к а. Прошу, розуміється. (Встає, йде назустріч, при-

ймає благословення).
О т е ц ь  Д а м ’ я н. Мир дому сему! Ясновельможній вельмишановній 

пані гетьмановій! Слава Отцю, Сину і Святому Духу. З вельмишановним 
паном писарем мав уже щасливу нагоду бачитися. Вельможному панові 
комісарові! Панові коморникові! Вельможному панові полковникові до-
бридень! (Сідає). Що чувати в Чигрині, ясновельможна пані?

Х м е л ь н и ц ь к а. Всі здорові вашими молитвами, велебний отче! Як 
ви тут здорові?

О. Д а м ’ я н. Богові дяка, а за ласку друга.
С м я р о в с ь к и й. З чим приїхав вчора отець Єзекіель? Що нового у 

Сеферказі*?
О. Д а м ’ я н. В Царгороді лихі вісті: флоту на Білім морі* розбило, і 

венеціяне знову здобули місто в Далмації*. Капудан-баша* трясеться за 
свою голову, зник нагло з міста, та й візир не дуже певний.

С м я р о в с ь к и й. Для господаря молдавського кепські новини, що, 
вельможний пане писарю?

Л ю д в і с я  (з тривогою). Пан гетьман ідуть.
Загальне заворушення. За хвилю відчиняються двері руками джур і входить 

гетьман. Хмельницька зустрічає його з низьким поклоном.

Ге т ь м а н. Ну, поздоров Боже, жінко. (Цілує її). Схотіла зробити 
мені несподіванку! Що ж! Сталося! Якби була мене сповістила, певно, не 
казав би їхати в таку зиму. А, отець Дам’ян? Є новини?

О. Д а м ’ я н. Єсть, ясновельможний пане гетьмане!
Ге т ь м а н. Багато! Ну, з тим потім. (До Смяровського). І ти вже тут, 

мосьпане?
С м я р о в с ь к и й  (з низьким поклоном). Прийшов з чолобиттям від 

панів комісарів ясновельможній пані.
Ге т ь м а н  (з легкою іронією). Ну, бийте, бийте! Се не зашкодить. 

(Ніби значущо). А може — може, й поможе. Ти, пане писарю?
В и г о в с ь к и й. Хотів спитати ясновельможного...
Ге т ь м а н. Ну, се потім. Жінко, що ж ти нас не приймаєш? Не при-

бралабись ти тут отеє чортзна-що, да не поставила нам дзбанок варенухи? 
Ану, котра там? Позабирайте отсі цяцьки. На бісового батька ви їх сюди 
понаставляли? Тут козацька хата, а не панський застінок. (З роздраж-
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Олеся вводить Семена.
Ч о р н я т а  С е м е н  (цілує руку Хмельницькій). Чолом ясновель-

можній пані.
Х м е л ь н и ц ь к а. Здоров, Семене. (Цілує його в голову).
Ч .  С е м е н. Тато веліли вдарити чолом ясновельможній пані й спитати 

про здоров’я — як подорожували.
Х м е л ь н и ц ь к а  (жартом). Що то за щасливий тато, що такого 

слухняного сина має. Як скоренько біг, аж чуприна змокла. Ну, сідай, роз-
гостися. Покажи йому, Олесю, дарунок, що мені пан Смяровський привіз.

Семен з Олесею дуже радо відходять набік і, розмовляючи, поволі розгля-
дають дорогоцінності, але Семен слідить ухом і за розмовою.

С м я р о в с ь к и й  (поновляючи перервану розмову, притишеним 
голосом). Коли гетьман хоче бути гетьманом і булаву в руках тримати, 
мусить зробити кінець тим, що під ним копають і інтригують. Я ще в За-
мості остерігав пана гетьмана перед Кривоносом і Гловацьким*. Видима 
ласка Божа над паном гетьманом, що їх зі світу згладила. Поможе йому, 
певно, й на инших неприятелів спокою і християнства.

Х м е л ь н и ц ь к а. На кого думаєш вашмость?
С м я р о в с ь к и й. Ясновельможна пані, певно, сами бачать їх політику. 

Пан Богун* перший! Чи не думаєш, ваша милість, що те вічне його парадо-
вання своїм лицарством і непримиренною ворожнечею до ляхів віщує добро 
для пана гетьмана? Скажу по щирості, що нині він наймиліший у війську 
чоловік, і коли помітить вдячний момент...

Хмельницька робить сильний рух.

С м я р о в с ь к и й. Ну, а пан Нечай*...
Х м е л ь н и ц ь к а. Але ж, вельможний пане, та ж то найулюбленіший 

приятель гетьмана!
С м я р о в с ь к и й. Ясна пані! Чи думаєте, що то його спинить повалити 

свого добродія...
Л ю д в і с я  (з дверей). Прошу ясновельможної пані, там пан писар і 

пани полковники питають, чи можуть поклонитися пані.
Х м е л ь н и ц ь к а  (до Смяровського). Нічого робить. (До Людвісі). 

Проси панів.
С м я р о в с ь к и й  (спішно). Найважніше ж прошу пам’ятати, що я 

сказав: на випадок навіть неудачі у гетьмана в запасі воєводство, крісло в 
сенаті, староства, поважна і славна фортуна, краща від усякого гетьманства.

Входять Виговський, Воронченко, Єрмолович.
В и г о в с ь к и й. Цілую ручки ясновельможній пані.
Є р м о л о в и ч. Чолом б’ємо.

Х м е л ь н и ц ь к а. Вітаю вельможних панів. Прошу розгоститись!
В и г о в с ь к и й. Як їхалося ясновельможній пані?
Х м е л ь н и ц ь к а. О, трудно, пане писарю! На Дніпрі була ожеледь, 

так що коні падали щохвилі.
Л ю д в і с я. Отець ігумен прийшли.
Х м е л ь н и ц ь к а. Прошу, розуміється. (Встає, йде назустріч, при-

ймає благословення).
О т е ц ь  Д а м ’ я н. Мир дому сему! Ясновельможній вельмишановній 

пані гетьмановій! Слава Отцю, Сину і Святому Духу. З вельмишановним 
паном писарем мав уже щасливу нагоду бачитися. Вельможному панові 
комісарові! Панові коморникові! Вельможному панові полковникові до-
бридень! (Сідає). Що чувати в Чигрині, ясновельможна пані?

Х м е л ь н и ц ь к а. Всі здорові вашими молитвами, велебний отче! Як 
ви тут здорові?

О. Д а м ’ я н. Богові дяка, а за ласку друга.
С м я р о в с ь к и й. З чим приїхав вчора отець Єзекіель? Що нового у 

Сеферказі*?
О. Д а м ’ я н. В Царгороді лихі вісті: флоту на Білім морі* розбило, і 

венеціяне знову здобули місто в Далмації*. Капудан-баша* трясеться за 
свою голову, зник нагло з міста, та й візир не дуже певний.

С м я р о в с ь к и й. Для господаря молдавського кепські новини, що, 
вельможний пане писарю?

Л ю д в і с я  (з тривогою). Пан гетьман ідуть.
Загальне заворушення. За хвилю відчиняються двері руками джур і входить 

гетьман. Хмельницька зустрічає його з низьким поклоном.

Ге т ь м а н. Ну, поздоров Боже, жінко. (Цілує її). Схотіла зробити 
мені несподіванку! Що ж! Сталося! Якби була мене сповістила, певно, не 
казав би їхати в таку зиму. А, отець Дам’ян? Є новини?

О. Д а м ’ я н. Єсть, ясновельможний пане гетьмане!
Ге т ь м а н. Багато! Ну, з тим потім. (До Смяровського). І ти вже тут, 

мосьпане?
С м я р о в с ь к и й  (з низьким поклоном). Прийшов з чолобиттям від 

панів комісарів ясновельможній пані.
Ге т ь м а н  (з легкою іронією). Ну, бийте, бийте! Се не зашкодить. 

(Ніби значущо). А може — може, й поможе. Ти, пане писарю?
В и г о в с ь к и й. Хотів спитати ясновельможного...
Ге т ь м а н. Ну, се потім. Жінко, що ж ти нас не приймаєш? Не при-

бралабись ти тут отеє чортзна-що, да не поставила нам дзбанок варенухи? 
Ану, котра там? Позабирайте отсі цяцьки. На бісового батька ви їх сюди 
понаставляли? Тут козацька хата, а не панський застінок. (З роздраж-
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ненням, яке, одначе, слідом стримує). Скільки разів я вам казав, аби я 
того не бачив у своїй господі. Знайшли чим милити людям очі! Що я того 
добра перетопив на гроші, то вже й не сказати. Віддам і се Чорняті і ска-
жу, щоб набив мені з того талярів, і лицаря запорозького на них посадив.
(Жартівливо). А тут і Семен? Забирай, Семене, все до батька. Сідай 
тимчасом, отче ігумену святий.

Дівчата забирають прибори, переносять стіл насеред покою, за хвилю 
з’являється дзбанок з кубками й закускою.

Ге т ь м а н  (до жінки). Ну, налий нам варенушки, душко! Так, щоб 
дома в Чигрині за тобою не журились. Замерз, признатись, таки добре! 
Вітер просто в лице. Випий, жінко, і ти! Пане писарю! Велебний отче!

Всі приймають чарки з поклонами, випивають і закусюють.

В и г о в с ь к и й. На здоров’я ясновельможного гетьмана і ясної пані!
О. Д а м ’ я н. Поздоров, Боже, на многі літа вас, добродії!
С м я р о в с ь к и й. На сповнення бажань ваших вельможностей!
Ге т ь м а н. Дякую, пане комісаре. Ану, жінко, налий, вип’ємо до пана 

комісара на здоров’я короля. (Жартівливо). Так, пане комісаре, король 
його милість не знає, якого вірного приятеля і прихильника має в моїй 
жінці! Роялістка! Потопила б у ложці води всіх ваших короликів, що хліб 
королівський їдять, а на короля брешуть. Неправда, жінко? Випиймо за 
великого короля! На здоров’я королеві, що прислав таке гарне намисто 
моїй жінці! Що так дивишся, пане комісаре? Чому б мені не знати сього? 
Я знаю ще й багато иншого!

С м я р о в с ь к и й  (перемагаючи замішання). Я рад був би, щоб ясно-
вельможність ваша знали все, всі помисли й мислі, бо в них нічого нема, 
крім зичливости для ясновельможного пана гетьмана.

Ге т ь м а н. Ну, отже! Випиймо! (П’є).
С м я р о в с ь к и й. Аби лише скінчити зачаті переговори, ясновельмож-

ність ваша пізнаєш, яких маєш ревних слуг в нас і вірних приятелів.
Ге тьман  (иншим тоном). Так? Ну се не скоро. Я вже сказав і скажу 

ще раз — умисно при ній. Доки ви мені не пришлете Чаплінського, я з вами 
ніяких переговорів не починаю. Шкода вам тут проїдатися дурно. Перше 
я того чоловіка мушу мати, з которого вся біда пішла, а потім думати про 
те, як той огонь загасити.

С м я р о в с ь к и й. Ясновельможний пане гетьмане...
Ге т ь м а н. Що, васьпан, все мене ясниш та ясниш! Я з того ясніший 

не стану. Королю я рад служити, і коли він хоче бути справжнім королем, 
нам і народові українському зичливим, а не мальованим, як його небіжчик 
брат*, то я йому до помочи кождої хвилі готовий. А вашим королятам, 
дукам, магнатам я не помічник.

В о р о н ч е н к о. Так, пане комісаре, так! Королеві ми раді служити, але 
щоб знов мали пани нами верховодити, на Україні панувати — сього вже 
не може бути! Власть від Польщі перейшла, до України перейшла!

Ге т ь м а н  (спокійніше). Так! Закуриш, полковнику. (Подає йому 
гаманець). Покійний король Володислав був нам і народові нашому при-
хильний. Але що ж? Не мав сили супроти панів. Як ми з покійником Ба-
рабашем у нього були в Варшаві і наші кривди викладали, у нього сльози в 
очах стали. Любив козаків, покійник. Але що з того. Вислухав, помовчав, 
зідхнув гірко і тільки сказав: “Маєте шаблі — через шаблі ваших вільно-
стей одіскуйте!”

Є р м о л о в и ч. От і одіскуємо, пане комісаре! Таке слово королівське: 
Шаблями — а не трактатами!

Ге т ь м а н. Ми все ждали, що покличе нас покійник разом на панів 
стати — та й не діждалися. І теперішньому те саме: схоче бути королем — 
буде. А не схоче, нехай на нас не жалує. Поки він дає Річею Посполитою 
панам коверзувати, ми такої Річи Посполитої не хочемо.

О. Д а м ’ я н. Будемо свою мати!
Ге т ь м а н. Добре речеш, отче! Я тобі скажу, пане комісаре...
О с а ул  (спішно входить). Там, гетьмане, гінець приїхав, пильний!
Ге т ь м а н  (жваво встаючи). Так? Ну, писарю, ходім, і ви, панове 

полковники. Прощай, пане комісаре.
Всі спішно прощаються з Хмельницькою і виходять оден за другим. Най-

довше задержується Семен.
Х м е л ь н и ц ь к а  (утомлено). Вже і нерано!.. Що ж, добре розглянув 

намисто, Семене?
С е м е н  (усміхаючись). Докладно. Прошу пробачення ясної пані.
Виходить, Олеся його проводжає.

Х м е л ь н и ц ь к а. Гетьман не розгнівався за те, що приїхала?
Л ю д в і с я. Начебто ні. Але у нього щось було на гадці. Боюсь його.
Х м е л ь н и ц ь к а  (затривожено). Що ти думаєш? На мене?
Л ю д в і с я  (роздумуючи). На паню? Ледве. Не думаю. Мабуть, ні.
Олеся (вертаючи). Що ти, Людвісю?
Х м е л ь н и ц ь к а. Щось помічає в гетьмані.
Олеся. Ти, Людвісю, занадто вже підзирлива. Що він панові Даніелеві 

не може забути, так се зрозуміла річ. А ясну паню він любить. Се видно.
Л ю д в і с я. Ну, нині ти не дуже зорила за ним. За ким иншим.
О л е с я  (засміявшись). Пильнувала і його.
Х м е л ь н и ц ь к а (заспокоюючися). Може бути. Він був добрий до 

мене. (Оживляючись). Ах, мої кохані! Якби справдилося те, що пан 
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ненням, яке, одначе, слідом стримує). Скільки разів я вам казав, аби я 
того не бачив у своїй господі. Знайшли чим милити людям очі! Що я того 
добра перетопив на гроші, то вже й не сказати. Віддам і се Чорняті і ска-
жу, щоб набив мені з того талярів, і лицаря запорозького на них посадив.
(Жартівливо). А тут і Семен? Забирай, Семене, все до батька. Сідай 
тимчасом, отче ігумену святий.

Дівчата забирають прибори, переносять стіл насеред покою, за хвилю 
з’являється дзбанок з кубками й закускою.

Ге т ь м а н  (до жінки). Ну, налий нам варенушки, душко! Так, щоб 
дома в Чигрині за тобою не журились. Замерз, признатись, таки добре! 
Вітер просто в лице. Випий, жінко, і ти! Пане писарю! Велебний отче!

Всі приймають чарки з поклонами, випивають і закусюють.

В и г о в с ь к и й. На здоров’я ясновельможного гетьмана і ясної пані!
О. Д а м ’ я н. Поздоров, Боже, на многі літа вас, добродії!
С м я р о в с ь к и й. На сповнення бажань ваших вельможностей!
Ге т ь м а н. Дякую, пане комісаре. Ану, жінко, налий, вип’ємо до пана 

комісара на здоров’я короля. (Жартівливо). Так, пане комісаре, король 
його милість не знає, якого вірного приятеля і прихильника має в моїй 
жінці! Роялістка! Потопила б у ложці води всіх ваших короликів, що хліб 
королівський їдять, а на короля брешуть. Неправда, жінко? Випиймо за 
великого короля! На здоров’я королеві, що прислав таке гарне намисто 
моїй жінці! Що так дивишся, пане комісаре? Чому б мені не знати сього? 
Я знаю ще й багато иншого!

С м я р о в с ь к и й  (перемагаючи замішання). Я рад був би, щоб ясно-
вельможність ваша знали все, всі помисли й мислі, бо в них нічого нема, 
крім зичливости для ясновельможного пана гетьмана.

Ге т ь м а н. Ну, отже! Випиймо! (П’є).
С м я р о в с ь к и й. Аби лише скінчити зачаті переговори, ясновельмож-

ність ваша пізнаєш, яких маєш ревних слуг в нас і вірних приятелів.
Ге тьман  (иншим тоном). Так? Ну се не скоро. Я вже сказав і скажу 

ще раз — умисно при ній. Доки ви мені не пришлете Чаплінського, я з вами 
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Ге т ь м а н. Ми все ждали, що покличе нас покійник разом на панів 
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Х м е л ь н и ц ь к а. Гетьман не розгнівався за те, що приїхала?
Л ю д в і с я. Начебто ні. Але у нього щось було на гадці. Боюсь його.
Х м е л ь н и ц ь к а  (затривожено). Що ти думаєш? На мене?
Л ю д в і с я  (роздумуючи). На паню? Ледве. Не думаю. Мабуть, ні.
Олеся (вертаючи). Що ти, Людвісю?
Х м е л ь н и ц ь к а. Щось помічає в гетьмані.
Олеся. Ти, Людвісю, занадто вже підзирлива. Що він панові Даніелеві 

не може забути, так се зрозуміла річ. А ясну паню він любить. Се видно.
Л ю д в і с я. Ну, нині ти не дуже зорила за ним. За ким иншим.
О л е с я  (засміявшись). Пильнувала і його.
Х м е л ь н и ц ь к а (заспокоюючися). Може бути. Він був добрий до 

мене. (Оживляючись). Ах, мої кохані! Якби справдилося те, що пан 
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Смяровський казав. Якби покинути се гетьманство. Не то що воєводство, 
а й староство яке-небудь...

Л ю д в і с я. Ну, вже староство! Не для таких. Треба вище брати.
Х м е л ь н и ц ь к а. Головно — жити в спокою між поважними, ша-

новними людьми, в пошані, в достатку. Що тут з ясновельможности, як 
завтрішнього дня не певний?

Л ю д в і с я. Не люде, а мурла, неотеси. Ані повернутися, ані слова 
сказати.

О л е с я. Ну, ти вже, Людвісю! Люде скрізь усякі, і тут є добрі і сердечні.
Л ю д в і с я. Тобі то, певно, всі добрі! Семенові приятелі.
Х м е л ь н и ц ь к а. Ні вигоди ніякої, ні краси! В костьолі стільки літ не 

була!
Л ю д в і с я. Кождий дивиться вовком, розбишака. З’їв би оком!
Х м е л ь н и ц ь к а. Боже! Жити десь в Короні*, в гарнім замку, в ба-

гатстві, в чистоті. Поїхати до Львова, до Варшави...
Л ю д в і с я. Тут і того, що маєш, уживать не можна! (Вносить назад 

лихтарі і ставить на столі). На таляри перебити! Для сих розбишаків. 
Пельки неситі!

ОБРАЗ ТРЕТІЙ
13 лютого 1649 р.

Простора міщанська світлиця. Кн. Четвертинський й о. Дам’ян в щирій 
розмові.

Ч е т в ер т и н с ь к и й. Так, превелебний отче! Треба сказати правду в 
очі: становище наше таке, що до відчаю чоловік мусить прийти. Для панів 
поляків ми все-таки люде непевні, підозрілі, скільки б не працювали для 
Річи Посполитої, а для козацтва, для народу — ми ляхи!

О. Д а м ’ я н. Руські кості оброслі лядським м’ясом.
Ч е т в ер т и н с ь к и й. І його треба оббити до кости, щоб була чиста! 

Так, отче! А полякам все буде смердіти твоя руська кістка, поки не від-
рікся всього — віри, мови, народу свого. Мало — відрікся, а потоптав то 
все, поплював, зогидив собі і людям, став ворогом, мучителем, гіршим від 
польського ката.

О. Д а м ’ я н. Як князь Ярема.
Ч е т в ер т. (рецитує). Як “кривавий князь Ярема, гетьман над катами”.
О. Д а м ’ я н. Благовірного кореня негідна літоросль! Усохне, княже бо-

голюбивий! (Натхненно, підносячися несвідомо). Род сицев не процвітеть 
во Ізраїлі! Хто народу свого одрікся, хто матір свою знехтував — погибне 
пам’ять його з шумом. І князь Ярема згине негідною смертю, як брудний пес. 
І рід його не процвіте. Амінь. (Знеможений екстазом сідає утомлено).

Ч е т в ер т. Так, отче! (Задумано). Я се розумію: краще з своїм на-
родом згинути, ніж у чужім славному бути. І ми, мабуть, згинемо. Нема 
нам місця в народі свому.

О. Д а м ’ я н. Не журися, княже ясноосвічений! Ми смертні — народ 
вічний, і Господь творить йому ріжні знаряди і сили во время благопотріб-
не. Як на полі — подивися: траву з’їдає скот, і скотину з’їдає чоловік, і з 
чоловіка, коли виживе він свою силу, виростає зеліє, і од плода зельного 
укріпить своє серце инший, котрому належить ділати. Нині ізбра Господь 
од простих і малих — сотворити силу народові свому, і прийде час — і 
покличе він славних і високородних. Нехай буде тільки слух і серце наше — 
услухати поклик його.

Входять Кисіль і Бжозовський. Четвертинський стрічає їх.
О. Д а м ’ я н. Добрий вечір, вельможний пане воєводо! Добрий вечір, 

милостивий пане каштеляне. А де ж пан підкоморій?
К и с і л ь. Мав побачитися з чоловіком одним ще. (До о. Дам’яна). 

Відходиш уже, велебний отче?
О. Д а м ’ я н. Маю і я побачитись ще з одним чоловіком. Чолом, вель-

можний пане воєводо! Пане каштеляне! Ясний княже! (Виходить).
К и с і л ь  (схвильовано). А я от з чим приходжу, княже, ваша милість! 

Гетьман слухав, як я його запевняв про щирі інтенції Річи Посполитої, за-
сміявся і показав мені на те — лист пана підкоморія!

Ч е т в ер т. Пана Войцеха*!
К и с і л ь . Так, власна його рука! З Новосілок, останнього дня січня. 

Пише, що з комісії нічого не буде, треба готуватись до війни зараз...
Ч е т в ер т. І се козаки перехопили?
К и с і л ь. Так. Але се не все. Пише пан підкоморій, що я з його милістю 

(показує на Бжозовського) і з твоєю княжою милістю маємо секретні 
наради, потайки зносимося з гетьманом.

Б ж о з о в с ь к и й. Отже, зрадники, одним словом.
Ч е т в ер т. Що ж вельможний пан воєвода на те?
К и с і л ь. Що ж міг сказати? Obstupui1.
Ч е т в ер т. Не можна сього так зіставити. Треба іти зараз до Мясков-

ського. Які ж тут переговори, коли вони на нас такі пашквілі пишуть!
К и с і л ь. І моя перша гадка була така, але простиг на морозі. Та от іще 

з вельможним паном каштеляном поговорив.
Б ж о з о в с ь к и й. Нічого тут робить! Здавити своє серце і мовчати.
Ч е т в ер т. Мовчати?
К и с і л ь. Подумай сам, княже добродію, що воно буде, коли ми ска-

жемо, що гетьман показує нам листи наших товаришів, перехоплені ним.
1 Остовпів.



264 ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 265Хмельницький в Переяславі

Смяровський казав. Якби покинути се гетьманство. Не то що воєводство, 
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Л ю д в і с я. Ну, вже староство! Не для таких. Треба вище брати.
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новними людьми, в пошані, в достатку. Що тут з ясновельможности, як 
завтрішнього дня не певний?
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Л ю д в і с я. Кождий дивиться вовком, розбишака. З’їв би оком!
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Л ю д в і с я. Тут і того, що маєш, уживать не можна! (Вносить назад 
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Так, отче! А полякам все буде смердіти твоя руська кістка, поки не від-
рікся всього — віри, мови, народу свого. Мало — відрікся, а потоптав то 
все, поплював, зогидив собі і людям, став ворогом, мучителем, гіршим від 
польського ката.

О. Д а м ’ я н. Як князь Ярема.
Ч е т в ер т. (рецитує). Як “кривавий князь Ярема, гетьман над катами”.
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Ч е т в ер т. Так, отче! (Задумано). Я се розумію: краще з своїм на-
родом згинути, ніж у чужім славному бути. І ми, мабуть, згинемо. Нема 
нам місця в народі свому.

О. Д а м ’ я н. Не журися, княже ясноосвічений! Ми смертні — народ 
вічний, і Господь творить йому ріжні знаряди і сили во время благопотріб-
не. Як на полі — подивися: траву з’їдає скот, і скотину з’їдає чоловік, і з 
чоловіка, коли виживе він свою силу, виростає зеліє, і од плода зельного 
укріпить своє серце инший, котрому належить ділати. Нині ізбра Господь 
од простих і малих — сотворити силу народові свому, і прийде час — і 
покличе він славних і високородних. Нехай буде тільки слух і серце наше — 
услухати поклик його.

Входять Кисіль і Бжозовський. Четвертинський стрічає їх.
О. Д а м ’ я н. Добрий вечір, вельможний пане воєводо! Добрий вечір, 

милостивий пане каштеляне. А де ж пан підкоморій?
К и с і л ь. Мав побачитися з чоловіком одним ще. (До о. Дам’яна). 

Відходиш уже, велебний отче?
О. Д а м ’ я н. Маю і я побачитись ще з одним чоловіком. Чолом, вель-

можний пане воєводо! Пане каштеляне! Ясний княже! (Виходить).
К и с і л ь  (схвильовано). А я от з чим приходжу, княже, ваша милість! 

Гетьман слухав, як я його запевняв про щирі інтенції Річи Посполитої, за-
сміявся і показав мені на те — лист пана підкоморія!

Ч е т в ер т. Пана Войцеха*!
К и с і л ь . Так, власна його рука! З Новосілок, останнього дня січня. 

Пише, що з комісії нічого не буде, треба готуватись до війни зараз...
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(показує на Бжозовського) і з твоєю княжою милістю маємо секретні 
наради, потайки зносимося з гетьманом.

Б ж о з о в с ь к и й. Отже, зрадники, одним словом.
Ч е т в ер т. Що ж вельможний пан воєвода на те?
К и с і л ь. Що ж міг сказати? Obstupui1.
Ч е т в ер т. Не можна сього так зіставити. Треба іти зараз до Мясков-

ського. Які ж тут переговори, коли вони на нас такі пашквілі пишуть!
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з вельможним паном каштеляном поговорив.
Б ж о з о в с ь к и й. Нічого тут робить! Здавити своє серце і мовчати.
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жемо, що гетьман показує нам листи наших товаришів, перехоплені ним.
1 Остовпів.
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Б ж о з о в с ь к и й. Аж тоді почнуть кричати про нашу спілку з ним!
Ч е т в ер т.  (задумано). Ваша правда! Але кров, кров горить від такої 

перфідії!
Б ж о з о в с ь к и й. А вони говорять про graeca fides1.
К и с і л ь. Тс.
Встає назустріч Мясковському, що входить з Смяровським. Вітаються, 

Четвертинський дуже здержливо, і, привітавшися, відходить і сідає оподалік.

М я с к о в с ь к и й. Що ж, пане воєводо?!
К и с і л ь. Infandum jubes renovare dolorem*2. Прикро й оповідати, що 

прийшлося почути.
М я с к о в с ь к и й. Надулася, бестія!
К и с і л ь. Хвалиться якимись перехопленими листами, з яких має бути 

видно ad oculos3, що Річ Посполита зовсім не думає про спокій з ним і 
тільки для здурення вислала сю комісію, а сама ultima molitur4. Має якийсь 
лист князя Єремії, а крім того натякає на якісь наші листи. Але прошу 
вас, панове! Якби наші листи були переловлені, котрі ми communi consilio5 
писали, — свідчуся вами, що там не було нічого, що могло б виявити якісь 
наші скриті наміри. Чи не правда, ласкаві панове?

М я с к о в с ь к и й  (трохи змішано). Ну так, ну так...
Смяровський. Я приніс вельможностям вашим ті привилеї, що носив 

на показ. (Передає Киселеві). Мушу попросити тепер головний привилей, 
для самого (з іронією) ясновельможного гетьмана.

Б ж о з о в с ь к и й (з здивованням). Хочеш, ваша мость, йому самому 
показати?

С м я р о в с ь к и й. Самому? — ні, на се не рахую, вельможний пане 
каштеляне! Але Захаркові, може пані Хмельницькій. Треба, щоб вони його 
бачили і помацали власними руками.

К и с і л ь. І що ж пані гетьманова?
С м я р о в с ь к и й. Можна рахувати на неї вповні. Але що мушу сказати 

панам — Чаплінського мусимо йому дати!
М я с к о в с ь к и й. Що говориш, вас-пан? Хіба обіцяти?
С м я р о в с ь к и й. Ну, певно, що в тій хвилі тільки обіцяти. Але инак-

ше ми не зліземо з сього скопулу6 на бистрішу воду. Я переконався в тім, 
як бачив Хмелька у гетьманихи. І що до князя Єремії мусимо йому щось 

1 Грецьке лукавство – себто українське.
2 Кажеш мені згадувати невимовно прикрі речі (вірш з Вергілія).
3 Наглядно.
4 Найгірше замишляє.
5 Cпільною радою.
6 Каменя.

обіцяти — полишаю вашим милостям, яко досвідченим сенаторам, знайти 
тому formam ac modum1.

М я с к о в с ь к и й  (роз’ярено). От до чого ми дожили! Чисте знущан-
ня! Я вже піду краще по привилей. Воєводство! Шибеницю йому, а не 
воєводство!

Іде й стрічає в дверях Миколу Киселя з Якимом.
К и с і л ь  М и к о л а. Добрий вечір вашмостям! От і ми з паном Не-

стеренком.
Яким вклоняється.
Кис і л ь  Адам. Добрий вечір! Сідаймо, поки час і місце! (До Якима). 

Не потребую тобі, вашмость, довго поясняти, що бачиш перед собою все 
людей певних, вірних королівських слуг, з котрими можеш говорити по всій 
щирості. І ми всі тобі, яко синові зацного чоловіка, що вірність королеві його 
милості і Річі Посполитій кров’ю своєю запечатав, віримо цілком.

Я к и м. Вельможні панове, не буду протягати. Скажу коротко. Пана 
Хмельницького я й инші люде, котрих знаю, не вважаємо чоловіком, від 
котрого може бути добро війську Запорозькому, народові нашому і королеві 
його милості. Ми готові взятися до всяких способів, аби позбутися його з 
гетьманства, але мусимо знати, що в тім думає король його милість і ваші 
вельможності? Чи хочете мати пана Хмельницького на гетьманстві, чи 
будете помагати нам його скинути?

К и с і л ь  Ад. (в явнім замішанню). Король його милість і Річ По-
сполита поручили нам привести до трактатів з паном гетьманом...

Я к и м. Я се розумію. Але пан Хмельницький не хоче приставати на 
трактати, отже, що, пане воєводо? Чи Річ Посполита буде чекати, поки 
пан Хмельницький не зласкавиться і не схоче трактувати з нею?

С м я р о в с ь к и й. Позволь, ваша милість, пане воєводо! Я думаю, 
що якби пан гетьман і призволив, кінець кінцем, на трактати, ми мусимо 
вважати не на ті декларації, а на діла його. Його поведення зрадливе, для 
Річи Посполитої вороже, його запевненням вірности противне. (Павза).

Я к и м. Отже, я питаю ваших вельможностей: коли поведення пана 
Хмельницького буде далі таке непевне і ми піднімемось против нього, — на 
що ми можемо рахувати з боку короля його милости?

К и с і л ь (спішно). Ласки найяснішого короля за вірні афекти і що-
дробливої нагороди вашмость можеш бути певен, в тім ручу тобі autoritate 
senatoria2 і...

Я к и м (з досадою і легковаженням). Ах, не те, вельможний пане 
воєводо! Ми не з тих, що заробляємо на ласку! Дбаємо о військо і певні 

1 Форму і спосіб.
2 Повагою сенатора.
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Ч е т в ер т.  (задумано). Ваша правда! Але кров, кров горить від такої 
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Б ж о з о в с ь к и й. А вони говорять про graeca fides1.
К и с і л ь. Тс.
Встає назустріч Мясковському, що входить з Смяровським. Вітаються, 

Четвертинський дуже здержливо, і, привітавшися, відходить і сідає оподалік.

М я с к о в с ь к и й. Що ж, пане воєводо?!
К и с і л ь. Infandum jubes renovare dolorem*2. Прикро й оповідати, що 

прийшлося почути.
М я с к о в с ь к и й. Надулася, бестія!
К и с і л ь. Хвалиться якимись перехопленими листами, з яких має бути 

видно ad oculos3, що Річ Посполита зовсім не думає про спокій з ним і 
тільки для здурення вислала сю комісію, а сама ultima molitur4. Має якийсь 
лист князя Єремії, а крім того натякає на якісь наші листи. Але прошу 
вас, панове! Якби наші листи були переловлені, котрі ми communi consilio5 
писали, — свідчуся вами, що там не було нічого, що могло б виявити якісь 
наші скриті наміри. Чи не правда, ласкаві панове?

М я с к о в с ь к и й  (трохи змішано). Ну так, ну так...
Смяровський. Я приніс вельможностям вашим ті привилеї, що носив 

на показ. (Передає Киселеві). Мушу попросити тепер головний привилей, 
для самого (з іронією) ясновельможного гетьмана.

Б ж о з о в с ь к и й (з здивованням). Хочеш, ваша мость, йому самому 
показати?

С м я р о в с ь к и й. Самому? — ні, на се не рахую, вельможний пане 
каштеляне! Але Захаркові, може пані Хмельницькій. Треба, щоб вони його 
бачили і помацали власними руками.

К и с і л ь. І що ж пані гетьманова?
С м я р о в с ь к и й. Можна рахувати на неї вповні. Але що мушу сказати 

панам — Чаплінського мусимо йому дати!
М я с к о в с ь к и й. Що говориш, вас-пан? Хіба обіцяти?
С м я р о в с ь к и й. Ну, певно, що в тій хвилі тільки обіцяти. Але инак-

ше ми не зліземо з сього скопулу6 на бистрішу воду. Я переконався в тім, 
як бачив Хмелька у гетьманихи. І що до князя Єремії мусимо йому щось 

1 Грецьке лукавство – себто українське.
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4 Найгірше замишляє.
5 Cпільною радою.
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обіцяти — полишаю вашим милостям, яко досвідченим сенаторам, знайти 
тому formam ac modum1.

М я с к о в с ь к и й  (роз’ярено). От до чого ми дожили! Чисте знущан-
ня! Я вже піду краще по привилей. Воєводство! Шибеницю йому, а не 
воєводство!

Іде й стрічає в дверях Миколу Киселя з Якимом.
К и с і л ь  М и к о л а. Добрий вечір вашмостям! От і ми з паном Не-

стеренком.
Яким вклоняється.
Кис і л ь  Адам. Добрий вечір! Сідаймо, поки час і місце! (До Якима). 

Не потребую тобі, вашмость, довго поясняти, що бачиш перед собою все 
людей певних, вірних королівських слуг, з котрими можеш говорити по всій 
щирості. І ми всі тобі, яко синові зацного чоловіка, що вірність королеві його 
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будете помагати нам його скинути?

К и с і л ь  Ад. (в явнім замішанню). Король його милість і Річ По-
сполита поручили нам привести до трактатів з паном гетьманом...

Я к и м. Я се розумію. Але пан Хмельницький не хоче приставати на 
трактати, отже, що, пане воєводо? Чи Річ Посполита буде чекати, поки 
пан Хмельницький не зласкавиться і не схоче трактувати з нею?

С м я р о в с ь к и й. Позволь, ваша милість, пане воєводо! Я думаю, 
що якби пан гетьман і призволив, кінець кінцем, на трактати, ми мусимо 
вважати не на ті декларації, а на діла його. Його поведення зрадливе, для 
Річи Посполитої вороже, його запевненням вірности противне. (Павза).

Я к и м. Отже, я питаю ваших вельможностей: коли поведення пана 
Хмельницького буде далі таке непевне і ми піднімемось против нього, — на 
що ми можемо рахувати з боку короля його милости?

К и с і л ь (спішно). Ласки найяснішого короля за вірні афекти і що-
дробливої нагороди вашмость можеш бути певен, в тім ручу тобі autoritate 
senatoria2 і...

Я к и м (з досадою і легковаженням). Ах, не те, вельможний пане 
воєводо! Ми не з тих, що заробляємо на ласку! Дбаємо о військо і певні 

1 Форму і спосіб.
2 Повагою сенатора.
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єсьмо ласки військової. А коли не вдасться нам — то поки дійде до нас 
ласка королівська, буде по нас! 

Чути спів за сценою, він наближається все ближче.
С м я р о в с ь к и й. Хочеш знати, вашмость, чим може Річ Посполита 

підтримати ваше діло, я так розумію? Що ж, вельможні панове? Я думаю, 
се ми можемо сказати: військо коронне вступить негайно, аби тільки знати, 
коли почнеться повстання.

Яким дивиться з запитом на комісарів.
К и с і л ь. Так, я думаю... Ми не можемо рішати, але, предложивши 

королеві його милості...
Б ж о з о в с ь к и й. Але на кого рахуєш вашець в такім сміливім ділі?
Співи, далі якийсь голос під хатою.
Я к и м  (прислухаючись, говорить поволі). В такім ділі часом треба 

багато, а часом вистає і одної руки. Вона в кождім разі єсть. І не одна. 
Але важніше — чи з вашої сторони буде напоготові те військо вже тепер?

К и с і л ь. Певно!.. Але що за диявольські крики?
Го с п о д а р  х а т и  (входить). Вельможні панове! Прошу вибачен-

ня, — але вулиця наперлась до сеї господи — не можуть їх стримати! 
Прошу перейти до кімнати тим часом! Може, я їх утихомирю.

К и с і л ь. А, вража мати! Не можемо на годину зійтися в спокою! Ми, 
сенатори корони, в місті короля його милости!

Виходить він і инші до другої хати. З розмахом відчиняються двері і входить 
юрба молодих козаків і міщан, деякі з кобзами через плечі.

1  п а р у б о к. Ну, диви, бісова личина! Такого наговорив — і жінка 
хора, і діти перелякаються, — а хата пустісінька!

Го с п о д а р. Ой, правдонька, панове молодці! Не зробіть переполоху,   
там у кімнаті замкнулися...

2  п а р у б о к (співає, приграваючи на кобзі). Добрий вечір тобі, пане 
господарю!

П а р у б к и. Ну-ну, не заводь ще чого! Також вигадав колядувати!
1  п а р у б о к  (грає). Чом, чом, чорнобров, чом до мене не прийшов...
П а р у б к и. Була у вовка одна пісонька, та й ту Стецько перейняв!
3  п а р у б о к  (теж грає і співає). Ой ми хлопці молодії...
Го с п о д а р. Звольтеся, славне товариство.
П а р у б к и. Ну, то викупай хату, дядьку! Став могорич! Частуй!..
Го с п о д а р. Призволяйтеся, панове молодці! Чим хата багата... (Вер-

тається за хвилю з дзбанком і частує).
П а р у б к и  (випивають). Ну, на здоров’я! Вам і нам!
Го с п о д а р. На здоров’я вам, панове молодці.

П а р у б к и. Ходім далі. Не залягаймо хати. Рушайте!
2  п а р у б о к  (приграває і приспівує). Ой дуб, дуба, дуба, дівчино 

моя люба...
Два козаки пускаються танцювати до дверей і танцюючи виходять. Господар 

з поклонами вводить назад комісарів — Кисіля з братом, Бжозовського, Чет-
вертинського. Господар, забравши посуду, виходить.

К и с і л ь  А д. (сильно розгніваний). О tempora? o mores!1 Щоб до 
такого безстидства чернь доходила! І де — в резиденції гетьманській, на 
його очах! От хто нині панує на Україні — безрозумна, сліпа чернь. Стар-
шина не має над нею ніякої сили. Гетьман сам годить їй як болячці. З ким 
тут трактувати? Першим ділом було б ослобонити від неї людей статочних. 
Нині вони не мають ніякого голосу!

Б ж о з о в с ь к и й. Гетьман, може, таки й умисно попускає їй узду, пане 
воєводо! У нього не так легко розібрати, скільки він мусить їй годити, а 
скільки попускає, щоб мати ким вимовитися.

К и с і л ь  (в роздумі). Може, й справді. Нестеренкове remedium2 
одиноке. Трудно розібрати, хто кого веде — гетьман чи чернь, але, кінець 
кінцем, rebus sic stantibus3 ми не дійдемо до кінця. Хміль стратив всяку 
міру. З ним не можна говорити.

Ч е т в ер т и н с ь к и й  (гаряче). Ніколи я не згоджусь і не дам голоса 
свого на се, вельможні панове! Я не знаю, якого духу чоловік сей Несте-
ренко. Ним може водити жаль, ненависть, амбіція; але ми мусимо мати 
холодний розум. Король його милість не дурно визначив нас, людей руської 
віри, народові свому вірних. Настав час, якого може не діждатися ні нам, 
ні дітям нашим. В наших руках, вельможні панове, доля і щастя України. 
Ми повинні помогти панові гетьманові забезпечити права і вільності народу 
нашого, а не відбирати у народу єдиного вождя, єдиного чоловіка, що може 
ввести його в спокій і щастя.

К и с і л ь  М и к о л а. Права і вільності! Які права і вільності становила 
ся чернь кривава в маєтностях твоєї милости, ясноосвічений княже? Якого 
права і вільности ми можем сподіватися від неї?.. Кров братії нашої про-
литая жадає пімсти.

Ч е т в ер т и н с ь к и й. Не потребуєш, ваша милість, нагадувати мені те, 
що й без того живе в серці моїм. Кров предків моїх і слуг моїх я потрапив 
би відомстити. Але на кім? Милостиві панове! Ми повинні водитися не 
пімстою і жалем, а розумом. Діла черни — її діла. Прискромити чернь 
і вирвати меч з її рук — добра річ. Помогти гетьманові запанувати над 

1 От часи, от поведінки!
2 Cпосіб.
3 В таких обставинах.
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єсьмо ласки військової. А коли не вдасться нам — то поки дійде до нас 
ласка королівська, буде по нас! 
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К и с і л ь  М и к о л а. Права і вільності! Які права і вільності становила 
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1 От часи, от поведінки!
2 Cпосіб.
3 В таких обставинах.
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нею, скріпити його власть і реймент — одинокий спосіб. Але копати яму 
під ним — се злодійство! Ми члени Річи Посполитої і слуги короля його 
милости — але ми і сини народу нашого. Бог сотворив нас перше русинами, 
ніж шляхтичами Корони Польської. З гетьманом ми відрубаємо голову 
народу нашого, і хто в тім виправдає нас? Панові Смяровському чи панові 
Мясковському се, може, подобається, тільки не нам.

К и с і л ь  М и к о л а. Милостивий княже.
К и с і л ь  А д а м. Чекай, пане-брате! Ми тепер сами між собою, нам 

можуть перешкодити кождої хвилі. Князь його милість каже розумні слова. 
Ми породилися насамперід русинами і повинні се пам’ятати. Але, по правді 
кажучи, добро руського народу тут не суперечить добру Річи Посполитої. 
Пан Хмельницький потрібний для нього і для неї. Справді, ніхто инший 
не потрапить загнуздати сю криваву бестію.

Б ж о з о в с ь к и й. Добре речеш, милостивий княже, — ми повинні по-
могти гетьманові визволитись від черни.

Входить господар.
Го с п о д а р. Вельможні панове! Гетьман заїздить.
Ч е т в ер т и н с ь к и й. Сам?
Го с п о д а р. Єсть хтось з ним, небагато.
К и с і л ь  А д а м. Я думаю, вельможні панове, мусимо зараз оповістити 

колегів?
Б ж о з о в с к и й. Зараз і негайно. In instanti1.
К и с і л ь  М и к. Господарю, пошли зараз.
Відходить набік і толкує йому. Розчиняються двері, входять осаул, Вигов-

ський, старий Чорнята, далі — гетьман, Чорнята Семен і ще кілька старшин.

Ге т ь м а н. Добривечір, вельможні панове! Добривечір, милостивий 
пане воєводо, їхав до тебе, та сказали, що ти тут.

Кис і л ь  Адам. Вибач, ясновельможний гетьмане, що не вгадав. Коли 
ласка твоя...

Ге т ь м а н. А тут чи не хата? І вельможні колеги твої тут. Добривечір, 
милостивий пане каштеляне! Чолом княже!

Кис і ль  Адам. Коли позволиш, ваша милість, то пошлемо й по инших. 
І так не мали ми спромоги поговорити...

Ге т ь м а н. А що ж! Хоч і так є нас досить, absentia non obstante2...
К и с і л ь  А д а м. Сідай же, ясновельможний, ваша милість! Прошу 

ваших милостей, пане обозний, пане писарю!
Ге т ь м а н. Ну, не припрошуй так дуже, пане воєводо! Ви таки наші 

гості і тут, і скрізь!
1 Негайно.
2 Відсутність инших — не перешкода.

Ч о р н я т а. Так-так, скрізь тепер ми у себе дома. Прошу сідати, вель-
можний пане каштеляне!

В е ш н я к  (добродушно-іронічно). Простора стала козацька хата, 
нівроку! Зробив Господь простір і нам. Довелось дожить на старість літ. 

Сідають помалу. За той час надходять Мясковський з Смяровським і дехто 
з шляхти, за ними — кілька полковників козацьких. Вітаються.

К и с і л ь  А д а м. Ну, коли ми вже всі іn corpоrе, то насамперед дяку-
ємо всею колегією тобі, милостивий пане гетьмане, що дав нам спромогу з 
тобою і панами полковниками ще поговорити. Чей, дасть Бог договоритися 
до згоди, до милого, любого спокою. Як наші люде кажуть: святий спокою, 
гаразд з тобою!

Ге т ь м а н. Поговорім, що ж! Але я казав уже раз, і ще раз скажу — з 
комісії нічого не буде, бо перших жадань моїх не сповнили: Чаплінського, 
негодивого сина, не видали, Вишневецького князя не укарали, через котрого 
ся війна стала, і він далі броїть. Маю лист його, хоче нас з Ордою розвести. 
Даремна праця, кохане! (З запалом). Вічна з нею наша козацька приязнь, 
і світ її не розірве! Тугай-бей на Саврані, коло мене — то мій брат, моя 
душа, єдиний сокіл на світі! Готов зараз все вчинити для мене, що я скажу!

К и с і л ь  А д а м (з почуттям, дедалі впадаючи в плаксивий тон). 
Милостивий пане гетьмане! Videas1, що чиниш! Таж не тільки землю ляд-
ську і литовську, а й руську хочеш піддати поганству без слушної причини. 
Віру і церкву святу бісурманинові піддавши, чим викупиш своє сумління! 
Уваж милостивим розумом своїм, що як Польща і Литва не витримають 
ворогам без війська його королівської милости Запорозького, так і військо 
Запорозьке не зможе опертися поганству без жовніра польського. Нині 
поганин, christianitatis hostis2, перед тобою плазом стелиться, щоб сю гріз-
ну для нього спілку unionem ac societatem3 розлучити, а, розлучивши, він 
перший тебе ж угризе. Не може Україна супроти стільких ворогів о власних 
силах propriis viribus4 стояти, а з ким може бути спілка краща, як з Річею 
Посполитою? Поглянь скрізь — всюди неволя, всюди утиск і кривда, одна 
Річ Посполита вільністю на цілий світ слине. Король його милість, коли б 
хотів, також міг би знайти поміч на своєвільників. Нині замирилася війна. 
Німці й шведи свобідні. Але король не хоче пімсти, а згоди. Коли була 
яка кривда, буде винагороджена; коли була обида — король, яко ласкавий 
і народу українського щирий протектор, стокротно її нагородить. Коли 
військо Запорозьке було покривджене в ґрунтах чи в службі, все те його 

1 Подивись.
2 Ворог християнства.
3 Унію і товариство.
4 Власними силами.
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К и с і л ь  А д а м. Чекай, пане-брате! Ми тепер сами між собою, нам 

можуть перешкодити кождої хвилі. Князь його милість каже розумні слова. 
Ми породилися насамперід русинами і повинні се пам’ятати. Але, по правді 
кажучи, добро руського народу тут не суперечить добру Річи Посполитої. 
Пан Хмельницький потрібний для нього і для неї. Справді, ніхто инший 
не потрапить загнуздати сю криваву бестію.

Б ж о з о в с ь к и й. Добре речеш, милостивий княже, — ми повинні по-
могти гетьманові визволитись від черни.

Входить господар.
Го с п о д а р. Вельможні панове! Гетьман заїздить.
Ч е т в ер т и н с ь к и й. Сам?
Го с п о д а р. Єсть хтось з ним, небагато.
К и с і л ь  А д а м. Я думаю, вельможні панове, мусимо зараз оповістити 

колегів?
Б ж о з о в с к и й. Зараз і негайно. In instanti1.
К и с і л ь  М и к. Господарю, пошли зараз.
Відходить набік і толкує йому. Розчиняються двері, входять осаул, Вигов-

ський, старий Чорнята, далі — гетьман, Чорнята Семен і ще кілька старшин.

Ге т ь м а н. Добривечір, вельможні панове! Добривечір, милостивий 
пане воєводо, їхав до тебе, та сказали, що ти тут.

Кис і л ь  Адам. Вибач, ясновельможний гетьмане, що не вгадав. Коли 
ласка твоя...

Ге т ь м а н. А тут чи не хата? І вельможні колеги твої тут. Добривечір, 
милостивий пане каштеляне! Чолом княже!

Кис і ль  Адам. Коли позволиш, ваша милість, то пошлемо й по инших. 
І так не мали ми спромоги поговорити...

Ге т ь м а н. А що ж! Хоч і так є нас досить, absentia non obstante2...
К и с і л ь  А д а м. Сідай же, ясновельможний, ваша милість! Прошу 

ваших милостей, пане обозний, пане писарю!
Ге т ь м а н. Ну, не припрошуй так дуже, пане воєводо! Ви таки наші 

гості і тут, і скрізь!
1 Негайно.
2 Відсутність инших — не перешкода.

Ч о р н я т а. Так-так, скрізь тепер ми у себе дома. Прошу сідати, вель-
можний пане каштеляне!

В е ш н я к  (добродушно-іронічно). Простора стала козацька хата, 
нівроку! Зробив Господь простір і нам. Довелось дожить на старість літ. 

Сідають помалу. За той час надходять Мясковський з Смяровським і дехто 
з шляхти, за ними — кілька полковників козацьких. Вітаються.

К и с і л ь  А д а м. Ну, коли ми вже всі іn corpоrе, то насамперед дяку-
ємо всею колегією тобі, милостивий пане гетьмане, що дав нам спромогу з 
тобою і панами полковниками ще поговорити. Чей, дасть Бог договоритися 
до згоди, до милого, любого спокою. Як наші люде кажуть: святий спокою, 
гаразд з тобою!

Ге т ь м а н. Поговорім, що ж! Але я казав уже раз, і ще раз скажу — з 
комісії нічого не буде, бо перших жадань моїх не сповнили: Чаплінського, 
негодивого сина, не видали, Вишневецького князя не укарали, через котрого 
ся війна стала, і він далі броїть. Маю лист його, хоче нас з Ордою розвести. 
Даремна праця, кохане! (З запалом). Вічна з нею наша козацька приязнь, 
і світ її не розірве! Тугай-бей на Саврані, коло мене — то мій брат, моя 
душа, єдиний сокіл на світі! Готов зараз все вчинити для мене, що я скажу!

К и с і л ь  А д а м (з почуттям, дедалі впадаючи в плаксивий тон). 
Милостивий пане гетьмане! Videas1, що чиниш! Таж не тільки землю ляд-
ську і литовську, а й руську хочеш піддати поганству без слушної причини. 
Віру і церкву святу бісурманинові піддавши, чим викупиш своє сумління! 
Уваж милостивим розумом своїм, що як Польща і Литва не витримають 
ворогам без війська його королівської милости Запорозького, так і військо 
Запорозьке не зможе опертися поганству без жовніра польського. Нині 
поганин, christianitatis hostis2, перед тобою плазом стелиться, щоб сю гріз-
ну для нього спілку unionem ac societatem3 розлучити, а, розлучивши, він 
перший тебе ж угризе. Не може Україна супроти стільких ворогів о власних 
силах propriis viribus4 стояти, а з ким може бути спілка краща, як з Річею 
Посполитою? Поглянь скрізь — всюди неволя, всюди утиск і кривда, одна 
Річ Посполита вільністю на цілий світ слине. Король його милість, коли б 
хотів, також міг би знайти поміч на своєвільників. Нині замирилася війна. 
Німці й шведи свобідні. Але король не хоче пімсти, а згоди. Коли була 
яка кривда, буде винагороджена; коли була обида — король, яко ласкавий 
і народу українського щирий протектор, стокротно її нагородить. Коли 
військо Запорозьке було покривджене в ґрунтах чи в службі, все те його 

1 Подивись.
2 Ворог християнства.
3 Унію і товариство.
4 Власними силами.
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королівська милість причинити обіцює. Жадав, ваша милість, з військом 
Запорозьким, аби було війська дванадцять тисяч — concedit1 то король 
його милість і Річ Посполита. Але нехай буде порядок, оrdo et numerus2, 
нехай козаки воюють, а хлопи орють, а не мішаються до війська. Мало 
дванадцять, нехай буде навіть п’ятнадцять тисяч реєстрових — але рач їх, 
ваша милість, на знищення поганства, а не Річи Посполитої, обернути, за 
границю вивести.

Ге т ь м а н. Добре речеш, ваша милість, та тільки шкода, що запізно.
Ч о р н я т а. По шкоді лях мудрий. Якби завчасу — ціни б йому не було.
В и г о в с ь к и й. Святої пам’яти король хотів се зробити, але тоді Річ 

Посполита не позволила.
Гл а д к и й. Князі та дуки, пани-королики до того призвели — а ми 

ніби винні!
Ге т ь м а н. Коли мала бути нагорода за кривду — де вона? Чому не 

укарано досі ні Чаплінського, ні Вишневецького, ні Конєцпольського?
Бжозовський. Коли о Чаплінського ходить — не буде його боронити 

Річ Посполита.
Ге т ь м а н  (з роздражненням). Не буде? Ну, як не буде, так тоді бу-

демо говорити. Чому не прислали його з вами? Привезти його не подумали, 
а хочете трактатів? Не буде трактатів.

П о л к о в н и к и. Не буде! Не буде! Війна буде! Війна мусить бути.
Ч о р н я т а. Так, брате! Тримайсь, Богдане!
М я с к о в с ь к и й. Пане гетьмане! Не може ж Річ Посполита і такі 

великі народи християнські через одну марну особу терпіти.
В и г о в с ь к и й. Е, вельможний пане підкоморію, важні справи через 

одну особу діються. І Троя через одну марну жінку пропала.
М я с к о в с ь к и й. Маємо важніші справи: реєстр, віра грецька.
Ге т ь м а н. Шкода говорити много. Запізно, кажу. Був час трактувати 

зі мною, коли мене Потоцькі шукали за Дніпром. І по Жовтоводській та 
Корсунській іграшці був час. І під Пилявцями і Константиновим був. На-
останку ще, коли я від Замостя шість тижнів ішов до Київа — ще був! 
Тепер уже часу нема. (Запалюючися все більше). Доказав я, чого не 
мислив зразу, докажу тепер те, що замислив. Перше я за свою шкоду і 
кривду воював, тепер буду воювати за нашу православну віру.

Чути спів вулицею, все ясніше доноситься сильний парубочий хор: “Ой гук, 
мати, гук...”*

Ге т ь м а н. Не буде нічого з комісії тепер! Війна, війна мусить бути — 
за сі три-чотири тижні. Що тут рахувати, писати — “стільки і стільки має 

1 Згоджується.
2 Порядок і число.

бути війська”! Буде стільки, скільки я схочу. Буде двісті-триста тисяч, і ще 
вся орда при тім. Грозите мені шведами — і ті мої будуть. Та хоч би було 
вас п’ятсот, шістсот тисяч — не постоїте против руської, запорозької, та-
тарської сили. Оберну вас, ляхів, догори ногами і потопчу вас. А на остаток 
цареві турецькому віддам!

Спів наближається, чути поблизу могутній хор: “Ой де вони йдуть, там луги 
гудуть! Поперед себе вороженьків лавою женуть”. Гетьман прислухається і до-
слухує, поглядаючи до комісарів.

Ге тьман. Ось вони йдуть... Пощо говорити за них! Вони скажуть сами.
Павза, хор відходить, повторяючи фразу.
Ге т ь м а н. Ну, пізно вже! Додому час.
К и с і л ь. Коли ж, милостивий пане гетьмане, можемо договоритися 

до речи? Час минає...
Ге т ь м а н. Можемо говорити і завтра, і позавтра, тільки не буде з того 

нічого, я бачу.
К и с і л ь. Бог не без милости, ясновельможний пане гетьмане. Так по-

зволиш, ваша милість, бути у тебе завтра? З полудня чи зрана?
Ге т ь м а н. Нехай краще надвечір. Бувай здоров, пане воєводо! На 

добраніч вельможним панам.
Прощаються. Потрохи розходяться. З задніх дверей показується Яким і 

Докія. Докія, поглянувши, уступається. Яким, вичекавши, коли зістається тільки 
Мясковський з Смяровським, підходить до них.

Я к и м. Що ж, вельможні панове? Ідемо разом чи ні?
С м я р о в с ь к и й. Певно, що йдемо! Але коли і як?
Я к и м. Я знаю кождий рух гетьмана, можу бути кождої хвилі коло 

нього і мати його в своїх руках.
М я с к о в с ь к и й  (невірно). Так? Але яку маємо в тім певність?
Я к и м. Се ваша річ, вельможний пане. Як наше не в лад, ми з тим і 

назад.
С м я р о в с ь к и й (заминаючи неприємний оборот розмови). Ми 

маємо до тебе повну віру, вашмость. Питання в тім тільки, як можемо по-
могти з свого боку. Чи вважаєш теперішню хвилю для того придатною?

Я к и м. Я думаю. Коли вашмості не боїтеся за себе — до вашого виїзду 
се було б найкраще. 

Мясковський заклопотано дивиться на Смяровського, Смяровський збен-
тежений.

С м я р о в с ь к и й. Вашмость думаєш... 
Я к и м. Я розумію так, що поки переговори не будуть розірвані зовсім, 

легше підняти людей на Хмеля.
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королівська милість причинити обіцює. Жадав, ваша милість, з військом 
Запорозьким, аби було війська дванадцять тисяч — concedit1 то король 
його милість і Річ Посполита. Але нехай буде порядок, оrdo et numerus2, 
нехай козаки воюють, а хлопи орють, а не мішаються до війська. Мало 
дванадцять, нехай буде навіть п’ятнадцять тисяч реєстрових — але рач їх, 
ваша милість, на знищення поганства, а не Річи Посполитої, обернути, за 
границю вивести.

Ге т ь м а н. Добре речеш, ваша милість, та тільки шкода, що запізно.
Ч о р н я т а. По шкоді лях мудрий. Якби завчасу — ціни б йому не було.
В и г о в с ь к и й. Святої пам’яти король хотів се зробити, але тоді Річ 

Посполита не позволила.
Гл а д к и й. Князі та дуки, пани-королики до того призвели — а ми 

ніби винні!
Ге т ь м а н. Коли мала бути нагорода за кривду — де вона? Чому не 

укарано досі ні Чаплінського, ні Вишневецького, ні Конєцпольського?
Бжозовський. Коли о Чаплінського ходить — не буде його боронити 

Річ Посполита.
Ге т ь м а н  (з роздражненням). Не буде? Ну, як не буде, так тоді бу-

демо говорити. Чому не прислали його з вами? Привезти його не подумали, 
а хочете трактатів? Не буде трактатів.

П о л к о в н и к и. Не буде! Не буде! Війна буде! Війна мусить бути.
Ч о р н я т а. Так, брате! Тримайсь, Богдане!
М я с к о в с ь к и й. Пане гетьмане! Не може ж Річ Посполита і такі 

великі народи християнські через одну марну особу терпіти.
В и г о в с ь к и й. Е, вельможний пане підкоморію, важні справи через 

одну особу діються. І Троя через одну марну жінку пропала.
М я с к о в с ь к и й. Маємо важніші справи: реєстр, віра грецька.
Ге т ь м а н. Шкода говорити много. Запізно, кажу. Був час трактувати 

зі мною, коли мене Потоцькі шукали за Дніпром. І по Жовтоводській та 
Корсунській іграшці був час. І під Пилявцями і Константиновим був. На-
останку ще, коли я від Замостя шість тижнів ішов до Київа — ще був! 
Тепер уже часу нема. (Запалюючися все більше). Доказав я, чого не 
мислив зразу, докажу тепер те, що замислив. Перше я за свою шкоду і 
кривду воював, тепер буду воювати за нашу православну віру.

Чути спів вулицею, все ясніше доноситься сильний парубочий хор: “Ой гук, 
мати, гук...”*

Ге т ь м а н. Не буде нічого з комісії тепер! Війна, війна мусить бути — 
за сі три-чотири тижні. Що тут рахувати, писати — “стільки і стільки має 

1 Згоджується.
2 Порядок і число.

бути війська”! Буде стільки, скільки я схочу. Буде двісті-триста тисяч, і ще 
вся орда при тім. Грозите мені шведами — і ті мої будуть. Та хоч би було 
вас п’ятсот, шістсот тисяч — не постоїте против руської, запорозької, та-
тарської сили. Оберну вас, ляхів, догори ногами і потопчу вас. А на остаток 
цареві турецькому віддам!

Спів наближається, чути поблизу могутній хор: “Ой де вони йдуть, там луги 
гудуть! Поперед себе вороженьків лавою женуть”. Гетьман прислухається і до-
слухує, поглядаючи до комісарів.

Ге тьман. Ось вони йдуть... Пощо говорити за них! Вони скажуть сами.
Павза, хор відходить, повторяючи фразу.
Ге т ь м а н. Ну, пізно вже! Додому час.
К и с і л ь. Коли ж, милостивий пане гетьмане, можемо договоритися 

до речи? Час минає...
Ге т ь м а н. Можемо говорити і завтра, і позавтра, тільки не буде з того 

нічого, я бачу.
К и с і л ь. Бог не без милости, ясновельможний пане гетьмане. Так по-

зволиш, ваша милість, бути у тебе завтра? З полудня чи зрана?
Ге т ь м а н. Нехай краще надвечір. Бувай здоров, пане воєводо! На 

добраніч вельможним панам.
Прощаються. Потрохи розходяться. З задніх дверей показується Яким і 

Докія. Докія, поглянувши, уступається. Яким, вичекавши, коли зістається тільки 
Мясковський з Смяровським, підходить до них.

Я к и м. Що ж, вельможні панове? Ідемо разом чи ні?
С м я р о в с ь к и й. Певно, що йдемо! Але коли і як?
Я к и м. Я знаю кождий рух гетьмана, можу бути кождої хвилі коло 

нього і мати його в своїх руках.
М я с к о в с ь к и й  (невірно). Так? Але яку маємо в тім певність?
Я к и м. Се ваша річ, вельможний пане. Як наше не в лад, ми з тим і 

назад.
С м я р о в с ь к и й (заминаючи неприємний оборот розмови). Ми 

маємо до тебе повну віру, вашмость. Питання в тім тільки, як можемо по-
могти з свого боку. Чи вважаєш теперішню хвилю для того придатною?

Я к и м. Я думаю. Коли вашмості не боїтеся за себе — до вашого виїзду 
се було б найкраще. 

Мясковський заклопотано дивиться на Смяровського, Смяровський збен-
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С м я р о в с ь к и й. Вашмость думаєш... 
Я к и м. Я розумію так, що поки переговори не будуть розірвані зовсім, 

легше підняти людей на Хмеля.
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М я с к о в с ь к и й. Мислиш, отже, що краще нам тягнути комісію яко 
мога?

Я к и м. Так, коли хочете Хмеля підкопати. А могло б доти зблизитися 
військо коронне чи литовське? (Смяровський з запитанням дивиться 
на Мясковського). Особливо литовське.

М я с к о в с ь к и й (нерішуче). Я думаю, але се треба ще обміркувати. 
Як мислиш, пане секретарю?

С м я р о в с ь к и й. Післати можемо...
В двері злегка стукають.

Я к и м. Вибачте, панове! (Виходить за двері).
М я с к о в с ь к и й. Думаєш, пане секретарю, нема тут небезпеки?
С м я р о в с ь к и й. Я гадаю, що ми не рискуємо нічим, коли Хміль так 

мало показує охоти до трактатів. Річі Посполитій нема з нього користи. А 
сі бестії, коли пожруть себе трохи, то й се добре, хто б з них не взяв гору, 
кінець кінцем.

М я с к о в с ь к и й. Хмеля вважаю більш небезпечним, ніж може хто-
небудь бути. Король його милість даремно робить собі на нього які-небудь 
надії. (Яким вертається).

С м я р о в с ь к и й. Прощай, пане отамане! Завтра умовимося про даль-
ше. Як звичайно?

Я к и м  (прощаючися). Гаразд. На добраніч, панове!
Коли Мясковський з Смяровським вийшли, входять до хати Докія, Семен, 

Понурий чоловік.

Д о к і я. Забралися раз! Але що ти, серце, з ляхами накладаєш? Щоб 
не закрутили вони тебе?

Я к и м. Не такий, не бійсь! Не поживляться, вражі сини, не однесуть 
потіхи з мене, правда, Семене?

С е м е н. Не однесуть!
Д о к і я. І глядіть, хлопці, щоб ви чого гетьманові не встрихнули з ля-

хами! Я сього не хочу!
П о н у р и й. Більша Україна, як гетьман. Нею треба журитися, а не 

гетьманом. Не бійсь, святе місце порожнє не буває.
Я к и м. Годен присягнути тобі, що на гетьмана не маю зла, хоч і батько 

мій згинув через нього. Але коли б виявилося, що він Україною торгує? 
Що сказали б ви з Марією тоді?

Надворі чути гамір, голоси: “Що за поторочі тут швендяють? Що за ляд-
ські шпиги?” Голоси Смяровського і господаря: “Лишіть, панове молодці! Дайте 
спокій”. Семен з Понурим відходять на бік і прислухаються. Гамір затихає, по-
чинається знову спів: “Гей ти, сину, не гайся, щоб ти з того війська не зістався!”*

Д о к і я  (задумана). Не похоже на се. Ми з Марією теж маємо очі в 
голові.

Я к и м. А якби?
Док і я. Якби... (Иншим тоном, жартовливо). Донесла б гетьманові, 

хіба не знаєш?
Я к и м  (міцно обіймає її). Бачу, серце! (Цілуються). Все бачу! 

(Голосом глухим з схвильовання). А чи віриш, коли тобі присягаю, що не 
хочу нічого, крім добра Україні і народові нашому, і не дам себе підкупити 
ні золотом, ні славою, ні урядами високими — але за добро її як камінь 
ляжу і задушити себе дам?

Д о к і я (обіймаючи його). Вірю, милий, вірю всьому, що ти скажеш! 
(Цілує його палко).

Під хатою чути спів: “Військо йде, військо йде, короговки мають...” Яким 
радісними, повними віри, очима дивиться на Докію, що держить його в обіймах.

Я к и м. Військо йде... Вони йдуть!.. (Сі слова звучать в тон словам 
гетьмана: Ось вони йдуть..).

ОБРАЗ ЧЕТВЕРТИЙ
14 лютого 1649 р.

Світлиця в гетьманській господі. На килимі, простеленім на підлозі, сидять 
по-козацьки: гетьман, Чорнята, Захар Хмельницький, Вешняк, Дорошенко. 
На лавках: Хмельницька, о. Дам’ян, Виговський, Єрмолович, Марія з Докією, 
молодий Чорнята. Хмельницька частує гостей.

Ч о р н я т а. Приходили і до мене — Кисіль молодший з отсим Смя-
ровським. Двісті червоних давали, аби старався. Коли, кажуть, не з трак-
татами, то хоч би з нашими братами-бранцями вернути — не сором людям 
в очі глянути. Одначе сказав їм, що як на мене, то й їх самих не казав би 
випускати — нехай зістануть пташки в клітці.

В и г о в с ь к и й. Старий Кисіль дуже фрасує. Дає в застав все своє 
срібло, на двадцять чотири тисячі рахує, й инші комісари своє прикладають 
на викуп за бранців.

Ге т ь м а н. Уже трактатів не певні? Чаплінського мені обіцяли видати і 
київське воєводство. Га, жінко! Хотіла б бути воєводиною?

Х м е л ь н и ц ь к а. Сам знаєш, що не тільки воєводиною — сотничкою 
рада б бути, аби спокій та якийсь достаток та вигода на старі літа.

Ге т ь м а н. Ну — сотничкам королі клейнодів не присилають, воєводи 
у них рук не цілують, на маєтності привилеїв не привозять.

Х м е л ь н и ц ь к а. Обійшлася б без усього того, аби не трястися кождої 
хвилі за голову твою — та й свою... (Півжартом). Та вже як не можна 
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ні золотом, ні славою, ні урядами високими — але за добро її як камінь 
ляжу і задушити себе дам?
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(Цілує його палко).
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б бути сотничкою, то згодилася б бути і воєводиною, аби тільки святий 
спокій! (Знову з щирим жалем). Такі людиська недобрі, зависні, злі! 
Один на другого вовком дивиться, в ложці води утопили б, на шибеницю 
потягли б, якби могли.

Ч о р н я т а. Не знаю, Богдане — але краще б ти тих комісарів не три-
мав тут. Або так, або сяк — добили торгу чи ні, а тільки не проїдайтесь! 
Рушайте з Богом!

Ге т ь м а н. Чому так?
Ч о р н я т а. Щось воно йде між людьми. Не знаю, звідки, з котрого 

боку й до чого воно йде, але йде, се бачу. Люде невірно дивляться. Кажуть, 
що з комісарами торг іде. Краще нехай їдуть!

Ге т ь м а н  (з роздражненням). Я з комісарами секретів не маю, 
трактати всі при старшині, а людям до них зась!..

О. Дам ’ ян. Кождий нехай пильнує свого, до чого приставлений. Тайну 
царськую добре єсть хранити. Минули ті часи, як про все можна було на 
раді кричати. З криком дійшли до Кумейків, а з тайною — до Корсуня*.

В и г о в с ь к и й. Коли має Русь прийти до сили, мусить поступати при-
кладом народів инших cum bene ordinata repudlica1, а не зіставатися в неволі 
нерозсудної черни.

Ч о р н я т а. Може, й так, пане писарю! Та тільки треба подумати, щоб 
нерозсудна чернь тим часом не скрутила назад руки тим мудрим політикам. 
На що инше може ні, а на се в неї розуму стане.

М а р і я. Пан обозний правду каже: між народом чутка пішла.
Ч о р н я т а. Шемрають.
Ге т ь м а н. Ну?
М а р і я. Всяке говорять. І от що про київське воєводство — се я теж 

уже чула.
З а х а р  Х м е л ь н. А диви!
Мар і я. Між людьми чула, між простими козаками; звідкись воно йде...
Ч о р н я т а. Либонь, сами ляшки пускають. Тут манять, а людей зби-

вають.
М а р і я. І про волоське господарство. Кажуть, хоче гетьман дідичним 

господарем на Україні бути. А тоді й булаву назад королеві відошле, що 
тепер комісари принесли.

Є р м о л о в и ч. Голос народу — голос Божий. Так воно й мусить бути! 
На що Польща! Яка держава була! — а на що звелася з республікою 
своєю! А нам, вийшовши з неволі, тим більше треба подбати, щоб мати 
управу сильну.

Ге т ь м а н. Так воно: польська шляхта а наше військо недалеко втекло 
одно від одного.

1 У котрих є добрий лад в державі...

В е ш н я к. Небіжчика короля як зв’язали? До чого Річ Посполиту 
привели! А був король — Боже мій, всім королям король!

О. Д а м ’ я н. Богові мусимо дякувати денно і нощно, що возставив 
нам мужа по серцю свому, як тебе, пане гетьмане, і про те думати, щоб 
панування твоє утвердити і поширити, а не то, щоб знову давати на поталу 
всяким крикунам, що старими гетьманами перекидалися.

Ч о р н я т а. Добре речеш, отче ігумене, тільки се все не до нас; а ті, 
кому треба, тебе не чують. (Павза). А ти, Богдане, стережись! Стережись, 
кажу, старий! (Неприємна павза).

Ге т ьм а н. Дай-но бандуру, жінко! (Приймає й пробує струни. Потім 
потиху співає, приграваючи на бандурі: “Ой біда, біда чайці небозі”*).

Х м е л ь н и ц ь к а. От охота! Тільки собі та й людям тугу завдаєш!
Ч о р н я т а. Ей, заспіваєш ще сумнішої в таких тарапатах.
Ге т ь м а н. Може, молодші веселішої утнуть. А ну-ко, Семене!
Семен провірює злегка струни, потім починає.
В и г о в с ь к и й. Чи сотника Худолія* пам’ятаєш, ясновельможний?
Ге т ь м а н. Чому ні! А що?
В и г о в с ь к и й. Про нього побомкують. Аuram popularem captat1.
Ч о р н я т а. Верховодить хоче? Чи булава пахне?
Ч о р н я т а  С е м е н (зачинає, розмова затихає. Співає пісню “Про 

козака і Кулину”*):
Ой ти дівчино, ти мила моя,
Як же тя кличе та мати твоя?
“Біг мя створив дівчиною,
Піп мя хрестив Кулиною —
Козаче небоже!” 
Кидай, дівчино, сюю долину,
Мандруй зі мною на Україну — 
На Вкраїні, в Запоріжжю 
Козаченьки пробувають,
Красних панянок не мають — 
Тільки гори золотії
А річеньки медовії,
Кулино небого! 
“Ой козаченьку, пане мій, 
Який же буде палац твій?”
При березі при Дунаю
Там я свою хижу маю: 
Густим лісом обсаджену

1 Шукає у людей слави.
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б бути сотничкою, то згодилася б бути і воєводиною, аби тільки святий 
спокій! (Знову з щирим жалем). Такі людиська недобрі, зависні, злі! 
Один на другого вовком дивиться, в ложці води утопили б, на шибеницю 
потягли б, якби могли.

Ч о р н я т а. Не знаю, Богдане — але краще б ти тих комісарів не три-
мав тут. Або так, або сяк — добили торгу чи ні, а тільки не проїдайтесь! 
Рушайте з Богом!

Ге т ь м а н. Чому так?
Ч о р н я т а. Щось воно йде між людьми. Не знаю, звідки, з котрого 

боку й до чого воно йде, але йде, се бачу. Люде невірно дивляться. Кажуть, 
що з комісарами торг іде. Краще нехай їдуть!

Ге т ь м а н  (з роздражненням). Я з комісарами секретів не маю, 
трактати всі при старшині, а людям до них зась!..

О. Дам ’ ян. Кождий нехай пильнує свого, до чого приставлений. Тайну 
царськую добре єсть хранити. Минули ті часи, як про все можна було на 
раді кричати. З криком дійшли до Кумейків, а з тайною — до Корсуня*.

В и г о в с ь к и й. Коли має Русь прийти до сили, мусить поступати при-
кладом народів инших cum bene ordinata repudlica1, а не зіставатися в неволі 
нерозсудної черни.

Ч о р н я т а. Може, й так, пане писарю! Та тільки треба подумати, щоб 
нерозсудна чернь тим часом не скрутила назад руки тим мудрим політикам. 
На що инше може ні, а на се в неї розуму стане.

М а р і я. Пан обозний правду каже: між народом чутка пішла.
Ч о р н я т а. Шемрають.
Ге т ь м а н. Ну?
М а р і я. Всяке говорять. І от що про київське воєводство — се я теж 

уже чула.
З а х а р  Х м е л ь н. А диви!
Мар і я. Між людьми чула, між простими козаками; звідкись воно йде...
Ч о р н я т а. Либонь, сами ляшки пускають. Тут манять, а людей зби-

вають.
М а р і я. І про волоське господарство. Кажуть, хоче гетьман дідичним 

господарем на Україні бути. А тоді й булаву назад королеві відошле, що 
тепер комісари принесли.

Є р м о л о в и ч. Голос народу — голос Божий. Так воно й мусить бути! 
На що Польща! Яка держава була! — а на що звелася з республікою 
своєю! А нам, вийшовши з неволі, тим більше треба подбати, щоб мати 
управу сильну.

Ге т ь м а н. Так воно: польська шляхта а наше військо недалеко втекло 
одно від одного.

1 У котрих є добрий лад в державі...

В е ш н я к. Небіжчика короля як зв’язали? До чого Річ Посполиту 
привели! А був король — Боже мій, всім королям король!

О. Д а м ’ я н. Богові мусимо дякувати денно і нощно, що возставив 
нам мужа по серцю свому, як тебе, пане гетьмане, і про те думати, щоб 
панування твоє утвердити і поширити, а не то, щоб знову давати на поталу 
всяким крикунам, що старими гетьманами перекидалися.

Ч о р н я т а. Добре речеш, отче ігумене, тільки се все не до нас; а ті, 
кому треба, тебе не чують. (Павза). А ти, Богдане, стережись! Стережись, 
кажу, старий! (Неприємна павза).

Ге т ьм а н. Дай-но бандуру, жінко! (Приймає й пробує струни. Потім 
потиху співає, приграваючи на бандурі: “Ой біда, біда чайці небозі”*).

Х м е л ь н и ц ь к а. От охота! Тільки собі та й людям тугу завдаєш!
Ч о р н я т а. Ей, заспіваєш ще сумнішої в таких тарапатах.
Ге т ь м а н. Може, молодші веселішої утнуть. А ну-ко, Семене!
Семен провірює злегка струни, потім починає.
В и г о в с ь к и й. Чи сотника Худолія* пам’ятаєш, ясновельможний?
Ге т ь м а н. Чому ні! А що?
В и г о в с ь к и й. Про нього побомкують. Аuram popularem captat1.
Ч о р н я т а. Верховодить хоче? Чи булава пахне?
Ч о р н я т а  С е м е н (зачинає, розмова затихає. Співає пісню “Про 

козака і Кулину”*):
Ой ти дівчино, ти мила моя,
Як же тя кличе та мати твоя?
“Біг мя створив дівчиною,
Піп мя хрестив Кулиною —
Козаче небоже!” 
Кидай, дівчино, сюю долину,
Мандруй зі мною на Україну — 
На Вкраїні, в Запоріжжю 
Козаченьки пробувають,
Красних панянок не мають — 
Тільки гори золотії
А річеньки медовії,
Кулино небого! 
“Ой козаченьку, пане мій, 
Який же буде палац твій?”
При березі при Дунаю
Там я свою хижу маю: 
Густим лісом обсаджену

1 Шукає у людей слави.
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Красним цвітом оздоблену —
То дім мій, то покій!
“Гей козаченьку, пане мій,
Який же буде бенкет твій?”
Будем їсти, будем пити 
При криниці-студениці,
Козацьку саламаху —
З сухарями затираху —
Обід мій — покорм твій!..

Х м е л ь н и ц ь к а. Жалісна співаночка, а ти ще жалісніший, Семене!
Ч о р н я т а. Молодому молоде в голові! Иншої жури не знає!... (Мала 

павза).
Ге т ь м а н. Так що ти про того Худолія чував, пане писарю?
В и г о в с ь к и й. Та, властиво, нічого певного, а пригадалося мені, як 

заговорили про мальконтентів. Жалує, що Польщу помилувано, не розбито 
до решти, — на Варшаву, каже, треба було йти, голими руками її можна 
було тоді взяти, та, видно, пожалували короля та панів — гноїли військо 
даремно під Львовом та Замостям. А люде хвалять!

Ч о р н я т а. Війни хочуть люде, се так.
Д о р о ш е н к о. Хочуть, се вірно, тільки хотіти легко — а як? Скорше 

як по траві не можна нічого зробити. Прибилися дуже і коні, і люде. І Орда 
також.

В и г о в с ь к и й. З Москвою ніяк не дійдемо до кінця. Не хочуть зачіпа-
тися. Ні з чим сей гонець їх приїхав. І Силуян* пише — ніяк їх не зрушиш. 
А так потрібні! Радивилові* написали ми листа такого ґречного, як тільки 
могли, але як його Москва ззаду за плечі не візьме, таки не знати, чи він 
сяде. Більша надія на короля, що його затримає, аби трактатів не розбивав. 
Отже, виходить, що нам трактатів не можна зривати зараз.

В е ш н я к. А люде до війни рвуться.
Мар і я. Головно, що панів бояться — що ти їх, гетьмане, через трактати 

назад на Україну пустиш. Відома річ, скільки їх там над Случчю стоїть*, 
трактатів чекають, щоб до маєтків вертатися, порядок робити, людей на-
ново в ярмо запрягати. Скільки їх було з комісарами пустилося, якби люде 
не спинили! Про се слух пішов. Тому й бояться трактатів над усе в світі, й 
не вірять.

Чорнята. Та ще трактатів нема, а вони вже, иродові діти, почали людей 
за повстання катувати! Що з Поділля пишуть! По крові ходять, катюги!

В и г о в с ь к и й. Шкода людей, а таки хлопи хлопами, мусять послушні 
бути панам. Сього ніяка війна і ніяке військо не перемінить. Се тільки Ху-
долії можуть людям обіцяти, що вже не буде на Україні ні хлопа, ні пана, всі 
рівні будуть. Пан Біг і пальці на руці не зрівняв. Хлоп мусить бути хлопом.

Д о р о ш е н к о. Шляхетську пісоньку заводиш, пане писарю! Уважай! 
Час тобі від неї відвикати! Не місце їй у війську Запорозькім.

В е ш н я к. Без шляхетства ми собі права і вільності здобули! Чхать на 
нього.

В и г о в с ь к и й  (гнівно піднявшись з місця). Правда скрізь правдою, 
пане полковнику! А шляхетства свого не маю чого стидитися і в війську За-
порозькім. Коли хочемо, аби наш нарід руський дійшов свого права, мусять 
в нім бути ordines ac honores1, як в кождім поряднім народі. Військо мусить 
воювати, старшина мусить правити, а хлоп мусить працювати. Послушність 
і покора мусить бути підставою.

М а р і я. Так ти говориш, пане писарю? Шкода, бачу, і тої шкапи, що 
за тебе на Жовтих Водах віддали*! Хлопаєш уже нас! А хто ж свої груди 
під Констянтиновим та під Львовом наставляв, дорогу до Замостя тру-
пами своїми стелив? Не було чого тих людей і до війська брати, надією їх 
манити, що вони за волю свою боряться, як по війні зараз їх назад панам у 
ярмо віддавати! Пізно, не заженеш їх! Кров’ю своєю свободу вони купили, 
кров’ю запечатали. І не згадуй їм про се! Справді, був би тобі тоді Худолій 
страшний.

Хмел ьницьк а. Дивуюся я вам, милостиві панове, та й тобі, гетьмане! 
Дожили ви до старости, посивіли в військовій справі, і не подумаєте ви про 
кращий лад якийсь, щоб не тривожитися від поголоски про першого марно-
го крикуна. Щоб тобі, гетьмане, по стількох побідах, врівень з королями 
ставши, думати про якого-небудь Худолія! Таж то сміх людям і Богові об-
раза! Або мусить бути якийсь лад в війську, для людей заслужених послух 
і пошана — або справді в світ за очі від такого війська. Краще на малій 
загороді в спокою вік свій скінчити, як отак на огні палитися, в тривозі й 
неспокою, в війнах і чварах вічних.

Ге т ь м а н. Не все разом, не все разом, жінко! Вчора ще нас пани 
гнуздали, який-небудь Чаплінський, негодивий син, наді мною знущався, а 
сьогодні ми, ледве вилізши з тої ями, та вже будемо драбину рубати — ту 
саму силу нищити, яка нас з неволі винесла!

Х м е л ь н и ц ь к а. Одна неволя і друга неволя, як бачу.
Є р м о л о в и ч. Середньою дорогою треба вміти піти, милостива пані! 

Правду кажеш, що та власть сліпої черни незносна, і бажання її impossibilia2. 
Не можна через те розірвати до решти з королем і Річею Посполитою, бо 
мусили б піддатися власті черни.

Ге т ь м а н. З королем раді ми бути в згоді, сам знаєш, вашмость. Але 
за ним тягнеться та нещаслива Річ Посполита. Скільки ми подаємося на 
службу королеві, щоб скинув з себе те опудало, та що ж? От, кажеш, жінко, 

1 Стани і верстви.
2 Неможливі.



278 ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 279Хмельницький в Переяславі

Красним цвітом оздоблену —
То дім мій, то покій!
“Гей козаченьку, пане мій,
Який же буде бенкет твій?”
Будем їсти, будем пити 
При криниці-студениці,
Козацьку саламаху —
З сухарями затираху —
Обід мій — покорм твій!..

Х м е л ь н и ц ь к а. Жалісна співаночка, а ти ще жалісніший, Семене!
Ч о р н я т а. Молодому молоде в голові! Иншої жури не знає!... (Мала 

павза).
Ге т ь м а н. Так що ти про того Худолія чував, пане писарю?
В и г о в с ь к и й. Та, властиво, нічого певного, а пригадалося мені, як 

заговорили про мальконтентів. Жалує, що Польщу помилувано, не розбито 
до решти, — на Варшаву, каже, треба було йти, голими руками її можна 
було тоді взяти, та, видно, пожалували короля та панів — гноїли військо 
даремно під Львовом та Замостям. А люде хвалять!

Ч о р н я т а. Війни хочуть люде, се так.
Д о р о ш е н к о. Хочуть, се вірно, тільки хотіти легко — а як? Скорше 

як по траві не можна нічого зробити. Прибилися дуже і коні, і люде. І Орда 
також.

В и г о в с ь к и й. З Москвою ніяк не дійдемо до кінця. Не хочуть зачіпа-
тися. Ні з чим сей гонець їх приїхав. І Силуян* пише — ніяк їх не зрушиш. 
А так потрібні! Радивилові* написали ми листа такого ґречного, як тільки 
могли, але як його Москва ззаду за плечі не візьме, таки не знати, чи він 
сяде. Більша надія на короля, що його затримає, аби трактатів не розбивав. 
Отже, виходить, що нам трактатів не можна зривати зараз.

В е ш н я к. А люде до війни рвуться.
Мар і я. Головно, що панів бояться — що ти їх, гетьмане, через трактати 

назад на Україну пустиш. Відома річ, скільки їх там над Случчю стоїть*, 
трактатів чекають, щоб до маєтків вертатися, порядок робити, людей на-
ново в ярмо запрягати. Скільки їх було з комісарами пустилося, якби люде 
не спинили! Про се слух пішов. Тому й бояться трактатів над усе в світі, й 
не вірять.

Чорнята. Та ще трактатів нема, а вони вже, иродові діти, почали людей 
за повстання катувати! Що з Поділля пишуть! По крові ходять, катюги!

В и г о в с ь к и й. Шкода людей, а таки хлопи хлопами, мусять послушні 
бути панам. Сього ніяка війна і ніяке військо не перемінить. Се тільки Ху-
долії можуть людям обіцяти, що вже не буде на Україні ні хлопа, ні пана, всі 
рівні будуть. Пан Біг і пальці на руці не зрівняв. Хлоп мусить бути хлопом.

Д о р о ш е н к о. Шляхетську пісоньку заводиш, пане писарю! Уважай! 
Час тобі від неї відвикати! Не місце їй у війську Запорозькім.

В е ш н я к. Без шляхетства ми собі права і вільності здобули! Чхать на 
нього.

В и г о в с ь к и й  (гнівно піднявшись з місця). Правда скрізь правдою, 
пане полковнику! А шляхетства свого не маю чого стидитися і в війську За-
порозькім. Коли хочемо, аби наш нарід руський дійшов свого права, мусять 
в нім бути ordines ac honores1, як в кождім поряднім народі. Військо мусить 
воювати, старшина мусить правити, а хлоп мусить працювати. Послушність 
і покора мусить бути підставою.

М а р і я. Так ти говориш, пане писарю? Шкода, бачу, і тої шкапи, що 
за тебе на Жовтих Водах віддали*! Хлопаєш уже нас! А хто ж свої груди 
під Констянтиновим та під Львовом наставляв, дорогу до Замостя тру-
пами своїми стелив? Не було чого тих людей і до війська брати, надією їх 
манити, що вони за волю свою боряться, як по війні зараз їх назад панам у 
ярмо віддавати! Пізно, не заженеш їх! Кров’ю своєю свободу вони купили, 
кров’ю запечатали. І не згадуй їм про се! Справді, був би тобі тоді Худолій 
страшний.

Хмел ьницьк а. Дивуюся я вам, милостиві панове, та й тобі, гетьмане! 
Дожили ви до старости, посивіли в військовій справі, і не подумаєте ви про 
кращий лад якийсь, щоб не тривожитися від поголоски про першого марно-
го крикуна. Щоб тобі, гетьмане, по стількох побідах, врівень з королями 
ставши, думати про якого-небудь Худолія! Таж то сміх людям і Богові об-
раза! Або мусить бути якийсь лад в війську, для людей заслужених послух 
і пошана — або справді в світ за очі від такого війська. Краще на малій 
загороді в спокою вік свій скінчити, як отак на огні палитися, в тривозі й 
неспокою, в війнах і чварах вічних.

Ге т ь м а н. Не все разом, не все разом, жінко! Вчора ще нас пани 
гнуздали, який-небудь Чаплінський, негодивий син, наді мною знущався, а 
сьогодні ми, ледве вилізши з тої ями, та вже будемо драбину рубати — ту 
саму силу нищити, яка нас з неволі винесла!

Х м е л ь н и ц ь к а. Одна неволя і друга неволя, як бачу.
Є р м о л о в и ч. Середньою дорогою треба вміти піти, милостива пані! 

Правду кажеш, що та власть сліпої черни незносна, і бажання її impossibilia2. 
Не можна через те розірвати до решти з королем і Річею Посполитою, бо 
мусили б піддатися власті черни.

Ге т ь м а н. З королем раді ми бути в згоді, сам знаєш, вашмость. Але 
за ним тягнеться та нещаслива Річ Посполита. Скільки ми подаємося на 
службу королеві, щоб скинув з себе те опудало, та що ж? От, кажеш, жінко, 

1 Стани і верстви.
2 Неможливі.
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що не годиться нам коритися черні — а король не кориться шляхті? Шляхті 
чи черні — невелика ріжниця.

Є р м о л о в и ч. Мислю так, ясновельможний пане гетьмане і всі милос-
тиві панове, що, не зриваючи з королем і Річею Посполитою, зможемо ми 
власть рейменту гетьманського скріпити і чернь на властиве місце поста-
вити — сим чорним радам кінець зробити, tumultuosa consilia1 скасувати. 
А своєю поміччю помогти і королеві шляхту та магнатів приборкати, і так 
нову унію Польщі і Руси sanam ac rationabilem2 уставити — королівства 
польського і гетьманства руського.

О. Д а м ’ я н. Великого князівства Руського, як у нас на Україні за Свя-
тої пам’яти князів київських було. Настав час ту стару славу відновити і у 
Святої Софії Київської того великого князя всеї України з патріаршої руки 
укоронувати. Се всю справу розв’яже — власть його піднесе, і військо, і 
народ на місце поставить.

Є р м о л о в и ч. Певно, що се б справу розв’язало, преподобний отче, 
тільки, щоб до тої коронації довести, мабуть, прийшлося б домашню війну 
витримати, і чи не скористав би з неї хтось инший замість нас?

Ч о р н я т а. Се — з головою в ополонку. Ані назад вернутися, ані 
виплисти! Десять раз безпечніше було на Низ тікати, як таке з нашими 
людьми починати. І не радьте ви такого, на Бога прошу!

О. Д а м ’ я н. Невозможне у чоловіка возможне у Бога! Ангелом своїм 
заповість, да не преткнеши о камінь ногу свою! Бачить потребу народу на-
шого, плач його і лемент дійшли до нього.

М а р і я. Небезпечну річ радиш панові гетьманові, отче святий! (В 
пророчім екстазі). Зелене застелилося козацьким трупом, почорніло від 
козацької крови. Гетьмана нема. Полковники сами не можуть собі ради 
дати. Ніхто не хоче взяти проводу. Хто візьме, той згине. Люде тікають і 
гинуть на переправах. Військо лядське суне без упину на Україну... (Тривога 
серед присутніх).

Ге т ь м а н  (невдоволено). Лиши, Маріє! (Павза). Що там з великим 
князівством, тут треба знати, як з трактатами бути. Воювати чи миритися? 
Тільки зараз все одно в похід не можна. Петро правду каже.

В е ш н я к. До трави не можна ніяк, се вірно.
Д о р о ш е н к о. Татари донців бояться, Криму стережуть.
Ге т ь м а н. Ніяк їх не оговкаєш. Затялися!
Х м е л ь н и ц ь к а. Мирися, гетьмане! Дають воєводство, бери воєвод-

ство! Страшно мені за тебе і за себе. Послужила фортуна — не спокушай 
більше пана Бога. Держи булаву, поки ніхто до неї рук не простягає. Будуть 
люде напирати — положи! Нехай бере котрийсь новіший. Ти доказав, чого 

1 Чвари.
2 Розумну і корисну.

ніхто не доказав. Краще на спокою зажити ще слави та й поваги, яку за-
служив, аніж чекати того, що Марія каже!..

Ге т ь м а н. До Польщі тебе тягне!
Х м е л ь н и ц ь к а (з плачем). Бог то видить, що прожила б і тут, на 

Україні, і щаслива була б, коли б не такий час лютий!..
З а х а р  Х м е л ь н. Люте врем’я, у, люте! Що день прожив, то й слава 

Богу.
Д о р о ш е н к о. Не журися, ясна пані! І на Україні в золоті ходитимеш, 

оксамити під ноги стелитимеш!
О. Д а м ’ я н. Буде ще й на Україні сила, і багатство, і спокій, і власть 

за ласкою Божою!
В и г о в с ь к и й. Черні тільки треба роги притерти.
Є р м о л о в и ч. Розбурхався народ, як море. Не удержиш його ніякою 

силою, як не стримати війни якийсь час. Не привикли до свободи! Треба, 
щоб осілося трохи се все, ствердло, стужніло.

З а х а р  Х м е л ь н. Добре на всяке заручку у короля мати.
О. Д а м ’ я н. Чому тільки у короля? Можемо мати і в Москві, і в 

Угорщині. І шведи, і ті з нами будуть! Зміркувать треба, а не триматися, 
як сліпий плоту, самої Польщі.

Ге т ь м а н. А ти, Докіє, нічого не кажеш?
Д о к і я. Я мовчу. Як рішите! Ваше діло рішати, моє людям сказати!
Ч о р н я т а. З Польщею миритися — треба ще нею трусонути! Торік 

не дотрусили, іще грушки зісталися! Ще з них пиха не вся злетіла!
В е ш н я к. Якби торік у Варшаві побували, можна б було з ними тепер 

говорити.
Ге т ь м а н. Щось і ти, Федоре, Худолієвими словами говориш!
В е ш н я к. Не гнівись, гетьмане! Сказав перед тобою по правді, не 

потайки, позаочі.
Д о р о ш е н к о. Торік не побували, сього року побувать можемо. Не все 

разом. Дорога тепер нам відома.
Швидко входить осаул.

Ге т ь м а н. Що там, Іване? Що сталося?
Осаул. Люде ляхів б’ють, вельможний пане гетьмане! Наші спирають, 

а вони не слухають, сюди йдуть, хочуть твоїй милості доказувати.
Ге т ь м а н  (встає). Ляхів? Яких ляхів?
О с а ул. Та з бранців почалося, що до комісарів схоронилися. Пішли 

шукати їх по комісарських дворах.
Ге т ь м а н. Ну, се не до ладу. Ходім, куме! І ти, Федоре!
О с а ул. Чарнецького, того, що з Кодака, ледве їм з рук видерли.
Ч о р н я т а. Нехай би їхали, поки цілі, я се давно кажу.
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що не годиться нам коритися черні — а король не кориться шляхті? Шляхті 
чи черні — невелика ріжниця.

Є р м о л о в и ч. Мислю так, ясновельможний пане гетьмане і всі милос-
тиві панове, що, не зриваючи з королем і Річею Посполитою, зможемо ми 
власть рейменту гетьманського скріпити і чернь на властиве місце поста-
вити — сим чорним радам кінець зробити, tumultuosa consilia1 скасувати. 
А своєю поміччю помогти і королеві шляхту та магнатів приборкати, і так 
нову унію Польщі і Руси sanam ac rationabilem2 уставити — королівства 
польського і гетьманства руського.

О. Д а м ’ я н. Великого князівства Руського, як у нас на Україні за Свя-
тої пам’яти князів київських було. Настав час ту стару славу відновити і у 
Святої Софії Київської того великого князя всеї України з патріаршої руки 
укоронувати. Се всю справу розв’яже — власть його піднесе, і військо, і 
народ на місце поставить.

Є р м о л о в и ч. Певно, що се б справу розв’язало, преподобний отче, 
тільки, щоб до тої коронації довести, мабуть, прийшлося б домашню війну 
витримати, і чи не скористав би з неї хтось инший замість нас?

Ч о р н я т а. Се — з головою в ополонку. Ані назад вернутися, ані 
виплисти! Десять раз безпечніше було на Низ тікати, як таке з нашими 
людьми починати. І не радьте ви такого, на Бога прошу!

О. Д а м ’ я н. Невозможне у чоловіка возможне у Бога! Ангелом своїм 
заповість, да не преткнеши о камінь ногу свою! Бачить потребу народу на-
шого, плач його і лемент дійшли до нього.

М а р і я. Небезпечну річ радиш панові гетьманові, отче святий! (В 
пророчім екстазі). Зелене застелилося козацьким трупом, почорніло від 
козацької крови. Гетьмана нема. Полковники сами не можуть собі ради 
дати. Ніхто не хоче взяти проводу. Хто візьме, той згине. Люде тікають і 
гинуть на переправах. Військо лядське суне без упину на Україну... (Тривога 
серед присутніх).

Ге т ь м а н  (невдоволено). Лиши, Маріє! (Павза). Що там з великим 
князівством, тут треба знати, як з трактатами бути. Воювати чи миритися? 
Тільки зараз все одно в похід не можна. Петро правду каже.

В е ш н я к. До трави не можна ніяк, се вірно.
Д о р о ш е н к о. Татари донців бояться, Криму стережуть.
Ге т ь м а н. Ніяк їх не оговкаєш. Затялися!
Х м е л ь н и ц ь к а. Мирися, гетьмане! Дають воєводство, бери воєвод-

ство! Страшно мені за тебе і за себе. Послужила фортуна — не спокушай 
більше пана Бога. Держи булаву, поки ніхто до неї рук не простягає. Будуть 
люде напирати — положи! Нехай бере котрийсь новіший. Ти доказав, чого 

1 Чвари.
2 Розумну і корисну.

ніхто не доказав. Краще на спокою зажити ще слави та й поваги, яку за-
служив, аніж чекати того, що Марія каже!..

Ге т ь м а н. До Польщі тебе тягне!
Х м е л ь н и ц ь к а (з плачем). Бог то видить, що прожила б і тут, на 

Україні, і щаслива була б, коли б не такий час лютий!..
З а х а р  Х м е л ь н. Люте врем’я, у, люте! Що день прожив, то й слава 

Богу.
Д о р о ш е н к о. Не журися, ясна пані! І на Україні в золоті ходитимеш, 

оксамити під ноги стелитимеш!
О. Д а м ’ я н. Буде ще й на Україні сила, і багатство, і спокій, і власть 

за ласкою Божою!
В и г о в с ь к и й. Черні тільки треба роги притерти.
Є р м о л о в и ч. Розбурхався народ, як море. Не удержиш його ніякою 

силою, як не стримати війни якийсь час. Не привикли до свободи! Треба, 
щоб осілося трохи се все, ствердло, стужніло.

З а х а р  Х м е л ь н. Добре на всяке заручку у короля мати.
О. Д а м ’ я н. Чому тільки у короля? Можемо мати і в Москві, і в 

Угорщині. І шведи, і ті з нами будуть! Зміркувать треба, а не триматися, 
як сліпий плоту, самої Польщі.

Ге т ь м а н. А ти, Докіє, нічого не кажеш?
Д о к і я. Я мовчу. Як рішите! Ваше діло рішати, моє людям сказати!
Ч о р н я т а. З Польщею миритися — треба ще нею трусонути! Торік 

не дотрусили, іще грушки зісталися! Ще з них пиха не вся злетіла!
В е ш н я к. Якби торік у Варшаві побували, можна б було з ними тепер 

говорити.
Ге т ь м а н. Щось і ти, Федоре, Худолієвими словами говориш!
В е ш н я к. Не гнівись, гетьмане! Сказав перед тобою по правді, не 

потайки, позаочі.
Д о р о ш е н к о. Торік не побували, сього року побувать можемо. Не все 

разом. Дорога тепер нам відома.
Швидко входить осаул.

Ге т ь м а н. Що там, Іване? Що сталося?
Осаул. Люде ляхів б’ють, вельможний пане гетьмане! Наші спирають, 

а вони не слухають, сюди йдуть, хочуть твоїй милості доказувати.
Ге т ь м а н  (встає). Ляхів? Яких ляхів?
О с а ул. Та з бранців почалося, що до комісарів схоронилися. Пішли 

шукати їх по комісарських дворах.
Ге т ь м а н. Ну, се не до ладу. Ходім, куме! І ти, Федоре!
О с а ул. Чарнецького, того, що з Кодака, ледве їм з рук видерли.
Ч о р н я т а. Нехай би їхали, поки цілі, я се давно кажу.
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О с а ул. Позовський, той з Ніжина, утік до пана воєводи, а його по-
бачили, ну й почалося. Хапають, кого допали... (Виходять).

Х м е л ь н и ц ь к а. Бідні люде, ах, нещасливі! (Іде за ними).
О л е с я  (до Семена, що зістався, пропускаючи наперед Хмель-

ницьку). Семеночку!..
Ч. С е м е н  (радісно). Ти тут, Олесю!
О л е с я. Я за дверима була. І чула, як ти співав!
Ч. С е м е н. Чула?
О л е с я. А до кого співав, признайся?
Ч. С е м е н. Не скажу, вгадай!
О л е с я. Може, до мене?
Ч. С е м е н. Ач, яка догадлива! Ніби ти пішла б за мною на Україну 

далеку сухарі їсти, водою запивати, ти, пещена, ти? (Обіймає й цілує).
О л е с я  (палко). Пішла б, серце, скрізь, боса по тернах пішла б, коза-

ченьку милий, за тобою. Аби тільки ти мене любив вірно і ніколи не покинув.
С е м е н. Не покину мою голубочку сизу! Не розлюблю до віку! Якби 

не любив тебе — і не жив би, серце моє маленьке! Відколи бачу тебе коло 
себе, наче світ мені відмінився: і щасливий я, і багатий, і нічого мені не 
треба. В якій біді не був би, аби ти була зі мною.

О л е с я. А може, Семеночку, і біди не буде? Каже моя пані, що дає 
король гетьманові воєводство київське, староства і маєтки! Будуть вони 
жити в спокою і розкоші і ми коло їх — адже як мене, і тебе любить пані? 
Уже тоді не прийдеться сухара з водою їсти!

С е м е н  (насторожений). А гетьман на те годиться? Прийме воєвод-
ство і кине військо?

О л е с я. Він ще вагається трохи, бо не певний людей ще. Нехай трохи 
тільки пройде час, все до спокою прийде — пані каже, що, безперечно, 
він на се згодиться. Правда, Семеночку, як то гарно буде, як ми собі десь 
у гарнім місті будемо жити, в світ поїдемо?

С е м е н  (по павзі, перемінивши гадки). В світ тобі хочеться, Олесю? 
А тут на Україні прикро тобі?

О л е с я. Що ти, Семеночку? Я ж кажу, що з тобою мені скрізь добре, 
а без тебе я і до Львова не схотіла б! Один ти у мене, моє щастячко! Але 
чекай! (Надслухує). Ідуть сюди! Ходім звідси.

Гетьман з воєводою Кисілем входять. Кисіль роздражнений і збентежений.
К и с і л ь. Але ж, ясновельможний пане! Ми ж посли Річи Посполитої! 

Де ж після сього її повага, де splendor1 Корони Польської, як її піддані 
підносять руку на її найвищих абмашіаторів2. Убити, облупити, на Кодак 

1 Блиск.
2 Послів.

вислати грозяться! Бідних людей безборонних, вірних слуг королівських 
б’ють, забивають, без ніякої причини. Де ж і твоя повага і власть, ясно-
вельможний пане гетьмане! Се ж сором перед усею Короною, перед усім 
світом християнським!

Ге т ь м а н. Що я можу тут помогти, вельможний пане воєводо! Як тут 
рятувати мені повагу Річи Посполитої, як її не шанують її власні слуги, її 
сенатори, князі і магнати. На Поділлю пан хорунжий що виробляє*? — 
спокійних людей християн побожних мордує! Під Галичем, під Львовом що 
шляхта броїть? — голос людей невинних о пімсту до Бога волає. Радивил 
на Литві під час перемир’я що робить? — сотника мого Піддубського, 
чоловіка лицарського, на палю казав убити. Оповідали мені вчора, що так 
його катюга лядський нещасливо вигодив, що ще кілька годин на палі живий 
сидів — казав собі пити дати і в церкві по душі своїй дзвонити — хотів 
ще за життя своє подзвіння послухати. (В сильнім розчуленню схлипує. 
Кисіль мовчить збентежений).

Ге т ь м а н  (заспокоївшися трохи). Пане воєводо! Шкода мені тебе 
яко русина і віри благочестивої чоловіка, що ти з тими катами віри нашої і 
народу нашого пристаєш! Правда, показував я тобі листа власних колегів 
твоїх, що вони про тебе пишуть? Яка віра, яке пожиття можливе з ними? Як 
огонь і вода, так Русь з поляками — не може бути між ними віри і приязни 
ніколи! Раджу тобі як приятелеві — поки час — відступись від ляхів і ти, 
і инші благочестиві, і пристань до нас, до війська. Лядська земля згине, я 
бачу се певно, а Русь буде панувати скоро, дуже скоро, ще в сім році! Зна-
йдуться тобі і між нами, пане воєводо, честь і заслуга, маєтки, двори і все, 
що поштивому чоловікові треба. (Кисіль робить жест протесту). А 
коли ні — пане воєводо! Чоловікові рицарському, bene nato1 — чи не краще 
з своїм народом перетерпіти, а хоч би й згинути навіть, ніж in discrimine 
rerum2 його виріктися і безчинно стояти, приглядаючися тій боротьбі на 
життя і смерть, тій агонії народу свого! Роздумай, ваша милість, глубоким 
розумом своїм! Адже з молодих літ був ти свідком наочним того, що діялося 
тут на Україні і в Польщі...

О с а ул  (входить). Милостивий пане гетьмане! Там люде не хочуть 
заспокоїтися, доконче хочуть милость твою бачити і з тобою говорити...

Ге т ь м а н. Що за люде?
О с а ул. Котрі козаки, котрі міщане тутешні... Сказано їм наказ твій, 

щоб дали спокій, але хочуть з тобою самим говорити.
Ге т ь м а н. Ну, то нехай ідуть, веди їх сюди! (Осаул відходить).
К и с і л ь. Милостивий пане гетьмане, може, мені краще тут не бути, 

іntra homines efferatos3, аби ще гірше не подражнити!
1 Благородному.
2 В небезпечній хвилі.
3 Cеред людей роз’ярених.
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О с а ул. Позовський, той з Ніжина, утік до пана воєводи, а його по-
бачили, ну й почалося. Хапають, кого допали... (Виходять).

Х м е л ь н и ц ь к а. Бідні люде, ах, нещасливі! (Іде за ними).
О л е с я  (до Семена, що зістався, пропускаючи наперед Хмель-

ницьку). Семеночку!..
Ч. С е м е н  (радісно). Ти тут, Олесю!
О л е с я. Я за дверима була. І чула, як ти співав!
Ч. С е м е н. Чула?
О л е с я. А до кого співав, признайся?
Ч. С е м е н. Не скажу, вгадай!
О л е с я. Може, до мене?
Ч. С е м е н. Ач, яка догадлива! Ніби ти пішла б за мною на Україну 

далеку сухарі їсти, водою запивати, ти, пещена, ти? (Обіймає й цілує).
О л е с я  (палко). Пішла б, серце, скрізь, боса по тернах пішла б, коза-

ченьку милий, за тобою. Аби тільки ти мене любив вірно і ніколи не покинув.
С е м е н. Не покину мою голубочку сизу! Не розлюблю до віку! Якби 

не любив тебе — і не жив би, серце моє маленьке! Відколи бачу тебе коло 
себе, наче світ мені відмінився: і щасливий я, і багатий, і нічого мені не 
треба. В якій біді не був би, аби ти була зі мною.

О л е с я. А може, Семеночку, і біди не буде? Каже моя пані, що дає 
король гетьманові воєводство київське, староства і маєтки! Будуть вони 
жити в спокою і розкоші і ми коло їх — адже як мене, і тебе любить пані? 
Уже тоді не прийдеться сухара з водою їсти!

С е м е н  (насторожений). А гетьман на те годиться? Прийме воєвод-
ство і кине військо?

О л е с я. Він ще вагається трохи, бо не певний людей ще. Нехай трохи 
тільки пройде час, все до спокою прийде — пані каже, що, безперечно, 
він на се згодиться. Правда, Семеночку, як то гарно буде, як ми собі десь 
у гарнім місті будемо жити, в світ поїдемо?

С е м е н  (по павзі, перемінивши гадки). В світ тобі хочеться, Олесю? 
А тут на Україні прикро тобі?

О л е с я. Що ти, Семеночку? Я ж кажу, що з тобою мені скрізь добре, 
а без тебе я і до Львова не схотіла б! Один ти у мене, моє щастячко! Але 
чекай! (Надслухує). Ідуть сюди! Ходім звідси.

Гетьман з воєводою Кисілем входять. Кисіль роздражнений і збентежений.
К и с і л ь. Але ж, ясновельможний пане! Ми ж посли Річи Посполитої! 

Де ж після сього її повага, де splendor1 Корони Польської, як її піддані 
підносять руку на її найвищих абмашіаторів2. Убити, облупити, на Кодак 

1 Блиск.
2 Послів.

вислати грозяться! Бідних людей безборонних, вірних слуг королівських 
б’ють, забивають, без ніякої причини. Де ж і твоя повага і власть, ясно-
вельможний пане гетьмане! Се ж сором перед усею Короною, перед усім 
світом християнським!

Ге т ь м а н. Що я можу тут помогти, вельможний пане воєводо! Як тут 
рятувати мені повагу Річи Посполитої, як її не шанують її власні слуги, її 
сенатори, князі і магнати. На Поділлю пан хорунжий що виробляє*? — 
спокійних людей християн побожних мордує! Під Галичем, під Львовом що 
шляхта броїть? — голос людей невинних о пімсту до Бога волає. Радивил 
на Литві під час перемир’я що робить? — сотника мого Піддубського, 
чоловіка лицарського, на палю казав убити. Оповідали мені вчора, що так 
його катюга лядський нещасливо вигодив, що ще кілька годин на палі живий 
сидів — казав собі пити дати і в церкві по душі своїй дзвонити — хотів 
ще за життя своє подзвіння послухати. (В сильнім розчуленню схлипує. 
Кисіль мовчить збентежений).

Ге т ь м а н  (заспокоївшися трохи). Пане воєводо! Шкода мені тебе 
яко русина і віри благочестивої чоловіка, що ти з тими катами віри нашої і 
народу нашого пристаєш! Правда, показував я тобі листа власних колегів 
твоїх, що вони про тебе пишуть? Яка віра, яке пожиття можливе з ними? Як 
огонь і вода, так Русь з поляками — не може бути між ними віри і приязни 
ніколи! Раджу тобі як приятелеві — поки час — відступись від ляхів і ти, 
і инші благочестиві, і пристань до нас, до війська. Лядська земля згине, я 
бачу се певно, а Русь буде панувати скоро, дуже скоро, ще в сім році! Зна-
йдуться тобі і між нами, пане воєводо, честь і заслуга, маєтки, двори і все, 
що поштивому чоловікові треба. (Кисіль робить жест протесту). А 
коли ні — пане воєводо! Чоловікові рицарському, bene nato1 — чи не краще 
з своїм народом перетерпіти, а хоч би й згинути навіть, ніж in discrimine 
rerum2 його виріктися і безчинно стояти, приглядаючися тій боротьбі на 
життя і смерть, тій агонії народу свого! Роздумай, ваша милість, глубоким 
розумом своїм! Адже з молодих літ був ти свідком наочним того, що діялося 
тут на Україні і в Польщі...

О с а ул  (входить). Милостивий пане гетьмане! Там люде не хочуть 
заспокоїтися, доконче хочуть милость твою бачити і з тобою говорити...

Ге т ь м а н. Що за люде?
О с а ул. Котрі козаки, котрі міщане тутешні... Сказано їм наказ твій, 

щоб дали спокій, але хочуть з тобою самим говорити.
Ге т ь м а н. Ну, то нехай ідуть, веди їх сюди! (Осаул відходить).
К и с і л ь. Милостивий пане гетьмане, може, мені краще тут не бути, 

іntra homines efferatos3, аби ще гірше не подражнити!
1 Благородному.
2 В небезпечній хвилі.
3 Cеред людей роз’ярених.
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Ге т ь м а н. Може, й справді. Пройди сюди, ваша милість. (Випро-
ваджує його).

Входять люде, між ними Яким і Понурий — вони тримаються ззаду стар-
шини; Чорнята, осаул, Джалалий, Вешняк.

Л ю д е. До твоєї милости, пане гетьмане! Чолом!
Ге т ь м а н. На добривечір, панове молодці.
Л ю д е. На добривечір, батьку! Поздоров Боже, батьку!
Ге т ь м а н. Що скажете доброго?
Л ю д е. Та що доброго! Яке тут добро!
1  ч о л о в і к. Яке добро, як тут ляхів наперлося стільки! Сама зрада!
2  ч о л о в і к. Шпигують, армату оглядають, людей збивають, коней 

купують, риштунки.
3  ч о л о в і к. Ми їх ловити, а отамання боронить — кажуть, гетьман 

не велить. Як може бути, щоб гетьман не велів, коли зрада явна! Гетьман 
зрадників не буде покривати. До тебе хотіли вести, так спирають.

2  ч о л о в і к. До комісарів тікають, ховаються, а комісарська челядь 
не дає.

Ге т ь м а н. Комісарів чіпати не годиться, вони посли королівські. Ко-
ролівських людей чіпати не личить.

1  ч олов і к. Яка комісія, милостивий пане гетьмане, коли то сама зрада. 
Яких нам трактатів треба!

2  ч о л о в і к. Війна мусить бути, а не трактати. Привезли клейноди 
твоїй милості — а яких клейнодів твоїй милості треба, як ти з волі й ласки 
військової і так гетьман! Манять тільки!

3  ч о л о в і к (роздражнено і сміливо). Військо на те не пристає. 
Військо трактатів не хоче. Війна мусить бути, аж поки пани ногами не на-
криються. Клейнодів їх не хочемо!

4  ч о л о в і к. Нащо королівської булави, як їх і так скільки набрали 
торік! Були булави гетьманські й рейментарські, княжі й панські, котру 
хоч вибирай.

3  ч о л о в і к. Не хоче військо ані їх ласки, ані їх надання.
Гетьман  (суворо). Військо? Що тут балакаєш, чоловіче, про військо? 

Ти військо, чи, може, ти? Буде рада, військо своє слово скаже, а ви тут 
що пусте верзете. Знаєте, що на таких самовольців буває, що за військо 
беруться говорити?

1  ч о л о в і к. Не гнівайся, милостивий пане гетьмане! Твоя голова і воля 
в тім, а тільки нам жаль, лядську зраду видівши.

4  ч о л о в і к. Котрі до війська нашого і під реймент пристають, нехай 
живуть! А котрі не хочуть, видко, що нам доброго не мислять, і нам таких 
ворогів і християнству супротивників як живити?

5  ч о л о в і к. Пускати їх назад не годиться! На Кодак їх треба. А вони 
тут між нами швендяють!

4  ч о л о в і к. Їм вертати і не в голові! Вони сюди панів поприводили, 
а инші по дорозі лишилися, чекають тільки від них вісти, аби на Україну 
вертати.

1  ч о л о в і к. Хваляться людям, що вам, каже, з того прийде? Таки пан 
буде паном, а ви йому будете служити.

3  ч о л о в і к. Не на те ми ставали, щоб тепер знову реєстри писати та 
людей розбирати, котрий у війську, а котрий панський. Війна нас усіх по-
рівняла.

5  ч о л о в і к. Панські права наша шабля скасувала. Тепер нема вже: 
котрий козак, а котрий мужик!

О с а ул. Гамуйтеся, люде, що крик підіймаєте!
Ге т ь м а н. Рада розсудить, чи бути війні зараз, чи на весну, чи битись, 

чи миритись.
3  ч о л о в і к. Не можна миритися, не бувать тому! Не призволимо на 

те ніколи!
Ге т ь м а н  (грізно). Що верзеш? Ти маєш не призволити? Рада на те!
П о н у р и й  (єхидно). А, може, воєвода?
Ге т ь м а н. Який воєвода?
П о н у р и й. Та його мость вельможний пан Кисіль, котрий і зараз тут 

за дверми нашу розмову слухає.
Неприємний рух між людьми.
3  ч о л о в і к. А давайте сюди воєводу, того гетьманського дорадника, 

коли так!
Ге т ь м а н  (вихопивши шаблю кидається на Понурого). Гадино! 

(Яким кидається наперед).
Ч о р н я т а  (в останню хвилю затримує гетьмана). Лиши, Богдане!
Д ж а л а л и й  (Понурому). Бог спас тебе! Та гляди, щоб при гарматі 

не опинились! Де бунт счиняєте, ви!
Ге т ь м а н  (Чорняті). Спасибі, Іване! (Спокійніше). Гамуйтеся, люде 

добрі! Розваги треба. Війну як піднімати, з розумом треба піднімати, щоб 
ворог утіхи не одніс! Думаємо про се з полковниками (показує на них). 
А час прийде, раду зберемо. А комісарів не чіпляйтесь. Ідіть тим часом! 
Випийте по чарці та й додому! А другий раз не робіть того!

Л ю д е  (кланяючися). Дякуємо, милостивий гетьмане! Поздоров 
Боже, батьку! Чолом тобі!

Виходять, з ними осаул.
Ге т ь м а н  (знесилений від пориву, спускається на лаву). Підіть ви, 

панове, поговоріть трохи з ними, нехай дадуть комісарам спокій. Годиться 
королівських послів одправити без образи, чи з трактатами чи без них.
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Ге т ь м а н. Може, й справді. Пройди сюди, ваша милість. (Випро-
ваджує його).

Входять люде, між ними Яким і Понурий — вони тримаються ззаду стар-
шини; Чорнята, осаул, Джалалий, Вешняк.

Л ю д е. До твоєї милости, пане гетьмане! Чолом!
Ге т ь м а н. На добривечір, панове молодці.
Л ю д е. На добривечір, батьку! Поздоров Боже, батьку!
Ге т ь м а н. Що скажете доброго?
Л ю д е. Та що доброго! Яке тут добро!
1  ч о л о в і к. Яке добро, як тут ляхів наперлося стільки! Сама зрада!
2  ч о л о в і к. Шпигують, армату оглядають, людей збивають, коней 

купують, риштунки.
3  ч о л о в і к. Ми їх ловити, а отамання боронить — кажуть, гетьман 

не велить. Як може бути, щоб гетьман не велів, коли зрада явна! Гетьман 
зрадників не буде покривати. До тебе хотіли вести, так спирають.

2  ч о л о в і к. До комісарів тікають, ховаються, а комісарська челядь 
не дає.

Ге т ь м а н. Комісарів чіпати не годиться, вони посли королівські. Ко-
ролівських людей чіпати не личить.

1  ч олов і к. Яка комісія, милостивий пане гетьмане, коли то сама зрада. 
Яких нам трактатів треба!

2  ч о л о в і к. Війна мусить бути, а не трактати. Привезли клейноди 
твоїй милості — а яких клейнодів твоїй милості треба, як ти з волі й ласки 
військової і так гетьман! Манять тільки!

3  ч о л о в і к (роздражнено і сміливо). Військо на те не пристає. 
Військо трактатів не хоче. Війна мусить бути, аж поки пани ногами не на-
криються. Клейнодів їх не хочемо!

4  ч о л о в і к. Нащо королівської булави, як їх і так скільки набрали 
торік! Були булави гетьманські й рейментарські, княжі й панські, котру 
хоч вибирай.

3  ч о л о в і к. Не хоче військо ані їх ласки, ані їх надання.
Гетьман  (суворо). Військо? Що тут балакаєш, чоловіче, про військо? 

Ти військо, чи, може, ти? Буде рада, військо своє слово скаже, а ви тут 
що пусте верзете. Знаєте, що на таких самовольців буває, що за військо 
беруться говорити?

1  ч о л о в і к. Не гнівайся, милостивий пане гетьмане! Твоя голова і воля 
в тім, а тільки нам жаль, лядську зраду видівши.

4  ч о л о в і к. Котрі до війська нашого і під реймент пристають, нехай 
живуть! А котрі не хочуть, видко, що нам доброго не мислять, і нам таких 
ворогів і християнству супротивників як живити?

5  ч о л о в і к. Пускати їх назад не годиться! На Кодак їх треба. А вони 
тут між нами швендяють!

4  ч о л о в і к. Їм вертати і не в голові! Вони сюди панів поприводили, 
а инші по дорозі лишилися, чекають тільки від них вісти, аби на Україну 
вертати.

1  ч о л о в і к. Хваляться людям, що вам, каже, з того прийде? Таки пан 
буде паном, а ви йому будете служити.

3  ч о л о в і к. Не на те ми ставали, щоб тепер знову реєстри писати та 
людей розбирати, котрий у війську, а котрий панський. Війна нас усіх по-
рівняла.

5  ч о л о в і к. Панські права наша шабля скасувала. Тепер нема вже: 
котрий козак, а котрий мужик!

О с а ул. Гамуйтеся, люде, що крик підіймаєте!
Ге т ь м а н. Рада розсудить, чи бути війні зараз, чи на весну, чи битись, 

чи миритись.
3  ч о л о в і к. Не можна миритися, не бувать тому! Не призволимо на 

те ніколи!
Ге т ь м а н  (грізно). Що верзеш? Ти маєш не призволити? Рада на те!
П о н у р и й  (єхидно). А, може, воєвода?
Ге т ь м а н. Який воєвода?
П о н у р и й. Та його мость вельможний пан Кисіль, котрий і зараз тут 

за дверми нашу розмову слухає.
Неприємний рух між людьми.
3  ч о л о в і к. А давайте сюди воєводу, того гетьманського дорадника, 

коли так!
Ге т ь м а н  (вихопивши шаблю кидається на Понурого). Гадино! 

(Яким кидається наперед).
Ч о р н я т а  (в останню хвилю затримує гетьмана). Лиши, Богдане!
Д ж а л а л и й  (Понурому). Бог спас тебе! Та гляди, щоб при гарматі 

не опинились! Де бунт счиняєте, ви!
Ге т ь м а н  (Чорняті). Спасибі, Іване! (Спокійніше). Гамуйтеся, люде 

добрі! Розваги треба. Війну як піднімати, з розумом треба піднімати, щоб 
ворог утіхи не одніс! Думаємо про се з полковниками (показує на них). 
А час прийде, раду зберемо. А комісарів не чіпляйтесь. Ідіть тим часом! 
Випийте по чарці та й додому! А другий раз не робіть того!

Л ю д е  (кланяючися). Дякуємо, милостивий гетьмане! Поздоров 
Боже, батьку! Чолом тобі!

Виходять, з ними осаул.
Ге т ь м а н  (знесилений від пориву, спускається на лаву). Підіть ви, 

панове, поговоріть трохи з ними, нехай дадуть комісарам спокій. Годиться 
королівських послів одправити без образи, чи з трактатами чи без них.
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В е ш н я к. Так, милостивий гетьмане! Але відправити їх треба скоро!
Ге т ь м а н. Розуміється. І чи не пахне там яким-небудь Худолієм?
Ч о р н я т а  (усміхаючися). Розберемо, гаразд!
Виходять.

Ге т ь м а н  (задумано, поволі). Треба відправити, треба відправити...
Х м е л ь н и ц ь к а (входить потиху і кидається до нього). Ох, 

Богдане, любий...
Ге т ь м а н  (скинувшись з несподіванки). Се ти, Олено?
Х м е л ь н и ц ь к а. Що там діється!.. Людей невинних побивають. 

Ксьондзів до ополонки повели. А тут! Чула я, що тут було!
Ге т ь м а н. Ну, тобі чого боятись! Ти за мною безпечна!
Х м е л ь н и ц ь к а. Ах, і за тебе не маю я певности. До часу фортуна 

служить, до часу коряться тобі! Не люде се, а звірі дикі! Краплі милосер-
дя нема в них. Як подумаю, пригадаю, що я бачила і чула, — яку колію 
переходили люде на гетьманстві. Як згадаю небіжчика Сулиму, Павлюка 
покійника*, як їх свої ж люде за свої голови віддавали — як такі лицарі, 
ватажки, гетьмани під катівською рукою життя кінчили. Або тих, котрих 
своє ж військо побивало, топило, стинало... Не можу прийти до себе. Зна-
єш, Богдане, перед тим, як виїхати, мені тричі сон снився.

Ге т ь м а н  (невдоволено). Що там із снами! Сон — мара, а Бог — 
віра...

Х м е л ь н и ц ь к а. Бог з ним, такий прикрий сон! Буцім ти від мене 
тікаєш чи везуть тебе від мене, а я ніби шукаю дороги, і знаю, що ти десь 
недалеко, і не можу знайти дороги, і блукаю, і чую, що з кождою хвилею 
менше мені надії, і плачу, плачу...

Ге т ь м а н  (стараючись розважити). Ну, сльози — се не на зло, а 
на добро, на багатство та гроші...

Х м е л ь н и ц ь к а  (обіймаючи його, далі спускаючися на коліна перед 
ним). Богдане мій любий, єдиний. Ти один знаєш, що я тебе вірно люблю! 
Люде думають, я знаю, що я на твою славу та на гетьманський титул поль-
стилася, але ти знаєш, що я любила тебе і тоді, як ти не був ні славним, ні 
багатим, і пішла б за тобою на край світа, якби ти мене покликав.

Ге т ь м а н  (усміхаючися і стараючися піднести). Пішла б, кажеш?..
Хм е ль ниць ка. Пішла б, єдиний, і тепер піду, якби ти булаву зложив, 

знов став, боронь Боже, чорняком бездомним.
Ге т ь м а н. Ну, не кажи, не віщуй!..
Х м е л ь н и ц ь к а. Най ся пріч каже! Я кажу тільки, що не лещуся до 

тебе, не зарюся на багатства чи славу. Але, коханий мій, не можу я витри-
мати такого життя. Не можу жити в сім страху, в сім пеклі.

Ге т ь м а н. Розходилося море українське. Мине час, знову стихне.

Х м е л ь н и ц ь к а. Стихне, але коли? І чи випливемо ми з тобою ціло? 
Як люде розходилися — не пізнати. Давніше добрі, милосердні, ласкаві — 
які стали ненависні, безбожні...

Ге т ь м а н. Залили їм за шкуру сала...
Х м е л ь н и ц ь к а. Знаю, але в злості своїй вони нікого не послухають, 

на нікого не вважають!.. І тепер я дивилась — і ще б хвиля, на тебе кину-
лися б. А за що — що спираєш їм тих людей безборонних побивати, тих 
ксьондзів нещасних!

Ге т ь м а н. Заспокояться, кажу.
Х м е л ь н и ц ь к а. Може!.. Може!.. Але чи не краще не чекати того, 

не спокушати Господа? Богданочку, коханий! Мирися з королем, роби 
трактати, приймай воєводство, чи що дають там...

Ге т ь м а н  (приглядаючися, провіряючи щирість). Воєводство, 
кажеш?

Х м е л ь н и ц ь к а. Воєводство чи староство... Мені все однаково, аби 
з пекла сього, з злости сеї на спокій, між людей привітних, ласкавих, по-
штивих, без зависти і гніву. Аби ми до них з вірою і пошаною, і вони до нас. 
В спокою, в вигоді, в достатку вік звікувати — постарітися в тиші любій і 
серед людей милих очі замкнути. Сади насадили б, квітники квітками за-
сіяли. Слуг своїх вірних упокоїли, і вони нас при старості. Сини б твої по-
виростали на урядах високих — може, й на воєводствах, на господарствах 
позасідали... Ах, Богдане, любий, милий!.. Яка б я щаслива була і тебе 
любила... (Цілує його руки й плаче).

ОБРАЗ П’ЯТИЙ
15 лютого 1649 р.

Світлиця в гетьманській господі. Два столи против себе — за одним гетьман 
з старшиною, за другим —комісари.

Ге т ь м а н  (підводячися й передаючи Киселеві папір). Так от, милос-
тиві панове, коли не хочете просто з листом до його королівської милости, 
пана нашого милостивого, від’їхати, — можете взяти отсі пункти, коли 
вони вам підхожі. Признаюся, що роблю се тільки з щирого афекту ку твоїй 
милості, пане воєводо, і инших ваших милостей, бо не думаю, щоб військо 
з сього було контентне.

С м я р о в с ь к и й  (котрому Кисіль передав папір, читає з нього). 
“Жалі наші криваві до того вже нас привели, що ми вже иншого пана собі 
мали шукати та кров’ю з неволі себе визволяти. Але послушні намовам 
ясновельможного пана воєводи браславського, готові зістатися при давнім 
вірнім підданстві нашім, коли сповнені нам будуть отсі пункти. Перше, 
аби скінчилася неволя, яку народ наш терпить в вірі своїй гірше, ніж від 
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В е ш н я к. Так, милостивий гетьмане! Але відправити їх треба скоро!
Ге т ь м а н. Розуміється. І чи не пахне там яким-небудь Худолієм?
Ч о р н я т а  (усміхаючися). Розберемо, гаразд!
Виходять.

Ге т ь м а н  (задумано, поволі). Треба відправити, треба відправити...
Х м е л ь н и ц ь к а (входить потиху і кидається до нього). Ох, 

Богдане, любий...
Ге т ь м а н  (скинувшись з несподіванки). Се ти, Олено?
Х м е л ь н и ц ь к а. Що там діється!.. Людей невинних побивають. 

Ксьондзів до ополонки повели. А тут! Чула я, що тут було!
Ге т ь м а н. Ну, тобі чого боятись! Ти за мною безпечна!
Х м е л ь н и ц ь к а. Ах, і за тебе не маю я певности. До часу фортуна 

служить, до часу коряться тобі! Не люде се, а звірі дикі! Краплі милосер-
дя нема в них. Як подумаю, пригадаю, що я бачила і чула, — яку колію 
переходили люде на гетьманстві. Як згадаю небіжчика Сулиму, Павлюка 
покійника*, як їх свої ж люде за свої голови віддавали — як такі лицарі, 
ватажки, гетьмани під катівською рукою життя кінчили. Або тих, котрих 
своє ж військо побивало, топило, стинало... Не можу прийти до себе. Зна-
єш, Богдане, перед тим, як виїхати, мені тричі сон снився.

Ге т ь м а н  (невдоволено). Що там із снами! Сон — мара, а Бог — 
віра...

Х м е л ь н и ц ь к а. Бог з ним, такий прикрий сон! Буцім ти від мене 
тікаєш чи везуть тебе від мене, а я ніби шукаю дороги, і знаю, що ти десь 
недалеко, і не можу знайти дороги, і блукаю, і чую, що з кождою хвилею 
менше мені надії, і плачу, плачу...

Ге т ь м а н  (стараючись розважити). Ну, сльози — се не на зло, а 
на добро, на багатство та гроші...

Х м е л ь н и ц ь к а  (обіймаючи його, далі спускаючися на коліна перед 
ним). Богдане мій любий, єдиний. Ти один знаєш, що я тебе вірно люблю! 
Люде думають, я знаю, що я на твою славу та на гетьманський титул поль-
стилася, але ти знаєш, що я любила тебе і тоді, як ти не був ні славним, ні 
багатим, і пішла б за тобою на край світа, якби ти мене покликав.

Ге т ь м а н  (усміхаючися і стараючися піднести). Пішла б, кажеш?..
Хм е льниць ка. Пішла б, єдиний, і тепер піду, якби ти булаву зложив, 

знов став, боронь Боже, чорняком бездомним.
Ге т ь м а н. Ну, не кажи, не віщуй!..
Х м е л ь н и ц ь к а. Най ся пріч каже! Я кажу тільки, що не лещуся до 

тебе, не зарюся на багатства чи славу. Але, коханий мій, не можу я витри-
мати такого життя. Не можу жити в сім страху, в сім пеклі.

Ге т ь м а н. Розходилося море українське. Мине час, знову стихне.

Х м е л ь н и ц ь к а. Стихне, але коли? І чи випливемо ми з тобою ціло? 
Як люде розходилися — не пізнати. Давніше добрі, милосердні, ласкаві — 
які стали ненависні, безбожні...

Ге т ь м а н. Залили їм за шкуру сала...
Х м е л ь н и ц ь к а. Знаю, але в злості своїй вони нікого не послухають, 

на нікого не вважають!.. І тепер я дивилась — і ще б хвиля, на тебе кину-
лися б. А за що — що спираєш їм тих людей безборонних побивати, тих 
ксьондзів нещасних!

Ге т ь м а н. Заспокояться, кажу.
Х м е л ь н и ц ь к а. Може!.. Може!.. Але чи не краще не чекати того, 

не спокушати Господа? Богданочку, коханий! Мирися з королем, роби 
трактати, приймай воєводство, чи що дають там...

Ге т ь м а н  (приглядаючися, провіряючи щирість). Воєводство, 
кажеш?

Х м е л ь н и ц ь к а. Воєводство чи староство... Мені все однаково, аби 
з пекла сього, з злости сеї на спокій, між людей привітних, ласкавих, по-
штивих, без зависти і гніву. Аби ми до них з вірою і пошаною, і вони до нас. 
В спокою, в вигоді, в достатку вік звікувати — постарітися в тиші любій і 
серед людей милих очі замкнути. Сади насадили б, квітники квітками за-
сіяли. Слуг своїх вірних упокоїли, і вони нас при старості. Сини б твої по-
виростали на урядах високих — може, й на воєводствах, на господарствах 
позасідали... Ах, Богдане, любий, милий!.. Яка б я щаслива була і тебе 
любила... (Цілує його руки й плаче).

ОБРАЗ П’ЯТИЙ
15 лютого 1649 р.

Світлиця в гетьманській господі. Два столи против себе — за одним гетьман 
з старшиною, за другим —комісари.

Ге т ь м а н  (підводячися й передаючи Киселеві папір). Так от, милос-
тиві панове, коли не хочете просто з листом до його королівської милости, 
пана нашого милостивого, від’їхати, — можете взяти отсі пункти, коли 
вони вам підхожі. Признаюся, що роблю се тільки з щирого афекту ку твоїй 
милості, пане воєводо, і инших ваших милостей, бо не думаю, щоб військо 
з сього було контентне.

С м я р о в с ь к и й  (котрому Кисіль передав папір, читає з нього). 
“Жалі наші криваві до того вже нас привели, що ми вже иншого пана собі 
мали шукати та кров’ю з неволі себе визволяти. Але послушні намовам 
ясновельможного пана воєводи браславського, готові зістатися при давнім 
вірнім підданстві нашім, коли сповнені нам будуть отсі пункти. Перше, 
аби скінчилася неволя, яку народ наш терпить в вірі своїй гірше, ніж від 
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турків, — себто як з віків бувало, аби і тепер була одна Русь в старожитнім 
законі грецькім, просимо, і аби всі церкви наші в Короні й Литві при нім 
зіставались. По-друге — аби воєвода й каштелян київський були з народу 
нашого й віри грецької, — аби не наступали на віру нашу, як теперішній. 
І митрополит наш київський аби мав місце в сенаті — аби ми принаймні 
тих трьох сенаторів мали з народу нашого: митрополита між духовними, а 
воєводу і каштеляна кивського між світськими, для охорони й пильнування 
прав народу нашого. Четверте... (Кисіль дає йому знак перестати).

К и с і л ь. Як бачу, ясновельможний пане гетьмане, в концепті тім, хоч 
в словах коротких, виложені річі важні й глибокі, котрі належить зважити і 
розібрати по-тонку. Для того позволиш, може, щоб ми їх обміркували між 
собою і коли в чім буде нам инакше видитись, на письмі ж свій концепт 
подали?

Ге т ь м а н. Справедливо кажеш, милостивий пане воєводо! Прошу хоч 
тут у моїй господі в котрійсь світлиці, де буде вигідніше...

Кисіль і комісари поволі виходять. Гетьман теж, по хвилі вертається.

М я с к о в с ь к и й  (до Смяровського, з роздражненням). А то собі 
понасмарували — не пожалували, прокляті смаровози! Митрополита 
схизматика в сенат, чи бачив хто! Та з ним там жаден біскуп не засів би! 
Образа Богові і християнству!

С м я р о в с ь к и й. Недовго вже їм гримасувати! Не дні, а хвилини 
Хмелька пораховані. Бачив перед хвилею нашого конфідента. Справді, 
диявольсько поінформована бестія! Слідить у гетьмана не то що кождий 
крок, а кождий рух. Жде тільки відомости про наше військо.

М я с к о в с ь к и й. Сьогодні мусить вернутися наш післанець.
См я р ов с ь кий. Тоді Хмелькові кінець. Мальконтентів сила. Вибухне 

разом як огонь. Вже не в голові їм буде розправляти про сенат.
М я с к о в с ь к и й. Чисто як сліпий про кольори!
Виходять і вони накінці. Осаул, провівши їх, вертається і зачиняє двері.

В и г о в с ь к и й  (до гетьмана, обережно). Сих пунктів вони, безпе-
речно, не приймуть. Значить, війна, милостивий пане гетьмане?

Ге т ь м а н  (рішуче). Так, пане писарю. На те й ставляємо сі пункти. 
Я думав з вами і сам. Багато. І бачу — мусить бути війна. Тепер і зараз! 
(Підводиться). Воля народня — воля Божа. Годиться їй скоритись! Чи 
правда, панове полковники?

Ч о р н я т а  (кидається до нього). Отсе гаразд, Богдане!
Д о р о ш е н к о  (теж поривається до нього). Чолом за се, батьку!
И н ш і  п р и с у т н і. Авжеж, авжеж! Мусить бути війна! Треба ляхів 

кінчати! Не доки відкладати. Коваль клепле, поки тепле!

Ч о р н я т а. Люде вже терпець потратили. Щохвилі-години чекають 
тої вісти.

Ге т ь м а н  (святочно). Мусимо сповнити волю святішого отця патрі-
арха — як він нас благословив і кінчати ляхів наказав. Та й як не послуха-
ти — такого великого старшого гостя любого! З тим він нас благословив і 
з проступків наших розрішив.

В е ш н я к. Не первина за віру воювати! Голови наші будемо покладати 
і кров проливати!

Ге т ь м а н. Так, писарю! Приготов і лист до Москви — треба зараз 
дати знати, що ми за віру хочемо до кінця стояти. Коли мають сумління в 
серці своїм, мусять нам помогти, бодай на границю литовську наступати.  
І донцям наказати, щоб не зачіпали Орди, доконче. Треба когось швидкого 
вислати.

Ч о р н я т а. Семен може. Він проворний, нівроку.
Ге т ь м а н. Гаразд.
Д о р о ш е н к о. На донців би комликів підняти, се певніше, як москов-

ський наказ.
Ге т ь м а н. До князя семигородського так само, з кріпким потверджен-

ням, що ми по траві підемо конечно. Аби під Мункач* наступав, з яким 
військом може, доконче, хоч би й невеликим. А ми, як з королем дійти 
кінця не могли і він нам на ворогів і кривдників наших управи не дав, — 
королем його мати не хочемо, і князеві будемо помагати Польської Корони 
доходити. Та щоб Радивила оповістив, що ми заодно з панами кальвінами 
у всім будемо.

В и г о в с ь к и й  (записуючи гадки). Гаразд, слухаю, милостивий пане 
гетьмане!

Ге т ь м а н. Про Радивила, про Радивила, пане писарю, з великим по-
твердженням напиши! Тут всьому ділу сук!

В и г о в с ь к и й. Буде зроблено, ясновельможний!
Ч о р н я т а. По полках би вже тепер обіслати!
Ге т ь м а н. Не инакше. Всім полкам! Аби коней годували і в дорогу 

готові були, до скорого походу, без возів і армати! Знайду то все у ляхів. 
Хто б із козаків узяв оден віз на війну, велю голову стяти. І сам не візьму 
жадного — хіба юки та сакви!

В е ш н я к. А то веселе серце у людей буде!
Д о р о ш е н к о. Громадою підуть, оден перед другим!
Д ж а л а л и й. Щоб усі підіймалися, чернь і козаки, війну кінчати, аби 

більше панів не було!
Ге т ь м а н. З котрого двору не буде нікого, грошима по чотири таляри 

до скарбу. А хто йде, щоб тільки два фунти пороху мав та сухарів трохи.
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турків, — себто як з віків бувало, аби і тепер була одна Русь в старожитнім 
законі грецькім, просимо, і аби всі церкви наші в Короні й Литві при нім 
зіставались. По-друге — аби воєвода й каштелян київський були з народу 
нашого й віри грецької, — аби не наступали на віру нашу, як теперішній. 
І митрополит наш київський аби мав місце в сенаті — аби ми принаймні 
тих трьох сенаторів мали з народу нашого: митрополита між духовними, а 
воєводу і каштеляна кивського між світськими, для охорони й пильнування 
прав народу нашого. Четверте... (Кисіль дає йому знак перестати).

К и с і л ь. Як бачу, ясновельможний пане гетьмане, в концепті тім, хоч 
в словах коротких, виложені річі важні й глибокі, котрі належить зважити і 
розібрати по-тонку. Для того позволиш, може, щоб ми їх обміркували між 
собою і коли в чім буде нам инакше видитись, на письмі ж свій концепт 
подали?

Ге т ь м а н. Справедливо кажеш, милостивий пане воєводо! Прошу хоч 
тут у моїй господі в котрійсь світлиці, де буде вигідніше...

Кисіль і комісари поволі виходять. Гетьман теж, по хвилі вертається.

М я с к о в с ь к и й  (до Смяровського, з роздражненням). А то собі 
понасмарували — не пожалували, прокляті смаровози! Митрополита 
схизматика в сенат, чи бачив хто! Та з ним там жаден біскуп не засів би! 
Образа Богові і християнству!

С м я р о в с ь к и й. Недовго вже їм гримасувати! Не дні, а хвилини 
Хмелька пораховані. Бачив перед хвилею нашого конфідента. Справді, 
диявольсько поінформована бестія! Слідить у гетьмана не то що кождий 
крок, а кождий рух. Жде тільки відомости про наше військо.

М я с к о в с ь к и й. Сьогодні мусить вернутися наш післанець.
Смяр овсь кий. Тоді Хмелькові кінець. Мальконтентів сила. Вибухне 

разом як огонь. Вже не в голові їм буде розправляти про сенат.
М я с к о в с ь к и й. Чисто як сліпий про кольори!
Виходять і вони накінці. Осаул, провівши їх, вертається і зачиняє двері.

В и г о в с ь к и й  (до гетьмана, обережно). Сих пунктів вони, безпе-
речно, не приймуть. Значить, війна, милостивий пане гетьмане?

Ге т ь м а н  (рішуче). Так, пане писарю. На те й ставляємо сі пункти. 
Я думав з вами і сам. Багато. І бачу — мусить бути війна. Тепер і зараз! 
(Підводиться). Воля народня — воля Божа. Годиться їй скоритись! Чи 
правда, панове полковники?

Ч о р н я т а  (кидається до нього). Отсе гаразд, Богдане!
Д о р о ш е н к о  (теж поривається до нього). Чолом за се, батьку!
И н ш і  п р и с у т н і. Авжеж, авжеж! Мусить бути війна! Треба ляхів 

кінчати! Не доки відкладати. Коваль клепле, поки тепле!

Ч о р н я т а. Люде вже терпець потратили. Щохвилі-години чекають 
тої вісти.

Ге т ь м а н  (святочно). Мусимо сповнити волю святішого отця патрі-
арха — як він нас благословив і кінчати ляхів наказав. Та й як не послуха-
ти — такого великого старшого гостя любого! З тим він нас благословив і 
з проступків наших розрішив.

В е ш н я к. Не первина за віру воювати! Голови наші будемо покладати 
і кров проливати!

Ге т ь м а н. Так, писарю! Приготов і лист до Москви — треба зараз 
дати знати, що ми за віру хочемо до кінця стояти. Коли мають сумління в 
серці своїм, мусять нам помогти, бодай на границю литовську наступати.  
І донцям наказати, щоб не зачіпали Орди, доконче. Треба когось швидкого 
вислати.

Ч о р н я т а. Семен може. Він проворний, нівроку.
Ге т ь м а н. Гаразд.
Д о р о ш е н к о. На донців би комликів підняти, се певніше, як москов-

ський наказ.
Ге т ь м а н. До князя семигородського так само, з кріпким потверджен-

ням, що ми по траві підемо конечно. Аби під Мункач* наступав, з яким 
військом може, доконче, хоч би й невеликим. А ми, як з королем дійти 
кінця не могли і він нам на ворогів і кривдників наших управи не дав, — 
королем його мати не хочемо, і князеві будемо помагати Польської Корони 
доходити. Та щоб Радивила оповістив, що ми заодно з панами кальвінами 
у всім будемо.

В и г о в с ь к и й  (записуючи гадки). Гаразд, слухаю, милостивий пане 
гетьмане!

Ге т ь м а н. Про Радивила, про Радивила, пане писарю, з великим по-
твердженням напиши! Тут всьому ділу сук!

В и г о в с ь к и й. Буде зроблено, ясновельможний!
Ч о р н я т а. По полках би вже тепер обіслати!
Ге т ь м а н. Не инакше. Всім полкам! Аби коней годували і в дорогу 

готові були, до скорого походу, без возів і армати! Знайду то все у ляхів. 
Хто б із козаків узяв оден віз на війну, велю голову стяти. І сам не візьму 
жадного — хіба юки та сакви!

В е ш н я к. А то веселе серце у людей буде!
Д о р о ш е н к о. Громадою підуть, оден перед другим!
Д ж а л а л и й. Щоб усі підіймалися, чернь і козаки, війну кінчати, аби 

більше панів не було!
Ге т ь м а н. З котрого двору не буде нікого, грошима по чотири таляри 

до скарбу. А хто йде, щоб тільки два фунти пороху мав та сухарів трохи.
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О. Д а м ’ я н. По церквах розписати, щоб Господа за гетьмана і військо 
просили. А короля більше нема чого поминати, тільки пана гетьмана з вій-
ськом Запорозьким. Час нам себе з неволі лядської свободити. І в листах 
писати військо не “короля його милости”, тільки “Божою милостю, іменем 
його милости пана гетьмана”.

Ге т ь м а н. Ну, се до війни не тичеться!..
О. Д а м ’ я н. Чому? В таких речах все тичеться, все важне, менше і 

більше. Не схотів його милість король королем нашим, королем руським 
бути — нас і себе з неволі панської свободити, Бог з ним — належить нам 
власну свою главу в місце його возставити й ушанувати. Показав Господь 
волю свою над ним в очах християн і чужовірних. Годиться і нам ласку його 
ушанувати, піднестися і сміливо в очі світові цілому глянути!

Ге т ь м а н. Ну, се довга історія, отче ігумене, поговоримо про се иншим 
разом. Іди, пане писарю, кажи писати канцеляристам листи! 

Виходить, старшина помалу розходиться.
1  п олковник. Не знати тепер, де правда, чи те, що війна буде, а пунк-

ти тільки про око, чи про війну — про людей, а на сі пункти будуть знову 
пункти, та по пунктах ще пункти, аж поки ляхи Україну знов не обсядуть.

2  п о л к о в н и к. Ворожки хіба спитати, може, вона що знає, — а 
більше, мабуть, ніхто.

1  п о л к о в н и к. Ми у неї, а вона у нас! Дивись, он зазирає, хоче знати, 
мабуть, на чім порішили.

Ідуть до Докії, що показалася з дверей. Входять і инші, між ними Яким, по 
хвилі Семен — бере його набік.

Семен. Ти знову тут, Якиме? Чи не занадто вчащаєш? Та що ти такий? 
Не ведеться тобі чи що?

Я к и м. Ні, все йде як у дзиґарку. Готове все — маленька іскра впаде, 
і все злетить у повітря: і гетьман і його панство!

С е м е н. О? Ти таки наважуєшся!
Я к и м. От тото ж і єсть, що не наважусь! Все готове — а певність 

пропала.
С е м е н. Справді, се річ страшна, пропасти можна!
Я к и м. Пропасти? Ну сього я не боюсь, на се йшов. Та не так воно й 

страшно. Думаю, що властивої небезпеки для мене нема — якби навіть і не 
вдалось. А прийшлось би згинути — знав би, принаймні, за що. За те, що 
хотів вислобонити народ наш з чар сього лукавого чаклуна, що заворожив 
його, відібрав у нього розум, волю, обпутав невидними нитками в найвищий 
час, як сила народня піднялася, і гинуть люди тисячами, на смерть ідуть і 
смерть несуть иншим — не задля свободи, не задля добра народнього, а 
на потіху марних забагів сього лукавця, що сам перший сміється з їх віри й 

охоти. Сокирою бути, щоб розрубати сю хитру машину й спинити її штуки!.. 
Але — в останню мить — я стратив віру... Хто розгадає сього хамелеона, 
що в одну хвилю заграє червоними кольорами, пурпурою царською, засяє 
золотом, камінням дорогим, блисне, оманить... Чи він тоді щирий, як віщує 
народові волю й славу, козацьке українське панство? Чи тоді, як укладає 
господарство для себе, для Тимошка свого? Мацає привилеї на воєводство? 
Чи, може, й сам він не знає, куди його хвиля несе, куди винесе, і сам ки-
дається у всі боки, не знаючи чого хопитись?

С е м е н. Ну, я ж тобі давно казав, що його не так легко вгадати, а ти 
напирав на своє...

Я к и м. Говорити можна без кінця — ти в сей бік, а я в той. А тим 
часом минає хвиля велика, і зістанеться наша Україна знову на мілині, і 
прийдуть ляшки й недоляшки, і скрутять її знову, знеможену, і запряжуть 
у свій плуг на сотні літ. Але (притишеним голосом) — коли справді я 
підійму руку на чоловіка, котрому судилось її не запропастити, а визволити? 
Як відпокутую я сю помилку? Як тут угадати? Я заглянув йому в душу так 
глибоко, як тільки було можна, але я не прочитав його душі. Ах, Семене! 
Як страшно помилитись в той чи в сей бік — випустити його, коли він 
ворог, а погубити — коли він свій. Я стільки працював над сим! Я вложив 
всю душу, всю силу — так що як я сю справу кину, я зістанусь мертвим 
чоловіком — трупом, якому вирізали серце. А я — не певен...

Підходить Докія і перебиває.

Д о к і я. Якиме, чому ти не прийшов вчора ввечір? Я тебе шукаю скрізь. 
(Семенові). Семеночку, тебе там батько питавсь, отам, у отаманській 
світлиці я його бачила. (Семен іде). Слухай, Якиме! І я, і Марія дуже 
стривожились...

Яким  (стривожено). Марія? А вона ж звідки? Що вона може знати?
Д о к і я. Що ти так дивишся? Ніби я їй розповіла? А що я могла роз-

повісти? Хіба ти мені казав? Ти тільки підходив до мене та випитував, та 
вертів мною, як лялькою. Ні, Якиме! Я нічого їй не казала про тебе. Навіть 
і того, що могла б сказати, — що бачила і знала, хоч і не від тебе. Але сеї 
ночи відкрилося все!

Я к и м. Як відкрилося?
Д о к і я. Як саме, хочеш знати? Ну, скажу! По зорям, серденько! Ся 

ніч була така, що відкриває. Се наше і твоє щастя.
Я к и м. Яке ж тут щастя?
Д о к і я. Таке, що якби не се, то ти, може, й справді підняв би руку на 

гетьмана — за чотири дні, о вечірній годині. (Яким схвильовано дивиться 
на неї). І згинув би.

Я к и м  (понуро). А тепер би то вже не підійму?
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О. Д а м ’ я н. По церквах розписати, щоб Господа за гетьмана і військо 
просили. А короля більше нема чого поминати, тільки пана гетьмана з вій-
ськом Запорозьким. Час нам себе з неволі лядської свободити. І в листах 
писати військо не “короля його милости”, тільки “Божою милостю, іменем 
його милости пана гетьмана”.

Ге т ь м а н. Ну, се до війни не тичеться!..
О. Д а м ’ я н. Чому? В таких речах все тичеться, все важне, менше і 

більше. Не схотів його милість король королем нашим, королем руським 
бути — нас і себе з неволі панської свободити, Бог з ним — належить нам 
власну свою главу в місце його возставити й ушанувати. Показав Господь 
волю свою над ним в очах християн і чужовірних. Годиться і нам ласку його 
ушанувати, піднестися і сміливо в очі світові цілому глянути!

Ге т ь м а н. Ну, се довга історія, отче ігумене, поговоримо про се иншим 
разом. Іди, пане писарю, кажи писати канцеляристам листи! 

Виходить, старшина помалу розходиться.
1  п олковник. Не знати тепер, де правда, чи те, що війна буде, а пунк-

ти тільки про око, чи про війну — про людей, а на сі пункти будуть знову 
пункти, та по пунктах ще пункти, аж поки ляхи Україну знов не обсядуть.

2  п о л к о в н и к. Ворожки хіба спитати, може, вона що знає, — а 
більше, мабуть, ніхто.

1  п о л к о в н и к. Ми у неї, а вона у нас! Дивись, он зазирає, хоче знати, 
мабуть, на чім порішили.

Ідуть до Докії, що показалася з дверей. Входять і инші, між ними Яким, по 
хвилі Семен — бере його набік.

Семен. Ти знову тут, Якиме? Чи не занадто вчащаєш? Та що ти такий? 
Не ведеться тобі чи що?

Я к и м. Ні, все йде як у дзиґарку. Готове все — маленька іскра впаде, 
і все злетить у повітря: і гетьман і його панство!

С е м е н. О? Ти таки наважуєшся!
Я к и м. От тото ж і єсть, що не наважусь! Все готове — а певність 

пропала.
С е м е н. Справді, се річ страшна, пропасти можна!
Я к и м. Пропасти? Ну сього я не боюсь, на се йшов. Та не так воно й 

страшно. Думаю, що властивої небезпеки для мене нема — якби навіть і не 
вдалось. А прийшлось би згинути — знав би, принаймні, за що. За те, що 
хотів вислобонити народ наш з чар сього лукавого чаклуна, що заворожив 
його, відібрав у нього розум, волю, обпутав невидними нитками в найвищий 
час, як сила народня піднялася, і гинуть люди тисячами, на смерть ідуть і 
смерть несуть иншим — не задля свободи, не задля добра народнього, а 
на потіху марних забагів сього лукавця, що сам перший сміється з їх віри й 

охоти. Сокирою бути, щоб розрубати сю хитру машину й спинити її штуки!.. 
Але — в останню мить — я стратив віру... Хто розгадає сього хамелеона, 
що в одну хвилю заграє червоними кольорами, пурпурою царською, засяє 
золотом, камінням дорогим, блисне, оманить... Чи він тоді щирий, як віщує 
народові волю й славу, козацьке українське панство? Чи тоді, як укладає 
господарство для себе, для Тимошка свого? Мацає привилеї на воєводство? 
Чи, може, й сам він не знає, куди його хвиля несе, куди винесе, і сам ки-
дається у всі боки, не знаючи чого хопитись?

С е м е н. Ну, я ж тобі давно казав, що його не так легко вгадати, а ти 
напирав на своє...

Я к и м. Говорити можна без кінця — ти в сей бік, а я в той. А тим 
часом минає хвиля велика, і зістанеться наша Україна знову на мілині, і 
прийдуть ляшки й недоляшки, і скрутять її знову, знеможену, і запряжуть 
у свій плуг на сотні літ. Але (притишеним голосом) — коли справді я 
підійму руку на чоловіка, котрому судилось її не запропастити, а визволити? 
Як відпокутую я сю помилку? Як тут угадати? Я заглянув йому в душу так 
глибоко, як тільки було можна, але я не прочитав його душі. Ах, Семене! 
Як страшно помилитись в той чи в сей бік — випустити його, коли він 
ворог, а погубити — коли він свій. Я стільки працював над сим! Я вложив 
всю душу, всю силу — так що як я сю справу кину, я зістанусь мертвим 
чоловіком — трупом, якому вирізали серце. А я — не певен...

Підходить Докія і перебиває.

Д о к і я. Якиме, чому ти не прийшов вчора ввечір? Я тебе шукаю скрізь. 
(Семенові). Семеночку, тебе там батько питавсь, отам, у отаманській 
світлиці я його бачила. (Семен іде). Слухай, Якиме! І я, і Марія дуже 
стривожились...

Яким  (стривожено). Марія? А вона ж звідки? Що вона може знати?
Д о к і я. Що ти так дивишся? Ніби я їй розповіла? А що я могла роз-

повісти? Хіба ти мені казав? Ти тільки підходив до мене та випитував, та 
вертів мною, як лялькою. Ні, Якиме! Я нічого їй не казала про тебе. Навіть 
і того, що могла б сказати, — що бачила і знала, хоч і не від тебе. Але сеї 
ночи відкрилося все!

Я к и м. Як відкрилося?
Д о к і я. Як саме, хочеш знати? Ну, скажу! По зорям, серденько! Ся 

ніч була така, що відкриває. Се наше і твоє щастя.
Я к и м. Яке ж тут щастя?
Д о к і я. Таке, що якби не се, то ти, може, й справді підняв би руку на 

гетьмана — за чотири дні, о вечірній годині. (Яким схвильовано дивиться 
на неї). І згинув би.

Я к и м  (понуро). А тепер би то вже не підійму?
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Д о к і я. Не підіймеш, серденько, не підіймеш! І я на те сьогодні бігала 
за тобою скрізь, щоб тобі сказати, аби ти кинув і не баламутив людей, і не 
плескав більше нічого, бо все однаково відступиш від сього.

Я к и м  (так само). Що б таке мене відвернуло?
Д о к і я. Та вже не вгадаю, що саме. Мабуть, переконаєшся, що не 

личить тобі се діло.
Я к и м. Гм, цікаво! А, може, ви ще що прочитали по зорях?
Д о к і я. Прочитали? (Вагаючись). Ну що ж, скажу. Тільки ти, мене 

не спитавши, не смієш більше ні одній душі більше сказати.
Я к и м. Ну?..
Д о к і я (хвилюючись). Гетьман проживе ще несповна десять літ. Він 

до самої смерти буде воюватися з західнім королем, і ніколи не буде миру. 
З його смертю почнеться усобиця і страшенна війна. Україна буде лежати 
пустинею і сусіди будуть ходити по ній, і ніхто їм не зборонить. Пан пів-
нічний, полудневий і західній будуть битися за неї, а вона лежатиме мертвим 
трупом... довго, довго — аж тоді воскресне і встане. По двістьох літах, як 
новий чоловік... (Задихується).

Я к и м  (помовчавши). Ти й гетьманові се казала?
Док і я. Ні, гетьманові Марія не казала говорити. Вона каже, що людині 

недобре знати, що її чекає. Вона сьогодні рано була у нього і спитала, чи 
буде війна. Сказав, що буде нестеменно.Тоді вона сказала, щоб спішився, 
бо буде мати велику побіду. Більш нічого.

Я к и м. Так ти думаєш, що я через се відстану від того, що задумав?
Д о к і я. Не думаю, а таки знаю. Упертий ти, Якиме, і тяжко тобі від-

ставати від сього, що виносив у собі! А таки нема ради!
Надходить Семен, радісно схвильований.

С е м е н. Ну, братця, війна, війна, велика війна буде! Мене посилають 
гінцем до Москви — лист до царя і до Силуяна відвезти, на Литву піді-
ймати. Тільки про се — батько казав — нічичирк!

Д о к і я. Так ти, слухняний, так і робиш!
С е м е н. Ну, тобі можна, і Якимові також! Просись, Якиме, зі мною! 

Поїдемо удвох. Ех, розсунься, світе, тепер! Україна гуляє!
Я к и м. Ну се ще побачимо, як загуляє!.. Що до Москви ти поїдеш, се 

вірю, але чи буде війна — се я ще посиджу тут та почекаю.
С е м е н. Ще не віриш? От чортова личина! Тобі вже не як святому 

Хомі — пальця вложити, а під гармату підложити та розторощити, щоб 
увірив!

В світлиці збирається багато людей, вони схвильовано розмовляють з осаулом, 
добиваючися побачити гетьмана.

1  ч о л о в і к. До ради, каже, підожди. А коли її діждешся?
2  ч о л о в і к. Доти лядське військо знов усю Україну знищить і в не-

волю поверне!
4  ч о л о в і к. Де прийдуть, нікому помилування нема! Впень рубають, 

палять!..
2  ч о л о в і к. Жінки ні одної не минуть!
1  ч о л о в і к. Не можна ждати, ніяк не можна...
4  ч о л о в і к. Гетьман!
З’являється гетьман. Люде притихають.

1  ч о л о в і к. Не погнівайся, батьку!
2  ч о л о в і к. До твоєї милости, пане гетьмане!
Ге т ь м а н. Ну, що ж тут знов? Та ж се ті самі, що оногди у мене були?
1  ч о л о в і к. Та ми ж, ми!
4  ч о л о в і к. Не вели мовчати, вели слово сказати!
1  ч о л о в і к. Не можемо чекати до ради! Погибіль нам!
3  ч о л о в і к. Зрада явна! Що ж ти на се, пане гетьмане?
2  ч о л о в і к. Військо лядське наступає, а тут трактати!
4  ч о л о в і к. Так нас за трактатами всіх, як горобців, руками заберуть!
1  ч о л о в і к. На те й сидять тут та манять.
Рух між людьми. Голоси:
“А диви, прокляті ляхи! Бити їх, недолюдків! Гетьманові покажіть!”
Люди протискаються наперед, з поклонами передаючи гетьманові розкриту 

шкатулу.

Ге т ь м а н. Ну, а се що ж знов?
5  ч о л о в і к. Та не гнівися, твоя милость!
6  ч о л о в і к. От що комісари з собою попривозили!..
Ге т ь м а н. Звідки ж ви се взяли?
5  ч о л о в і к. Та в комісарській же господі.
7  ч о л о в і к. Трактати, кажуть, — а вони людей на зраду призводять!
Ге т ь м а н  (гнівно). Як же се ви поважилися без мого та й військового 

слова таке вчинити? На послів руки підняли, пограбували!
5  ч о л о в і к. Ані пальцем не рушили нічого, тільки отсі їх листи.
6  ч о л о в і к. Які посли, коли вони між людьми королівські листи пус-

кають?
Ге т ь м а н. Се моє діло, ми з ними трактати ведемо. І ніяких листів вони 

пускати не можуть — ніхто їх не прийме. Бачите сами — що привезли, 
то й лежить у них. Між нами нема зрадників, тільки вірні люде! Ніхто на 
привилеї королівські не польстився. Не час тепер привилеї приймати! Тепер 
війна мусить бути!
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Д о к і я. Не підіймеш, серденько, не підіймеш! І я на те сьогодні бігала 
за тобою скрізь, щоб тобі сказати, аби ти кинув і не баламутив людей, і не 
плескав більше нічого, бо все однаково відступиш від сього.

Я к и м  (так само). Що б таке мене відвернуло?
Д о к і я. Та вже не вгадаю, що саме. Мабуть, переконаєшся, що не 

личить тобі се діло.
Я к и м. Гм, цікаво! А, може, ви ще що прочитали по зорях?
Д о к і я. Прочитали? (Вагаючись). Ну що ж, скажу. Тільки ти, мене 

не спитавши, не смієш більше ні одній душі більше сказати.
Я к и м. Ну?..
Д о к і я (хвилюючись). Гетьман проживе ще несповна десять літ. Він 

до самої смерти буде воюватися з західнім королем, і ніколи не буде миру. 
З його смертю почнеться усобиця і страшенна війна. Україна буде лежати 
пустинею і сусіди будуть ходити по ній, і ніхто їм не зборонить. Пан пів-
нічний, полудневий і західній будуть битися за неї, а вона лежатиме мертвим 
трупом... довго, довго — аж тоді воскресне і встане. По двістьох літах, як 
новий чоловік... (Задихується).

Я к и м  (помовчавши). Ти й гетьманові се казала?
Док і я. Ні, гетьманові Марія не казала говорити. Вона каже, що людині 

недобре знати, що її чекає. Вона сьогодні рано була у нього і спитала, чи 
буде війна. Сказав, що буде нестеменно.Тоді вона сказала, щоб спішився, 
бо буде мати велику побіду. Більш нічого.

Я к и м. Так ти думаєш, що я через се відстану від того, що задумав?
Д о к і я. Не думаю, а таки знаю. Упертий ти, Якиме, і тяжко тобі від-

ставати від сього, що виносив у собі! А таки нема ради!
Надходить Семен, радісно схвильований.

С е м е н. Ну, братця, війна, війна, велика війна буде! Мене посилають 
гінцем до Москви — лист до царя і до Силуяна відвезти, на Литву піді-
ймати. Тільки про се — батько казав — нічичирк!

Д о к і я. Так ти, слухняний, так і робиш!
С е м е н. Ну, тобі можна, і Якимові також! Просись, Якиме, зі мною! 

Поїдемо удвох. Ех, розсунься, світе, тепер! Україна гуляє!
Я к и м. Ну се ще побачимо, як загуляє!.. Що до Москви ти поїдеш, се 

вірю, але чи буде війна — се я ще посиджу тут та почекаю.
С е м е н. Ще не віриш? От чортова личина! Тобі вже не як святому 

Хомі — пальця вложити, а під гармату підложити та розторощити, щоб 
увірив!

В світлиці збирається багато людей, вони схвильовано розмовляють з осаулом, 
добиваючися побачити гетьмана.

1  ч о л о в і к. До ради, каже, підожди. А коли її діждешся?
2  ч о л о в і к. Доти лядське військо знов усю Україну знищить і в не-

волю поверне!
4  ч о л о в і к. Де прийдуть, нікому помилування нема! Впень рубають, 

палять!..
2  ч о л о в і к. Жінки ні одної не минуть!
1  ч о л о в і к. Не можна ждати, ніяк не можна...
4  ч о л о в і к. Гетьман!
З’являється гетьман. Люде притихають.

1  ч о л о в і к. Не погнівайся, батьку!
2  ч о л о в і к. До твоєї милости, пане гетьмане!
Ге т ь м а н. Ну, що ж тут знов? Та ж се ті самі, що оногди у мене були?
1  ч о л о в і к. Та ми ж, ми!
4  ч о л о в і к. Не вели мовчати, вели слово сказати!
1  ч о л о в і к. Не можемо чекати до ради! Погибіль нам!
3  ч о л о в і к. Зрада явна! Що ж ти на се, пане гетьмане?
2  ч о л о в і к. Військо лядське наступає, а тут трактати!
4  ч о л о в і к. Так нас за трактатами всіх, як горобців, руками заберуть!
1  ч о л о в і к. На те й сидять тут та манять.
Рух між людьми. Голоси:
“А диви, прокляті ляхи! Бити їх, недолюдків! Гетьманові покажіть!”
Люди протискаються наперед, з поклонами передаючи гетьманові розкриту 

шкатулу.

Ге т ь м а н. Ну, а се що ж знов?
5  ч о л о в і к. Та не гнівися, твоя милость!
6  ч о л о в і к. От що комісари з собою попривозили!..
Ге т ь м а н. Звідки ж ви се взяли?
5  ч о л о в і к. Та в комісарській же господі.
7  ч о л о в і к. Трактати, кажуть, — а вони людей на зраду призводять!
Ге т ь м а н  (гнівно). Як же се ви поважилися без мого та й військового 

слова таке вчинити? На послів руки підняли, пограбували!
5  ч о л о в і к. Ані пальцем не рушили нічого, тільки отсі їх листи.
6  ч о л о в і к. Які посли, коли вони між людьми королівські листи пус-

кають?
Ге т ь м а н. Се моє діло, ми з ними трактати ведемо. І ніяких листів вони 

пускати не можуть — ніхто їх не прийме. Бачите сами — що привезли, 
то й лежить у них. Між нами нема зрадників, тільки вірні люде! Ніхто на 
привилеї королівські не польстився. Не час тепер привилеї приймати! Тепер 
війна мусить бути!
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Р а д і с н і  г о л о с и. Війна! Війна! Ляхів кінчати! В похід усі!
Ге т ь м а н. Листи в полки вже готові. Ану, пане писарю, прочитай, як 

воно буде.
Виговський  (читає). Пане полковнику! За одержанням сього листа 

нашого зволь зараз усім людям оповістити, аби коней годували, порох і 
борошно готували і були готові по Велицідні за першим обісланням нашим, 
нічим не вимовляючися, під карою військовою...

Го л о с и  (з великим захватом). Так, карати! Хто не піде, на смерть 
карати! Так, батьку! На війну всі!

Ге т ь м а н. Аби не було так, що тут у мене під носом на війну кричать, 
а як до війни — то і з дому не витягнеш!

Го л о с и. Сами поб’ємо! За ноги витягнемо.
Ге т ь м а н. Велів нам святіший отець патріарх ляхів кінчати, аби вірі 

нашій святій вже раз свобода настала. Мусимо то зробити — визволити 
народ наш від неволі панської! Не положимо зброї й рук не покладемо!

Го л о с и. Не покладемо! Поки крови й життя нашого!
Ге т ь м а н (з завзяттям). Не постоїть мені нога жадного ні князя 

великого, ані малого шляхетки на Україні. Зажену дуків і князів за Вислу, 
а як котрийсь з менших захоче нашого хліба з’їсти, нехай нашому війську 
Запорозькому буде послушний, а на нас не брикає!

1  г о л о с. “Нависли, вражі ляхи, нависли,
Неначе мухи на Вислі...”

Ге тьман. Так! А станувши на Вислі, скажемо: “Сидіть і мовчіть, ляхи!”
Го л о с и. Поки цілі! А будуть за Вислою ще кричати, знайдемо і там 

їх певно! Знайдемо! Дістанемо! Підемо за ними скрізь!
Ге т ь м а н. Виб’ємо з лядської неволі народ наш весь! Поможе нам в 

тім уся чернь — по Люблин і Краків. Не одступимо її, бо то права рука 
наша. Не буде того ніколи — аби, хлопство знісши, на козаків не вдарили. 
Будемо мати двісті, триста тисяч свого війська, а орду всю при тім — на 
охорону вільности всього народу нашого.

Го л о с и. Так-так, батьку! Скінчилося лядське панування! Настає наш 
час.

Гетьман. Ідіть же, скажіть усім — нехай будуть доброї мисли і до війни 
готуються. Не буде ніякої згоди, ніяких трактатів — війна, війна мусить 
бути, доки не буде свободи у всім нашім панстві Українськім!

Голоси. Спасибі, батьку! Поможи Боже, батьку! Звеселив нас гетьман! 
Кінець тепер Польщі, братця!

2  г о л о с  (заводить півспівом):
Гей тепер, братця, у скоки,
Візьмемося у боки!
Заженемо ляха, вражого сина,
Аж за той Дунай глибокий!

Виходять гучно і гамірливо. Гетьман вийшов тим часом. В світлиці ріжні люде 
з’являються, розпитуються й виходять, жваво розмовляючи, в піднесенім настрою.

С е м е н  (побачивши Олесю, що заглянула теж до світлиці). На 
добридень, Олесю, тобі. А що ж ти така смутна, та й либонь плакала?

О л е с я. Та чула вже, Семеночку! Їдеш та й так далеко! Та й сумно у 
нас, пані так плачуть!..

С е м е н. Плачуть, кажеш? А ми тут радіємо, як на Великдень.
Д о к і я (Якимові, ласкаво, беручи його під руку). Ну що ж, Яки-

моньку? Не вгадала я? Мабуть, нічого з того, що ти був задумав?
Я к и м  (що досі задумано і радісно слідив за тим, що діялося 

перед ним, відповідає поволі в тій же радісній задумі). Мабуть, уга-
дала, Докіє!

Д о к і я. Так, Якимоньку, се треба облишити! Гріх такій хвилі впоперек 
плисти. Без пана гетьмана тепер не обійтися. Та й він против хвилі не по-
пливе, як би не насідали на нього, щоб у инший бік завернути.

Я к и м  (так само). Не попливе, мабуть, не попливе!
О с а ул. Розійдіться, люде добрі, комісари йдуть на розмову з паном 

гетьманом.
Д о к і я. Не проміняє він ні на воєводство київське, ні на господарство 

молдавське сього щастя, щоб іти в головах сеї хвилі великої!
Я к и м  (з наглим поривом). В головах народу свого — в поході до 

волі, до долі! (З новим поворотом непевности). Ах, якби певність!
Входить гетьман з старшиною, за хвилю — Кисіль з товаришами.

Ге т ь м а н. Що ж, ясновельможний пане воєводо?
К и с і л ь. Против переданих твоєю милостю пунктів списали ми свої 

й просимо тебе, ясновельможний гетьмане, і всіх ваших милостей їх роз-
важити і гадку свою об’явити. (Передає папір, гетьман мовчки передає 
його Виговському).

В и г о в с ь к и й  (читає). “Хоругов і булаву од маєстату його коро-
лівської милости і Річи Посполитої прийнявши, пан гетьман і все військо 
Запорозьке зістаються в вірнім підданстві своїм, що і листом тим своїм 
освідчають. А що для недостатку живности коням, велике військо — всі 
полки для спорядження реєстру і відділення згромадженого поспільства на 
сей час стягатися не можуть, то комісія відкладає то до трави, до Зелених 
Свят руських*, на котрий то день пан гетьман війська Запорозького має 
спорядити п’ятнадцять тисяч, тримаючися давніх звичаїв і привилеїв війська 
Запорозького, аби якнайближче Дніпра і шляхів воєводства Київського 
військо споряджене...

Ге т ь м а н. Дай сюди, пане писарю!
В и г о в с ь к и й. Прошу, ясновельможний пане гетьмане! (Передає).
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Р а д і с н і  г о л о с и. Війна! Війна! Ляхів кінчати! В похід усі!
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нічим не вимовляючися, під карою військовою...
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карати! Так, батьку! На війну всі!
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нашій святій вже раз свобода настала. Мусимо то зробити — визволити 
народ наш від неволі панської! Не положимо зброї й рук не покладемо!

Го л о с и. Не покладемо! Поки крови й життя нашого!
Ге т ь м а н (з завзяттям). Не постоїть мені нога жадного ні князя 

великого, ані малого шляхетки на Україні. Зажену дуків і князів за Вислу, 
а як котрийсь з менших захоче нашого хліба з’їсти, нехай нашому війську 
Запорозькому буде послушний, а на нас не брикає!
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тім уся чернь — по Люблин і Краків. Не одступимо її, бо то права рука 
наша. Не буде того ніколи — аби, хлопство знісши, на козаків не вдарили. 
Будемо мати двісті, триста тисяч свого війська, а орду всю при тім — на 
охорону вільности всього народу нашого.

Го л о с и. Так-так, батьку! Скінчилося лядське панування! Настає наш 
час.

Гетьман. Ідіть же, скажіть усім — нехай будуть доброї мисли і до війни 
готуються. Не буде ніякої згоди, ніяких трактатів — війна, війна мусить 
бути, доки не буде свободи у всім нашім панстві Українськім!

Голоси. Спасибі, батьку! Поможи Боже, батьку! Звеселив нас гетьман! 
Кінець тепер Польщі, братця!
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Виходять гучно і гамірливо. Гетьман вийшов тим часом. В світлиці ріжні люде 
з’являються, розпитуються й виходять, жваво розмовляючи, в піднесенім настрою.

С е м е н  (побачивши Олесю, що заглянула теж до світлиці). На 
добридень, Олесю, тобі. А що ж ти така смутна, та й либонь плакала?

О л е с я. Та чула вже, Семеночку! Їдеш та й так далеко! Та й сумно у 
нас, пані так плачуть!..

С е м е н. Плачуть, кажеш? А ми тут радіємо, як на Великдень.
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перед ним, відповідає поволі в тій же радісній задумі). Мабуть, уга-
дала, Докіє!
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Я к и м  (так само). Не попливе, мабуть, не попливе!
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Д о к і я. Не проміняє він ні на воєводство київське, ні на господарство 

молдавське сього щастя, щоб іти в головах сеї хвилі великої!
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військо споряджене...

Ге т ь м а н. Дай сюди, пане писарю!
В и г о в с ь к и й. Прошу, ясновельможний пане гетьмане! (Передає).
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Ге т ь м а н. Се все, що ви, вельможні панове, написали, не придасться 
на ніщо. Бачу я, що ніяких пунктів не буде і поїдете ви з сим листом до 
його королівської милости! (Перечеркує пункти і передає Киселеві).

К и с і л ь  (збентежений). Що робиш, ваша милість! Спам’ятайся, 
ясновельможний пане гетьмане!

М я с к о в с ь к и й. Се нечувана інсоленція!
Б ж о з о в с ь к и й. По всіх милостях найяснішого короля не годиться 

тобі зневажати його послів, ясновельможний гетьмане!
Ге т ь м а н. Єсть час і на ласки! Жалую, що ваші милості поспішилися 

привезти королівські привилеї, коли ще комісія не була покінчена. Їм час 
був тільки по трактатах хіба! (Бере з столу й передає Киселеві й його 
товаришам привилеї, захоплені людьми).

К и с і л ь  (в замішанню). Але... Що ж се... Звідки сі листи?..
М я с к о в с ь к и й  (роздражнений і збентежений). Ат, до дябла!
С м я р о в с ь к и й  (потиху до нього). Ну, тепер пропало все! Про-

пали й ми!..
Ге т ь м а н. Не годилося їх везти вам, милостиві панове! Хто ж може 

з нас прийняти королівські надання перед укінченням комісії! А з комісії 
нічого не буде, я ж се сказав вам!

К и с і л ь  (смиренно). Розуміємо, ясновельможний пане гетьмане, що 
тепер тобі час недогідний, отже, й просимо відложити.

Ге т ь м а н. Нічого не буде, милостивий пане воєводо! Тепер мусить 
бути війна. Я вже казав — був час трактувати, тепер нема. В тім нікого не 
услухаю і ні перед ким не уступлю. Правда, що я малий і незначний чоловік, 
але Бог мені то дав, що я тепер став самовладцем і самодержцем руським. 
Мушу, поки жив, народ свій з неволі лядської вибити — инакше буду за 
се одвіт перед Богом мати.

К и с і л ь. Бог велів нам християнам за віру против неприятеля хреста 
святого стояти, ясновельможний пане гетьмане, а не між собою, між хрис-
тиянством cruentas lixas1 вчинати.

Ге т ь м а н. Ні, пане воєводо! Не з турками нам воювати, коли дома 
маємо неволю, гіршу від турецької. За границю на війну не піду, шаблі на 
татар не піднесу! Досить маю тепер на Україні, Поділлю, Волині! Досить 
вчасу, достатку і пожитку в тій землі і державі моїй — по Львів, Холм і 
Галич! Правда, панове полковники?

Го л о с и. Так, милостивий гетьмане! Істинно! Досить ми Короні Поль-
ській служили. Час нам уже про себе подумати!

Д о р о ш е н к о. Миліший нині нам поганин татарин, що з кормиги ляд-
ської вибитися нам помагає, аніж вельможні пани-католики, що нам знову 
ярмо наставляють!

1 Криваві спори.

Д ж а л а л и й. Скінчилося лядське панування! Час уже нам свою Річ 
Посполиту козацьку мати!

О. Д а м ’ я н. Не схотів король нашим руським королем бути, будемо 
мати свого великого князя!

Ге т ь м а н (встаючи). Так от, я думаю, милостиві панове, що тут вашій 
комісії й кінець. Лист до його королівської милости виладимо і просимо 
його з униженим поклоном нашим передати.

К и с і л ь (переговоривши з товаришами потиху). Коли така твоя 
постанова, милостивий пане гетьмане, не будемо суперечити. Роздумайся 
лише добре, як сю справу кінчаєш. А ми просимо тебе тільки одного нам 
на прощання не відмовити — в’язнів, котрі у тебе, слуг і жовнірів короля 
його милости з нами відправити.

Ге т ь м а н. Про се вже була між нами мова, ясновельможний пане 
воєводо. Що сказав тоді — і тепер не переміню: без ради військової не 
можу їх відпустити.

М я с к о в с ь к и й  (роздражнений). Але ж подумай, пане гетьмане, — 
і невірні погани пускають в’язнів на знак доброї приязни! І через мене 
самого Ібрагім-султан, цар турецький*, тому дев’ять літ дарував королеві 
його милості покійному кілька сот в’язнів з галер і сараю свого, — а ваша 
милість, будучи підданим короля його милости, взявши хоругов і булаву від 
пана, не хочеш слуг панських і дворян рукодайних панові свому віддати?

Б ж о з о в с ь к и й. Кодацьку залогу, ясновельможний пане, навіть не 
шаблею, не на пляцу бойовім взято, але за кондиціями трактатовими, — а 
їх в тяжкім голоді і неволі тримаєш!

М я с к о в с ь к и й. Що ж далі про твою віру, послушенство і зичливість 
ми і вся Річ Посполита мають розуміти?

Ге т ь м а н  (починає хвилюватись). Шкода про се говорити! Коли в 
Річі Посполитій Ярема Вишневецький верховодить, годі мені думати, як 
вона про мене має розуміти!

К и с і л ь. Але ж король, ваша милість!..
Ге т ь м а н. Нехай король не дивує! То річ завойована! Бог мені то дав. 

Пущу їх, коли не буде жадної зачіпки на війну від Литви і від ляхів. А тим 
часом нехай Потоцький почекає тут свого брата, що мені Бар зайняв, місто 
моє власне. На моїм Поділлю кров християнська ллється! Я вже велів туди 
полки рушити і Потоцького живого до мене привести. Скінчилося! На до-
браніч, милостиві панове! Час не ранній, а по місті багато всякого народу 
ходить і нелегко робити з ним порядок.

К и с і л ь  і  к о м і с а р и. На добраніч, ваша милість! На добраніч вашим 
милостям! 

Прощаються й поволі виходять.
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Ге т ь м а н. Се все, що ви, вельможні панове, написали, не придасться 
на ніщо. Бачу я, що ніяких пунктів не буде і поїдете ви з сим листом до 
його королівської милости! (Перечеркує пункти і передає Киселеві).

К и с і л ь  (збентежений). Що робиш, ваша милість! Спам’ятайся, 
ясновельможний пане гетьмане!

М я с к о в с ь к и й. Се нечувана інсоленція!
Б ж о з о в с ь к и й. По всіх милостях найяснішого короля не годиться 

тобі зневажати його послів, ясновельможний гетьмане!
Ге т ь м а н. Єсть час і на ласки! Жалую, що ваші милості поспішилися 

привезти королівські привилеї, коли ще комісія не була покінчена. Їм час 
був тільки по трактатах хіба! (Бере з столу й передає Киселеві й його 
товаришам привилеї, захоплені людьми).

К и с і л ь  (в замішанню). Але... Що ж се... Звідки сі листи?..
М я с к о в с ь к и й  (роздражнений і збентежений). Ат, до дябла!
С м я р о в с ь к и й  (потиху до нього). Ну, тепер пропало все! Про-

пали й ми!..
Ге т ь м а н. Не годилося їх везти вам, милостиві панове! Хто ж може 

з нас прийняти королівські надання перед укінченням комісії! А з комісії 
нічого не буде, я ж се сказав вам!

К и с і л ь  (смиренно). Розуміємо, ясновельможний пане гетьмане, що 
тепер тобі час недогідний, отже, й просимо відложити.

Ге т ь м а н. Нічого не буде, милостивий пане воєводо! Тепер мусить 
бути війна. Я вже казав — був час трактувати, тепер нема. В тім нікого не 
услухаю і ні перед ким не уступлю. Правда, що я малий і незначний чоловік, 
але Бог мені то дав, що я тепер став самовладцем і самодержцем руським. 
Мушу, поки жив, народ свій з неволі лядської вибити — инакше буду за 
се одвіт перед Богом мати.

К и с і л ь. Бог велів нам християнам за віру против неприятеля хреста 
святого стояти, ясновельможний пане гетьмане, а не між собою, між хрис-
тиянством cruentas lixas1 вчинати.

Ге т ь м а н. Ні, пане воєводо! Не з турками нам воювати, коли дома 
маємо неволю, гіршу від турецької. За границю на війну не піду, шаблі на 
татар не піднесу! Досить маю тепер на Україні, Поділлю, Волині! Досить 
вчасу, достатку і пожитку в тій землі і державі моїй — по Львів, Холм і 
Галич! Правда, панове полковники?

Го л о с и. Так, милостивий гетьмане! Істинно! Досить ми Короні Поль-
ській служили. Час нам уже про себе подумати!

Д о р о ш е н к о. Миліший нині нам поганин татарин, що з кормиги ляд-
ської вибитися нам помагає, аніж вельможні пани-католики, що нам знову 
ярмо наставляють!

1 Криваві спори.

Д ж а л а л и й. Скінчилося лядське панування! Час уже нам свою Річ 
Посполиту козацьку мати!

О. Д а м ’ я н. Не схотів король нашим руським королем бути, будемо 
мати свого великого князя!

Ге т ь м а н (встаючи). Так от, я думаю, милостиві панове, що тут вашій 
комісії й кінець. Лист до його королівської милости виладимо і просимо 
його з униженим поклоном нашим передати.

К и с і л ь (переговоривши з товаришами потиху). Коли така твоя 
постанова, милостивий пане гетьмане, не будемо суперечити. Роздумайся 
лише добре, як сю справу кінчаєш. А ми просимо тебе тільки одного нам 
на прощання не відмовити — в’язнів, котрі у тебе, слуг і жовнірів короля 
його милости з нами відправити.

Ге т ь м а н. Про се вже була між нами мова, ясновельможний пане 
воєводо. Що сказав тоді — і тепер не переміню: без ради військової не 
можу їх відпустити.

М я с к о в с ь к и й  (роздражнений). Але ж подумай, пане гетьмане, — 
і невірні погани пускають в’язнів на знак доброї приязни! І через мене 
самого Ібрагім-султан, цар турецький*, тому дев’ять літ дарував королеві 
його милості покійному кілька сот в’язнів з галер і сараю свого, — а ваша 
милість, будучи підданим короля його милости, взявши хоругов і булаву від 
пана, не хочеш слуг панських і дворян рукодайних панові свому віддати?

Б ж о з о в с ь к и й. Кодацьку залогу, ясновельможний пане, навіть не 
шаблею, не на пляцу бойовім взято, але за кондиціями трактатовими, — а 
їх в тяжкім голоді і неволі тримаєш!

М я с к о в с ь к и й. Що ж далі про твою віру, послушенство і зичливість 
ми і вся Річ Посполита мають розуміти?

Ге т ь м а н  (починає хвилюватись). Шкода про се говорити! Коли в 
Річі Посполитій Ярема Вишневецький верховодить, годі мені думати, як 
вона про мене має розуміти!

К и с і л ь. Але ж король, ваша милість!..
Ге т ь м а н. Нехай король не дивує! То річ завойована! Бог мені то дав. 

Пущу їх, коли не буде жадної зачіпки на війну від Литви і від ляхів. А тим 
часом нехай Потоцький почекає тут свого брата, що мені Бар зайняв, місто 
моє власне. На моїм Поділлю кров християнська ллється! Я вже велів туди 
полки рушити і Потоцького живого до мене привести. Скінчилося! На до-
браніч, милостиві панове! Час не ранній, а по місті багато всякого народу 
ходить і нелегко робити з ним порядок.

К и с і л ь  і  к о м і с а р и. На добраніч, ваша милість! На добраніч вашим 
милостям! 

Прощаються й поволі виходять.
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ЯРОСЛАВ ОСМОМИСЛ

Коротке й скупе літописне оповідання про родинну трагедію Ярослава 
Осмомисла* здавна притягало до себе мою увагу. Бажалось відгадати, що 
криється за сими сухими, мертвими словами літописі, наповнити їх живим 
змістом, побачити в плоті й крові людей, що виступали в сій трагедії. Там, 
де кінчиться право й можливості історика, хотілось ужити на се можли-
востей і засобів літературної творчости. Оброблюючи в 1899–1900 рр. 
історію Галицького князівства для своєї “Історії України-Руси”*, я й почав 
був начеркувати драматичні сцени на тлі літописного оповідання, але тоді 
не міг віддатись ціло сій роботі, й діло не пішло далі початків, а зроблені 
начерки спочили десь між моїми львівськими паперами. Тепер, не можучи 
працювати як історик*, я вернувся знов до тих давніх замислів.

Київська літопись оповідає про сю трагедію так. 
«В томь же лhтh выбhже княгини Ярославля изъ Галича въ Ляхи, 

сыномъ с Володимиромъ, и Константинъ Сhрославичъ, и мнози бояре с 
нею. Быша тамо 8 мhсяций, й начаша ся слати к ней Святополкъ и ина 
дружина, вабяче ю опять — “а князя ти имемъ”. Володимhрь же посла 
ко Святославу кь Мьстиславичю прося у него Червьна: “ать ми будеть 
ту сhдячи добро слати в Галичь; аже ти сяду в Галичи, то Бужьскъ твой 
возъворочю й 3 городы придамъ к тому”. Святославъ же да єму, и кресть к 
нему цhлова помагати єму. И поиде Володимиръ кь Червьну и с матерью, 
и усрhте й вhсть отъ Святополка изъ Галича: “Поhдь вборзh: отца ти єсми 
яли, й приятели єго Чаргову чадь избилh, — а се твой ворогъ Настасъка”. 
Галичани же накладьше огнь сожгоша ю, а сына єя в заточениє послаша, а 
князя водивше ко кресту, яко ему имhти княгиню въ правду. И тако ула-
дивше ся». (Іпат[іївський] л[ітопис], с. 385, під р[оком] 1173)*.

Більше ніде нема мови про осіб сеї трагедії (з виїмком самого Ярослава 
й Володимира*, розуміється), і взагалі з галицького життя часів Ярослава 
відомо нам незвичайно мало. Приходиться орудувати аналогією з того, що 
взагалі знаємо про українське життя сих часів і про галицькі відносини, як 
вони розкриваються пізнішими подіями. Се я й старався зробити, щоб дати 
можливо живий образ тодішнього життя.

Деталі трагедії відступають на другий план перед сим завданням уві-
йти в дух часу, в суспільні суперечності, що півстоліття пізніше проявили 
себе великою “мятежжю” Галичини*, і в ті комбінації культурних течій — 
українських, візантійських, західних, що роблять такою інтересною сю добу 
українського, особливо — західноукраїнського життя. Коли кому-небудь 
здадуться чужими й неймовірними подробиці обстанови або мова осіб, то я 
прошу не піддатись сьому першому вражінню. Українське життя тієї доби 

В хаті потроху темніє. Яким, поки комісари виходять, з поклоном приступає 
до гетьмана, їх розмови не чути.

Вбігає осаул.

О с а ул. Там, батьку, люде знов приловили кількох кодацьких, що до 
комісарської господи наважилися тікати. А твоя милість не велів. Люде 
бити взялися.

Ге тьман. Скажи, щоб пустили. Видати їх не годиться, а котрого щастя, 
що втече, не кажи їх дуже ловити, а боронь Боже — бити. Ми з того бід-
ніші не будемо. (Осаул виходить. Гетьман до старшини, з утомою).  
І нам, панове, час на спочинок. Притомилися. Та не одно й обдумати треба. 
Рання рада від вечірньої мудріша, кажуть.

Старшина прощається й починає розходитись.

Д о к і я  (прокрадається до Якима, що все ще стоїть, чекаючи, 
аж старшина вийде). Чую, що й ти їдеш, Якимочку, в далеку дорогу?

Я к и м  (з радісним заспокоєнням). Їду, Докіє! Скінчилося. Гора з 
плеч упала!

Д о к і я. Приходь же попрощатися. (З ваганням). Я вже тебе не по-
бачу потім, Якиме! (Значуще). Знаєш?

Я к и м  (спокійно і також радісно). Що Бог судив, Докіє! (Докія 
непомітно обіймає його).

Темніє більше. З других покоїв вибігає Хмельницька й підбігає до гетьмана, 
що в утомленій позі сидить на ослоні, — вона падає на коліна, обіймаючи його.

Х м е л ь н и ц ь к а. Богдане, що ж се? Війна? А ти ж казав!?
Ге т ь м а н. Не можна инакше, Олено! Буде, як люде хочуть. (Хмель-

ницька тихо плаче).
Х о р  п а р у б к і в  (десь за сценою):

Ой, де вони йдуть, там луги гудуть, 
Поперед себе вороженьків лавою женуть...
І зійшла зоря, осіяла всіх —
Підіймається наша Україна,
Весь хрещений світ.

Ге т ь м а н. Підіймається! І хто спинить її? Нема сили такої.
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ЯРОСЛАВ ОСМОМИСЛ

Коротке й скупе літописне оповідання про родинну трагедію Ярослава 
Осмомисла* здавна притягало до себе мою увагу. Бажалось відгадати, що 
криється за сими сухими, мертвими словами літописі, наповнити їх живим 
змістом, побачити в плоті й крові людей, що виступали в сій трагедії. Там, 
де кінчиться право й можливості історика, хотілось ужити на се можли-
востей і засобів літературної творчости. Оброблюючи в 1899–1900 рр. 
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начерки спочили десь між моїми львівськими паперами. Тепер, не можучи 
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сыномъ с Володимиромъ, и Константинъ Сhрославичъ, и мнози бояре с 
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Деталі трагедії відступають на другий план перед сим завданням уві-
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Ге тьман. Скажи, щоб пустили. Видати їх не годиться, а котрого щастя, 
що втече, не кажи їх дуже ловити, а боронь Боже — бити. Ми з того бід-
ніші не будемо. (Осаул виходить. Гетьман до старшини, з утомою).  
І нам, панове, час на спочинок. Притомилися. Та не одно й обдумати треба. 
Рання рада від вечірньої мудріша, кажуть.

Старшина прощається й починає розходитись.

Д о к і я  (прокрадається до Якима, що все ще стоїть, чекаючи, 
аж старшина вийде). Чую, що й ти їдеш, Якимочку, в далеку дорогу?

Я к и м  (з радісним заспокоєнням). Їду, Докіє! Скінчилося. Гора з 
плеч упала!

Д о к і я. Приходь же попрощатися. (З ваганням). Я вже тебе не по-
бачу потім, Якиме! (Значуще). Знаєш?

Я к и м  (спокійно і також радісно). Що Бог судив, Докіє! (Докія 
непомітно обіймає його).

Темніє більше. З других покоїв вибігає Хмельницька й підбігає до гетьмана, 
що в утомленій позі сидить на ослоні, — вона падає на коліна, обіймаючи його.

Х м е л ь н и ц ь к а. Богдане, що ж се? Війна? А ти ж казав!?
Ге т ь м а н. Не можна инакше, Олено! Буде, як люде хочуть. (Хмель-

ницька тихо плаче).
Х о р  п а р у б к і в  (десь за сценою):

Ой, де вони йдуть, там луги гудуть, 
Поперед себе вороженьків лавою женуть...
І зійшла зоря, осіяла всіх —
Підіймається наша Україна,
Весь хрещений світ.

Ге т ь м а н. Підіймається! І хто спинить її? Нема сили такої.
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містило в собі багато такого, що відпало потім; а розмовам я свідомо бажав 
надати кольорит того часу, вводячи елементи тодішньої мови, яка для свого 
часу була такою ж українською, як пізніша мова козацької доби або мова 
часів відродження.

Щоб зробити акцію більш інтенсивною, події зсунено докупи, з деяким 
порушенням хронології: тим способом приїзд Андроніка*, що в дійсності 
ставсь за кілька літ після останнього походу кн[язя] Івана Берладника*, 
ввійшов до сеї акції. Введено до неї ще поетичний образ, в традиції по-
збавлений всякої хронології — билинного Чурила Пленковича*. Гадки про 
те, що ся постать належить до галицького життя більше-менше сеї доби, 
давно вже були висловлені дослідниками билинної поезії.

Ще одна маленька подробиця. Літопись зве нещасливих героїв трагедії 
“Чарговою чаддю”. Місцева традиція задержала пам’ять її в назві села 
Чагрова під Галичем*, і я вважав за краще піти за нею в формі сього імени.

В нинішніх обставинах своєї роботи я не міг сягнути до давніших об-
роблень сього літописного епізоду, даних деякими давнішими галицькими 
письменниками*, щоб побачити, в чім я сходжусь або розходжусь з ними 
в його представленню. Але се й не має особливого значіння.

О с о б и:
К н я з ь  Я р о с л а в  О с м о м и с л  галицький, в прологу має двадцятий 

рік, в діях — під сорок, в образах — за п’ятдесят.
К н я г и н я  О л ь г а, його жінка, о два роки старша від Ярослава.
К н я ж и ч  В о л о д и м и р, син її й Ярослава, вісімнадцять літ.
С в я т о п о л к, князь без волости, в службі у кн. Ярослава, середовіч.
Н а с т у с я  Ч а г р і в н а, о три роки молодша від князя.
К н я ж и ч  О л е г, син Настусі від Ярослава.
С т а р и й  Ч а г р о — батько Настусі.
Р а т ь ш а — її брат.
В а р в а р а — жінка Ратьші.
Ку з ь м а, владика галицький.
Ж и р о с л а в, тисяцький галицький.
Гр и г о р і й, дворський княжий.
С і р о с л а в, кормилець Ярославів, в прологу підстаркуватий, в діях — 

дуже старий.
К о н с т а н т и н  (Коснятин, Костянтин), його син.
К а т ер и н а, Константинова донька за Чурилом.
П л е н к о  С у р о ж а н и н, багатий боярин.
Ч у р и л о, його син, молодик.

В о р о т и с л а в
С уд и с л а в 
С т а н и с л а в      бояреД о м а ж и р
Я р о п о л к
М с т и б о г
В а с и л ь к о  Ж и р о с л а в и ч
М и р о с л а в  Х р и с т и н и ч  молоді
Д а м ’ я н  Гр и г о р і є в и ч  боярські
М и х а л к о  Д о б р о с л а в и ч  сини
К л и м  В о р о т и с л а в и ч
А н д р о н і к  К о м н е н, царевич грецький.
Д у х о в н а  о с о б а  з його двору.
В а с и л і й, ігумен суздальський.
Д о б р о г о с т, боярин смоленський.
К о н ю х  кн. Ольги.
М а м к а  кн. Олега.
Д я д ь к о  кн. Олега.
Гуд о ч н и к.
Бояре і боярські сини. Слуги княжі й царевичеві. Княжі ловці. Мужі 

галичане. Дівчата й парубки з Бобровників під Галичем. Каліки-прочане.
Діється в Галичі і під Галичем в середніх десятиліттях XII віку.

ОБРАЗ
Ярослав Осмомисл сидить високо на своїм золотокованім престолі. З 

лівого боку (від глядача) — лучники, з правого — мечники, дворський і 
инші бояри. На верхнім ступені престолу — молодий княжич Олег. На 
переді — співець з гуслями. На заднім плані направо — верхи Карпатів, 
підперті залізними полками, наліво — Дунай, замкнений залізною брамою, 
перед котрою стоять ключники.

Завіса підноситься при мольній мелодії*, вона звучить весь час, поки 
видний образ (3–5 хвилин). Підіймається завіса — спочатку дуже про-
зора, потім густіша. Далі підіймається перед нею ліс.

ПРОЛОГ
С п о м и н и  к н я з я  Я р о с л а в а

Глибокий густий ліс, без сліду дороги. З-за кущів показується ловчий, який 
поволі поступає, неспокійно розглядаючись. За ним другий.

1  л о в ч и й. Ні, се не Красний Лог, тисини там нема. Ні-ні! Хто чув 
тисину там? Не правда ж, брате?

š
š
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письменниками*, щоб побачити, в чім я сходжусь або розходжусь з ними 
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О с о б и:
К н я з ь  Я р о с л а в  О с м о м и с л  галицький, в прологу має двадцятий 

рік, в діях — під сорок, в образах — за п’ятдесят.
К н я г и н я  О л ь г а, його жінка, о два роки старша від Ярослава.
К н я ж и ч  В о л о д и м и р, син її й Ярослава, вісімнадцять літ.
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С т а р и й  Ч а г р о — батько Настусі.
Р а т ь ш а — її брат.
В а р в а р а — жінка Ратьші.
Ку з ь м а, владика галицький.
Ж и р о с л а в, тисяцький галицький.
Гр и г о р і й, дворський княжий.
С і р о с л а в, кормилець Ярославів, в прологу підстаркуватий, в діях — 

дуже старий.
К о н с т а н т и н  (Коснятин, Костянтин), його син.
К а т ер и н а, Константинова донька за Чурилом.
П л е н к о  С у р о ж а н и н, багатий боярин.
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В а с и л ь к о  Ж и р о с л а в и ч
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М и х а л к о  Д о б р о с л а в и ч  сини
К л и м  В о р о т и с л а в и ч
А н д р о н і к  К о м н е н, царевич грецький.
Д у х о в н а  о с о б а  з його двору.
В а с и л і й, ігумен суздальський.
Д о б р о г о с т, боярин смоленський.
К о н ю х  кн. Ольги.
М а м к а  кн. Олега.
Д я д ь к о  кн. Олега.
Гуд о ч н и к.
Бояре і боярські сини. Слуги княжі й царевичеві. Княжі ловці. Мужі 

галичане. Дівчата й парубки з Бобровників під Галичем. Каліки-прочане.
Діється в Галичі і під Галичем в середніх десятиліттях XII віку.

ОБРАЗ
Ярослав Осмомисл сидить високо на своїм золотокованім престолі. З 

лівого боку (від глядача) — лучники, з правого — мечники, дворський і 
инші бояри. На верхнім ступені престолу — молодий княжич Олег. На 
переді — співець з гуслями. На заднім плані направо — верхи Карпатів, 
підперті залізними полками, наліво — Дунай, замкнений залізною брамою, 
перед котрою стоять ключники.

Завіса підноситься при мольній мелодії*, вона звучить весь час, поки 
видний образ (3–5 хвилин). Підіймається завіса — спочатку дуже про-
зора, потім густіша. Далі підіймається перед нею ліс.

ПРОЛОГ
С п о м и н и  к н я з я  Я р о с л а в а

Глибокий густий ліс, без сліду дороги. З-за кущів показується ловчий, який 
поволі поступає, неспокійно розглядаючись. За ним другий.

1  л о в ч и й. Ні, се не Красний Лог, тисини там нема. Ні-ні! Хто чув 
тисину там? Не правда ж, брате?

š
š
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2  л о в ч и й. Проклятий заєць збив нас з дороги.
1  л овчий. Заєць не простий. Видно, лісовий дід нас збиває. Блуд се був.
2  л о в ч и й. Прийдеться затрубити. (Береться за ріг).
1  л о в ч и й. Ей, біда буде! Старий загнівається.
2  л о в ч и й. Сполошимо звіря, а нічого робить. (Трубить).
1  л о в ч и й (послухавши). Нічого не чути. Ну, та й не диво, коли блуд.
2  л о в ч и й. От бісова химера.
1  л о в ч и й. Не згадуй, не гніви! А! От діда лісового слід. (З торби 

витягає окраєць хліба). Соли нема у тебе?
2 ловчий, знайшовши, подає сіль.
1  л о в ч и й. По-доброму воно й добре. (Посоливши окраєць, кладе 

в дупло великого бука). Годуйся, діду добрий, годуйся нівроку.
2  л о в ч и й. А я все-таки краще затрублю ще раз.
1  л о в ч и й. Ні, то вже лиши!.. Чекай. (Надслухує). От бач і голос.
2  л о в ч и й (надслухує). Та ніби... 
1  л о в ч и й. По-доброму, воно й добре, кажу. Діда погодували, от він 

і виведе нас.
Ідуть далі, виходять за сцену. По хвилі — третій і четвертий ловчий.
3  л о в ч и й. Та вже ж! Он і слід.
4  л о в ч и й. А вже, і я кажу, що так воно показувало. Диви, і дідові 

лісовому страва!
3  л о в ч и й. Ніхто, як Михно, певно! Не забуде погодувати — і лісо-

вого, і водяного, і болотяного.
4  л о в ч и й. Не бійсь, не завадить. Михно, брате, также не дурень!
Проходять слідом перших ловчих. Сцена порожня. Скиглить яструб десь 

високо. За хвилю — молодий княжич Ярослав з кормильцем Сірославом, за 
ними оподалік — кілька ловців.

Я р о с л а в. Та й ліс, ну, ліс! Немов від сотворіння світу в нім не ступало 
людської ноги. Ловці он наші бач — уперше слід продерли! Пройдемо — й 
знов сей слід кущі сховають, щоб иншим не кортіло. А день який! П’янить, 
немов вино злотисте царгородське. Не знаю сам, чого так радісно мені?

С і р о с л а в. Молодість, княже любий! Доти й радісно, поки молодий.
Я р о с л а в. Так ти собі думаєш, дядьку! Чи, може, твоя молодість 

була весела? А моя темна, понура, як досвітній ранок... Але не сьогодні. 
Сьогодні все сміється круг мене. Небо обіймає землю і сонячне світло ви-
ціловує кожду гіллячку, кождий листок. І я б обіймав, пестив би, цілував би 
кожду травинку, кождий камінець. Братався б з кождим деревом, танцював 
і скакав би з вітром перелетним. Ти смієшся, дядьку?

С і р о с л а в. Ні, я не сміюся. Тішуся. Тішся і радій, сину любий, поки 
молодість в тілі, поки радість у серці. Тепер тебе все тішить: кождий лис-

ток і кождий камінець, а потім не потішать і всі скарби світові. Набирайся 
змолоду радости — на ціле життя.

Я р о с л а в. Ти добрий, дядьку! Ти не жалуєш мені радости, хоч і сам 
старий. Мені здається, що старі завидують її молодим, а се так гірко, що 
люди завидують і заважають оден другому. Коли так радісно, хотілося б, 
щоб усім було радісно. Душа до всіх людей, до всього світу розкривається. 
І так стає сумно.

С і р о с л а в (задумано). Сумно!
Я р о с л а в. Коли так радісно, так усе сміється навколо, подумаєш, як 

багато лиха й неправди на світі, й стане тяжко. (Помовчавши, серйозно): 
Ти думаєш, дядьку, я не бачу, який батько людям тяжкий, скільки від нього 
горя і сліз ллється?

С і р о с л а в. Судити батька не годиться. Батько твій — князь великий 
і мудрий, землю свою розстроїв і убезпечив!

Я р о с л а в. Знаю, знаю! Все знаю! Угрів побив і ляхів, князів руських 
і волинських, і все таке. Тільки — чи не можна було те все инакше? Як 
згадаю брата Івана, що він бездомний по світі блукає по чужих краях, — 
Володарів внук*, як і я — старший від мене, отчич перемиський... Батько 
його отчину держить... Не гнівайся, дядьку! Не від тебе чув се, так. Але 
се правда. І до Галича він має право, по правді сказавши. Жаль і сором! 
(Сірослав хоче перебити). Так, ти хочеш сказати! Знаю все. І що батько 
то мудро порадив. Тільки мудрість його не добра. Нема щастя від неї ні 
людям, ні йому самому. І мені світ застить. Каже їхати на чужу сторону, 
женитись біг зна куди, на кінець світу. Там, кажуть, люде і сонця не бачать, 
цілий рік зима у них, з шкіри звірячої не вилазять, так зашиті в ній і ходять.

С і р о с л а в. Ну, де Ростов, а де та сторона! То коло Студеного моря, 
за Зелізними воротами*...

Я р о с л а в  (в иншім тоні). Отаку жінку, в шкіру зашиту, висватає 
мені батько. (Сміється). Га, дядьку?

Проходить направо в ліс, Сірослав і ловці за ним.

О д м і н а
Поляна серед лісу. Чути голоси. З правого боку вибігає гурма дівчат, за 

ними парубки.
Д і в ч а т а. От гарне містечко, рівненьке, сестрички. Ставайте по сей 

бік. Не так густо! Добрине, відступися!
П а р у б к и. Не товптеся, чекайте! Лазуря пустіть направо, він коно-

водом буде. Ставайте стіною против стіни!..
Н а с т у с я. Мене в середину пустіть, сестрички. Станиле, Станиле, я 

против тебе!
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2  л о в ч и й. Проклятий заєць збив нас з дороги.
1  л овчий. Заєць не простий. Видно, лісовий дід нас збиває. Блуд се був.
2  л о в ч и й. Прийдеться затрубити. (Береться за ріг).
1  л о в ч и й. Ей, біда буде! Старий загнівається.
2  л о в ч и й. Сполошимо звіря, а нічого робить. (Трубить).
1  л о в ч и й (послухавши). Нічого не чути. Ну, та й не диво, коли блуд.
2  л о в ч и й. От бісова химера.
1  л о в ч и й. Не згадуй, не гніви! А! От діда лісового слід. (З торби 

витягає окраєць хліба). Соли нема у тебе?
2 ловчий, знайшовши, подає сіль.
1  л о в ч и й. По-доброму воно й добре. (Посоливши окраєць, кладе 

в дупло великого бука). Годуйся, діду добрий, годуйся нівроку.
2  л о в ч и й. А я все-таки краще затрублю ще раз.
1  л о в ч и й. Ні, то вже лиши!.. Чекай. (Надслухує). От бач і голос.
2  л о в ч и й (надслухує). Та ніби... 
1  л о в ч и й. По-доброму, воно й добре, кажу. Діда погодували, от він 

і виведе нас.
Ідуть далі, виходять за сцену. По хвилі — третій і четвертий ловчий.
3  л о в ч и й. Та вже ж! Он і слід.
4  л о в ч и й. А вже, і я кажу, що так воно показувало. Диви, і дідові 

лісовому страва!
3  л о в ч и й. Ніхто, як Михно, певно! Не забуде погодувати — і лісо-

вого, і водяного, і болотяного.
4  л о в ч и й. Не бійсь, не завадить. Михно, брате, также не дурень!
Проходять слідом перших ловчих. Сцена порожня. Скиглить яструб десь 

високо. За хвилю — молодий княжич Ярослав з кормильцем Сірославом, за 
ними оподалік — кілька ловців.

Я р о с л а в. Та й ліс, ну, ліс! Немов від сотворіння світу в нім не ступало 
людської ноги. Ловці он наші бач — уперше слід продерли! Пройдемо — й 
знов сей слід кущі сховають, щоб иншим не кортіло. А день який! П’янить, 
немов вино злотисте царгородське. Не знаю сам, чого так радісно мені?

С і р о с л а в. Молодість, княже любий! Доти й радісно, поки молодий.
Я р о с л а в. Так ти собі думаєш, дядьку! Чи, може, твоя молодість 

була весела? А моя темна, понура, як досвітній ранок... Але не сьогодні. 
Сьогодні все сміється круг мене. Небо обіймає землю і сонячне світло ви-
ціловує кожду гіллячку, кождий листок. І я б обіймав, пестив би, цілував би 
кожду травинку, кождий камінець. Братався б з кождим деревом, танцював 
і скакав би з вітром перелетним. Ти смієшся, дядьку?

С і р о с л а в. Ні, я не сміюся. Тішуся. Тішся і радій, сину любий, поки 
молодість в тілі, поки радість у серці. Тепер тебе все тішить: кождий лис-

ток і кождий камінець, а потім не потішать і всі скарби світові. Набирайся 
змолоду радости — на ціле життя.

Я р о с л а в. Ти добрий, дядьку! Ти не жалуєш мені радости, хоч і сам 
старий. Мені здається, що старі завидують її молодим, а се так гірко, що 
люди завидують і заважають оден другому. Коли так радісно, хотілося б, 
щоб усім було радісно. Душа до всіх людей, до всього світу розкривається. 
І так стає сумно.

С і р о с л а в (задумано). Сумно!
Я р о с л а в. Коли так радісно, так усе сміється навколо, подумаєш, як 

багато лиха й неправди на світі, й стане тяжко. (Помовчавши, серйозно): 
Ти думаєш, дядьку, я не бачу, який батько людям тяжкий, скільки від нього 
горя і сліз ллється?

С і р о с л а в. Судити батька не годиться. Батько твій — князь великий 
і мудрий, землю свою розстроїв і убезпечив!

Я р о с л а в. Знаю, знаю! Все знаю! Угрів побив і ляхів, князів руських 
і волинських, і все таке. Тільки — чи не можна було те все инакше? Як 
згадаю брата Івана, що він бездомний по світі блукає по чужих краях, — 
Володарів внук*, як і я — старший від мене, отчич перемиський... Батько 
його отчину держить... Не гнівайся, дядьку! Не від тебе чув се, так. Але 
се правда. І до Галича він має право, по правді сказавши. Жаль і сором! 
(Сірослав хоче перебити). Так, ти хочеш сказати! Знаю все. І що батько 
то мудро порадив. Тільки мудрість його не добра. Нема щастя від неї ні 
людям, ні йому самому. І мені світ застить. Каже їхати на чужу сторону, 
женитись біг зна куди, на кінець світу. Там, кажуть, люде і сонця не бачать, 
цілий рік зима у них, з шкіри звірячої не вилазять, так зашиті в ній і ходять.

С і р о с л а в. Ну, де Ростов, а де та сторона! То коло Студеного моря, 
за Зелізними воротами*...

Я р о с л а в  (в иншім тоні). Отаку жінку, в шкіру зашиту, висватає 
мені батько. (Сміється). Га, дядьку?

Проходить направо в ліс, Сірослав і ловці за ним.

О д м і н а
Поляна серед лісу. Чути голоси. З правого боку вибігає гурма дівчат, за 

ними парубки.
Д і в ч а т а. От гарне містечко, рівненьке, сестрички. Ставайте по сей 

бік. Не так густо! Добрине, відступися!
П а р у б к и. Не товптеся, чекайте! Лазуря пустіть направо, він коно-

водом буде. Ставайте стіною против стіни!..
Н а с т у с я. Мене в середину пустіть, сестрички. Станиле, Станиле, я 

против тебе!
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Д і в ч и н а  (коло неї). Ні, Станило против мене! Против тебе Мончук. 
Правдо! Дивись!

Д р у г а  д і в ч и н а. Станиле, Станиле! Хто против тебе, Настуся чи 
Любина? Против кого ти стоїш?

П а р у б о к. Я против Настусі, тільки против Настусі!
Н а с т у с я. Мовчи, Марино!
Д і в ч и н а  (скраю). Цитьте, сестрички! Зачинайте всі враз.
Дві стіни стоять против себе і зачинають гру:
1  с т і н а. Ой ми в поле вийдемо, вийдемо,

Діду ладо, вийдемо, вийдемо!
2  с т і н а. Ми дорогу зайдемо, зайдемо,

Діду ладо, зайдемо, зайдемо!
1  с т і н а. А ми ріллю зоремо, зоремо,

Діду ладо, зоремо, зоремо!
2  с т і н а. А ми коні пустимо, пустимо,

Діду ладо, пустимо, пустимо! 
1  с т і н а. А ми просо посієм, посієм (і т. д)..

А ми просо витопчім, витопчім (і т. д)..
З лівого боку показуються ловчі 1 і 2 і розглядаються.

Парубки. Чекайте, стійте, дівчата! Се якісь чужі. Відки вони взялися?
Дівчата збігаються з криком докупи.
1  п а р у б о к (до ловчих). Що ви за люде?
2  л о в ч и й. Ми? Княжі ловчі, хіба не бачиш?
Д і в ч а т а  (з переляком і цікавістю). Княжі ловчі? Дивіться, які 

страшні. Та де, зовсім не страшні!
1  л о в ч и й. Так, так! Ми княжі ловчі! Не бійтеся, добрі люде! До-

бридень вам!
1  п а р у б о к. І вам добридень! Але звідки ви сюди прибились?
2  л о в ч и й. А що ж то за біда? Чи нам сюди ходу нема? Ми княжі 

люде, нам скрізь дорога вільна.
1  л о в ч и й. Заблудили, без сорому казка. Блуд нас закрутив, та добрий 

дід, дякувати йому, до вас справив!..
Надходять 3 і 4 ловчі.
3  л о в ч и й. На грище, видно, попали. Що ж, приставаймо й ми до них.
4  л о в ч и й. Дівчата гарні, нівроку. (Приступає до Настусі). До-

бридень, дівчино, як тебе величати?..
Д і в ч а т а. Ой, він чіпляється до нас! Братики, чого він до Настусі 

пристає!
2  п а р у б о к. Чого хочеш, чоловіче, від дівчини?

1  л о в ч и й. Лиши, Воято, не полохай дівчат!
3  л о в ч и й. Я не полохаю. Що ж, як ми на грище трапили, чому б і 

нам не погратись?
2  п а р у б о к. Хто тебе на грище кликав? Ми тебе не знаємо, і з тобою 

не пристаємо.
3  п а р у б о к. З нами ходи погратись, коли охота, а дівчат не зачіпляй.
3  л о в ч и й. Ти охочий зо мною гратися? Що ж, давай. (Приступає 

до нього).
1  л овчий (стримуючи Вояту). Он який-бо ти скорий... По-доброму 

треба, а ти зараз до свари приводиш!
4  л о в ч и й. Відчепися, Михно, що ти мені за наставник!
П а р у б к и. Не піддавайся, братця. Що вони, як собі пірця повтикали, 

так уже й велике свято? За шию його та й у воду, вражого сина!
Серед крику й замішання з лісу виходить Ярослав з Сірославом і иншими 

ловчими.
С і р о с л а в. А то що за крик? Видно, наші ловці зачепились з людьми.
3  л о в ч и й. Та тут на грище натрапили.
Я р о с л а в. Добре ми грище! Чому ж з людьми завели свару? Воято, се 

ти тут воюєш? От маєш. Не годиться! Перестань. А ви, браття і дружино, 
нічого не бійтеся! Се княжі люде, вони вам нічого не зроблять. 

С і р о с л а в. Се молодий княжич ваш, Ярослав, мужі!
П а р у б к и. Милостивому князеві чолом б’ємо! Добрий день, княже 

наш господине! Щасливо прибуваєш, княже!
Я р о с л а в. Добридень і вам, браття. Перебили ми вам забаву, виба-

чайте!
С і р о с л а в. Помилилися й заблудили, і не знаємо, куди забилися.
П а р у б к и. А се Мокрий Слід зветься, від Бобровників.
1  л о в ч и й. Мокрий Слід, гай-гай, куди нас дід вивів! Та се, від Крас-

ного Логу годин буде зо три, ну-ну.
Я р о с л а в. Нічого, невелика біда. Спічнемо тут, коли так. Дістаньте, 

браття, що там єсть у нас.
С і р о с л а в. Он тут на горбочку добре буде.
Я р о с л а в. І вас, браття, просимо з нами пополуднувати. Сідайте, ді-

вчатка, розгостіться. 
Помалу, з церемоніями сідають.
2  л о в ч и й (дістаючи страву). Отак, княже господине! Пішли ми 

на кози, а уловили вепра! Не добрі ми ловці? (Сміх).
1  л о в ч и й. Стрілець стріляє, Бог стріли носить.
2  п а р у б о к. Ну, вепра бисьте тут не встрілили. Се під Тисьменицю, 

туди бувають.
3  п а р у б о к. І під Угольїнками, я чував, що бувають.
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Д і в ч и н а  (коло неї). Ні, Станило против мене! Против тебе Мончук. 
Правдо! Дивись!

Д р у г а  д і в ч и н а. Станиле, Станиле! Хто против тебе, Настуся чи 
Любина? Против кого ти стоїш?

П а р у б о к. Я против Настусі, тільки против Настусі!
Н а с т у с я. Мовчи, Марино!
Д і в ч и н а  (скраю). Цитьте, сестрички! Зачинайте всі враз.
Дві стіни стоять против себе і зачинають гру:
1  с т і н а. Ой ми в поле вийдемо, вийдемо,

Діду ладо, вийдемо, вийдемо!
2  с т і н а. Ми дорогу зайдемо, зайдемо,

Діду ладо, зайдемо, зайдемо!
1  с т і н а. А ми ріллю зоремо, зоремо,

Діду ладо, зоремо, зоремо!
2  с т і н а. А ми коні пустимо, пустимо,

Діду ладо, пустимо, пустимо! 
1  с т і н а. А ми просо посієм, посієм (і т. д)..

А ми просо витопчім, витопчім (і т. д)..
З лівого боку показуються ловчі 1 і 2 і розглядаються.

Парубки. Чекайте, стійте, дівчата! Се якісь чужі. Відки вони взялися?
Дівчата збігаються з криком докупи.
1  п а р у б о к (до ловчих). Що ви за люде?
2  л о в ч и й. Ми? Княжі ловчі, хіба не бачиш?
Д і в ч а т а  (з переляком і цікавістю). Княжі ловчі? Дивіться, які 

страшні. Та де, зовсім не страшні!
1  л о в ч и й. Так, так! Ми княжі ловчі! Не бійтеся, добрі люде! До-

бридень вам!
1  п а р у б о к. І вам добридень! Але звідки ви сюди прибились?
2  л о в ч и й. А що ж то за біда? Чи нам сюди ходу нема? Ми княжі 

люде, нам скрізь дорога вільна.
1  л о в ч и й. Заблудили, без сорому казка. Блуд нас закрутив, та добрий 

дід, дякувати йому, до вас справив!..
Надходять 3 і 4 ловчі.
3  л о в ч и й. На грище, видно, попали. Що ж, приставаймо й ми до них.
4  л о в ч и й. Дівчата гарні, нівроку. (Приступає до Настусі). До-

бридень, дівчино, як тебе величати?..
Д і в ч а т а. Ой, він чіпляється до нас! Братики, чого він до Настусі 

пристає!
2  п а р у б о к. Чого хочеш, чоловіче, від дівчини?

1  л о в ч и й. Лиши, Воято, не полохай дівчат!
3  л о в ч и й. Я не полохаю. Що ж, як ми на грище трапили, чому б і 

нам не погратись?
2  п а р у б о к. Хто тебе на грище кликав? Ми тебе не знаємо, і з тобою 

не пристаємо.
3  п а р у б о к. З нами ходи погратись, коли охота, а дівчат не зачіпляй.
3  л о в ч и й. Ти охочий зо мною гратися? Що ж, давай. (Приступає 

до нього).
1  л овчий (стримуючи Вояту). Он який-бо ти скорий... По-доброму 

треба, а ти зараз до свари приводиш!
4  л о в ч и й. Відчепися, Михно, що ти мені за наставник!
П а р у б к и. Не піддавайся, братця. Що вони, як собі пірця повтикали, 

так уже й велике свято? За шию його та й у воду, вражого сина!
Серед крику й замішання з лісу виходить Ярослав з Сірославом і иншими 

ловчими.
С і р о с л а в. А то що за крик? Видно, наші ловці зачепились з людьми.
3  л о в ч и й. Та тут на грище натрапили.
Я р о с л а в. Добре ми грище! Чому ж з людьми завели свару? Воято, се 

ти тут воюєш? От маєш. Не годиться! Перестань. А ви, браття і дружино, 
нічого не бійтеся! Се княжі люде, вони вам нічого не зроблять. 

С і р о с л а в. Се молодий княжич ваш, Ярослав, мужі!
П а р у б к и. Милостивому князеві чолом б’ємо! Добрий день, княже 

наш господине! Щасливо прибуваєш, княже!
Я р о с л а в. Добридень і вам, браття. Перебили ми вам забаву, виба-

чайте!
С і р о с л а в. Помилилися й заблудили, і не знаємо, куди забилися.
П а р у б к и. А се Мокрий Слід зветься, від Бобровників.
1  л о в ч и й. Мокрий Слід, гай-гай, куди нас дід вивів! Та се, від Крас-

ного Логу годин буде зо три, ну-ну.
Я р о с л а в. Нічого, невелика біда. Спічнемо тут, коли так. Дістаньте, 

браття, що там єсть у нас.
С і р о с л а в. Он тут на горбочку добре буде.
Я р о с л а в. І вас, браття, просимо з нами пополуднувати. Сідайте, ді-

вчатка, розгостіться. 
Помалу, з церемоніями сідають.
2  л о в ч и й (дістаючи страву). Отак, княже господине! Пішли ми 

на кози, а уловили вепра! Не добрі ми ловці? (Сміх).
1  л о в ч и й. Стрілець стріляє, Бог стріли носить.
2  п а р у б о к. Ну, вепра бисьте тут не встрілили. Се під Тисьменицю, 

туди бувають.
3  п а р у б о к. І під Угольїнками, я чував, що бувають.
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2  п а р у б о к. Може, а тут таки нема, і не чув ніхто.
С і р о с л а в. Хто ж нам за господиню, за королівну буде, приймати нас 

та частувати?
Д і в ч а т а. Настуся Чагрівна! Настуся у нас за королівну!
Н а с т у с я. Ой, що ж ви мене соромите, сестрички!
С і р о с л а в. Не зроби нам сорому, а зроби честь князеві і нам, дівчино 

красна!
Н а с т у с я  (соромлячися, приймає срібну сулію і, наливши, з по-

клоном подає чару князеві). Будь ласкав, княже господине!
Ярослав (з цікавістю і замилованням приглядається їй). Спасибі 

за честь, дівчино красна, королівно ясна!
Н а с т у с я  (прийнявши чару, підносить Сірославові). Будь ласкав, 

отче господине!
С і р о с л а в. Спасибі, дочко! (Випиваючи). Будь здорова і ти! Видно 

по тобі чесний рід і добрих батьків, що нас так красно приймаєш. Бачиш, 
як випив, так і згадав, що знаю твого батька — молодший від мене років 
може о п’ять, високий і на лиці ясний, а волос темний.

Н а с т у с я. Не так темний, бо й побіліло вже багато, отче господине! 
(Частує по черзі инших).

С і р о с л а в. Так-так, знав його здавна! За старого князя Володаря, 
либонь. Але давно не бачив, давно!

Н а с т у с я. Та, мабуть. Не охочий до городу. Дома господарить. При-
зволяйтеся, браття!

2  п а р у б о к. Отак не думали, не гадали, до князя на пир попали.
Я р о с л а в. Та тут уже вибачайте, браття! А прошу коли до мене на 

двір загостити.
П а р у б о к. Спасибі, княже милостивий. Дякуємо за ласку і страву!
Закусивши, підіймаються.
С і р о с л а в. Ну що ж, либонь і нам пора. Нерано вже.
1  л о в ч и й. Нічого, дід нас справить. Бачу, що він уже нас прийняв у 

свою ласку!
Встають, ловчі збирають посуд і останки страви.
С і р о с л а в  (порядкує). Так, зав’яжи міцніше! Не туди — удариш 

чимсь, от і пропало. Дай сюди! (Ловці метушаться).
Я р о с л а в  (підходячи до Настусі). Справді, добрий дід завернув нас 

з нашої дороги і завів нас сюди. Без його не побачили б ми тебе.
Н а с т у с я . Нема чого й бачити.
Я р о с л а в. Смієшся хіба з мене, чи й справді не знаєш! Такої гарної 

дівчини не доводилося мені видати.
Н а с т у с я. Хіба ти смієшся з мене, княже. Я заплачу з сорому, що ти 

мене на глум береш.

Я р о с л а в. Ні, вір мені (з запалом, спішно, щоб не перебили) — 
відколи я дивлюсь на світ, я не видав такої краси. Очі твої як зорі... (Вдив-
ляється). Як криниці глибокі. Заглянеш — і тягне, і страшно заглянути — 
дух захоплює. А заговориш — як джуркало дзвенить, і грає, як музика, 
сопілі тихі. Засмієшся — немов золото розсипалось і побігло по світлиці.

Н а с т у с я. Що ти говориш, княже! Перестань, почують — будуть з 
мене сміятися, що ти мене дуриш.

Я р о с л а в. Нехай чують! Я не дурю. Ти мені життя освітила...
С і р о с л а в  (здалека). Ну, княже! Ідемо? Готово ніби.
Я р о с л а в. То й добре! Ідіть, я за вами зараз! (До Настусі). Твоє 

лице тепер не зійде мені з очей, і голос твій лунатиме в ухах у мене куди не 
піду. Я не матиму спокою, поки тебе не побачу знову.

Н а с т у с я  (настрашено). Не годиться тобі, княже, мене шукати, за 
мною їздити. Ти славу пустиш на мене! Я не хочу! Я чесного роду, і зроду 
не чув ніхто лихої слави на нас!

Я р о с л а в. Ніхто не буде знати, як я знайду тебе. А тільки без тебе 
жити не буду.

С і р о с л а в  (здалека). Агов, княже!
Я р о с л а в. Іду вже, йду! Будь здорова, Настусю, і не бійсь мене, — я 

б краще умер, якби мав тобі кривду зробити! Ти мені мила — миліша над 
усе! Я не буду жити, коли не побачу тебе!

Іде. Дівчата й хлопці приступають до Настусі.
Д і в ч а т а. Що він говорив тобі, Настуню? Який гарний княжич! Такий 

молодий, а так дивиться сміливо! Справді, як сокіл ясний.
Н а с т у с я  (мовчить оголомшена, потім починає раптом плака-

ти). Ах дівчаточки, сестрички мої...
Д і в ч а т а. Настуню, чого ти плачеш? Може, він тобі сказав щось 

прикре...
Н а с т у с я. Ні, сестрички, він нічого не сказав лихого. Він говорив самі 

ласкаві слова.
Д і вч а т а. Він справді ласковий і добрий. Гордий справді, як королевич, 

а такий простий.
2  п а р у б о к. Справді, простий.
Н а с т у с я. Ходім, дівчатка, побіжім — ану хто скоріш?
Біжить, дівчата за нею.
1  п а р у б о к. Чорна вівця, біла вівця, оден дух овечий!
3  п а р у б о к. До чого ти?
1  п а р у б о к. Князі, кажу. Були б добрі, та тільки все одно князі.
2  п а р у б о к. Ходім за дівчатами, мерщій!
1  п а р у б о к. Лихо їх сюди на нашу путь принесло!
Ідуть за дівчатами.
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2  п а р у б о к. Може, а тут таки нема, і не чув ніхто.
С і р о с л а в. Хто ж нам за господиню, за королівну буде, приймати нас 

та частувати?
Д і в ч а т а. Настуся Чагрівна! Настуся у нас за королівну!
Н а с т у с я. Ой, що ж ви мене соромите, сестрички!
С і р о с л а в. Не зроби нам сорому, а зроби честь князеві і нам, дівчино 

красна!
Н а с т у с я  (соромлячися, приймає срібну сулію і, наливши, з по-

клоном подає чару князеві). Будь ласкав, княже господине!
Ярослав (з цікавістю і замилованням приглядається їй). Спасибі 

за честь, дівчино красна, королівно ясна!
Н а с т у с я  (прийнявши чару, підносить Сірославові). Будь ласкав, 

отче господине!
С і р о с л а в. Спасибі, дочко! (Випиваючи). Будь здорова і ти! Видно 

по тобі чесний рід і добрих батьків, що нас так красно приймаєш. Бачиш, 
як випив, так і згадав, що знаю твого батька — молодший від мене років 
може о п’ять, високий і на лиці ясний, а волос темний.

Н а с т у с я. Не так темний, бо й побіліло вже багато, отче господине! 
(Частує по черзі инших).

С і р о с л а в. Так-так, знав його здавна! За старого князя Володаря, 
либонь. Але давно не бачив, давно!

Н а с т у с я. Та, мабуть. Не охочий до городу. Дома господарить. При-
зволяйтеся, браття!

2  п а р у б о к. Отак не думали, не гадали, до князя на пир попали.
Я р о с л а в. Та тут уже вибачайте, браття! А прошу коли до мене на 

двір загостити.
П а р у б о к. Спасибі, княже милостивий. Дякуємо за ласку і страву!
Закусивши, підіймаються.
С і р о с л а в. Ну що ж, либонь і нам пора. Нерано вже.
1  л о в ч и й. Нічого, дід нас справить. Бачу, що він уже нас прийняв у 

свою ласку!
Встають, ловчі збирають посуд і останки страви.
С і р о с л а в  (порядкує). Так, зав’яжи міцніше! Не туди — удариш 

чимсь, от і пропало. Дай сюди! (Ловці метушаться).
Я р о с л а в  (підходячи до Настусі). Справді, добрий дід завернув нас 

з нашої дороги і завів нас сюди. Без його не побачили б ми тебе.
Н а с т у с я . Нема чого й бачити.
Я р о с л а в. Смієшся хіба з мене, чи й справді не знаєш! Такої гарної 

дівчини не доводилося мені видати.
Н а с т у с я. Хіба ти смієшся з мене, княже. Я заплачу з сорому, що ти 

мене на глум береш.

Я р о с л а в. Ні, вір мені (з запалом, спішно, щоб не перебили) — 
відколи я дивлюсь на світ, я не видав такої краси. Очі твої як зорі... (Вдив-
ляється). Як криниці глибокі. Заглянеш — і тягне, і страшно заглянути — 
дух захоплює. А заговориш — як джуркало дзвенить, і грає, як музика, 
сопілі тихі. Засмієшся — немов золото розсипалось і побігло по світлиці.

Н а с т у с я. Що ти говориш, княже! Перестань, почують — будуть з 
мене сміятися, що ти мене дуриш.

Я р о с л а в. Нехай чують! Я не дурю. Ти мені життя освітила...
С і р о с л а в  (здалека). Ну, княже! Ідемо? Готово ніби.
Я р о с л а в. То й добре! Ідіть, я за вами зараз! (До Настусі). Твоє 

лице тепер не зійде мені з очей, і голос твій лунатиме в ухах у мене куди не 
піду. Я не матиму спокою, поки тебе не побачу знову.

Н а с т у с я  (настрашено). Не годиться тобі, княже, мене шукати, за 
мною їздити. Ти славу пустиш на мене! Я не хочу! Я чесного роду, і зроду 
не чув ніхто лихої слави на нас!

Я р о с л а в. Ніхто не буде знати, як я знайду тебе. А тільки без тебе 
жити не буду.

С і р о с л а в  (здалека). Агов, княже!
Я р о с л а в. Іду вже, йду! Будь здорова, Настусю, і не бійсь мене, — я 

б краще умер, якби мав тобі кривду зробити! Ти мені мила — миліша над 
усе! Я не буду жити, коли не побачу тебе!

Іде. Дівчата й хлопці приступають до Настусі.
Д і в ч а т а. Що він говорив тобі, Настуню? Який гарний княжич! Такий 

молодий, а так дивиться сміливо! Справді, як сокіл ясний.
Н а с т у с я  (мовчить оголомшена, потім починає раптом плака-

ти). Ах дівчаточки, сестрички мої...
Д і в ч а т а. Настуню, чого ти плачеш? Може, він тобі сказав щось 

прикре...
Н а с т у с я. Ні, сестрички, він нічого не сказав лихого. Він говорив самі 

ласкаві слова.
Д і вч а т а. Він справді ласковий і добрий. Гордий справді, як королевич, 

а такий простий.
2  п а р у б о к. Справді, простий.
Н а с т у с я. Ходім, дівчатка, побіжім — ану хто скоріш?
Біжить, дівчата за нею.
1  п а р у б о к. Чорна вівця, біла вівця, оден дух овечий!
3  п а р у б о к. До чого ти?
1  п а р у б о к. Князі, кажу. Були б добрі, та тільки все одно князі.
2  п а р у б о к. Ходім за дівчатами, мерщій!
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ПЕРША ДІЯ
Світлиця в княжім дворі на Залукві. Старий Чагро, одягнений по-селянськи, 

але дуже чисто і охайно, входить до світлиці. Настуся стрічає його низьким по-
клоном.

Ч а г р о. Здорова, доню? Чи мирно? Як спала?
Н а с т у с я. Гаразд, як ви, батічку ясні? (Цілує його в руку, Чагро — 

її в голову).
Ч а г р о. Гаразд і ми. А княжич малий? (З усміхом).
Н а с т у с я  (усміхаючись і собі). Княжич? Княжич іще й о тій порі 

спить. Я його будити не веліла. Та розгостіться, прошу.
Ч а г р о. Спасибі, доню! Що ж, нехай спить — сили набирає. Нема 

чоловікові нічого здоровішого, як сон, а особливо малому. А Ратьша з ним?
Н а с т у с я. Я з ним лишила. І мамка коло нього.
Ч а г р о. Добре так. (Придивляючись). А ти, доню, нездорово ви-

глядаєш. Чи, може, так мені в старих очах жовто? Наче ти пожовкла? 
(Посміхаючись). Князь любить не буде.

На стус я  (тихо усміхаючись). Князь? (Швидко). А він не приїхав?
Ч а г р о . Ну, видко, що не приїхав. Ти перша б знала.
Н а с т у с я. Певно. (Павза). Тривожно мені. Може, й справді — як 

ви, батічку, кажете — що змарніла. Не маю спокою.
Ч а г р о. А то чого?
Н а с т у с я. Нема спокою. За все тривожусь. За вас, за сина, і за князя 

також. Ах, батічку, не на радість звела мене доля з ним! Краще мені було 
б князя не стрічати — ні я йому щастя не принесла, ні він мені.

Ч а г р о. Що сталося, того не вернути, і жалувати нема чого. Та й всяко 
було, — і добре, не саме зле, і дасть Біг добрий — ще чогось доброго і 
діждемось. Нехай лиш малий росте!

Н а с т у с я. Нехай щаслив росте маленький! Правда ваша, гріх мені 
нарікати тепера, без нього я б таки була до кінця зажурилася і сплакалася 
б. Аж Бог мене ним благословив.

Ч а г р о. Так, Боже благословення! Ніхто з Богом не говорив і його 
не бачив, і хто б того слухав, як там одні його волю в оден бік натягають, 
а другі — в другий. А тільки оден знак вірний — коли дитиною він дім 
поблагословив, значить, на нім його воля й ласка почиває. Тут уже як не 
мудруй — знак вірний. І тобі тішитись годиться, а не сумувати. Вірно 
говориться — де дитина мала в домі, ніщо лихе сили не має: не зносить 
ворожа сила дитячого духу і не може приступити.

На стус я. Може, що я так багато вже натужилася — що й тепер свому 
щастю боюся вірити. Все здається, що добре — то тільки омана, а щось 
упаде і в ще гірше нещастя введе.

Ч а г р о. Бог з ним, нащо його видумувати й накликати!

С л у г а  (кланяється Чагрові). На добридень, отче!
Ч а г р о. Здоров! А що там?
С л у г а. Од Коснятина прийшли, за князя питають.
Ч а г р о  (жваво). І Коснятин уже сюди дорогу взнав?
Н а с т у с я  (слузі). Скажи, що не знаємо ще й тепер, не було вісти.
Слуга з поклоном виходить.
Ч а г р о. Бачу, що не перший посол від нього.
Настуся. Та вчора приходили. Не чули, батічку, який там колот пішов?
Ч а г р о. А що? Не чув я, Бог з ним, не чув.
Н а с т у с я. Та що Чурило од дому відбився, кажуть, — до Домажи-

рової удовиці все заїздить — з усім двором своїм поїхав. А Коснятин за 
доньку розжалився.

Ча гро  (з легковаженням). От марнопляси, з жиру дуріють. Я думав, 
щось більше. А тому ноги перебити і був би кінець.

Настуся. Ну, батічку, Чурилові ноги перебити! У кого рука здійметься! 
На таку красу.

С л у г а  (вдруге входить). Просять ласки вашої — дати знати, скоро 
князь приїде. Кланяється, кажуть, боярин милості твоїй.

Ч а г р о. Диви!
С л у г а. Дуже жаль великий має. Молода, кажуть, смерть заподіяти 

собі хотіла. Стережуть її.
Ч а г р о. От з краси і потіха!
С л у г а. Кажуть, хвалиться Коснятин, що все у нього найкраще — і 

зятя на всю землю Галицьку найкращого взяв. А людям і зависно. Хоче 
Коснятин на нього князеві чолом бити, на владичний суд завдавати. А 
старий Пленко грозиться — він мене осоромить, я його не так осоромлю! 
Призабулися, каже, Сірославові діла, я їх нагадаю, — де поділися княжі 
скарби та узороччя.

Ч а г р о. Заюшилися, бачу. Ну, що ж, відправ їх, Настусю.
Н а с т у с я. Та скажи, що кланяємося, мовили, милості боярській, при-

шлемо отрока зараз. Та братові скажи!
Слуга виходить.
Ч а г р о. Як до князя, так і тобі поклонився. Тільки що княгинею не 

назвав.
Н а с т у с я. Ласкою княжою живемо, а не дай Бог чого...
Ч а г р о. Ну, не бійсь, тепер його малий вже не пустить, добре держить.
Н а с т у с я. Ні, я не про те. Але боронь Боже чого з князем. Отак 

особливо як його довго не бачу, як його в городі нема — думки обсядуть. 
А ну ж підіймуться люде! Сами знаєте, батічку — не люблять люде його, 
а в Галичу і надто.
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Ч а г р о. Що ж, і нема за що любити. Не забули старої кривди! Та й 
як забути! Скільки людей згинуло. Як худобу на різницях різали. Ще та 
кров на землі не засохла.

Н а с т у с я.Так то ж батько, не він!
Чагро. Певно, що батько, не хто чужий. А по батьку хто стол держить? 

На нього волості спали, на нього і жаль людський. Або не було за що? Та 
ж у цілім Галичі, як великий, не було дому, щоб не плакали по кимсь. І то 
по яких людях — щонайкращих! Певно, лядащо сидить за піччю тихо. В 
кім дух був та одвага, та думка якась у голові, ті й піднялися. І визбирано 
їх. Як пухир розтято. Присів Галич, уже й виду нема старого. Не дивилися 
б очі мої...

Н а с т у с я. Він і сам може кривавими то оплакав! Не раз жалував гірко 
на батька і перед нами.

Ч а г р о. Що жалувати! Жаль ваги не має. Може, й хотів би, щоб того 
не було — ну, а те, що батько тим усім придбав, аби таки йому зісталося. 
Пожалував, а дух той сам зістався. Батьківський! Як той боярський був 
годовалець, приятель і милостивець, таким і сей зістався. Не посміє з-під 
їх руки глянути. На короткім його тримають.

Р а т ь ш а  (входить, кланяється низько батькові). Чолом, батічку, 
як спали?

Ч а г р о  (цілується). Гаразд, як ви?
Р а т ь ш а. Гаразд. (До сестри). Малого чи будити? Мамка каже, що 

час уже, та я не велів.
Н а с т у с я. Добре, добре, нехай спить.
Ч а г р о. Нехай спить. Росте малий.
Н а с т у с я. Сильно росте. Сорочата раз у раз короткі.
Р а т ь ш а. Конюха Сем’юнка перемінити б треба. Худа совість зовсім, 

нічого не дбає, вже з раннього рана весел, а в обід уже й нема його, спить. 
Та ви инше гомоніли щось, батічку?

Ч а г р о. Так собі, нічого важного.
Н а с т у с я. Старину спам’ятали, про князя та боярів.
Р а т ь ш а. Ох, не люблять, не люблять. Верне його вражого сина, а 

котрий і переможе себе і заговорить, то наче в жупі в йому клекотить. 
Н а с т у с я. Ні, батічко не про те — старину, кажу, згадали, як Воло-

димир князь з боярами місто витяли.
Ч а г р о. За князя Івана, кажу. Та що старе згадувати. Теперішнього 

досить. Той же гадючий рід, шипить і в’ється.
Ратьша. Воно таки й не без нашої причини, коли правду сказати. Коли 

б ми від них не сторонили, може б, і вони не були до нас такі ненависні. 
А то ж і ми їм не солодкі, в великім і малім. Хоч би — не гнівайся, отче, 
одежею самою — якби ти боярські порти носив.

Ч а г р о  (з невдоволенням). Се все правда. Тільки старий я, і тяжко 
мені наломлювати себе. Який там уже мій вік! Мені вже гробову сорочку 
старати треба, не боярські порти. Смердить мені се все. На село б мені, я 
все кажу, не в городі тут.

Н а с т у с я  (з страхом). Ну, як же, батічку, мене серед ворогів моїх 
покинеш з синочком малим? Тільки при тобі й жива.

Ч а г р о. Та знаю, знаю. Тому й не йду. (До сина). Так що ти за 
Сем’юнка кажеш?

Р а т ь ш а. Розпустив челядь усю. Пропаде стадо. Тут от Нажир прий-
шов, жаліється. 

Ч а г р о. Єсть тут він, Нажир? 
Р а т ь ш а. Та от, у сінях чекає. 
Ча гро. Ходім, попитаємо. (До доньки). За малу годину поверну, доню! 
Н а с т у с я. Вертайте здорові! (Проводить їх до дверей, потім за-

вертається до внутрішніх покоїв, але відти виходить невістка. До 
неї). Добридень, сестро, як спали?

В а р в а р а. Гаразд. Як ви? Але що там у тебе за порядки, Настасіє! 
Таже малий досі спав, і хата не прибрана. Я мамку насварила і малому 
вставати казала.

Н а с т у с я. Ну, се шкода, сестро. Мамка його давно будити хотіла, та 
й я не казала, і Ратьша, і батічко.

В а р в а р а. От як ви всі тут собі ним голови закрутили. Чи нема чого 
важнішого, справді! Запестите так малого і збавите. Дитина вимагає ладу 
і порядку, а то що з нього за чоловік буде.

Н а с т у с я  (збентежено). Так до слова прийшлося! Нагодився тут 
батічко і Ратьша, то й заговорили про се. Ти вже вибач, я піду до нього. 
(Виходить).

В а р в а р а. Ну, піди, піди... (Сама). Розносилася з тим писклятям. 
Подумаєш, справді княгиня. (Зазирає туди-сюди). На князівство тільки 
не беруть. (Входить Ратьша). 

Р а т ь ш а. А, ти? А де Настуся? 
В а р в а р а. Пішла до малого. Казала я його підняти, так видно невлад. 

Каже, що ви тут урадили йому спати.
Р а т ь ш а. А коли б і так, то нащо тобі в те мішатися? У тебе свій дім 

і свої діти.
В а р в а р а. Та що ж, коли ви тут усі голови з ним потратили. Княжич, 

княжич!.. Чи не князь уже? Де стіл для нього? Може, вже й придбали?..
Р а т ь ш а. Ет, говориш.
В а р в а р а. Не любо слухати, бо правда. Розносилися ви з своїм князів-

ством, а того не бачите, що наоколо діється? Та ж вас з вашим княжичем і з 
княгинею — нехай би тільки князь одвернувся — вмить з світу б згладили. 
І мене з вами, і дітей — ними ви не журитеся!
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Ч а г р о. Що ж, і нема за що любити. Не забули старої кривди! Та й 
як забути! Скільки людей згинуло. Як худобу на різницях різали. Ще та 
кров на землі не засохла.

Н а с т у с я.Так то ж батько, не він!
Чагро. Певно, що батько, не хто чужий. А по батьку хто стол держить? 

На нього волості спали, на нього і жаль людський. Або не було за що? Та 
ж у цілім Галичі, як великий, не було дому, щоб не плакали по кимсь. І то 
по яких людях — щонайкращих! Певно, лядащо сидить за піччю тихо. В 
кім дух був та одвага, та думка якась у голові, ті й піднялися. І визбирано 
їх. Як пухир розтято. Присів Галич, уже й виду нема старого. Не дивилися 
б очі мої...

Н а с т у с я. Він і сам може кривавими то оплакав! Не раз жалував гірко 
на батька і перед нами.

Ч а г р о. Що жалувати! Жаль ваги не має. Може, й хотів би, щоб того 
не було — ну, а те, що батько тим усім придбав, аби таки йому зісталося. 
Пожалував, а дух той сам зістався. Батьківський! Як той боярський був 
годовалець, приятель і милостивець, таким і сей зістався. Не посміє з-під 
їх руки глянути. На короткім його тримають.

Р а т ь ш а  (входить, кланяється низько батькові). Чолом, батічку, 
як спали?

Ч а г р о  (цілується). Гаразд, як ви?
Р а т ь ш а. Гаразд. (До сестри). Малого чи будити? Мамка каже, що 

час уже, та я не велів.
Н а с т у с я. Добре, добре, нехай спить.
Ч а г р о. Нехай спить. Росте малий.
Н а с т у с я. Сильно росте. Сорочата раз у раз короткі.
Р а т ь ш а. Конюха Сем’юнка перемінити б треба. Худа совість зовсім, 

нічого не дбає, вже з раннього рана весел, а в обід уже й нема його, спить. 
Та ви инше гомоніли щось, батічку?

Ч а г р о. Так собі, нічого важного.
Н а с т у с я. Старину спам’ятали, про князя та боярів.
Р а т ь ш а. Ох, не люблять, не люблять. Верне його вражого сина, а 

котрий і переможе себе і заговорить, то наче в жупі в йому клекотить. 
Н а с т у с я. Ні, батічко не про те — старину, кажу, згадали, як Воло-

димир князь з боярами місто витяли.
Ч а г р о. За князя Івана, кажу. Та що старе згадувати. Теперішнього 

досить. Той же гадючий рід, шипить і в’ється.
Ратьша. Воно таки й не без нашої причини, коли правду сказати. Коли 

б ми від них не сторонили, може б, і вони не були до нас такі ненависні. 
А то ж і ми їм не солодкі, в великім і малім. Хоч би — не гнівайся, отче, 
одежею самою — якби ти боярські порти носив.

Ч а г р о  (з невдоволенням). Се все правда. Тільки старий я, і тяжко 
мені наломлювати себе. Який там уже мій вік! Мені вже гробову сорочку 
старати треба, не боярські порти. Смердить мені се все. На село б мені, я 
все кажу, не в городі тут.

Н а с т у с я  (з страхом). Ну, як же, батічку, мене серед ворогів моїх 
покинеш з синочком малим? Тільки при тобі й жива.

Ч а г р о. Та знаю, знаю. Тому й не йду. (До сина). Так що ти за 
Сем’юнка кажеш?

Р а т ь ш а. Розпустив челядь усю. Пропаде стадо. Тут от Нажир прий-
шов, жаліється. 

Ч а г р о. Єсть тут він, Нажир? 
Р а т ь ш а. Та от, у сінях чекає. 
Ча гро. Ходім, попитаємо. (До доньки). За малу годину поверну, доню! 
Н а с т у с я. Вертайте здорові! (Проводить їх до дверей, потім за-

вертається до внутрішніх покоїв, але відти виходить невістка. До 
неї). Добридень, сестро, як спали?

В а р в а р а. Гаразд. Як ви? Але що там у тебе за порядки, Настасіє! 
Таже малий досі спав, і хата не прибрана. Я мамку насварила і малому 
вставати казала.

Н а с т у с я. Ну, се шкода, сестро. Мамка його давно будити хотіла, та 
й я не казала, і Ратьша, і батічко.

В а р в а р а. От як ви всі тут собі ним голови закрутили. Чи нема чого 
важнішого, справді! Запестите так малого і збавите. Дитина вимагає ладу 
і порядку, а то що з нього за чоловік буде.

Н а с т у с я  (збентежено). Так до слова прийшлося! Нагодився тут 
батічко і Ратьша, то й заговорили про се. Ти вже вибач, я піду до нього. 
(Виходить).

В а р в а р а. Ну, піди, піди... (Сама). Розносилася з тим писклятям. 
Подумаєш, справді княгиня. (Зазирає туди-сюди). На князівство тільки 
не беруть. (Входить Ратьша). 

Р а т ь ш а. А, ти? А де Настуся? 
В а р в а р а. Пішла до малого. Казала я його підняти, так видно невлад. 

Каже, що ви тут урадили йому спати.
Р а т ь ш а. А коли б і так, то нащо тобі в те мішатися? У тебе свій дім 

і свої діти.
В а р в а р а. Та що ж, коли ви тут усі голови з ним потратили. Княжич, 

княжич!.. Чи не князь уже? Де стіл для нього? Може, вже й придбали?..
Р а т ь ш а. Ет, говориш.
В а р в а р а. Не любо слухати, бо правда. Розносилися ви з своїм князів-

ством, а того не бачите, що наоколо діється? Та ж вас з вашим княжичем і з 
княгинею — нехай би тільки князь одвернувся — вмить з світу б згладили. 
І мене з вами, і дітей — ними ви не журитеся!
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Р а т ь ш а. Нема що на біду крякати. І князь не відвертається, і на нас 
ніхто руки не піднімає.

В а р в а р а. Он Константин, чую, що до вас присилає. Щастя вам до 
рук іде! Такий чоловік! Саме б ласки пошукати. Так де! Ви з батьком гор-
дитеся, носи дерете! Бодай би сірячину свою скинув.

Р а т ь ш а. Стар чоловік, не хоче себе ломити. Казав я йому... Та з того 
не пропасти.

В а р в а р а. З одного, з другого, з третього — та й збереться біда. По-
думай тільки, і князь чоловік смертельний.

Р а т ь ш а. Не крякай, кажу.
В а р в а р а. Я йому зла не хочу. Продовжи йому, Боже, віку. Але про 

всяке ласку старшини годилося б придбати — як не про себе, то про дітей. 
І не тяжко її придбати, поки князь ласкав...

Р а т ь ш а (виглядаючи з вікна). От бач, про князя мова, а князь у 
двір...

В а р в а р а. Де, де? Ну, вернувся нарешті. Я вже думала, щось сталось.
Р а т ь ш а  (з досадою). Ах, язик! Та же прошу тя і молю, не крякай на 

всяке нещастя. Господи, що у тебе тільки в голові, у мислях. Піди, оповісти 
краще Настусю.

В а р в а р а. Ну, се їй і без мене оповістять. (Виходить).
Ч а г р о  (входить). Князь, кажуть, заїздить.
Р а т ь ш а. Та видно, його отроки.
Ч а г р о. Ну, хвалити Бога. А то справді вже тривога брала.
Р а т ь ш а. В місті вже почали всяке говорити.
Ч а г р о. Так?
Р а т ь ш а. Сього недовго ждати. Одні слухи пускали, що з князем щось 

приключилось, а інші — що вже і в людях рух почався. Піду, князя стрічу! 
(Виходить, Чагро за ним).

Н а с т ус я  (з Варварою, входить скоро, сміється і плаче заразом). 
Ну, скінчилася вже раз моя мука. Сон відняло, і від їди відвернуло з тривоги.

В а р в а р а. Ще б таки, не дай Боже... 
Я р о с л а в  (входить з Чагром і Ратьшею, з ним його люде з 

різними клунками). Анастасіє, ладо моє миле, чи здорова? (Цілує її). 
Чи мирно?

Н а с т у с я  (так само). Мирно. Здорова я, княже мій господине! Як 
їздив, чи щасливо повертаєш?

Я р о с л а в. Щасливо, мила! А як мій малий княжич?
Останнє слово робить рух між присутніми: вперше князь так зве малого Олега.
В а р в а р а. Княжич твій як вода здоров, княже господине! Тільки що 

збудився. Спати здоров, а не будимо його, нехай спить — сили набирає.

Я р о с л а в. А ти, сестро! Здорова?
В а р в а р а. Спасибі на сім слові, княже господине! Здорові всі.
Н а с т у с я. Зараз його приведемо. Нехай покажеться. (Хоче йти).
Я р о с л а в. Приведи, Ратьшо. Маю щось для тебе, Анастасіє.
Ратьша з Варварою виходять, инші люде за той час также розійшлися. 

Ярослав сам з Настусею, обіймає її.
Я р о с л а в. Скучилося без мене? Насилу я добився до своєї господи!
Н а с т у с я. Уже я жива бути не думала. Що так довго загаялися, Ярос-

лаве! І не послав вісти до мене.
Я р о с л а в. Нездоров я був.
Н а с т у с я. Нездоров. Чуяло моє серце.
Я р о с л а в. А не хотів тебе тривожити.
Н а с т у с я. Ах, ніколи не роби так. Правда легша від невідомости. Як 

я замучилася за той час. Вночі — сни, а вдень — знаки, оден страшніший 
від другого.

Р а т ь ш а  (уводить малого Олега). Ну, малий, оддай батькові чолом 
красно, як належить.

Я р о с л а в  (бере сина в руки і, високо підносячи, цілує). Здоров, 
синочку, здоров, милий! (Ставить його обережно на землю). А де ж 
пояс твій красний, що я тобі подарував? (До Ратьші і його жінки). 
Ходіть-но пошукайте!

Виходять, Ярослав з Настусею і сином, сідає, тримаючи на колінах сина, і 
притягає до себе Настусю.

Я р о с л а в. Так, я з вами, мої любі, мої милі, і знов щасливий, немов за 
давніх, добрих часів, Настасіє, дружино моя мила, приятелю мій вірний, 
товаришу моїх дум і жалів сердечних!

Н а с т у с я  (обіймає його). Княже мій болізний!
Я р о с л а в. Ага, пожди, що ж се я! (Розкриває одну з скриньок). 

Приїхав я не з порожніми руками. (Виймає низане перлами чоло і за-
кладає його на голову Настусі). Се мені поклонилися купці месембрійські 
в Онуті*. Нічого, не стидно й твоїй голові! (Милуючися нею).

Н а с т у с я. Не годиться мені, милий. Се княже чоло, не для мене, а 
для княгині.

В а р в а р а  (вертаючися). Ах, яка краса, яке багатство, які перли 
чудові.

Я р о с л а в. Принеси-но їй дзеркало, сестро, нехай себе огляне. (Варва-
ра виходить). Се ж вони для княгині й піднесли — для княгині, кажуть, 
твоєї — прийми.

Н а с т у с я  (роблячи рух, щоб зняти). Ну, то ж...
Я р о с л а в. Лиши, лиши, Настусю! Я сеї речи господар, і я знаю, кому 

її даю. Може, вони думали на иншу княгиню, а я знаю, хто моя княгиня.
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Р а т ь ш а. Нема що на біду крякати. І князь не відвертається, і на нас 
ніхто руки не піднімає.

В а р в а р а. Он Константин, чую, що до вас присилає. Щастя вам до 
рук іде! Такий чоловік! Саме б ласки пошукати. Так де! Ви з батьком гор-
дитеся, носи дерете! Бодай би сірячину свою скинув.

Р а т ь ш а. Стар чоловік, не хоче себе ломити. Казав я йому... Та з того 
не пропасти.

В а р в а р а. З одного, з другого, з третього — та й збереться біда. По-
думай тільки, і князь чоловік смертельний.

Р а т ь ш а. Не крякай, кажу.
В а р в а р а. Я йому зла не хочу. Продовжи йому, Боже, віку. Але про 

всяке ласку старшини годилося б придбати — як не про себе, то про дітей. 
І не тяжко її придбати, поки князь ласкав...

Р а т ь ш а (виглядаючи з вікна). От бач, про князя мова, а князь у 
двір...

В а р в а р а. Де, де? Ну, вернувся нарешті. Я вже думала, щось сталось.
Р а т ь ш а  (з досадою). Ах, язик! Та же прошу тя і молю, не крякай на 

всяке нещастя. Господи, що у тебе тільки в голові, у мислях. Піди, оповісти 
краще Настусю.

В а р в а р а. Ну, се їй і без мене оповістять. (Виходить).
Ч а г р о  (входить). Князь, кажуть, заїздить.
Р а т ь ш а. Та видно, його отроки.
Ч а г р о. Ну, хвалити Бога. А то справді вже тривога брала.
Р а т ь ш а. В місті вже почали всяке говорити.
Ч а г р о. Так?
Р а т ь ш а. Сього недовго ждати. Одні слухи пускали, що з князем щось 

приключилось, а інші — що вже і в людях рух почався. Піду, князя стрічу! 
(Виходить, Чагро за ним).

Н а с т ус я  (з Варварою, входить скоро, сміється і плаче заразом). 
Ну, скінчилася вже раз моя мука. Сон відняло, і від їди відвернуло з тривоги.

В а р в а р а. Ще б таки, не дай Боже... 
Я р о с л а в  (входить з Чагром і Ратьшею, з ним його люде з 

різними клунками). Анастасіє, ладо моє миле, чи здорова? (Цілує її). 
Чи мирно?

Н а с т у с я  (так само). Мирно. Здорова я, княже мій господине! Як 
їздив, чи щасливо повертаєш?

Я р о с л а в. Щасливо, мила! А як мій малий княжич?
Останнє слово робить рух між присутніми: вперше князь так зве малого Олега.
В а р в а р а. Княжич твій як вода здоров, княже господине! Тільки що 

збудився. Спати здоров, а не будимо його, нехай спить — сили набирає.

Я р о с л а в. А ти, сестро! Здорова?
В а р в а р а. Спасибі на сім слові, княже господине! Здорові всі.
Н а с т у с я. Зараз його приведемо. Нехай покажеться. (Хоче йти).
Я р о с л а в. Приведи, Ратьшо. Маю щось для тебе, Анастасіє.
Ратьша з Варварою виходять, инші люде за той час также розійшлися. 

Ярослав сам з Настусею, обіймає її.
Я р о с л а в. Скучилося без мене? Насилу я добився до своєї господи!
Н а с т у с я. Уже я жива бути не думала. Що так довго загаялися, Ярос-

лаве! І не послав вісти до мене.
Я р о с л а в. Нездоров я був.
Н а с т у с я. Нездоров. Чуяло моє серце.
Я р о с л а в. А не хотів тебе тривожити.
Н а с т у с я. Ах, ніколи не роби так. Правда легша від невідомости. Як 

я замучилася за той час. Вночі — сни, а вдень — знаки, оден страшніший 
від другого.

Р а т ь ш а  (уводить малого Олега). Ну, малий, оддай батькові чолом 
красно, як належить.

Я р о с л а в  (бере сина в руки і, високо підносячи, цілує). Здоров, 
синочку, здоров, милий! (Ставить його обережно на землю). А де ж 
пояс твій красний, що я тобі подарував? (До Ратьші і його жінки). 
Ходіть-но пошукайте!

Виходять, Ярослав з Настусею і сином, сідає, тримаючи на колінах сина, і 
притягає до себе Настусю.

Я р о с л а в. Так, я з вами, мої любі, мої милі, і знов щасливий, немов за 
давніх, добрих часів, Настасіє, дружино моя мила, приятелю мій вірний, 
товаришу моїх дум і жалів сердечних!

Н а с т у с я  (обіймає його). Княже мій болізний!
Я р о с л а в. Ага, пожди, що ж се я! (Розкриває одну з скриньок). 

Приїхав я не з порожніми руками. (Виймає низане перлами чоло і за-
кладає його на голову Настусі). Се мені поклонилися купці месембрійські 
в Онуті*. Нічого, не стидно й твоїй голові! (Милуючися нею).

Н а с т у с я. Не годиться мені, милий. Се княже чоло, не для мене, а 
для княгині.

В а р в а р а  (вертаючися). Ах, яка краса, яке багатство, які перли 
чудові.

Я р о с л а в. Принеси-но їй дзеркало, сестро, нехай себе огляне. (Варва-
ра виходить). Се ж вони для княгині й піднесли — для княгині, кажуть, 
твоєї — прийми.

Н а с т у с я  (роблячи рух, щоб зняти). Ну, то ж...
Я р о с л а в. Лиши, лиши, Настусю! Я сеї речи господар, і я знаю, кому 

її даю. Може, вони думали на иншу княгиню, а я знаю, хто моя княгиня.
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Варвара приносить і держить перед Настусею дзеркало, та отправляє чоло 
на голові.

В а р в а р а. До сього чола иншого платна треба.
Н а с т у с я. Гарне воно при кождім.
Я р о с л а в. Купці, бач, розтолкували мені ті камені, що в вінці. Сей 

червоний камень антракс — він світиться вночі, хоч би й через одежу, через 
платно. Його й шукають поночі — тому що він пускає проміння в пітьмі.

В а р в а р а. І вдень від нього блиск іде якийсь іскристий та глибокий.
Н а с т у с я. Мов жар у нім всередині.
Я р о с л а в. А сей червоний — гіяцинт. Він не горить в огні, сам гасить 

жар. Коли його, завинений у понявицю, покинуть на огні, понявиця зіста-
неться ціла; а кинуть незавинений на угля — і угля гасне від нього. Його 
вивозять з пустині сирійської — там в пропасті бездонній і глибокій, куди 
не можна людям і дістатись, родиться камінь сей. Сказанці, заслані туди 
царем, щоб добувать його — кидають в ту безодню кіз і ягнят, обдерши з 
шкіри: до них пристає каміння, й орли, злетівши на вонь м’ясну, виносять 
із безодні з ягнятами й каміння, що до м’яса там прилипло. І сказанці потім 
ідуть на гори за орлами й знаходять те каміння, де паслися орли на м’ясі.

Н а с т у с я  (до Варвари). А перли рожеві, немов зорі світ на них від-
бився.

Варвара, заглиблена в розгляданню инших дорогоцінностей, не відповідає.
Я р о с л а в. Так-так, зорі світ у них. Купці мені й казали. Сі скойки, 

острії їх звуть, в Індійськім океані живуть на глибині. Але над раном вони 
злітають крилами, як птахи, — п’ють роси ранні, променисті, і світ зорі 
ранішньої, і з того в них родяться ті перли рожеві, як відблиски ранішньої 
зорі. На них дивлячись, споминати будеш ті зорі ранішні, що нас колись 
будили — і я прощавсь з тобою.

Н а с т у с я. Я не забула б їх ніколи й без пригадки такої.
Ратьша входить з батьком серед сеї мови.
Ч а г р о. Малий як слухає уважно. 
Н а с т у с я. Ну, до сього він іще дурненький.
Я р о с л а в. Для нього знайдеться зрозуміліше. (Розкриває кошик і 

виймає відти померанці). Поклонилися купці і овочами різноличними. 
Ну, бачиш, малий, се солодке, пограєшся, а потім і з’їси! Бери, ну, тепер 
у другу!

Н а с т у с я. Се у нього не друга, а третя. В одну ручку, каже, і в третю. 
(Сміються).

Р а т ь ш а. А по третій уже відразу сьома. 
Я р о с л а в. Ну, біжи з Богом, малий. (Цілує його в голову). Ратьша 

за пістуна? Ну, так тому і буть. Будь йому кормильцем — пильнуй і до-
глядай. Буде князем — тебе не забуде.

Н а с т у с я. Ну, який з нього князь. А Ратьша і так його догляне вірно.
Ч а г р о. Щоб чоловіком виріс, досить з нього!
Варвара тим часом виводить хлопця.
Ярослав. Ні, я не пусто і не сміхом мовив. Як мене тепер хороба напала 

в дорозі і я лежав... (Настуся робить боязкий рух). Не бійся, серце, то 
минулось. Але я багато думав про тебе. Не дав я тобі щастя. Ти плачеш?..

Н а с т у с я. Я не з жалю, а з радости, любий. 
Я р о с л а в. На моїм місці инший, може б, пішов проломом, відослав 

би до батька нелюбу, з любою звінчався... Що ж, про се з тобою ми не раз 
говорили, Настасіє! Видить то Бог — і тобою, отче, свідчуся, коли була б 
на те її воля, я б не завагався...

Настуся. Лишім то, милий! Що згадувати знову, ворушити старі жалі...
Я р о с л а в. Ти мовчиш, отче? Думаєш, що мені треба було таки стати 

сміливіше за неї?.. 
Ч а г р о  (ухильчиво). Не за неї, а загалом проти боярства — не ко-

ритися його волі.
Я р о с л а в. Так, я знаю твої гадки. Я відгадую їх. Ти думаєш, що я 

повинен був вибитися з боярських рук, не творити їх волю, як батько і дід.
Чагро. Так, на людей опертися, на мир. Вирвати їх з кормиги боярської.
Ярослав. Легко сказати, батьку. Робити легше, як поправляти. Може, 

якби я був на місці діда або батька, я міг би се зробити. Але тепер се відвер-
нути, що за два віки зложилося... Та ж я вже й до народу дороги не знайду! 
Між мною й ним боярство стало, старі діла стали, кров людська пролита.

Ч а г р о. Кров, правда! Через неї нелегко переступиш.
Н а с т у с я. Говорилося про се не раз, оберталося кожду думку не раз 

і так і инак, оплакалося і переговорилося. Бог з ним, що вже ворушити, 
чого не сила змінити.

Я р о с л а в. Ну, а то ж що?
До світлиці входить малий Олег, ведучи за полу гудочника.
Н а с т у с я. Се він, бач, гудочника веде, щоб батька повеселив.
Ч а г р о. Бач, малий який ввічливий.
Я р о с л а в. Ну, заграй нам, заграй, що вмієш.
Гуд о ч н и к  (грає, приспівує і пританцьовує):

Зібрався бичок із козою в ліс,
Із козою в ліс на погуляння,
Ой чи так не так — на погуляння,
На веселеє залицяння.
Стій, чекай, бичок, молод молодець!
Молод молодець, куди вибрався?

Олег стоїть, уважно дивлячись на батька — чи йому весело від тої співанки, 
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Варвара приносить і держить перед Настусею дзеркало, та отправляє чоло 
на голові.

В а р в а р а. До сього чола иншого платна треба.
Н а с т у с я. Гарне воно при кождім.
Я р о с л а в. Купці, бач, розтолкували мені ті камені, що в вінці. Сей 

червоний камень антракс — він світиться вночі, хоч би й через одежу, через 
платно. Його й шукають поночі — тому що він пускає проміння в пітьмі.

В а р в а р а. І вдень від нього блиск іде якийсь іскристий та глибокий.
Н а с т у с я. Мов жар у нім всередині.
Я р о с л а в. А сей червоний — гіяцинт. Він не горить в огні, сам гасить 

жар. Коли його, завинений у понявицю, покинуть на огні, понявиця зіста-
неться ціла; а кинуть незавинений на угля — і угля гасне від нього. Його 
вивозять з пустині сирійської — там в пропасті бездонній і глибокій, куди 
не можна людям і дістатись, родиться камінь сей. Сказанці, заслані туди 
царем, щоб добувать його — кидають в ту безодню кіз і ягнят, обдерши з 
шкіри: до них пристає каміння, й орли, злетівши на вонь м’ясну, виносять 
із безодні з ягнятами й каміння, що до м’яса там прилипло. І сказанці потім 
ідуть на гори за орлами й знаходять те каміння, де паслися орли на м’ясі.

Н а с т у с я  (до Варвари). А перли рожеві, немов зорі світ на них від-
бився.

Варвара, заглиблена в розгляданню инших дорогоцінностей, не відповідає.
Я р о с л а в. Так-так, зорі світ у них. Купці мені й казали. Сі скойки, 

острії їх звуть, в Індійськім океані живуть на глибині. Але над раном вони 
злітають крилами, як птахи, — п’ють роси ранні, променисті, і світ зорі 
ранішньої, і з того в них родяться ті перли рожеві, як відблиски ранішньої 
зорі. На них дивлячись, споминати будеш ті зорі ранішні, що нас колись 
будили — і я прощавсь з тобою.

Н а с т у с я. Я не забула б їх ніколи й без пригадки такої.
Ратьша входить з батьком серед сеї мови.
Ч а г р о. Малий як слухає уважно. 
Н а с т у с я. Ну, до сього він іще дурненький.
Я р о с л а в. Для нього знайдеться зрозуміліше. (Розкриває кошик і 

виймає відти померанці). Поклонилися купці і овочами різноличними. 
Ну, бачиш, малий, се солодке, пограєшся, а потім і з’їси! Бери, ну, тепер 
у другу!

Н а с т у с я. Се у нього не друга, а третя. В одну ручку, каже, і в третю. 
(Сміються).

Р а т ь ш а. А по третій уже відразу сьома. 
Я р о с л а в. Ну, біжи з Богом, малий. (Цілує його в голову). Ратьша 

за пістуна? Ну, так тому і буть. Будь йому кормильцем — пильнуй і до-
глядай. Буде князем — тебе не забуде.

Н а с т у с я. Ну, який з нього князь. А Ратьша і так його догляне вірно.
Ч а г р о. Щоб чоловіком виріс, досить з нього!
Варвара тим часом виводить хлопця.
Ярослав. Ні, я не пусто і не сміхом мовив. Як мене тепер хороба напала 

в дорозі і я лежав... (Настуся робить боязкий рух). Не бійся, серце, то 
минулось. Але я багато думав про тебе. Не дав я тобі щастя. Ти плачеш?..

Н а с т у с я. Я не з жалю, а з радости, любий. 
Я р о с л а в. На моїм місці инший, може б, пішов проломом, відослав 

би до батька нелюбу, з любою звінчався... Що ж, про се з тобою ми не раз 
говорили, Настасіє! Видить то Бог — і тобою, отче, свідчуся, коли була б 
на те її воля, я б не завагався...

Настуся. Лишім то, милий! Що згадувати знову, ворушити старі жалі...
Я р о с л а в. Ти мовчиш, отче? Думаєш, що мені треба було таки стати 

сміливіше за неї?.. 
Ч а г р о  (ухильчиво). Не за неї, а загалом проти боярства — не ко-

ритися його волі.
Я р о с л а в. Так, я знаю твої гадки. Я відгадую їх. Ти думаєш, що я 

повинен був вибитися з боярських рук, не творити їх волю, як батько і дід.
Чагро. Так, на людей опертися, на мир. Вирвати їх з кормиги боярської.
Ярослав. Легко сказати, батьку. Робити легше, як поправляти. Може, 

якби я був на місці діда або батька, я міг би се зробити. Але тепер се відвер-
нути, що за два віки зложилося... Та ж я вже й до народу дороги не знайду! 
Між мною й ним боярство стало, старі діла стали, кров людська пролита.

Ч а г р о. Кров, правда! Через неї нелегко переступиш.
Н а с т у с я. Говорилося про се не раз, оберталося кожду думку не раз 

і так і инак, оплакалося і переговорилося. Бог з ним, що вже ворушити, 
чого не сила змінити.

Я р о с л а в. Ну, а то ж що?
До світлиці входить малий Олег, ведучи за полу гудочника.
Н а с т у с я. Се він, бач, гудочника веде, щоб батька повеселив.
Ч а г р о. Бач, малий який ввічливий.
Я р о с л а в. Ну, заграй нам, заграй, що вмієш.
Гуд о ч н и к  (грає, приспівує і пританцьовує):

Зібрався бичок із козою в ліс,
Із козою в ліс на погуляння,
Ой чи так не так — на погуляння,
На веселеє залицяння.
Стій, чекай, бичок, молод молодець!
Молод молодець, куди вибрався?

Олег стоїть, уважно дивлячись на батька — чи йому весело від тої співанки, 
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і коли Ярослав сміється, удаючи, що дуже розсмішений, малий радісно сміється 
собі, топає ногами і плеще в долоні. 

Я р о с л а в. Ну, спасибі, повеселили, потішили. Тепер прийми веселого 
чоловіка, почастуй.

Мамка виводить Олега й гудочника. 
Ч а г р о. Мудрець малий!
Втішно всі посміхаються.
Р а т ь ш а. Сам, не бійсь, видумав. 
Я р о с л а в (видимо, схвильований, ходить великими кроками по 

світлиці). Ей, ей ! Більшого не зміг, бодай се я повинен зробити. (Під-
ходить до Настусі). Не зробив княгинею тебе; сина твого мушу князем 
зробити, твою кров і рождення твоє — не була ти княгинею сама, будеш 
княжою матір’ю.

Н а с т у с я. Воля твоя, княже. Тільки Бог знає, чи добре се? Бояри не 
пристануть на таке.

Р а т ь ш а. Доброю волею не згодяться на се, се правда.
Яро с лав. На се повинні пристати. Знають же вони, з чиїх ласк уросли 

в силу, в багатства, в могутність ? Коли я годив їм сто раз, мусять вигодити 
мені в сій одній справі, котра для мене дорожча над усе, над кров і життя 
моє! Та й що тут такого? По батькові столи спадають. І дід наш Ярослав чи 
не був такий сам, як наш Олег*? І твоя любов, ласка, і віра, і спільні наші 
жалі й страждання, що витерпіли ми, корячися чужій волі, чужому добру, 
проминули б отак марно, без сліду, не лишивши по собі пам’яти? (Підхо-
дить і бере Настусю за руки, вона схиляється йому на плече). Має 
ж бути якась правда на світі!

Ч а г р о. Правда?! Нема, княже, правди!
Р а т ь ш а. Трудно за правду. А ще у бояр!
Я р о с л а в. Так, вона сама не прийде, сама не дасться, її треба здобути. 

І здобудемо, отче! Олег буде князем у Галичі, на столі свого батька і діда.
Н а с т у с я. Бо’зна...
Я р о с л а в. Що, моя мила?
Н а с т у с я. Боюся я!.. Боязно мені за малого.
Я р о с л а в. Чого?
Н а с т у с я. Воно таке тихе, ласкове, ніжене. Куди його кинути між 

злобу і ненависть!
Ч а г р о. О ненависть велика!
Я р о с л а в. А ми ж? Ми йому путь проб’ємо і проторимо до столу! 

Коли не ми, він мусить бути щасливий! Йому до пановання, до слави про-
стелимо дорогу.

Н а с т у с я  (в задумі, нерішуче). Щасливий!..

Ч а г р о. Як твоя воля така, княже, то треба пробити! Але се не буде 
легко!

Р а т ь ш а. Велику, мабуть, боротьбу прийдеться звести.
Я р о с л а в. Зведемо! Що ж, коли треба буде! Маємо ж силу в руках 

і розум у голові. Давалисьмо раду не одному. Ще ти потішишся, Настасіє 
люба! (Обіймає її). 

ДРУГА ДІЯ

Княжа палата. Напереді — молоді боярські весело балакають.
В а с и л ь к о. Ага, і ти, Мирославе. Будемо Чурила судити?
М и р о с л а в. Час останній! Прийшов край і йому!
Д а м ’ я н. То і ти, Мирославе, вже в суддях? Що то може милость 

княжа!
М и р о с л а в. Не тобі наливають, не кажи будь здоров! Я говорив до 

Василька.
Д а м ’ я н. Сим разом уже прости, молю тебе, — другим разом не за-

говорю.
В а с и л ь к о. Е, браття, уже сьте й посварилися! Досить того! Могли 

би сьте і поглумитися без гніву.
М и х а л к о. От і Чурило, глядіть! Не видати по нім, щоб дуже за-

смутився.
Д а м ’ я н. На добридень, Чурило! Чи дуж?
Ч у р и л о. Як ти, Дам’яне? Здорові, браття. 
Вітаються.
М и х а л к о. Що ж ти сам оден, Чурило? Не проводжають тебе ні 

молодиці, ні дівчата? Ні старі баби не прийшли з костурами тебе боронити.
В а с и л ь к о. Як то співають? Ішов Чурило з міста — за ним дівочок 

триста! Гей ти, Чурило-пане, де ж твоє військо стане?
М и х а л к о. На місті при долині, при червоній калині.
К л и м. Чули ми, Чуриле, що твого коня старий Филип зайняв?
М и р о с л а в. Ну, що ти кажеш, Климе?
Клим. А ти не чув, Мирославе? Та ж то діло знаємо! Запросила Чурила 

молода Филипиха нового меду пробувати. Ну, Чурило молодець ізучений, 
тому не протививсь. Пробували з Филипихою, пробували — а тут Филип 
повертає, у ворота гримає, раз-другий — ніхто не відчиняє.

В а с и л ь к о. Слуги, видно, по другий перевар пішли.
К л и м. Нікому, правда, було відчиняти. Трохи Филип не перевернув 

з ворітьми і двору всього — вереї з гнізд вирвав.
М и р о с л а в. Мужик як медвідь!
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і коли Ярослав сміється, удаючи, що дуже розсмішений, малий радісно сміється 
собі, топає ногами і плеще в долоні. 

Я р о с л а в. Ну, спасибі, повеселили, потішили. Тепер прийми веселого 
чоловіка, почастуй.
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Ч а г р о. Мудрець малий!
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пристануть на таке.
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моє! Та й що тут такого? По батькові столи спадають. І дід наш Ярослав чи 
не був такий сам, як наш Олег*? І твоя любов, ласка, і віра, і спільні наші 
жалі й страждання, що витерпіли ми, корячися чужій волі, чужому добру, 
проминули б отак марно, без сліду, не лишивши по собі пам’яти? (Підхо-
дить і бере Настусю за руки, вона схиляється йому на плече). Має 
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Р а т ь ш а. Трудно за правду. А ще у бояр!
Я р о с л а в. Так, вона сама не прийде, сама не дасться, її треба здобути. 

І здобудемо, отче! Олег буде князем у Галичі, на столі свого батька і діда.
Н а с т у с я. Бо’зна...
Я р о с л а в. Що, моя мила?
Н а с т у с я. Боюся я!.. Боязно мені за малого.
Я р о с л а в. Чого?
Н а с т у с я. Воно таке тихе, ласкове, ніжене. Куди його кинути між 

злобу і ненависть!
Ч а г р о. О ненависть велика!
Я р о с л а в. А ми ж? Ми йому путь проб’ємо і проторимо до столу! 

Коли не ми, він мусить бути щасливий! Йому до пановання, до слави про-
стелимо дорогу.

Н а с т у с я  (в задумі, нерішуче). Щасливий!..

Ч а г р о. Як твоя воля така, княже, то треба пробити! Але се не буде 
легко!

Р а т ь ш а. Велику, мабуть, боротьбу прийдеться звести.
Я р о с л а в. Зведемо! Що ж, коли треба буде! Маємо ж силу в руках 

і розум у голові. Давалисьмо раду не одному. Ще ти потішишся, Настасіє 
люба! (Обіймає її). 
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Княжа палата. Напереді — молоді боярські весело балакають.
В а с и л ь к о. Ага, і ти, Мирославе. Будемо Чурила судити?
М и р о с л а в. Час останній! Прийшов край і йому!
Д а м ’ я н. То і ти, Мирославе, вже в суддях? Що то може милость 

княжа!
М и р о с л а в. Не тобі наливають, не кажи будь здоров! Я говорив до 

Василька.
Д а м ’ я н. Сим разом уже прости, молю тебе, — другим разом не за-

говорю.
В а с и л ь к о. Е, браття, уже сьте й посварилися! Досить того! Могли 

би сьте і поглумитися без гніву.
М и х а л к о. От і Чурило, глядіть! Не видати по нім, щоб дуже за-

смутився.
Д а м ’ я н. На добридень, Чурило! Чи дуж?
Ч у р и л о. Як ти, Дам’яне? Здорові, браття. 
Вітаються.
М и х а л к о. Що ж ти сам оден, Чурило? Не проводжають тебе ні 

молодиці, ні дівчата? Ні старі баби не прийшли з костурами тебе боронити.
В а с и л ь к о. Як то співають? Ішов Чурило з міста — за ним дівочок 

триста! Гей ти, Чурило-пане, де ж твоє військо стане?
М и х а л к о. На місті при долині, при червоній калині.
К л и м. Чули ми, Чуриле, що твого коня старий Филип зайняв?
М и р о с л а в. Ну, що ти кажеш, Климе?
Клим. А ти не чув, Мирославе? Та ж то діло знаємо! Запросила Чурила 

молода Филипиха нового меду пробувати. Ну, Чурило молодець ізучений, 
тому не протививсь. Пробували з Филипихою, пробували — а тут Филип 
повертає, у ворота гримає, раз-другий — ніхто не відчиняє.

В а с и л ь к о. Слуги, видно, по другий перевар пішли.
К л и м. Нікому, правда, було відчиняти. Трохи Филип не перевернув 

з ворітьми і двору всього — вереї з гнізд вирвав.
М и р о с л а в. Мужик як медвідь!
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К л и м. Страшний. Ну, вибігає Филипиха не дуже вбрана — не під-
перезана, в самих копитцях без чоботів. “Що ти, — мовить Филип, — 
дружино моя вірная, в такий час не вбрана і не обута?”

В а с и л ь к о. Голова боліла, видно, від меду.
Клим. Ну, так, рознемоглася, роздяглася, — мовить. Ну, Филип жалує.
М и р о с л а в. Жалує, кажеш! От бідна! (Сміється).
К л и м. Ну йде до двору — аж при сінях кінь стоїть прив’язаний. 

Щось се, каже, Чурилів кінь — пізнаю, мовить, по узді золотій, по сідлу 
узорочному, оксамитному.

М и р о с л а в. Ну хто ж би крім Чурила мав таке!
К л и м. Ну, Филипиха не змішалася. Не знаєш, мовить, хіба, як брат 

мій з Чурилом побратався — замінявся конем, і зброєю, і портами!
М и х а л к о. То ви справді побратими, Чуриле?
К л и м. А Филип таки коня забрав.
В а с и л ь к о. І порти з жердки поздіймав?
К л и м. Та вже, мабуть, і щось більше було, Чуриле?
М и х а л к о. Кажуть, на Залукві краще було! Стоять чоботи Чурилині, 

з червоної шкіри, шиті золотом, з острогами. Що за чоботи, питає? Та 
ж каже, не пізнаєш, чоловіче, що мені подарував на запусти? А чому ж 
остроги, каже?

Сміх.
Ч у р и л о  (спочатку посміхаючись, далі з невдоволенням). Глу-

митеся та вигадуєте з доброго здоров’я, а потім таке зложиться, що й за 
правду візьмуть!

К л и м. Так-так, одмовляйся!
Д о б р о с л а в. Де б він коли признався або похвалився!
В а с и л ь к о. Під явором зелененьким, із Чурилом молоденьким — там 

я ся забавила, черевички зоставила, боюсь тепер додому йти — буде мене 
мати бити!

Д а м ’ я н. Кому сміх, а кому сльози!..
Тим часом в палаті прибуває старших бояр, між ними й старий Пленко — 

підходить до сина, що уклоняється йому низько, і відходить з ним осторонь.
Ч у р и л о. Здорові, батічку, як спали?
П л е н к о. Гаразд, як ти, сину? (З докором). І очей не кажеш! Правда, 

що хвалитися нічим.
Ч у р и л о. Нічим, батічку чесні, — і неохота було вам жалю та й гніву 

завдавати.
П л е н к о. Гнів не пошкодить — діло шкодить! Був час забавитися, 

прийшов час і до розуму прийти.
Ч у р и л о. Свята правда, батічку!

П л е н к о. Такий сором, і ворогам радість. На владичий суд боярина 
взяти!..

Ч у р и л о. То все пусте — аби лиш ви до серця не брали, батічку любі. 
Та й не буде по їх волі.

П л е н к о  (в другім тоні). Таки й не буде! Ще б таки Пленковича 
на владичий суд завдати!

Рух у палаті, входить князь, всі кланяються.
Бояри. Чолом, княже господине! Як спав-почивав, милостивий княже?
Я р о с л а в. Гаразд, як ви, братіє і дружино? (До Святополка). Як 

ти, брате? (Серед низьких поклонів проходить і сідає на престолі). 
Що нового та й доброго, братіє любі?

Хвиля мовчання, бояре зглядаються, чи хто що має.
С в я т о п о л к. Жалівся мені, брате, Григорій Доброславич на конюхів 

шумавинських — б’є чолом тобі, щоб ти йому дав управу на них.
С і р о с л а в. Стадо шумавинське в безлад прийшло, милостивий княже. 

Давніх літ було одних коней триста і півчетвертаста, а лонського літа не 
було і двісті.

Я р о с л а в. Віддав я стадо шумавинське Ратьші Чагровичеві. До нього 
нехай і вдаються, кому обида.

С в я т о п о л к  (з здивованням). Чагровичеві?
С т а н и с л а в. Та стадо шумавинське, милостивий княже, здавна до 

Коломиї потягло — не годиться його одлучати.
Я р о с л а в. Уже як віддав, того не відміняти. Ратьша мені служив вірно, 

кривди йому не зроблю. (Неприємне мовчання).
К о н с т а н т и н  С і р о с л а в и ч. Б’ю чолом тобі, княже господине, на 

мою обиду й безчестя та прошу твого суду й управи.
Я р о с л а в. На кого?
Константин. На зятя свого, на Чурила Пленковича, за безчестя дому 

мого і розтрату добра мого. Що не держить в правду доньки моєї, а своєї 
правої, вінчаної жінки, а достаток її розпускає з своїми полюбовницями — 
розточив маєток і нудить її розвестися тепер з нею. Любо, княже господине, 
на нього мі суд дай, любо до владичого суду його подати позволь.

П л е н к о. Позволь, княже господине, моєму синові слово против його 
слова сказати.

Я р о с л а в. Нехай стане і скаже.
Рух, коли кличуть Чурила.
С в я т о п о л к. Розпустилася чадь!
С і р о с л а в. І не сказати, княже!
Ч у р и л о. Кланяюся тобі, княже і господине! І вам, бояре чесні! Ось 

я — кому до мене обида?
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К л и м. Страшний. Ну, вибігає Филипиха не дуже вбрана — не під-
перезана, в самих копитцях без чоботів. “Що ти, — мовить Филип, — 
дружино моя вірная, в такий час не вбрана і не обута?”

В а с и л ь к о. Голова боліла, видно, від меду.
Клим. Ну, так, рознемоглася, роздяглася, — мовить. Ну, Филип жалує.
М и р о с л а в. Жалує, кажеш! От бідна! (Сміється).
К л и м. Ну йде до двору — аж при сінях кінь стоїть прив’язаний. 

Щось се, каже, Чурилів кінь — пізнаю, мовить, по узді золотій, по сідлу 
узорочному, оксамитному.

М и р о с л а в. Ну хто ж би крім Чурила мав таке!
К л и м. Ну, Филипиха не змішалася. Не знаєш, мовить, хіба, як брат 

мій з Чурилом побратався — замінявся конем, і зброєю, і портами!
М и х а л к о. То ви справді побратими, Чуриле?
К л и м. А Филип таки коня забрав.
В а с и л ь к о. І порти з жердки поздіймав?
К л и м. Та вже, мабуть, і щось більше було, Чуриле?
М и х а л к о. Кажуть, на Залукві краще було! Стоять чоботи Чурилині, 

з червоної шкіри, шиті золотом, з острогами. Що за чоботи, питає? Та 
ж каже, не пізнаєш, чоловіче, що мені подарував на запусти? А чому ж 
остроги, каже?

Сміх.
Ч у р и л о  (спочатку посміхаючись, далі з невдоволенням). Глу-

митеся та вигадуєте з доброго здоров’я, а потім таке зложиться, що й за 
правду візьмуть!

К л и м. Так-так, одмовляйся!
Д о б р о с л а в. Де б він коли признався або похвалився!
В а с и л ь к о. Під явором зелененьким, із Чурилом молоденьким — там 

я ся забавила, черевички зоставила, боюсь тепер додому йти — буде мене 
мати бити!

Д а м ’ я н. Кому сміх, а кому сльози!..
Тим часом в палаті прибуває старших бояр, між ними й старий Пленко — 

підходить до сина, що уклоняється йому низько, і відходить з ним осторонь.
Ч у р и л о. Здорові, батічку, як спали?
П л е н к о. Гаразд, як ти, сину? (З докором). І очей не кажеш! Правда, 

що хвалитися нічим.
Ч у р и л о. Нічим, батічку чесні, — і неохота було вам жалю та й гніву 

завдавати.
П л е н к о. Гнів не пошкодить — діло шкодить! Був час забавитися, 

прийшов час і до розуму прийти.
Ч у р и л о. Свята правда, батічку!

П л е н к о. Такий сором, і ворогам радість. На владичий суд боярина 
взяти!..

Ч у р и л о. То все пусте — аби лиш ви до серця не брали, батічку любі. 
Та й не буде по їх волі.

П л е н к о  (в другім тоні). Таки й не буде! Ще б таки Пленковича 
на владичий суд завдати!

Рух у палаті, входить князь, всі кланяються.
Бояри. Чолом, княже господине! Як спав-почивав, милостивий княже?
Я р о с л а в. Гаразд, як ви, братіє і дружино? (До Святополка). Як 

ти, брате? (Серед низьких поклонів проходить і сідає на престолі). 
Що нового та й доброго, братіє любі?

Хвиля мовчання, бояре зглядаються, чи хто що має.
С в я т о п о л к. Жалівся мені, брате, Григорій Доброславич на конюхів 

шумавинських — б’є чолом тобі, щоб ти йому дав управу на них.
С і р о с л а в. Стадо шумавинське в безлад прийшло, милостивий княже. 

Давніх літ було одних коней триста і півчетвертаста, а лонського літа не 
було і двісті.

Я р о с л а в. Віддав я стадо шумавинське Ратьші Чагровичеві. До нього 
нехай і вдаються, кому обида.

С в я т о п о л к  (з здивованням). Чагровичеві?
С т а н и с л а в. Та стадо шумавинське, милостивий княже, здавна до 

Коломиї потягло — не годиться його одлучати.
Я р о с л а в. Уже як віддав, того не відміняти. Ратьша мені служив вірно, 

кривди йому не зроблю. (Неприємне мовчання).
К о н с т а н т и н  С і р о с л а в и ч. Б’ю чолом тобі, княже господине, на 

мою обиду й безчестя та прошу твого суду й управи.
Я р о с л а в. На кого?
Константин. На зятя свого, на Чурила Пленковича, за безчестя дому 

мого і розтрату добра мого. Що не держить в правду доньки моєї, а своєї 
правої, вінчаної жінки, а достаток її розпускає з своїми полюбовницями — 
розточив маєток і нудить її розвестися тепер з нею. Любо, княже господине, 
на нього мі суд дай, любо до владичого суду його подати позволь.

П л е н к о. Позволь, княже господине, моєму синові слово против його 
слова сказати.

Я р о с л а в. Нехай стане і скаже.
Рух, коли кличуть Чурила.
С в я т о п о л к. Розпустилася чадь!
С і р о с л а в. І не сказати, княже!
Ч у р и л о. Кланяюся тобі, княже і господине! І вам, бояре чесні! Ось 

я — кому до мене обида?
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К о н с т а н т и н. Прийняв я тебе, Чуриле, за сина милого, а тепер не 
знаю — маю тебе сином назвати чи ворогом тяжким, що доньку мою милу, 
а твою жінку праву і вінчану не держиш в правду, а заводиш собі жінок за 
домом, достатки доньки моєї марнуєш і розточаєш, і тепер її розвестися 
нудиш і до мене відсилаєш.

Чурило. Не по правді говориш, отче, кланяюся ті! Не розточив я нічого 
з достатків жінки моєї, а твоєї доньки, — ані сіл, ані челяди, ані скота, ані 
порт, ані казни. Що проживаю і трачу — отчину свою трачу, що од отця 
і господина мого мав і маю.

П л е н к о. Позволь, княже-господине, мені за нього слово сказати. 
Відомо тобі і боярам твоїм старим, що не убогим прийшов я на світ і з 
милости Божої і князя отця твого і твоєї, що мав, примножив і приложив, 
і для сина одного, що Бог мені дав, не жалував я нічого — ні золота, ні 
серебра, ні каменя чесного, ні скори, ні узороччя — вдень і вночі вхід йому 
був до скотниці моєї, до комор і до погребів. Не потреба йому було чужого, 
бо стало б і свого на все.

К о н с т а н т и н. Їх два говорять проти мене одного. Позволь, милости-
вий княже, — нехай вільно буде стати тут моїй доньці, а його жені против 
його слів, коли його отець проти моїх слів говорить.

Я р о с л а в. Нехай стане!
Рух у палаті, поки входить з поклонами Катерина, жінка Чурилова.
Ч у р и л о. Нехай скаже дружина моя — чи брав я з віна, чи з її поса-

гу — чи давав куди на сторону без її волі і відому порт, чи золота, чи скори?..
К а т ер и н а. Ні, мужу і господине, не брав ти віна, ні посагу мого, і не 

розтрачав нічого з добра мого, та й не пожалувала б я нічого для тебе, для 
любови твоєї.

К о н с т а н т и н. І я не кажу, що брав, а кажу, що пропадає добро без 
догляду твого — не стараєшся ні про жену, ні про дім, а годиш своїм по-
любовницям.

Ч у р и л о. Що ж — серцю свому не накажеш, не зборониш. Оженив 
мене батічко неволею, одружила мене матінка неохотою. Молод був — їм 
не противився. Посаг великий, та любови нема. От і просив добром — 
розв’яжи мене, світ Катерино, верни мені волю золоту, а золото в скринях 
нехай тобі зістанеться! Дітей нам не дав Бог однаково.

К а т ер и н а  (з плачем). Ой, горе мені, княже-господине! Пожалуй 
мене, гіркої сироти! Легше б мені в сирій землі лежати, як такий стид-горе 
терпіти. Чи ж його хто силою в наш дом тягнув: брав мене волею, під вінець 
ставав охотою. А що між ним і його батьком-матір’ю було, се діло тайне — 
то між ними зісталося. Віри й присяги я йому не зламала, з волі його не 
виступила. Легше мені смерть, як зістатися ні мужньою жоною, ні вдовою.

К о н с т а н т и н. Чи не знаєш, княже-господине, і вся палата чесна, 
обичаю Чурилиного? Вчора він моїй доньці присягав, а нині її пускає; за-
втра з иншою зв’яжеться, — мабуть, уже до вінця не стане, то ж і ще легше 
її кине й до иншої пристане! Доки того стиду і розпусти, Богові образи і 
людям сорому? Позволь, княже-господине, мені його владиці під начало 
віддати, нехай попостить та покутує, та кров свою водою холодною про-
студить та діла візметься.

Ч у р и л о. Я тобі, Константине, і доньці твоїй не раб, не челядин: в не-
волю не закладався, ключа собі не прив’язав, в рядовичі не став, аби мав 
твій маєток стерегти!

К а т ер и н а. Чурилоньку любий, ладо моє наймиліше! Чи ж тебе хто 
чим неволив, чи до діла наганяв?..

Ч у р и л о. Забули ви вже то, видно, як з батьком мене до діла спосо-
били (іронічно),— ані з’їсти, ні випочити.

К о н с т а н т и н. Чи ж то не добре було? Не до доброго тебе нагинали? 
Не для твоєї ж користи...

Ч у р и л о. Я не користен, ні завистен, хочу волі своєї, та й князеві на 
тім чолом б’ю.

П л е н к о. Чи ж то годиться боярина на чернецький суд завдавати, як 
прощеника або задушника?

Василько  (входить). Княже-господине, там вже дворяне царевичеві 
до двору в’їздять.

Я р о с л а в. Ну, то по чину їх прийняти. (Дехто з бояр встають і 
виходять). Видно, сьогодні сьому ділу кінця не буде.

С в я т о п о л к. Годилося б молодика трохи спутати, аби не брикав надто.
Григор і й. Хоче жінку пустити, що ж йому за неволя — і дітей же нема!
С і р о с л а в. Жені обида і домові — а яка їх вина?
В о р о т и с л а в. Дітей нема — воля мужеві жену додому відослати і 

без причини.
К а т ер и н а. Ох, батічку, ох, родоньку мій милий!..
В а с и л ь к о  (входячи). Царевич перед двір заїздить.
Бояре виходять, Ярослав за ними. Катерина поривається до Чурила.
К а т ер и н а. Чурилоньку! Глядиш на мене, як на ворога тяжкого! Забув 

єси любов і ласку твоєї хати!
Ч у р и л о  (шорстко). То на суд княж, то до владики, то знов до 

любови!..
К а т ер и н а. Не я ж, не я жалілася на тебе...
Ч у р и л о  (ухиляючися, до Дам’яна). Багатство велике — чоловік то 

худий! Дорогі порти на жердці висять, золото та срібло по скринях лежать, 
а женища худа на руки впада — пестити молить, ціловать велить. Ціловать 
мені її не хочеться!
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К о н с т а н т и н. Прийняв я тебе, Чуриле, за сина милого, а тепер не 
знаю — маю тебе сином назвати чи ворогом тяжким, що доньку мою милу, 
а твою жінку праву і вінчану не держиш в правду, а заводиш собі жінок за 
домом, достатки доньки моєї марнуєш і розточаєш, і тепер її розвестися 
нудиш і до мене відсилаєш.

Чурило. Не по правді говориш, отче, кланяюся ті! Не розточив я нічого 
з достатків жінки моєї, а твоєї доньки, — ані сіл, ані челяди, ані скота, ані 
порт, ані казни. Що проживаю і трачу — отчину свою трачу, що од отця 
і господина мого мав і маю.

П л е н к о. Позволь, княже-господине, мені за нього слово сказати. 
Відомо тобі і боярам твоїм старим, що не убогим прийшов я на світ і з 
милости Божої і князя отця твого і твоєї, що мав, примножив і приложив, 
і для сина одного, що Бог мені дав, не жалував я нічого — ні золота, ні 
серебра, ні каменя чесного, ні скори, ні узороччя — вдень і вночі вхід йому 
був до скотниці моєї, до комор і до погребів. Не потреба йому було чужого, 
бо стало б і свого на все.

К о н с т а н т и н. Їх два говорять проти мене одного. Позволь, милости-
вий княже, — нехай вільно буде стати тут моїй доньці, а його жені против 
його слів, коли його отець проти моїх слів говорить.

Я р о с л а в. Нехай стане!
Рух у палаті, поки входить з поклонами Катерина, жінка Чурилова.
Ч у р и л о. Нехай скаже дружина моя — чи брав я з віна, чи з її поса-

гу — чи давав куди на сторону без її волі і відому порт, чи золота, чи скори?..
К а т ер и н а. Ні, мужу і господине, не брав ти віна, ні посагу мого, і не 

розтрачав нічого з добра мого, та й не пожалувала б я нічого для тебе, для 
любови твоєї.

К о н с т а н т и н. І я не кажу, що брав, а кажу, що пропадає добро без 
догляду твого — не стараєшся ні про жену, ні про дім, а годиш своїм по-
любовницям.

Ч у р и л о. Що ж — серцю свому не накажеш, не зборониш. Оженив 
мене батічко неволею, одружила мене матінка неохотою. Молод був — їм 
не противився. Посаг великий, та любови нема. От і просив добром — 
розв’яжи мене, світ Катерино, верни мені волю золоту, а золото в скринях 
нехай тобі зістанеться! Дітей нам не дав Бог однаково.

К а т ер и н а  (з плачем). Ой, горе мені, княже-господине! Пожалуй 
мене, гіркої сироти! Легше б мені в сирій землі лежати, як такий стид-горе 
терпіти. Чи ж його хто силою в наш дом тягнув: брав мене волею, під вінець 
ставав охотою. А що між ним і його батьком-матір’ю було, се діло тайне — 
то між ними зісталося. Віри й присяги я йому не зламала, з волі його не 
виступила. Легше мені смерть, як зістатися ні мужньою жоною, ні вдовою.

К о н с т а н т и н. Чи не знаєш, княже-господине, і вся палата чесна, 
обичаю Чурилиного? Вчора він моїй доньці присягав, а нині її пускає; за-
втра з иншою зв’яжеться, — мабуть, уже до вінця не стане, то ж і ще легше 
її кине й до иншої пристане! Доки того стиду і розпусти, Богові образи і 
людям сорому? Позволь, княже-господине, мені його владиці під начало 
віддати, нехай попостить та покутує, та кров свою водою холодною про-
студить та діла візметься.

Ч у р и л о. Я тобі, Константине, і доньці твоїй не раб, не челядин: в не-
волю не закладався, ключа собі не прив’язав, в рядовичі не став, аби мав 
твій маєток стерегти!

К а т ер и н а. Чурилоньку любий, ладо моє наймиліше! Чи ж тебе хто 
чим неволив, чи до діла наганяв?..

Ч у р и л о. Забули ви вже то, видно, як з батьком мене до діла спосо-
били (іронічно),— ані з’їсти, ні випочити.

К о н с т а н т и н. Чи ж то не добре було? Не до доброго тебе нагинали? 
Не для твоєї ж користи...

Ч у р и л о. Я не користен, ні завистен, хочу волі своєї, та й князеві на 
тім чолом б’ю.

П л е н к о. Чи ж то годиться боярина на чернецький суд завдавати, як 
прощеника або задушника?

Василько  (входить). Княже-господине, там вже дворяне царевичеві 
до двору в’їздять.

Я р о с л а в. Ну, то по чину їх прийняти. (Дехто з бояр встають і 
виходять). Видно, сьогодні сьому ділу кінця не буде.

С в я т о п о л к. Годилося б молодика трохи спутати, аби не брикав надто.
Григор і й. Хоче жінку пустити, що ж йому за неволя — і дітей же нема!
С і р о с л а в. Жені обида і домові — а яка їх вина?
В о р о т и с л а в. Дітей нема — воля мужеві жену додому відослати і 

без причини.
К а т ер и н а. Ох, батічку, ох, родоньку мій милий!..
В а с и л ь к о  (входячи). Царевич перед двір заїздить.
Бояре виходять, Ярослав за ними. Катерина поривається до Чурила.
К а т ер и н а. Чурилоньку! Глядиш на мене, як на ворога тяжкого! Забув 

єси любов і ласку твоєї хати!
Ч у р и л о  (шорстко). То на суд княж, то до владики, то знов до 

любови!..
К а т ер и н а. Не я ж, не я жалілася на тебе...
Ч у р и л о  (ухиляючися, до Дам’яна). Багатство велике — чоловік то 

худий! Дорогі порти на жердці висять, золото та срібло по скринях лежать, 
а женища худа на руки впада — пестити молить, ціловать велить. Ціловать 
мені її не хочеться!
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Бояре вертаються до палати, Ярослав під руку з царевичем Андроніком, за 
ними — двір Андроніків, несуть дари. Ярослав садовить Андроніка на стільці 
коло себе. Оден з Андронікового двору — духовний виступає з промовою.

Д у х о в н и й. Великий і преславний господине, володарю країв пів-
нічних, котрого слава проходить в кінці світу! Благородний царевич кир 
Андронік, ромейського кесаря і володаря вселенної преславна парость, 
котрого нині з Богом во святих пробування — знаючи стару і вірну і во 
віки пам’ятну приязнь отця твого кир Володимира отцеві його — прибув 
під тінь приязни величества твого, як свого брата і приятеля, утішитися 
твоєю мудрістю і славою! (Кланяється).

Андронік підноситься і кланяється Ярославові теж.
В о р о т и с л а в  (іменем князя). Приязнь і милость отця твого Ісаака* 

до нашого дому нам відома! Раді ми бачити тебе у нас і тішимося з твого 
приїзду.

Д у х о в н и й. За милостиве твоє слово тобі кланяємось. Господь, що 
простирає свою руку над всіма і не дає погибели невинному, вирятував 
господина мого кир Андроніка з пащі львиної й поставив ціло на благо-
словенну землю владичества твого!

В о р о т и с л а в. Раді чуємо про ласку Божу над господином твоїм!
Д у х о в н и й. Жорстокий і немилостивий цісар Мануїл*, не досить, що 

посів отчину господина мого, відіпхнувши від святого престола небіжчика 
отця його — він зависний дарам, котрими Бог обдарував господаря мого — 
його красі, премудрості і силі, відвазі на війні й премудрості в палаті, котрими 
він прославивсь на весь світ, — не міг знести і не заспокоївсь доти, аж не 
позбавив світу Божого й свободи і в тісну келію в’язничну не всадив!

Д о м а ж и р  (до сусіда). Чували дещо й ми про славні діла сього ца-
ревича! Мав чому завидувати цісар!

М с т и б о г. Навряд чи дав йому себе в тім перегнати.
Воротислав. Гірко чути про такі страждання царевича, нашого брата.
Д у х о в н и й. Найбільше ж він зненавидів його за віщування давнє, що 

царський вінець пророчило господареві моєму.
Гр и г о р і й. Що за пророцтво?
Д у х о в н и й  (рецитує таємничо). Уроджений з Великим псом* 

серед колон над морем із мокрих місць, від Сарацен прибуде. Серед різні 
великої він переступить море, і царською короною накриє — червоний 
знак на голові.

Д о м а ж и р. Не вгадав би!
С уд и с л а в. Великий пес — се в зорях.
Д у х о в н и й. Сих знаків боячись, нелюдський Мануїл всадив його до 

вежі тісної, в глухім куті над морем, де не доходив голос людський. Скори-

тися йому царевич не хотів. Шість раз на ріжні способи, премудрістю своєю 
знаходячи, тікав — і все впадав назад у руки гонителя суворого свого. І се 
за сьомим разом, за поміччю Господньою, вдалося з усіх і бід, і небезпек, 
і засідок, розставлених йому, дістатися на волю!..

В о р о т и с л а в. Як же вдалося сим разом?
Духовний. Господь послав між наглядачів милосердного слугу, котрим 

царевич відтиски замків родині переслав, і по якімсь часі ключі, линви, гаки 
в корчагах, замість вина й олію, від неї отримав. Так розімкнувши замки і 
засови, на волю вийшов він і, знов позамикавши щільно, тим обманив увагу 
наглядачів своїх. Спустившися на линві на подвір’я в’язниці в густій траві, 
що поросло воно, нікому не приступне, — мов заєць, скулившись, пролежав 
цілий день і, знов вночі на линвах і гаках діставшись через мури на беріг 
морський, тут у затінню підпор перечекав, аж човен по нього присланий 
над’їхав. Потім на кораблі вже под’їздив він до палати, — сторожа припи-
нила. Щасливу гадку тут, і без порозуміння, Господь йому і корабельщикові 
дав: царевич, удаючи утікача невільника, став сторожів благати, аби його 
з рук лютого господаря урятували, що на муку везе його, відшукавши, а 
той, удаючи господаря, доводив, що не сміють вони його раба власного від 
нього відбирати.

Д о м а ж и р. І в руку певно встромив. Се справді ловко йому вдалося!
М с т и б о г  (показуючи на царевича, що, розуміючи зміст сього 

оповідання і переживаючи подробиці його, хвилюється і рухається). 
Ач, не всидить!

В о р о т и с л а в. Князь, господин мій, радий, що Бог дав царевичеві — 
братові його по стільких трудах і небезпеках в його землю дістатись. Спо-
чиньте і потіштесь! От князь австрійський Генрік* прислав співців нових 
господареві нашому.

Отроки вводять двох співців-жонглерів з лютнями. Ті кланяються — Ярослав 
дає їм знак починати.

О т р о к  (з слів одного з жонглерів поясняє). Се пісня молодого 
Генріка з Вентадур, найкращого з троваторів Франції, улюблена на дворі 
віденськім.

Ж о н гл ер  (співає, акомпаніюючи на лютні).
Не диво, що зі мною
Не зрівняється инший співець:
Любов керує мною
І мені сплітає вінець!
Тіло, дух, і розум, і серце
Все приніс я в дарунку її,
І не знаю я більше
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Бояре вертаються до палати, Ярослав під руку з царевичем Андроніком, за 
ними — двір Андроніків, несуть дари. Ярослав садовить Андроніка на стільці 
коло себе. Оден з Андронікового двору — духовний виступає з промовою.

Д у х о в н и й. Великий і преславний господине, володарю країв пів-
нічних, котрого слава проходить в кінці світу! Благородний царевич кир 
Андронік, ромейського кесаря і володаря вселенної преславна парость, 
котрого нині з Богом во святих пробування — знаючи стару і вірну і во 
віки пам’ятну приязнь отця твого кир Володимира отцеві його — прибув 
під тінь приязни величества твого, як свого брата і приятеля, утішитися 
твоєю мудрістю і славою! (Кланяється).

Андронік підноситься і кланяється Ярославові теж.
В о р о т и с л а в  (іменем князя). Приязнь і милость отця твого Ісаака* 

до нашого дому нам відома! Раді ми бачити тебе у нас і тішимося з твого 
приїзду.

Д у х о в н и й. За милостиве твоє слово тобі кланяємось. Господь, що 
простирає свою руку над всіма і не дає погибели невинному, вирятував 
господина мого кир Андроніка з пащі львиної й поставив ціло на благо-
словенну землю владичества твого!

В о р о т и с л а в. Раді чуємо про ласку Божу над господином твоїм!
Д у х о в н и й. Жорстокий і немилостивий цісар Мануїл*, не досить, що 

посів отчину господина мого, відіпхнувши від святого престола небіжчика 
отця його — він зависний дарам, котрими Бог обдарував господаря мого — 
його красі, премудрості і силі, відвазі на війні й премудрості в палаті, котрими 
він прославивсь на весь світ, — не міг знести і не заспокоївсь доти, аж не 
позбавив світу Божого й свободи і в тісну келію в’язничну не всадив!

Д о м а ж и р  (до сусіда). Чували дещо й ми про славні діла сього ца-
ревича! Мав чому завидувати цісар!

М с т и б о г. Навряд чи дав йому себе в тім перегнати.
Воротислав. Гірко чути про такі страждання царевича, нашого брата.
Д у х о в н и й. Найбільше ж він зненавидів його за віщування давнє, що 

царський вінець пророчило господареві моєму.
Гр и г о р і й. Що за пророцтво?
Д у х о в н и й  (рецитує таємничо). Уроджений з Великим псом* 

серед колон над морем із мокрих місць, від Сарацен прибуде. Серед різні 
великої він переступить море, і царською короною накриє — червоний 
знак на голові.

Д о м а ж и р. Не вгадав би!
С уд и с л а в. Великий пес — се в зорях.
Д у х о в н и й. Сих знаків боячись, нелюдський Мануїл всадив його до 

вежі тісної, в глухім куті над морем, де не доходив голос людський. Скори-

тися йому царевич не хотів. Шість раз на ріжні способи, премудрістю своєю 
знаходячи, тікав — і все впадав назад у руки гонителя суворого свого. І се 
за сьомим разом, за поміччю Господньою, вдалося з усіх і бід, і небезпек, 
і засідок, розставлених йому, дістатися на волю!..

В о р о т и с л а в. Як же вдалося сим разом?
Духовний. Господь послав між наглядачів милосердного слугу, котрим 

царевич відтиски замків родині переслав, і по якімсь часі ключі, линви, гаки 
в корчагах, замість вина й олію, від неї отримав. Так розімкнувши замки і 
засови, на волю вийшов він і, знов позамикавши щільно, тим обманив увагу 
наглядачів своїх. Спустившися на линві на подвір’я в’язниці в густій траві, 
що поросло воно, нікому не приступне, — мов заєць, скулившись, пролежав 
цілий день і, знов вночі на линвах і гаках діставшись через мури на беріг 
морський, тут у затінню підпор перечекав, аж човен по нього присланий 
над’їхав. Потім на кораблі вже под’їздив він до палати, — сторожа припи-
нила. Щасливу гадку тут, і без порозуміння, Господь йому і корабельщикові 
дав: царевич, удаючи утікача невільника, став сторожів благати, аби його 
з рук лютого господаря урятували, що на муку везе його, відшукавши, а 
той, удаючи господаря, доводив, що не сміють вони його раба власного від 
нього відбирати.

Д о м а ж и р. І в руку певно встромив. Се справді ловко йому вдалося!
М с т и б о г  (показуючи на царевича, що, розуміючи зміст сього 

оповідання і переживаючи подробиці його, хвилюється і рухається). 
Ач, не всидить!

В о р о т и с л а в. Князь, господин мій, радий, що Бог дав царевичеві — 
братові його по стільких трудах і небезпеках в його землю дістатись. Спо-
чиньте і потіштесь! От князь австрійський Генрік* прислав співців нових 
господареві нашому.

Отроки вводять двох співців-жонглерів з лютнями. Ті кланяються — Ярослав 
дає їм знак починати.

О т р о к  (з слів одного з жонглерів поясняє). Се пісня молодого 
Генріка з Вентадур, найкращого з троваторів Франції, улюблена на дворі 
віденськім.

Ж о н гл ер  (співає, акомпаніюючи на лютні).
Не диво, що зі мною
Не зрівняється инший співець:
Любов керує мною
І мені сплітає вінець!
Тіло, дух, і розум, і серце
Все приніс я в дарунку її,
І не знаю я більше
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Иншої ціли в сім житті на землі.
Той мертвий, чиєю душею
Не володіє чуття,
Беременить він лиш світ собою —
І йому не миле життя.
Не хотів би я жити й хвилини,
Утерявши даму свою,
Ту, що служу її нині
І служитиму поки живу...

Скориставши з павзи, підіймаються духовні, що ввійшли до палати серед 
співу, і владика з-поміж них бере слово.

Кузьма ,  владика  г алицький. Великий княже Ярославе! Привітав 
єси царевича в біді, прийняв його під покрів твій і захистив його від насилу-
ющих — честь тобі! Звик єси простирати руку твою над скривдженими й 
обидженими, не закрив єси серця свого від бідних і бездомних — нагоро-
ду собі готуєш од Бога вірну! Церкві і манастирі вдень і вночі посилають 
свої молитви за тебе — за княжую ласку і милостиню твою! Але, княже 
великий, одкрий же серце твоє і ближньому твоєму, братові твому по крові, 
котрого, як серну беззахистну, жене гнів твій з землі в землю стільки літ, і 
ніде йому не дає спокою! От брат мій владика суждальський прислав ігумена 
чесного Василія (показує князеві, ігумен кланяється) — печалується 
братом твоїм.

В а с и л і й  і г у м е н. Владика Нестор кланяєть ті ся. Молить тебе — 
для душі своєї пожалуй брата свого! Брат твій Іван хрест цілував перед 
ним — мати йому тебе в правді, в отця свого, коли примириш його собі! 
Присягає не споминати ні Перемишля, ні Галича, коли даси тільки його 
отчину Звенигород. А коли Звенигорода не з руки тобі дати, аби иншу 
волость яку схочеш дав — візьме від тебе і буде служити тобі яко отцеві, 
і мислити тобі в правду — ти ж царствуй, здоров, на всій землі Галицькій!

В л а д и к а  Ку з ь м а. Мануїл, владика смоленський, і князь Роман 
прислали боярина свого Доброгоста за ним.

Д о б р о г о с т. Кланяєть ті ся брат твій князь Роман і владика Мануїл. 
Просять тебе за брата твого Івана. Говорить тобі князь Роман: “Закладаюся 
тобі за брата твого Івана тисячею серебра, коли не буде мати тебе в правду. 
Прошу тебе, що було — не пом’яни, і прийми його в любов — нехай вер-
неться в землю свою. Досить йому блудити в чужих сторонах! Тринадцять 
літ уже того нещастя, того сирітства йому. Пожалуй його, бо не тільки 
чоловік він — брат він тобі і йому!”

Я р о с л а в. Що терпить брат мій Іван, ніхто тому не винен, тільки він 
сам. Мав волость, як належало йому, і ніхто у нього не підозрів її, ні рушив 
її. Але хто ж піднявся на отця мого і свого — в місце отця був він йому, — 

хто зчинив коромолу, огонь вкинув у землю нашу? І хто раз зробив, хто 
повірить йому? І що поможуть тут тисячі срібла, як знов підійметь усобиця 
в землі нашій, і будуть гинути тисячі душ? Хто візьме їх на душу свою?

В л а д и к а. Я і брат мій владика суждальський Нестор, і брат мій 
владика смоленський Мануїл беремо на душу свою і за брата твого Івана 
ручимо, що мати йому тебе в правду, і з волости, яку даси йому, вдоволену 
бути йому і нічого не підозріти.

В а с и л і й. Князь Юрій, отець твій, по слову твому князя Івана за 
сторожів взяв, і потім скованого до Суждаля відослав, до поруба всадив —
жалість була всім людям видіти, і плач був великий за ним, і нарікали люде 
на князя, що держить його без вини, коли він свободою прийшов до нього. 
І молився за ним біскуп наш Нестор: “Гріх тобі великий, рече, цілувавши 
хрест йому, держиш у такій нужі і ще хочеш видати його на убийство!”

Я р о с л а в  (вражений). Убийства ми на нього не замишляли ніколи! 
Крови його, ні голови його не хочемо, Бог свідком тому!..

І г.  В а с и л і й. Так розуміли всі люде, княже! І князь Юрій устидився, 
та сказав, що без волі твоєї не може князя Івана пустити.

С і р о с л а в. Позволь, княже мій господине, і мені слово сказати. Давне 
се діло, і не бачу я вже нікого в думі твоїй з часів тих. І мені тілька три роки 
минуло по тім, як мене остригли, як отець мій взяв мене в похід з князем 
Володарем на Святополка, як ми на Рожні Полі* стали против нього. Але 
що буду хвалитися? Тут все отецькі сини, і як не вони, то їх отці билися з 
покійними князями — з Руриком, Володарем і Васильком, за землю нашу і 
твою, і вони того свідомі, що я хочу сказати. Тепер то забулося — в добрім 
лихе забути легко і скоро. Ума мудрістю устроїлося землю, захистилося від 
ворогів, і люде забули, що то княжі коромоли-усобиці! Слухають тепер з 
инших земель, що там діється, — як диво яке. Але як тяжко було добитися 
того! Зате як легко то все стратити і знову прийти до усобиці і кроворозлит-
тя! Того иноплеменники тільки й чекають. Тут ляхи, а там угри! То б вони 
раді видіти! Отче-владико, не бери на душу свою того! Кланяюся тобі яко 
отцю, але я стар чоловік, і не сором тобі мене послухати.

Гр и г о р і й. Завелике то діло, щоб на душу свою брати!
Святополк. Владиків Бог поставив учити нас спасення, як душу свою 

спасти. А князів поставив землю строїти, суд творити, людей од напасти 
хоронити; хто душу хоче спасати, мусить з миру йти — а миру треба і слово 
Боже розумом творити, а з великої святости можна до великої біди і себе і 
людей привести. Владикам воно велить печалуватися, кому обида, — але 
й печалування їх з розумом треба розсуждати.

Ж и р о с л а в. Рать стоїть до мира, а мир — до рати. Нині князеві 
Іванові стужилося за отчиною, хочеться йому в згоді й любові життя своє 
в ній скінчати. Але чи знає він сам, що може з того бути? Княження не 
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Иншої ціли в сім житті на землі.
Той мертвий, чиєю душею
Не володіє чуття,
Беременить він лиш світ собою —
І йому не миле життя.
Не хотів би я жити й хвилини,
Утерявши даму свою,
Ту, що служу її нині
І служитиму поки живу...

Скориставши з павзи, підіймаються духовні, що ввійшли до палати серед 
співу, і владика з-поміж них бере слово.

Кузьма ,  владика  г алицький. Великий княже Ярославе! Привітав 
єси царевича в біді, прийняв його під покрів твій і захистив його від насилу-
ющих — честь тобі! Звик єси простирати руку твою над скривдженими й 
обидженими, не закрив єси серця свого від бідних і бездомних — нагоро-
ду собі готуєш од Бога вірну! Церкві і манастирі вдень і вночі посилають 
свої молитви за тебе — за княжую ласку і милостиню твою! Але, княже 
великий, одкрий же серце твоє і ближньому твоєму, братові твому по крові, 
котрого, як серну беззахистну, жене гнів твій з землі в землю стільки літ, і 
ніде йому не дає спокою! От брат мій владика суждальський прислав ігумена 
чесного Василія (показує князеві, ігумен кланяється) — печалується 
братом твоїм.

В а с и л і й  і г у м е н. Владика Нестор кланяєть ті ся. Молить тебе — 
для душі своєї пожалуй брата свого! Брат твій Іван хрест цілував перед 
ним — мати йому тебе в правді, в отця свого, коли примириш його собі! 
Присягає не споминати ні Перемишля, ні Галича, коли даси тільки його 
отчину Звенигород. А коли Звенигорода не з руки тобі дати, аби иншу 
волость яку схочеш дав — візьме від тебе і буде служити тобі яко отцеві, 
і мислити тобі в правду — ти ж царствуй, здоров, на всій землі Галицькій!

В л а д и к а  Ку з ь м а. Мануїл, владика смоленський, і князь Роман 
прислали боярина свого Доброгоста за ним.

Д о б р о г о с т. Кланяєть ті ся брат твій князь Роман і владика Мануїл. 
Просять тебе за брата твого Івана. Говорить тобі князь Роман: “Закладаюся 
тобі за брата твого Івана тисячею серебра, коли не буде мати тебе в правду. 
Прошу тебе, що було — не пом’яни, і прийми його в любов — нехай вер-
неться в землю свою. Досить йому блудити в чужих сторонах! Тринадцять 
літ уже того нещастя, того сирітства йому. Пожалуй його, бо не тільки 
чоловік він — брат він тобі і йому!”

Я р о с л а в. Що терпить брат мій Іван, ніхто тому не винен, тільки він 
сам. Мав волость, як належало йому, і ніхто у нього не підозрів її, ні рушив 
її. Але хто ж піднявся на отця мого і свого — в місце отця був він йому, — 

хто зчинив коромолу, огонь вкинув у землю нашу? І хто раз зробив, хто 
повірить йому? І що поможуть тут тисячі срібла, як знов підійметь усобиця 
в землі нашій, і будуть гинути тисячі душ? Хто візьме їх на душу свою?

В л а д и к а. Я і брат мій владика суждальський Нестор, і брат мій 
владика смоленський Мануїл беремо на душу свою і за брата твого Івана 
ручимо, що мати йому тебе в правду, і з волости, яку даси йому, вдоволену 
бути йому і нічого не підозріти.

В а с и л і й. Князь Юрій, отець твій, по слову твому князя Івана за 
сторожів взяв, і потім скованого до Суждаля відослав, до поруба всадив —
жалість була всім людям видіти, і плач був великий за ним, і нарікали люде 
на князя, що держить його без вини, коли він свободою прийшов до нього. 
І молився за ним біскуп наш Нестор: “Гріх тобі великий, рече, цілувавши 
хрест йому, держиш у такій нужі і ще хочеш видати його на убийство!”

Я р о с л а в  (вражений). Убийства ми на нього не замишляли ніколи! 
Крови його, ні голови його не хочемо, Бог свідком тому!..

І г.  В а с и л і й. Так розуміли всі люде, княже! І князь Юрій устидився, 
та сказав, що без волі твоєї не може князя Івана пустити.

С і р о с л а в. Позволь, княже мій господине, і мені слово сказати. Давне 
се діло, і не бачу я вже нікого в думі твоїй з часів тих. І мені тілька три роки 
минуло по тім, як мене остригли, як отець мій взяв мене в похід з князем 
Володарем на Святополка, як ми на Рожні Полі* стали против нього. Але 
що буду хвалитися? Тут все отецькі сини, і як не вони, то їх отці билися з 
покійними князями — з Руриком, Володарем і Васильком, за землю нашу і 
твою, і вони того свідомі, що я хочу сказати. Тепер то забулося — в добрім 
лихе забути легко і скоро. Ума мудрістю устроїлося землю, захистилося від 
ворогів, і люде забули, що то княжі коромоли-усобиці! Слухають тепер з 
инших земель, що там діється, — як диво яке. Але як тяжко було добитися 
того! Зате як легко то все стратити і знову прийти до усобиці і кроворозлит-
тя! Того иноплеменники тільки й чекають. Тут ляхи, а там угри! То б вони 
раді видіти! Отче-владико, не бери на душу свою того! Кланяюся тобі яко 
отцю, але я стар чоловік, і не сором тобі мене послухати.

Гр и г о р і й. Завелике то діло, щоб на душу свою брати!
Святополк. Владиків Бог поставив учити нас спасення, як душу свою 

спасти. А князів поставив землю строїти, суд творити, людей од напасти 
хоронити; хто душу хоче спасати, мусить з миру йти — а миру треба і слово 
Боже розумом творити, а з великої святости можна до великої біди і себе і 
людей привести. Владикам воно велить печалуватися, кому обида, — але 
й печалування їх з розумом треба розсуждати.

Ж и р о с л а в. Рать стоїть до мира, а мир — до рати. Нині князеві 
Іванові стужилося за отчиною, хочеться йому в згоді й любові життя своє 
в ній скінчати. Але чи знає він сам, що може з того бути? Княження не 
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може бути без образи. Ну ж знову знайдуться люде — в Галичі чи деинде, 
почнуть собі князя Івана чи його дітей на стіл вабити? Досить того що було! 
Досить було крови, і війни, і обиди, — Богові то судити! Але що зробилося, 
не годиться зрушати й наново починати. Ми стерегли як зіниці в оці князів 
своїх — третьому служимо, як служили його отцеві і дідові, і голови за 
них покладали, з ними сю землю, Україну руську зібрали і утвердили од 
ворогів — не на те, щоб наново її ділити.

Владика. Недобре говорите — ти, княже, і ви, бояре! Правда мусить в 
мирі бути, не тільки в затворі, — одну її Господь становив для чорноризців, 
для бояр і для князів. Обидою не утвердити землі, неправдою не устроїти 
княження. Правда підставою царства! Князеві Іванові отчини його боронити 
не годиться. Не угрин він і не лях, але одного єсте діда внуці. Ворожнечею 
тішите ворогів. Згодою утвердите землю свою! 

Жирослав. Не візьми в гнів, отче владико, і моєї правди! (Встаючи). 
Землі нашої ділити не можна. (З притиском). Трудом великим, кров’ю і 
зелізом вирвалося її з рук иноплеменників.Те, що зробили батьки наші, не 
можемо ми розорити. Княже-господине, не візьми і ти в гнів — ми на те, 
щоб ділити Галицькі волості, не пристанемо! За тебе голови свої положимо, 
за княження твоє, і за сина твого — але мусимо і за отчину свою постояти. 
Ділити землі Галицької не позволимо!

Ярослав схвильований несвідомо для себе підіймається — але мовчить, не 
знаходячи слова.

Б о я р е  (вважаючи його мовчання, як вичікування їх слова). Так, 
не можна! Галицької землі ділити не позволимо!

Серед сих голосів особливо гучно — різко, з стриманим гнівом, з якоюсь 
погрозою чується голос Константина: Галицької землі ділити не позволимо!

ТРЕТЯ ДІЯ

Монастир святого Пантелеймона під Галичем. На лавці під деревом — княжич 
Олег з дядьком і підручним; вони ладять лук.

Д я д ь к о. З рогу таке вістря не буде, як з кости, та й кість теж не од-
накова.

О л е г. А з єдинорогового* рогу?
Д я дько. Е, з єдинорогового. Піди добудь його. Єдинороговому рогові 

ціни нема! З нього зробити стрілу, і вона пробиває чоловіка, не роблячи 
знаку, і вертається назад до тула. Вічна стріла і нема їй переводу. За таку 
стрілу сорок срібла не жаль дати — якби її дістати.

О л е г. Я у батічка попрошу.

Д я д ь к о. Що ж, попроси, тільки щось не чувати, щоб у нас була така 
стріла. Єдинорога ріг дістати — се, брате, не жарт. До нього їхати треба 
за дванадцяте море, за тринадцяте царство, через великі пустині безводні, 
через великі гори непроходні. І там тече Гіон ріка великая*...

Під час їх розмови з’являється ватага каліків прочан зі Святої землі. Вони 
стають півколесом на монастирськім дворі, з отаманом посередині, й зачинають 
голосно співати свій стих — з викриком спочатку, далі мірніше:

Ой, у полі-полі, на оболоні,
А над річкою над Почайною,
Ізбиралася там славная рада,
Славная рада — мужів громада:
Сорок було добрих молодців, 
Сорок було із старшиною. 
Говорить старшина їм такі слова: 
“Гей, славна ти, дружино хоробрая! 
Скільки було в світі бито, граблено. 
Скільки перед Богом було грішено — 
Час уже, дружино хоробрая, 
Перед Богом тим гріхам замолитися, 
До його Святої землі потрудитися — 
Гробові Господню поклонитися, 
У Єрдан-ріці скупатися, 
Із гріхами попрощатися!”

Під час співу клеплють у било, сходяться дехто з монахів, надходить Настуся 
з братом Ратьшою.

Н а с т у с я. Чи здорові, дружино Божа? Звідкіля йдете, путь держите?
С т а р ш и н а. Від Святої землі, бояриня милостива, від города Цар-

города, від святої гори Афонської*.
Н а с т у с я. Прошу ж у нас погостити, спочити і покріпитися.
С т а р ш и н а  і  к а л і к и. Спаси Біг на милостивім слові, бояре ласкаві. 

Ішли ми справді дорогу дальню нині, з раннього рана не приставаючи.
Н а с т у с я. Ти вже, брате, будь ласкав розпорядити там що треба!
Ратьша забирає каліків. Настуся з мамкою присідає коло сина.
Н а с т у с я. Що, синочку, тут майструєш?
О л е г. Самостріл сараценський се. І знаєш, матінко, я до нього хочу 

стрілу з єдинорога у батічка попросити — таку, що сама вертає, устріливши. 
Як думаєш, батічко дасть мені?

Н а с т у с я. Коли єсть у нього, то певно що дасть! Чому б не дав, коли 
ти добрий, синочку. Але як ти упрів тут! І не маєш ширинки. Стрівай — я 
зараз принесу.
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може бути без образи. Ну ж знову знайдуться люде — в Галичі чи деинде, 
почнуть собі князя Івана чи його дітей на стіл вабити? Досить того що було! 
Досить було крови, і війни, і обиди, — Богові то судити! Але що зробилося, 
не годиться зрушати й наново починати. Ми стерегли як зіниці в оці князів 
своїх — третьому служимо, як служили його отцеві і дідові, і голови за 
них покладали, з ними сю землю, Україну руську зібрали і утвердили од 
ворогів — не на те, щоб наново її ділити.

Владика. Недобре говорите — ти, княже, і ви, бояре! Правда мусить в 
мирі бути, не тільки в затворі, — одну її Господь становив для чорноризців, 
для бояр і для князів. Обидою не утвердити землі, неправдою не устроїти 
княження. Правда підставою царства! Князеві Іванові отчини його боронити 
не годиться. Не угрин він і не лях, але одного єсте діда внуці. Ворожнечею 
тішите ворогів. Згодою утвердите землю свою! 

Жирослав. Не візьми в гнів, отче владико, і моєї правди! (Встаючи). 
Землі нашої ділити не можна. (З притиском). Трудом великим, кров’ю і 
зелізом вирвалося її з рук иноплеменників.Те, що зробили батьки наші, не 
можемо ми розорити. Княже-господине, не візьми і ти в гнів — ми на те, 
щоб ділити Галицькі волості, не пристанемо! За тебе голови свої положимо, 
за княження твоє, і за сина твого — але мусимо і за отчину свою постояти. 
Ділити землі Галицької не позволимо!

Ярослав схвильований несвідомо для себе підіймається — але мовчить, не 
знаходячи слова.

Б о я р е  (вважаючи його мовчання, як вичікування їх слова). Так, 
не можна! Галицької землі ділити не позволимо!

Серед сих голосів особливо гучно — різко, з стриманим гнівом, з якоюсь 
погрозою чується голос Константина: Галицької землі ділити не позволимо!

ТРЕТЯ ДІЯ

Монастир святого Пантелеймона під Галичем. На лавці під деревом — княжич 
Олег з дядьком і підручним; вони ладять лук.

Д я д ь к о. З рогу таке вістря не буде, як з кости, та й кість теж не од-
накова.

О л е г. А з єдинорогового* рогу?
Дя дько. Е, з єдинорогового. Піди добудь його. Єдинороговому рогові 

ціни нема! З нього зробити стрілу, і вона пробиває чоловіка, не роблячи 
знаку, і вертається назад до тула. Вічна стріла і нема їй переводу. За таку 
стрілу сорок срібла не жаль дати — якби її дістати.

О л е г. Я у батічка попрошу.

Д я д ь к о. Що ж, попроси, тільки щось не чувати, щоб у нас була така 
стріла. Єдинорога ріг дістати — се, брате, не жарт. До нього їхати треба 
за дванадцяте море, за тринадцяте царство, через великі пустині безводні, 
через великі гори непроходні. І там тече Гіон ріка великая*...

Під час їх розмови з’являється ватага каліків прочан зі Святої землі. Вони 
стають півколесом на монастирськім дворі, з отаманом посередині, й зачинають 
голосно співати свій стих — з викриком спочатку, далі мірніше:

Ой, у полі-полі, на оболоні,
А над річкою над Почайною,
Ізбиралася там славная рада,
Славная рада — мужів громада:
Сорок було добрих молодців, 
Сорок було із старшиною. 
Говорить старшина їм такі слова: 
“Гей, славна ти, дружино хоробрая! 
Скільки було в світі бито, граблено. 
Скільки перед Богом було грішено — 
Час уже, дружино хоробрая, 
Перед Богом тим гріхам замолитися, 
До його Святої землі потрудитися — 
Гробові Господню поклонитися, 
У Єрдан-ріці скупатися, 
Із гріхами попрощатися!”

Під час співу клеплють у било, сходяться дехто з монахів, надходить Настуся 
з братом Ратьшою.

Н а с т у с я. Чи здорові, дружино Божа? Звідкіля йдете, путь держите?
С т а р ш и н а. Від Святої землі, бояриня милостива, від города Цар-

города, від святої гори Афонської*.
Н а с т у с я. Прошу ж у нас погостити, спочити і покріпитися.
С т а р ш и н а  і  к а л і к и. Спаси Біг на милостивім слові, бояре ласкаві. 

Ішли ми справді дорогу дальню нині, з раннього рана не приставаючи.
Н а с т у с я. Ти вже, брате, будь ласкав розпорядити там що треба!
Ратьша забирає каліків. Настуся з мамкою присідає коло сина.
Н а с т у с я. Що, синочку, тут майструєш?
О л е г. Самостріл сараценський се. І знаєш, матінко, я до нього хочу 

стрілу з єдинорога у батічка попросити — таку, що сама вертає, устріливши. 
Як думаєш, батічко дасть мені?

Н а с т у с я. Коли єсть у нього, то певно що дасть! Чому б не дав, коли 
ти добрий, синочку. Але як ти упрів тут! І не маєш ширинки. Стрівай — я 
зараз принесу.
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М а м к а. Та не трудися сама, княгине, я принесу.
Н а с т у с я. Ні, ти не знайдеш, я приложила! (Іде).
О л е г. Тетиву краще сим боком заложити?
Д я д ь к о. Однаково! (Майструють). Але тетива ся недобре скруче-

на — тут тонша, тут грубша.
О л е г. Трісне, ти думаєш?
Д я д ь к о. Мабуть. Бачиш, який ґудзок тут?
Під той час входить княгиня Ольга з конюхом — недоладна, висока і сухор-

лява, з різкими і неприємними рисами.
К о н ю х. Отут перепічнеш, княгине милостива, поки иншого коня при-

ведуть!
О л ь г а. Яке нещастя... Ти його сполошив! І я таки хотіла вернути від 

тої стрічі — не на добре вона була! Такий день! Куди ж ми заїхали?
К о н ю х. Се монастир Пантелеймонів.
О л ь г а  (придивляється Олегові, з здивованням). А хлопець се 

чий же?
М а м к а . Се княжич, бояриня милостива.
О л ь г а  (з роздражненням). Я не бояриня, а княгиня твоя. А кня-

жич — який же се княжич?
М а м к а. Князя Ярослава — Олег князь, княгине!
О л ь г а. У князя Ярослава оден син Володимир, хіба ти не знаєш?
М а м к а. Так, Володимир від тебе, а Олег від Настасії.
О л ь г а. Так се Чагрович, Чагрова чадь, а не княжич! Ат, смерди!  

І княжича собі зробили смердовича.
М а м к а. Не смердя, княжа кров в нім, як і в твоїм сині, княгине!
Під час сеї перепалки надходить Настуся і спиняється здивовано. Перший 

рух її — ухилитись, але, зиркнувши на сина, підходить з гідним уклоном.
Н а с т у с я. Вітаємо, милостива княгине! Розгостися, коли ласка твоя.
О л ь г а. Я тут у своїй землі скрізь у себе і не в гостину до тебе прийшла! 

Уступися, аби не бачити мені тебе, смердко!
Н а с т у с я. Таки ти в гостях у мене, княгине, і не можу тобі сказати 

прикрого слова на твої речі, як би належало. А коли не хочеш бачити мене, 
я тебе трудити не буду! (Обертається).

О л ь г а. І ти, гаддя, вступися! (Сильно штовхає малого Олега).
Олег  (заточившися, устояв на ногах, до Настусі). Правда, мамо, 

на жінку я руки підняти не можу?
Н а с т у с я  (відводячи його). Не можеш, сину. І я не можу. (До 

Ольги). Признаєш, княгине, що княжича свого виховуємо гідно, не як 
смердовича, а як кров княжу? (Відходить).

Ольга мовчить в невимовній злості.
Ч а г р о  (надійшов за той час з Ратьшею). Така ти пишна, княгине, 

князівством твоїм — а ділом його безчестиш! Ображуєш дитину, жінку 
беззахистну в її домі.

Ол ь г а  (вибухає). А, й ти тут, стара гадюко, — то ти всьому при-
водиш! Не розтоптав покійний князь твоєї голови із иншими! Залізлисьте 
в княже гніздо!

Ч а г р о. І смерд, і князь — усі з одної глини! Із глини взяті, в глину 
вернемось. Всім рівні ми, ділами ріжнимось — чи повищаємо, чи падемо 
додолу. А инших топчучи, себе не підвищити!

О л ь г а. Ні до чого твоє мудровання, нуждо! Ні мудрованням, ні хи-
трованням не піднятись вам! Хоч як розноситесь з своїм виродком! Не на 
потіху буде вам воно!

Ч а г р о. Хто зна, княгине, що нам суд судив!
О л ь г а. Тим присудив, що смердом уродив.
Ч а г р о  (роздражнений). Княгиня ти прирожденна — а забуваєш, 

видно, що по отцю столи спадають, не по матері!
О л ь г а  (несподівано вражена й збентежена). Столи?
Р а т ь ш а  (щоб перебити розмову). Струдишся, княгине, коней 

ждучи! Ще не так скоро поспіють. Може, зайдеш до господи — або хоч 
тут присядеш?

Я р о с л а в  (надходить, до крайнього розгніваний). Що хочеш ти 
тут, Ольго? Що за розум їхати сюди! І з чим? Чую, тут бушуєш, сваришся, 
б’єшся — себе й мене безчестиш, осмішуєш перед людьми. Де твої коні?

О л ь г а  (схвильована). Розбився кінь й мене сюди завели. Не знала 
я, що ти тут своїх підложниць і байстрят ховаєш. Не переступила б, певне, 
сеї брами — зісталась на дорозі, щоб того безчестя не бачити. (З новою 
силою). І ти ж іще мені безчестям докоряєш? Хто терпів таку наругу, як 
я — де не обернусь, скрізь повно твоїх підложниць, їх рідні, дворян, при-
бічників, підлиз, що через них навчилися шукати в тебе ласки. До мене 
вже тепер ніхто не вдасться! Зі мною тримати — у тебе в гніві бути! Се 
вдячність за те все, що бачив ти від батька — хоч ти із батьком своїм тільки 
його ласкою та поміччю і жили! Якби не він, не в Галичу, а в Звенигороді 
вам сидіти! Он де ваше місце! Або замість Івана витирати чужі кути... Іван 
би ще вам себе показав і зараз!

Я р о с л а в  (з холодним гнівом). Ото й біда, що нічим більш похва-
литися тобі, як тільки батьком. Авжеж, тільки через батька, через нього 
держу тебе у себе, живу з тобою! Инакше давно б у Суждалі кукувала б. 
Думаєш легко мені зносити (іронічно) твою вдачу милу, на красу твою 
дивитись? (З схивильованням). Але вже більш моєї терпеливости нема! 
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М а м к а. Та не трудися сама, княгине, я принесу.
Н а с т у с я. Ні, ти не знайдеш, я приложила! (Іде).
О л е г. Тетиву краще сим боком заложити?
Д я д ь к о. Однаково! (Майструють). Але тетива ся недобре скруче-

на — тут тонша, тут грубша.
О л е г. Трісне, ти думаєш?
Д я д ь к о. Мабуть. Бачиш, який ґудзок тут?
Під той час входить княгиня Ольга з конюхом — недоладна, висока і сухор-

лява, з різкими і неприємними рисами.
К о н ю х. Отут перепічнеш, княгине милостива, поки иншого коня при-

ведуть!
О л ь г а. Яке нещастя... Ти його сполошив! І я таки хотіла вернути від 

тої стрічі — не на добре вона була! Такий день! Куди ж ми заїхали?
К о н ю х. Се монастир Пантелеймонів.
О л ь г а  (придивляється Олегові, з здивованням). А хлопець се 

чий же?
М а м к а . Се княжич, бояриня милостива.
О л ь г а  (з роздражненням). Я не бояриня, а княгиня твоя. А кня-

жич — який же се княжич?
М а м к а. Князя Ярослава — Олег князь, княгине!
О л ь г а. У князя Ярослава оден син Володимир, хіба ти не знаєш?
М а м к а. Так, Володимир від тебе, а Олег від Настасії.
О л ь г а. Так се Чагрович, Чагрова чадь, а не княжич! Ат, смерди!  

І княжича собі зробили смердовича.
М а м к а. Не смердя, княжа кров в нім, як і в твоїм сині, княгине!
Під час сеї перепалки надходить Настуся і спиняється здивовано. Перший 

рух її — ухилитись, але, зиркнувши на сина, підходить з гідним уклоном.
Н а с т у с я. Вітаємо, милостива княгине! Розгостися, коли ласка твоя.
О л ь г а. Я тут у своїй землі скрізь у себе і не в гостину до тебе прийшла! 

Уступися, аби не бачити мені тебе, смердко!
Н а с т у с я. Таки ти в гостях у мене, княгине, і не можу тобі сказати 

прикрого слова на твої речі, як би належало. А коли не хочеш бачити мене, 
я тебе трудити не буду! (Обертається).

О л ь г а. І ти, гаддя, вступися! (Сильно штовхає малого Олега).
Олег  (заточившися, устояв на ногах, до Настусі). Правда, мамо, 

на жінку я руки підняти не можу?
Н а с т у с я  (відводячи його). Не можеш, сину. І я не можу. (До 

Ольги). Признаєш, княгине, що княжича свого виховуємо гідно, не як 
смердовича, а як кров княжу? (Відходить).

Ольга мовчить в невимовній злості.
Ч а г р о  (надійшов за той час з Ратьшею). Така ти пишна, княгине, 

князівством твоїм — а ділом його безчестиш! Ображуєш дитину, жінку 
беззахистну в її домі.

Ол ь г а  (вибухає). А, й ти тут, стара гадюко, — то ти всьому при-
водиш! Не розтоптав покійний князь твоєї голови із иншими! Залізлисьте 
в княже гніздо!

Ч а г р о. І смерд, і князь — усі з одної глини! Із глини взяті, в глину 
вернемось. Всім рівні ми, ділами ріжнимось — чи повищаємо, чи падемо 
додолу. А инших топчучи, себе не підвищити!

О л ь г а. Ні до чого твоє мудровання, нуждо! Ні мудрованням, ні хи-
трованням не піднятись вам! Хоч як розноситесь з своїм виродком! Не на 
потіху буде вам воно!

Ч а г р о. Хто зна, княгине, що нам суд судив!
О л ь г а. Тим присудив, що смердом уродив.
Ч а г р о  (роздражнений). Княгиня ти прирожденна — а забуваєш, 

видно, що по отцю столи спадають, не по матері!
О л ь г а  (несподівано вражена й збентежена). Столи?
Р а т ь ш а  (щоб перебити розмову). Струдишся, княгине, коней 

ждучи! Ще не так скоро поспіють. Може, зайдеш до господи — або хоч 
тут присядеш?

Я р о с л а в  (надходить, до крайнього розгніваний). Що хочеш ти 
тут, Ольго? Що за розум їхати сюди! І з чим? Чую, тут бушуєш, сваришся, 
б’єшся — себе й мене безчестиш, осмішуєш перед людьми. Де твої коні?

О л ь г а  (схвильована). Розбився кінь й мене сюди завели. Не знала 
я, що ти тут своїх підложниць і байстрят ховаєш. Не переступила б, певне, 
сеї брами — зісталась на дорозі, щоб того безчестя не бачити. (З новою 
силою). І ти ж іще мені безчестям докоряєш? Хто терпів таку наругу, як 
я — де не обернусь, скрізь повно твоїх підложниць, їх рідні, дворян, при-
бічників, підлиз, що через них навчилися шукати в тебе ласки. До мене 
вже тепер ніхто не вдасться! Зі мною тримати — у тебе в гніві бути! Се 
вдячність за те все, що бачив ти від батька — хоч ти із батьком своїм тільки 
його ласкою та поміччю і жили! Якби не він, не в Галичу, а в Звенигороді 
вам сидіти! Он де ваше місце! Або замість Івана витирати чужі кути... Іван 
би ще вам себе показав і зараз!

Я р о с л а в  (з холодним гнівом). Ото й біда, що нічим більш похва-
литися тобі, як тільки батьком. Авжеж, тільки через батька, через нього 
держу тебе у себе, живу з тобою! Инакше давно б у Суждалі кукувала б. 
Думаєш легко мені зносити (іронічно) твою вдачу милу, на красу твою 
дивитись? (З схивильованням). Але вже більш моєї терпеливости нема! 
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Може твій батько гніватись чи ні, може Івана тримати, випускати, полки 
свої з ним посилати. Але я більш годити тобі не буду і примхам твоїм також. 
Або сиди тихо в горниці твоїй, аби я тебе не бачив і не чув, і не мішайся ти 
ні в що, — а ні, то кажу тобі коней ладити і вертай з Богом до Суждаля! 
Досить мені всього того! Ще мені світ милий!

О л ь г а. І сина зі мною до Суждаля по волость відправляєш?
Я р о с л а в  (здивований, поволі). Сина? Ні, пощо ж? Для моїх синів 

(з притиском) знайдуться волості і тут. Земля Галицька велика.
О л ь г а (їдко). Багато у тебе синів?
Я р о с л а в  (удавано холодно). Два тільки — Володимир і Олег.
О л ь г а. Я думала, що більше знайдеться. Що ж так мало? Не знати 

тільки, чи бояре позволять волостьми байстрят твоїх наділяти.
Р а т ь ш а. Коні готові, княже.
Я р о с л а в  (спокійнійше). Ну, от можеш і їхати, Ольго. А то твоїх 

ледве чи на вечір приведуть. Розваж, що я тобі сказав, і вибирай!
О л ь г а. Розважу й виберу. Аби не жалував тільки з мого вибору.
Я р о с л а в. Уже тому так і бути. Прощай.
О л ь г а. Здоров зіставайся.
Р а т ь ш а. Я попроваджу, милостива княгине! (Виходить з Ольгою).
Я р о с л а в  (поволі відходить і сідає на лаві в утомі). Прийшло се 

скорше, ніж я думав. (З роздумом). Й инакше не укладалося. Забагато 
нараз до бою покликалося.

За той час каліки вертаються, виходячи з монастиря; їх проводжає Настуся, 
Чагро, Ратьша. Вони стають півкругом перед князем і співають:

О, прекрасная пустине,
В любов свою приїми мя,
В тихість твою безмолвную,
У палату зеленую!
Древа, кущі, трава, цвіти —
З вами рад я вік прожити,
Світ прелесний забувати,
А Богові роботати.
Пом’яни, Боже, князя із княгинею
З їх щедрою милостинею —
Процвіти їх цвітом чесним,
І з княжичем проживати —
Славу його оглядати.

З поклонами виходять поволі, їх проводять за браму. Ярослав з Настусею 
зістаються на лавці сами.

Я р о с л а в  (продовжуючи розмову). Сказав їй все, що мав, що знав, 
що думав.

Н а с т у с я. Все?
Я р о с л а в. Або нехай сидить тихо, аби я її не чув, не бачив, не знав, — 

або нехай забирається до Суждаля.
Н а с т у с я. І що ж вона?
Я р о с л а в. Звичайно — гнівалася, грозилася. Казала, що бояре не 

пристануть на наділок Олегів.
Н а с т у с я. То ти і се сказав їй?
Я р о с л а в  (нетерпеливо). Я ж кажу, що сказав усе! Трудно було 

стерпіти її образливі слова про тебе і Олега. Я й сказав, що оба сини мені 
рівні і наділок дістануть оба.

Н а с т у с я. Мені страшно за малого — так його на ненависть і гнів 
виставляти.

Я р о с л а в. Не бійся, він постоїть за себе, коли настане час! В нім добра 
кров, Ростиславичів — і Чагрів теж! (Дивиться з ласкою). Утишися, 
спокійна будь, ладо моя мила! Ще єсть і в нас приятелі на світі, і власна 
сила, хист і розум. Захистимо, і тебе, і його — до часу. А скуштувати лиха, 
і гніву, і боротьби мусить кождий. Зла не видавши, добра не постигнути. 
Але от бояри вже надходять! (Іде назустріч боярам, що зближаються 
з поклонами). Чи дужі, братіє-дружино?

Гр и г о р і й  д в о р с ь к и й, В о р о т и с л а в, С у д и с л а в, П л е н к о, 
Ч у р и л о. На милостивім слові чолом б’ємо, княже-господине! Княгиня і 
князь молодий чи здорові?

Підходять до Ярослава і починають розмову на другім плані. На передній 
сцені Чурило з Настусею.

Н а с т у с я. Кого покинув, з ким розсварився, Чурилоньку, що тут 
показався?

Ч у р и л о  (посміхаючися злегка). Отже, ні з ким, княгине! Їздив 
по селах, і тепер з батьком в орудках до князя. Як же живеш, милостива 
княгине, чи по-здорову? Давно не бачив тебе!

Н а с т у с я. Що ви мене нині всі княгините так оден перед другим? Тут 
правдива княгиня була — виспівала вона мені княгиню! Ну, та се, відай, 
пусте!

Ч у р и л о. Пусте, княгине! І хоч би тебе звали королевою, царицею і 
не знаю ще чим, все було б пусте! Найкращу діадиму ти прийняла не від 
людей, не від мужа — ти з нею в світ прийшла, вінчана нею з правдивої 
ласки Божої, і ніякі княгині, ніяке слово зле і супротивне не затьмить її — 
і ніяка окраса людська, ні золото, ні каміння, ні узороччя хитре нічого не 
додадуть до неї.
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Може твій батько гніватись чи ні, може Івана тримати, випускати, полки 
свої з ним посилати. Але я більш годити тобі не буду і примхам твоїм також. 
Або сиди тихо в горниці твоїй, аби я тебе не бачив і не чув, і не мішайся ти 
ні в що, — а ні, то кажу тобі коней ладити і вертай з Богом до Суждаля! 
Досить мені всього того! Ще мені світ милий!

О л ь г а. І сина зі мною до Суждаля по волость відправляєш?
Я р о с л а в  (здивований, поволі). Сина? Ні, пощо ж? Для моїх синів 

(з притиском) знайдуться волості і тут. Земля Галицька велика.
О л ь г а (їдко). Багато у тебе синів?
Я р о с л а в  (удавано холодно). Два тільки — Володимир і Олег.
О л ь г а. Я думала, що більше знайдеться. Що ж так мало? Не знати 

тільки, чи бояре позволять волостьми байстрят твоїх наділяти.
Р а т ь ш а. Коні готові, княже.
Я р о с л а в  (спокійнійше). Ну, от можеш і їхати, Ольго. А то твоїх 

ледве чи на вечір приведуть. Розваж, що я тобі сказав, і вибирай!
О л ь г а. Розважу й виберу. Аби не жалував тільки з мого вибору.
Я р о с л а в. Уже тому так і бути. Прощай.
О л ь г а. Здоров зіставайся.
Р а т ь ш а. Я попроваджу, милостива княгине! (Виходить з Ольгою).
Я р о с л а в  (поволі відходить і сідає на лаві в утомі). Прийшло се 

скорше, ніж я думав. (З роздумом). Й инакше не укладалося. Забагато 
нараз до бою покликалося.

За той час каліки вертаються, виходячи з монастиря; їх проводжає Настуся, 
Чагро, Ратьша. Вони стають півкругом перед князем і співають:

О, прекрасная пустине,
В любов свою приїми мя,
В тихість твою безмолвную,
У палату зеленую!
Древа, кущі, трава, цвіти —
З вами рад я вік прожити,
Світ прелесний забувати,
А Богові роботати.
Пом’яни, Боже, князя із княгинею
З їх щедрою милостинею —
Процвіти їх цвітом чесним,
І з княжичем проживати —
Славу його оглядати.

З поклонами виходять поволі, їх проводять за браму. Ярослав з Настусею 
зістаються на лавці сами.

Я р о с л а в  (продовжуючи розмову). Сказав їй все, що мав, що знав, 
що думав.

Н а с т у с я. Все?
Я р о с л а в. Або нехай сидить тихо, аби я її не чув, не бачив, не знав, — 

або нехай забирається до Суждаля.
Н а с т у с я. І що ж вона?
Я р о с л а в. Звичайно — гнівалася, грозилася. Казала, що бояре не 

пристануть на наділок Олегів.
Н а с т у с я. То ти і се сказав їй?
Я р о с л а в  (нетерпеливо). Я ж кажу, що сказав усе! Трудно було 

стерпіти її образливі слова про тебе і Олега. Я й сказав, що оба сини мені 
рівні і наділок дістануть оба.

Н а с т у с я. Мені страшно за малого — так його на ненависть і гнів 
виставляти.

Я р о с л а в. Не бійся, він постоїть за себе, коли настане час! В нім добра 
кров, Ростиславичів — і Чагрів теж! (Дивиться з ласкою). Утишися, 
спокійна будь, ладо моя мила! Ще єсть і в нас приятелі на світі, і власна 
сила, хист і розум. Захистимо, і тебе, і його — до часу. А скуштувати лиха, 
і гніву, і боротьби мусить кождий. Зла не видавши, добра не постигнути. 
Але от бояри вже надходять! (Іде назустріч боярам, що зближаються 
з поклонами). Чи дужі, братіє-дружино?

Гр и г о р і й  д в о р с ь к и й, В о р о т и с л а в, С у д и с л а в, П л е н к о, 
Ч у р и л о. На милостивім слові чолом б’ємо, княже-господине! Княгиня і 
князь молодий чи здорові?

Підходять до Ярослава і починають розмову на другім плані. На передній 
сцені Чурило з Настусею.

Н а с т у с я. Кого покинув, з ким розсварився, Чурилоньку, що тут 
показався?

Ч у р и л о  (посміхаючися злегка). Отже, ні з ким, княгине! Їздив 
по селах, і тепер з батьком в орудках до князя. Як же живеш, милостива 
княгине, чи по-здорову? Давно не бачив тебе!

Н а с т у с я. Що ви мене нині всі княгините так оден перед другим? Тут 
правдива княгиня була — виспівала вона мені княгиню! Ну, та се, відай, 
пусте!

Ч у р и л о. Пусте, княгине! І хоч би тебе звали королевою, царицею і 
не знаю ще чим, все було б пусте! Найкращу діадиму ти прийняла не від 
людей, не від мужа — ти з нею в світ прийшла, вінчана нею з правдивої 
ласки Божої, і ніякі княгині, ніяке слово зле і супротивне не затьмить її — 
і ніяка окраса людська, ні золото, ні каміння, ні узороччя хитре нічого не 
додадуть до неї.



332 ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 333Ярослав Осмомисл

Н а с т у с я. Ти знов мені, Чурилоньку, сі хвали заводиш? Облиш! Чи 
годиться мені, старій, слухати се? Пройшли мої часи, і не веселить уже 
мене ніщо, навіть і твої красні слова.

Ч у р и л о. Твоя краса в тобі, в єстві твоїм — вона відсвічує в очах твоїх, 
лунає в голосі — але се тільки відгомін невидного, укритого, чого не відбе-
руть від тебе ні роки, ні пригоди — коли й лице твоє красне прив’яне, і стан 
твій високий погнеться. Так, княгине! Тепер я тільки починаю розуміти, чому 
ніяка краса жіноча, котрої я так жадібно шукав, жадаючи упитися досита, 
до нестями, — мене милила, зраджувала і так скоро відпихала від себе.

Н а с т у с я. Ну-ну, в чім же тут причина?
Чурило. Ти посмішкуєш з мене? Що ж, я сам тому винен! Мене вабило 

гарне лице, очі, усміх, голос — і я прагнув заволодіти тим усім, і випити 
ту чашу втіх до дна. Як купець захланний, скуповував я жадібно дорогі 
каміння, міняв гірші на кращі, і тратив зараз охоту, коли траплявся мені ще 
кращий. І аж тепер знайшов я бісер найцінніший, перед яким усі — ніщо! Та 
тільки — диво — я зовсім і не прагну ним заволодіти ! Я вид його ношу в 
собі, своїй душі — і досить! Не зависний, що иншому ти належиш, що він 
тобою володіє! Инакше я звів би бій за тебе з цілим світом, не побоявся б 
нікого, аби тобою тільки володіти. Я не тужу, коли далеко пробуваю: коли 
я їздив по тих далеких нетрях любачівських, — твій образ був у мені...

М а м к а  (надходить). Княгине милостива!..
Настуся відходить з нею далі. Ярослав з групою бояр, до котрих прилуча-

ється тепер Чурило, а раньше надійшов Чагро і Ратьша — переходять наперед 
в живій розмові.

Я р о с л а в. Ми так уже звикли думати, що без Суждаля нам устояти-
ся не можна — а тим часом за сі роки змінилося багато, відколи не стало 
Ізяслава. Цар грецький вже нам не потрібний, і король угорський нам не 
страшний; князі польські мають досить клопоту у себе дома. Ми тепер 
більше потрібні Юрієві, як він нам!

В о р о т и с л а в. З Іваном міг би ще він нам досить наробити клопоту!
Я р о с л а в. Не доки нам трястися перед тінню! Нехай раз покаже, що 

може. Що ж думаєте, бояре, що ми тепер слабші, ніж тоді, як отець не-
біжчик тлумив людей галицьких? 

С уд и с л а в. Надіятися на силу свою добре, але накликати напасть на 
себе таки не годиться. Як сама прийде — против стати. А в Божих руках усе.

П л е н к о. Я мислю, княже та й братіє, що княгиня до Суждаля таки не 
поїде. Князь Юрій ослаб і довгого віку йому не віщувати. Привезли сю вість 
з Київа гості, добре свідомі. Бачили його о заговіни: уже земля його припала. 
Княгиня се знає. По батькові її братам буде досить діла й дома — не нею 
журитися. Вона не поїде до Суждаля. Коли щось замишлятиме, то ближче.

Я р о с л а в  (дивиться на нього уважно). Ближче, кажеш, брате?
Судислав. Так, княже, тут не в ній вага, а в синах! На наділок Олегові 

бояри не пристануть.
Я р о с л а в. Сим і вона погрожувалась.
В о р о т и с л а в. Костянтин і так гнівом дише. Бояр збиває.
Я р о с л а в. Костянтин?
Гр и г о р і й. Та вже. Не може забути, що не розсудив єси його, княже.
В о р о т и с л а в. Щось він замишляє, видко. Царевича гостить раз у 

раз і бояр при тім збирає.
Я р о с л а в. Ну, царевича я ж сам йому віддав в опіку!
В о р о т и с л а в. Се так, але се не Костянтинова вдача так ним опіку-

ватися. Забави, лови справляє, велико на те тратить. А тим часом з царе-
вичевими людьми Костянтинові люде скрізь їздять — до Угор, і до Грек, 
і до Суждаля...

Ч а г р о. Змінився Коснятин до нас, се правда. Щось инше у нього в 
голові!

В о р о т и с л а в. Ну, та на нинішній день, мабуть, досить! Доброї ночи, 
княже! Час і тобі спочити!

Я р о с л а в. Доброї дороги, братіє! (До Григорія). А ти у нас ночуєш, 
отче?

Гр и г о р і й. Твоя воля, княже. 
Бояре прощаються і відходять. Зістаються Григорій, Чагро, Ратьша.
Я р о с л а в  (по хвилі мовчання). Єсть речі, за котрі чоловікові при-

ходиться звести смертний бій, коли він хоче зістатися чоловіком, а не 
мертвою скіпкою. Я мушу вирватися з сеї неволі, в котру мене закував 
отець небіжчик — а бояри мене держали. Ви знаєте, яка вона була мені 
противна від початку. Та й усі її не любили! Все наше було їй бридке, і все 
вона суждальськими своїми порядками доїдала вам.

Гр и г о р і й. Ну так, тільки у них у Суждалі був лад і розум, а у нас — 
розпуста, нелад, непослух, зам’ятня!

Я р о с л а в. І тим батьком своїм, і поміччю його, і порадами його — за 
котрі я мав бути вдячен йому і їй, відслужувати в великім і малім, і її любити, 
вважати гарною і любою! Досить з тим насильством, з тою неволею. Над 
тисячами панував я — а в себе дома мусив бути невільником!

Гр и г о р і й. Твердий накорінок, що й казати!
Ч а г р о. Вона так не піддасться й тепер.
Гр и г о р і й. Що ж зробить? Се правда, що на батька надія мала.
Ч а г р о. Бояр підійме. От як грозилася — против Олегового наділку, 

щоб Галичини не ділили.
Гр и г о р і й. Далека то річ!
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Н а с т у с я. Ти знов мені, Чурилоньку, сі хвали заводиш? Облиш! Чи 
годиться мені, старій, слухати се? Пройшли мої часи, і не веселить уже 
мене ніщо, навіть і твої красні слова.

Ч у р и л о. Твоя краса в тобі, в єстві твоїм — вона відсвічує в очах твоїх, 
лунає в голосі — але се тільки відгомін невидного, укритого, чого не відбе-
руть від тебе ні роки, ні пригоди — коли й лице твоє красне прив’яне, і стан 
твій високий погнеться. Так, княгине! Тепер я тільки починаю розуміти, чому 
ніяка краса жіноча, котрої я так жадібно шукав, жадаючи упитися досита, 
до нестями, — мене милила, зраджувала і так скоро відпихала від себе.

Н а с т у с я. Ну-ну, в чім же тут причина?
Чурило. Ти посмішкуєш з мене? Що ж, я сам тому винен! Мене вабило 

гарне лице, очі, усміх, голос — і я прагнув заволодіти тим усім, і випити 
ту чашу втіх до дна. Як купець захланний, скуповував я жадібно дорогі 
каміння, міняв гірші на кращі, і тратив зараз охоту, коли траплявся мені ще 
кращий. І аж тепер знайшов я бісер найцінніший, перед яким усі — ніщо! Та 
тільки — диво — я зовсім і не прагну ним заволодіти ! Я вид його ношу в 
собі, своїй душі — і досить! Не зависний, що иншому ти належиш, що він 
тобою володіє! Инакше я звів би бій за тебе з цілим світом, не побоявся б 
нікого, аби тобою тільки володіти. Я не тужу, коли далеко пробуваю: коли 
я їздив по тих далеких нетрях любачівських, — твій образ був у мені...

М а м к а  (надходить). Княгине милостива!..
Настуся відходить з нею далі. Ярослав з групою бояр, до котрих прилуча-

ється тепер Чурило, а раньше надійшов Чагро і Ратьша — переходять наперед 
в живій розмові.

Я р о с л а в. Ми так уже звикли думати, що без Суждаля нам устояти-
ся не можна — а тим часом за сі роки змінилося багато, відколи не стало 
Ізяслава. Цар грецький вже нам не потрібний, і король угорський нам не 
страшний; князі польські мають досить клопоту у себе дома. Ми тепер 
більше потрібні Юрієві, як він нам!

В о р о т и с л а в. З Іваном міг би ще він нам досить наробити клопоту!
Я р о с л а в. Не доки нам трястися перед тінню! Нехай раз покаже, що 

може. Що ж думаєте, бояре, що ми тепер слабші, ніж тоді, як отець не-
біжчик тлумив людей галицьких? 

С уд и с л а в. Надіятися на силу свою добре, але накликати напасть на 
себе таки не годиться. Як сама прийде — против стати. А в Божих руках усе.

П л е н к о. Я мислю, княже та й братіє, що княгиня до Суждаля таки не 
поїде. Князь Юрій ослаб і довгого віку йому не віщувати. Привезли сю вість 
з Київа гості, добре свідомі. Бачили його о заговіни: уже земля його припала. 
Княгиня се знає. По батькові її братам буде досить діла й дома — не нею 
журитися. Вона не поїде до Суждаля. Коли щось замишлятиме, то ближче.

Я р о с л а в  (дивиться на нього уважно). Ближче, кажеш, брате?
Судислав. Так, княже, тут не в ній вага, а в синах! На наділок Олегові 

бояри не пристануть.
Я р о с л а в. Сим і вона погрожувалась.
В о р о т и с л а в. Костянтин і так гнівом дише. Бояр збиває.
Я р о с л а в. Костянтин?
Гр и г о р і й. Та вже. Не може забути, що не розсудив єси його, княже.
В о р о т и с л а в. Щось він замишляє, видко. Царевича гостить раз у 

раз і бояр при тім збирає.
Я р о с л а в. Ну, царевича я ж сам йому віддав в опіку!
В о р о т и с л а в. Се так, але се не Костянтинова вдача так ним опіку-

ватися. Забави, лови справляє, велико на те тратить. А тим часом з царе-
вичевими людьми Костянтинові люде скрізь їздять — до Угор, і до Грек, 
і до Суждаля...

Ч а г р о. Змінився Коснятин до нас, се правда. Щось инше у нього в 
голові!

В о р о т и с л а в. Ну, та на нинішній день, мабуть, досить! Доброї ночи, 
княже! Час і тобі спочити!

Я р о с л а в. Доброї дороги, братіє! (До Григорія). А ти у нас ночуєш, 
отче?

Гр и г о р і й. Твоя воля, княже. 
Бояре прощаються і відходять. Зістаються Григорій, Чагро, Ратьша.
Я р о с л а в  (по хвилі мовчання). Єсть речі, за котрі чоловікові при-

ходиться звести смертний бій, коли він хоче зістатися чоловіком, а не 
мертвою скіпкою. Я мушу вирватися з сеї неволі, в котру мене закував 
отець небіжчик — а бояри мене держали. Ви знаєте, яка вона була мені 
противна від початку. Та й усі її не любили! Все наше було їй бридке, і все 
вона суждальськими своїми порядками доїдала вам.

Гр и г о р і й. Ну так, тільки у них у Суждалі був лад і розум, а у нас — 
розпуста, нелад, непослух, зам’ятня!

Я р о с л а в. І тим батьком своїм, і поміччю його, і порадами його — за 
котрі я мав бути вдячен йому і їй, відслужувати в великім і малім, і її любити, 
вважати гарною і любою! Досить з тим насильством, з тою неволею. Над 
тисячами панував я — а в себе дома мусив бути невільником!

Гр и г о р і й. Твердий накорінок, що й казати!
Ч а г р о. Вона так не піддасться й тепер.
Гр и г о р і й. Що ж зробить? Се правда, що на батька надія мала.
Ч а г р о. Бояр підійме. От як грозилася — против Олегового наділку, 

щоб Галичини не ділили.
Гр и г о р і й. Далека то річ!
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Ч а г р о. Сам знаєш, як вони того бояться! А Коснятинові справді тепер 
у те лиш заграти!

Я р о с л а в. Що ж думаєш про се, отче?
Ч а г р о. Довго говорити, княже!
Ярослав. Нічого, говори! Григорієм не в’яжися, він мені, синові свому, 

прияє!
Р а т ь ш а. Князеві і до ліжниці вже час!
Я р о с л а в. Неохота! Вибив мене нинішній день з колії. Говори, тестю!
Чагро. Вибачай, що здалека пічну. Боярська сила велика стала і справді 

небезпечна й тобі, княже, і землі всій. Поти слухають тебе, поки ти їх волю 
твориш. Тоді ти господин і цар, і всі вони за тебе голови складати раді. А 
ну ж щось проти їх волі — не крикнуть вони тобі: “Не позволимо”?

Я р о с л а в. Ну, певно! Чи раз!
Ч а г р о. Вони панують в землі, вона в їх руках. Тебе князем називають, 

а сами всю землю держать. А відколи так стало?
Гр и г о р і й. Усе так було!
Ч а г р о. Ні, не було. І в нашій землі колись мужі і старці на віча сходи-

лись і князеві волю свою об’являли. Княжі мужі тільки головщину судили, 
а всім старці людські орудували. І княжий двір, і сіни отвором стояли 
людським оруддям і людській обиді.

Я р о с л а в. М’ятеж і голка1 в людях теж невелика втіха!
Ч а г р о. Пішла коромола з того, що бояре стали все забирати, і князь 

боярами від людей відгородився. З батька твого, княже, пішло се.
Я р о с л а в. Бояре йому багато послужили! З ними землю він зібрав.
Ч а г р о. Для себе вони її збирали, не для нього! Задавили людей — і 

його іграшкою в своїх руках зробили. Позбавили його підпори і підстави. 
І ти, княже, вибач на немилім слові! І ти в їх руках — лиш іграшка дорога 
та мудра. Хочеш бути господином себе і землі — вернися до людей, на 
них оприся!

Я р о с л а в. Що раз зробилося, змінити трудно: вернутися до того, як 
було за діда-прадіда, переступивши через батька!

Гр и г о р і й. Не вернути води, що рікою сплила! Се правда, Чагре!
Ч а г р о. Я не про воду й кажу, а про людей! Не про те, що було, а про 

те, що буде. Життя людське не стоїть на місці ніколи, все йде, і про те мова, 
куди його вести — стояти однаково не буде! В твоїй се власті, княже. Бог 
дав тобі мудрість, смисл і відвагу. Лиш волю май! 

Я р о с л а в. За тим би не стало! 
Ч а г р о. Тільки! І пам’ятай: що скорше зачнеш, то скорше і легше зро-

биш. Тобі се легше прийде, ніж твоїм дітям, їм буде з тим незмірно тяжче!

1 Бунт.

Гр и г о р і й. Се певно!
Я р о с л а в. Так!
Хвиля мовчання. Знов клеплють в клепало. З поклонами проходять ченці.
Я р о с л а в. Велике ти діло підняв, отче, хвилю велику в мені розбурхав! 

Мушу розважити се сам на сам, і з собою на самоті розправитися. Доброї 
ночи вам, браття!

Гр и г о р і й. Мислі лиши на завтра, вернуться до тебе ясніші. Спи здо-
ров, господине!

Ч а г р о  і  Р а т ь ш а. Спи здоров, княже!
Ярослав і Григорій ідуть. На кону зістаються Чагро і Ратьша, за хвилю Настуся.
Ч а г р о  (сильно схвильований дивиться вслід Ярославові). Роз-

бурхав-таки сим разом? Коли б!.. Щоб инші не приспали!
Р а т ь ш а. Грізну силу викликаєш ти, отче!
Н а с т у с я. Князь пішов? 
Р а т ь ш а. Пішов. Схвилювався.
Н а с т у с я. Схвилювався, тепер?
Р а т ь ш а. Розмова була. Батько говорив.
Ч а г р о  (врочисто). Велика хвиля піднялася.
Н а с т у с я (тривожно). Про що то? Про княгиню?
Р а т ь ш а. Було і про княгиню, а батько знову звів на бояр і на людей — 

щоб на них князь оперся, коли княгиня бояр підійме.
Ч а г р о. Що не посмів би для себе, посміє для сина!
Р а т ь ш а. Але, отче, чи вийде то на добро малому, що ти підіймаєш?
Н а с т у с я  (в великій тривозі). Що підіймаєш, батічку?
Ч а г р о. Щоб був князем не боярським, а людським.
Р а т ь ш а. Добре то, отче-господине, що й казати, але ж бо треба по-

думати, як до князівства малого довести! Чи князь бояр придавить, ще 
не знати, але що бояре малого не допустять до столу, коли почують в нім 
ворога, то се певніше!

Н а с т у с я. Вони згладять з світу і нас, і його, батічку, і князь йому не 
поможе! (В крайнім страху). Ох, батічку, не накликай їх гніву на малого! 
Він такий слабенький і ніжений, а бояре немилосердні!

Ч а г р о. Ви маловіри! За нами буде не тільки князь, за нами будуть 
люде, вся земля. Нехай вони почують, що ми несемо їм щастя й волю, — що 
стримає тоді їх? (З натхненням). Вони проломлять мури. Вони рознесуть 
стіни. Не бійся, Настусю! Не треба! А яке ж то щастя — послужити тому 
визволенню! Щоб син твій став вождем народу вільного! Щоб ми принесли 
з ним йому свободу, людськість, правду!
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Ч а г р о. Сам знаєш, як вони того бояться! А Коснятинові справді тепер 
у те лиш заграти!

Я р о с л а в. Що ж думаєш про се, отче?
Ч а г р о. Довго говорити, княже!
Ярослав. Нічого, говори! Григорієм не в’яжися, він мені, синові свому, 

прияє!
Р а т ь ш а. Князеві і до ліжниці вже час!
Я р о с л а в. Неохота! Вибив мене нинішній день з колії. Говори, тестю!
Чагро. Вибачай, що здалека пічну. Боярська сила велика стала і справді 

небезпечна й тобі, княже, і землі всій. Поти слухають тебе, поки ти їх волю 
твориш. Тоді ти господин і цар, і всі вони за тебе голови складати раді. А 
ну ж щось проти їх волі — не крикнуть вони тобі: “Не позволимо”?

Я р о с л а в. Ну, певно! Чи раз!
Ч а г р о. Вони панують в землі, вона в їх руках. Тебе князем називають, 

а сами всю землю держать. А відколи так стало?
Гр и г о р і й. Усе так було!
Ч а г р о. Ні, не було. І в нашій землі колись мужі і старці на віча сходи-

лись і князеві волю свою об’являли. Княжі мужі тільки головщину судили, 
а всім старці людські орудували. І княжий двір, і сіни отвором стояли 
людським оруддям і людській обиді.

Я р о с л а в. М’ятеж і голка1 в людях теж невелика втіха!
Ч а г р о. Пішла коромола з того, що бояре стали все забирати, і князь 

боярами від людей відгородився. З батька твого, княже, пішло се.
Я р о с л а в. Бояре йому багато послужили! З ними землю він зібрав.
Ч а г р о. Для себе вони її збирали, не для нього! Задавили людей — і 

його іграшкою в своїх руках зробили. Позбавили його підпори і підстави. 
І ти, княже, вибач на немилім слові! І ти в їх руках — лиш іграшка дорога 
та мудра. Хочеш бути господином себе і землі — вернися до людей, на 
них оприся!

Я р о с л а в. Що раз зробилося, змінити трудно: вернутися до того, як 
було за діда-прадіда, переступивши через батька!

Гр и г о р і й. Не вернути води, що рікою сплила! Се правда, Чагре!
Ч а г р о. Я не про воду й кажу, а про людей! Не про те, що було, а про 

те, що буде. Життя людське не стоїть на місці ніколи, все йде, і про те мова, 
куди його вести — стояти однаково не буде! В твоїй се власті, княже. Бог 
дав тобі мудрість, смисл і відвагу. Лиш волю май! 

Я р о с л а в. За тим би не стало! 
Ч а г р о. Тільки! І пам’ятай: що скорше зачнеш, то скорше і легше зро-

биш. Тобі се легше прийде, ніж твоїм дітям, їм буде з тим незмірно тяжче!

1 Бунт.

Гр и г о р і й. Се певно!
Я р о с л а в. Так!
Хвиля мовчання. Знов клеплють в клепало. З поклонами проходять ченці.
Я р о с л а в. Велике ти діло підняв, отче, хвилю велику в мені розбурхав! 

Мушу розважити се сам на сам, і з собою на самоті розправитися. Доброї 
ночи вам, браття!

Гр и г о р і й. Мислі лиши на завтра, вернуться до тебе ясніші. Спи здо-
ров, господине!

Ч а г р о  і  Р а т ь ш а. Спи здоров, княже!
Ярослав і Григорій ідуть. На кону зістаються Чагро і Ратьша, за хвилю Настуся.
Ч а г р о  (сильно схвильований дивиться вслід Ярославові). Роз-

бурхав-таки сим разом? Коли б!.. Щоб инші не приспали!
Р а т ь ш а. Грізну силу викликаєш ти, отче!
Н а с т у с я. Князь пішов? 
Р а т ь ш а. Пішов. Схвилювався.
Н а с т у с я. Схвилювався, тепер?
Р а т ь ш а. Розмова була. Батько говорив.
Ч а г р о  (врочисто). Велика хвиля піднялася.
Н а с т у с я (тривожно). Про що то? Про княгиню?
Р а т ь ш а. Було і про княгиню, а батько знову звів на бояр і на людей — 

щоб на них князь оперся, коли княгиня бояр підійме.
Ч а г р о. Що не посмів би для себе, посміє для сина!
Р а т ь ш а. Але, отче, чи вийде то на добро малому, що ти підіймаєш?
Н а с т у с я  (в великій тривозі). Що підіймаєш, батічку?
Ч а г р о. Щоб був князем не боярським, а людським.
Р а т ь ш а. Добре то, отче-господине, що й казати, але ж бо треба по-

думати, як до князівства малого довести! Чи князь бояр придавить, ще 
не знати, але що бояре малого не допустять до столу, коли почують в нім 
ворога, то се певніше!

Н а с т у с я. Вони згладять з світу і нас, і його, батічку, і князь йому не 
поможе! (В крайнім страху). Ох, батічку, не накликай їх гніву на малого! 
Він такий слабенький і ніжений, а бояре немилосердні!

Ч а г р о. Ви маловіри! За нами буде не тільки князь, за нами будуть 
люде, вся земля. Нехай вони почують, що ми несемо їм щастя й волю, — що 
стримає тоді їх? (З натхненням). Вони проломлять мури. Вони рознесуть 
стіни. Не бійся, Настусю! Не треба! А яке ж то щастя — послужити тому 
визволенню! Щоб син твій став вождем народу вільного! Щоб ми принесли 
з ним йому свободу, людськість, правду!
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ЧЕТВЕРТА ДІЯ

Княжий двір і княжі сіни на нім. Узброєні люде коло входу. Пізня година. На 
небі відблиски огню. Дзвони в ріжних місцях тривожно і нервово дзвонять на ґвалт.

Ярослав, Григорій, Воротислав, Судислав, Чагро на ґанку.
С уд и с л а в. Від Тисьмениці підійшли. Людей небагато і половців не 

буде більше як п’ятсот, але то біда, що люде сполошились. Смерди через 
заборола скачуть, Івана князем славлять, на бояр кричать! І тут те саме! У 
Ковалях велика зам’ятня. Гаврило не вдержить.

Я р о с л а в. Невелика біда. Толигнівові люде стоять на Волоськім торгу, 
то сторона кріпка!

С уд и с л а в. Людей небагато. А головне, що в городі нема правди!
Я р о с л а в. Не далося добром, як молився Іван, — тепер не можемо 

піддатись перемозі.
Гр и г о р і й. Продержатися до післязавтра тільки — з Перемишля по-

спіють полки певно, коли рано були під Вишнею.
Я р о с л а в. Усобицю у зав’язках здусити, у попілі ще іскру затоптати! 

Не жаль було мені тоді волости для нього, — якби бояри не спротивилися, 
але тепер ділитися не час.

Гр и г о р і й. Ну, Боже борони! Землю треба вкупі затримати. Як руй-
нувать, що тяжко так збиралось!

Я р о с л а в. Воротиславе, поїдь на Козарі — коли ще там Ходор, пішли 
його на Волоський торг.

С уд и с л а в. Я піду з тобою, брате, — Сем’юнка возьми з собою. 
(Ідуть).

Я р о с л а в. Як трудно, отче, в таку хвилю, коли маєш щось дорогше від 
себе! В иншім часі я б був холодніший і сміливіший, я б не вагався важити 
усім — столом, життям, здоров’ям, і певен був би, що виграю своє. Тепер 
же за Настусю страшно, за Олега, щоб їх не дати в поталу ворожу, коли 
б мене зломили. І страх сей в’яже силу!

Ч а г р о. Прийшов останній час, княже, рішитися! З боярами жити і 
вмерти не тяжко, але коли хочеш на столі зістатись і його синові віддати — 
мусиш з боярською неправдою попрощатись. Із нею через отсей огонь не 
пройдеш! Ні!

Я р о с л а в. Так думаєш?
Ч а г р о. Не Іванові люде раді — ідуть назустріч волі.
Я р о с л а в. Яка там воля половецька!
Ч а г р о. Так вірять. Аби — воля з-під боярської кормиги! І не на тебе 

підіймаються, а на боярство, — що ти з ним зв’язався. І коли схочеш дер-
жати з ним до кінця, потонеш разом з ним!

О д е н  з  д р у ж и н и. Се дзвони від Спаса.

В гуку дзвонів дійсно почулися сильніші, густіші тони.
Я р о с л а в  (почувши слова). Від Спаса? А там би що? Яка там гро-

за? (Прислухуються. Ярослав до Чагра). З ким лишусь? Кому віддам 
наряд? З людьми самими правити не буду...

Ч а г р о. Немало єсть і нас, щирих і тобі, і людям, і синові твому! При-
ятелів вірних.

То й  с а м  з  д р у ж и н и. Се людський крик! Се люде взвили, княже! 
Зближаються люде. Се вже на Владичім...

Спішно підбігає задиханий отрок.
О т р о к. Зам’ятня піднялась, княже! Вхопили люде Мстибога й Жиро-

слава, сюди ведуть, до тебе, княже!
Го л о с  з  д р у ж и н и. Замкнути брами, людей поставити туди!
Ч а г р о. Охорони, Боже! Нехай людям до князя приступ буде вільний. 

(Схвильовано). Настав час, княже! Мусиш вибрати між волею й неволею, 
для себе й для людей!

Я р о с л а в. Мені своїх слуг відступити!..
Ч а г р о. Лукавих слуг, що тебе з землею поріжнили!
Гук юрби зближається, чути замішання і голоси коло брами:
— До князя ми! Не спирайте!
— Чекайте! Куди ви!
— Побити їх! Розбити браму!
Я р о с л а в. Нехай їх пустять! 
Двір заповняє юрба, чоловіки і жінки, напереді люде ведуть під руку двох 

бояр, Жирослава й Мстибога, в сильно пошарпанім виді.
Л ю д е. До твоєї милости, княже! Чолом б’ємо!
Я р о с л а в. Що хочете, браття? Для чого ви привели сюди бояр?
Л ю д и. Обида, княже-господине! Обида велика! Неволя боярська! 

Суди, княже!
Я р о с л а в. Без княжого слова нікого взяти не можна, чи ж не знаєте? 

(З сильним рухом). Пустіть їх зараз!
З-поміж людей голоси протесту:
— Княже! Як пустити?! Суди їх, княже!
Але бояр таки пускають. За сей час до князя і до вхоплених бояр пробива-

ються инші бояри. Так стають против себе дві групи — “Чагрових приятелів” і 
“боярських”.

Я р о с л а в. Судитиму, коли єсть кому обида.
Л ю д е. Всім! Всім! Розорили землю і людей! Пожерли все!
К о н с т а н т и н. Всім не може бути обида! Кождий нехай за себе го-

ворить!
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ЧЕТВЕРТА ДІЯ

Княжий двір і княжі сіни на нім. Узброєні люде коло входу. Пізня година. На 
небі відблиски огню. Дзвони в ріжних місцях тривожно і нервово дзвонять на ґвалт.

Ярослав, Григорій, Воротислав, Судислав, Чагро на ґанку.
С уд и с л а в. Від Тисьмениці підійшли. Людей небагато і половців не 

буде більше як п’ятсот, але то біда, що люде сполошились. Смерди через 
заборола скачуть, Івана князем славлять, на бояр кричать! І тут те саме! У 
Ковалях велика зам’ятня. Гаврило не вдержить.

Я р о с л а в. Невелика біда. Толигнівові люде стоять на Волоськім торгу, 
то сторона кріпка!

С уд и с л а в. Людей небагато. А головне, що в городі нема правди!
Я р о с л а в. Не далося добром, як молився Іван, — тепер не можемо 

піддатись перемозі.
Гр и г о р і й. Продержатися до післязавтра тільки — з Перемишля по-

спіють полки певно, коли рано були під Вишнею.
Я р о с л а в. Усобицю у зав’язках здусити, у попілі ще іскру затоптати! 

Не жаль було мені тоді волости для нього, — якби бояри не спротивилися, 
але тепер ділитися не час.

Гр и г о р і й. Ну, Боже борони! Землю треба вкупі затримати. Як руй-
нувать, що тяжко так збиралось!

Я р о с л а в. Воротиславе, поїдь на Козарі — коли ще там Ходор, пішли 
його на Волоський торг.

С уд и с л а в. Я піду з тобою, брате, — Сем’юнка возьми з собою. 
(Ідуть).

Я р о с л а в. Як трудно, отче, в таку хвилю, коли маєш щось дорогше від 
себе! В иншім часі я б був холодніший і сміливіший, я б не вагався важити 
усім — столом, життям, здоров’ям, і певен був би, що виграю своє. Тепер 
же за Настусю страшно, за Олега, щоб їх не дати в поталу ворожу, коли 
б мене зломили. І страх сей в’яже силу!

Ч а г р о. Прийшов останній час, княже, рішитися! З боярами жити і 
вмерти не тяжко, але коли хочеш на столі зістатись і його синові віддати — 
мусиш з боярською неправдою попрощатись. Із нею через отсей огонь не 
пройдеш! Ні!

Я р о с л а в. Так думаєш?
Ч а г р о. Не Іванові люде раді — ідуть назустріч волі.
Я р о с л а в. Яка там воля половецька!
Ч а г р о. Так вірять. Аби — воля з-під боярської кормиги! І не на тебе 

підіймаються, а на боярство, — що ти з ним зв’язався. І коли схочеш дер-
жати з ним до кінця, потонеш разом з ним!

О д е н  з  д р у ж и н и. Се дзвони від Спаса.

В гуку дзвонів дійсно почулися сильніші, густіші тони.
Я р о с л а в  (почувши слова). Від Спаса? А там би що? Яка там гро-

за? (Прислухуються. Ярослав до Чагра). З ким лишусь? Кому віддам 
наряд? З людьми самими правити не буду...

Ч а г р о. Немало єсть і нас, щирих і тобі, і людям, і синові твому! При-
ятелів вірних.

То й  с а м  з  д р у ж и н и. Се людський крик! Се люде взвили, княже! 
Зближаються люде. Се вже на Владичім...

Спішно підбігає задиханий отрок.
О т р о к. Зам’ятня піднялась, княже! Вхопили люде Мстибога й Жиро-

слава, сюди ведуть, до тебе, княже!
Го л о с  з  д р у ж и н и. Замкнути брами, людей поставити туди!
Ч а г р о. Охорони, Боже! Нехай людям до князя приступ буде вільний. 

(Схвильовано). Настав час, княже! Мусиш вибрати між волею й неволею, 
для себе й для людей!

Я р о с л а в. Мені своїх слуг відступити!..
Ч а г р о. Лукавих слуг, що тебе з землею поріжнили!
Гук юрби зближається, чути замішання і голоси коло брами:
— До князя ми! Не спирайте!
— Чекайте! Куди ви!
— Побити їх! Розбити браму!
Я р о с л а в. Нехай їх пустять! 
Двір заповняє юрба, чоловіки і жінки, напереді люде ведуть під руку двох 

бояр, Жирослава й Мстибога, в сильно пошарпанім виді.
Л ю д е. До твоєї милости, княже! Чолом б’ємо!
Я р о с л а в. Що хочете, браття? Для чого ви привели сюди бояр?
Л ю д и. Обида, княже-господине! Обида велика! Неволя боярська! 

Суди, княже!
Я р о с л а в. Без княжого слова нікого взяти не можна, чи ж не знаєте? 

(З сильним рухом). Пустіть їх зараз!
З-поміж людей голоси протесту:
— Княже! Як пустити?! Суди їх, княже!
Але бояр таки пускають. За сей час до князя і до вхоплених бояр пробива-

ються инші бояри. Так стають против себе дві групи — “Чагрових приятелів” і 
“боярських”.

Я р о с л а в. Судитиму, коли єсть кому обида.
Л ю д е. Всім! Всім! Розорили землю і людей! Пожерли все!
К о н с т а н т и н. Всім не може бути обида! Кождий нехай за себе го-

ворить!
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Ж и р о с л а в. Не було обиди ніякої. Я виганяв людей на оборону, коли 
на мене кинулись, як звірі несмисленні. Дружину потоптали, побили, з мене 
зброю здерли. Коли — в воєнний час коромолу підняли!

О д е н  з  л ю д е й. Ви — коромольники, губителі землі. Ви розточили 
й знищили її!

Д р у г и й. Гірш від половецької орди!
Тр е т і й. Гірш від ворога найтяжчого!
Другий. Ми з вами разом на оборону не станемо! Коли ви на заборолах 

станете, ми підемо в поле до князя Івана.
Б о я р с ь к і. Коромола! Коромола!
П ер ш и й. Тисячу иншому дай, княже, аби ми билися за тебе і за сина 

твого і голови покладали! А не даси, не б’ємося з Іваном!
Л ю д е. Жирослава не хочемо, ні Мстибога! До порубу їх! Инших во-

єводів хочемо! Пленкові тисячу! Пленка просимо, княже! Той буде князеві 
вірний і людям добрий! Той не зрабує і не обдере!

Я р о с л а в. Ну що ж, як ваша така охота з ним битися, я не противлюсь! 
Пошліть по Пленка!

Л ю д е. Спасибі, княже! Многая літа князеві і його синові! Кланяємось 
тобі, княже!

Я р о с л а в. Нехай приведуть князя Олега — покажеться людям!
Л ю д е. А Жирослава до поруба, княже! Мстибога також! Всіх бо-

ярських до поруба! Аби не зрадили князеві і нам! Ті ворогів наведуть на 
землю! Ті землю знищать!

Я р о с л а в. Добре, нехай Жирослав і Мстибог будуть у порубі до суду. 
Як ворога проженемо, зараз на них суд дам, кому до них обида. А инших 
не рушайте! Зради не бійтеся, лише станьте сильно сами, обороніть землю 
від орди! А от і Пленко! Держи тисячу, Пленко, по Жирославі. Так схотіли 
люде і земля, так і буде!

Л ю д е. Многая літа, княже! Раді ми голови за тебе положити, княже! 
Не попустимо Галича нікому!

За той час на ґанку показується стривожена Настуся з Олегом і підходить 
до Ярослава.

Н а с т у с я. Велів ти привести малого, княже?
Я р о с л а в  (ніжно). І ти, Настасіє моя? (До людей виводячи пе-

ред ними Олега). От вам син мій, а ваш князь Олег. Даю йому по собі 
Галич, — аби всі ви були того свідомі. Майте його в правду! А ти, сину, 
пам’ятай, аби був до людей ласкав і од обиди кождого боронив!

В людях деяке замішання, голоси:
— Олег?! Олег?!
— А де ж Володимир?

— Володимир боярський. Олег Чагрович.
— Добре князь розсудив!
Нарешті перемагає клич:
— Многая літа князям!
— Олег нам князь, за нього постоїмо і голови положимо!
Олег кланяється людям. Настуся стривожена і радісна, осміхається і нагло 

починає тихо плакати.
Я р о с л а в. Що тобі, мила? Ти стривожилась?
Н а с т у с я. Не знаю сама, так мені і радісно і страшно!
Ярослав. Не тривожся, все буде добре. Раз сталося, що мусило статись!
П л е н к о  (з’явивсь за той час, командує). Ну, братіє, зробили, що 

хотіли, не гайте часу, йдіть до оборони!
Л ю д е. Ідем, усі ідем, отче! Нехай іде кождий, великий і малий і ста-

рий! Що кія може взяти, нехай іде! А хто не піде, дай його нам, ми його 
сами поб’ємо!

Я р о с л а в  (до Настусі). Піди, спочинь трохи і заспокойся, все буде 
добре. Ну, сину, розваж матір. Я прийду до вас скоро, тільки з боярами 
поговорю. (До Чагра). Ходи, отче, і ти з нами.

Входять до сіней. Ґанок і двір пустіє. З бічного входу з’являються: княгиня 
Ольга, Святополк, Константин, Ярополк, Станислав, отроки.

О л ь г а. Певно! Крайній час се зробити. Коли їдете ви, мені як лиша-
тися? Шкода тільки, що не зважилася скорше — стільки стиду і ганьби! 
Дочекалася, що побачила її в княжій палаті, на моїх очах увійшла сюди з 
своїм поганим виродком. Де ж Володимир? Чи післали по нього?

С т а н и с л а в. Післали, княгине, він зараз буде тут!
О л ь г а. Коли батько його стола позбавив, мусить його собі силою 

здобути! Инакше не годен він стола ніякого, і не син він мені, а виродок не-
щасний. Не буде ж вимолювати собі якоїсь волости від Чагровичів, як Іван!

С в я т о п о л к. Ну-ну, так зле ще не буде!
О л ь г а  (в крайнім схвильованню). Йому поможуть! Мої брати, і 

цар, і польські князі! Чи царевич вже приїхав?
С т а н и с л а в. Він чекає на Кривавім броді з своїми людьми.
О л ь г а. Коли батько відбирає йому стіл, він побачить, що се значить. 

Не з своєї ласки дає його! Він йому, як природному князеві, належить. Хай 
обдаровує своїх байстрят — ті тільки з його ласки можуть щось дістати!

К о н с т а н т и н. Побачить, як шанувати нас. Пожалує!
Я р о п о л к. Що ж за крики знов? Уступімся трохи на час!
Голоси, метушня за брамою, через двір перебігають спішно кілька людей з 

криком: — Бояр б’ють! Бояр б’ють!
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Ж и р о с л а в. Не було обиди ніякої. Я виганяв людей на оборону, коли 
на мене кинулись, як звірі несмисленні. Дружину потоптали, побили, з мене 
зброю здерли. Коли — в воєнний час коромолу підняли!

О д е н  з  л ю д е й. Ви — коромольники, губителі землі. Ви розточили 
й знищили її!

Д р у г и й. Гірш від половецької орди!
Тр е т і й. Гірш від ворога найтяжчого!
Другий. Ми з вами разом на оборону не станемо! Коли ви на заборолах 

станете, ми підемо в поле до князя Івана.
Б о я р с ь к і. Коромола! Коромола!
П ер ш и й. Тисячу иншому дай, княже, аби ми билися за тебе і за сина 

твого і голови покладали! А не даси, не б’ємося з Іваном!
Л ю д е. Жирослава не хочемо, ні Мстибога! До порубу їх! Инших во-

єводів хочемо! Пленкові тисячу! Пленка просимо, княже! Той буде князеві 
вірний і людям добрий! Той не зрабує і не обдере!

Я р о с л а в. Ну що ж, як ваша така охота з ним битися, я не противлюсь! 
Пошліть по Пленка!

Л ю д е. Спасибі, княже! Многая літа князеві і його синові! Кланяємось 
тобі, княже!

Я р о с л а в. Нехай приведуть князя Олега — покажеться людям!
Л ю д е. А Жирослава до поруба, княже! Мстибога також! Всіх бо-

ярських до поруба! Аби не зрадили князеві і нам! Ті ворогів наведуть на 
землю! Ті землю знищать!

Я р о с л а в. Добре, нехай Жирослав і Мстибог будуть у порубі до суду. 
Як ворога проженемо, зараз на них суд дам, кому до них обида. А инших 
не рушайте! Зради не бійтеся, лише станьте сильно сами, обороніть землю 
від орди! А от і Пленко! Держи тисячу, Пленко, по Жирославі. Так схотіли 
люде і земля, так і буде!

Л ю д е. Многая літа, княже! Раді ми голови за тебе положити, княже! 
Не попустимо Галича нікому!

За той час на ґанку показується стривожена Настуся з Олегом і підходить 
до Ярослава.

Н а с т у с я. Велів ти привести малого, княже?
Я р о с л а в  (ніжно). І ти, Настасіє моя? (До людей виводячи пе-

ред ними Олега). От вам син мій, а ваш князь Олег. Даю йому по собі 
Галич, — аби всі ви були того свідомі. Майте його в правду! А ти, сину, 
пам’ятай, аби був до людей ласкав і од обиди кождого боронив!

В людях деяке замішання, голоси:
— Олег?! Олег?!
— А де ж Володимир?

— Володимир боярський. Олег Чагрович.
— Добре князь розсудив!
Нарешті перемагає клич:
— Многая літа князям!
— Олег нам князь, за нього постоїмо і голови положимо!
Олег кланяється людям. Настуся стривожена і радісна, осміхається і нагло 

починає тихо плакати.
Я р о с л а в. Що тобі, мила? Ти стривожилась?
Н а с т у с я. Не знаю сама, так мені і радісно і страшно!
Ярослав. Не тривожся, все буде добре. Раз сталося, що мусило статись!
П л е н к о  (з’явивсь за той час, командує). Ну, братіє, зробили, що 

хотіли, не гайте часу, йдіть до оборони!
Л ю д е. Ідем, усі ідем, отче! Нехай іде кождий, великий і малий і ста-

рий! Що кія може взяти, нехай іде! А хто не піде, дай його нам, ми його 
сами поб’ємо!

Я р о с л а в  (до Настусі). Піди, спочинь трохи і заспокойся, все буде 
добре. Ну, сину, розваж матір. Я прийду до вас скоро, тільки з боярами 
поговорю. (До Чагра). Ходи, отче, і ти з нами.

Входять до сіней. Ґанок і двір пустіє. З бічного входу з’являються: княгиня 
Ольга, Святополк, Константин, Ярополк, Станислав, отроки.

О л ь г а. Певно! Крайній час се зробити. Коли їдете ви, мені як лиша-
тися? Шкода тільки, що не зважилася скорше — стільки стиду і ганьби! 
Дочекалася, що побачила її в княжій палаті, на моїх очах увійшла сюди з 
своїм поганим виродком. Де ж Володимир? Чи післали по нього?

С т а н и с л а в. Післали, княгине, він зараз буде тут!
О л ь г а. Коли батько його стола позбавив, мусить його собі силою 

здобути! Инакше не годен він стола ніякого, і не син він мені, а виродок не-
щасний. Не буде ж вимолювати собі якоїсь волости від Чагровичів, як Іван!

С в я т о п о л к. Ну-ну, так зле ще не буде!
О л ь г а  (в крайнім схвильованню). Йому поможуть! Мої брати, і 

цар, і польські князі! Чи царевич вже приїхав?
С т а н и с л а в. Він чекає на Кривавім броді з своїми людьми.
О л ь г а. Коли батько відбирає йому стіл, він побачить, що се значить. 

Не з своєї ласки дає його! Він йому, як природному князеві, належить. Хай 
обдаровує своїх байстрят — ті тільки з його ласки можуть щось дістати!

К о н с т а н т и н. Побачить, як шанувати нас. Пожалує!
Я р о п о л к. Що ж за крики знов? Уступімся трохи на час!
Голоси, метушня за брамою, через двір перебігають спішно кілька людей з 

криком: — Бояр б’ють! Бояр б’ють!
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Назустріч виходять на ґанок люде.
Го л о с и. Де б’ють? Хто?
В і с т у н и. На Владичнім! Домажира побили на смерть і двір його роз-

бивають, і Зеремія!
Го л о с и. А де ж Пленко? Чому не боронить?
Я р о с л а в  (на ґанку). Їдь, Судиславе з отроками! Скажи, аби кинули 

то зараз! Бояр відбери і відведи на Старий двір поки що.
В і с т у н и. Коло Угорських воріт зам’ятня також, там теж бояр б’ють 

люде.
Я р о с л а в. Їдьте, вгамуйте. Я не хочу сього.
Бояре і люде виходять. Ярослав якийсь час зістається з Григорієм і Чагром 

на ґанку.
Гр и г о р і й. Розходилася чадь, тепер не так легко стримати.
Я р о с л а в  (з притиском). Я не хочу сього!
Ч а г р о. Та й ніхто не хоче, княже! Але люде мусять запевнитися, що 

тепер вони горою, що вони бояр перемогли, — можуть навіть і погромити їх.
Я р о с л а в. Кров кличе кров! Потім бояре будуть доходити своєї крови 

на людях!
Ч а г р о. Що діяти, без крови ніде не здобувалася свобода! Мусить 

политися з одної сторони і з другої. Не погнітщи пчіл, меду не їдати!
Я р о с л а в. Не можна розпускати людей! Поїдь, отче, сам туди — чей, 

тебе послухають.
Ч а г р о. Гаразд, сина тільки покличу. (Входять до середини).
Константин  (виступає знов, з ним княгиня, перебрана в мужесь-

ке убрання, бояре, отроки, за хвилю і княжич Володимир, в простій 
одежі). От, старий пес, як розносився з своїми приятелями! Нічого, ще 
прийде час і на тебе! (До Ольги). Так я, княгине, наперед піду, їх лишу 
(показує) коло св. Параскеви, вони попровадять, коли буде безпечно.  
Я думаю, там вийдемо без усякої перешкоди.

Ярополк. Гаятися не можна, бо як зачнуть бити бояр на добре, можемо 
впасти в руки смердам.

С в я т о п о л к. Ідіть здорові, браття!
К о н с т а н т и н. Твоїй пам’яті й опіці віддаємось, княже! Не забудь 

моєї обиди!
С в я т о п о л к. Нічого, нічого, браття! (Вони йдуть). А от і княжич!
В о л о д и м и р. Добрий вечір, отче!
О л ь г а. Так, княже, на тебе лишаємо всю надію, що ти поможеш нам 

сюди вернутись! Ах, як гірко, як несказанно гірко лишати дім, що вважалося 
своїм, де думалося бути господинею до смерти, до останнього зітхання. 
От світиться огонь у горниці — се ж у неї! Вона лишається тут в захисті 

й безпеці, в теплі, в добрі. А я, я — княгиня прирожденна, Мономахова 
кров, царська внука, — мушу як остання сирота йти у світ, у прийми, про-
ситися, шукати захисту в чужих сінях і кусника хліба благати. (Конвульсія 
перериває її голос). Я не знаю, чим би мусила я відомститися, щоб вони 
почули мою обиду, мій жаль і гнів — щоб знали, які солоні були мої сльози 
і гірка моя жовч!

В о л о д и м и р  (нетерпеливо). Щось одно, мамо — або йти, або 
лишатись. Ти хочеш іти й велиш мені йти з тобою — не противлюся твоїй 
волі. Але як так тобі гірко йти — то зістаньмося й чекаймо кращого часу.

О л ь г а. Ти говориш так, бо ти лінюх і слабодух! Ти готов коритись 
перед усіма, аби тебе зіставили в спокою й кинули щось з об’їдків своїх. Я 
не пізнаю в тобі своєї крови!

С в я т о п о л к. Зіставте се про инший час. Княгиня робить добре, сину! 
Сидючи тут, не дочекаєтеся добра, і в Ярославових руках будете немов за-
кладнями — в’язатимете приятелів ваших. Без вас вони пічнуть свобідніше!

С т а н и с л а в. Роз’ярили вони бояр на свою голову. Тепер вони не ся-
дуть, не спічнуть, поки не винищать всього проклятого насіння.

С в я т о п о л к. Так, сину! Можеш буть спокійним! (Не без іронії). 
На тебе працюватимуть щиро, що й сам би ти так не поспів. І все, що тут 
робитись буде, — для тебе буде! Будеш князем в Галичу!

В о л о д и м и р  (в тім же тоні). Я ж не противлюся. Як кажете 
їхати — я їду.

О л ь г а  (зітхає). Ні, не моя се кров, Я б на твоїм місці рвалася б 
поборотись, звести бій з сими ворогами, своїми руками їх зім’яти, своїми 
ногами потоптати, а не чужими, — упитися пімстою своєю...

Святополк. Все одно, княгине. За тебе зроблять се не гірше! Поспієш 
на час потішитися над ворогами!

О л ь г а. Ну, треба йти. Вже час?
С т а н и с л а в. Час, княгине.
С в я т о п о л к. Тебе не проводжатиму, для непознаки княгине!
О л ь г а. Ну, певно, княже! Дай Боже, знов побачитися в здоров’ю!
Вони зникають у воротях. На ґанку з’являється Чагро з сином.
Ч а г р о  (з захопленням). Який день, сину! Яка ніч святочна, бла-

годатна! Істинно, як воскресення з мертвих! Мені здається навіть, що в 
повітрі дух кадила!

Р а т ь ш а  (сумовито). Горить, дим доносить.
Ч а г р о. В огні й диму сходить зоря нової свободи людям. Які щасливі 

часи судилося нам переживати!
Р а т ь ш а  (зітхаючи). Дай Боже щасливо, батьку!
С в я т о п о л к  (виступаючи з тіни). Куди се ти, Чагре?
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Назустріч виходять на ґанок люде.
Го л о с и. Де б’ють? Хто?
В і с т у н и. На Владичнім! Домажира побили на смерть і двір його роз-

бивають, і Зеремія!
Го л о с и. А де ж Пленко? Чому не боронить?
Я р о с л а в  (на ґанку). Їдь, Судиславе з отроками! Скажи, аби кинули 

то зараз! Бояр відбери і відведи на Старий двір поки що.
В і с т у н и. Коло Угорських воріт зам’ятня також, там теж бояр б’ють 

люде.
Я р о с л а в. Їдьте, вгамуйте. Я не хочу сього.
Бояре і люде виходять. Ярослав якийсь час зістається з Григорієм і Чагром 

на ґанку.
Гр и г о р і й. Розходилася чадь, тепер не так легко стримати.
Я р о с л а в  (з притиском). Я не хочу сього!
Ч а г р о. Та й ніхто не хоче, княже! Але люде мусять запевнитися, що 

тепер вони горою, що вони бояр перемогли, — можуть навіть і погромити їх.
Я р о с л а в. Кров кличе кров! Потім бояре будуть доходити своєї крови 

на людях!
Ч а г р о. Що діяти, без крови ніде не здобувалася свобода! Мусить 

политися з одної сторони і з другої. Не погнітщи пчіл, меду не їдати!
Я р о с л а в. Не можна розпускати людей! Поїдь, отче, сам туди — чей, 

тебе послухають.
Ч а г р о. Гаразд, сина тільки покличу. (Входять до середини).
Константин  (виступає знов, з ним княгиня, перебрана в мужесь-

ке убрання, бояре, отроки, за хвилю і княжич Володимир, в простій 
одежі). От, старий пес, як розносився з своїми приятелями! Нічого, ще 
прийде час і на тебе! (До Ольги). Так я, княгине, наперед піду, їх лишу 
(показує) коло св. Параскеви, вони попровадять, коли буде безпечно.  
Я думаю, там вийдемо без усякої перешкоди.

Ярополк. Гаятися не можна, бо як зачнуть бити бояр на добре, можемо 
впасти в руки смердам.

С в я т о п о л к. Ідіть здорові, браття!
К о н с т а н т и н. Твоїй пам’яті й опіці віддаємось, княже! Не забудь 

моєї обиди!
С в я т о п о л к. Нічого, нічого, браття! (Вони йдуть). А от і княжич!
В о л о д и м и р. Добрий вечір, отче!
О л ь г а. Так, княже, на тебе лишаємо всю надію, що ти поможеш нам 

сюди вернутись! Ах, як гірко, як несказанно гірко лишати дім, що вважалося 
своїм, де думалося бути господинею до смерти, до останнього зітхання. 
От світиться огонь у горниці — се ж у неї! Вона лишається тут в захисті 

й безпеці, в теплі, в добрі. А я, я — княгиня прирожденна, Мономахова 
кров, царська внука, — мушу як остання сирота йти у світ, у прийми, про-
ситися, шукати захисту в чужих сінях і кусника хліба благати. (Конвульсія 
перериває її голос). Я не знаю, чим би мусила я відомститися, щоб вони 
почули мою обиду, мій жаль і гнів — щоб знали, які солоні були мої сльози 
і гірка моя жовч!

В о л о д и м и р  (нетерпеливо). Щось одно, мамо — або йти, або 
лишатись. Ти хочеш іти й велиш мені йти з тобою — не противлюся твоїй 
волі. Але як так тобі гірко йти — то зістаньмося й чекаймо кращого часу.

О л ь г а. Ти говориш так, бо ти лінюх і слабодух! Ти готов коритись 
перед усіма, аби тебе зіставили в спокою й кинули щось з об’їдків своїх. Я 
не пізнаю в тобі своєї крови!

С в я т о п о л к. Зіставте се про инший час. Княгиня робить добре, сину! 
Сидючи тут, не дочекаєтеся добра, і в Ярославових руках будете немов за-
кладнями — в’язатимете приятелів ваших. Без вас вони пічнуть свобідніше!

С т а н и с л а в. Роз’ярили вони бояр на свою голову. Тепер вони не ся-
дуть, не спічнуть, поки не винищать всього проклятого насіння.

С в я т о п о л к. Так, сину! Можеш буть спокійним! (Не без іронії). 
На тебе працюватимуть щиро, що й сам би ти так не поспів. І все, що тут 
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Ч а г р о. А, князь. Бояр їдемо слобоняти: б’ють, кажуть.
С в я т о п о л к  (іронічно). Рятуй, рятуй їх, бідних. Сами себе не по-

рятують. Християнське діло!
Чагро з сином виходять у браму. Святополк їм услід, глумливо: 
— Рятуй, рятуй!

П’ЯТА ДІЯ

Горниця в княжім дворі. Передвечірня пора. Мелодично передзвонюють 
вечірні дзвони. Настуся сидячи розчісує волосся синові, що стоїть перед нею.

О л е г. Ти, мамо, не будь з того бідна, але я мушу тобі завважити, що 
ти виховуєш мене занадто пещено, як не годиться княжичеві.

Н а с т у с я  (з благою усмішкою). Ану, звідки ж ти дізнався сього?
О л е г. Я се чую від багатьох, але не хотів казати тобі неприємного. Ти 

виховуєш мене як дівчину або якого-небудь купецького пічкура. (Видимо, 
імітує по-своєму чиюсь інтонацію). Держиш мене завсіди коло себе, 
назоруєш і щохвилі посилаєш по мене, аби я десь не забавився. А се не 
годиться для мене! Воята оповідав мені, що королевичі угорські тільки в 
великі свята приходять на поклін до матери, а живуть з конюхами, ловцями й 
джурами королівськими, тому що мусять добре вправитись у військове діло.

Н а с т у с я. Ну, може, часом, а не все, бо мусять также навчитися чи-
тання, письма, співу і грання, і гарних обичаїв?

О л е г. У них, Воята каже, того нема!
Н а с т у с я. Ну, хоч би у угрів був такий звичай, то тобі не треба брати 

з них прикладу — ти мусиш бути всього ізучений, як твій батько і твої 
брати, царевичі грецькі.

О л е г. Ти того не розумієш, мамо! (Так само з імітацією). Бо князя 
не шанують за те, що він буде книжник-філософ, тільки, щоб він міг дати 
приклад дружині на війні.

Н а с т у с я. Ну, а от бачиш, твій батько — такий славний і страшний 
всім землям, а ніколи не ходить з військом сам, а посилає з воєводами.

О л е г  (дуже серйозно). Ну, бачиш, я думаю, що мені треба бути во-
єнним князем, щоб відібрати від ляхів і угрів ті україни, що вони забрали. 
Инакше се задавниться, і тоді буде се далеко тяжче.

Н а с т у с я  (щасливо усміхаючися, жартом). Ти б поговорив про се 
з батьком, коли він вернеться з Сянока.

О л е г. Добре, я поговорю.
Р а т ь ш а  (входить). Там знов притягся Пленкович.
Н а с т у с я. Ну, що ж, я завсіди рада йому, він нас любить.

Р а т ь ш а. Він міг би щось мудрішого видумати, як оббивати у тебе 
пороги!

Ч у р и л о  (входить гарно вбраний, з двома пажами — одному 
віддає свої рукавиці і шапку, другому — свій стилет). Княгині чолом 
і князеві молодому! Як днювали, чи здорові?

Н а с т у с я. Здорові, гаразд, як ти, Чурило? Де пробував тепер, в яких 
сторонах?

Ч у р и л о  (з легкою іронією). Хіба не знаєш, княгине? Я став тепер 
страшенно поправним. Відколи батько держить тисячу й не має часу гос-
подарювати сам, я мушу журитися всім батьківським господарством.

Н а с т у с я. Хто б тобі вірив, Чурилоньку, щоб ти міг журитися госпо-
дарством?

О л е г. Я можу йти тепер, мамо?
Н а с т у с я. Можеш, сину!
О л е г. Вую, я хотів спитати тебе про тих коней.
Р а т ь ш а. Ну-ну, ходім, спитай! 
Виходять.
Н а с т у с я. Недовго тримай його, брате, вже не рано — нехай вертає!
Р а т ь ш а. Гаразд.
Ч у р и л о. Як живеш, королево, світ очей моїх? Я не бачив тебе три 

дні, а здалося мені віком!
Н а с т у с я. Спасибі тобі, Чурилоньку, за пам’ять і за овочі, що ти мені 

прислав, — хоч і не потрібно: я знаю й так, що ти пам’ятаєш про мене, і 
тішуся тим. Коли мені страшно і сумно — я думаю, що от Чурило, певно, 
думає, як би мені було легше — і мені стає легше.

Ч у р и л о. Се те, чого мені треба — аби ти завсіди була певна, що я 
чим можу — готов тобі послужити, хоч би й кров свою за тебе вилляти!

Н а с т у с я. Як же дружина твоя, Чуриле? Вже не наганяє тебе до 
господарства?

Ч у р и л о. Ні, вона дуже боїться, що я її відошлю, і ні в чім мені не 
суперечить. Все ворожить — хоче приворожити. Тепер що ступлю, де 
сяду — все якісь нитки, та зілля, та коріння. Все коло мене якісь відуни та 
ворожки — назорують, сліди мої вибирають...

Н а с т у с я. А тобі не страшно, Чурилоньку?
Ч у р и л о. Вороження не боюсь (сміючись) — а от, щоб помилкою не 

отруїли мене якимсь корінням замість привороту!
Н а с т у с я (здригнувшись). От мені се не дає покою — що можуть 

чогось підсипати, запекти: не так за себе, як за Олега і князя.
Ч у р и л о. Від того не устерегтися. На Бога то все здати!
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Раптово входить Чагро — схвильований, задиханий, стеряний, розтріпа-
ний — не вітаючись.

Н а с т у с я  (встаючи). Ви, батічку? Здорові приходите, що вам?  
(З тривогою приглядаючись).

Ч а г р о. Де Олег, Настусю, де Ратьша? А се ти, Чурило? Де батько?
Ч у р и л о. Як днювали, отче? Отець повинний був на дворі бути.
Н а с т у с я  (з великою тривогою). Що сталось, батічку? Може, з 

князем?
Ч а г р о  (опам’ятуючись). З князем? Авжеж, з князем. Вхопили ж 

його!
Н а с т у с я  (з розпукою кидаючися до нього). Князя? Вхопили?
Ч у р и л о. Хто вхопив, отче?
Ч а г р о. Святополк, бачу, з боярами. Його се замисел, і царевичів.
Н а с т у с я. Але як могло се статись? Князя? Не можу зрозуміти!
Ч а г р о. Що ж, удалося. На всяку мудрість знайдеться ще більша, а 

особливо — ще зліша й підліша.
Н а с т у с я. На свого хлібодавця руку підняв!
Ч у р и л о. Віддасть він тепер за той хліб.
Ратьша з Олегом входять з тривогою. Олег кидається до матери.
Р а т ь ш а. Щось з князем сталося! Ти не чув, отче?
Ч а г р о. Найгірше сталося! Під Жидачевим вхопили його. Декотрі з 

дружини були, видно, в змові з Святополком і Станиславом, а тих, що не 
продалися, побили.

Р а т ь ш а. А Судислав з полком на Низ пішов!
Ч а г р о. А Григорій під Бужськом!
Ч у р и л о. То Володимир з Святославом умисне полки вислали, щоб 

туди стягнути нашу силу...
Р а т ь ш а. Хто зна, чи і в тих полках не буде того самого — коли в 

княжім полку люде запродались.
Ч а г р о. Ну, говорити не час. Потім поговоримо. Ти, Ратьша, зараз 

вишли гінців вірних до Григорія і Судислава.
Р а т ь ш а. Зараз.
Ч а г р о. Щонайшвидших!
Р а т ь ш а. Ну, розумію.
Ч а г р о. І тут, на дворі, заложіться. Ти, Чурило, обвісти батька якнай-

скорше.
Ч у р и л о. Ні, отче, до батька кого иншого пішли!
Р а т ь ш а.Чому?
Ч у р и л о. Я тут зістанусь. Про всяке, княгине!
Н а с т у с я. Спасибі тобі, Чурилоньку!

Ч а г р о. Ну, добре, се лишаю на вас! Воно ще не так зле, аби з того не 
вийти. Я піду підіймати людей.

Н а с т у с я. Пильнуйся, отче, не впади в напасть!
Ч а г р о. Не бійся, доню! Вони повинні тепер встати всі як оден муж на 

бояр, за князя і за себе — за свою волю. (Виходить).
Чурило  (до хлопців). Ти принесеш мені зброю. Ти з перстенем отсим 

поїдеш до Михайла і скажеш з усім двором моїм їхати якнайскорше сюди. 
На дворі зістануться люде Сірославові.

Хлопці виходять.
Р а т ь ш а. Ну, я піду розпорядити. 
О л е г. І я з тобою! Правда, мамо, мені випадає теж стати з людьми і 

боронити двору?
Р а т ь ш а. Ні, сину, тобі треба бути з матір’ю! Батько на тебе її лишив, 

виїжджаючи, ти мусиш її боронити, поки він не вернеться!
Н а с т у с я. Так, сину, ти мусиш бути при мені.
О л е г. Як ви так кажете, то я мушу своє діло сповнити.
Під час остатних розмов починається далекий гук, дзвони б’ють на ґвалт, 

спочатку зрідка, далі все частіше, в різних місцях.
Ч у р и л о. Підіймається місто!
Р а т ь ш а. Я йду! То ти з ними будеш, Чуриле? Я здаю їх на тебе.
Ч у р и л о. Можеш іти. Я їх не лишу! (Опасується мечем, що приніс 

йому тим часом джура, й оден стилет віддає йому). Се тобі тим часом.
В а р в а р а (вбігає схвильована і роздражнена до останнього — до 

Ратьші). Що чую? Князя вже бояре вхопили? А ти зник з дому, як дим! 
(До Настусі, злісно). Догралися з князівством!

Р а т ь ш а. Перестань, Варваро!
В а р в а р а. Тепер — перестань? Чому ви не перестали, як я вас умов-

ляла, до розуму привести хотіла? Але ви не слухали, роздражнили бояр 
з вашим навіженим батьком — а мені тепер погибати через ваш дурний 
розум? (Кидається до Настусі).

Р а т ь ш а. Хочеш бути тут, то сиди тихо. (З силою садовить її на 
стілець). Я йду, не можна гаятись!

Ч у р и л о. Іди, Ратьшо.
Н а с т ус я  (до Варвари, що б’ється в істериці). Заспокійся, сестро!
М а м к а. Напийсь, боярине! (Заходяться коло неї).
Ч у р и л о  (до дверей, коло котрих чути метушню). Хто там? Се 

ти, Михайло?
М и х а й л о  (входячи обережно до покою). Я, господине, з усіма 

людьми.
Ч у р и л о. Скільки ж вас?
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Раптово входить Чагро — схвильований, задиханий, стеряний, розтріпа-
ний — не вітаючись.

Н а с т у с я  (встаючи). Ви, батічку? Здорові приходите, що вам?  
(З тривогою приглядаючись).

Ч а г р о. Де Олег, Настусю, де Ратьша? А се ти, Чурило? Де батько?
Ч у р и л о. Як днювали, отче? Отець повинний був на дворі бути.
Н а с т у с я  (з великою тривогою). Що сталось, батічку? Може, з 

князем?
Ч а г р о  (опам’ятуючись). З князем? Авжеж, з князем. Вхопили ж 

його!
Н а с т у с я  (з розпукою кидаючися до нього). Князя? Вхопили?
Ч у р и л о. Хто вхопив, отче?
Ч а г р о. Святополк, бачу, з боярами. Його се замисел, і царевичів.
Н а с т у с я. Але як могло се статись? Князя? Не можу зрозуміти!
Ч а г р о. Що ж, удалося. На всяку мудрість знайдеться ще більша, а 

особливо — ще зліша й підліша.
Н а с т у с я. На свого хлібодавця руку підняв!
Ч у р и л о. Віддасть він тепер за той хліб.
Ратьша з Олегом входять з тривогою. Олег кидається до матери.
Р а т ь ш а. Щось з князем сталося! Ти не чув, отче?
Ч а г р о. Найгірше сталося! Під Жидачевим вхопили його. Декотрі з 

дружини були, видно, в змові з Святополком і Станиславом, а тих, що не 
продалися, побили.

Р а т ь ш а. А Судислав з полком на Низ пішов!
Ч а г р о. А Григорій під Бужськом!
Ч у р и л о. То Володимир з Святославом умисне полки вислали, щоб 

туди стягнути нашу силу...
Р а т ь ш а. Хто зна, чи і в тих полках не буде того самого — коли в 

княжім полку люде запродались.
Ч а г р о. Ну, говорити не час. Потім поговоримо. Ти, Ратьша, зараз 

вишли гінців вірних до Григорія і Судислава.
Р а т ь ш а. Зараз.
Ч а г р о. Щонайшвидших!
Р а т ь ш а. Ну, розумію.
Ч а г р о. І тут, на дворі, заложіться. Ти, Чурило, обвісти батька якнай-

скорше.
Ч у р и л о. Ні, отче, до батька кого иншого пішли!
Р а т ь ш а.Чому?
Ч у р и л о. Я тут зістанусь. Про всяке, княгине!
Н а с т у с я. Спасибі тобі, Чурилоньку!

Ч а г р о. Ну, добре, се лишаю на вас! Воно ще не так зле, аби з того не 
вийти. Я піду підіймати людей.

Н а с т у с я. Пильнуйся, отче, не впади в напасть!
Ч а г р о. Не бійся, доню! Вони повинні тепер встати всі як оден муж на 

бояр, за князя і за себе — за свою волю. (Виходить).
Чурило  (до хлопців). Ти принесеш мені зброю. Ти з перстенем отсим 

поїдеш до Михайла і скажеш з усім двором моїм їхати якнайскорше сюди. 
На дворі зістануться люде Сірославові.

Хлопці виходять.
Р а т ь ш а. Ну, я піду розпорядити. 
О л е г. І я з тобою! Правда, мамо, мені випадає теж стати з людьми і 

боронити двору?
Р а т ь ш а. Ні, сину, тобі треба бути з матір’ю! Батько на тебе її лишив, 

виїжджаючи, ти мусиш її боронити, поки він не вернеться!
Н а с т у с я. Так, сину, ти мусиш бути при мені.
О л е г. Як ви так кажете, то я мушу своє діло сповнити.
Під час остатних розмов починається далекий гук, дзвони б’ють на ґвалт, 

спочатку зрідка, далі все частіше, в різних місцях.
Ч у р и л о. Підіймається місто!
Р а т ь ш а. Я йду! То ти з ними будеш, Чуриле? Я здаю їх на тебе.
Ч у р и л о. Можеш іти. Я їх не лишу! (Опасується мечем, що приніс 

йому тим часом джура, й оден стилет віддає йому). Се тобі тим часом.
В а р в а р а (вбігає схвильована і роздражнена до останнього — до 

Ратьші). Що чую? Князя вже бояре вхопили? А ти зник з дому, як дим! 
(До Настусі, злісно). Догралися з князівством!

Р а т ь ш а. Перестань, Варваро!
В а р в а р а. Тепер — перестань? Чому ви не перестали, як я вас умов-

ляла, до розуму привести хотіла? Але ви не слухали, роздражнили бояр 
з вашим навіженим батьком — а мені тепер погибати через ваш дурний 
розум? (Кидається до Настусі).

Р а т ь ш а. Хочеш бути тут, то сиди тихо. (З силою садовить її на 
стілець). Я йду, не можна гаятись!

Ч у р и л о. Іди, Ратьшо.
Н а с т ус я  (до Варвари, що б’ється в істериці). Заспокійся, сестро!
М а м к а. Напийсь, боярине! (Заходяться коло неї).
Ч у р и л о  (до дверей, коло котрих чути метушню). Хто там? Се 

ти, Михайло?
М и х а й л о  (входячи обережно до покою). Я, господине, з усіма 

людьми.
Ч у р и л о. Скільки ж вас?
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М и х а й л о. Шістдесят і два. Бояриня посилала й своїх, та я не взяв.
Ч у р и л о. Гаразд! Краще менше, а певних. Що ж там у городі?
М и х а й л о. Зам’ятня велика! Зневіра, головно.
Ч у р и л о. Не на бояр уже? Де батько?
М и х а й л о. Кажуть, що в городі, збирає полк. А тільки не знати, чи 

удасться. Зневірилися люде — оден другому не вірить. 
Подає зброю хлопцям.
Н а с т у с я  (до Варвари). Що Бог дав, треба терпіти! Хоч житимемо, 

хоч гинути будемо, — разом! Але в Бозі надія.
В а р в а р а. Що, гинути з вами? Ні-ні, гиньте сами, коли такого наро-

били! Я з вами гинути не хочу. Пустіть мене! Я не ваша, я не з Чагрових!
Н а с т у с я  (стримує її). Втихомирся, сестро! Куди ти підеш у грозі 

такій!
Ч у р и л о  (до Михайла). Так ти, брате, усіх людей постав при сінях. 

Вели пильнуватись.
М и х а й л о. Будь певен, господине!
Ч у р и л о. Сам з Ільком вертай боржій сюди.
М и х а й л о. Зараз! (Виходить).
Ч у р и л о  (до Настусі). Пусти її, княгине. Вона не в собі, і нічого з 

нею не зробиш. (Настуся пускає Варвару, та вибігає).
В а р в а р а. Гиньте сами! Нема дурних!
О л е г. Яка дурна тітка!
Н а с т у с я  (рефлективно). Сину, не можна.
За сей час гук і крики стають все ближчі й чутніші, і до них поневолі прислу-

хуються ті, що в горниці, їх лиця, голоси, рухи стають все серйозніші, повільніші, 
все більш напружені. Михайло вертає з одним з джур.

Ч у р и л о. Що там?
М и х а й л о. Недобре, господине! Якийсь пішов голос на них. (Киває 

головою на Настусю). Кажуть, стара княгиня вернулась.
Н а с т у с я. Княгиня!?
Ч у р и л о. Я думаю, чи не безпечніше тобі викрастись, княгине?
Н а с т у с я. Як викрастись?
Ч у р и л о. Заміняєшся одежею з Михайлом, а княжич візьме Ількове. 

Дорога над Луквою чи вільна, не знаєш, брате?
М и х а й л о  (з сумнівом). Спробувати можна.
Н а с т ус я  (помовчавши, говорить упевнено й рішуче, як ніколи — 

вона вся змінилась раптом). Ні, бачу, Чуриле, моє вже скінчилось! Що 
судив Бог! Але (приступаючи ближче, потиху) бери малого і тікай з ним!

Ч у р и л о  (так само рішуче). Без тебе не піду, княгине! Не лишу 
тебе і за душу свою.

Н а с т у с я  (з запалом). Але за мою, Чуриле! (Чурило робить рух 
заперечення). Я ж тебе люблю, Чурилоньку!

Ч у р и л о  (з ваганням). Любиш, кажеш!
Н а с т ус я. Вдвох ми погинемо однаково. Тепер тільки малого урятувати.
До горниці вбігає другий джура.
Ч у р и л о. Що там, Петрику?
Д ж у р а. Полк княгинин перед двором уже. Княгині Ольги, господине!
М и х а й л о. Ну, то про утечу не думати, господине! Взято дорогу!
Ч у р и л о  (помовчавши). Таки, мабуть, так. Іди до людей! Тримайтесь 

до останнього!
М и х а й л о. Будь певен, господине.
Ч у р и л о. Я певен, брате! (Цілує його). Миколу і Василька пришли 

сюди.
М и х а й л о. Зараз! (Виходить).
Ч у р и л о. Не трать надії, княгине! Вони не посміють підняти рук на 

тебе!
Н а с т у с я. Що Бог судив, Чуриле! Ти знаєш тепер, що треба? (Кладе 

руку на його руку і цілує в голову).
Входять здоровенні парубки з Чурилового двору, сильно озброєні.
Ч у р и л о. А, се ви — Василь, Микола. Гаразд. Що там?
В а с и л ь. Зле, господине!
М и к о л а. Велика сила у них, не витримають їх при брамі.
В а с и л ь. Таки не витримали вже!
Ч у р и л о. Божа воля. Ми тут будемо боронити вход і приступ до кня-

гині, якби вони пробилися сюди.
М и к о л а. Добре, господине!
Ч у р и л о  (з притиском). Боронити до останнього!
М и к о л а. Так, господине!
О л е г. Дай же, Чурило, зброю і мені!
Ч у р и л о  (значущо подивившися на Настусю). Тобі не можна 

битись.
О л е г. Як не можна?
Н а с т у с я. Не можна, сину. Вони мусять тебе лишити ціло.
Галас і гук бійки під дверима. Крики: “Не встоїте против нашої сили!” 

“Вступіться, окаянні!” “На, маєш!” “На, маєш, досить з тебе?”
Двері тріщать і нагло розкриваються під напором.
До горниці впадають, всім тягарем, люде з Чурилової дружини, що боронили 

приступу.
В а с и л ь. Се наші!
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М и х а й л о. Шістдесят і два. Бояриня посилала й своїх, та я не взяв.
Ч у р и л о. Гаразд! Краще менше, а певних. Що ж там у городі?
М и х а й л о. Зам’ятня велика! Зневіра, головно.
Ч у р и л о. Не на бояр уже? Де батько?
М и х а й л о. Кажуть, що в городі, збирає полк. А тільки не знати, чи 

удасться. Зневірилися люде — оден другому не вірить. 
Подає зброю хлопцям.
Н а с т у с я  (до Варвари). Що Бог дав, треба терпіти! Хоч житимемо, 

хоч гинути будемо, — разом! Але в Бозі надія.
В а р в а р а. Що, гинути з вами? Ні-ні, гиньте сами, коли такого наро-

били! Я з вами гинути не хочу. Пустіть мене! Я не ваша, я не з Чагрових!
Н а с т у с я  (стримує її). Втихомирся, сестро! Куди ти підеш у грозі 

такій!
Ч у р и л о  (до Михайла). Так ти, брате, усіх людей постав при сінях. 

Вели пильнуватись.
М и х а й л о. Будь певен, господине!
Ч у р и л о. Сам з Ільком вертай боржій сюди.
М и х а й л о. Зараз! (Виходить).
Ч у р и л о  (до Настусі). Пусти її, княгине. Вона не в собі, і нічого з 

нею не зробиш. (Настуся пускає Варвару, та вибігає).
В а р в а р а. Гиньте сами! Нема дурних!
О л е г. Яка дурна тітка!
Н а с т у с я  (рефлективно). Сину, не можна.
За сей час гук і крики стають все ближчі й чутніші, і до них поневолі прислу-

хуються ті, що в горниці, їх лиця, голоси, рухи стають все серйозніші, повільніші, 
все більш напружені. Михайло вертає з одним з джур.

Ч у р и л о. Що там?
М и х а й л о. Недобре, господине! Якийсь пішов голос на них. (Киває 

головою на Настусю). Кажуть, стара княгиня вернулась.
Н а с т у с я. Княгиня!?
Ч у р и л о. Я думаю, чи не безпечніше тобі викрастись, княгине?
Н а с т у с я. Як викрастись?
Ч у р и л о. Заміняєшся одежею з Михайлом, а княжич візьме Ількове. 

Дорога над Луквою чи вільна, не знаєш, брате?
М и х а й л о  (з сумнівом). Спробувати можна.
Н а с т ус я  (помовчавши, говорить упевнено й рішуче, як ніколи — 

вона вся змінилась раптом). Ні, бачу, Чуриле, моє вже скінчилось! Що 
судив Бог! Але (приступаючи ближче, потиху) бери малого і тікай з ним!

Ч у р и л о  (так само рішуче). Без тебе не піду, княгине! Не лишу 
тебе і за душу свою.

Н а с т у с я  (з запалом). Але за мою, Чуриле! (Чурило робить рух 
заперечення). Я ж тебе люблю, Чурилоньку!

Ч у р и л о  (з ваганням). Любиш, кажеш!
Н а с т ус я. Вдвох ми погинемо однаково. Тепер тільки малого урятувати.
До горниці вбігає другий джура.
Ч у р и л о. Що там, Петрику?
Д ж у р а. Полк княгинин перед двором уже. Княгині Ольги, господине!
М и х а й л о. Ну, то про утечу не думати, господине! Взято дорогу!
Ч у р и л о  (помовчавши). Таки, мабуть, так. Іди до людей! Тримайтесь 

до останнього!
М и х а й л о. Будь певен, господине.
Ч у р и л о. Я певен, брате! (Цілує його). Миколу і Василька пришли 

сюди.
М и х а й л о. Зараз! (Виходить).
Ч у р и л о. Не трать надії, княгине! Вони не посміють підняти рук на 

тебе!
Н а с т у с я. Що Бог судив, Чуриле! Ти знаєш тепер, що треба? (Кладе 

руку на його руку і цілує в голову).
Входять здоровенні парубки з Чурилового двору, сильно озброєні.
Ч у р и л о. А, се ви — Василь, Микола. Гаразд. Що там?
В а с и л ь. Зле, господине!
М и к о л а. Велика сила у них, не витримають їх при брамі.
В а с и л ь. Таки не витримали вже!
Ч у р и л о. Божа воля. Ми тут будемо боронити вход і приступ до кня-

гині, якби вони пробилися сюди.
М и к о л а. Добре, господине!
Ч у р и л о  (з притиском). Боронити до останнього!
М и к о л а. Так, господине!
О л е г. Дай же, Чурило, зброю і мені!
Ч у р и л о  (значущо подивившися на Настусю). Тобі не можна 

битись.
О л е г. Як не можна?
Н а с т у с я. Не можна, сину. Вони мусять тебе лишити ціло.
Галас і гук бійки під дверима. Крики: “Не встоїте против нашої сили!” 

“Вступіться, окаянні!” “На, маєш!” “На, маєш, досить з тебе?”
Двері тріщать і нагло розкриваються під напором.
До горниці впадають, всім тягарем, люде з Чурилової дружини, що боронили 

приступу.
В а с и л ь. Се наші!
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Він з Миколою підтримують їх, помагають стати і разом з ними боронять 
вступ до горниці.

Го л о с и  з  п р о т и в н о ї  с т о р о н и. Вступіться, дурні, коли не хочете 
погинути!

М и к о л а. Ви вступіться — бо буде вам смерть!
Напад перемагає. Чурилові люде відступають з самим Чурилом все більше на 

середину горниці. Деякі впали. З-поміж людей висуваються насамперед постаті 
Святополка, далі Константина, Станислава, Жирослава, Ярополка.

В а с и л ь. Не дамось вам!
К о н с т а н т и н. Тепер маймо вже всіх!
С в я т о п о л к. І ти, Чуриле? А ти чого встряв сюди? Ми ні з батьком 

твоїм, ні з тобою нічого не маємо!
Я р о п о л к. Нам тільки Чагрові чади треба — мусимо її княгині на 

поклон віддати.
С т а н и с л а в. Беріть їх, люде!
Люде пориваються до Настусі, Чурило з своїми людьми боронять приступ.
С в я т о п о л к. Вступися, сину!
Ч у р и л о. Через труп мій переступите, княже!
С в я т о п о л к. О, Боже борони, щоб хтось через Чурила переступав!
Ж и р о с л а в. Не гаймося! Час на часі не стоїть!
С т а н и с л а в. Беріть їх, люде, кажу!
Люде кидаються знов, Чурило виступає против, на нього замахуються, 

боронячися.
С в я т о п о л к  (з страхом). Чуриле!
Ч у р и л о. Прощай, княгине! (Падає).
С в я т о п о л к. Стид і сором, вбили нашу красу!
К р и к и  з з а д у. Княгиню пустіть! Дорогу дайте!
С т а н и с л а в  (спішить вхопити Настусю, що пробує боронити-

ся). Іди ж, поклонись княгині!
Н а с т у с я  (відпихає його). Вступіться, ви не смієте мене брати!
Серед вояків проходить наперед Ольга. За нею люде ведуть Чагра, зв’язаного, 

подертого, далі видно Ратьшу в такім ж виді і ще кількох “Чагрових приятелів”.
С в я т о п о л к  (вітає її). Здорова вернула, княгине!
О л ь г а. Справився, княже!
С т а н и с л а в. Так як тобі сьмо казали: князя поняли, Чагрових при-

ятелів побили, а се тобі Настаська, у твоїй волі.
О л ь г а  (з тріюмфом, до Настусі). Догралася! (З страхом, піз-

наючи Чурила). Що се? Чурило?
С в я т о п о л к  (з жалем). Чурило, княгине!

О л ь г а. Чурило! (Припадає раптом до нього з беззвучним ридан-
ням. Раптом схоплюється і приступає до Настусі). І його причарувала 
й загубила! Ти, чарівнице зла, все то твої бісовські діла!

Н а с т у с я  (гідно). Бог най заборонить тобі! Я не чарівниця і ніяких 
чарів не знаю.

О л ь г а  (з злістю). Говори тепер! (До бояр). Чим, як не чарами-на-
говорами чи хто їх знає ту бісовську коб, могла вона затьмити очі й розум 
усім? Чим вона могла причарувати його? Чарівниця вона, і знищити її треба, 
як годиться чарівницю — спалити з її бісовським виродком!

Ч а г р о. Спам’ятайся, княгине! Гнів і ненависть заступили тобі розум! 
Перемогла, взяла своє й годі, заспокійся! Що задумуєш ти на безпомічну 
жінку і дитину невинну?

Я р о п о л к. Розбалакався смерд! Вступися! (Відпихає його).
Ч а г р о. Перед Богом і людьми сором і ганьба...
О л ь г а  (злісно кидається до нього). Так, ти винен найбільше, смер-

де! В тобі та їдь скажена, що нею затроїв усіх. Але тепер її черга. Спаліть 
її з її щенятем!

Ч а г р о. Ще люде...
Ж и р о с л а в  (впадає). Старий дурень про людей! Не досить тобі, 

що на власні очі побачив? Хто щось може на людях ставити? На дурній 
юрбі, отарі запаморочених овець! Не покинули вони тебе перше, коли ми 
їм підсунули Пленка?

Ч а г р о. Так, у льсті, в обманстві своїм признаєтесь сами! Насильством, 
лестю, неправдою лиш ви можете панувати!

Ж и р о с л а в. Можемо, се головне!
Ч а г р о. До часу, тільки до часу — поки прозрить народ...
О л ь г а  (перебиває). Лишіть дурного тим часом! Треба з його чаддю 

покінчити попереду.
Показує на Настусю й Олега. Люде приступають до них. Олег пробує за-

ступити матір.
О л е г. Не смієте ви, беззаконні.
О л ь г а. Беріть се гадюче насіння. Кладіть боржій огонь!
С в я т о п о л к  (положивши руки на плече Олега). Ні, княжича не 

можна, княгине!
О л ь г а. Якого княжича, чи ти в умі, княже?
Н а с т у с я. Так, княже, ти заступи його! (Люде вхопили, ведуть її). 

Батьку, сину, брате, прощайте!
О л е г. Мамо! Куди беруть маму, княже! Тато, ох, тато! Де тато?
Н а с т у с я  (котру вже виводять за двері). Тато вернеться, сину, 

не бійсь!
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Ольга з боярами товплячись виходять за нею.
В вікнах видко великий промінь. Великий галас на подвір’ї.
О л е г  (його виводять). Мамо! Мамо!
Ч а г р о  (не вважаючи на те, що його тягнуть і штурхають). 

Нарід вам то пригане, беззаконні!..
Дальші слова пропадають серед надвірнього галасу. Зловіщо б’є великий 

огонь.

ОБРАЗ
т о й  с а м ,  щ о  с п о ч а т к у  п ’ є с и

С п і в е ц ь  (ударяє в гуслі й співає, речитатив). Галицький Осмо-
мисле, Ярославе! (двічі). 

Ярослав поволі виходить з своєї скаменілої нерухомості.
С п і в е ц ь  (далі):

Високо сидиш на своїм злотокованім престолі!
Підпер гори угорськії своїми зелізними полки.
Заступив королеві путь, 
Затворив Дунаєві врата,
Суди рядя до Дунаю!
Грози твоя по землям текуть. 
Отворяєши Кієві врата,
Стріляєш з отня злота стола салтани за землями! 
Стріляй, господине, Кончака, 
Стріляй злого кощея, 
За землю Руськую,
За рани Ігореві, 
Буйого Святославича!*

Ярослав робить рух, стрільці-лучники натягають тетиви. В оркестрі удар. 
Ярослав спиняє свої очі на Олегу й дивиться довго.

З а в і с а  п а д а є.



ПЕРЕКЛАДИ

РОЗДІЛ III



В. ГАРШИН. ЧОТИРИ ДНІ

Пам’ятаю я, як бігли ми л[ісом, як дзижчали]1 кулі, як падали гілки, 
що обривали вони, як продирались ми крізь кущі кглоду. Стріляти стали 
частіше. Попід лісом з’явилось щось червоне й манячило де-не-де. Сідоров, 
молоденький москаль першої роти (“звідки се він у нашій лаві?” — май-
нула в мене думка) разом присів й мовчки оглянувся на мене великими, 
мов з переляку, очима. З рота в єго пішли патьоки кріваві. Так, я добре се 
пам’ятаю. Пам’ятаю ще, як вже мало не на краю ліса у густих кущах по-
бачив я... єго. Був то превеликий товстий турок, але ж я біг просто на єго, 
хоч був недужий та худий. Щось грюкнуло, щось, здалося мені, велике 
полетіло проз мене; загуло в вухах. “Се він на мене стрельнув”, — подумав 
я. А він закричав з переляку й притулився задом до густого куща глоду. 
Можна було той кущ обминути, але він од жаху не знав вже нічого й ліз на 
колючі гілля. Із одного разу вибив я з рук рушницю, з другого ткнув кудись 
свій штик. Щось чи загарчало, чи застогнало. Потім я побіг далі. Наші 
кричали: “Ура!”, — падали, стріляли... Пам’ятаю, стрільнув кількось і я, 
вже як з лісу вийшов на поле. Аж ось дужче загуло “ура” й ми усі разом 
потягли далі. Себто не ми, а наші, бо я зостався. Чуд[но мені се здалося. 
Ще більше було] чудним, що зникло усе [раптом; всі крики], стріляння 
стихло. [Не чув я нічого,] тільки щось синє бачив, мабуть, се небо було. 
Потім й воно зникло.

Ніколи ще мені такого чудного не траплялось: лежу я, здається, на 
животі, й перед себе бачу тільки землі клаптичок. Кілька травинок, комаха 
лізе з однієї сторч головою, якесь сміття од трави торішньої — оце й світ 
мій увесь. Й бачу єго я тільки одним оком, бо друге щось цупке затулило, 
може, гілляка, на котру голова сперлася. Дуже мені недобре, й я хочу, але не 

1 Аркуші з автографом перекладу дуже пошкоджені, кожен має дефект верхнього 
правого краю. Заповнюючи смислові лакуни, подаємо ці втрачені фрагменти у квадратних 
дужках у перекладі упорядниці з російського оригіналу. — Упор.
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1 Аркуші з автографом перекладу дуже пошкоджені, кожен має дефект верхнього 
правого краю. Заповнюючи смислові лакуни, подаємо ці втрачені фрагменти у квадратних 
дужках у перекладі упорядниці з російського оригіналу. — Упор.
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знаю чисто, чому я поворушитися не можу. Так час минає. Чую, як сарана 
стрекотить, бджола гуде. Більш нема нічого. Ось я спромігся, праву руку 
витяг з-під себе й хочу навколішки стати, спираючись руками на землю.

Аж щось гостре й прудке, наче блискавка, пройшло крізь мене од колін 
до грудей, до голови, й я знову падаю. Знову темрява, знову нема нічого. 

Я прокинувсь. Як се я бачу зірки, що так ясно зоріють на темному, 
синьому небі болгарському? Хіба не в шатрі я? Нащо се я виліз? Пово-
рухнувся, й знову заболіло дуже в ногах.

Так, устрелено мене за битву оцю. Чи дуже, а чи ні? Хапаюсь я за ноги, 
де болить. Й права нога, й ліва кровою зашкарубли. І що лапаю їх руками, 
болить ще гірше. Болить, мов зуби, безперестанку, за душу т[ягне. А у 
вухах] дзвенить, голова важка. Мов крізь [сон, розумію я, що] в ноги мене 
устрелено. Що ж се таке? [Чому] се мене не забрали? Невже турки наших 
побили? Згадую помалу, що було мені, попереду неясно, далі виразніш, й 
постановив нарешті, що нас не побито, й геть-то. Бо я впав (цього, справді-
таки, я не пам’ятаю, але пам’ятаю, як побігли усі уперед, а я не міг бігти, 
й у мене тільки щось синє зосталось перед очима) — й впав на рівному, 
на горбі. Оце рівне місце нам показував наш маленький “батальйонний”: 
“Хлопці, ми будемо там!” — крикнув він нам своїм дзвінким голосом. Й 
ми були там; виходить, що нас не побито. Чому мене не забрали? Тут же 
на рівному на вci боки видко. Певне ж, не один я тут лежу. Вони стріляли 
так часто. Треба тільки повернуть голову й подивитись. Тепереньки це вже 
легше зробити, бо ще тоді, як, очунявши, я травицю бачив та комаху, що 
сторч головою лізла, — тоді ще я, силкуючись повернутись, не як попереду 
впав, а на спину повернувся. Через те ж й зірки оце бачу.

Підводжуся я й сідаю. Важко це, як обидві ноги перебито. Кілька раз 
кидати мушу; аж ось — і сльози на очі од болю виступили — сідаю я. По-
верх мене — клаптик темного, синього неба, горить велика зірка й кілька 
маленьких; навколо щось темне й високе. [Це кущі. Я в кущах, мене не 
знайшли! Відчуваю,] як волосся корінням на голові ворушиться.

Одначе, як я в кущах опинився, коли вони мене на рівному встрелили? 
Мабуть, вже, як устрелено мене, переліз я сюди, не пам’ятаючи вже [себе] 
од болю. Чудно тільки, що оце й ворухнутись не можу, а тоді до оцих кущів 
долізти сила була. А може, се тільки вперше мене тоді устрелено було, а 
вже друга куля мене тут догнала.

Бліді, рожеві плями круг мене заходили. Велика зірка зблідла, кілька 
малих пропало. Це луна сходить. Як тепер дома добре.

Що то за звук чудний до мене лине?.. Наче стогне хтось. Так, се стогне. 
Чи то лежить коло мене хто-небудь, що, як мене, забули з ногами пере-

битими, з кулею в животі? Ні, стогне так близько, а коло мене, здається, 
нікого немає... Боже мій, та се ж я самий! Тихий стогін, жалібний; та не-
вже ж мені й справді так болить? Певне, так. Тільки я того болю не чую, 
бо в голові туман, важко. Краще лягти знову й заснути, спати, спати... Чи 
прокинусь тільки коли я? Це все єдно.

На той час, як я збираюсь лягати, широка, бліда смуга місячного сяєва 
ясно освічує те місце, де лежу я, й я бачу щось темне і велике, лежить воно 
ступнів за п’ять од мене. Де-не-де на єму видко одблиск місячного світу. 
Се ґудзі або зброя. Се — мрець або устрелений.

Усе однаково, я ляжу...
Ні, не повинно буть! Наші не пішли звідси. Вони тут, вони вигнали 

звідси турків й самі на сьому місці зосталися. Чому ж ні гомону нема, не 
тріщать багаття? Да се я недужий нічого не чую. Вони, певне, тут.

— Рятуйте! Рятуйте!
Дикий, навіжений, хрипкий лемент з грудів моїх виходить, а голосу 

нема. Гучно лунає він по ночному повітрі. Усе мовчить навкруги. Тільки 
цвіркуни цвірчать, як і перше, без угаву. Місяць жалібно дивиться на мене 
повним видом своїм.

Якби єго уражено тільки було, він прокинувся б од такого лементу. Се 
мрець. Наший чи турок? Е, Боже мій, хіба не однаково... Й сон сходить 
на мої розтравлені очі.

Я лежу, очі заплющивши, хоч прокинувсь давно вже. Не хочеться 
мені очей розплющити, бо я й крізь вії заплющені чую сяєво соняшне — 
як розплющу очі, воно буде мені дошкуляти. Та краще й не ворушитись... 
Учора (здається, се учора було) устрелено мене; минув день, минув другий, 
я вмру. Усе єдно. Краще не ворушитись. Хай тіло не рушиться. Як би то 
добре було й мозок спинити, щоб не робив, та єго не спиниш. Думки, спо-
гадки лізуть у голову. Та справді, усе оце не на великий час, скоро кінець. 
Тілько по часоп[исях] зостанеться кілька рядків, що, мовляв, ма[ло й  
п]ропало з наших: устрелено стільки, вбито рядового із охочих, Іванова. 
Ні, прозвиська не напишуть, просто скажуть: вбито одного. Один москаль, 
як та одна собачка.

Ціла купа ясно так устає в голові. Давно се було, але усе, усе життя 
моє — те життя, коли ще не лежав я тут з перебитими ногами, так давно 
було... Йшов я вулицею, коло купи людей я спинився. Купа людей стояла 
і мовчки дивилась на щось біленьке, покривавлене, воно вищало жалібно. 
Була то маленька, гарненька собачка, вагон кінний переїхав її. Вона вмирала, 
ось як я. Якийсь-то дворник проперся крізь люде, узяв собачку за шию й 
поніс. Люде розійшлися.
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Чи візьме хто мене звідси? Ні, лежи та вмирай. А як то добре жити... 
Того дня (як оце біда собачці тій трапилась) я був щасливий. Я ішов, не-
мов п’яний, та й було з чого. Ой спогади, не мордуйте мене! Лишіть мене! 
Щастя минуле, муки сучасні... хай би вже муки сами зосталися, нехай не 
мордують спогади мене, що мушу й не хотячи рівняти сучасне до минулого. 
Ой, нудьга, нудьга! Ти гірше ще од враз.

Одначе, спека устає. Сонце пече. Я розплющив очі, бачу ті самі кущі, 
тільки по дню. А от і сусіда мій. Так, се турок, мрець. Який-бо великий! Я 
впізнав єго: се він самий.

[Дефект аркуша].
...що вбив я єго? 
Він лежить тут, мертвий, скрівавлений. Нащо доля єго сюди пригнала? 

Хто він такий? Може, й у єго, як і в мене, є стара мати. Довго седітиме вона 
вечерами коло дверей хатини убогої своєї та на далеку північ позиратиме: чи 
не йде її син коханий, що робив на неї, годував її. А я? І я так ... Я навіть 
помінявся б з їм. Щасливий він: не чує нічого, не чує ані болю од ран, ані 
нудьги страшенної, ані згаги. Штик угруз єму просто у серце ... Ото на 
мундиру велика, чорна дюрка, крова круг єї. Се зробив єму я.

Я не хтів сего. Я нікому не думав злого, як ішов битися. Думки про те, 
що і я мушу людей бити, якось не було в мене. Я думав собі тільки, як то 
се я свої груди під кулі поставлю. Й я пішов й поставив. 

Ну, й що ж? Дурень, дурень! А оцій феллах бідолаха (на єму мундир 
єгипетський)* — він ще менч од мене винний. До того, як їх понапихали, 
як оселедців у бочку, на пароход й повезли до Константинополя*, він не чув 
ані про Росію, ані про Болгарію. Єму звеліли йти — він пішов. Якби він не 
пішов, єго б палями бити стали, а то ще, може, який-небуть паша й кулю у 
єго загнав [би] з револьвера. Довгим, важким походом ішов він од Стамбула 
до Рущука*. Ми напалися, він оборонявся. Але як побачив, що ми — оці 
люде страшні, що не боїмся єго огартованої англянської гвинтівки Пібоді і 
Мартіні* — [дефект аркуша] ... якийсь чоловічок малий, що він з одного 
разу своїм чорним кулаком убив би, підскочив й упхнув єму штика у серце.

Що ж він винний?
І що ж я винний, хоч і вбив єго? Що я винний? За що згага мене 

пече? Згага! Хто знає, яку силу це слово має! Навіть і тоді, як ми йшли по 
Руминії, по спеці градусів з сорок по 50 верств йдучи, й тоді мині не було 
того, що тепера. Ой, якби хто прийшов!

Боже мій! Та в єго, в цій баньці здоровенній, певне, є вода. Але треба 
якось дістатись до єго. Як воно мені дасця? Усе їдно, дістанусь.

Я лізу. Ноги волочаться, руки недужі ледве тягнуть тіло нерухоме. 
До мерця сажнів зо два, та для мене се більше — не так більше, як гірше 
десятків верстів. Усе ж таки мушу лізти. Горло пече, наче огнем пашить. 

Та й вмреш без води скоріш. Усе ж таки, може ... Й я лізу. Ноги за землю 
зачеплюються й що порушусь — то болить, не стерпіти. Я кричу, кричу, 
лементуючи, а все ж таки лізу. Аж ось і він. Ось і банька ... Єсть в її вода, 
і як багато! Здається, більш як півбаньки. О! Води мені на великий час 
стане ... до самої смерти. Ти мене вирятуєш, моя жертво! Я став одв’язувати 
баньку, спершися на лікоть, аж переважився й впав на груди спасителю 
свому. Од єго вже дуже несло мертвим духом.

Я напився. [Вода була тепла, але не зіпсована] ... до того її було чима-
ло. Я проживу ще кілько [днів]. Згадую, в “Фізіології життя щоденного” 
казано, що не ївши можна жити більш тижня, аби вода була. Так, там ще 
розказано про того, що голодом заморив себе. Він жив дуже довго через 
те, що пив. 

Ну й що ж з того? Як і проживу ще днів п’ять або шість, що ж з сего 
буде? Наші пішли геть, болгари розтіклись. Шляху близько нема. Усе 
їдно — вмирати, тільки замісь трьох днів на вмерання я собі дав тиждень. 
А чи не краще кінця собі дати? Коло сусіди мого лежить рушниця єго, до-
бра англянська споруда. Простягти руку тільки, потім хвилина одна — й 
годі. Патрони кучею тут же-таки лежать. Він ще не встиг перестріляти усіх. 

Так що ж, кінчати, а чи чекати? Чого? Порятунку? Смерти? Чекати, 
поки приїдуть турки та шкуру будуть здирати з моїх ніг постріляних? Ні, 
краще вже самому ...

Ні, не треба вонтпити; буду держатись до кінця, поки сили стане. Бо 
як же знайдуть мене — порятують. Може, й кісток не порушено, загоють 
мені. Родину побачу, мати, Марусю ...

Господи, не дай їм чисту правду дізнати. Нехай думають, що мене одразу 
вбито. Що то буде їм, як дізнаються, що мордувавсь два, три, чотири дні! 

Голова крутиться; мандруючи до сусіди, [дефект аркуша] ... притомився. 
А тут ще ду[х] оцій страшний. Як же почорнів він ... що з їм буде завтра 
або післязавтра? Й тепер лежу оце через те тільки, що сили лізти геть не 
маю. Оддихну й полізу на старе місце; до того ще й вітер звідти дме, та й 
дух той односить буде. Лежу я — чисто знемігся. Сонце пече мені вид й 
руки. Укритися не маю чим. Хоч би ніч скоріще: це, здається, друга буде. 
Думки мішаються, я зомлів.

Я спав довго, бо як прокинувсь, ніч уже була. Все, як перше: врази 
болять, сусіда лежить, як перше, превеликий та нерухомий. Я не можу, щоб 
про єго не думати. Невже ж я усе миле, любе покинув, за тисячу верстів 
ішов походом, не ївши, по холоду, по спеці, невже ж оце й лежу, мордую-
чись, з-за того тільки, аби цій бідаха жити перестав? Але ж хіба вчинив я 
що добре, корисне [дл]я війни, окрім що вбив оце?
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Чи візьме хто мене звідси? Ні, лежи та вмирай. А як то добре жити... 
Того дня (як оце біда собачці тій трапилась) я був щасливий. Я ішов, не-
мов п’яний, та й було з чого. Ой спогади, не мордуйте мене! Лишіть мене! 
Щастя минуле, муки сучасні... хай би вже муки сами зосталися, нехай не 
мордують спогади мене, що мушу й не хотячи рівняти сучасне до минулого. 
Ой, нудьга, нудьга! Ти гірше ще од враз.

Одначе, спека устає. Сонце пече. Я розплющив очі, бачу ті самі кущі, 
тільки по дню. А от і сусіда мій. Так, се турок, мрець. Який-бо великий! Я 
впізнав єго: се він самий.

[Дефект аркуша].
...що вбив я єго? 
Він лежить тут, мертвий, скрівавлений. Нащо доля єго сюди пригнала? 

Хто він такий? Може, й у єго, як і в мене, є стара мати. Довго седітиме вона 
вечерами коло дверей хатини убогої своєї та на далеку північ позиратиме: чи 
не йде її син коханий, що робив на неї, годував її. А я? І я так ... Я навіть 
помінявся б з їм. Щасливий він: не чує нічого, не чує ані болю од ран, ані 
нудьги страшенної, ані згаги. Штик угруз єму просто у серце ... Ото на 
мундиру велика, чорна дюрка, крова круг єї. Се зробив єму я.

Я не хтів сего. Я нікому не думав злого, як ішов битися. Думки про те, 
що і я мушу людей бити, якось не було в мене. Я думав собі тільки, як то 
се я свої груди під кулі поставлю. Й я пішов й поставив. 

Ну, й що ж? Дурень, дурень! А оцій феллах бідолаха (на єму мундир 
єгипетський)* — він ще менч од мене винний. До того, як їх понапихали, 
як оселедців у бочку, на пароход й повезли до Константинополя*, він не чув 
ані про Росію, ані про Болгарію. Єму звеліли йти — він пішов. Якби він не 
пішов, єго б палями бити стали, а то ще, може, який-небуть паша й кулю у 
єго загнав [би] з револьвера. Довгим, важким походом ішов він од Стамбула 
до Рущука*. Ми напалися, він оборонявся. Але як побачив, що ми — оці 
люде страшні, що не боїмся єго огартованої англянської гвинтівки Пібоді і 
Мартіні* — [дефект аркуша] ... якийсь чоловічок малий, що він з одного 
разу своїм чорним кулаком убив би, підскочив й упхнув єму штика у серце.

Що ж він винний?
І що ж я винний, хоч і вбив єго? Що я винний? За що згага мене 

пече? Згага! Хто знає, яку силу це слово має! Навіть і тоді, як ми йшли по 
Руминії, по спеці градусів з сорок по 50 верств йдучи, й тоді мині не було 
того, що тепера. Ой, якби хто прийшов!

Боже мій! Та в єго, в цій баньці здоровенній, певне, є вода. Але треба 
якось дістатись до єго. Як воно мені дасця? Усе їдно, дістанусь.

Я лізу. Ноги волочаться, руки недужі ледве тягнуть тіло нерухоме. 
До мерця сажнів зо два, та для мене се більше — не так більше, як гірше 
десятків верстів. Усе ж таки мушу лізти. Горло пече, наче огнем пашить. 

Та й вмреш без води скоріш. Усе ж таки, може ... Й я лізу. Ноги за землю 
зачеплюються й що порушусь — то болить, не стерпіти. Я кричу, кричу, 
лементуючи, а все ж таки лізу. Аж ось і він. Ось і банька ... Єсть в її вода, 
і як багато! Здається, більш як півбаньки. О! Води мені на великий час 
стане ... до самої смерти. Ти мене вирятуєш, моя жертво! Я став одв’язувати 
баньку, спершися на лікоть, аж переважився й впав на груди спасителю 
свому. Од єго вже дуже несло мертвим духом.

Я напився. [Вода була тепла, але не зіпсована] ... до того її було чима-
ло. Я проживу ще кілько [днів]. Згадую, в “Фізіології життя щоденного” 
казано, що не ївши можна жити більш тижня, аби вода була. Так, там ще 
розказано про того, що голодом заморив себе. Він жив дуже довго через 
те, що пив. 

Ну й що ж з того? Як і проживу ще днів п’ять або шість, що ж з сего 
буде? Наші пішли геть, болгари розтіклись. Шляху близько нема. Усе 
їдно — вмирати, тільки замісь трьох днів на вмерання я собі дав тиждень. 
А чи не краще кінця собі дати? Коло сусіди мого лежить рушниця єго, до-
бра англянська споруда. Простягти руку тільки, потім хвилина одна — й 
годі. Патрони кучею тут же-таки лежать. Він ще не встиг перестріляти усіх. 

Так що ж, кінчати, а чи чекати? Чого? Порятунку? Смерти? Чекати, 
поки приїдуть турки та шкуру будуть здирати з моїх ніг постріляних? Ні, 
краще вже самому ...

Ні, не треба вонтпити; буду держатись до кінця, поки сили стане. Бо 
як же знайдуть мене — порятують. Може, й кісток не порушено, загоють 
мені. Родину побачу, мати, Марусю ...

Господи, не дай їм чисту правду дізнати. Нехай думають, що мене одразу 
вбито. Що то буде їм, як дізнаються, що мордувавсь два, три, чотири дні! 

Голова крутиться; мандруючи до сусіди, [дефект аркуша] ... притомився. 
А тут ще ду[х] оцій страшний. Як же почорнів він ... що з їм буде завтра 
або післязавтра? Й тепер лежу оце через те тільки, що сили лізти геть не 
маю. Оддихну й полізу на старе місце; до того ще й вітер звідти дме, та й 
дух той односить буде. Лежу я — чисто знемігся. Сонце пече мені вид й 
руки. Укритися не маю чим. Хоч би ніч скоріще: це, здається, друга буде. 
Думки мішаються, я зомлів.

Я спав довго, бо як прокинувсь, ніч уже була. Все, як перше: врази 
болять, сусіда лежить, як перше, превеликий та нерухомий. Я не можу, щоб 
про єго не думати. Невже ж я усе миле, любе покинув, за тисячу верстів 
ішов походом, не ївши, по холоду, по спеці, невже ж оце й лежу, мордую-
чись, з-за того тільки, аби цій бідаха жити перестав? Але ж хіба вчинив я 
що добре, корисне [дл]я війни, окрім що вбив оце?
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Убив ... убивець!.. й хто ж то? Я!
Як я задумав, щоб іти битись, мати й Маруся не одмовляли мені, 

хоч і плакали за мене. Але дума мене засліпила, я тих сліз не бачив. Я не 
думав — тепер я узяв утямки — що се чинив я тим близьким моїм. Та чи 
вспоминати оце? Що минуло — не вернеш! А як чудно вважали на те, що 
чинив [я, де]хто з знаємих моїх: “От юрод ще! Лізе, й сам не знає чого!” 
Як се вони казали так? Як такі речі в’яжуться до думок про лицарство 
вдачі до родини своєї, й багато до чого? Я ж на їх очі виявляв такі ознаки. 
Й усе-таки я — “юрод”.

Й от я їду до Кишинева; на мене начіпляли торбу й усякі причандали 
військові, й я йду укупі з тисячами, — а з їх хіба кілько, може, набереться, 
як я, щоб радіючи йшли. Остатні дома зосталися б, якби їм дали. Одначе 
вони йдуть, як і ми, “знающі”, йдуть за тисячу верстів й б’ються, як і ми, 
а ще, може, й краще. Вони чинять з потреби, хоч би й кинули усе й пішли 
геть зараз — аби дали.

Понесло вітерцем раннім, холодним. Кущі заворушились, шпурхнула 
пташка ще сонна. Зорі погасли. Темне синє небо стало сизе, вкрилося 
тоненькими волохатими хмарками; сизина похмура тікала з землі. Йшов 
третій день ... як би його назвати? Життя? Вмирання? Третій ... скільки ж 
їх ще зосталося? Але усе ж небагато. Я дуже захляв, здається, не зможу 
од мерця посунутись. Скоро порівняємось ми з їм й не будем докучати 
один другому.

Треба напитись. Буду пити тричі на день: вранці, опівдень й ввечері.
Сонце зійшло — здорове кружало, покраєне, поділене [дефект аркуша] 

плямами ... червоне ... дня буде, здається, пекти. Мій сусіда — що то буде з 
тобою? І тепер з тебе страх що. Так, він був страшний. Волосся в єго стало 
випадати. Єго шкура, з роду чорна, побілішала, пожовкла, лице рознесло, 
набрякло так, що репнуло за вухом. Там робаки гомозились. Рознесло ноги, 
у панчохи застебнуті, й поміж гапликами панчіх повипирали здорові пухирі. 
Й усего єго горою рознесло. Що то за сегодня сонце з єго зробить?

Лежати так близько до єго сили нема. Мушу одлізти, хоч тобі що. Але 
чи зможу? Я ще можу руку підвести, одіткнути пляшку, напитись, але по-
сунути своє тіло важке, непорушне? Я вже не пам’ятаю, не можу згадати, 
як то собі має здорова людина. Я наче до болю звик. За оцій ранок, одначе, 
одліз я таки сажнів за двоє й на тому, що перше, місці опинився. Але не-
довго ще мені добрим повітрям дихати — як ще тільки буде добре повітря 
за шість ступнів од гнилого мерця. Вітер повернув і несе на мене смрад, да 
такий, що аж моторошно мені. Порожній живіт тискає боляче, корчить, 
усю утробу повертає. А смердюче, погане повітря так і лине на мене. Увесь 
дух пропадає в мене й я плачу.

Геть-чисто розбитий, заморочений лежав я, мало-трохи не зомлів. 
Аж ... чи не мана се? Мені здається, що ні. Так, се гомін. Коні тупають, 
люде говорять. Я трохи [не крик]нув, але переміг. А що, як турки се? Що 
тоді? До цих мук ще другі прибудуть, ще гірші, що од їх волосся угору 
лізе, навіть як по часописях читаєш. Здеруть шкуру, ноги поневічені по-
смажуть ... Добре, як так тільки, але ж вони дотепні. Невже віку свого од 
руки їх збутись краще, аніж тут вмерти? Але як се наші? О, кущі кляті, 
нащо поросли ви круг мене таким тином густим? Нічого крізь їх я не бачу, 
тілько ув одному наче віконце серед гілляк дає мені прозирнути далеко в 
лощину. Там, здається, струмок біжить, з котрого воду ми перед бійкою 
пили. Так, от і здоровенна плита піщанику, що, як місток, через струмок 
покладено. Вони поїдуть через неї, гомін стихне. Не можу я розпізнати, 
якою мовою розмовляють вони: і чути вже нездужаю. Господи! А як се 
наші ... Я закричу до їх, вони мене й од струмка почують. Се краще, аніж 
боятись, щоб башибузукам у лапи не дістатись. Що ж се вони не їдуть так 
довго? Нетерпляч мене бере, я навіть чисто не чую духу од мерця, хоч той 
не поменчав й на гич.

Аж одразу на тому переході через струмок з’явились козаки! Сині 
мундири, червоні прошви, піки, їх тут ціла півсотня. Попереду, на доброму 
коні урядник з чорною бородою. Що скоро півсотня струмок перейшла, він 
повернувся увесь назад з кульбаки й крикнув:

— Бігти ма-арш!
— Постійте, постійте, Бога ради! Порятуйте, порятуйте, братця! — 

кричу я, але дужі коні тупають, шаблі брязкають, козаки гучно розмовляють, 
гучніш над моє хрипання, — й не чують мене!

О кляте! У знемозі впав я на землю лицем й став ридати. З перевернутої 
пляшки тече вода, моє життя, що спасає мене, смерть од мене одводить. 
Але я тоді це тільки побачив, як води зосталося не більше як на півшклянки, 
а остатня уся пішла у суху, ласу до неї землю.

Чи зможу я згадати, як скаменів я тоді після оцего випадку? Я лежав 
не рухаючись, напівсплющивши очі. Вітер усе мінявся й то повівав на мене 
свіжим, чистим повітрям, то смердою душив. Сусід сего дня став страшний, 
що й не сказати. Раз як розплющив я очі, щоб на єго глянути, аж злякався. 
Лиця вже не було в єго. Воно осунулось з кісток. Страшний, довічний уже 
усміх кісток єго таким поганим, таким страшним мені здався, як ніколи ще, 
хоч не раз доводилось черепа в руках держати й цілі голови обробляти. Від 
цего кістняка у мундиру з ясними кгудзями я аж затрусився. “Ось війна, 
ось вона ясує”, — подумав я.

А сонце палить, пече, як перше. Руки й вид мені давно вже попечено, і 
в[оду, яка] зосталася було, усю я випив. Згага так мене пекла, що я думав 
тільки ковтнути трошки, а випив усе. Ех, чому я не обізвався тоді до козаків, 
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Убив ... убивець!.. й хто ж то? Я!
Як я задумав, щоб іти битись, мати й Маруся не одмовляли мені, 

хоч і плакали за мене. Але дума мене засліпила, я тих сліз не бачив. Я не 
думав — тепер я узяв утямки — що се чинив я тим близьким моїм. Та чи 
вспоминати оце? Що минуло — не вернеш! А як чудно вважали на те, що 
чинив [я, де]хто з знаємих моїх: “От юрод ще! Лізе, й сам не знає чого!” 
Як се вони казали так? Як такі речі в’яжуться до думок про лицарство 
вдачі до родини своєї, й багато до чого? Я ж на їх очі виявляв такі ознаки. 
Й усе-таки я — “юрод”.

Й от я їду до Кишинева; на мене начіпляли торбу й усякі причандали 
військові, й я йду укупі з тисячами, — а з їх хіба кілько, може, набереться, 
як я, щоб радіючи йшли. Остатні дома зосталися б, якби їм дали. Одначе 
вони йдуть, як і ми, “знающі”, йдуть за тисячу верстів й б’ються, як і ми, 
а ще, може, й краще. Вони чинять з потреби, хоч би й кинули усе й пішли 
геть зараз — аби дали.

Понесло вітерцем раннім, холодним. Кущі заворушились, шпурхнула 
пташка ще сонна. Зорі погасли. Темне синє небо стало сизе, вкрилося 
тоненькими волохатими хмарками; сизина похмура тікала з землі. Йшов 
третій день ... як би його назвати? Життя? Вмирання? Третій ... скільки ж 
їх ще зосталося? Але усе ж небагато. Я дуже захляв, здається, не зможу 
од мерця посунутись. Скоро порівняємось ми з їм й не будем докучати 
один другому.

Треба напитись. Буду пити тричі на день: вранці, опівдень й ввечері.
Сонце зійшло — здорове кружало, покраєне, поділене [дефект аркуша] 

плямами ... червоне ... дня буде, здається, пекти. Мій сусіда — що то буде з 
тобою? І тепер з тебе страх що. Так, він був страшний. Волосся в єго стало 
випадати. Єго шкура, з роду чорна, побілішала, пожовкла, лице рознесло, 
набрякло так, що репнуло за вухом. Там робаки гомозились. Рознесло ноги, 
у панчохи застебнуті, й поміж гапликами панчіх повипирали здорові пухирі. 
Й усего єго горою рознесло. Що то за сегодня сонце з єго зробить?

Лежати так близько до єго сили нема. Мушу одлізти, хоч тобі що. Але 
чи зможу? Я ще можу руку підвести, одіткнути пляшку, напитись, але по-
сунути своє тіло важке, непорушне? Я вже не пам’ятаю, не можу згадати, 
як то собі має здорова людина. Я наче до болю звик. За оцій ранок, одначе, 
одліз я таки сажнів за двоє й на тому, що перше, місці опинився. Але не-
довго ще мені добрим повітрям дихати — як ще тільки буде добре повітря 
за шість ступнів од гнилого мерця. Вітер повернув і несе на мене смрад, да 
такий, що аж моторошно мені. Порожній живіт тискає боляче, корчить, 
усю утробу повертає. А смердюче, погане повітря так і лине на мене. Увесь 
дух пропадає в мене й я плачу.

Геть-чисто розбитий, заморочений лежав я, мало-трохи не зомлів. 
Аж ... чи не мана се? Мені здається, що ні. Так, се гомін. Коні тупають, 
люде говорять. Я трохи [не крик]нув, але переміг. А що, як турки се? Що 
тоді? До цих мук ще другі прибудуть, ще гірші, що од їх волосся угору 
лізе, навіть як по часописях читаєш. Здеруть шкуру, ноги поневічені по-
смажуть ... Добре, як так тільки, але ж вони дотепні. Невже віку свого од 
руки їх збутись краще, аніж тут вмерти? Але як се наші? О, кущі кляті, 
нащо поросли ви круг мене таким тином густим? Нічого крізь їх я не бачу, 
тілько ув одному наче віконце серед гілляк дає мені прозирнути далеко в 
лощину. Там, здається, струмок біжить, з котрого воду ми перед бійкою 
пили. Так, от і здоровенна плита піщанику, що, як місток, через струмок 
покладено. Вони поїдуть через неї, гомін стихне. Не можу я розпізнати, 
якою мовою розмовляють вони: і чути вже нездужаю. Господи! А як се 
наші ... Я закричу до їх, вони мене й од струмка почують. Се краще, аніж 
боятись, щоб башибузукам у лапи не дістатись. Що ж се вони не їдуть так 
довго? Нетерпляч мене бере, я навіть чисто не чую духу од мерця, хоч той 
не поменчав й на гич.

Аж одразу на тому переході через струмок з’явились козаки! Сині 
мундири, червоні прошви, піки, їх тут ціла півсотня. Попереду, на доброму 
коні урядник з чорною бородою. Що скоро півсотня струмок перейшла, він 
повернувся увесь назад з кульбаки й крикнув:

— Бігти ма-арш!
— Постійте, постійте, Бога ради! Порятуйте, порятуйте, братця! — 

кричу я, але дужі коні тупають, шаблі брязкають, козаки гучно розмовляють, 
гучніш над моє хрипання, — й не чують мене!

О кляте! У знемозі впав я на землю лицем й став ридати. З перевернутої 
пляшки тече вода, моє життя, що спасає мене, смерть од мене одводить. 
Але я тоді це тільки побачив, як води зосталося не більше як на півшклянки, 
а остатня уся пішла у суху, ласу до неї землю.

Чи зможу я згадати, як скаменів я тоді після оцего випадку? Я лежав 
не рухаючись, напівсплющивши очі. Вітер усе мінявся й то повівав на мене 
свіжим, чистим повітрям, то смердою душив. Сусід сего дня став страшний, 
що й не сказати. Раз як розплющив я очі, щоб на єго глянути, аж злякався. 
Лиця вже не було в єго. Воно осунулось з кісток. Страшний, довічний уже 
усміх кісток єго таким поганим, таким страшним мені здався, як ніколи ще, 
хоч не раз доводилось черепа в руках держати й цілі голови обробляти. Від 
цего кістняка у мундиру з ясними кгудзями я аж затрусився. “Ось війна, 
ось вона ясує”, — подумав я.

А сонце палить, пече, як перше. Руки й вид мені давно вже попечено, і 
в[оду, яка] зосталася було, усю я випив. Згага так мене пекла, що я думав 
тільки ковтнути трошки, а випив усе. Ех, чому я не обізвався тоді до козаків, 
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як вони так близько були коло мене! Якби навіть і турки були се, й тоді усе 
б таки краще. Ну, мордували б годину, дві, а тут і не знаю ще скільки маю 
лежати та мордуватись. Мати моя, кохана моя! Вирвеш ти коси свої сиві, 
вдаришся у стіну головою й день той проклянеш, що мене породила, світ 
увесь проклянеш, що видумав на муку людям війну!

Але ви з Марусею, мабуть, й не почуєте про муки мої. Прощай, нень-
ко, прощай, невісто моя, кохання моє! О, як тяжко, гірко! Щось під серце 
підкочується.

Знову оця собачка біленька! Челядник не пожалував її, стукнув її го-
ловою в стіну й кинув у яму, у котру сміття кидають, помої виливають. Та 
вона ж жила ще й мордувалась ще цілий день. А я ще гірш нещасливий, бо 
мордуюсь вже три дня. Завтра — четвертий, там п’ятий, шостий ... Смерте, 
де ти? Йди-но, йди, візьми мене! Але смерть не приходить й не бере мене. 
Й я лежу на оцему сонці страшному, й нема води ковтнути, щоб опечене 
горло прохолодити, й мрець мене труїть. Він чисто розлізся. Сила робаків 
пада з єго. Як вони гомозяться. Як єго з’їдять й зостануться тільки кістки 
та мундир, тоді моя черга стане. [І з] мене таке саме буде.

Минає день, минає ніч. Усе однаково. Ранок прийшов. Все однаково. 
Минає ще день.

Кущі ворушаться й шамотять, наче розмовляють потиху: “От ти вмреш, 
вмреш, вмреш, — шопотять вони. — Не побачиш, не побачиш, не поба-
чиш,” — одказують кущі з того боку. 

— Да тут їх й не побачиш, — голосно промовля хтось коло мене. 
Я іздрігнувсь й очуняв одразу. З кущів дивляться на мене добрі сині 

очі Яковлева, єфрейтора нашого. 
— Заступів! — кричить він. — Тут ще двоє — наший та їх!
— Не треба заступів, не треба ховати мене, я живий, — хочу я крик-

нути, та тільки тихий стогін чути з губ моїх запеклих.
— Господи! Та він се живий, чи що? Пан Іванов! Хлопці, ану сюди, 

наш пан живий! Та лікаря кличте!

Через півхвилини у рот мені іллють воду, воду й ще щось. Потім усе 
пропало.

Раз у раз гойдаючись...

ЖИТІЄ ОЛЕКСІЯ, ЧОЛОВІКА БОЖОГО 
(марта/березоля 17 дня)*

Мы же во имя Господа Бога нашего призовем (19. 8)*

В землі італіанській (а та земля од німецької на південь) єсть славний 
старий город Рим. Давно, за півтори тисячі літ, за часи царей Аркадія і Го-
норія, жив там чоловік на ім’я Євфиміян, славний і багатий: було в нього три 
тисячі слуг, наряжених в шовкову одіж, з золотими поясами. І був він дуже 
богобоязливий, добрий, заповідей Божих держався; кожен день ставив він 
три стола у себе: гля сиріт, удовиць, старців, недужих, перехожих й усяких 
убогих, а сам сідав з ченцями обідати вже надвечір в 9-й час, а по-нашому 
в 23-й, а доти не їв нічого. А котрого дня мало траплялось убогих у єго і 
менче приходилось роздавати їм, тоді впадав він перед Богом на землю й 
казав: не вартий я й по землі Божій ходити. 

І жінка єго, Аглаїда, була вірна та богобоязлива і ласкава до вбогих. 
Дітей не було в неї й благала вона Бога: 

— Господи, зглянься на мене, вбогу, дай мені сина, втіху в житті на-
шому, помощника в старості. 

Зглянувся Бог на її ласкою своєю, родився син, й зраділи батько з 
матір’ю, охрестили його й Олексієм назвали, а пішов єму семий рік, віддали 
єго до науки. Скоро визнав він науки мирські і побожні, і Святе Письмо, і 
вийшов з єго хлопець добрий та розумний. Знав він, як то тяжко чоловікови 
серед втіх та багатства, розкошей та слави живучи, од гріха втікти, Богові 
служити, й постановив він цуратися втіх сегосвітніх, щоб улучити вічних, 
тогосвітніх, і постився він, а на тілі носив колючу волосяну сорочку.

Як дійшов він совершенних літ, каже Євфиміян жінці своїй: “Оженимо 
сина”. Зраділа Аглаїда тому: “Дай, Боже, щастя, щоб справдилася твоя 
думка, щоб побачити мені дітей сина свого й радіти душею; тоді більше 
можна буде мені наділяти убогих”.

Висватали коханому свому Олексію дівчину із царського роду, обвінча-
ли, й весь день той аж до ночі раділи й празнували. Після весілля прийшов 
[Олексій] до молодої, зняв з себе каблучку і пояс дорогий, закутав у чер-
вону пелену, оддав їй і каже: “Нехай буде меж мною й тобою, й що схоче, 
то й зробить”. А сам пішов до ліжниці, одягнувся в одежу худу, взяв дещо 
з золота й потайно вночі пішов з дому. Боявся він, що як ожениться, щоб 
не одлучив єго од Бога усякий клопіт сегосвітній. Помолився Богу, щоб 
благословив єго дорогу, втішив єго батьків і молоду й тугу її перемінив на 
радощ. Потім прийшов до моря, там корабель зберався плити на другий 
край моря, до міста Лаодикії, в Малій Азії*, там тепер турецьке царство, 
а тоді ще турків не було, а було царство грецьке. Заплатив Олексій кора-



ПЕРЕКЛАДИ В.Гаршин. Чотири дні360 361Житіє Олексія, чоловіка Божого

як вони так близько були коло мене! Якби навіть і турки були се, й тоді усе 
б таки краще. Ну, мордували б годину, дві, а тут і не знаю ще скільки маю 
лежати та мордуватись. Мати моя, кохана моя! Вирвеш ти коси свої сиві, 
вдаришся у стіну головою й день той проклянеш, що мене породила, світ 
увесь проклянеш, що видумав на муку людям війну!

Але ви з Марусею, мабуть, й не почуєте про муки мої. Прощай, нень-
ко, прощай, невісто моя, кохання моє! О, як тяжко, гірко! Щось під серце 
підкочується.

Знову оця собачка біленька! Челядник не пожалував її, стукнув її го-
ловою в стіну й кинув у яму, у котру сміття кидають, помої виливають. Та 
вона ж жила ще й мордувалась ще цілий день. А я ще гірш нещасливий, бо 
мордуюсь вже три дня. Завтра — четвертий, там п’ятий, шостий ... Смерте, 
де ти? Йди-но, йди, візьми мене! Але смерть не приходить й не бере мене. 
Й я лежу на оцему сонці страшному, й нема води ковтнути, щоб опечене 
горло прохолодити, й мрець мене труїть. Він чисто розлізся. Сила робаків 
пада з єго. Як вони гомозяться. Як єго з’їдять й зостануться тільки кістки 
та мундир, тоді моя черга стане. [І з] мене таке саме буде.

Минає день, минає ніч. Усе однаково. Ранок прийшов. Все однаково. 
Минає ще день.

Кущі ворушаться й шамотять, наче розмовляють потиху: “От ти вмреш, 
вмреш, вмреш, — шопотять вони. — Не побачиш, не побачиш, не поба-
чиш,” — одказують кущі з того боку. 

— Да тут їх й не побачиш, — голосно промовля хтось коло мене. 
Я іздрігнувсь й очуняв одразу. З кущів дивляться на мене добрі сині 

очі Яковлева, єфрейтора нашого. 
— Заступів! — кричить він. — Тут ще двоє — наший та їх!
— Не треба заступів, не треба ховати мене, я живий, — хочу я крик-

нути, та тільки тихий стогін чути з губ моїх запеклих.
— Господи! Та він се живий, чи що? Пан Іванов! Хлопці, ану сюди, 

наш пан живий! Та лікаря кличте!

Через півхвилини у рот мені іллють воду, воду й ще щось. Потім усе 
пропало.

Раз у раз гойдаючись...

ЖИТІЄ ОЛЕКСІЯ, ЧОЛОВІКА БОЖОГО 
(марта/березоля 17 дня)*

Мы же во имя Господа Бога нашего призовем (19. 8)*

В землі італіанській (а та земля од німецької на південь) єсть славний 
старий город Рим. Давно, за півтори тисячі літ, за часи царей Аркадія і Го-
норія, жив там чоловік на ім’я Євфиміян, славний і багатий: було в нього три 
тисячі слуг, наряжених в шовкову одіж, з золотими поясами. І був він дуже 
богобоязливий, добрий, заповідей Божих держався; кожен день ставив він 
три стола у себе: гля сиріт, удовиць, старців, недужих, перехожих й усяких 
убогих, а сам сідав з ченцями обідати вже надвечір в 9-й час, а по-нашому 
в 23-й, а доти не їв нічого. А котрого дня мало траплялось убогих у єго і 
менче приходилось роздавати їм, тоді впадав він перед Богом на землю й 
казав: не вартий я й по землі Божій ходити. 

І жінка єго, Аглаїда, була вірна та богобоязлива і ласкава до вбогих. 
Дітей не було в неї й благала вона Бога: 

— Господи, зглянься на мене, вбогу, дай мені сина, втіху в житті на-
шому, помощника в старості. 

Зглянувся Бог на її ласкою своєю, родився син, й зраділи батько з 
матір’ю, охрестили його й Олексієм назвали, а пішов єму семий рік, віддали 
єго до науки. Скоро визнав він науки мирські і побожні, і Святе Письмо, і 
вийшов з єго хлопець добрий та розумний. Знав він, як то тяжко чоловікови 
серед втіх та багатства, розкошей та слави живучи, од гріха втікти, Богові 
служити, й постановив він цуратися втіх сегосвітніх, щоб улучити вічних, 
тогосвітніх, і постився він, а на тілі носив колючу волосяну сорочку.

Як дійшов він совершенних літ, каже Євфиміян жінці своїй: “Оженимо 
сина”. Зраділа Аглаїда тому: “Дай, Боже, щастя, щоб справдилася твоя 
думка, щоб побачити мені дітей сина свого й радіти душею; тоді більше 
можна буде мені наділяти убогих”.

Висватали коханому свому Олексію дівчину із царського роду, обвінча-
ли, й весь день той аж до ночі раділи й празнували. Після весілля прийшов 
[Олексій] до молодої, зняв з себе каблучку і пояс дорогий, закутав у чер-
вону пелену, оддав їй і каже: “Нехай буде меж мною й тобою, й що схоче, 
то й зробить”. А сам пішов до ліжниці, одягнувся в одежу худу, взяв дещо 
з золота й потайно вночі пішов з дому. Боявся він, що як ожениться, щоб 
не одлучив єго од Бога усякий клопіт сегосвітній. Помолився Богу, щоб 
благословив єго дорогу, втішив єго батьків і молоду й тугу її перемінив на 
радощ. Потім прийшов до моря, там корабель зберався плити на другий 
край моря, до міста Лаодикії, в Малій Азії*, там тепер турецьке царство, 
а тоді ще турків не було, а було царство грецьке. Заплатив Олексій кора-
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бельщикам гроші, сів на корабель і поплив, а сам Бога благає: “Боже, ти 
мене на світ вивів, ти мене тепер од лукавого життя мирського спаси і дай 
тобі догодити і на суді твому оправдитися!”

Так приїхав він в Лаодикію, а потім прийшов з инчими перехожими в 
місто Едес, там у церкві була нерукотворна ікона Спасителева, себто ручник, 
на котрому чудовно Спасителеве лице уявилось. Побачивши ту ікону, зрадів 
Олексій, роздав усе золото старцям, сам старцем одягнувся й з ними став 
прохати на сходцях церкви Пречистої. Щонеділі він причащався, думав все 
про побожне, що давали йому — то оддавав инчим убогим, а сам тільки 
потрошку вживав хліба та води, все постив, і так висох, що очі запали в 
єго, самі кістки та кожа зосталися.

Тим часом, як пішов з дому святий Олексій, батьки єго вранці пішли до 
ліжниці й не знайшли сина, а саму невістку, сумну та здивовану. Пошукали 
єго, та не знайшли, і почали плакатись, перемінилися радощі весільні в горе 
та нудьгу. Мати в ліжниці своїй зачинилася з нудьги, молилася й ридала, 
приказуючи: “Не вийду з ліжниці (з затвору), поки не дізнаю, що сталося 
сину моєму єдиначку, куди сховався він, що з ним”. А невістка стояла коло 
неї та, плачучи, приказувала: “Не одійду од тебе я, але буду, як та горлиця 
пустинна, що як втеря подруга свого, по горах, по долах шука єго й співом 
сумним за ним нудицця; так і я буду терпіти та ждати, поки що почую 
про чоловіка свого, де він і як живе”. А батько теж загорював дуже, усіх 
своїх слуг розіслав по усіх усюдах сина свого шукати. Дехто з їх і в Едес 
приходили, й кого шукали — побачили, але не пізнавали, милостиню, яко 
старцю, дали єму. А святий впізнав їх і Бога дякував, що сподобив єго од 
слуг своїх милостиню взяти. Слуги ж, вернувшися, сказали хазяїну свому, 
що скрізь шукали сина єго, та не знайшли. 

А святий Олексій при тій церкві Пресвятої Богородиці прожив сімнад-
цять рік й угодив Богові своєю молитвою й смиреннєм великим, й постом 
добрим. Й паламарю тієї церкви (чоловік він був богобоязливий) вві сні 
привиділася ікона Божої Матері, й сказала єму Божа Мати: “Введи в церкву 
мою чоловіка Божого, що сподобився Небесного Царства, і молитва єго, як 
те кадило добровоння, іде перед лице Боже; як корона на голові царській, 
так Дух святий на єму почиває”. Паламар після сего видєнія шукав такого 
чоловіка, та не знайшов: не думав він, щоб старець той смиренний, у рем’я 
убраний, був таким угодником Божим, престолом Духа Святого. І став перед 
іконою Богородиці молитися, щоб вона єму певно показала того Божого 
чоловіка. Й знову привиділася єму Божа Матір й сказала, що той старець, 
що седить на сходцях під церквою. Здивувався тому паламар, знайшов свя-
того Олексія й у церкву привів, щоб він там пробував уже, а не під церквою. 
Тоді багато хто дізнали про святе життя єго і стали поважати. Але святий 
Олексій цурався слави людської, бо то тяжка спокуса — людська слава, 

часом надає вона чоловікови гордощи, а ніщо не одводить од Бога так, як 
та гордощ, і ніщо не приводить до Бога, як смиренность. 

Так святий Олексій потай пішов з Едеси, що й ніхто не знав. Пішов 
він знову до моря, знайшов корабель, що плив в таку землю Киликію*, 
там-таки, в Малій Азії. “Поїду, — думає, — туди, там мене ніхто не знає, 
буду пробувати при церкві святого апостола Павла — бо Павло родився 
в Киликії, в Торсі, місті славному, тим-то там і церква єго була”. Але як 
поплив він, волею Божою піднялася тяжка буря на морі, кілька днів носило 
вітром корабель, корабельщики не знали, куди й пливуть, й нарешті при-
несло той корабель замість Киликії зовсім у другу сторону, до Роми, до 
родини Олексієвої. Догадався святий, що то з Божої волі єму сталося, й 
пішов до міста. “Хай єго святая воля буде, — подумав, — але жив Господь 
Бог мій, не буду докучати нікому, але піду в дім батька свого, нікому не 
знаний”. Надійшов він до батьківського дому, коли стрітив батька свого, 
вертався він з царської палати (бо був вже час обідати), й перед їм і за ним 
багато-багато слуг. 

Уклонився єму до землі святий Олексій й каже: “Рабе Божий, помилуй 
мене, вбогого старця, дозволь де-небудь в кутку дому твого пробувати, 
крихтами, що з столу твого падають, живитися. Господь же за се літа твої 
благословить, і Царство Небесне дасть, і якщо хто-небудь з твоїх рідних де 
пробуває на чужині, най Господь верне тобі єго здорового”. Почув сі слова 
старечі Євфиміян, згадав свого сина Олексія, що десь на чужині пробував, 
закапали з очей єго сльози. Пожалів він бідного старця і сказав єму в дому 
своїм пробувати. А слугам своїм каже: “Хто схоче сему старцю служити і 
буде єму догоджати, жив Господь Бог мій (себто, побожився), дам усякого 
добра єму з дому мого й вільний буде до віку свого” (бо тоді слуги були з 
невольників). І сказав Євфиміян ще: “Збудуйте старцеві сему халупку коло 
двери дому мого, щоб я, чи входжу, чи виходжу, бачив єго, од столу мого 
хай буде єму поживлення, і ніхто хай не докучає єму”. 

І став так святий Олексій жити коло двери батьківського дому, в халупці 
малій, посилав єму кождого дня Євфиміян їстиво усяке з столу свого, але 
святий все то роздавав старцям, а сам вживав тільки хліб і воду, й то це 
мірою, тільки, щоб живитися та не вмерти з голоду. Вночі не спав, стоючи 
на молитві, щонеділі причащався, так як при церкві тій Едеській. А ще 
дивніше, дак те, як то терпів Олексій багато, — дуже докучали єму слуги 
батьківські завше, а найбільше вечорами: тішаться, було, з смиренного, 
вбогого старця, звичайно, як люде злі, та ще й без роботи сидять та з нудьги 
усякі покари видумують. Той вдарить, той за волосся скубне, той посмієцця, 
а то й помиями обіллють, забувши хазяйський наказ, щоб шануватись із 
старцем. Але той святий старець терпів усе то ласкаво, й самих тих ворогів 
своїх жалів, бо знав, що то все вони [від] лукавого наущення єму чинили; 
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бельщикам гроші, сів на корабель і поплив, а сам Бога благає: “Боже, ти 
мене на світ вивів, ти мене тепер од лукавого життя мирського спаси і дай 
тобі догодити і на суді твому оправдитися!”

Так приїхав він в Лаодикію, а потім прийшов з инчими перехожими в 
місто Едес, там у церкві була нерукотворна ікона Спасителева, себто ручник, 
на котрому чудовно Спасителеве лице уявилось. Побачивши ту ікону, зрадів 
Олексій, роздав усе золото старцям, сам старцем одягнувся й з ними став 
прохати на сходцях церкви Пречистої. Щонеділі він причащався, думав все 
про побожне, що давали йому — то оддавав инчим убогим, а сам тільки 
потрошку вживав хліба та води, все постив, і так висох, що очі запали в 
єго, самі кістки та кожа зосталися.

Тим часом, як пішов з дому святий Олексій, батьки єго вранці пішли до 
ліжниці й не знайшли сина, а саму невістку, сумну та здивовану. Пошукали 
єго, та не знайшли, і почали плакатись, перемінилися радощі весільні в горе 
та нудьгу. Мати в ліжниці своїй зачинилася з нудьги, молилася й ридала, 
приказуючи: “Не вийду з ліжниці (з затвору), поки не дізнаю, що сталося 
сину моєму єдиначку, куди сховався він, що з ним”. А невістка стояла коло 
неї та, плачучи, приказувала: “Не одійду од тебе я, але буду, як та горлиця 
пустинна, що як втеря подруга свого, по горах, по долах шука єго й співом 
сумним за ним нудицця; так і я буду терпіти та ждати, поки що почую 
про чоловіка свого, де він і як живе”. А батько теж загорював дуже, усіх 
своїх слуг розіслав по усіх усюдах сина свого шукати. Дехто з їх і в Едес 
приходили, й кого шукали — побачили, але не пізнавали, милостиню, яко 
старцю, дали єму. А святий впізнав їх і Бога дякував, що сподобив єго од 
слуг своїх милостиню взяти. Слуги ж, вернувшися, сказали хазяїну свому, 
що скрізь шукали сина єго, та не знайшли. 

А святий Олексій при тій церкві Пресвятої Богородиці прожив сімнад-
цять рік й угодив Богові своєю молитвою й смиреннєм великим, й постом 
добрим. Й паламарю тієї церкви (чоловік він був богобоязливий) вві сні 
привиділася ікона Божої Матері, й сказала єму Божа Мати: “Введи в церкву 
мою чоловіка Божого, що сподобився Небесного Царства, і молитва єго, як 
те кадило добровоння, іде перед лице Боже; як корона на голові царській, 
так Дух святий на єму почиває”. Паламар після сего видєнія шукав такого 
чоловіка, та не знайшов: не думав він, щоб старець той смиренний, у рем’я 
убраний, був таким угодником Божим, престолом Духа Святого. І став перед 
іконою Богородиці молитися, щоб вона єму певно показала того Божого 
чоловіка. Й знову привиділася єму Божа Матір й сказала, що той старець, 
що седить на сходцях під церквою. Здивувався тому паламар, знайшов свя-
того Олексія й у церкву привів, щоб він там пробував уже, а не під церквою. 
Тоді багато хто дізнали про святе життя єго і стали поважати. Але святий 
Олексій цурався слави людської, бо то тяжка спокуса — людська слава, 

часом надає вона чоловікови гордощи, а ніщо не одводить од Бога так, як 
та гордощ, і ніщо не приводить до Бога, як смиренность. 

Так святий Олексій потай пішов з Едеси, що й ніхто не знав. Пішов 
він знову до моря, знайшов корабель, що плив в таку землю Киликію*, 
там-таки, в Малій Азії. “Поїду, — думає, — туди, там мене ніхто не знає, 
буду пробувати при церкві святого апостола Павла — бо Павло родився 
в Киликії, в Торсі, місті славному, тим-то там і церква єго була”. Але як 
поплив він, волею Божою піднялася тяжка буря на морі, кілька днів носило 
вітром корабель, корабельщики не знали, куди й пливуть, й нарешті при-
несло той корабель замість Киликії зовсім у другу сторону, до Роми, до 
родини Олексієвої. Догадався святий, що то з Божої волі єму сталося, й 
пішов до міста. “Хай єго святая воля буде, — подумав, — але жив Господь 
Бог мій, не буду докучати нікому, але піду в дім батька свого, нікому не 
знаний”. Надійшов він до батьківського дому, коли стрітив батька свого, 
вертався він з царської палати (бо був вже час обідати), й перед їм і за ним 
багато-багато слуг. 

Уклонився єму до землі святий Олексій й каже: “Рабе Божий, помилуй 
мене, вбогого старця, дозволь де-небудь в кутку дому твого пробувати, 
крихтами, що з столу твого падають, живитися. Господь же за се літа твої 
благословить, і Царство Небесне дасть, і якщо хто-небудь з твоїх рідних де 
пробуває на чужині, най Господь верне тобі єго здорового”. Почув сі слова 
старечі Євфиміян, згадав свого сина Олексія, що десь на чужині пробував, 
закапали з очей єго сльози. Пожалів він бідного старця і сказав єму в дому 
своїм пробувати. А слугам своїм каже: “Хто схоче сему старцю служити і 
буде єму догоджати, жив Господь Бог мій (себто, побожився), дам усякого 
добра єму з дому мого й вільний буде до віку свого” (бо тоді слуги були з 
невольників). І сказав Євфиміян ще: “Збудуйте старцеві сему халупку коло 
двери дому мого, щоб я, чи входжу, чи виходжу, бачив єго, од столу мого 
хай буде єму поживлення, і ніхто хай не докучає єму”. 

І став так святий Олексій жити коло двери батьківського дому, в халупці 
малій, посилав єму кождого дня Євфиміян їстиво усяке з столу свого, але 
святий все то роздавав старцям, а сам вживав тільки хліб і воду, й то це 
мірою, тільки, щоб живитися та не вмерти з голоду. Вночі не спав, стоючи 
на молитві, щонеділі причащався, так як при церкві тій Едеській. А ще 
дивніше, дак те, як то терпів Олексій багато, — дуже докучали єму слуги 
батьківські завше, а найбільше вечорами: тішаться, було, з смиренного, 
вбогого старця, звичайно, як люде злі, та ще й без роботи сидять та з нудьги 
усякі покари видумують. Той вдарить, той за волосся скубне, той посмієцця, 
а то й помиями обіллють, забувши хазяйський наказ, щоб шануватись із 
старцем. Але той святий старець терпів усе то ласкаво, й самих тих ворогів 
своїх жалів, бо знав, що то все вони [від] лукавого наущення єму чинили; 
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молитвою й ласкою поборов він усе оте лукаве ворогування; нічим так во-
рога не переможеш, як ласкою та терпінням, та молитвою щирою. Й друге 
ще було єму терпіти, і то далеко тяжче, — бо проти халупи єго вікно того 
покою було, де єго молода, не схотівши додому вертатися, з єго матір’ю 
вдвох сумували, й не раз святий бачив, як вони там, плачучи, жалували за 
їм, та за сином, та за чоловіком, боліло серце й у святого од жалю, але все 
то він оддавав на волю Божу, й од єго просив їм утіхи, бо для Бога покинув 
він усе, щоб не розлучали єго з Богом сегосвітні втіхи; так, складаючись на 
Бога, самий навіть жаль свій, радуючись терпів він.

Отак в дому батьківському прожив святий других сімнадцять рік, 
нікому незнаний, за старця убогого мали єго всі, й слуги глузовали й до-
кучали свому хазяїну-господарю. І як прийшов час, що вже хтів єго Бог з 
цего життя тяжкого, вбого перевести в Царство своє, в покій вічний, дав 
єму про се знати, і самий день, і годину смерти. Тоді Олексій попросив у 
слуги того, що коло єго ходив, писало й хартію (тоді ще папіру не знали, 
а писали на шкуратніх таких полосах, хартіях) й написав там життя своє й 
додав деякі потайні речі, про котрі тільки батьки єго знали, через те певні 
були вони, що він їх син, і написав і про те, як покинув він молоду, оддавши 
каблучку й пояс, а на кінці додав: “Прошу батьків моїх і молоду заручену 
мою не жалкувати на мене, що додав вам такої нудьги, покинувши, і сам 
я журбою вами журився й Богу молився, щоб вас втішив і царства свого 
сподобив; й уповаю, що зробить він так, бо гля єго засмутив і вас, і себе; 
бо треба більше слухать Творця і Спаса свого, аніж батьків своїх; скільки 
вам надав я смутку гля Бога, ще більше подасть він вам радощи вічної в 
Царстві свому”. Так написавши, увесь остатній час молився він Богу, аж 
поки не взяв Господь души єго святої. 

Пишуть, що в церкві Петра і Павла служив служби папа (себто рим-
ський патріарх), був на служенні і цар Гонорій. При кінці служення почули 
всі чудний голос з олтаря: “Прийдіть до мене всі, кому трудно й тяжко, і 
я вам дам покій”. Почувши се, всі злякалися, впали на землю й співали: 
“Господи, помилуй!” І знову почули: “Пошукайте чоловіка, що має вмерти, 
хай він помолиться за місто, й буде на все вам добре”. Шукали тоді по усему 
світі римському й не знайшли такого побожного чоловіка, й не знали, як 
бути їм, і ввечері в церкві молилися, щоб Бог показав їм того чоловіка. А 
вранці другого дня святий Олексій покинув тіло своє і одійшов до Бога, 
й у церкві знову був голос: “Шукайте чоловіка в домі Євфиміяновому”. 
Тоді цар обернувся до Євфиміяна та й каже: “Що ж ти таку благодать мав 
у себе, а нам і не дав знати?” А Євфиміян одказує: “Жив Господь Бог, 
нічого по се не знаю”, — покликав найстаршого слугу своєго й пита, чи не 
знає він меж слугами якого-небудь доброго й богобоязного. Але й той те ж 
саме каже: “Не знаю, жив Господь Бог, по правді — всі то люде недобрі й 

навряд чи хто догодить Богові”. Тоді цар і мир з папою пішли до подвір’я 
Євфиміянового, щоб там довідатися; як прийшли вони, стали розпитувати, 
то обізвався до свого господаря той слуга, що слугував коло святого Олексія: 
“Чи не чоловік Божий, — каже, той старець, — котрого ти давно мені 
дав, щоб єму служити; назираю за ним та дивуюсь: постить завше, тільки 
ввечері поснідає трохи хлібом та водою, щонеділі причащається, цілу ніч 
молицця... Часом челядь ота усяку капость єму чинить, б’ють по лиці, за 
волосся скубуть, помиями обливають, а він все то терпить, радіючи”.

Почувши таке, побіг Євфимій до халупки старцевої, гукнув до єго раз, 
і другий, і третій — не одзиваєцця, увійшов, дивицця — лежить чоловік 
Божий мертвий, лице вкрите, а в правиці держить те писання. Одкрив він 
лице єго, аж таке добре та світле, наче в янгола, хтів він узяти те писання, 
але рука міцно стиснула й не пускала. Тоді Євфимій скоріще пішов до 
імператора й папи, й сказав, що знайшов, кого шукали, та вже мертвого. 
Перенесли чоловіка Божого з халупи, поклали на ліжку дорогому, гарно 
застланому, поклонилися єму, поцілували імператор з папою і благали єго, 
наче живого, щоб пустив їм ту карту прочитати й пізнати про рід єго. Справ-
ді, рука пустила карту і почали читати вголос перед усіма. Як дочитали до 
того, де написано було про каблучку й пояс, як оддав він їх після весілля 
молодій, вгадав Євфиміян свого сина, впав він на груди до єго, цілував та 
плакав: “Лишенько мені, лишенько, сину мій любий, коханий, втіхо моя! 
Що й робити, не знаю, чи то за смерть твою мені плакати, чи то радіти, 
що знайшов тебе”.

Тим часом і жінка єго Аглаїда, почувши той плач, довідалася, що то 
син її той старець праведний, прибігла вона, одежу на собі шматуючи, про-
стоволоса, де покійник лежав: “Що ти, сину, такого жалю навів нам, не 
дав знати про себе, стільки живучи в нас, не пожалівся, чуючи плач наш”. 
Плакала й молода колишня, що тридцять чотири роки без молодого свого 
прожила; плакали й люде, те бачучи. 

Звелів імператор з папою винести те ліжко з тілом святого й поставити 
серед міста, багато сходилося до їх людей, приходили й слабі, благали свя-
того, щоб той помолився за їх перед Богом, й проходили справді їх хороби!

Побачивши такі чуда, цар з папою вложили святого в домовину й хтіли 
однести до церкви, — та де, народу понатислося стільки — всі хтіли на 
святого глянуть, — що не можна було й пронести. Стали, було, кидать гро-
ші — срібло й злото, та й то не помогло. Тоді сказали, що не будуть ховать 
зараз, а постановлять в церкві, народ тоді розійшовся, домовину внесли в 
церкву, й так стояла вона одкритою цілий тиждень; родичі були коло неї й 
молилися. Поклали єго потім в инчу домовину, з дорогого каменю, але з 
тіла єго потекло миро, й їм упрувалися слабі й одужували, а потім ту до-
мовину поховали. 
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молитвою й ласкою поборов він усе оте лукаве ворогування; нічим так во-
рога не переможеш, як ласкою та терпінням, та молитвою щирою. Й друге 
ще було єму терпіти, і то далеко тяжче, — бо проти халупи єго вікно того 
покою було, де єго молода, не схотівши додому вертатися, з єго матір’ю 
вдвох сумували, й не раз святий бачив, як вони там, плачучи, жалували за 
їм, та за сином, та за чоловіком, боліло серце й у святого од жалю, але все 
то він оддавав на волю Божу, й од єго просив їм утіхи, бо для Бога покинув 
він усе, щоб не розлучали єго з Богом сегосвітні втіхи; так, складаючись на 
Бога, самий навіть жаль свій, радуючись терпів він.

Отак в дому батьківському прожив святий других сімнадцять рік, 
нікому незнаний, за старця убогого мали єго всі, й слуги глузовали й до-
кучали свому хазяїну-господарю. І як прийшов час, що вже хтів єго Бог з 
цего життя тяжкого, вбого перевести в Царство своє, в покій вічний, дав 
єму про се знати, і самий день, і годину смерти. Тоді Олексій попросив у 
слуги того, що коло єго ходив, писало й хартію (тоді ще папіру не знали, 
а писали на шкуратніх таких полосах, хартіях) й написав там життя своє й 
додав деякі потайні речі, про котрі тільки батьки єго знали, через те певні 
були вони, що він їх син, і написав і про те, як покинув він молоду, оддавши 
каблучку й пояс, а на кінці додав: “Прошу батьків моїх і молоду заручену 
мою не жалкувати на мене, що додав вам такої нудьги, покинувши, і сам 
я журбою вами журився й Богу молився, щоб вас втішив і царства свого 
сподобив; й уповаю, що зробить він так, бо гля єго засмутив і вас, і себе; 
бо треба більше слухать Творця і Спаса свого, аніж батьків своїх; скільки 
вам надав я смутку гля Бога, ще більше подасть він вам радощи вічної в 
Царстві свому”. Так написавши, увесь остатній час молився він Богу, аж 
поки не взяв Господь души єго святої. 

Пишуть, що в церкві Петра і Павла служив служби папа (себто рим-
ський патріарх), був на служенні і цар Гонорій. При кінці служення почули 
всі чудний голос з олтаря: “Прийдіть до мене всі, кому трудно й тяжко, і 
я вам дам покій”. Почувши се, всі злякалися, впали на землю й співали: 
“Господи, помилуй!” І знову почули: “Пошукайте чоловіка, що має вмерти, 
хай він помолиться за місто, й буде на все вам добре”. Шукали тоді по усему 
світі римському й не знайшли такого побожного чоловіка, й не знали, як 
бути їм, і ввечері в церкві молилися, щоб Бог показав їм того чоловіка. А 
вранці другого дня святий Олексій покинув тіло своє і одійшов до Бога, 
й у церкві знову був голос: “Шукайте чоловіка в домі Євфиміяновому”. 
Тоді цар обернувся до Євфиміяна та й каже: “Що ж ти таку благодать мав 
у себе, а нам і не дав знати?” А Євфиміян одказує: “Жив Господь Бог, 
нічого по се не знаю”, — покликав найстаршого слугу своєго й пита, чи не 
знає він меж слугами якого-небудь доброго й богобоязного. Але й той те ж 
саме каже: “Не знаю, жив Господь Бог, по правді — всі то люде недобрі й 

навряд чи хто догодить Богові”. Тоді цар і мир з папою пішли до подвір’я 
Євфиміянового, щоб там довідатися; як прийшли вони, стали розпитувати, 
то обізвався до свого господаря той слуга, що слугував коло святого Олексія: 
“Чи не чоловік Божий, — каже, той старець, — котрого ти давно мені 
дав, щоб єму служити; назираю за ним та дивуюсь: постить завше, тільки 
ввечері поснідає трохи хлібом та водою, щонеділі причащається, цілу ніч 
молицця... Часом челядь ота усяку капость єму чинить, б’ють по лиці, за 
волосся скубуть, помиями обливають, а він все то терпить, радіючи”.

Почувши таке, побіг Євфимій до халупки старцевої, гукнув до єго раз, 
і другий, і третій — не одзиваєцця, увійшов, дивицця — лежить чоловік 
Божий мертвий, лице вкрите, а в правиці держить те писання. Одкрив він 
лице єго, аж таке добре та світле, наче в янгола, хтів він узяти те писання, 
але рука міцно стиснула й не пускала. Тоді Євфимій скоріще пішов до 
імператора й папи, й сказав, що знайшов, кого шукали, та вже мертвого. 
Перенесли чоловіка Божого з халупи, поклали на ліжку дорогому, гарно 
застланому, поклонилися єму, поцілували імператор з папою і благали єго, 
наче живого, щоб пустив їм ту карту прочитати й пізнати про рід єго. Справ-
ді, рука пустила карту і почали читати вголос перед усіма. Як дочитали до 
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Свято святого Олексія буває 17 березоля (марта), звуть єго теплим 
Олексієм.

Таке-то було життя святого Олексія, не кожний з нас може стать таким, 
але подобитися може й повинен кожен. 

Навчає нас Святе Письмо шанувати батьків й годувати їх, пеклува-
тись за родичами, знаємими й усякими близькими, але теє Святе Письмо 
каже, що як хто більше дума догодити своїм близьким, як Богу, той вже 
не Христовий раб, хто задля їх ладен обманювати, кривдити людей, той...

Часом чуєш, як стануть кого докоряти, що не по правді робить, той за-
раз і почне: “Я й сам не радий, та в мене жінка, діти малі або батьки старі”. 
Не гаразд так, ні гля кого не можна неправедно жити. Святий Олексій, 
щоб краще Богові одному служити, одцурався роду свого, — а ми, хоч не 
будем цуратися своєї сім’ї, свого роду, та не будьмо ж, з ласки Божої, задля 
неї й робити того, що гріх!

ЖИТІЄ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ФИЛАРЕТА 
МИЛОСТИВОГО

“Добре милостивим (тим, що милують) — і їх помилують”, — сказав 
Господь — так і справдилося воно на праведному Филареті, що за ласку 
свою до вбогих добув у Бога великую ласку і велику заплату і в сему, і в 
будучому віці, як то житіє єго блаженне оповіда.

На південь од нас, за Чорним морем, більш як тисячу літ тому вже — 
ще тоді там було грецьке царство, жив у селі Ампіл отой святий Филарет. 
Змалку навчено єго добре жити й боятися Бога, так і жив він праведно, 
узяв собі добру та чесну жінку Феозву, а за нею багато й добра усякого; 
було у їх син та дочок двоє, й благословив Бог праведного Филарета, й 
надав єму усякого багатства. 

Було в єго багато худоби, лани й поля родючі, в коморах повно всякого 
добра, багато було й челяді в домі — чоловіків і жінок, і славився Филарет 
в тій стороні меж богатирів. Ото маючи у себе велике богатство, бачив він 
інших, як в великому убозстві і бідоті тяжкій бідують, і жалкував за ними 
й душею вмлівав, та й так з собою був міркував: невже стільки дала мені 
всего рука Господня, щоб я тільки тим тішився да годувався, та догоджав 
свому череву, хіба не для того все воно, щоб оділяти старців, удов, сиріт, 
перехожих, убогих, усіх тих, що Господь на Страшному Суді не соромаєцця 
взивати браттею своєю перед ангелами й людьми: “Що, — каже, — ви 
кому-небудь з цих братів моїх менчих вчинили, то се мені вчинили”. І що 
то усе оце добро, як я скупий єго буду берегти, поможе мені на Страшному 
Суді — бо й там не буде ласки тому, хто тут не був ласкавим, хіба в буду-
чому віці оце буде мене довіку годувати і напувать? М’яка оця одежа хіба 
одягатиме там завше — ні! Навчає апостол так: нічого ми не принесли в цей 
світ, нічого, знацця, й не можемо винести. А як не можемо нічого винести 
з сегосвітнего добра, чи не найкраще оддати єго Богові через руки вбогих, 
і Біг не покине мене, й жінки, й дітей моїх, бо святий пророк Давид каже: 
“Молодим я був і пристарівся, а не бачив праведного, щоб покинутий був, 
і діти єго хліба прохали”.

Так міркував з собою святий Филарет, і став він до вбогих такий ласка-
вий, як батьки до дітей своїх: голодних годував, голих зодягав, перехожих 
в домі свому, радіючи, вітав, і вславився по всій стороні тій, всі старці вбогі 
до єго прибігали, наче до своєї оборони, і що хто в єго просив, чи вола, чи 
коняку, чи осла, чи одежу, чи страви, чи ще чого-небудь, все те милостивий 
Филарет давав щиро та щедро. Все Біг чинить на користь чоловікови, по-
слав він і на святого Филарета спокусу, щоб він її витерпів і більшої ласки 
і заплати за терпіння дістав: став святий Филарет біднішати, проте ж не 
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кинув своєї доброти й ласки до вбогих, але що мав, те завше оддавав, як 
хто просив. 

А на той час попустом Божим прийшли на ту сторону вороги — наче 
буря пройшла скрізь, ламаючи дуброви й скели; все забирали, нищили, 
й у святого Филарета забрали, що не роздав він убогим: стада овець, 
волів, коней, ослів, челяди багато; так він збіднішав, що зосталася волів 
пара, корова і кінь, та пчіл уликів кілька, а з челяди двоє тільки; а ниви то 
випросили по шматочку то той, то той, а то й силою неправди у святого 
поодбирали, зосталися тільки хата та поле. Але в біді і знищенню такому 
святий не поремствовав, не пожалкував і не согрішив перед Богом язиком 
своїм. Але як инчий радіє великому свому багатству, так він радів своїм 
убозством, мав єго за краще од великого скарбу, що легше вбогому ввійти 
в царство, як багатому, по слову Господньому: трудно багатому ввійти в 
Царство Небесне.

Одного дня взяв святий Филарет волів пару, пішов на ниву, ралив та 
радів і Бога хвалив, що справді почина по за[по]віді Божій в поті їсти хліб 
свій і роботою своєю збувся ліноти, бо та на всяке зло чоловіка наводить. 
Згадував він і слово апостольське до тих, хто лінується і не робить нічого: 
хто каже, [що] не хоче робити, нехай і не їсть; так і святий робив на полі, 
щоб не буть не вартим і хліба. В той-таки день і селянин якийсь орав, аж 
одразу віл один чогось затрусився, впав і здох — ратай той з несподіваного 
лиха заплакав гірко і занудився, бо ще й не свої то були воли, а в сусідів 
позичив. Згадав він про святого Филарета й подумав: ото якби не збіднів 
той добрий чоловік, пішов би до єго й, певне, мав би не тільки що одного, 
але й двох волів, але ж він і сам тепер вбогий став і не має чого дати. Та 
піду до єго, хоч пожалкує зо мною та порадою своєю розважить горе моє 
та жаль. Узяв істих та й пішов до Филарета, бачить — той собі на полі 
оре, уклонився й розказав, плачучи, єму свій жаль, як то віл нагло здох. 
Святий Филарет, побачивши, як він журиться, зараз випряг з ярма [вола] 
й дає тому чоловікові — візьми, каже, брате, оцего вола мого та йди собі 
їм робити, дякуючи Богові святому. Той, почувши таку єго ласку, став од-
магатися, уклонився й каже: велика і дивна твоя ласка й Богу мила, та не 
гаразд розрізнити вола од другого, бо в тебе инчого вже нема чисто. Але 
святий каже: візьми, брате, що даю, й іди з Богом, в мене ще єсть віл удома. 
Той селянин уклонився до землі святому й пішов додому, Бога славлячи та 
дякуючи тому доброму чоловікові. 

А святий Филарет узяв рало на плечі й із волом остатнім пішов додому. 
Коло воріт побачила жінка вола попереду й чоловіка позаду з ралом, за-
питалася, де ж другий віл, а святий не схотів сказати правди, каже — спо-
чиває після роботи, воли паслися, а один одбився та, мабуть, чи заблудив, 
чи хто взяв та одвів собі. Почувши те, жінка зажурилася й скоріще посила 

сина шукати того вола. Хлопець, обходивши поля, побачив того вола на-
решті у ярмі у селянина того, а, пізнавши, сердито до єго крикнув: лихий 
ти та лукавий чоловік, як се ти чужую худобу у своє ярмо запріг, де се ти 
вола узяв, се батько єго згубив, а ти знайшов та й поцупив, наче вовк, за 
своє, оддай зараз вола, а то злодієм будеш. А той селянин єму потиху й 
одказує: не сердься на мене, сину, й не замахуйся, я не злодій, а чоловік 
добрий, й тобі нічого не зробив, се батько твій сам своєю рукою свого вола 
мені оддав, змилувавшися на моє лихо й убозство, бо в мене віл орючи 
разом впав та й здох. 

Почувши це, хлопець пожалкував, що даремне чоловіка того кучив, 
пішов скоріще додому й розказав матери. А та, почувши, заголосила: “Горе 
ж мені одній з таким немилосердним чоловіком”, — ухопила себе за волосся 
та побігла до чоловіка.

— Що це ти надумав нас голодом згубити, серце в тебе камінне, мабуть? 
За гріхи наші збулися ми всего добра, зоставив нам Біг з ласки своєї двох 
волів, щоб ними робив та дітей годував, а ти, [в] багатстві живучи, сам не 
робив, зледащів, і тепер не хочеш на полі робити, а в покоях висиплятись; 
отож і вола не гля Бога оддав, а задля себе, щоб за ралом не ходити, а в 
спокої собі по всі дні поживати. Та яку ти раду даш Богові, що з-за твоєї 
ліноти я з дітьми з голоду пропадаєм.

А святий Филарет на се її каже: “Бог ласкав і багатий як нас повчає: 
подивіться на пташок небесних, як вони не сіють, не жнуть і в клуні не 
збирають, і Отець ваш небесний годує їх — не годуватиме хіба ж він і нас, 
ми ж таки кращі од пташок? Ще й устократ обіцяється оддати тим, хто 
задля єго й Євангелія своє добро дають убогим. Подумай-но, жінко, як 
ми за одного вола сто добудемо, що ж ти журишся за тим волом, що я гля 
Бога оддав”. Так він казав, не бажав на сім світі устократ заплату достати, а 
тільки свою жінку розважити, а та, почувши єго слово розумне, замовчала.

Через п’ять днів після того той віл, що дав святий Филарет селянину 
тому, ззів на полі отрути та й здох. Селянин, здивувавшися, знову прийшов 
до праведного Филарета й, уклонившися, сказав: “Оце я согрішив на тебе 
й на дітей твоїх, що розрізнив пару волів тобі, тим же праведний Біг не дав 
мені й покористуватись з твого вола: об’ївся він зілля якогось та й здох”. А 
святий Филарет, нічого не сказавши, скоріще привів остатнього вола і дав 
тому ж таки селянинові. “Візьми собі, — каже, — сего, брате, вола, бо я 
збираюся іти на далеку сторону й не хочу, щоб віл робочий в мене стояв 
без роботи”. Так сказав праведний, що той не одмовився. Селянин пішов 
додому, узявши вола, і дивувався з великої ласки святого, а в того удома, 
як довідалися, підняли плач та жаль, що от батько лихий, і останнє гайнує: 
одну пару зоставив Біг, щоб з голоду не вмерти, а він і то оддав. А той 
праведний батько і каже: “Що це ви журитесь, і моє серце, і своє нудите, 
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кинув своєї доброти й ласки до вбогих, але що мав, те завше оддавав, як 
хто просив. 

А на той час попустом Божим прийшли на ту сторону вороги — наче 
буря пройшла скрізь, ламаючи дуброви й скели; все забирали, нищили, 
й у святого Филарета забрали, що не роздав він убогим: стада овець, 
волів, коней, ослів, челяди багато; так він збіднішав, що зосталася волів 
пара, корова і кінь, та пчіл уликів кілька, а з челяди двоє тільки; а ниви то 
випросили по шматочку то той, то той, а то й силою неправди у святого 
поодбирали, зосталися тільки хата та поле. Але в біді і знищенню такому 
святий не поремствовав, не пожалкував і не согрішив перед Богом язиком 
своїм. Але як инчий радіє великому свому багатству, так він радів своїм 
убозством, мав єго за краще од великого скарбу, що легше вбогому ввійти 
в царство, як багатому, по слову Господньому: трудно багатому ввійти в 
Царство Небесне.

Одного дня взяв святий Филарет волів пару, пішов на ниву, ралив та 
радів і Бога хвалив, що справді почина по за[по]віді Божій в поті їсти хліб 
свій і роботою своєю збувся ліноти, бо та на всяке зло чоловіка наводить. 
Згадував він і слово апостольське до тих, хто лінується і не робить нічого: 
хто каже, [що] не хоче робити, нехай і не їсть; так і святий робив на полі, 
щоб не буть не вартим і хліба. В той-таки день і селянин якийсь орав, аж 
одразу віл один чогось затрусився, впав і здох — ратай той з несподіваного 
лиха заплакав гірко і занудився, бо ще й не свої то були воли, а в сусідів 
позичив. Згадав він про святого Филарета й подумав: ото якби не збіднів 
той добрий чоловік, пішов би до єго й, певне, мав би не тільки що одного, 
але й двох волів, але ж він і сам тепер вбогий став і не має чого дати. Та 
піду до єго, хоч пожалкує зо мною та порадою своєю розважить горе моє 
та жаль. Узяв істих та й пішов до Филарета, бачить — той собі на полі 
оре, уклонився й розказав, плачучи, єму свій жаль, як то віл нагло здох. 
Святий Филарет, побачивши, як він журиться, зараз випряг з ярма [вола] 
й дає тому чоловікові — візьми, каже, брате, оцего вола мого та йди собі 
їм робити, дякуючи Богові святому. Той, почувши таку єго ласку, став од-
магатися, уклонився й каже: велика і дивна твоя ласка й Богу мила, та не 
гаразд розрізнити вола од другого, бо в тебе инчого вже нема чисто. Але 
святий каже: візьми, брате, що даю, й іди з Богом, в мене ще єсть віл удома. 
Той селянин уклонився до землі святому й пішов додому, Бога славлячи та 
дякуючи тому доброму чоловікові. 

А святий Филарет узяв рало на плечі й із волом остатнім пішов додому. 
Коло воріт побачила жінка вола попереду й чоловіка позаду з ралом, за-
питалася, де ж другий віл, а святий не схотів сказати правди, каже — спо-
чиває після роботи, воли паслися, а один одбився та, мабуть, чи заблудив, 
чи хто взяв та одвів собі. Почувши те, жінка зажурилася й скоріще посила 

сина шукати того вола. Хлопець, обходивши поля, побачив того вола на-
решті у ярмі у селянина того, а, пізнавши, сердито до єго крикнув: лихий 
ти та лукавий чоловік, як се ти чужую худобу у своє ярмо запріг, де се ти 
вола узяв, се батько єго згубив, а ти знайшов та й поцупив, наче вовк, за 
своє, оддай зараз вола, а то злодієм будеш. А той селянин єму потиху й 
одказує: не сердься на мене, сину, й не замахуйся, я не злодій, а чоловік 
добрий, й тобі нічого не зробив, се батько твій сам своєю рукою свого вола 
мені оддав, змилувавшися на моє лихо й убозство, бо в мене віл орючи 
разом впав та й здох. 

Почувши це, хлопець пожалкував, що даремне чоловіка того кучив, 
пішов скоріще додому й розказав матери. А та, почувши, заголосила: “Горе 
ж мені одній з таким немилосердним чоловіком”, — ухопила себе за волосся 
та побігла до чоловіка.

— Що це ти надумав нас голодом згубити, серце в тебе камінне, мабуть? 
За гріхи наші збулися ми всего добра, зоставив нам Біг з ласки своєї двох 
волів, щоб ними робив та дітей годував, а ти, [в] багатстві живучи, сам не 
робив, зледащів, і тепер не хочеш на полі робити, а в покоях висиплятись; 
отож і вола не гля Бога оддав, а задля себе, щоб за ралом не ходити, а в 
спокої собі по всі дні поживати. Та яку ти раду даш Богові, що з-за твоєї 
ліноти я з дітьми з голоду пропадаєм.

А святий Филарет на се її каже: “Бог ласкав і багатий як нас повчає: 
подивіться на пташок небесних, як вони не сіють, не жнуть і в клуні не 
збирають, і Отець ваш небесний годує їх — не годуватиме хіба ж він і нас, 
ми ж таки кращі од пташок? Ще й устократ обіцяється оддати тим, хто 
задля єго й Євангелія своє добро дають убогим. Подумай-но, жінко, як 
ми за одного вола сто добудемо, що ж ти журишся за тим волом, що я гля 
Бога оддав”. Так він казав, не бажав на сім світі устократ заплату достати, а 
тільки свою жінку розважити, а та, почувши єго слово розумне, замовчала.

Через п’ять днів після того той віл, що дав святий Филарет селянину 
тому, ззів на полі отрути та й здох. Селянин, здивувавшися, знову прийшов 
до праведного Филарета й, уклонившися, сказав: “Оце я согрішив на тебе 
й на дітей твоїх, що розрізнив пару волів тобі, тим же праведний Біг не дав 
мені й покористуватись з твого вола: об’ївся він зілля якогось та й здох”. А 
святий Филарет, нічого не сказавши, скоріще привів остатнього вола і дав 
тому ж таки селянинові. “Візьми собі, — каже, — сего, брате, вола, бо я 
збираюся іти на далеку сторону й не хочу, щоб віл робочий в мене стояв 
без роботи”. Так сказав праведний, що той не одмовився. Селянин пішов 
додому, узявши вола, і дивувався з великої ласки святого, а в того удома, 
як довідалися, підняли плач та жаль, що от батько лихий, і останнє гайнує: 
одну пару зоставив Біг, щоб з голоду не вмерти, а він і то оддав. А той 
праведний батько і каже: “Що це ви журитесь, і моє серце, і своє нудите, 



ПЕРЕКЛАДИ В.Гаршин. Чотири дні370 371Житіє святого праведного Филарета...

кажете, що я вас голодом хочу знищити. Я в якомусь місці, що ви й не 
знаєте, маю такий скарб усякого добра, що хоч і сто рік житимете, нічого 
не роблячи і не пеклуючися, стане на вас; я й перелічити не міг сего добра, 
вам готового”, — так сказав він про заплату свою небесну.

Вийшов в тій стороні царський приказ: зібратися усему війську у по-
хід, кожен з війська мусив зброю добру мати і коней двоє. Був меж їх 
оден убогий, звався Мусилій, був у єго один кінь, але й той перед походом 
здох. Мусилій той не мав купити за що й вдарився до святого Филарета: 
“Змилуйся, — каже,— знаю сам, що ти знищився дуже й тільки маєш, 
що коня одного, та гля Бога, будь ласкав, дай мені єго, щоб не попав мене 
старший та не побив мене”. 

Святий єму й каже: “Візьми, брате, коня мого та йди з Богом; тільки 
не гля твого старшого, а гля Бога дав я тобі коня”. 

Зосталася у святого Филарета тільки корова з телям, осел та бджоли. 
Ото якийсь убогий, прочувши про єго, прийшов і став прохати: “Дай, 
каже, будь ласкав, теля з твого стада, щоб було мені на початок з твого 
благословення, бо я чув, що як ти що даєш, то на добро, і дом з єго багатіє 
й благословляється”. Святий Филарет радо оддав єму теля: “Хай Бог, — 
каже, — брате, благословить тебе більшим і намножить, чого тобі треба”. 
Чоловік той пішов собі з телям, а корова оглядалася на всі боки, шукаючи 
своє теля, а, не бачучи, почала ревти так, що й уся сім’я жалкували з неї, 
а найбільше жінка святого.

— Див[ува]тися, — каже, — твоєму розумові, щоб нам пропасти 
хочеш, і корову бідну не помилував, одлучив теля; й кому користь з того — 
своїх скривдив і того чоловіка не збагатив, бо в нього теля без матери про-
паде, а в нас корова без него буде нудитися та ревіти, що з того?

Почувши таке, святий Филарет одказав так: “Це ти справді добре 
сказала, жінко, що я не милостивий, бо одлучив мале теля од матери, то 
почекай, я поправлю”. Пішов скоріще за тим чоловіком й звати почав: а 
вернись-но, чоловіче, вернись з телям, бо корова не дає покою, реве під 
дверима. Той, почувши, як гукає, подумав, що той одібрати теля хоче, й 
зажурився: ото, дума, оце не буде мині од сего доброго чоловіка ані малої 
худібки. Вернувся, а теля, побачивши корову, до неї побігло, а та назустріч, 
ревучи, теля ссати кинулось. Филаретова жінка радіє, що воно вернулося 
додому, а Филарет святий каже чоловікові, що стояв мовчки: “Оце, брате, 
каже моя дружина, що гріх одлучати теля од матери; правду каже, візьми 
ж з телям і корову заразом й іди з Богом, нехай він тебе благословить і на-
множить таке стадо, як у мене було колись”. Чоловік пішов собі додому з 
коровою й телям, справді Біг єго благословив гля святого Филарета, було 
потім у єго багато й волів, й корів. Скоро після того був в тій стороні голод. 
Святий Филарет чисто знищився й не мав чим годувати жінку й дітей, узяв 

він свого осла, що один тільки в єго зостався, і поїхав ним до свого дальнего 
приятеля; у него він взяв шість мірок пшениці й привіз, радіючи, додому. 
Поки він спочивав собі дома після дороги, прийшов нищий й просить у єго 
решето пшениці. Филарет пішов до жінки — а та сіяла пшеницю.

— Хотів би я, — каже, — сему чоловіку дати мірку пшениці.
— Нагодуй попереду своїх, — одказала жінка, — дай мірку мені, ді-

тям по мірці, і челядинці, а лишок даси, кому схочеш.
Филарет засміявся й каже: “А мені долі не даєш?”
— Е, ти, —каже, — янгол, а не чоловік, тобі і їсти не треба; якби тобі 

треба було їстива, не роздавав [би] позичену пшеницю инчим. Филарет 
насипав дві мірки пшениці й оддав тому вбогому, а жінка спересердя каже: 
“Дай ще й третю мірку, бо багато маєш пшениці”. А святий й справді од-
міряв ще й третю мірку вбогому. Останню пшеницю розділили своїм.

Через якийсь час ззіли пшеницю усю, пішла Филаретова жінка до су-
сідів, випросила півхліба та зварила лободи, стали з дітьми їсти, а старого 
батька й не покликали, розсердившися. Аж приятель Филаретів багатий, 
прочувши про єго біду, посила єму четверо коней, на кожному — по десять 
мірок (бо там возять усячину верхи на конях) й написав, що як скінчиться 
оця пшениця, то він знову пришле, аби тільки Филарет молив за єго Бога. 
Побачивши се, жінка втихомирилася.

— Дай же, — каже, — частину мені й дітям, й, що позичили, оддай, 
а тоді візьми й собі частину й роби, що хоч. 

Филарет так, як казала, й зробив, розділив пшеницю, взяв собі п’ять 
мірок й у два дні все роздав убогим. Знову за се жінка на єго розсердилася 
й не хотіла й годувати єго, а сама з дітьми потай од єго трапезувала. Ото 
одного дня потиху ввійшов до їх святий Филарет й каже: 

— Прийміть-но, діти, й мене до трапези, хоч не як батька, то як гостя 
або перехожого. 

Засміялися й прийняли єго, стали їсти, а жінка й каже: 
— Що ж ти, чоловіче, коли ж нам [дасиш] той скарб, що сховав, як 

кажеш? Чи, може, глузуєш та дратуєш тільки нас, як малих дітей, обіцян-
ками? Як то правда, то покажи єго, купимо собі борошна й будемо собі всі 
вкупі трапезувати.

— Та потерпіть уже, — одказав святий, — трошки, буде вам скарб 
великий.

Не маючи вже ні хліба, нічого, як приходив убогий, він давав мед з тих 
уликів, [що] й з дітьми їв. Домашні, ото бачивши, що й мед він роздає, по-
тай хтіли забрати увесь мед — знайшли тільки в одному уллі мед і забрали. 
Вранці прийшов до святого убогий, пішов він до улика, а він вже порожній. 
Не маючи нічого дати, взяв він з себе одежу й оддав. Прийшов додому в 
сорочці, жінка питається: “Де це свита, може, й ту вбогому оддав?”
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кажете, що я вас голодом хочу знищити. Я в якомусь місці, що ви й не 
знаєте, маю такий скарб усякого добра, що хоч і сто рік житимете, нічого 
не роблячи і не пеклуючися, стане на вас; я й перелічити не міг сего добра, 
вам готового”, — так сказав він про заплату свою небесну.

Вийшов в тій стороні царський приказ: зібратися усему війську у по-
хід, кожен з війська мусив зброю добру мати і коней двоє. Був меж їх 
оден убогий, звався Мусилій, був у єго один кінь, але й той перед походом 
здох. Мусилій той не мав купити за що й вдарився до святого Филарета: 
“Змилуйся, — каже,— знаю сам, що ти знищився дуже й тільки маєш, 
що коня одного, та гля Бога, будь ласкав, дай мені єго, щоб не попав мене 
старший та не побив мене”. 

Святий єму й каже: “Візьми, брате, коня мого та йди з Богом; тільки 
не гля твого старшого, а гля Бога дав я тобі коня”. 

Зосталася у святого Филарета тільки корова з телям, осел та бджоли. 
Ото якийсь убогий, прочувши про єго, прийшов і став прохати: “Дай, 
каже, будь ласкав, теля з твого стада, щоб було мені на початок з твого 
благословення, бо я чув, що як ти що даєш, то на добро, і дом з єго багатіє 
й благословляється”. Святий Филарет радо оддав єму теля: “Хай Бог, — 
каже, — брате, благословить тебе більшим і намножить, чого тобі треба”. 
Чоловік той пішов собі з телям, а корова оглядалася на всі боки, шукаючи 
своє теля, а, не бачучи, почала ревти так, що й уся сім’я жалкували з неї, 
а найбільше жінка святого.

— Див[ува]тися, — каже, — твоєму розумові, щоб нам пропасти 
хочеш, і корову бідну не помилував, одлучив теля; й кому користь з того — 
своїх скривдив і того чоловіка не збагатив, бо в нього теля без матери про-
паде, а в нас корова без него буде нудитися та ревіти, що з того?

Почувши таке, святий Филарет одказав так: “Це ти справді добре 
сказала, жінко, що я не милостивий, бо одлучив мале теля од матери, то 
почекай, я поправлю”. Пішов скоріще за тим чоловіком й звати почав: а 
вернись-но, чоловіче, вернись з телям, бо корова не дає покою, реве під 
дверима. Той, почувши, як гукає, подумав, що той одібрати теля хоче, й 
зажурився: ото, дума, оце не буде мині од сего доброго чоловіка ані малої 
худібки. Вернувся, а теля, побачивши корову, до неї побігло, а та назустріч, 
ревучи, теля ссати кинулось. Филаретова жінка радіє, що воно вернулося 
додому, а Филарет святий каже чоловікові, що стояв мовчки: “Оце, брате, 
каже моя дружина, що гріх одлучати теля од матери; правду каже, візьми 
ж з телям і корову заразом й іди з Богом, нехай він тебе благословить і на-
множить таке стадо, як у мене було колись”. Чоловік пішов собі додому з 
коровою й телям, справді Біг єго благословив гля святого Филарета, було 
потім у єго багато й волів, й корів. Скоро після того був в тій стороні голод. 
Святий Филарет чисто знищився й не мав чим годувати жінку й дітей, узяв 

він свого осла, що один тільки в єго зостався, і поїхав ним до свого дальнего 
приятеля; у него він взяв шість мірок пшениці й привіз, радіючи, додому. 
Поки він спочивав собі дома після дороги, прийшов нищий й просить у єго 
решето пшениці. Филарет пішов до жінки — а та сіяла пшеницю.

— Хотів би я, — каже, — сему чоловіку дати мірку пшениці.
— Нагодуй попереду своїх, — одказала жінка, — дай мірку мені, ді-

тям по мірці, і челядинці, а лишок даси, кому схочеш.
Филарет засміявся й каже: “А мені долі не даєш?”
— Е, ти, —каже, — янгол, а не чоловік, тобі і їсти не треба; якби тобі 

треба було їстива, не роздавав [би] позичену пшеницю инчим. Филарет 
насипав дві мірки пшениці й оддав тому вбогому, а жінка спересердя каже: 
“Дай ще й третю мірку, бо багато маєш пшениці”. А святий й справді од-
міряв ще й третю мірку вбогому. Останню пшеницю розділили своїм.

Через якийсь час ззіли пшеницю усю, пішла Филаретова жінка до су-
сідів, випросила півхліба та зварила лободи, стали з дітьми їсти, а старого 
батька й не покликали, розсердившися. Аж приятель Филаретів багатий, 
прочувши про єго біду, посила єму четверо коней, на кожному — по десять 
мірок (бо там возять усячину верхи на конях) й написав, що як скінчиться 
оця пшениця, то він знову пришле, аби тільки Филарет молив за єго Бога. 
Побачивши се, жінка втихомирилася.

— Дай же, — каже, — частину мені й дітям, й, що позичили, оддай, 
а тоді візьми й собі частину й роби, що хоч. 

Филарет так, як казала, й зробив, розділив пшеницю, взяв собі п’ять 
мірок й у два дні все роздав убогим. Знову за се жінка на єго розсердилася 
й не хотіла й годувати єго, а сама з дітьми потай од єго трапезувала. Ото 
одного дня потиху ввійшов до їх святий Филарет й каже: 

— Прийміть-но, діти, й мене до трапези, хоч не як батька, то як гостя 
або перехожого. 

Засміялися й прийняли єго, стали їсти, а жінка й каже: 
— Що ж ти, чоловіче, коли ж нам [дасиш] той скарб, що сховав, як 

кажеш? Чи, може, глузуєш та дратуєш тільки нас, як малих дітей, обіцян-
ками? Як то правда, то покажи єго, купимо собі борошна й будемо собі всі 
вкупі трапезувати.

— Та потерпіть уже, — одказав святий, — трошки, буде вам скарб 
великий.

Не маючи вже ні хліба, нічого, як приходив убогий, він давав мед з тих 
уликів, [що] й з дітьми їв. Домашні, ото бачивши, що й мед він роздає, по-
тай хтіли забрати увесь мед — знайшли тільки в одному уллі мед і забрали. 
Вранці прийшов до святого убогий, пішов він до улика, а він вже порожній. 
Не маючи нічого дати, взяв він з себе одежу й оддав. Прийшов додому в 
сорочці, жінка питається: “Де це свита, може, й ту вбогому оддав?”
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— Як, — каже [Филарет], — коло бджіл ходив, то там покинув.
Син пішов туди, пошукав, не знайшов й сказав матері. Та вже не схо-

тіла, щоб він в самій сорочці ходив, з своєї одежі щось переробила єму на 
чоловічу й дала єму. 

На той час царством грецьким заправляла Ірина з сином Константи-
ном*, як він виріс, то послано по усему царству розумних людей шукати єму 
жінку, ті посланці обходили усі міста і землі, не минули й тієї Ампії, де жив 
святий Филарет. Здалека ще побачили вони єго будинок, великий і гарний, 
ще за старого багатства збудований, подумали, що там який-небудь багатир 
великий живе, й звеліли своїм слугам, щоб там зготували їм їсти й спочити; 
казали їм, що то тільки будинок гарний, а живе там чоловік дуже убогий, а 
ті посланці віри не пойняли й послали своїх слугів. А Филарет, побачивши, 
що йдуть до єго дому, як усяких перехожих витав, і до їх вийшов, уклонився 
до землі: “Добре се, — каже, — привів Біг вас, панове, до мене, велика 
честь мені таких гостей в убогу свою хату прийняти”. Зараз побіг до жінки: 
“Готуй, — каже, — вечерю гля сих людей почесних, бо дуже вони милі”. 

— Звідки я добру вечерю зготую, — каже жінка, — нема в нас і жодної 
курки або ягняти, хіба наварити їм лободи, що самі їмо? Вина й олеї оце й 
не пам’ятую, коли й було в нас.

— Нічого, — каже, — розпали огонь та прибери покій, а вже Біг, що 
дає їсти усякій тварі, дасть і нам, чим витати людей тих.

Узялась вона поратись, аж ідуть з других дверей старші села того, не-
суть ягнят, курей, голубів, вино й хліб, й усе, що потрібне гля гостей. Тоді 
жінка Филаретова зготувала добру вечерю, прибрала покої, онуки Фила-
ретові коло стола прислугували, і все так було добре та порядно, що царські 
посланці тільки дивилися і вечtрі, і святому Филарету, який поважний і 
добрий. Попросили єго, щоб показав їм свою жінку, й дітей, й онуків, й 
онучат, “бо ми, — кажуть, — шукаємо гля царя жінки”.

— Е, це не до нас, — каже Филарет, — ми люде вбогі, годуйтеся та 
спочивайте собі, а вранці, що Бог дасть.

Вранці побачили вони дівчат, онучок Филаретових, й здивувалися, що 
не бачили ще таких добрих та гарних дівчат.

— Хвалить Бога, — кажуть, — знайшли ми, чого шукали, напевне, 
вже з сіх дівчат одна буде жінкою нашому царю, бо вже гарніщих, мабуть, 
на всему світі нема. 

Найстарша внучка, Марія, якраз і на зріст була така, як молодий цар. 
Ото посланці ті забрали дівчат, і батьків їх, й усіх родичів, забрали ще й 
инчих дівчат гарніщих з тих країв, усіх десять, та й поїхали до царя.

Отож як їхали, то та Марія Филаретова й каже инчим дівчатам: “Послу-
хайте моєї ради, сестрички, змовимося так собі, що якій дасть Бог царицею 
бути, то нехай не забуде про нас, инчих, на царстві й буде ласкава до нас, 

бо тоді багато зможе”. Так вона казала, а одна дівчина, дочка Геронтієва, 
пана славного, і сама гарна, на се одказала згорда: “То вже певне, що не 
хто, як я буду царицею, бо я й роду славного, й багата, й гарна, й розумна, 
а ви тільки що на лице своє вповаєте, вбогі й прості, де ж вам до царства”. 
Прийшли вони до царського двору, одну за одною вводили їх в покої до 
Ставрімія, що царським двором правив, поперед усіх Геронтієву дочку. Але 
той, дізнавшися про її гордість, сказав: “Гарна ти, дівчино, та не можна тобі 
бути царицею”, — й, давши їй дарунки, одправив. Так воно й завше, хто 
високо несеться, буде в зневазі, а смирного Бог возносить. Марію Фила-
ретову з усім родом наостанці привели; побачивши, яка вона гарна, та тиха, 
та смирна, богобоязлива, полюбив її цар й узяв за жінку. Після весілля цар 
усякого добра надарував Филаретовому роду — золота та срібла, одежі 
усякої, будинки гарні й одпустив їх. 

Тоді жінка Филаретова, і діти, й усі домашні, побачивши таке багат-
ство, згадали, як святий казав їм, що єсть десь скарб захований, що Бог 
вам наготував. Впали вони святому в ноги і просять: “Прости нам, — ка-
жуть, — що ми, дурні, грішили на тебе, нарікали за ласку й дарунки, що 
давав ти старцям та вбогим. От тепер зрозуміли ми, що справді блажен той, 
хто вважає на старця й убогого, бо все, що дає вбогому, дає самому Богові, 
і од єго устократ одержить заплату на сім світі і в будучому життя вічне 
осягне. Оце за твою ж ласку до убогих, чоловік Божий, вчинив і нам Бог 
ласку свою, а з-за тебе й усім нам”. А старий, знявши руки до неба, каже: 
“Нехай благословен буде Бог, що зволив цего, нехай буде ім’я Господнє 
благословенно однині й до віку!” А потім каже до свого роду: “Послухайте-
но моєї поради: зробимо обід добрий і попрохаємо, щоб прийшов до нас 
сам цар господар наш із усією старшиною”.

— Як хочеш, — кажуть, — так нехай і буде.
Як зготували обід той, пішов святий по вулицях і розпуттях й кого стрів 

убогого або сліпого, кривого, старого, недужого, всіх забрав із собою, чо-
ловіка з двісті, привів до дому свого, поставив перед ворітьми, а сам пішов 
до домашніх своїх і каже: “Оце, дітки, цар уже йде з великою старшиною, 
чи вже все готове до обіда?”

— А вже, — кажуть, — батічку.
Святий махнув рукою убогим і вся та сила їх увійшла в дом: тих по-

садив він коло столу, тих долі, і сам сів коло їх. Тоді догадалися домашні, 
що царем він назвав самого Христа Бога, що в цих нищих увійшов, а 
старшиною — тих убогих. Дивувалися смиренію єго, що він, такої слави 
добувши, дідом царициним, не забув старого свого звичаю, а з нищими 
та вбогими вкупі сидить і служить. “Це, — кажуть, — справді чоловік 
Божий і справжній Христовий, добре навчився єго слову”. Сказав святий 
і синові свому, й онукам, щоб слугували кого убогих, а потім призвав свій 
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— Як, — каже [Филарет], — коло бджіл ходив, то там покинув.
Син пішов туди, пошукав, не знайшов й сказав матері. Та вже не схо-

тіла, щоб він в самій сорочці ходив, з своєї одежі щось переробила єму на 
чоловічу й дала єму. 

На той час царством грецьким заправляла Ірина з сином Константи-
ном*, як він виріс, то послано по усему царству розумних людей шукати єму 
жінку, ті посланці обходили усі міста і землі, не минули й тієї Ампії, де жив 
святий Филарет. Здалека ще побачили вони єго будинок, великий і гарний, 
ще за старого багатства збудований, подумали, що там який-небудь багатир 
великий живе, й звеліли своїм слугам, щоб там зготували їм їсти й спочити; 
казали їм, що то тільки будинок гарний, а живе там чоловік дуже убогий, а 
ті посланці віри не пойняли й послали своїх слугів. А Филарет, побачивши, 
що йдуть до єго дому, як усяких перехожих витав, і до їх вийшов, уклонився 
до землі: “Добре се, — каже, — привів Біг вас, панове, до мене, велика 
честь мені таких гостей в убогу свою хату прийняти”. Зараз побіг до жінки: 
“Готуй, — каже, — вечерю гля сих людей почесних, бо дуже вони милі”. 

— Звідки я добру вечерю зготую, — каже жінка, — нема в нас і жодної 
курки або ягняти, хіба наварити їм лободи, що самі їмо? Вина й олеї оце й 
не пам’ятую, коли й було в нас.

— Нічого, — каже, — розпали огонь та прибери покій, а вже Біг, що 
дає їсти усякій тварі, дасть і нам, чим витати людей тих.

Узялась вона поратись, аж ідуть з других дверей старші села того, не-
суть ягнят, курей, голубів, вино й хліб, й усе, що потрібне гля гостей. Тоді 
жінка Филаретова зготувала добру вечерю, прибрала покої, онуки Фила-
ретові коло стола прислугували, і все так було добре та порядно, що царські 
посланці тільки дивилися і вечtрі, і святому Филарету, який поважний і 
добрий. Попросили єго, щоб показав їм свою жінку, й дітей, й онуків, й 
онучат, “бо ми, — кажуть, — шукаємо гля царя жінки”.

— Е, це не до нас, — каже Филарет, — ми люде вбогі, годуйтеся та 
спочивайте собі, а вранці, що Бог дасть.

Вранці побачили вони дівчат, онучок Филаретових, й здивувалися, що 
не бачили ще таких добрих та гарних дівчат.

— Хвалить Бога, — кажуть, — знайшли ми, чого шукали, напевне, 
вже з сіх дівчат одна буде жінкою нашому царю, бо вже гарніщих, мабуть, 
на всему світі нема. 

Найстарша внучка, Марія, якраз і на зріст була така, як молодий цар. 
Ото посланці ті забрали дівчат, і батьків їх, й усіх родичів, забрали ще й 
инчих дівчат гарніщих з тих країв, усіх десять, та й поїхали до царя.

Отож як їхали, то та Марія Филаретова й каже инчим дівчатам: “Послу-
хайте моєї ради, сестрички, змовимося так собі, що якій дасть Бог царицею 
бути, то нехай не забуде про нас, инчих, на царстві й буде ласкава до нас, 

бо тоді багато зможе”. Так вона казала, а одна дівчина, дочка Геронтієва, 
пана славного, і сама гарна, на се одказала згорда: “То вже певне, що не 
хто, як я буду царицею, бо я й роду славного, й багата, й гарна, й розумна, 
а ви тільки що на лице своє вповаєте, вбогі й прості, де ж вам до царства”. 
Прийшли вони до царського двору, одну за одною вводили їх в покої до 
Ставрімія, що царським двором правив, поперед усіх Геронтієву дочку. Але 
той, дізнавшися про її гордість, сказав: “Гарна ти, дівчино, та не можна тобі 
бути царицею”, — й, давши їй дарунки, одправив. Так воно й завше, хто 
високо несеться, буде в зневазі, а смирного Бог возносить. Марію Фила-
ретову з усім родом наостанці привели; побачивши, яка вона гарна, та тиха, 
та смирна, богобоязлива, полюбив її цар й узяв за жінку. Після весілля цар 
усякого добра надарував Филаретовому роду — золота та срібла, одежі 
усякої, будинки гарні й одпустив їх. 

Тоді жінка Филаретова, і діти, й усі домашні, побачивши таке багат-
ство, згадали, як святий казав їм, що єсть десь скарб захований, що Бог 
вам наготував. Впали вони святому в ноги і просять: “Прости нам, — ка-
жуть, — що ми, дурні, грішили на тебе, нарікали за ласку й дарунки, що 
давав ти старцям та вбогим. От тепер зрозуміли ми, що справді блажен той, 
хто вважає на старця й убогого, бо все, що дає вбогому, дає самому Богові, 
і од єго устократ одержить заплату на сім світі і в будучому життя вічне 
осягне. Оце за твою ж ласку до убогих, чоловік Божий, вчинив і нам Бог 
ласку свою, а з-за тебе й усім нам”. А старий, знявши руки до неба, каже: 
“Нехай благословен буде Бог, що зволив цего, нехай буде ім’я Господнє 
благословенно однині й до віку!” А потім каже до свого роду: “Послухайте-
но моєї поради: зробимо обід добрий і попрохаємо, щоб прийшов до нас 
сам цар господар наш із усією старшиною”.

— Як хочеш, — кажуть, — так нехай і буде.
Як зготували обід той, пішов святий по вулицях і розпуттях й кого стрів 

убогого або сліпого, кривого, старого, недужого, всіх забрав із собою, чо-
ловіка з двісті, привів до дому свого, поставив перед ворітьми, а сам пішов 
до домашніх своїх і каже: “Оце, дітки, цар уже йде з великою старшиною, 
чи вже все готове до обіда?”

— А вже, — кажуть, — батічку.
Святий махнув рукою убогим і вся та сила їх увійшла в дом: тих по-

садив він коло столу, тих долі, і сам сів коло їх. Тоді догадалися домашні, 
що царем він назвав самого Христа Бога, що в цих нищих увійшов, а 
старшиною — тих убогих. Дивувалися смиренію єго, що він, такої слави 
добувши, дідом царициним, не забув старого свого звичаю, а з нищими 
та вбогими вкупі сидить і служить. “Це, — кажуть, — справді чоловік 
Божий і справжній Христовий, добре навчився єго слову”. Сказав святий 
і синові свому, й онукам, щоб слугували кого убогих, а потім призвав свій 
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рід [й] каже: “Оце, дітки, й не сподівалися ви такого багатства, яке тепер 
од Бога добули; як обіцявся я вам, так і справдилося. Будьте ж ласкаві і 
ви до вбогих, дайте кожний гля убогих оцих по десять золотих, щоб Бог 
прийняв їх, як прийняв він убогий гріш удовиці”. Вони щиро так і зробили; 
святий Филарет нагодував убогих, дав кожному по золотому й одпустив їх. 

Через малий час покликав він жінку і дітей і сказав їм: “Хочу я своє 
добро пустить на прибуток; купіть у мене частину мого, скільки мені ви-
ходить з того, що подарував нам цар. Дайте мені золота, то я роздам єго 
своїм братам убогим, буде з мене й того, що я звуся дідом цариці”. Вони 
послухалися й, поцінувавши, дали за єго частину шістдесят хунтів золота, а 
він роздав єго убогим. Прочувши про це, цар і старшина раділи з єго доброї 
вдачи й давали потім єму багато усякого добра, щоб роздавав він убогим. 
Святий зробив коробку й наклав туди грошей золотих, срібних і мідяних, 
і як приходив убогий, то він, не дивлячись, виймав, що прийдеться, з тієї 
коробки, чи то золоте, чи мідяне, що Бог дасть. Се через те, що неоднакові 
бувають, котрі грошей просять: инчий одягається шпетненько, а не має 
нічого й з великої потреби просить, инчий одягається в рубці, а в самого 
всякого добра багато — такому гріх; як і злодія з погляду єго не пізнаєш. 
Тим усе отой святий і думав, що Бог дасть єму вийняти, хто чого вартий: 
справжньому вбогому — золото, а невбогому — мідь. І часто траплялося, 
розказував святий, що побачивши кого-небудь в добрій одежі, думав дати 
мідяки, маючи єго за неубогого, а виймалося срібло або золото, а часом 
бачив чоловіка в одежі старій та драній, хтів дати більше, а рука виймала 
мало. То вже було з волі Божої, бо він один зна потреби кожного. 

Ніколи не хтів святий одягатися в дорогу одежу, в золотий пояс, як 
приходив на царський двір; ставши родичем, не хтів славного якого уряду; 
“Слава, — каже, — Богу, що він мене з гноїща підняв так високо, біль-
ше мені нічого не треба”. Так все життя своє провадив святий з ласкою й 
смиренням, прийшов час і вмирати єму. Праведному чоловіку вмирати не 
страшно! Зарані ще почув він смерть свою у Бога, усе добро своє пороз-
давав убогим, пішов у монастир й домовину там собі зробив; після того 
занедужав він й покликав до себе рід свій. Ті, зібравшися, стали плакати 
кругом єго, а він став їх втішати й навчати: “Знали ви й бачили, дітки мої, 
як проводив вік з молодости: своєю роботою, а не чужою, знає Біг, году-
вався, од багатства свого, що дав мені Бог, не заносився високо, гордости 
цурався, а любив смирення, пам’ятаючи слово апостольське, що навчає 
багатим в сім світі не думати за себе високо, не вповати на багатство не-
певне, а на Бога живого. І знищившися, не зажурився я, не ремствовав на 
Бога, а вповав і ще дякував, що він з ласки своєї навчає мене такою бідою. 
То ж і Бог, бачучи моє терпіння, знову мене підняв з убозства і посадив 

мене з князями і царями. Добувши й такої чести й слави, ходив я смиренно 
думками моїми, не заносилося серце моє, не заносилися очі; і багатство, 
яке дав мені цар сегосвітній, не заховав, не закопав, а через убогих послав 
єго Царю Небесному. Теж і вас прохаю, милі мої, щоб і ви подобилися до 
мене, і ви робіть так, як бачили, що я робив, як більше ще добро вчините, 
більшої заплати вічної добудете; не жалкуйте за цим багатством непевним, 
пошліть на той світ, куди й я тепер іду. Перехожих вітайте, удовиць за-
ступайте, сиротам помагайте, недужих і заключенних по тюрмах навідуйте, 
церкви не забувайте, якомога більше доброго людям робіть, не вважайте, 
чи свому, чи чужому, чи доброму, чи злому, чи приятелю, чи ворогу, не 
беріть чужого, нікого не обіжайте, не кажіть лихого про людей, не радійте, 
як ворогу трапиться біда, ховайте мерців безрідних, поминайте їх у церк-
вах — также і мене, вбогого, поминайте молитвами, доки сами не перейдете 
до життя блаженного”. 

Після сієї доброї науки поблагословив він родичів, сказав, що кому 
буде, що й справдилося, далі помолився він за свій рід і за всіх, лице єго 
стало ясне, наче сонце, став він співати псалом, а потім “Отче наш”, і як 
дочитав до “да будет воля твоя”, склав руки, простерся й умер, було ж єму 
тоді дев’яносто літ. 

Прочувши про кінець єго, швидко прийшли в монастир цар з царицею і 
старшиною, щоб ховати. Тоді на похорон з усієї околиці велика сила старців, 
убогих, сиріт, недужих понаходило, як комашня, до труни святого зібралися 
з плачем і жалем великим: “Нащо ти, Господи Боже, одняв у нас батька-
заступника, — так жалкували вони, — хто нагодує без него голодного, 
одягне голого, завитає перехожого, хто похова безрідного мерця, як під 
тином вмерти доведеться, краще б усім нам повмирать, як такого добродія 
збутися!” Тут усе-таки один убогий, що часто добував всячину від святого, 
а був біснуватий, коло труни єго хвороби своєї страшної збувся. А другий, 
чоловік побожний і добрий, розказував, і каже: «Другого дня після того, як 
умер святий Филарет, в нощи бачив я чоловіка ясного, він мені показав річку 
огненну, за річкою був рай — гарний, радісний, і пахощі звідти чудовні усю 
землю ту сповняли, там були дерева гарні, великі, тихо хитались од тихого 
вітерця і шуміли так чудно; не можна й розказати, який той [рай] гарний 
був. І там було багато людей в білій одежі, що раділи і тішилися побожною 
втіхою, меж їх побачив одного (був то Филарет, та я єго не впізнав) в 
одежі ясній; на золотому стільці посеред саду сидів він, перед ним стояли 
діти з світлом у руках, а з другого боку багато було старців і убогих, в білій 
одежі, і всі до єго тислися. Прийшов якийсь молодик з золотою палічкою, 
пречудовий видом, я запитався в єго з великим страхом — хто це седить на 
стільці серед тих ясних чоловіків. “Це, — каже, — Филарет за превеликую 
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рід [й] каже: “Оце, дітки, й не сподівалися ви такого багатства, яке тепер 
од Бога добули; як обіцявся я вам, так і справдилося. Будьте ж ласкаві і 
ви до вбогих, дайте кожний гля убогих оцих по десять золотих, щоб Бог 
прийняв їх, як прийняв він убогий гріш удовиці”. Вони щиро так і зробили; 
святий Филарет нагодував убогих, дав кожному по золотому й одпустив їх. 

Через малий час покликав він жінку і дітей і сказав їм: “Хочу я своє 
добро пустить на прибуток; купіть у мене частину мого, скільки мені ви-
ходить з того, що подарував нам цар. Дайте мені золота, то я роздам єго 
своїм братам убогим, буде з мене й того, що я звуся дідом цариці”. Вони 
послухалися й, поцінувавши, дали за єго частину шістдесят хунтів золота, а 
він роздав єго убогим. Прочувши про це, цар і старшина раділи з єго доброї 
вдачи й давали потім єму багато усякого добра, щоб роздавав він убогим. 
Святий зробив коробку й наклав туди грошей золотих, срібних і мідяних, 
і як приходив убогий, то він, не дивлячись, виймав, що прийдеться, з тієї 
коробки, чи то золоте, чи мідяне, що Бог дасть. Се через те, що неоднакові 
бувають, котрі грошей просять: инчий одягається шпетненько, а не має 
нічого й з великої потреби просить, инчий одягається в рубці, а в самого 
всякого добра багато — такому гріх; як і злодія з погляду єго не пізнаєш. 
Тим усе отой святий і думав, що Бог дасть єму вийняти, хто чого вартий: 
справжньому вбогому — золото, а невбогому — мідь. І часто траплялося, 
розказував святий, що побачивши кого-небудь в добрій одежі, думав дати 
мідяки, маючи єго за неубогого, а виймалося срібло або золото, а часом 
бачив чоловіка в одежі старій та драній, хтів дати більше, а рука виймала 
мало. То вже було з волі Божої, бо він один зна потреби кожного. 

Ніколи не хтів святий одягатися в дорогу одежу, в золотий пояс, як 
приходив на царський двір; ставши родичем, не хтів славного якого уряду; 
“Слава, — каже, — Богу, що він мене з гноїща підняв так високо, біль-
ше мені нічого не треба”. Так все життя своє провадив святий з ласкою й 
смиренням, прийшов час і вмирати єму. Праведному чоловіку вмирати не 
страшно! Зарані ще почув він смерть свою у Бога, усе добро своє пороз-
давав убогим, пішов у монастир й домовину там собі зробив; після того 
занедужав він й покликав до себе рід свій. Ті, зібравшися, стали плакати 
кругом єго, а він став їх втішати й навчати: “Знали ви й бачили, дітки мої, 
як проводив вік з молодости: своєю роботою, а не чужою, знає Біг, году-
вався, од багатства свого, що дав мені Бог, не заносився високо, гордости 
цурався, а любив смирення, пам’ятаючи слово апостольське, що навчає 
багатим в сім світі не думати за себе високо, не вповати на багатство не-
певне, а на Бога живого. І знищившися, не зажурився я, не ремствовав на 
Бога, а вповав і ще дякував, що він з ласки своєї навчає мене такою бідою. 
То ж і Бог, бачучи моє терпіння, знову мене підняв з убозства і посадив 

мене з князями і царями. Добувши й такої чести й слави, ходив я смиренно 
думками моїми, не заносилося серце моє, не заносилися очі; і багатство, 
яке дав мені цар сегосвітній, не заховав, не закопав, а через убогих послав 
єго Царю Небесному. Теж і вас прохаю, милі мої, щоб і ви подобилися до 
мене, і ви робіть так, як бачили, що я робив, як більше ще добро вчините, 
більшої заплати вічної добудете; не жалкуйте за цим багатством непевним, 
пошліть на той світ, куди й я тепер іду. Перехожих вітайте, удовиць за-
ступайте, сиротам помагайте, недужих і заключенних по тюрмах навідуйте, 
церкви не забувайте, якомога більше доброго людям робіть, не вважайте, 
чи свому, чи чужому, чи доброму, чи злому, чи приятелю, чи ворогу, не 
беріть чужого, нікого не обіжайте, не кажіть лихого про людей, не радійте, 
як ворогу трапиться біда, ховайте мерців безрідних, поминайте їх у церк-
вах — также і мене, вбогого, поминайте молитвами, доки сами не перейдете 
до життя блаженного”. 

Після сієї доброї науки поблагословив він родичів, сказав, що кому 
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ПЕРЕКЛАДИ В.Гаршин. Чотири дні376 Д. Мамін-Сибіряк. Майя 377

свою ласку до убогих і добродійства, за чисте і почесне життя своє опинився 
тут”. Тоді й святий Филарет, обернувшися до мене, почав мене звати: “Іди, 
сину, і ти сюди, щоб усіма цими утіхами пречудовими тішитися”.

— Не можу, чоловіче Божий, огненна річка не дає мені йти, а мосток 
вузький і трудний, боюся, щоб мені не впасти, як инчі, у річку, й не витягне 
мене ніхто.

А святий і каже: “Не бійся, йди сміливо, бо усі цим мостком пройшли 
(мостком доброго життя і добродійства до усіх вбогих і недужих), і ти, 
синку, йди, не бійся, я тобі поможу, — і простягнув до мене руку й я по-
малу почав переходити щасливо, й дійшов до руки святого й узявся за неї, 
зникло зараз усе, що я бачив. 

Прокинувшися, зажурився, як перейду я ту річку страшную і тим 
мостком, що визначає дорогу спасенну, в рай прийду?»

Таке розказав, побожившися, родич святого Филарета, щоб знати, якої 
заплати добувають од Бога ті, хто гля Бога ласкавий до убогих.

Жінка Филаретова після похорон вернулась із царського двору на рідну 
сторону, там пороздавала усе добро своє убогим, побудувала церкви, що 
зруйнували були перси*, і подарувала їм усякого потрібного, побудувала 
ще шпиталі гля старців і убогих, потім повернулася до внучки своєї, цариці 
Марії, там прожила вона остатнє життя своє, добре й побожне, пам’ятаючи 
науку чоловіка свого, й як вмерла, поховано її коло чоловіка, святого Фи-
ларета.

Їх молитвами й нам ласку й помилування на Суді Страшному добути 
дасть Ісус Христос, а єму з безначальним Отцем і Святим Духом неба 
однині й до віку, амінь.

Д. МАМІН-СИБІРЯК. МАЙЯ

І
Шум нелюдської битви затихав... Розбитий до краю ворог утікав, по-

лишивши побіднику своє рідне місто Ґунхой. Частина побідників рвалася 
доганяти, без милосердія забиваючи кождого, а друга частина під проводом 
хана Саримбетя забиралась заняти полишене місто. Здалека виглядало воно 
зовсім як бджолиний стільник — низенькі білі домки з рівними дахами, з 
сліпими білими стінами і узенькими брудними вуличками. Осібно підійма-
лись бані мечетей і стрімкі голки мінаретів, осібно стояв двір втікача — хана 
Олоя, потонувши в зелених садах.

— Невільників не буде, — казав молодий хан Саримбеть, під’їздячи 
до міської брами. — Побіду дає Аллах. Місто буде могилою тим, що були 
нашими ворогами більше як сто літ. Руїни покажуть нашим нащадкам, як 
ми вміли мститися над нашими ворогами. Невільників не буде, а побіду 
дає Аллах.

Гарний хан Саримбеть, молодий, повний відваги, справжній молодий 
лев, що вперше покуштував гарячої крови. Але ті нелюдські слова сказав 
не він, надумала їх стара голова першого ханського дорадника Кугея. Без-
зубий дід мовби й на те прожив вісімдесят літ, щоб піддати молодому ханови 
нелюдські слова.

— Так треба, хане, так треба — шепелявив старий, ледве тримаючись 
на своїм м’якім сідлі. — Аллах дає побіду, та треба вміти з неї користати... 
Недурно наша кров лилася цілих сто літ. Огонь гасять огнем, а кров — 
кров’ю.

Хижий дід запримітив ваганнє на лиці молодого хана: в його очах 
блиснуло милосердіє, тож Кугей залив її отрутою своїх старих слів.

Мовчки махнув рукою хан Саримбеть, і тисячки їздців кинулись грабу-
вати безборонне місто, де лишились старі, жінки та діти. Гойкаючи, летіла 
страшна смерть... В місті не було кому й боронитись, тільки простягались 
безборонні руки, благаючи помилування. Але ханське слово — то закон, 
і одна улиця по одній ставали пустками, кождий крок засіяний трупами, 
а ровами текла кров, як вода. Той гинув від шаблі, того пробито списами, 
багато розтоптало кінське копито, а дітей розбивали головками о кам’яні 
стіни їх рідних домів. То були справжні різниці, правдиве пекло... Тисячки 
людей скупились на базарі, в мечетях і коло мечетів — їх і били тисячками, 
мовби остра коса косила людське життє, а смерть висіла в повітрі. 

Хан Саримбеть дививсь на різню з свого шатра і чув тільки крики роз-
пуки, приглушені веселим гойканнєм побідників. Східня частина міста вже 
горіла, і не було кому гасити огню. Появилась хмара диму і з противного боку.
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не він, надумала їх стара голова першого ханського дорадника Кугея. Без-
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на своїм м’якім сідлі. — Аллах дає побіду, та треба вміти з неї користати... 
Недурно наша кров лилася цілих сто літ. Огонь гасять огнем, а кров — 
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страшна смерть... В місті не було кому й боронитись, тільки простягались 
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— Я хочу бачити місто, — сказав хан Саримбеть.
Старий Кугей насупивсь, але не смів перечитись. Хан Саримбеть в’їздив 

в Ґунхой, окружений пишним двором, наче сходило ранішнє сонце. Не-
щасливе місто було закидане трупами, залите кров’ю, хиже полум’я докін-
чувало нелюдську роботу людських рук. Не вражалось серце хана запалом 
кровавої бійки, як летів він на чолі инших, а тут і він задумавсь, як його 
гарний напрочуд боєвий кінь став хропіти і пручатися набік, бачивши теплі 
трупи. Вбиті старі жінки й діти загороджували дорогу. Білі стіни ліплянок 
забризкала кров. Кінь хана фиркав і тремтів. Сам хан Саримбеть спустив 
голову, вражений страшним видовищем загального винищення. А там — 
закиданий трупами базар, площа перед мечеттю... трупи, трупи, трупи.

Лишився цілий тільки ханський двір, обставлений вартою. В нім було 
тихо, як в могилі.

— Їдьмо назад, — сказав Кугей.
Та тут сталось щось незвичайне. Із двора вихопилась ціла юрба жінок 

і кинулась назустріч молодому побідникови. Вони бігли простоволосі, не-
самовиті зі страху, кидалися долі, благаючи помилуваня. Инші хапались 
стремен і цілували ханські ноги, поли його халата, його криву шаблю.

— Бий! — звелів Кугей.
Почалась бійня... Се було найстрашніше, що йно бачив хан Саримбеть. 

Жінок і дітей топтали кіньми, стинали і кололи. Від сієї різні запаморочилася 
й його голова. Адже сі жінки — то матері, жінки, сестри й доньки його 
споконвічних ворогів, вони родили кляте плем’я Ґунхоїв, вони виявляють 
голосіннєм і слізьми тільки свою безсильну ворожнечу до нього, вони — сі 
жінки — викололи очи його діду, як він попався в неволю, тобто їх бабки; 
вони народять незчисленну силу ворогів йому, а щастє змінчиве.

Ану!.. Ханський кінь ускочив в живу гурму, ханська шабля косила 
голови по обидва боки. Гей, хіба може бути більше щастє, як бачити роз-
топтаним свого найбільшого ворога і тішитись його остатним хрипіннєм... 
А гей, бий! Невільників не буде... Ханський кінь вискочив наперед і виніс 
його перед двір. От воно — се кляте гніздо. Хан Саримбеть в запалі в’їхав 
конем просто в покої. Тут теж було багато жінок... Ті лежали долі, иньші, 
стоячи навколішках, підіймали вгору маленькі діти... Нема нікому помилу-
вання! Кугей влетів до покоїв слідом за ханом і почалася страшенна різня.

— Бий... бий... бий...
В однім з дальших покоїв двора хан побачив на килимі молодицю 

дивної краси. Вона сиділа, обхопивши коліна руками, і не рухалася, не 
благала помилування, не плакала, а поважно чекала своєї смерти. Старий 
Кугей, задихавшись від крівавої праці, надбіг і вже замахнув шаблю, але 
хан Саримбеть простягнув руку.

— Хто ти, молодице? — тихо спитав він.

— Я Майя.
Вона навіть усміхнулась і злісно подивилась на нього своїми чорними 

як ніч очима. Кугей заскреготав зубами зі злости, але хан Саримбеть дав 
уже знак, що дарує життє сій відважній жінці, забувши свій власний роз-
каз — знищити все.

II
Місто Шібе триюмфувало, чекаючи назад побідників. Так, кляте плем’я 

Ґунхоїв знищене, місто Ґунхой зруйноване до ґрунту, не лишилось в ньо-
му каменя на камени. Така воля Аллаха... Плем’я Шібе і плем’я Ґунхоїв 
ворогували споконвіку, як ворогує пес з вовком, і от сталось те, чого не 
могли вгадати і найрозумніші. Ґунхоя нема, а Шібе є... Хана Саримбетя на 
повороті до столиці стрічали, як молодий місяць. Тисячні гурми тішились, 
скрізь горіли святочні огні, лунали веселі пісні і радісні крики.

— Най живе хан і най тішиться ханське серце!..
Сумний вертався тільки старий Кугей. Волі Аллаха не вчинили, і ханське 

слово зрадило саме собі. Багато здобичі взяли з собою війська, і велика 
радість чекала їх дома. Але старого Кугея непокоїла невільниця, що її везли 
разом із добиччю до Шібе. І нащо вона здалась хану Саримбетю? Хіба не 
вистало йому своїх жінок: трийцять жінок, трийцять прислужниць — можна 
і ще стілько добути. Та ні, побачив Майю і веде її до себе, мовби який скарб.

— Майя була жінкою Олой-хана, — підказував Кугей хану Сарим-
бетю, аби розбудити в нім почуттє зависти.

— Знаю... — відтяв молодий хан. — Ти, Кугею, можеш додати, що 
Майя і на двір Олой-хана дісталась уже не дівчиною. Вона прийшла не-
вільницею... її чоловік був степовий батир1. 

— Її чоловік, хане?... От розцвітає квітка в полі і дає овоч, — хиба у 
неї є чоловік?... Не одного батиря мала Майя... Вона переходила з рук до 
рук, як старий гріш.

— Старі золоті гроші ти і сам любиш, Кугею? — засміявся хан. — 
Одно тільки їм хибує: що вони належать тільки тому, хто їх має в руках.

Шібе тішилось, а Майя сиділа в ханськім дворі і гірко плакала. Еге, 
у неї тепер з’явились і сльози... Чому вона не вмерла разом з иншими?... 
Страшно жити... Вона часто прокидалась вночі і здригалась... Перед її 
очима ставав страшний образ. Розпука матерей, що боронили своїх дітей, 
стогін покалічених, благання милосердія і смерть, смерть, смерть...

Майя мала свої окремі покої у дворі, і туди ніхто не смів ходити, окрім 
хана Саримбетя. Еге, він прийшов до неї, та не як до невільниці, а як слуга.

— Чи не треба тобі чого-небудь, Майя? У тебе заплакані очі... Може, 
з тобою зле поводяться?... 

1 Батир — богатир, юнак, козак.
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— Я хочу бачити місто, — сказав хан Саримбеть.
Старий Кугей насупивсь, але не смів перечитись. Хан Саримбеть в’їздив 

в Ґунхой, окружений пишним двором, наче сходило ранішнє сонце. Не-
щасливе місто було закидане трупами, залите кров’ю, хиже полум’я докін-
чувало нелюдську роботу людських рук. Не вражалось серце хана запалом 
кровавої бійки, як летів він на чолі инших, а тут і він задумавсь, як його 
гарний напрочуд боєвий кінь став хропіти і пручатися набік, бачивши теплі 
трупи. Вбиті старі жінки й діти загороджували дорогу. Білі стіни ліплянок 
забризкала кров. Кінь хана фиркав і тремтів. Сам хан Саримбеть спустив 
голову, вражений страшним видовищем загального винищення. А там — 
закиданий трупами базар, площа перед мечеттю... трупи, трупи, трупи.

Лишився цілий тільки ханський двір, обставлений вартою. В нім було 
тихо, як в могилі.

— Їдьмо назад, — сказав Кугей.
Та тут сталось щось незвичайне. Із двора вихопилась ціла юрба жінок 

і кинулась назустріч молодому побідникови. Вони бігли простоволосі, не-
самовиті зі страху, кидалися долі, благаючи помилуваня. Инші хапались 
стремен і цілували ханські ноги, поли його халата, його криву шаблю.

— Бий! — звелів Кугей.
Почалась бійня... Се було найстрашніше, що йно бачив хан Саримбеть. 

Жінок і дітей топтали кіньми, стинали і кололи. Від сієї різні запаморочилася 
й його голова. Адже сі жінки — то матері, жінки, сестри й доньки його 
споконвічних ворогів, вони родили кляте плем’я Ґунхоїв, вони виявляють 
голосіннєм і слізьми тільки свою безсильну ворожнечу до нього, вони — сі 
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А гей, бий! Невільників не буде... Ханський кінь вискочив наперед і виніс 
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1 Батир — богатир, юнак, козак.
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Майя заперечила рухом голови.
— Може, ти плачеш за ханом Олоєм? — тихше спитав Саримбеть. 
— Ні...
— Чого ж тобі треба?...
— Е, коли б у мене було стільки очей, скільки зір у ночи, і тоді я б 

не виплакала всього свого жалю... От ти радієш, ти щасливий, а мені тебе 
шкода. Лиши мене з моїм горем... Тобі — радість, мені — горе.

— Знаю, ти плачеш за своїм батирем! — з гнівом сказав Сарим-
беть. — Жінка буде тільки того, хто перший її взяв... І всеї крови, роз-
литої в Ґунхої, не стане на те, щоби змити з тебе саме ім’я твого батиря. 
Я все знаю, Майє...

— Забий мене хане! Я хочу вмерти...
Затужив молодий хан Саримбеть. Ніщо йому не миле, все тягне його 

до Майї, а прийде до неї — і нема у нього слів. Чужими очима дивилась 
вона на нього... Не того йому було треба. Сам з себе дивується хан Сарим-
беть, — так причарувала його невільниця Майя. Еге, і вночи він її бачить, 
і простягає руки, і говорить милі слова, а по дню пропадає його сміливість, 
і хан тиняється по своїх садах, як неприкаяний. Не милий йому і власний 
двір, не тішать і кохані жінки, і лови, і всякі инші втіхи. Ніщо не миле хану, 
і ходить він як тінь по власному двору.

— Майя... Майя...
Иноді він гнівається на неї, пригадуючи її батиря та хана Олоя. Он 

кого ти любила Майє... Ти думаєш за своїх коханців. Змія ти, змія... Мало 
було тебе забити, треба живою замурувати, треба відтяти руки, що обіймали 
батиря, вирвати язик, що шепотів милі слова, виколоти очи, що ласкаво 
дивились на хана Олоя... вирвати у живої се зміїне серце, що билось для 
инших! І багато таких нелюдських гадок ходить у голові хана, а побачить 
Майю — і стратить сміливість, чуючи, як безсильним стає тіло, і плута-
ються гадки в голові.

— Ти мене питався, що мені треба, — сказала якось Майя, дивлячись 
на него своїми чорними очима. — Так, мені треба... Як я вмру, поховай 
мене в степу, у вільнім степу, де віє вільний степовий вітер... Є там озеро 
Кара-Куль*, поховай мене на його березі. Не треба мені ханського гробівця, 
не треба мені важкого каміння на могилу.

— Все так буде, Майє, але чого ти говориш про смерть?..
— Е, я скоро умру, хане... я се знаю.
І знову мовчить Майя, тільки дивиться на молодого хана своїми ве-

ликими очима. Ніяково стало хану Саримбетю, спустив він свої очи і чує 
тільки, як замерає в грудях його власне серце. Причарувала його Майя... 
Гей, якби вона хоч раз глянула ласкаво на нього — він би сам готовий був 
умерти. Але Майя по-давньому дивиться чужими очима.

Старий Кугей давно запримітив, як перемінився хан Саримбеть, схуд, 
задуманий, перестав усміхатись і не хоче ні з ким говорити.

— Нудиться хан, — говорив стиха старий лис. — Дозволь старому 
Кугею приступити до Майї, він вибив би з неї своїм канчуком пам’ять про 
батирів і хана Олоя... А коханнє Майї в твоїх руках. Як я був молодим, то 
здобував любов силоміць!..

— Се не те... — простогнав хан Саримбеть.— Хиба мало у мене своїх 
краль? Не те, діду Кугею... Ти здурів зі старости.

 — Я здурів?.. — злісно сміявся старий. — Я здурів, старий Кугей? А 
хто казав тобі не брати нікого в полон з Ґунхоя? От тепер ти й сам сидиш у 
неволі у нікчемної невільниці... А який хан — молодий, гарний, відважний! 
Хочеш, здобудеш десять нових краль, десять нових жінок... Одна одної 
красша, як квітки в полі, а Майя нехай їм служить. Он як зробімо, хане, а 
ти кажеш: “Кугей старий дурень”.

ІІІ
Так минуло півроку, а за півроку горді очи Майї самі собою спустились, 

як увійшов до неї хан Саримбеть.
— Що тобі, Майє? Ти нездужаєш?
Вона відвернулась.
— Майє...
— Нема вже Майї... По що ти прийшов сюди? Іди до своїх жінок... 

Там кождий погляд куплено, кождий усміх вимушено. Вони все раді зро-
бити для свого пана, бо вони — невільниці не тілом, а всею душею. Вони 
чекають тебе... іди!..

Радісно стрепенулось серце хана Саримбетя. То були знані йому сло-
ва жіночої зависти. Майя починала його кохати і гнівалась сама на себе. 
Правда, сього вже не здобути ні силою, ні грішми. Велика сила кохання, і 
приходить воно проти волі людини, як огонь.

Тихо приступив хан Саримбеть до Майї, обійняв її та прошепотів:
— Я давно тебе люблю, Майє... Люблю з першого разу, скоро побачив.
Затремтіла Майя, як молода, зелена травичка, замкнула очи і сказала:
— Твоє коханнє забиває мене... Я се чую.
— Скажи ж, Майє, любиш ти мене?
У неї не було слів, тільки простягнулись теплі руки, а щасливе лице 

сховалось на грудях хана. 
Другого дня Майя сказала хану:
— Я тебе вчора кохала, а сегодня ненавиджу...
— За що ж, моя утіхо?
— А пам’ятаєш, як ти нищив Ґунхой? Я дивилась у вікно, як ти своїм 

конем топтав безборонних жінок і отся рука рубала жіночі голови. Так, я 
тебе ненавиджу і заразом люблю... Мене лякає се подвійне чуттє.
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до Майї, а прийде до неї — і нема у нього слів. Чужими очима дивилась 
вона на нього... Не того йому було треба. Сам з себе дивується хан Сарим-
беть, — так причарувала його невільниця Майя. Еге, і вночи він її бачить, 
і простягає руки, і говорить милі слова, а по дню пропадає його сміливість, 
і хан тиняється по своїх садах, як неприкаяний. Не милий йому і власний 
двір, не тішать і кохані жінки, і лови, і всякі инші втіхи. Ніщо не миле хану, 
і ходить він як тінь по власному двору.

— Майя... Майя...
Иноді він гнівається на неї, пригадуючи її батиря та хана Олоя. Он 

кого ти любила Майє... Ти думаєш за своїх коханців. Змія ти, змія... Мало 
було тебе забити, треба живою замурувати, треба відтяти руки, що обіймали 
батиря, вирвати язик, що шепотів милі слова, виколоти очи, що ласкаво 
дивились на хана Олоя... вирвати у живої се зміїне серце, що билось для 
инших! І багато таких нелюдських гадок ходить у голові хана, а побачить 
Майю — і стратить сміливість, чуючи, як безсильним стає тіло, і плута-
ються гадки в голові.

— Ти мене питався, що мені треба, — сказала якось Майя, дивлячись 
на него своїми чорними очима. — Так, мені треба... Як я вмру, поховай 
мене в степу, у вільнім степу, де віє вільний степовий вітер... Є там озеро 
Кара-Куль*, поховай мене на його березі. Не треба мені ханського гробівця, 
не треба мені важкого каміння на могилу.

— Все так буде, Майє, але чого ти говориш про смерть?..
— Е, я скоро умру, хане... я се знаю.
І знову мовчить Майя, тільки дивиться на молодого хана своїми ве-

ликими очима. Ніяково стало хану Саримбетю, спустив він свої очи і чує 
тільки, як замерає в грудях його власне серце. Причарувала його Майя... 
Гей, якби вона хоч раз глянула ласкаво на нього — він би сам готовий був 
умерти. Але Майя по-давньому дивиться чужими очима.

Старий Кугей давно запримітив, як перемінився хан Саримбеть, схуд, 
задуманий, перестав усміхатись і не хоче ні з ким говорити.

— Нудиться хан, — говорив стиха старий лис. — Дозволь старому 
Кугею приступити до Майї, він вибив би з неї своїм канчуком пам’ять про 
батирів і хана Олоя... А коханнє Майї в твоїх руках. Як я був молодим, то 
здобував любов силоміць!..

— Се не те... — простогнав хан Саримбеть.— Хиба мало у мене своїх 
краль? Не те, діду Кугею... Ти здурів зі старости.

 — Я здурів?.. — злісно сміявся старий. — Я здурів, старий Кугей? А 
хто казав тобі не брати нікого в полон з Ґунхоя? От тепер ти й сам сидиш у 
неволі у нікчемної невільниці... А який хан — молодий, гарний, відважний! 
Хочеш, здобудеш десять нових краль, десять нових жінок... Одна одної 
красша, як квітки в полі, а Майя нехай їм служить. Он як зробімо, хане, а 
ти кажеш: “Кугей старий дурень”.

ІІІ
Так минуло півроку, а за півроку горді очи Майї самі собою спустились, 

як увійшов до неї хан Саримбеть.
— Що тобі, Майє? Ти нездужаєш?
Вона відвернулась.
— Майє...
— Нема вже Майї... По що ти прийшов сюди? Іди до своїх жінок... 

Там кождий погляд куплено, кождий усміх вимушено. Вони все раді зро-
бити для свого пана, бо вони — невільниці не тілом, а всею душею. Вони 
чекають тебе... іди!..

Радісно стрепенулось серце хана Саримбетя. То були знані йому сло-
ва жіночої зависти. Майя починала його кохати і гнівалась сама на себе. 
Правда, сього вже не здобути ні силою, ні грішми. Велика сила кохання, і 
приходить воно проти волі людини, як огонь.

Тихо приступив хан Саримбеть до Майї, обійняв її та прошепотів:
— Я давно тебе люблю, Майє... Люблю з першого разу, скоро побачив.
Затремтіла Майя, як молода, зелена травичка, замкнула очи і сказала:
— Твоє коханнє забиває мене... Я се чую.
— Скажи ж, Майє, любиш ти мене?
У неї не було слів, тільки простягнулись теплі руки, а щасливе лице 

сховалось на грудях хана. 
Другого дня Майя сказала хану:
— Я тебе вчора кохала, а сегодня ненавиджу...
— За що ж, моя утіхо?
— А пам’ятаєш, як ти нищив Ґунхой? Я дивилась у вікно, як ти своїм 

конем топтав безборонних жінок і отся рука рубала жіночі голови. Так, я 
тебе ненавиджу і заразом люблю... Мене лякає се подвійне чуттє.
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— Того хана вже давно нема, Майє, як нема і Ґунхоя. Така воля Ал-
лаха... Він дає і побіду і щастє. Та й за чим тобі жалувати: ти була тільки 
полонянкою в Олой-хана...

Майя гордовито випросталася і глянула на хана потемнілими очима.
— Я була полонянкою Олой-хана, але не любила його... А от тебе 

люблю, і в тім моя біда.
— І моя, Майє...
Що то за щастє повіяло на хана Саримбетя! Не було ані дня, ані ночи, 

саме тільки щастє. Сміялася Майя, і він сміявся. Насуплювалися її чорні 
брови, і він хмурився. Вона думала, а він говорив, — і навпаки. Вони чи-
тали гадки в душі одно у одного, і се лякало їх. Іноді Майя задумувалась, 
і хан Саримбеть хмурився, мовби над їх головами переходили важкі тіни.

— Майє, знаю я, про що ти думаєш!..
Він скреготів зубами і падав на подушки в безсильній злости, чуючи, 

що багато є такого, чого не в силі вирвати навіть коханнє. Ой, як багато!.. 
Майя відчувала його гадки, і лице її блідішало, мовби вона вмирала. Дійсно, 
вона боліла і за себе, і за нього, і тим щасливіша була, чим дужче мучилась.

— Майє, не думай ні про що, — потішав її хан Саримбеть. — Що 
було, то минуло, а я щасливий теперішним... Який я щасливий, Майє!..  
Я доси навіть і в приближенню не знав, що то коханнє...

Хан Саримбеть часто говорив і думав про щастє; а все ж таки не знав, 
що то щастє. Здоровий не відчуває свого здоровля вповні, так і щасливі 
люде. Він навіть і рахубу часу згубив, а він сходив так швидко, як котиться 
колесо по добрій дорозі.

Раз Майя припала своєю гарною голівкою до грудей хана і, зачерво-
нівшись, сказала:

— Мій пане, моє щастє, моя радість, я тобі подарую скоро найбільше 
щастє, яке тільки може подарувати улюблена жінка... Твоя радість відбилася 
в моїм серці і я тобі подарую маленького хана. Справді... подарую, а сама 
вмру. Я се чую...

— Майє, світе моїх очей, диханнє моїх уст, що ти кажеш?!..
— Так, так... волі Аллаха не збагнути, ти скоро будеш батьком. 

Пам’ятай, поховаєш мене в степу на березі Кара-Куля, де віє вільний сте-
повий вітер. Се моє останнє бажаннє...

Задумавсь хан Саримбеть, а далі засміявся. Усі жінки бояться родин, 
але родять: бідні, хорі жінки, а його Майя буде мати й ліпший догляд, і 
всякі вигоди.

Все, що тільки можна купити або силою здобути, — все буде мати 
Майя.

Майя не помилилась. Приходив час її бути матір’ю, і щасливий хан 
Саримбеть доглядав її особливо, як не доглядала б її й рідна мати. Він усе 

робив для неї й спав у її покоях, як останній невільник, аби ніщо не пере-
шкаджало її спокою. Справді, вона була два рази царицею... Як він стеріг 
її сон, як догоджав найменшим її забаганкам, і який був щасливий. Спо-
дівана дитина мала покрити всю минувшість Майї, і з ним приходило на 
світ нове життє.

— Ти мене забудеш... — сумно говорила Майя із слізьми в очах. — 
Стільки у тебе гарних жінок, а Майї не буде. Тільки тінь її перелетить тут, 
де вона була така щаслива... Пам’ятай се, хане; кожда твоя радість надалі 
буде затроєна. Он тут буде невидимо ходити моя тінь... Тут я була щаслива 
своїм коротким щастєм.

Не вірив хан сим тяжким передчуттям, а вийшло так, як думала Майя.
Вона родила ханови наслідника, а сама умерла на другий день.
Хан не відходив від її постелі, і коли вона лежала мертва, все дививсь 

на неї. Навіть холодна рука смерти пожалувала сеї царської краси.
Ніколи Майя ще не була така гарна, як мертва, — лице таке поважне, 

бліде, мов вирізьблене із слоневої кости.
— Майє... Майє... Майє... — повторяв хан Саримбеть, хапаючись за 

голову. — Моя Майє... Моя дорога... Майє, ти не чуєш, не чуєш мене?!
Майя вже нічого не чула.
Хана доглядав лише старий Кугей і все говорив: — Се воля Аллаха, 

хане!.. Ми всі помремо...
— Чому ж ти не вмер, а умерла вона, моя Майя?.. — стогнав хан, 

ломлячи руки. — Ти, стара гнилице, живеш, а Майя умерла... Нема спра-
ведливости на земли. Я не вірю Аллаху...

Старий Кугей затикав уха, настрашений таким богохульством, і за-
кривав очи.

IV
Поховали Майю на високім березі озера Кара-Куль, і вільний вітер 

насипав над нею могилу.
Хан Саримбеть щодня прокидався з слізьми і з слізьми засипляв. 

Його молоде серце умерло разом з Майєю, сховалася радість, погас ясний 
світ, — нічого не лишилось ханови, крім очей, щоби оплакувати своє чорне 
горе. Остогид йому і двір, і зелені сади, і кралі жінки. Нема Майї і нічого 
не треба ханови... Нема Майї, чуєте?..

Одинока утіха лишилася ханови: щорана їхав на могилу Майї. При-
їде, пустить коня пастися, а сам сидить на могилі, гірко плаче і все кличе 
її, Майю.

— Майя... Майя... Майя... Чи чуєш ти мене? Я ж тут, я з тобою... 
Смерть нас розлучила, але вона і злучить нас. Поруч тебе ляжу я, Майє... 
Дорога, рідна Майє. Я тут... Горличко моя, світе мій, я тут!..
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— Того хана вже давно нема, Майє, як нема і Ґунхоя. Така воля Ал-
лаха... Він дає і побіду і щастє. Та й за чим тобі жалувати: ти була тільки 
полонянкою в Олой-хана...

Майя гордовито випросталася і глянула на хана потемнілими очима.
— Я була полонянкою Олой-хана, але не любила його... А от тебе 

люблю, і в тім моя біда.
— І моя, Майє...
Що то за щастє повіяло на хана Саримбетя! Не було ані дня, ані ночи, 

саме тільки щастє. Сміялася Майя, і він сміявся. Насуплювалися її чорні 
брови, і він хмурився. Вона думала, а він говорив, — і навпаки. Вони чи-
тали гадки в душі одно у одного, і се лякало їх. Іноді Майя задумувалась, 
і хан Саримбеть хмурився, мовби над їх головами переходили важкі тіни.

— Майє, знаю я, про що ти думаєш!..
Він скреготів зубами і падав на подушки в безсильній злости, чуючи, 

що багато є такого, чого не в силі вирвати навіть коханнє. Ой, як багато!.. 
Майя відчувала його гадки, і лице її блідішало, мовби вона вмирала. Дійсно, 
вона боліла і за себе, і за нього, і тим щасливіша була, чим дужче мучилась.

— Майє, не думай ні про що, — потішав її хан Саримбеть. — Що 
було, то минуло, а я щасливий теперішним... Який я щасливий, Майє!..  
Я доси навіть і в приближенню не знав, що то коханнє...

Хан Саримбеть часто говорив і думав про щастє; а все ж таки не знав, 
що то щастє. Здоровий не відчуває свого здоровля вповні, так і щасливі 
люде. Він навіть і рахубу часу згубив, а він сходив так швидко, як котиться 
колесо по добрій дорозі.

Раз Майя припала своєю гарною голівкою до грудей хана і, зачерво-
нівшись, сказала:

— Мій пане, моє щастє, моя радість, я тобі подарую скоро найбільше 
щастє, яке тільки може подарувати улюблена жінка... Твоя радість відбилася 
в моїм серці і я тобі подарую маленького хана. Справді... подарую, а сама 
вмру. Я се чую...

— Майє, світе моїх очей, диханнє моїх уст, що ти кажеш?!..
— Так, так... волі Аллаха не збагнути, ти скоро будеш батьком. 

Пам’ятай, поховаєш мене в степу на березі Кара-Куля, де віє вільний сте-
повий вітер. Се моє останнє бажаннє...

Задумавсь хан Саримбеть, а далі засміявся. Усі жінки бояться родин, 
але родять: бідні, хорі жінки, а його Майя буде мати й ліпший догляд, і 
всякі вигоди.

Все, що тільки можна купити або силою здобути, — все буде мати 
Майя.

Майя не помилилась. Приходив час її бути матір’ю, і щасливий хан 
Саримбеть доглядав її особливо, як не доглядала б її й рідна мати. Він усе 

робив для неї й спав у її покоях, як останній невільник, аби ніщо не пере-
шкаджало її спокою. Справді, вона була два рази царицею... Як він стеріг 
її сон, як догоджав найменшим її забаганкам, і який був щасливий. Спо-
дівана дитина мала покрити всю минувшість Майї, і з ним приходило на 
світ нове життє.

— Ти мене забудеш... — сумно говорила Майя із слізьми в очах. — 
Стільки у тебе гарних жінок, а Майї не буде. Тільки тінь її перелетить тут, 
де вона була така щаслива... Пам’ятай се, хане; кожда твоя радість надалі 
буде затроєна. Он тут буде невидимо ходити моя тінь... Тут я була щаслива 
своїм коротким щастєм.

Не вірив хан сим тяжким передчуттям, а вийшло так, як думала Майя.
Вона родила ханови наслідника, а сама умерла на другий день.
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на неї. Навіть холодна рука смерти пожалувала сеї царської краси.
Ніколи Майя ще не була така гарна, як мертва, — лице таке поважне, 

бліде, мов вирізьблене із слоневої кости.
— Майє... Майє... Майє... — повторяв хан Саримбеть, хапаючись за 
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— Чому ж ти не вмер, а умерла вона, моя Майя?.. — стогнав хан, 

ломлячи руки. — Ти, стара гнилице, живеш, а Майя умерла... Нема спра-
ведливости на земли. Я не вірю Аллаху...
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горе. Остогид йому і двір, і зелені сади, і кралі жінки. Нема Майї і нічого 
не треба ханови... Нема Майї, чуєте?..

Одинока утіха лишилася ханови: щорана їхав на могилу Майї. При-
їде, пустить коня пастися, а сам сидить на могилі, гірко плаче і все кличе 
її, Майю.

— Майя... Майя... Майя... Чи чуєш ти мене? Я ж тут, я з тобою... 
Смерть нас розлучила, але вона і злучить нас. Поруч тебе ляжу я, Майє... 
Дорога, рідна Майє. Я тут... Горличко моя, світе мій, я тут!..
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Голосно кличе Майю молодий хан, а вітер розвіває його голосіннє, — 
тільки вільний степовий вітер чує ханське горе, та зелена степова трава, та 
ясні зорі. І ні від кого нема відповіди ханови... Сам він з своїм горем.

Цілими годинами сидить хан на крутім березі та дивиться на шовковий 
рівень степового озера, обложений зеленими віями очеретів, немов рамою 
з дорогого оксамиту. Чи давно він їздив сюди на лови, і тішилось ханське 
серце, а тепер ханови нічого не треба. Майє, Майє... Все ти забрала з со-
бою, лишила саме чорне горе. Хане Саримбеть, чи чуєш? — Де там хан, 
нема й хана, як нема Майї, ходить саме чорне горе, і плаче, і нарікає. Нема 
ханів — се люди видумали... Якби він був дужший від инших, він затримав 
би Майю, відігрів би своїм диханням її руки, як вони холодніли, відкрив би 
своїми поцілунками її чудові очи, а теплотою свого серця зігрів би сі груди... 
Живуть же інші жінки?... Ой Майє, Майє... Нема Майї, нема й хана!..

Так минув і рік, і другий, і третій. 
По-давньому сумує хан Саримбеть, по-давньому їздить на могилку 

Майї, по-давньому плаче над нею і голосно кличе її, Майю, і по-давньому 
ніхто йому не відповідає. Схуд, постарівся хан, наче прожив трийцять літ, 
а в бороді вже блищиться сивий волос. Хан Саримбеть старієся, а молодий 
хан, син Майї, росте: в нім прокинулась краса матери. Та не тішить хана і 
коханий син... Нудно йому у себе в дворі, остогидло, все наскучило.

— Кугею, старий лисе, мені наскучило бути ханом, — сказав Саримбеть 
свому старому дораднику. — Справді наскучило... Я лишаю вам ханом сина 
Майї, а сам піду. Не стає у мене більше сили... Який з мене хан, коли не 
міг я зберегти дану мені від Аллаха перлину?

Низенько поклонився хитрий Кугей, щасливий тим, що може правити 
всім, поки малий хан підростає. У всякого були свої гадки... Так і пішов хан 
Саримбеть із Шібе, порозсилавши жінки і полишивши всі скарби. Навіть не 
взяв він з собою другого убрання. Пощо?... Адже й хан, і останній старець 
однако лежатимуть в земли, пощо ж обтяжати себе зайвим убраннєм? Так 
і вчинив хан; убрав дранку дервіша, взяв його торбу й палицю та й пішов 
із Шібе.

Оселився Саримбеть на березі Кара-Куль коло могили Майї. Викопав 
копанку і живе як пустельник. Перечитав він багато мудрих книг, довго, ба-
гато молився і тисячу раз передумав все своє життє, повне легкодушних утіх, 
марних бажань і думок. Не бачив він тоді тої безодні, що була під ногами...

Кождий день, кожда година, пережита з Майєю, була скарбом, а він 
його не завважав, засліплений своїм щастєм. І так живуть всі люде, обвіяні 
щасливою сліпотою...

Жив Саримбеть на березі Кара-Куль до самої смерти, аж став сивим 
і немічним дідом. До нього приходили здалека — розповісти якесь горе і 
навчитися мудрости. Еге, постарівся Саримбеть, і очи вже зле виділи, а він 

все плакав за своєю Майєю, наче вона тільки вчера вмерла. Адже ж вона 
показала йому світ життя, вона віддала йому серце й душу, і прокинулось 
його серце...

— Майє, чи чуєш ти мене? — говорив він щодня на могилі своєї 
коханої. — Вже скоро я прийду до тебе, Майє, моє щастє, моя утіхо... 
Скоро, скоро!..

Саримбеть викопав поруч могилу собі і спав у ній, аби бути близше до 
неї, до Майї.

Одного разу він молився і чує незнайомий голос.
— Хане Саримбеть...
— Нема тут ніякого хана, а єсть старець Саримбеть.
— Ти мене не пізнаєш?
Подивився Саримбеть — стоїть перед ним старий-старий чоловік з 

пожовклою зі старости бородою.
— Я хан Олой...
— А, се ти... що ж, сідай коло мене: місця досить. 
Вони довго сиділи і мовчали.
— Саримбетю, багато ти розлив безпотрібної крови, але й викупив єї 

своїм подвигом. Я прийшов миритися з тобою.
Заплакав Саримбеть, пригадуючи, як знищено Ґунхой, та й сказав:
— Поховай мене поруч із Майєю, хане Олой... Я завтра вмру. Бачив я 

тут на озері чудо. Як я був ханом і їздив на озеро на лови, то забив лебідку. 
Чудова птиця лебідь... Як я перебрався сюди, то лебідь, зіставшись без 
лебідки, кожду весну прилітав сюди, щорана випливав на озеро та жалібно 
кликав свою лебідку. Трийцять літ прилітав він, трийцять літ сумував, а 
востаннє прилетів, підійнявся високо-високо та й кинувся на землю. Я се 
бачив та й подумав, о скілько людина гірша навіть від дурного птаха... Моя 
Майя відкрила мені очи, і я знаю тільки одно щастє, аби мене поховали 
поруч із нею.

Справдились слова праведного чоловіка; як хан Олой прокинувся 
другого дня, Саримбеть був уже неживий. Колишній смертельний ворог 
поховав його поруч із Майєю.

Так було, і тепер на високім березі озера Кара-Куль видна подвійна 
могила хана Саримбетя з прекрасною Майєю. Здалека приходять люде, 
щоб поклонитися їх останкам: так любили вони одно одного... Якраз по 
сто літах плем’я Ґунхоїв напало на Шібе і зруйнувало се місто, як перше 
зруйновано Ґунхой. То вчинив внук Олой-хана. Все винищено, випалено 
і зруйновано. Але самі вороги не рушили могили Майї, а внук хана Олоя 
сам приїхав на святе місце і сплакав.

— Хан Саримбеть показав, як треба любити, — сказав він. — Все 
минає, нищиться, щезає, лишається тільки любов.
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Голосно кличе Майю молодий хан, а вітер розвіває його голосіннє, — 
тільки вільний степовий вітер чує ханське горе, та зелена степова трава, та 
ясні зорі. І ні від кого нема відповіди ханови... Сам він з своїм горем.

Цілими годинами сидить хан на крутім березі та дивиться на шовковий 
рівень степового озера, обложений зеленими віями очеретів, немов рамою 
з дорогого оксамиту. Чи давно він їздив сюди на лови, і тішилось ханське 
серце, а тепер ханови нічого не треба. Майє, Майє... Все ти забрала з со-
бою, лишила саме чорне горе. Хане Саримбеть, чи чуєш? — Де там хан, 
нема й хана, як нема Майї, ходить саме чорне горе, і плаче, і нарікає. Нема 
ханів — се люди видумали... Якби він був дужший від инших, він затримав 
би Майю, відігрів би своїм диханням її руки, як вони холодніли, відкрив би 
своїми поцілунками її чудові очи, а теплотою свого серця зігрів би сі груди... 
Живуть же інші жінки?... Ой Майє, Майє... Нема Майї, нема й хана!..

Так минув і рік, і другий, і третій. 
По-давньому сумує хан Саримбеть, по-давньому їздить на могилку 

Майї, по-давньому плаче над нею і голосно кличе її, Майю, і по-давньому 
ніхто йому не відповідає. Схуд, постарівся хан, наче прожив трийцять літ, 
а в бороді вже блищиться сивий волос. Хан Саримбеть старієся, а молодий 
хан, син Майї, росте: в нім прокинулась краса матери. Та не тішить хана і 
коханий син... Нудно йому у себе в дворі, остогидло, все наскучило.

— Кугею, старий лисе, мені наскучило бути ханом, — сказав Саримбеть 
свому старому дораднику. — Справді наскучило... Я лишаю вам ханом сина 
Майї, а сам піду. Не стає у мене більше сили... Який з мене хан, коли не 
міг я зберегти дану мені від Аллаха перлину?

Низенько поклонився хитрий Кугей, щасливий тим, що може правити 
всім, поки малий хан підростає. У всякого були свої гадки... Так і пішов хан 
Саримбеть із Шібе, порозсилавши жінки і полишивши всі скарби. Навіть не 
взяв він з собою другого убрання. Пощо?... Адже й хан, і останній старець 
однако лежатимуть в земли, пощо ж обтяжати себе зайвим убраннєм? Так 
і вчинив хан; убрав дранку дервіша, взяв його торбу й палицю та й пішов 
із Шібе.

Оселився Саримбеть на березі Кара-Куль коло могили Майї. Викопав 
копанку і живе як пустельник. Перечитав він багато мудрих книг, довго, ба-
гато молився і тисячу раз передумав все своє життє, повне легкодушних утіх, 
марних бажань і думок. Не бачив він тоді тої безодні, що була під ногами...

Кождий день, кожда година, пережита з Майєю, була скарбом, а він 
його не завважав, засліплений своїм щастєм. І так живуть всі люде, обвіяні 
щасливою сліпотою...

Жив Саримбеть на березі Кара-Куль до самої смерти, аж став сивим 
і немічним дідом. До нього приходили здалека — розповісти якесь горе і 
навчитися мудрости. Еге, постарівся Саримбеть, і очи вже зле виділи, а він 

все плакав за своєю Майєю, наче вона тільки вчера вмерла. Адже ж вона 
показала йому світ життя, вона віддала йому серце й душу, і прокинулось 
його серце...

— Майє, чи чуєш ти мене? — говорив він щодня на могилі своєї 
коханої. — Вже скоро я прийду до тебе, Майє, моє щастє, моя утіхо... 
Скоро, скоро!..

Саримбеть викопав поруч могилу собі і спав у ній, аби бути близше до 
неї, до Майї.

Одного разу він молився і чує незнайомий голос.
— Хане Саримбеть...
— Нема тут ніякого хана, а єсть старець Саримбеть.
— Ти мене не пізнаєш?
Подивився Саримбеть — стоїть перед ним старий-старий чоловік з 

пожовклою зі старости бородою.
— Я хан Олой...
— А, се ти... що ж, сідай коло мене: місця досить. 
Вони довго сиділи і мовчали.
— Саримбетю, багато ти розлив безпотрібної крови, але й викупив єї 

своїм подвигом. Я прийшов миритися з тобою.
Заплакав Саримбеть, пригадуючи, як знищено Ґунхой, та й сказав:
— Поховай мене поруч із Майєю, хане Олой... Я завтра вмру. Бачив я 

тут на озері чудо. Як я був ханом і їздив на озеро на лови, то забив лебідку. 
Чудова птиця лебідь... Як я перебрався сюди, то лебідь, зіставшись без 
лебідки, кожду весну прилітав сюди, щорана випливав на озеро та жалібно 
кликав свою лебідку. Трийцять літ прилітав він, трийцять літ сумував, а 
востаннє прилетів, підійнявся високо-високо та й кинувся на землю. Я се 
бачив та й подумав, о скілько людина гірша навіть від дурного птаха... Моя 
Майя відкрила мені очи, і я знаю тільки одно щастє, аби мене поховали 
поруч із нею.

Справдились слова праведного чоловіка; як хан Олой прокинувся 
другого дня, Саримбеть був уже неживий. Колишній смертельний ворог 
поховав його поруч із Майєю.

Так було, і тепер на високім березі озера Кара-Куль видна подвійна 
могила хана Саримбетя з прекрасною Майєю. Здалека приходять люде, 
щоб поклонитися їх останкам: так любили вони одно одного... Якраз по 
сто літах плем’я Ґунхоїв напало на Шібе і зруйнувало се місто, як перше 
зруйновано Ґунхой. То вчинив внук Олой-хана. Все винищено, випалено 
і зруйновано. Але самі вороги не рушили могили Майї, а внук хана Олоя 
сам приїхав на святе місце і сплакав.

— Хан Саримбеть показав, як треба любити, — сказав він. — Все 
минає, нищиться, щезає, лишається тільки любов.
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Д. МАМІН-СИБІРЯК. БАЙМАГАН

І
Гарний киргизький степ, гарне блакитне небо, що нависло над ним, як 

безкрая баня, гарні зоряні степові ночі, але над усе найліпший новий кіш1 
старого Хайбібули, де він живе разом з своєю старою Ужіпою та молодень-
кою донькою Гольдзейн. Так думає молодий Баймаган, парубок Хайбібули, 
думає та й співає:

— На небі зорі і в коші Хайбібули зорі...
Там і вночі світить сонце!

А в голові Баймагана гадки, наче птиці.
— У мене багато, багато гадок, і всі вони, як перекотиполе в степу, хи-

ляться в оден бік, — казав Баймаган, пасучи з другим парубком Урмугузом 
табун кобил. — У Хайбібули всего багато... Старий лис розкошує, як сир 
в сметані, а я нічого не візьму за свої гадки, Урмугузе.

— Дурень ти, Баймагане, — ліниво відповів Урмугуз, киваючись на 
високім киргизькім сідлі. — Які гадки можуть мати такі бідаки, як я і ти?... 
Ти дурний, Баймагане, а Хайбібула розумний... У Хайбібули двіста коней 
ходять в степу, у Хайбібули п’ять найліпших іноходців2, у Хайбібули новий 
кіш, ціла скриня грошей і гарна донька. Бідаки мусять мати одну гадку: аби 
не лягти голодному спати.

Прикро Баймагану чути такі слова від товариша, що ніколи ні про що не 
думає, наче киргизький баран. Еге, Баймаган бідак, та се не перешкоджає 
йому бачити і чути те, чого не бачить тільки Урмугуз.

У Баймагана кождого разу затріпочеться серце, як підстрілений птах, 
коли він ввечері вертається з табуном кобил до кошів. Сі коші здалека — 
наче загублені в степу шапки, одна більша, а дві маленькі. З більшої весело 
куриться холодними ночами синій димок: се стара Ужіпа все щось варить, 
аби догодити чоловікови. От коло сего огнища в коші старого лиса Хайбібули 
б’ється молодече серце бідака Баймагана, бо разом з димом розлягається 
вечорами з коша пісня красуні Гольдзейн. 

ІІ
У Хайбібули кіш новий, варт з п’ятсот рублів; він зроблений з найліп-

ших білих повстей, а всередині по стінах повішані дорогі бухарські килими. 
Тут стоять і скрині, наложені всяким добром — сорочками, бешметами3, 

1 Кіш — округле киргизьке шатро, зроблене з повсти.
2 Дорогі коні під верх, що не біжать, а мають свій особливий, дуже рівний хід.
3 Бешмет — довгий кафтан до стану, противність широкому халату.

халатами. Гольдзейн має свою скриню, ціла пооббивана білою бляхою, наче 
срібна; там складається посаг для того щасливого, що дістане Гольдзейн.

— Хто дасть калим1 зі ста коней і п’ятсот рублів грошима, тому і від-
дам Гольдзейн, — хвалиться Хайбібула, як нап’ється з гістьми кумису. — 
Хай молодий буде і без голови, мені однаково... Сто коней і п’ятсот рублів 
грошима.

Напившись, Хайбібула неминуче свариться з жінкою, і кождий раз 
каже:

— Ти мені наскучила, Ужіпо... От дістану калим за Гольдзейн і просто 
з грішми поїду під Семипалатинськ: там живуть в кошах два брати: Кош-
гільда і Яшгільда, багаті киргизи, і в обох по молоденькій доньці. Котру 
схочу — і візьму, а тобі, старій шкапі, час відпочити.

Тимчасом, як Гольдзейн весело виспівує свої пісні, стара Ужіпа гірко 
плаче, бо Хайбібула неминуче ожениться з молоденькою і зжене зі світа її, 
Ужіпу. Він вже дві жінки бив — аж у гріб загнав, вона третя — і її зажене. 
Старий вовк любить молоду козину, і збавити чоловіка йому — то нічого, 
а всі мають його за доброго, ласкавого для жінки чоловіка.

— Ліпше мені вже самій умерти... — думає Ужіпа, думає та й плаче, 
згадуючи молоді часи, коли ще мала щоки рум’яні, очи світились, сама була 
тілиста та біла, і Хайбібула говорив її облесні, ласкаві слова.

Скоро знищилась краса Ужіпи. Безсонні ночі, праця, діти, штурханці 
чоловіка розвіяли з вітром дівочу красу, а Хайбібула її ж таки ще й дорікає 
дорогим калимом. Ніхто не жалує старої, а Гольдзейн навмисне відвертаєся, 
аби не бачити материних сліз. Дурна дівка тільки й думає, як найскорше 
вискочити замуж за багатого, а рідну матір не має вона й за чужу.

Якось-то п’яний Хайбібула тяжко побив Ужіпу, ледве вирвалась від 
него. Втікла і сховалась за кошем. Ніч була темна, а на серці в Ужіпи було 
ще темніше. Стала вона собі благати смерти, бо нікому-нікому, ані одному 
чоловікові її не шкода.

— Е, Ужіпо, не плач, — прошепотів знайомий голос над самим ухом 
старої.

— Се ти, Баймагане?
— Я; я все бачу і знаю. Почекай, от оженюся з Гольдзейн, тоді і тебе 

возьму до себе. Добре будем жити.
— Ти збожеволів?... Ти нічого не маєш.
— Е, чекай, все матиму... Старий лис Хайбібула сам буде мене запо-

бігати. От який з мене чоловік, Ужіпо!
Се привітне слово дурного парубка загріло душу Ужіпи, як соняшний 

промінь, і стало її шкода Баймагана.

1 Калим — викуп, що дає молодий за молоду її батькови.
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Д. МАМІН-СИБІРЯК. БАЙМАГАН

І
Гарний киргизький степ, гарне блакитне небо, що нависло над ним, як 

безкрая баня, гарні зоряні степові ночі, але над усе найліпший новий кіш1 
старого Хайбібули, де він живе разом з своєю старою Ужіпою та молодень-
кою донькою Гольдзейн. Так думає молодий Баймаган, парубок Хайбібули, 
думає та й співає:

— На небі зорі і в коші Хайбібули зорі...
Там і вночі світить сонце!

А в голові Баймагана гадки, наче птиці.
— У мене багато, багато гадок, і всі вони, як перекотиполе в степу, хи-

ляться в оден бік, — казав Баймаган, пасучи з другим парубком Урмугузом 
табун кобил. — У Хайбібули всего багато... Старий лис розкошує, як сир 
в сметані, а я нічого не візьму за свої гадки, Урмугузе.

— Дурень ти, Баймагане, — ліниво відповів Урмугуз, киваючись на 
високім киргизькім сідлі. — Які гадки можуть мати такі бідаки, як я і ти?... 
Ти дурний, Баймагане, а Хайбібула розумний... У Хайбібули двіста коней 
ходять в степу, у Хайбібули п’ять найліпших іноходців2, у Хайбібули новий 
кіш, ціла скриня грошей і гарна донька. Бідаки мусять мати одну гадку: аби 
не лягти голодному спати.

Прикро Баймагану чути такі слова від товариша, що ніколи ні про що не 
думає, наче киргизький баран. Еге, Баймаган бідак, та се не перешкоджає 
йому бачити і чути те, чого не бачить тільки Урмугуз.

У Баймагана кождого разу затріпочеться серце, як підстрілений птах, 
коли він ввечері вертається з табуном кобил до кошів. Сі коші здалека — 
наче загублені в степу шапки, одна більша, а дві маленькі. З більшої весело 
куриться холодними ночами синій димок: се стара Ужіпа все щось варить, 
аби догодити чоловікови. От коло сего огнища в коші старого лиса Хайбібули 
б’ється молодече серце бідака Баймагана, бо разом з димом розлягається 
вечорами з коша пісня красуні Гольдзейн. 

ІІ
У Хайбібули кіш новий, варт з п’ятсот рублів; він зроблений з найліп-

ших білих повстей, а всередині по стінах повішані дорогі бухарські килими. 
Тут стоять і скрині, наложені всяким добром — сорочками, бешметами3, 

1 Кіш — округле киргизьке шатро, зроблене з повсти.
2 Дорогі коні під верх, що не біжать, а мають свій особливий, дуже рівний хід.
3 Бешмет — довгий кафтан до стану, противність широкому халату.

халатами. Гольдзейн має свою скриню, ціла пооббивана білою бляхою, наче 
срібна; там складається посаг для того щасливого, що дістане Гольдзейн.

— Хто дасть калим1 зі ста коней і п’ятсот рублів грошима, тому і від-
дам Гольдзейн, — хвалиться Хайбібула, як нап’ється з гістьми кумису. — 
Хай молодий буде і без голови, мені однаково... Сто коней і п’ятсот рублів 
грошима.

Напившись, Хайбібула неминуче свариться з жінкою, і кождий раз 
каже:

— Ти мені наскучила, Ужіпо... От дістану калим за Гольдзейн і просто 
з грішми поїду під Семипалатинськ: там живуть в кошах два брати: Кош-
гільда і Яшгільда, багаті киргизи, і в обох по молоденькій доньці. Котру 
схочу — і візьму, а тобі, старій шкапі, час відпочити.

Тимчасом, як Гольдзейн весело виспівує свої пісні, стара Ужіпа гірко 
плаче, бо Хайбібула неминуче ожениться з молоденькою і зжене зі світа її, 
Ужіпу. Він вже дві жінки бив — аж у гріб загнав, вона третя — і її зажене. 
Старий вовк любить молоду козину, і збавити чоловіка йому — то нічого, 
а всі мають його за доброго, ласкавого для жінки чоловіка.

— Ліпше мені вже самій умерти... — думає Ужіпа, думає та й плаче, 
згадуючи молоді часи, коли ще мала щоки рум’яні, очи світились, сама була 
тілиста та біла, і Хайбібула говорив її облесні, ласкаві слова.

Скоро знищилась краса Ужіпи. Безсонні ночі, праця, діти, штурханці 
чоловіка розвіяли з вітром дівочу красу, а Хайбібула її ж таки ще й дорікає 
дорогим калимом. Ніхто не жалує старої, а Гольдзейн навмисне відвертаєся, 
аби не бачити материних сліз. Дурна дівка тільки й думає, як найскорше 
вискочити замуж за багатого, а рідну матір не має вона й за чужу.

Якось-то п’яний Хайбібула тяжко побив Ужіпу, ледве вирвалась від 
него. Втікла і сховалась за кошем. Ніч була темна, а на серці в Ужіпи було 
ще темніше. Стала вона собі благати смерти, бо нікому-нікому, ані одному 
чоловікові її не шкода.

— Е, Ужіпо, не плач, — прошепотів знайомий голос над самим ухом 
старої.

— Се ти, Баймагане?
— Я; я все бачу і знаю. Почекай, от оженюся з Гольдзейн, тоді і тебе 

возьму до себе. Добре будем жити.
— Ти збожеволів?... Ти нічого не маєш.
— Е, чекай, все матиму... Старий лис Хайбібула сам буде мене запо-

бігати. От який з мене чоловік, Ужіпо!
Се привітне слово дурного парубка загріло душу Ужіпи, як соняшний 

промінь, і стало її шкода Баймагана.

1 Калим — викуп, що дає молодий за молоду її батькови.
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— Аллах великий, Аллах має всего багато, чи тяжко Аллаху кинути 
капку щастя Баймаганови? Все може бути...

— Слухай-но, Баймагане, ніколи не женися з Гольдзейн, — шепотіла 
стара Ужіпа, — у неї вовча кров... Оженись ліпше з Макен: от моя добра 
рада за твоє добре слово всіма позабутій бабі.

III
Коло коша Хайбібули на узбіччі стояли два старі, діраві коші, де жили 

пастухи й парубки. В однім жив кривий пастух Газіз з донькою Макен, в 
другім — Баймаган із Урмугузом. Дуже нужденно було в коші Газіза, а 
у Баймагана з Урмугузом і зовсім не було нічого, окрім хазяйських сідел 
та різних хомутів. Спали обидва парубки на кінських дергах. Через пере-
палені повсті пекло сонце і ллявся дощ, наче Аллах щодня хотів пробувати 
терпеливість молодих пастухів.

Усе господарство Газіза вела Макен, вона ж завсігди помагала старій 
Ужіпі, ніби наймичка, хоч скупий Хайбібула не давав її й шага, хіба подарує 
коли переходжену одежу Гольдзейн. Макен працювала як кінь, а убиралась 
трохи не в лахміттє. При роботі вона співала сумні пісні і кождого разу 
затихала, як коло неї переходив Баймаган.

— Він добрий хлопець, — говорила Ужіпа, не називаючи Баймагана 
на ймення.

— Добрий, та не для мене... — казала на те Макен і тяжко зітхала.
Аллах дивно порядкує людські справи: Урмугуз кохався в Макен, Ма-

кен кохалася в Баймагані, а Баймаган — в пишній Гольдзейн. Баранчуками1 
вони росли всі вкупі, а потім он що вийшло.

Старий Газіз бачив усе отсе, але мовчав, бо Аллах великий, знає ліпше 
за нас, як і що чинити. Урмугуз думав собі, що Макен — перша красуня 
в цілім киргизькім степу і що Гольдзейн причарувала дурного Баймагана 
своїми піснями та дорогими убраннями. В свята Гольдзейн все пишалася в 
шовковім пасястім бешметі, своє чорне волосся заплітала у дрібушки, брала 
дорогі важкі ковтки, а груди завішувала срібними та золотими дукачами і 
весело дзвонила ними, ходячи. Баймаган довго дивився на неї, роззявив-
ши рота, та розщибався, щоб чимсь прислужитись, але пишна красуня не 
зважала на Баймагана, іноді тільки любила поглузувати з нього, особливо 
як при тім була й Макен.

— Баймагане, скоро ти матимеш сто коней і п’ятсот рублів грішми? — 
питала Гольдзейн, підштовхуючи Макен. — Уважай, ще мені наскучить 
чекати і як раз вийду за іншого... Я вже маю трьох женихів.

Гольдзейн весело сміялася, а у Баймагана серце упадало від сего сміху. 
І чим більше вона глузувала з нього, тим більше він її любив.

1 Баранчук — дитина. 

Тих клятих сто коней бідний пастух часто бачив у сні, а грошей на-
віть шукав у себе під головою. Перестала б Гольдзейн з него глузувати, 
якби він приніс Хайбібулі п’ятсот рублів старими срібними карбованцями 
та поставив у полі свій власний табун коней... Тільки сто коней і п’ятсот 
рублів! Баймаган вдень і вночі думав, як би здобути дорогий калим, і схуд 
та ходив як не свій.

Хайбібула сам був давніше бідаком, і цілий степ знає, звідки прийшло 
його багатство: він спочатку сам крав коні на уральській козачій лінії*, а 
потім став тільки перепродувати крадену худобу.

— Се тільки люде так верзуть з зависти, — говорив кривий Газіз. — 
Аллах все бачить...

IV
Баймаган зненавидів Хайбібулу й позаочи лаяв його остатними слова-

ми. Тоді не забував він і грубого черева Хайбібули, і його червоного носа, і 
сивої голови, що думала за молоденьких дівчаток. Як старий в призначені 
години виходив з коша молитись, розстелював під ноги килимок і падав на 
лице, притуливши долоні до ух, Баймаган відчував глубоку відразу до сього 
старого дурисвіта, що хоче обдурити й самого Аллаха.

— Здається, я вбив би сього старого лиса! — казав Баймаган свому 
приятелеви Урмугузу. — Його гроші здобуті кров’ю, він збавив дві жінки, 
тепер напосівся на третю й хоче оженитися з четвертою, аби загріти свою 
стару вовчу кров молодою... Страх ненавиджу я сього Хайбібулу!

Хитрий дід помітив, як скоса поглядає на нього Баймаган, і часом любив 
поглузувати з нього. Безсильна злість бідака потішала Хайбібулу.

Одного разу в свято, як у коші і перед кошем седіли гості, Хайбібула 
сказав Баймагану:

— Баймагане, покажи гостям гнідого іноходця... Але чекай, у тебе 
заяче серце, нехай приведе коня Урмугуз.

Се він сказав навмисно, аби подражнити Баймагана і потішити гостей 
навіженою їздою. Гнідий іноходець — був то ще не виїжджений кінь і 
нікому не давав на себе сісти. Образа дуже зачепила за серце Баймагана, 
і він схотів показати всім, що нічого не боїться, й Хайбібула даремно його 
зневажає.

Іноходця ледве зловили двома волосяними арканами, привели до коша, 
й Баймаган, як птиця, вискочив на спину коня, що трясся від страху.

— Диви, не впади! — крикнув слідом Хайбібула.
Розпочались божевільні гони на невиїждженім коні, що силкувався 

скинути їздця. А Баймаган бачив тільки усміхнене лице Гольдзейн, що 
дивилась на нього разом з гістьми з коша. Еге, він приведе до коша коня 
покірного, як вівцю, або не побачить Гольдзейн, як свого уха.
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— Аллах великий, Аллах має всего багато, чи тяжко Аллаху кинути 
капку щастя Баймаганови? Все може бути...

— Слухай-но, Баймагане, ніколи не женися з Гольдзейн, — шепотіла 
стара Ужіпа, — у неї вовча кров... Оженись ліпше з Макен: от моя добра 
рада за твоє добре слово всіма позабутій бабі.

III
Коло коша Хайбібули на узбіччі стояли два старі, діраві коші, де жили 

пастухи й парубки. В однім жив кривий пастух Газіз з донькою Макен, в 
другім — Баймаган із Урмугузом. Дуже нужденно було в коші Газіза, а 
у Баймагана з Урмугузом і зовсім не було нічого, окрім хазяйських сідел 
та різних хомутів. Спали обидва парубки на кінських дергах. Через пере-
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1 Баранчук — дитина. 

Тих клятих сто коней бідний пастух часто бачив у сні, а грошей на-
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скинути їздця. А Баймаган бачив тільки усміхнене лице Гольдзейн, що 
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Кінь і чоловік якийсь час борикались страшенно. Баймаган вже чув, 
що кінь починає притомлюватись і незабаром буде в його руках, як дитина. 
Але в тій хвилі кінь несподівано скочив набік, і Баймаган злетів на землю. 
Все те сталось за одну секунду, несамовита худобина з подвоєною силою 
полетіла в степ, силкуючись увільнитися від їздця, що волікся на аркані. 
Баймаган міцно тримав мотуз обома руками і постановив ліпше вмерти, 
ніж упустити коня.

За півгодини іноходець вернувся сам, а Баймагана знайшли в степу без 
пам’яти. Він лежав весь побитий, голова, лице і плечі були всі в глибоких 
ранах від кінських копит.

V
Баймаган лежить у своїм діравім коші. Його доглядає стара Ужіпа, що 

знає багато степового зілля. Іноді заходить до коша Макен і мовчки сідає 
коло дверей. Хорий нікого не пізнає, і все йому привиджується. Йому 
страшенно тяжко, і все здається, що він жене на тім клятім іноходці. Кінь 
кjпає його задніми ногами просто в голову, і Баймаган страшно скрикує. 
Довго, довго тягає його степом скажена коняка, а як він відкриває очи, 
бачить над собою діраву повсть свого коша і чує, мов крізь сон, голос Ужіпи:

— Не рухайся, Баймагане... Будеш жити, як не будеш рухатись. Все 
добре.

Баймаган уважає, аби лежати спокійно, хоч йому страх як хочеться під-
вести голову: в коші хтось стиха плаче, а хто заплаче над ним, сиротою без 
батька, без матері? Гей, чому не вмер він там, у степу, де волочив його кінь!..

Потім Баймагану раптом стало так легко і так гарно — зовсім добре. Він 
виздоровів. Та ні, годі вже служити старому лису Хайбібулі! Бувайте здо-
рові всі: і кривий Газіз, і Урмугуз, і Макен, і Ужіпа... З Гольдзейн Баймаган 
не попрощався, бо надто важко було б йому побачити її глузливий усміх.

— Нічого, побачимось! — потішає себе Баймаган, простуючи в степ, 
де зрідка стирчали киргизькі коші, наче обголені татарські голови в тюбе-
тейках1. — Треба жити, як старий лис Хайбібула.

Баймаган скоро знайшов собі роботу — з його став завзятий баран-
тач2. У степу він відбивав вівці у чабанів, у козаків і “русских” крав коней, 
і скрізь стали лякатись вже самого його імени. Кілька разів ловили його й 
били просто по голові, наче всі знали, де в нього болюче місце.

За кілька років такої роботи Баймаган мав уже готовий калим за Голь-
дзейн і як орел полетів до старого Хайбібули.

— От тобі калим, — сказав Баймаган, висипаючи перед старим давні 
карбованці.

1 Ярмулка.
2 Злодій-розбійник, від “баранти” — овець.

— Розумний з тебе чоловік, — казав задумано Хайбібула, рахуючи 
гроші. — Ну, маєш Гольдзейн... Такої красуні не знайдеш аж до самого 
Семипалатинська. Що ж, маєш щастє, а я дуже радий. Макен теж вийшла 
за Урмугуза, я й калим заплатив за него. Ану, почоломкаємось.

VI
Побіч коша Хайбібули виріс новий кіш Баймагана. В нім жилося дуже 

весело. Гольдзейн цілими днями виспівувала свої пісні, Баймаган лежав на 
килимі та пив кумис. Як йому наскучило забавлятись самому, він посилав 
по Хайбібулу і частував старого.

— Розумний з тебе чоловік, Баймагане, — кождого разу казав Хай-
бібула і усміхався старим, беззубим ротом. — Постарівся я... от і борода 
сива, і очі слезять, і зубів не стало. А колись-то я вмів добувати гріш. Треба 
тобі показати всі нори і проходи, а мені час відпочити.

І старий лис Хайбібула учив Баймагана усяких штук, вказував йому 
всіх своїх знайомих і товаришів промислу, а Баймаган слухав і дивувався, 
що Хайбібула зовсім не такий лихий чоловік, як він думав давніше. Навіть 
дуже добрий чоловік сей Хайбібула, як поміркувати; а що він промишляє 
злодійством, то не оден він і грішний перед Аллахом.

Як Хайбібула вигнав стару Ужіпу і оженився з чотирнайцятьлітньою 
Аяш, донькою Кошгільди, про котру він здавна говорив, і тоді Баймаган не 
винуватив старого. Хайбібула ще в силі, а Ужіпа ледве волочить свої старі 
ноги. Так хоче Аллах, що одно дерево цвіте, а друге сохне. Розуміється,  
Аяш замолода для такого беззубого діда, як Хайбібула, але старому вже 
недовго лишилося веселити своє серце — най ще потішиться при кінці 
свого віку.

Стара Ужіпа прийшла до Баймагана і сказала:
— Чоловік мене прогнав, а я стара... Пам’ятаєш, як ти обіцяв взяти 

мене до себе, як оженишся з Гольдзейн?..
— Я сього не казав, стара шкапо!.. — закричав Баймаган. — Се ти 

сама все вигадала...
Баймаганови було соромно своєї брехні, і він ще гірше розсердився.
— То не наша річ судити вас з батьком, — відповіла матері Гольдзейн, 

що все притакувала чоловікови. — Ми не хочемо з ніким сваритись, живіть 
собі, як знаєте.

Нічого на се не сказала стара Ужіпа й пішла, її прийняв до свого драного 
коша Урмугуз.

— Я вже разом буду вас старих годувати, — сказав він, — от Газіз 
живе, живи й ти.

Тісно було в коші Урмугуза, але Макен знайшла куток для старої, зо-
всім прибитої горем. Се роззлостило Баймагана.
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винуватив старого. Хайбібула ще в силі, а Ужіпа ледве волочить свої старі 
ноги. Так хоче Аллах, що одно дерево цвіте, а друге сохне. Розуміється,  
Аяш замолода для такого беззубого діда, як Хайбібула, але старому вже 
недовго лишилося веселити своє серце — най ще потішиться при кінці 
свого віку.

Стара Ужіпа прийшла до Баймагана і сказала:
— Чоловік мене прогнав, а я стара... Пам’ятаєш, як ти обіцяв взяти 

мене до себе, як оженишся з Гольдзейн?..
— Я сього не казав, стара шкапо!.. — закричав Баймаган. — Се ти 

сама все вигадала...
Баймаганови було соромно своєї брехні, і він ще гірше розсердився.
— То не наша річ судити вас з батьком, — відповіла матері Гольдзейн, 

що все притакувала чоловікови. — Ми не хочемо з ніким сваритись, живіть 
собі, як знаєте.

Нічого на се не сказала стара Ужіпа й пішла, її прийняв до свого драного 
коша Урмугуз.

— Я вже разом буду вас старих годувати, — сказав він, — от Газіз 
живе, живи й ти.

Тісно було в коші Урмугуза, але Макен знайшла куток для старої, зо-
всім прибитої горем. Се роззлостило Баймагана.
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— Диви, найшлись багачі! — відказав він. — Усіх божевільних баб 
та дідів не нагодуєш.

— Видко, Урмугуз багатший за нас, — додала Гольдзейн. — Недурно 
він стільки літ служив у батька, а тепер служить у тебе. Знать, виплачується 
се йому, коли може годувати чужих людей.

Баймаган дуже роззлостився на Урмугуза, але до часу затаїв сю злобу 
в своїм серці. Урмугуз навмисне взяв до себе Ужіпу, аби все колоти нею очи 
й йому, і Гольдзейн, і Хайбібулі.

— Урмугуз дурний, — шепотіла Гольдзейн, примилюючись до чоло-
віка, — се придумала Макен... о, то хитра і лиха жінка!

VІІ
Киргизький степ був такий же гарний, як і десять літ тому, так же 

вкривався він навесні квітами й перекотиполем, той же вітер гуляв у нім, 
а взимі, як вовк, вила снігова метелиця; блакитне небо також високо ви-
сіло над ним, також паслись у нім табуни киргизьких коней, а Гольдзейн 
дзвонила своїм сріблом.

Добре жилося Баймаганови. Всего було у него багато, а як наскучило 
сидіти дома, він їхав кудись у гості. Багаті люди мають досить добрих зна-
йомих. Як не хотілося їхати, Баймаган цілими днями лежав у коші та думав 
про всяку всячину.

Найприємніше йому ставало, як згадував свої дитинні літа. Справді, 
Баймаган виріс у старого Хайбібули, як приблудне песя: спав під голим не-
бом та живився недоїдками разом з собаками. Як варили махан або салму1, 
Баймаган тільки облизувався здалека та дуже був радий, як діставав на свій 
пай обгризену костомашку, що, бувало, кине йому добра Ужіпа. Від сих 
згадок теперішнє ставало ще приємнішим, і Баймаган наумисне закликав 
Хайбібулу їсти салму, аби згадати давнину.

Одного разу, як вони сиділи вдвох коло залізного казана з салмою, 
старий лукаво підморгнув, показуючи головою на доньку.

— Ти нічого не помічаєш, Баймагане? — прошепотів він.
— Ні, або що?
— Та я нічого, тільки так... Наче Гольдзейн у тебе постарілась. З неї 

буде Ужіпа, як викапана. От побачиш... А Макен молодіє. Але на чужих 
жінок недобре задивлятись... Я так тільки сказав. Бувай здоров...

Сі слова впали на серце Баймаганови, хоч він силкувався зовсім про них 
не думати. Одного разу він тяжко побив Гольдзейн, вона почала плакати 
в своїм кутку, а він підняв був руку з нагайкою, аби вдарити її по спині, 
та глянув на її заплакане лице, перестрашені очи — і рука з нагайкою без 

1 Салма — локшина з кінського м’яса, махан — печеня з лошати.

сили спустилася сама собою. На нього дивилася стара Ужіпа, а Гольдзейн, 
гарної Годьдзейн вже не було.

Баймаган став зчаста упиватись кумисом, бив жінку та все ходив коло 
коша, аби подивитися бодай здалека на Макен. Урмугуза він навмисно по-
силав на далекі киргизькі кочовища з ріжними орудками, аби не соромно 
було навідуватись в його старий кіш, удаючи ріжні причини.

Макен стала ховатись від Баймагана, а се ще більше розпалювало в 
нім кров. Аби показати їй своє коханнє, Баймаган не поминав нагоди по-
бити на її очах Гольдзейн, куди трафив, далі відібрав у жінки всі прикраси 
і сховав у свою скриню. Кривого Газіза він частував найліпшим кумисом 
і кликав дядьком. А Гольдзейн від биття і сліз ставала все подібнішою до 
своєї матері і Баймаган оминав її, щоб не дивитися на неї.

— Треба позбутись Урмугуза, а потім я оженюся з Макен, як вона 
стане вдовою, — подумав Баймаган. — Гольдзейн нехай служить їй за 
невільницю.

VІІІ
Урмугуз щез. Багато так пропадає людей в степу. Сторонні люде 

закидали Баймаганови, що він наслав убійників на свого наймита, а сам 
оженився з його вдовою.

А Баймаганови байдуже, що кажуть про него люде. Він цілими днями 
вилежується на килимі з Макен, а Гольдзейн услугує їм — стара, негарна 
Гольдзейн. Але Макен така сумна, і Баймагана щось тягне з коша; поруч 
в коші старого Хайбібули на гук його кроків відсуваєся край килима, що 
закриває двері, і звідти просто в душу Баймагана дивляться двоє чорних 
очей, а з-за білих зубів котиться безжурний, дитячий сміх. Се молода Аяш 
дивиться на Баймагана, і в нього темніє в очах.

— Здурив мене Хайбібула, — думає він. — Макен ще думає за свого 
Урмугуза... Їй нудно зі мною.

Не спиться ночами Баймагану, а разом з нічним холодом лине до нього 
в кіш ласкавий дівочий голос, — він знає сей голос, що хапає його за серце! 
Треба було пустити на той світ не Урмугуза, а старого лиса Хайбібулу. Годі 
вже йому грішити, а Аяш ще молода.

Як ніч понурий ходить Баймаган та все думає за старого Хайбібулу, — 
може, старий лис сам здогадається вмерти.

Виострив ножа Баймаган і вночи, як вуж, заповз з ним у кіш Хайбібули. 
От він вже чує рівний віддих сонної Аяш, а коло неї на постелі, під шовко-
вим бухарським покривалом хропе Хайбібула. Баймаган підліз до голови 
і замахнувся, щоб ударити Хайбібулу просто в серце, бо він обдивився в 
темряві і тепер добре бачив сонних, але, глянувши в лице старому, Баймаган 
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— Диви, найшлись багачі! — відказав він. — Усіх божевільних баб 
та дідів не нагодуєш.

— Видко, Урмугуз багатший за нас, — додала Гольдзейн. — Недурно 
він стільки літ служив у батька, а тепер служить у тебе. Знать, виплачується 
се йому, коли може годувати чужих людей.

Баймаган дуже роззлостився на Урмугуза, але до часу затаїв сю злобу 
в своїм серці. Урмугуз навмисне взяв до себе Ужіпу, аби все колоти нею очи 
й йому, і Гольдзейн, і Хайбібулі.

— Урмугуз дурний, — шепотіла Гольдзейн, примилюючись до чоло-
віка, — се придумала Макен... о, то хитра і лиха жінка!

VІІ
Киргизький степ був такий же гарний, як і десять літ тому, так же 

вкривався він навесні квітами й перекотиполем, той же вітер гуляв у нім, 
а взимі, як вовк, вила снігова метелиця; блакитне небо також високо ви-
сіло над ним, також паслись у нім табуни киргизьких коней, а Гольдзейн 
дзвонила своїм сріблом.

Добре жилося Баймаганови. Всего було у него багато, а як наскучило 
сидіти дома, він їхав кудись у гості. Багаті люди мають досить добрих зна-
йомих. Як не хотілося їхати, Баймаган цілими днями лежав у коші та думав 
про всяку всячину.

Найприємніше йому ставало, як згадував свої дитинні літа. Справді, 
Баймаган виріс у старого Хайбібули, як приблудне песя: спав під голим не-
бом та живився недоїдками разом з собаками. Як варили махан або салму1, 
Баймаган тільки облизувався здалека та дуже був радий, як діставав на свій 
пай обгризену костомашку, що, бувало, кине йому добра Ужіпа. Від сих 
згадок теперішнє ставало ще приємнішим, і Баймаган наумисне закликав 
Хайбібулу їсти салму, аби згадати давнину.

Одного разу, як вони сиділи вдвох коло залізного казана з салмою, 
старий лукаво підморгнув, показуючи головою на доньку.

— Ти нічого не помічаєш, Баймагане? — прошепотів він.
— Ні, або що?
— Та я нічого, тільки так... Наче Гольдзейн у тебе постарілась. З неї 

буде Ужіпа, як викапана. От побачиш... А Макен молодіє. Але на чужих 
жінок недобре задивлятись... Я так тільки сказав. Бувай здоров...

Сі слова впали на серце Баймаганови, хоч він силкувався зовсім про них 
не думати. Одного разу він тяжко побив Гольдзейн, вона почала плакати 
в своїм кутку, а він підняв був руку з нагайкою, аби вдарити її по спині, 
та глянув на її заплакане лице, перестрашені очи — і рука з нагайкою без 

1 Салма — локшина з кінського м’яса, махан — печеня з лошати.

сили спустилася сама собою. На нього дивилася стара Ужіпа, а Гольдзейн, 
гарної Годьдзейн вже не було.

Баймаган став зчаста упиватись кумисом, бив жінку та все ходив коло 
коша, аби подивитися бодай здалека на Макен. Урмугуза він навмисно по-
силав на далекі киргизькі кочовища з ріжними орудками, аби не соромно 
було навідуватись в його старий кіш, удаючи ріжні причини.

Макен стала ховатись від Баймагана, а се ще більше розпалювало в 
нім кров. Аби показати їй своє коханнє, Баймаган не поминав нагоди по-
бити на її очах Гольдзейн, куди трафив, далі відібрав у жінки всі прикраси 
і сховав у свою скриню. Кривого Газіза він частував найліпшим кумисом 
і кликав дядьком. А Гольдзейн від биття і сліз ставала все подібнішою до 
своєї матері і Баймаган оминав її, щоб не дивитися на неї.

— Треба позбутись Урмугуза, а потім я оженюся з Макен, як вона 
стане вдовою, — подумав Баймаган. — Гольдзейн нехай служить їй за 
невільницю.

VІІІ
Урмугуз щез. Багато так пропадає людей в степу. Сторонні люде 

закидали Баймаганови, що він наслав убійників на свого наймита, а сам 
оженився з його вдовою.

А Баймаганови байдуже, що кажуть про него люде. Він цілими днями 
вилежується на килимі з Макен, а Гольдзейн услугує їм — стара, негарна 
Гольдзейн. Але Макен така сумна, і Баймагана щось тягне з коша; поруч 
в коші старого Хайбібули на гук його кроків відсуваєся край килима, що 
закриває двері, і звідти просто в душу Баймагана дивляться двоє чорних 
очей, а з-за білих зубів котиться безжурний, дитячий сміх. Се молода Аяш 
дивиться на Баймагана, і в нього темніє в очах.

— Здурив мене Хайбібула, — думає він. — Макен ще думає за свого 
Урмугуза... Їй нудно зі мною.

Не спиться ночами Баймагану, а разом з нічним холодом лине до нього 
в кіш ласкавий дівочий голос, — він знає сей голос, що хапає його за серце! 
Треба було пустити на той світ не Урмугуза, а старого лиса Хайбібулу. Годі 
вже йому грішити, а Аяш ще молода.

Як ніч понурий ходить Баймаган та все думає за старого Хайбібулу, — 
може, старий лис сам здогадається вмерти.

Виострив ножа Баймаган і вночи, як вуж, заповз з ним у кіш Хайбібули. 
От він вже чує рівний віддих сонної Аяш, а коло неї на постелі, під шовко-
вим бухарським покривалом хропе Хайбібула. Баймаган підліз до голови 
і замахнувся, щоб ударити Хайбібулу просто в серце, бо він обдивився в 
темряві і тепер добре бачив сонних, але, глянувши в лице старому, Баймаган 
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остовпів: се лице сміялось своїм беззубим ротом, а старечі сльозливі очи 
пильно дивились на него.

— Ну, чого ж ти злякався?.. — стиха каже Хайбібула, а сам сміється 
і дивиться на нього. — Роби, по що прийшов...

Страшенна злість заворушилась у грудях в Баймагана, хоче він підняти 
руку з ножем, але вже не має сили, — рука повисла, як мертва.

— Забив єси Урмугуза, забий і мене, — каже Хайбібула. — Аяш 
молодша від твоїх жінок... З тебе розумний чоловік, Баймагане. Ха-ха-ха...

Від сих слів ударило Баймаганови в голову і він почув, як у нього на 
голові відновляються давні рани від кінських копит і як він увесь починає 
застигати. Життє швидко виходить з нього разом з гарячою кров’ю, а ста-
рий Хайбібула відсувався все далі і далі, і тільки здалека, наче з-під землі, 
доносило його страшний дрижачий сміх і те ж саме шепотіннє:

— О, з тебе розумний чоловік, Баймагане!
Перестрашений Баймаган скрикнув і сам злякався свого голосу, наче 

се кричав не він, а якийсь инший голос. 
— Тихо, тихо... не рухайся, Баймагане, — стиха говорив над ним голос 

старої Ужіпи, і чиїсь руки тримали йому голову.
IX

— Так се був сон?.. — питався Баймаган, очунявши та побачивши, 
що по-давньому лежить у свому діравому коші, а коло нього сидить стара 
Ужіпа та умовляє його, як малого.

— Ти скинув з голови хустину і трохи не стратив всеї крови... — казала 
ласкаво баба. — Чого ти так страшно скрикнув?..

— Не питайся... потім оповім. Я недобрий чоловік... я гірший від всіх 
инших, Ужіпо.

Баймаган виздоровів, але став такий задуманий та сумний, що ніхто не 
пізнавав колишнього юнака.

— Про що ти думаєш, Баймагане? — питала його Макен.
— Серце Макен, перше я думав все за себе, — відповів їй Байма-

ган, — думав, як би собі жити вигідніше від инших. А тепер мені жаль 
всіх людей, бо я все бачу і все розумію... Справді, я розумію все, розумію, 
яка то велика неправда сидить в кождому чоловіці та обманює всіх. Мені 
іноді аж страшно стає з тої неправди, що в нас і довкола нас. Я був дурний 
і нічого не розумів, але за одно добре слово, що сказав я тій нещасливій 
старій, Аллах показав мені мою власну душу.

За рік Баймаган оженився з Макен.

Г. ФЛОБЕР. ІРОДІЯДА

І
Махерузький замок підіймався на схід від Мертвого моря* на базаль-

товій, стіжковатій скалі1. Чотири долини окружали його — дві з боків, одна 
спереду, одна ззаду. Доми тиснулися під ним, окружені муром, що вигинався 
на нерівностях терену, і зиґзаґуватою, вирубаною в скалі дорогою лучилися 
з замком, окруженим мурами високими на двадцять ліктів, з численними 
виступами, з зубчатим парапетом і вежами, що виступали то тут, то там, 
як зубці, на сій кам’яній короні, повішеній над безоднею.

Всередині стояв двір, прикрашений портиками й зверху накритий 
терасою, обгородженою поруччями з сікомори*, зі щоглами до натягання 
велярія2. 

Рано, перед світом тетрарх3 Ірод-Антипа* вийшов на сю терасу й, 
спершися на поруччя, дивився наоколо. Гори, що лежали просто під ним, 
щойно зарисували свої верхи, тим часом, як решта їх, аж до дна провалля, 
ще крилися в пітьмі. Мрака підіймалася, розірвалася — і виступили контури 
Мертвого моря. Зоря, розсвітаючи з-поза Махеруза, почала кидати своє 
червоне світло — освітила помалу побережні піски, горби, пустиню й за 
нею — гори Юдеї з їх нерівними сірими верхами. Енґаді всередині виступав 
чорною плямою, подальше — круглий, як баня, Геброн, Есколь показався з 
своїми ґранатовими гаями, Сорек з виноградами, Кармель з полями сезаму4, 
і велетенський квадрат вежі Антонія5 піднісся над Єрусалимом. Тетрарх 
відвернувся від нього і дивився направо, на пальми Єрихона, та думав про 
інші міста своєї Галілеї, куди, може, вже й не прийдеться йому вернутися: 
Капернаум, Ендор, Назарет, Тіверію. Йордан котився серед сухої рівнини; 
зовсім біла, вона сліпила очі, як сніг, тимчасом, як море синіло, мов ляпіс-
лязулі. І при полудневім краю його, від сторони Єменя6, знайшов Антипа 

1 Махерузький замок, де стято Івана Хрестителя, збудований Олександром Янеєм 
і відновлений Іродом Великим, тепер, як думають, — Om-Kaur.

2 Velarium — маркіза [сонцезахисний тент — Г.Б.], що натягалася від сонця над 
подвір’єм чи терасою.

3 Тетрарх, “чотировластник” в слов’янськім перекладі Евангелія — титул Ірода: пра-
витель чотирьох країв Галілеї. В правописі імен, звістних з Біблії, я переважно тримався 
церковнослов’янської традиції.

4 Енґаді, Геброн, Есколь, Кармель — міста в околиці Мертвого моря; сезам — 
олійна рослина.

5 Вежа Антонія — єрусалимський замок, збудований Іродом Великим, батьком 
Антипи, і названий так на честь Марка Антонія.

6 Ємень — одна з країн Арабії, т. зв. Щасливої.
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остовпів: се лице сміялось своїм беззубим ротом, а старечі сльозливі очи 
пильно дивились на него.
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— Забив єси Урмугуза, забий і мене, — каже Хайбібула. — Аяш 
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Перестрашений Баймаган скрикнув і сам злякався свого голосу, наче 

се кричав не він, а якийсь инший голос. 
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старої Ужіпи, і чиїсь руки тримали йому голову.
IX
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[те], що він так боявся знайти: розкидані руді шатри й людей, що зі списами 
крутилися коло коней, тимчасом, як огні, пригасаючи, світилися, як іскри, 
при самій землі.

Се було військо арабського короля, котрого доньку держав Ірод і розві-
вся з нею, щоб узяти собі Іродіяду, жінку одного зі своїх братів — Аґріпи, 
що пробував в Італії без всякої власти. Против арабів Антипа сподівався 
помочі від римлян, але Вітелій, управитель Сирії, не приходив, і Антипа 
гризся й непокоївся.

Аґріпа, думав він, певне, знищив його в очах цісаря. Филип, третій 
брат, управитель Ватанеї, зброївся потайки. Жиди не зносили поганських 
звичаїв Ірода, інші його піддані — його управи, Антипа вагався між двома 
гадками: помиритися з арабами — чи уложити союз із Партами против 
них, і під покривкою святкування своїх уродин постановив він скликати на 
сей день, на великий пир начальників свого війська, управителів своїх дібр 
і визначніших галілеян.

Гострим зором оглянув він всі дороги — вони були порожні. Над голо-
вою його літали орли. Вояки спали під мурами. Ніщо не рушалося в замку.

Раптом голос, долинувши здалека, мов вирвавшися з глибини землі, 
змусив збліднути тетрарха. Він нагнувся, щоб прислухатися, але той уже 
замовк. Згодом він залунав знову, й Ірод, плеснувши в долоні, закликав: 
“Манеї, Манеї”!

Показався чоловік, голий по пояс, як помивач із лазні. Він був дуже 
високий, старий і худий. При боці висів ніж в бронзовій похві. Волосся, 
стягнене гребінем, збільшало широкість його чола. Очі його виглядали як 
сонні, але зуби його блищалися, ноги легко ступали по плитах. Тіло його 
було гнучке, як у мавпи, а лице нерухоме, як у мумії.

— Де він? — спитав тетрарх. 
Манеї показав пальцем на якийсь предмет позаду.
— Там, як завсіди. 
— А мені здавалося, що я його чув. 
І Антипа, відітхнувши, розпитував далі про Яоканана, званого у хрис-

тиян святим Іваном Хрестителем*: чи приходили знову ті два, що тамтого 
місяця були впущені з особливої ласки, до в’язниці і чи довідався він, чого 
вони хотіли?

— Вони розмовлялися з ним, — казав Манеї, — кількома загадковими 
словами, як розмовляються вночи злодії на розпутті. Потім вони пішли в 
горішню Галілею й казали, що принесуть велику новину.

Антипа похилив голову й потім сказав з перестрахом:
— Стережи його! Стережи його! І нікого не пускай до нього! Добре 

замкни двері! Накрий яму! Аби навіть не підозрівали, що він ще живий!

Але Манеї поступав так і без наказу: Яоканан був жид, а Манеї не-
навидів жидів, як кождий самарянин. Іх Ґарізімськй храм1, призначений 
Мойсеєм на головну святиню Ізраїля, пропав від часів царя Гіркана*, й 
Єрусалимський храм* будив у самарянах бурю образи й неустанної кривди! 
Манеї вліз був раз туди, аби спрофанувати жертвенник, наложивши на 
нього костей умерлих. Його товариші, менше проворні, ніж він, стратили 
свої голови. І він тепер бачив сей храм в загубленню горбів — на сонці бли-
щалися його білі мармурові мури й золоті бляхи даху. Се була гора світла, 
щось надлюдське, що все забивало своїм багатством і пихою.

Манеї простягнув руку до Сіону, цілий випростований, з піднесеною 
головою й, затиснувши кулаки, кинув клятву на нього, вірячи, що його слова 
будуть мати силу на нього. Антипа слухав, не ображаючися тим.

Самарянин вернувся до справи Яоканана: — Часом він попадає в іри-
тацію, хоче тікати, надіється на увільнення; іншими разами він спокійний, 
як слабий звір, або знов, бачу, xодить у пітьмі, повторяючи: “Нехай! Аби 
він ріс, я мушу змаліти!”

Антипа й Манеї переглянулися. Але тетрархові вже наприкрилося роз-
думувати. Сі гори наоколо нього, як ряди скам’янілих хвиль, чорні урвища 
серед скал, безграничність синього неба, незносний блеск сонця, глубина 
провалля — все се пригнітало його, й нудьга опановувала його від сеї пусти-
ні, немов закиданої, наслідком геологічних переворотів, руїнами амфітеатрів 
і палат. Гарячий вітер приносив запах сірки, наче віддих міст проклятих і 
загребаних під тою недоброю водою. Сі сліди Божого гніву навівали страх 
на душу Антипи й, спершися ліктями на поручі, взявши голову в руки, він 
стояв, не рухаючися, втопивши свої очі. Аж нараз хтось доторкнувся до 
нього, він обернувся — Іродіяда стояла перед ним.

Довга сорочка з легкої пурпури одягала її аж до сандалів. Нагло вий-
шовши з покоїв, вона не взяла на себе ані нашийників, ані заушниць. Чорне 
волосся спадало її на плечі й на груди. Її ніздрі, дещо задерті, дрижали, 
радістю побіди світилося все її лице, й вона крикнула сильним голосом 
тетрархові:

— Цісар нас любить! Аґріпа в в’язниці!
— Звідки ти знаєш?
— Та вже знаю. — І потім додала: — Се за те, що він зичив цісарства 

Каєви2.
Сей Аґріпа, живучи з ласки брата, старався дістати від цісаря царський 

титул, так само, як і Антипа. Тепер не було що боятися його: “В’язниці 

1 На горі Ґарізім стояв храм самарян, що конкурував з Єрусалимським храмом жидів, 
і був зруйнований Гірканом в І в. перед Хр.

2 Кай Каліґула — наступник Тіберія.
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гризся й непокоївся.

Аґріпа, думав він, певне, знищив його в очах цісаря. Филип, третій 
брат, управитель Ватанеї, зброївся потайки. Жиди не зносили поганських 
звичаїв Ірода, інші його піддані — його управи, Антипа вагався між двома 
гадками: помиритися з арабами — чи уложити союз із Партами против 
них, і під покривкою святкування своїх уродин постановив він скликати на 
сей день, на великий пир начальників свого війська, управителів своїх дібр 
і визначніших галілеян.

Гострим зором оглянув він всі дороги — вони були порожні. Над голо-
вою його літали орли. Вояки спали під мурами. Ніщо не рушалося в замку.

Раптом голос, долинувши здалека, мов вирвавшися з глибини землі, 
змусив збліднути тетрарха. Він нагнувся, щоб прислухатися, але той уже 
замовк. Згодом він залунав знову, й Ірод, плеснувши в долоні, закликав: 
“Манеї, Манеї”!

Показався чоловік, голий по пояс, як помивач із лазні. Він був дуже 
високий, старий і худий. При боці висів ніж в бронзовій похві. Волосся, 
стягнене гребінем, збільшало широкість його чола. Очі його виглядали як 
сонні, але зуби його блищалися, ноги легко ступали по плитах. Тіло його 
було гнучке, як у мавпи, а лице нерухоме, як у мумії.

— Де він? — спитав тетрарх. 
Манеї показав пальцем на якийсь предмет позаду.
— Там, як завсіди. 
— А мені здавалося, що я його чув. 
І Антипа, відітхнувши, розпитував далі про Яоканана, званого у хрис-

тиян святим Іваном Хрестителем*: чи приходили знову ті два, що тамтого 
місяця були впущені з особливої ласки, до в’язниці і чи довідався він, чого 
вони хотіли?

— Вони розмовлялися з ним, — казав Манеї, — кількома загадковими 
словами, як розмовляються вночи злодії на розпутті. Потім вони пішли в 
горішню Галілею й казали, що принесуть велику новину.

Антипа похилив голову й потім сказав з перестрахом:
— Стережи його! Стережи його! І нікого не пускай до нього! Добре 

замкни двері! Накрий яму! Аби навіть не підозрівали, що він ще живий!

Але Манеї поступав так і без наказу: Яоканан був жид, а Манеї не-
навидів жидів, як кождий самарянин. Іх Ґарізімськй храм1, призначений 
Мойсеєм на головну святиню Ізраїля, пропав від часів царя Гіркана*, й 
Єрусалимський храм* будив у самарянах бурю образи й неустанної кривди! 
Манеї вліз був раз туди, аби спрофанувати жертвенник, наложивши на 
нього костей умерлих. Його товариші, менше проворні, ніж він, стратили 
свої голови. І він тепер бачив сей храм в загубленню горбів — на сонці бли-
щалися його білі мармурові мури й золоті бляхи даху. Се була гора світла, 
щось надлюдське, що все забивало своїм багатством і пихою.

Манеї простягнув руку до Сіону, цілий випростований, з піднесеною 
головою й, затиснувши кулаки, кинув клятву на нього, вірячи, що його слова 
будуть мати силу на нього. Антипа слухав, не ображаючися тим.

Самарянин вернувся до справи Яоканана: — Часом він попадає в іри-
тацію, хоче тікати, надіється на увільнення; іншими разами він спокійний, 
як слабий звір, або знов, бачу, xодить у пітьмі, повторяючи: “Нехай! Аби 
він ріс, я мушу змаліти!”

Антипа й Манеї переглянулися. Але тетрархові вже наприкрилося роз-
думувати. Сі гори наоколо нього, як ряди скам’янілих хвиль, чорні урвища 
серед скал, безграничність синього неба, незносний блеск сонця, глубина 
провалля — все се пригнітало його, й нудьга опановувала його від сеї пусти-
ні, немов закиданої, наслідком геологічних переворотів, руїнами амфітеатрів 
і палат. Гарячий вітер приносив запах сірки, наче віддих міст проклятих і 
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стояв, не рухаючися, втопивши свої очі. Аж нараз хтось доторкнувся до 
нього, він обернувся — Іродіяда стояла перед ним.

Довга сорочка з легкої пурпури одягала її аж до сандалів. Нагло вий-
шовши з покоїв, вона не взяла на себе ані нашийників, ані заушниць. Чорне 
волосся спадало її на плечі й на груди. Її ніздрі, дещо задерті, дрижали, 
радістю побіди світилося все її лице, й вона крикнула сильним голосом 
тетрархові:

— Цісар нас любить! Аґріпа в в’язниці!
— Звідки ти знаєш?
— Та вже знаю. — І потім додала: — Се за те, що він зичив цісарства 

Каєви2.
Сей Аґріпа, живучи з ласки брата, старався дістати від цісаря царський 

титул, так само, як і Антипа. Тепер не було що боятися його: “В’язниці 

1 На горі Ґарізім стояв храм самарян, що конкурував з Єрусалимським храмом жидів, 
і був зруйнований Гірканом в І в. перед Хр.

2 Кай Каліґула — наступник Тіберія.
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Тіберія* не так легко відмикаються, і саме життя в них часом небезпечне!” 
Антипа порозумів гадки жінки, і хоч вона була сестрою сього самого Аґріпи, 
її нелюдські гадки здавалися йому справедливими. Подібні убійства були в 
порядку річей, звичайною приналежністю династій, і в династії Ірода годі 
було їх дочислитися.

Потім вона оповіла тетрархові про всі свої заходи: про закуплених клі-
єнтів, переловлені листи, про шпіонів, приставлених до всіх дверей Аґріпи, 
і як удалося її звабити Евтихія, що й заденунціював його.

— Я не жалувала нічого. Чого б я не зробила для тебе? Адже я по-
кинула і власну доньку!

Покинувши Аґріпу, вона лишила його дитину в Римі, надіючися, що 
буде мати діти від тетрарха, й досі про неї не згадувала. Тепер тетрарх 
питався себе, звідки так взяло її на чулість.

Розтягнуто велярій і живенько принесено широкі подушки. Іродіяда сіла 
й заплакала, відвернувшися від мужа. Але слідом обтерла очі й сказала, 
що вона більше не хоче про се думати, що вона щаслива — й почала при-
гадувати Антипі їх колишні розмови в атрії1, їх стрічі при лазнях, проходи 
по via Sacrа2 і вечері в великих віллях, серед римської Кампаньї*, під плескіт 
водограїв, під аркадами з цвітів. Вона дивилася на нього давніми очима і з 
кокетними рухами лестилася до його грудей. Але він відіпхнув її від себе. 
Те кохання, що вона тепер старалася відживити, було таке далеке, і всі не-
щастя пішли від нього. Дванадцять літ тяглася війна. Від неї тетрарх встиг 
постарітися. Його плечі зігнулися під темною тоґою з фіолетовим краєм; 
сивина замішалася до його бороди, і соняшне проміння, пробиваючися крізь 
велярій, освічувало його понуре чоло. І у Іродіяди чоло зібралося в зморшки, 
і обоє, сидячи против себе, неприязно дивилися один на одного.

Тим часом на гірських дорогах почався рух. Пастухи гнали биків, діти 
вели ослів, конюхи провадили коней. Ті, що сходили з гір за Махерузом, 
зникали за замком, інші йшли долиною з фронту його і, ввійшовши в місто, 
скидали свої ноші по подвір’ях. Се були тетрархові доставці запасів і слуги 
його гостей.

Серед них показався під терасою, з лівого боку, єсей3 в своїй білій одежі, 
босоногий, з виглядом стоїка. Манеї, піднявши свій ніж, кинувся з правого 
боку на нього. Іродіяда крикнула йому: 

1 Atrium — центральний покій, властиво, — напівкрите подвір’є дому, римський 
сальон.

2 Одна з головніших римських улиць.
3 Єсеї — жидівська релігійно-фільософічна секта, що давала перевагу морали над 

обрядовостию, тимчасом, як фарисеї були крайніми формалістами й прихильниками 
традиції, а садукеї представляли більше ліберальний, раціоналістичний напрям.

— Забий його!
— Стій! — сказав тетрарх. Манеї здержався. Єсей став также, і потім 

обоє відступили, кождий своїми сходами, оглядаючись на себе.
— Я його знаю, — сказала Іродіяда, —він зветься Фануіл і хоче по-

бачитися з Яокананом, котрого ти так необачно лишаєш живим.
Антипа відповів, що Яоканан може ще йому придатися: його напади 

на Єрусалим кажуть іншим жидам триматися Ірода.
— Е, — відказала вона, — вони коряться перед кождим володарем і 

не в стані сотворити свою власну державу. Але з такими, як Яоканан, що 
підбуджує нарід надіями часів Неємії1, найліпша політика — нищити їх.

Але тетрарх обставав, що з тим не було нічого пильного. Небезпечність 
від Яоканана — се также! І він удавав, що сміється.

— Мовчи, — відказала Іродіяда й розповіла про свою поневірку під 
час, як їздила під Ґалаад збирати бальзам: “Люде скидали з себе одежу 
на березі річки; осторонь на горбку стояв чоловік і говорив до них. Він мав 
на бедрах верблюжу шкіру, а голова виглядала, як львина. Скоро він мене 
побачив, він кинув на мене всі прокльони пророків; його очі світилися, голос 
ревів, а рука підносилася, неначе зводила громи на мене. Втікти було не-
можливо: колеса візка загрузли в пісок по осі, і я мусила помалу забиратися, 
накрившися плащем і знищена сими лайками, що летіли на мене, як злива”.

Яоканан не давав їй жити. Коли його ймили і в’язали, вояки мали по-
ручення вбити його, коли б він не давався, — тоді він показався зовсім 
лагідним. Напустили змій до нього в в’язницю — вони поздихали. Невдача 
сих заходів приводила Іродіяду до розпуки. Що значило се завзяття Яока-
нана на неї? Який інтерес мав він у тім? Його напади, викрикувані перед 
товпами людей, ширилися, переходили з уст в уста. Вона чула їх всюди, 
вони наповняли собою повітря. Против легіонів у неї знайшлася б відвага, 
але ся сила, погибельніша від меча, а притім така, що й боротися з нею було 
годі, приводила Іродіяду до крайности. І вона кидалася тепер по терасі, в 
розпалі свого гніву, не знаходячи слів, аби висловити те, що її душило.

Вона боялася притім, що тетрарх, уступаючи загальному голосу, може 
зважитися кинути її. Тоді б пропало все! Від дитинства носила вона в собі 
мрію про велику власть. Задля неї вона кинула першого чоловіка і зв’язалася 
з сим, що, як вона думала, — дурив її.

— Добру я знайшла оборону, ввійшовши в твою родину!
— Вона варта твоєї! — відказав на се тетрарх.
В жилах Іродіяді закипіла на сі слова кров її предків — первосвяще-

ників і царів.
1 Неємія — відновитель жидівського храму й жидівської релігії та обряду по вави-

лонській неволі, за часів Артаксеркса Довгорукого.
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ників і царів.
1 Неємія — відновитель жидівського храму й жидівської релігії та обряду по вави-

лонській неволі, за часів Артаксеркса Довгорукого.
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— Твій дід підмітав храм в Аскалоні!1 Інші твої предки були пастухи, 
розбійники, провідники караванів, орда, підвласна юдеям від часів царя 
Давида*! Всі мої предки побивали твоїх! Перший Макавей* вигнав вас з 
Геброна, Гіркан змусив до обрізання. 

І розпалившися зневагою аристократки до плебея, ненавистію Якова 
до Едома2, вона закидала йому терпеливість на образи, податливість перед 
фарисеями, що зраджували його, боязкість перед народом, що ненавидів 
його.

— Ти такий сам, як і вони, признайся! І ти жалуєш за арабською ді-
вкою, що танцює наоколо каміння. Візьми її собі назад! Живи з нею знову, 
в її полотняній буді! Їдж її хліб, спечений в попелі! Ликай квасне молоко її 
овець! Цілуй її сині щоки, а мені дай спокій!

Але тетрарх її не слухав. Він дивився на рівний дах одного дома, де 
зобачив молоду дівчину й коло неї стару, що тримала над нею парасоль на 
комишині, довгій, як жердка рибалки. Посередині ковра стояв отворений 
подорожній кіш; пояси, покривала, ріжна біжутерія звисала з нього без 
ладу. Дівчина від часу до часу нахилялася над своїми річами й перетрях[а]ла  
їх у повітрі. Вона була одягнена римлянкою — в делікатну сорочку й плащ, 
застебнений ізмараґдовою спряжкою; сині стяжки тримали її волосся, оче-
видно, дуже важке, бо від часу до часу дівчина притримувала його рукою. 
Тінь від парасоля рухалася по ній, закриваючи її до половини. Антипа 
запримітив лише два чи три рази гарну шию, лінію очей, край маленьких 
уст; зате бачив цілу, від клубів до голови, її талію, що еластично згиналася 
й підіймалася. Він стеріг сі рухи, і віддих його ставав все більше важким, 
а в очах почав світитися огонь. Іродіяда помічала се. Вкінці він запитав:

— Хто се?
Іродіяда відповіла, що не знає, і нагло замовкла й пішла геть. Тетрарх 

за нею. В портику його чекали галілеяне, секретар, начальник пасовищ, 
управитель сільних жуп і жид із Вавілона, комендант його кіннот — всі 
привітали його однодушним криком. Відти він пішов до внутрішніх покоїв, 
але на завороті коритара став перед ним Фануіл.

— А, знову ти! Певно, прийшов задля Яоканана?
— І задля тебе! Я прийшов тобі сказати важну новину. — І, не відсту-

паючи від Антипи, він пішов за ним в темний покій. Світло приходило сюди 
через ґрати, що йшли попід дахом. Стіни були викрашені темно-синьою, 
майже чорною фарбою. Вглибині покоя стояло ліжко з чорного дерева, 
зв’язаного воловими ременями. Над ним, як сонце, блищався щит із золота.

1 Аскалон — одна з столиць філістимлян в Фінікії.
2 Едом — предок Ідумеїв (Ірод був з племени Ідумеїв).

Антипа перейшов покій і приліг на ліжку. Фануіл, ставши, підняв руку 
і в натхненній поставі сказав до нього:

— Вишній посилає часами своїх синів. Яоканан оден з них. Як ти його 
вб’єш, то на тебе спаде кара.

— Але ж то він мене переслідує! — скрикнув Антипа. — Він зажадав 
від мене неможливого. І відтоді він мене лає. Спочатку я не був для нього 
ворогом! Але він з Махеруза вислав людей, що бунтують мені краї. Се йому 
не мине! Коли він нападає на мене, я мушу боронитись!

— Його гнів дійсно занадто завзятий, — сказав Фануіл. — Але се 
нічого! Треба-таки його пустити.

— Скажених звірів не пускають, — відказав тетрарх, єсей відповів 
на се:

— Ти вже не журись ним! Він піде до арабів, до галів, до скитів. Його 
діло мусить розповсюдитися аж до краю землі! 

Антипа наче бачив перед собою видіння.
— Його власть велика. Против своєї волі я його люблю, — промовив він.
— В такім разі пусти його!
Але тетрарх похитав головою. Він боявся Іродіяди, Манеї, невідомого. 

Фануіл пробував ще його переконати, на доказ безпечности свого пляна 
покликуючися на лояльність єсеїв супроти володарів. Сих людей — бідних, 
на страх мук не податливих, убраних в біллє, зручних в відгадуванню зі 
звізд будучности, дійсно загально поважали.

Антипа раптом пригадав собі сказане ним перед хвилею.
— Що то за важну новину хотів ти мині сказати?
Але в тім увійшов мурин. Його тіло було біле від порохів, він хрипів і 

не міг сказати ані слова.
— Вітелій*, — нарешті сказав він.
— Що? Він прийшов?
— Я його бачив. До трьох годин він буде вже тут!
Драперії коритарів порушилися, як від вітру. Галас пішов по замку — 

гуркіт від бігання людей, від переношення меблів, від скидуваного срібла... 
А з верху вежі лунали роги, скликаючи рабів.

ІІ
Мури були вкриті народом, коли Вітелій вступив на подвір’я замка. Він 

був убраний в тогу з пурпурною прошвою й консульські черевики і спирався 
на руку свого товмача, наоколо його йшли ліктори, а за ним несли велику 
червону лєктику, прикрашену перами, виложену дзеркальним шклом.

Ліктори встромили в землю перед брамою свої fasces — пучки різок, 
зв’язані ременем, з сокирою всередині, і всіх перейняв страх перед величе-
ством римського народа. 
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Лєктика, несена вісьмома чоловіками, спинилася, і з неї вийшов моло-
дик — Вітеліїв син Авль*, з великим животом, з прищами на лиці, з паль-
цями, покритими перлами. Йому зараз піднесли чарку вина, підмішаного 
ароматами, він зараз випив і попросив іще.

Тетрарх упав на коліна перед проконсулом, висловляючи свій жаль, 
що завчасу не був сповіщений про його благодатний прихід. Він би по всіх 
дорогах урядив усе так, як належиться для Вітеліїв. Прецінь вони походять 
від богині Вітелії. Дорога з Янікула до моря досі носить їх ім’я. Урядам — 
від квестури до консулята — нема в їх роді й числа. Щодо самого Люція, 
що став тепер гостем тетрарха, то йому належиться спеціальна подяка як 
переможцеві Клітів1 і як батькові сього молодого Авля, що приходив тепер 
у свою вітчину, бо прецінь Схід був вітчиною богів.

Сі гіперболічні компліменти товмач перекладав по латині. Вітелій слухав 
їх рівнодушно, потім відповів, що самого лише Ірода Великого вистало б 
для слави цілого народа: атеняне дали йому начальство над олімпійськими 
забавами; він побудував храми на честь Авґуста; був миролюбним, обо-
ротним, ворогам страшним, цісарям завсіди вірним.

В тім серед колюмн із бронзовими капітелями показалася Іродіяда, ви-
ступаючи як яка цісарева, окружена жінками й євнухами, що на золочених 
тацях несли запашні курильниці. Проконсул зробив три кроки назустріч її. 
Та, уклонившися йому на привітання, кликнула:

— Яке то щастє, що відтепер Аґріпа, ворог Тіберія, не в стані вже 
шкодити нікому! 

Вітелій не знав іще сеї пригоди, й Іродіяда збудила в нім певне недовір’я. 
І коли Антипа став запевняти, що для цісаря він все готов зробити, Вітелій 
додав:

— Навіть і на шкоду другого?
Колись Вітелію удалося було дістати закладнів від царя партів, але 

цісар не завважив сеї його заслуги, бо Антипа, бувши при тих перегово-
рах з партами, щоб прислужитися цісареві, поспішився донести йому сю 
новинку. Від того часу Вітелій глибоко ненавидів Антипу, і тепер через те 
так отягався прибути йому в поміч.

Тетрарх замішався від таких його слів. Але Авль сказав сміючися: 
— Не журися, я тобі роблю протекцію! 
Проконсул удав, що не чув. Кар’єра батька стояла в залежності від 

ганьби сина, і ся квітка, що виросла в багні Капреї2, забезпечала йому такі 
вигоди, що він окружав її всякою услужністю, хоч і остерігався її, бо квітка 
ся була їдовита.

1 Кліти — народець в Кілікїї, підбитий Вітелієм.
2 Капрея — острів в Неаполітанськім заливі, місце пробутку цісаря Тіберія.

Тим часом у брамі счинився галас. Туди входив ряд білих мулів з осо-
бами в білих одіннях священиків. Се були садукеї й фарисеї, що з одними 
й тими самими амбітними цілями приходили в Махеруз: садукеї хотіли 
здобути собі виключне право уряджування жертвенних відправ у храмі, 
фарисеї бажали задержати його у себе. Їх види були понурі, особливо у 
фарисеїв — ворожих Римові й тетрархові. Широкі їх хітони зачіпалися 
в глоті, а мітри кивалися на пергаменних стяжках з написаними на них 
словами Св[ятого] Письма. Майже в тім самім часі прибули й римські 
вояки з передового полку. Їх щити були вложені в мішки, аби не поро-
шилися. За ними йшов Марцель, заступник проконсула, з митарями, що 
несли під пахвами свої карби. Антипа представляв проконсулові важніших 
з своїх прибічників — Тольмея, Кантеру, Сегона, Амонія з Александрії, 
що забирав від нього асфальт, Наамона — начальника кінноти, Ясіма з 
Бабільона. Вітелій запримітив Манеї.

— А то — що за чоловік? — Тетрарх пояснив йому знаком, що то кат.
Потім він представив садукеїв. Йонатан, маленький чоловік з свобід-

ними рухами, що вмів по-грецьки, благав проконсула, аби завітав до них у 
Єрусалимі. Той відповів, що, мабуть, буде.

Єлеазар, кривоносий і довгобородий, в[ід] імени фарисеїв зачав жадати 
первосвященичого одіння, що політична власть заарештувала в Антонієвій 
вежі. Галілеяне занесли скаргу на Понтія Пілата, що з причини одного 
божевільного, який шукав золотої посуди царя Давида в котрійсь печері 
коло Самарії, казав побити людей сього міста; всі вони говорили нараз, і 
Манеї ще з більшим запалом, ніж інші. Вітелій приобіцяв, що провинники 
будуть покарані.

Тим часом крик залунав коло портика, де вояки повісили свої щити. 
Коли вони вийняли їх із мішків, на їх умбонах1 показались фігури цісаря. 
Жиди уважали се поганством. Антипа почав їх тихомирити, тимчасом, як 
Вітелій, сидячи на високім кріслі в галереї, дивувався їх фанатизмові. “Ті-
берій, — думав він, — мав причину вислати їх чотириста до Сардинії”; але 
у себе дома вони мали силу, і проконсул казав забрати щити.

Потім вони окружили проконсула, просячи справедливости, привилегій, 
запомог. Вони дусили, дерли одежу одні однім; щоб зробити місце, невіль-
ники почали бити палицями направо й наліво; близші до них кинулися назад 
по сходах, тимчасом, як інші йшли вгору й тисли їх назад; дві течії стрілися 
в сій масі люду, що хвилювалася, стиснена берегами мурів.

Вітелій запитався, чому зійшлося стільки людей. Антипа пояснив при-
чину — святкування його уродин і показав на кількох своїх людей, що, 
схилившися над парапетом мурів, витягали шнурами величезні коші з м’ясом, 

1 Випукла середина щита (umbo).
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Лєктика, несена вісьмома чоловіками, спинилася, і з неї вийшов моло-
дик — Вітеліїв син Авль*, з великим животом, з прищами на лиці, з паль-
цями, покритими перлами. Йому зараз піднесли чарку вина, підмішаного 
ароматами, він зараз випив і попросив іще.

Тетрарх упав на коліна перед проконсулом, висловляючи свій жаль, 
що завчасу не був сповіщений про його благодатний прихід. Він би по всіх 
дорогах урядив усе так, як належиться для Вітеліїв. Прецінь вони походять 
від богині Вітелії. Дорога з Янікула до моря досі носить їх ім’я. Урядам — 
від квестури до консулята — нема в їх роді й числа. Щодо самого Люція, 
що став тепер гостем тетрарха, то йому належиться спеціальна подяка як 
переможцеві Клітів1 і як батькові сього молодого Авля, що приходив тепер 
у свою вітчину, бо прецінь Схід був вітчиною богів.

Сі гіперболічні компліменти товмач перекладав по латині. Вітелій слухав 
їх рівнодушно, потім відповів, що самого лише Ірода Великого вистало б 
для слави цілого народа: атеняне дали йому начальство над олімпійськими 
забавами; він побудував храми на честь Авґуста; був миролюбним, обо-
ротним, ворогам страшним, цісарям завсіди вірним.

В тім серед колюмн із бронзовими капітелями показалася Іродіяда, ви-
ступаючи як яка цісарева, окружена жінками й євнухами, що на золочених 
тацях несли запашні курильниці. Проконсул зробив три кроки назустріч її. 
Та, уклонившися йому на привітання, кликнула:

— Яке то щастє, що відтепер Аґріпа, ворог Тіберія, не в стані вже 
шкодити нікому! 

Вітелій не знав іще сеї пригоди, й Іродіяда збудила в нім певне недовір’я. 
І коли Антипа став запевняти, що для цісаря він все готов зробити, Вітелій 
додав:

— Навіть і на шкоду другого?
Колись Вітелію удалося було дістати закладнів від царя партів, але 

цісар не завважив сеї його заслуги, бо Антипа, бувши при тих перегово-
рах з партами, щоб прислужитися цісареві, поспішився донести йому сю 
новинку. Від того часу Вітелій глибоко ненавидів Антипу, і тепер через те 
так отягався прибути йому в поміч.

Тетрарх замішався від таких його слів. Але Авль сказав сміючися: 
— Не журися, я тобі роблю протекцію! 
Проконсул удав, що не чув. Кар’єра батька стояла в залежності від 

ганьби сина, і ся квітка, що виросла в багні Капреї2, забезпечала йому такі 
вигоди, що він окружав її всякою услужністю, хоч і остерігався її, бо квітка 
ся була їдовита.

1 Кліти — народець в Кілікїї, підбитий Вітелієм.
2 Капрея — острів в Неаполітанськім заливі, місце пробутку цісаря Тіберія.

Тим часом у брамі счинився галас. Туди входив ряд білих мулів з осо-
бами в білих одіннях священиків. Се були садукеї й фарисеї, що з одними 
й тими самими амбітними цілями приходили в Махеруз: садукеї хотіли 
здобути собі виключне право уряджування жертвенних відправ у храмі, 
фарисеї бажали задержати його у себе. Їх види були понурі, особливо у 
фарисеїв — ворожих Римові й тетрархові. Широкі їх хітони зачіпалися 
в глоті, а мітри кивалися на пергаменних стяжках з написаними на них 
словами Св[ятого] Письма. Майже в тім самім часі прибули й римські 
вояки з передового полку. Їх щити були вложені в мішки, аби не поро-
шилися. За ними йшов Марцель, заступник проконсула, з митарями, що 
несли під пахвами свої карби. Антипа представляв проконсулові важніших 
з своїх прибічників — Тольмея, Кантеру, Сегона, Амонія з Александрії, 
що забирав від нього асфальт, Наамона — начальника кінноти, Ясіма з 
Бабільона. Вітелій запримітив Манеї.

— А то — що за чоловік? — Тетрарх пояснив йому знаком, що то кат.
Потім він представив садукеїв. Йонатан, маленький чоловік з свобід-

ними рухами, що вмів по-грецьки, благав проконсула, аби завітав до них у 
Єрусалимі. Той відповів, що, мабуть, буде.

Єлеазар, кривоносий і довгобородий, в[ід] імени фарисеїв зачав жадати 
первосвященичого одіння, що політична власть заарештувала в Антонієвій 
вежі. Галілеяне занесли скаргу на Понтія Пілата, що з причини одного 
божевільного, який шукав золотої посуди царя Давида в котрійсь печері 
коло Самарії, казав побити людей сього міста; всі вони говорили нараз, і 
Манеї ще з більшим запалом, ніж інші. Вітелій приобіцяв, що провинники 
будуть покарані.

Тим часом крик залунав коло портика, де вояки повісили свої щити. 
Коли вони вийняли їх із мішків, на їх умбонах1 показались фігури цісаря. 
Жиди уважали се поганством. Антипа почав їх тихомирити, тимчасом, як 
Вітелій, сидячи на високім кріслі в галереї, дивувався їх фанатизмові. “Ті-
берій, — думав він, — мав причину вислати їх чотириста до Сардинії”; але 
у себе дома вони мали силу, і проконсул казав забрати щити.

Потім вони окружили проконсула, просячи справедливости, привилегій, 
запомог. Вони дусили, дерли одежу одні однім; щоб зробити місце, невіль-
ники почали бити палицями направо й наліво; близші до них кинулися назад 
по сходах, тимчасом, як інші йшли вгору й тисли їх назад; дві течії стрілися 
в сій масі люду, що хвилювалася, стиснена берегами мурів.

Вітелій запитався, чому зійшлося стільки людей. Антипа пояснив при-
чину — святкування його уродин і показав на кількох своїх людей, що, 
схилившися над парапетом мурів, витягали шнурами величезні коші з м’ясом, 

1 Випукла середина щита (umbo).
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овочами, городиною, цілих антилоп й журавлів, велетенські риби синявого 
кольору, китяхи винограду, кавуни, зложені пірамідами ґранати. Авль не 
витерпів — він побіг до кухонь, тягнений своїм нечуваним апетитом, що 
пізніше здивував цілий світ1. Ідучи коло одної пивниці, він побачив казани, 
подібні до кірас. Проконсул пішов також подивитися на них — і зажадав, 
аби йому показано підземельні комори замку.

Вони були вирубані в скалі в виді широких склеплених камер, що місцями 
підтримувалися стовпами. В першій містилася стара броня, але друга напо-
внена була списами — їх вістря стриміли з кутасів з пір’я. Третя виглядала, 
немов вибита комишом, — так густо висіли в ній стріли, одна коло одної. 
Вістря мечів укривали стіни четвертої. Всередині п’ятої ряди шоломів, з 
своїми гривами, виглядали, як батальйони червоних змій. В шестій були самі 
сагайдаки, в семій — самі поножі, в восьмій — наручі, в дальших — вили, 
гаки, драбини, шнури, навіть дручки для катапульт, навіть калатальця для 
верблюжих хомутів! А що гора в долину розширялася, видовбана всередині, 
як улій, тож під сими коморами були глубші, ще більші. 

Вітелій, Фіней — його товмач і Сізена — начальник митарів ішли при 
світлі смолоскипів, що несли три євнухи.

З пітьми виглядали обридливі винаходи варварів — набиті цвяхами 
булави, списи, що затроювали рану, щипці, подібні до щелепів крокодила. 
В сумі тетрарх в Махерузі мав узброєння для сорок тисячів вояків! Він 
зібрав його, остерігаючися союзу своїх ворогів, але проконсул міг би поду-
мати або сказати, що се зібрано для війни з римлянами, і тетрарх старався 
виправдатися перед ним. Він казав, що ся зброя не його; що багато з того 
служило для оборони від розбійників; треба було того на арабів; зрештою, 
все се зібрав ще його батько. І замість того, аби йти за проконсулом, він уже 
йшов перед ним скорим кроком. Раптом він став під муром і, розставивши 
лікті, хотів замаскувати його своєю тоґою; але двері виставали над його 
головою, Вітелій їх запримітив і запитався, що є за тими дверми.

Їх міг відчинити лише Бабільонянин.
— Заклич Бабільонянина.
Зачекали його.
Батько сього Бабільонянина прийшов з берегів Євфрату до Ірода Ве-

ликого і з п’ятьсотма кінними вояками піднявся боронити східніх границь 
його держави. По розділі його держави Ясім зістався був при Пилипі, але 
тепер служив Антипі.

Він з’явився з луком на плечі, з нагайкою в руці. Ріжнокольорові шнурки 
тісно обвивали його викривлені ноги. Руки були голі, бо сорочка не мала 

1 Сей Авль Вітелій був коротко імператором в анархїї по Нероні й у тім хвильовім 
цісарстві прославився головно своїм нечуваним апетитом.

рукавів; футряна шапка кидала тінь на його лице і бороду, зафризовану в 
кучері.

Спочатку він удав, що не розуміє товмача, але Вітелій моргнув Антипі, 
і той сам повторив наказ. Тоді Ясім приложив обидві руки до двері, і вона 
влізла в стіну.

Теплим повітрєм дихнуло з пітьми. Пішли закрученим коритарем і при-
йшли до печери, більшої від всіх інших підземних комор замка. Вглибині 
вона мала аркаду, в проваллі, що з сього боку забезпечало замок; цьвіти 
каприфолії, що пнялася по аркаді, звисали в потоках денного світла; по 
підлозі дзюрчав потічок.

Тут були білі коні, мабуть, зі сто. Вони їли ячмінь з дошки, поставленої 
в рівні з їх мордами. Гриви їх були пофарбовані на синє, на копитах були 
плетені постоли, а чубки між ухами стирчали над чолом в виді перуки; дов-
гими хвостами вони потихо били себе по колінах. Проконсул аж занімів зі 
здивування.

Се були чудові сотворіння, гнучкі, як змії, легкі, як птахи. Вони летіли 
разом з стрілою свого їздця, перекидали людей, кусаючи їх в живіт, пере-
скакували скали, стрибали через провалля, на рівнині протягом цілого дня 
годні були нестися божевільним галопом, і одним словом можна було їх 
спинити. Коли увійшов Ясім, вони підійшли до нього, як вівці до пастуха і, 
простягаючи свої шиї, неспокійно дивилися на нього своїми немов дитячими 
очима. Як звичайно, він видав з глубини свого горла дикий крик, і вони 
заспокоїлись та почали брикатися, жадні простору, бігу.

Антипа, боячися, аби Вітелій не забрав їх, замкнув їх у сій печері, 
спеціально призначеній на випадок облоги для худоби. Проконсул сказав:

— Стайня недобра, ти готовий збавити сих коней! Запиши-но їх, 
Сізено!

Митар витягнув табличку з-за пояса, дорахував коней і записав. Агенти 
таких товариств, що виарендовували доходи держави, перекупали управи-
телів, аби могти грабити провінції. І сей їх старшина винюхував все і всюди 
своїм носом гострим, як у куни, неустанно моргаючи віками. 

Нарешті вернулися назад на подвір’я. 
Серед камінного бруку місцями бронзові кружки накривали цистерни. 

Проконсул запримітив одну з них, більшу від інших, що не дудніла під 
ногами, як ті. Він постукав по черзі всі їх і крикнув, тупаючи ногами:

— Знайшов, знайшов! Тут вони — Іродові скарби!
Бажання віднайти сі скарби доходило у римлян до манії. 
Тетрарх божився, що тих скарбів нема.
— Тож що ж тут таке під нею?
— Нічого. Чоловік, в’язень.
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овочами, городиною, цілих антилоп й журавлів, велетенські риби синявого 
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пізніше здивував цілий світ1. Ідучи коло одної пивниці, він побачив казани, 
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1 Сей Авль Вітелій був коротко імператором в анархїї по Нероні й у тім хвильовім 
цісарстві прославився головно своїм нечуваним апетитом.
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— Ану покажи, — сказав Вітелій. 
Тетрарх не хотів. Жиди пізнали б його секрет. Але його неохота від-

крити ту плиту іритувала Вітелія.
— Відбийте її, — крикнув він лікторам.
Манеї догадався, чого він хоче, й, побачивши сокиру ліктора, подумав, 

що хочуть відрубати голову Яоканану. Він спинив ліктора по першім його 
ударі по плиті, встромив між камінням щось як гак і, напруживши свої до-
вгі худі руки, підняв накривку. Вона відпала. Всі здивувалися силі старого. 
Під сею плитою, підложеною деревом зісподу, було віко такої ж великості. 
Коли ударено по нім п’ястуком, воно розчинилося на дві половинки, і тоді 
показався отвір — велика яма, зі сходами без поручей. Нагнувшися над її 
краєм, на споді побачили щось неясне й страшне.

На землі лежала якась людська істота, покрита довгим волоссям, що 
мішалося з волоссям звірячої шкіри на її спині. Чоловік піднявся; його 
чоло доторкнулося ґрат, що накривали сю яму; від часу до часу він зникав 
в глибині печери.

Сонце миготіло на вершках тіар, ручках мечів і нестерпно нагрівало 
камінні плити. Голуби, злетівши з дахів, крутилися наоколо по дворі: се 
був час, коли Манеї звичайно кидав їм зерно. Але Манеї сидів при ногах 
тетрарха, що стояв коло Вітелія. Галілеяне, священики, вояки стояли кругом 
за ними, в напруженню чекаючи, що тепер буде.

Почулося наперед зітханнє, пущене глухим голосом.
Іродіяда зачула його з другого краю двора і, не можучи стриматися, 

перейшла через натовп і слухала, нагнувшись і спершись рукою на плече 
Манеї. 

Залунав голос:
— Горе вам, фарисеї й садукеї, рід зміїний, міхи надуті, цимбали кри-

кливі!
Пізнали в тім Яоканана; його ім’я пішло по устах, з усюди почали 

збігатися люде.
— Горе тобі, народе, зрадники з коліна Юдиного, піяки з коліна Єф-

раімового, що сидите в родючих долинах і спотикаєтеся від вина!
— Щоб ви пропали, як розлита вода, як хробак, що пропадає серед 

дороги, як недоносок жінки, що не побачить світа.
— Тобі, Моаве, прийдеться ховатися між гіллям кипариса, — як гороб-

цеві, в печері, — як миші. Брами замку розпадуться скорше, ніж шкарлуща 
горіха, упадуть мури, запалають міста. Не устане бич Предвічного! Він 
окуне твоє тіло у твою власну кров, як вовну в ночви фарбяра! Він подре 
вас, як нова борона! По горах розкидає він кавалки вашого тіла!..

— Про чий напад отсе говорив він? Чи має се бути Вітелій? Хіба 
римляне могли б наробити такого спустошення! — плач почувся навколо: 
“Досить, досить! най він перестане!..”

Але він говорив далі ще голосніше:
— Діти будуть повзати в попелі коло трупів їх матерей. Люде вночи, 

серед мечів, в небезпечності від ворожих списів шукатимуть кавалка хліба. 
На площах, де вечорами розмовляли старі, розриватимуть трупи шакали. 
Твої дівчата, ковтаючи сльози, заграють на цитрах на пиру чужоземця, і 
найвідважніші сини твої зігнуть спину, зранену важкими тягарами...

Люде згадували часи вигнання, всі катастрофи своєї історії. Се був голос 
давніх пророків. Яоканан кидав сі грізьби одну за одною, як би валив удари.

Але голос його стих, став гармонійним і співучим. Він став віщувати 
освободженнє; небо засяє, новонароджений з’явиться в печері драконів, 
золото заступить місце глини, і пустиня зацвите, як рожа. 

— Що коштує тепер шістдесят кікар, не коштуватиме й оболя1. Потоки 
молока потечуть зі скель, і люде з повними животами заснуть у винних 
творилах. Коли тільки прийдеш ти, кого я жду? Приходь скорше — всі 
народи поклоняться тобі, і вічне буде царство твоє, сине Давидів!

Тетрарх кинувся на се слово; існування Давидового сина звучало для 
нього погрозою. А Яоканан якраз перейшов до нападів на його царство:

— Нема іншого царя, окрім Предвічного!
І відказував на його сади, статуї, меблі з слоневої кості, як у безбожного 

Ахава!
Антипа перервав шнурочок з печаткою, що висів у нього на шиї, й кинув 

до ями, наказуючи Яокананові мовчати, але голос відповів на се:
— Я кричатиму, як медвідь, як дикий осел, як жінка при породі! Кара 

вже впала на твоє злочинство. Біг покарав тебе неплодністю, як мула!
Піднявся сміх, як рокот хвиль. Вітелій уперто стояв далі. Товмач рів-

нодушним голосом переказував йому по-латині всі образи, які Яоканан 
проголошував по-своєму, і тетрарх з Іродіядою мусили їх слухати двічі.

Тетрарх задихався, тимчасом, як та остовпіло вдивлялася в глубину ями.
А той страшний чоловік, задерши голову і схопившися за ґрати, при-

тулив до них своє лице, де, немов з куща — з-посеред волосся блистіло 
два гарячі углі, і говорив...

— Ага, се ти, Єзавель! Ти зловила його серце скрипом твоїх черевиків. 
Ти іржала, як кобила. Ти поставила своє ліжко на горох, аби чинити свої 
паскудства.

1 Оболь — шоста частина драхми, а ся своєю вартістю відповідає більше-менше 
короні.
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тетрарха, що стояв коло Вітелія. Галілеяне, священики, вояки стояли кругом 
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Залунав голос:
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збігатися люде.
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дороги, як недоносок жінки, що не побачить світа.
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цеві, в печері, — як миші. Брами замку розпадуться скорше, ніж шкарлуща 
горіха, упадуть мури, запалають міста. Не устане бич Предвічного! Він 
окуне твоє тіло у твою власну кров, як вовну в ночви фарбяра! Він подре 
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— Про чий напад отсе говорив він? Чи має се бути Вітелій? Хіба 
римляне могли б наробити такого спустошення! — плач почувся навколо: 
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серед мечів, в небезпечності від ворожих списів шукатимуть кавалка хліба. 
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Ахава!
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паскудства.

1 Оболь — шоста частина драхми, а ся своєю вартістю відповідає більше-менше 
короні.
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— Господь позриває з тебе твої ковтки, твою пурпурову одіж, твої 
лляні покривала, перстені з твоїх рук і обручі з твоїх ніг; сі золоті луночки, 
що киваються на твоїм чолі, твої срібні дзеркала і струсові вахлярі, і пер-
лові черевики, якими ти прибільшуєш свій зріст, пахощі твого волосся й 
мальовання твоїх нігтів, всі забаганки твоїх розкошів! Каміння забракне, 
як побиватимуть блудницю! 

Вона оглядалася наокола за обороною. Та фарисеї смиренно поспускали 
очі. Садукеї відвернулися, не хотячи дражнити проконсула. Антипа так як 
би вмер.

А голос більшав, розлягався, лунав рокотом громів; відгомін гір повторяв 
його і посилав його удари на Махеруз другим наворотом.

— Сядь в порох, дочко Вавилона! Розв’яжи свій пояс, скинь череви-
ки, підберися, бреди через ріки! Твій сором відкриється, твою ганьбу всі 
побачуть, твої ридання поломлять тобі зуби! Предвічний гидить смородом 
твоїх злочинів! Проклята! Здихай, як сука! 

Віко закрилося, плита упала.
Манеї готовий був задушити Яоканана. Іродіяда зникла. Фарисеї по-

казували обурення. Антипа оправдувався серед них.
— То правда, — відказав йому Єлеазар, — що належить брати жінку 

брата, але Іродіяда не вдова, і до того вона ще має дитину, і в тім тяжкість 
злочину.

— Помиляєтеся, помиляєтеся, — відрік садукей Йонатан. — Закон 
противиться таким шлюбам, але не забороняє абсолютно. 

— От іще! Ви несправедливі для мене, — казав Антипа. — Прецінь 
Авесалом зійшовся з жінкою батька, Юда — з своєю невісткою, Амон — 
з сестрою, Лот — з своїми доньками.

Авль, що був заснув, з’явився в тім моменті. Довідавшися, про що 
була мова, він признав справедливість тетрархові — мовляв, не було чого 
в’язатися такими дурницями. І він багато сміявся з докорів священиків і 
гніву Яоканана.

Іродіяда з середини тераси обізвалася до нього:
— Ти помиляєшся, пане! Він каже людям не платити податків.
— Чи се правда? — запитав той митаря.
На се взагалі притакнули. Тетрарх также прилучився до них.
Вітелій подумав, що в’язень може втікти, а що поводження Антипи 

здавалося йому непевним, він наказав поставити сторожу коло брам, попід 
мурами й на подвір’ю. Потім він пішов до своїх покоїв. Депутації священиків 
ішли за ним; не зачіпаючи вже справи жертвенних відправ, кожний виносив 
свої скарги. Всі приставали до нього — він казав їм іти.

Відходячи від нього, Йонатан побачив в заглубленню мурів тетрарха з 
якимсь чоловіком, довговолосим, у білій одіжі — Ясеєм, і пожалував, що 
боронив тетрарха.

Тетрарха ж потішала ще одна гадка, що доля Яоканана вже більше від 
нього не залежала: римляне взяли її в свої руки. Се полегша!

Фануель проходжувався по крайній стежці замку, тетрарх покликав 
його і показав на вояків:

— Вони тут найсильніші, я вже не можу його увільнити! Я тут не за-
винив!

Подвір’я спустіло. Раби відпочивали. Супроти червоного світла, що 
горіло на небі, всі прямовісні предмети давали чорні тіні. Антипа забачив 
навіть соляні жупи за Мертвим морем. Але арабських шатрів уже не було 
видко, очевидно, — вони забралися. Сходив місяць, і спокій спадав на 
серце тетрарха.

Фануіл стояв зігнувшись, притуливши бороду до грудей. Вкінці він 
пояснив, що мав сказати.

Від початку сього місяця він слідив небо перед зорею. В зеніті була група 
Персея; Аґалю ледво було видко, Альґоль світився менше, ніж звичайно, 
Міра-Коеті зникла зовсім. З того він віщував смерть якогось визначного 
чоловіка, таки ж сеї ночі, в Махерузі.

Чию? Вітелія стерегли занадто добре. Яоканана прецінь не вб’ють...
“Чи не мою?” — подумав тетрарх. “Може, араби пішли тільки, щоб 

знову вернутися? Проконсул може відкрити його зносини з Партами. В 
окруженню священиків були єрусалимські різуни, з ножами під плащами...” 
Ніяких непевностей щодо віщувань Фануіла тетрарх не мав. Вкінці йому 
прийшла гадка шукати поради у Іродіяди. Правда, він її ненавидів, але 
вона потрапить його заспокоїти; зрештою, не всі нитки тих чар, якими вона 
колись його була обпутала, вже пірвалися.

Коли він увійшов у її покій, цинамон курився в порфіровій вазі; розки-
дані були пудра, помади, тканини, подібні до хмар, вишивки, легші від пера.

Тетрарх не сказав Іродіяді нічого ані про віщування Фануіла, ані про 
свій страх перед жидами й арабами. Іродіяда б назвала його боягузом. Він 
заговорив про римлян: Вітелій не відкрив йому нічого з своїх військових 
планів; тетрарх підозрював в нім приятеля Кая, з котрим мав зносини 
Аґріпа. Його готові заслати або й забити.

Іродіяда ласкаво, але й зневажливо старалася його заспокоїти. Вкінці 
вона вийняла з маленької скриньочки дивну медаль з профілем Тіберія: її 
вистачало на те, щоб відстрашити лікторів і збити всі обвинувачення. Анти-
па, повний вдячності за неї, спитався, звідки вона її дістала?

— Мені дали, — відказала та.
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Аґріпа. Його готові заслати або й забити.

Іродіяда ласкаво, але й зневажливо старалася його заспокоїти. Вкінці 
вона вийняла з маленької скриньочки дивну медаль з профілем Тіберія: її 
вистачало на те, щоб відстрашити лікторів і збити всі обвинувачення. Анти-
па, повний вдячності за неї, спитався, звідки вона її дістала?

— Мені дали, — відказала та.
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З-під портьєри висунулася гола рука, молода й гарна, наче виточена з 
слонової кости Поліклетом. Вона рухалася в повітрі дещо непевними, але 
ґраціозними рухами, стараючися знайти сорочку, лишену на лавці під стіною. 
Стара служниця тихенько подала її, піднявши портьєру.

Се обудило в тетрарху якийсь невиразний спогад.
— Се твоя невільниця? — спитався він.
— А тобі до того що? — відказала Іродіяда.

III
Гості заповняли святочну салю. Колюмни з дерева аль-ґумім, з брон-

зовими різьбленими капітелями, поділяли її на три нави, як базиліку. На 
них опиралися дві галереї з ґратястими підлогами, а третя, прикрашена зо-
лотим філіґрановим полукругом, приперала до салі з одного кінця, просто 
величезної вхідної арки другого кінця.

Столи стояли здовж всеї середньої нави, і засвічені канделябри висту-
пали на них огненними купами серед посуди з розписаної глини, мідяних 
таць, куснів снігу й стосів винограду. Під високою стелею сі червоні світла 
зливалися поволі докупи і серед гілляк світилися вночі ясними кропками, 
як звізди. А знову крізь головний отвір виднілися смолоскипи на терасах 
домів — Антипа гостив своїх гостей, нарід, всіх присутніх.

Раби, проворні, як пси, на повстяних підошвах, крутилися, вносячи таці.
Стіл проконсула стояв в золотій галереї, на підвисшенню з дощок сіко-

мори. Вавилонські коври звисали над ним шатром. Три лавки, декоровані 
слоновою кістю, — одну посередині й дві з боків, — займали Вітелій, його 
син і Антипа: Вітелій — від дверей, наліво, Авль — направо, тетрарх — 
посередині. На нім був важкий чорний плащ, цілий вкритий аплікаціями; 
лице його було помальоване, борода розчесана, як вахляр, волоссє при-
сипане синім порошком, і на нім — діадема з дорогим каміннєм. Вітелій 
лишився в пурпуровій шарфі, що навскоси переходила через льняну тоґу. 
Авль казав зв’язати собі на спині рукави свого одіння з фіолетового шовка, 
вишиваного сріблом; волоссє у нього було завите в кілька рядів, а на груді, 
повній і білій, як у жінки, блищався шафіровий нашийник. Коло нього на 
рогожці, підібгавши ноги, сидів гарний хлопчик, все усміхнений. Авль зо-
бачив його в кухні і не хотів більше пускати від себе, а, не запам’ятавши 
його халдейського імени, звав його просто Азіятом. Від часу до часу він 
лягав на трикліній1, і тоді його голі ноги панували над цілою компанією.

З сього боку седіли священики й офіцери Антипи, визначні особи з 
Єрусалима й грецьких міст, зі сторони проконсула — Марцель з митарями 

1 Лавка, властиво ліжко, на яких обідали римляне й греки; їх стояло по три коло 
кождого столу.

і приятелі тетрарха — особи з Кани, Птолємаіди, Єрихона. Далі сиділи 
уже без всякого порядку гірняки з Ливана й старі вояки Ірода: дванадцять 
тракіян, оден галл, двоє германів, ловці газелів і пастухи з Ідумеї, пальмир-
ський султан, моряки з Езіонгабера1. Перед кождим лежав м’який пляцок 
до витирання пальців. Руки простягалися, як шиї хижих птахів, щоб узяти 
олив, фісташок, мигдалів. Всі лиця весело виглядали з-під своїх вінків. 
Лише фарисеї не схотіли взяти вінків, як римського непотрібства. Вони 
здрігнулися, коли їх покропили калганом з ладаном: сеї мішанини уживано 
при церемоніях Храма. Зате Авль потер собі нею й під пахвами, і Антипа 
обіцяв йому прислати її цілу фіру, разом з трьома кошами того правдивого 
бальзаму, що з-за нього колись-то хотіла здобути Палестину Клєопатра.

Ззаду тетрарха стояв начальник залоги з Тіверіади, щойно прибувши, 
щоб повідомити про важні подїї, але увага тетрарха ділилася між прокон-
сулом і тим, що говорилося за сусідніми столами.

Там говорили про Яоканана й инших подібних людей. От Сімон з Ґітої2 
омивав гріхи огнем. Ніякий Ісус... — Се найгірший з усіх, — скрикнув 
Єлеазар. — То ще безстидний пройдисвіт!

Чоловік, блідий, як обшивка його хламиди, піднявся з-поза тетрарха. 
Він вийшов на підвисшення й крикнув до фарисеїв:

— Брешете! Ісус творить чуда! 
Антипа висловив бажання його побачити.
— Ти повинний був його привести сюди! Оповідж про нього!
Той оповів, що він, Яков, мав хору доньку й удався до Капернаума, щоб 

попросити Учителя, аби її уздоровив. Учитель сказав на се: “Іди додому, 
вона здорова”. І він знайшов її на порозі: вона встала з ліжка, коли сонячний 
годинник в домі показував третю годину — саме коли він говорив з Ісусом.

— Певно, — відказали на се фарисеї, — є способи й сильні трави! 
Навіть тут, у самім Махерузі, кілька разів знаходили “бару”3, що робить 
тіло неприступним ранам. Але уздоровити не бачивши, не доторкнувши-
ся, — се неможливо; хиба Ісус уживав демонів.

І приятелі Антипи, галілейські старшини, підхопили се, покивуючи 
головами:

— Демонів, очевидно.
Яков, стоючи між столом їх і священиків, мовчав із виразом спокійної 

гідності. Від нього почали жадати, аби говорив.
— Оправдай його силу!

1 Пристань на Червонім морі.
2 Инакше Симон Волхв, як він зветься в Діяніях Апостолів.
3 Чудесна рослина з Ліванських гір, про яку вірили, напр., що може перетворяти в 

золото инші метали, відвертати чари й т. и.
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З-під портьєри висунулася гола рука, молода й гарна, наче виточена з 
слонової кости Поліклетом. Вона рухалася в повітрі дещо непевними, але 
ґраціозними рухами, стараючися знайти сорочку, лишену на лавці під стіною. 
Стара служниця тихенько подала її, піднявши портьєру.

Се обудило в тетрарху якийсь невиразний спогад.
— Се твоя невільниця? — спитався він.
— А тобі до того що? — відказала Іродіяда.

III
Гості заповняли святочну салю. Колюмни з дерева аль-ґумім, з брон-

зовими різьбленими капітелями, поділяли її на три нави, як базиліку. На 
них опиралися дві галереї з ґратястими підлогами, а третя, прикрашена зо-
лотим філіґрановим полукругом, приперала до салі з одного кінця, просто 
величезної вхідної арки другого кінця.

Столи стояли здовж всеї середньої нави, і засвічені канделябри висту-
пали на них огненними купами серед посуди з розписаної глини, мідяних 
таць, куснів снігу й стосів винограду. Під високою стелею сі червоні світла 
зливалися поволі докупи і серед гілляк світилися вночі ясними кропками, 
як звізди. А знову крізь головний отвір виднілися смолоскипи на терасах 
домів — Антипа гостив своїх гостей, нарід, всіх присутніх.

Раби, проворні, як пси, на повстяних підошвах, крутилися, вносячи таці.
Стіл проконсула стояв в золотій галереї, на підвисшенню з дощок сіко-

мори. Вавилонські коври звисали над ним шатром. Три лавки, декоровані 
слоновою кістю, — одну посередині й дві з боків, — займали Вітелій, його 
син і Антипа: Вітелій — від дверей, наліво, Авль — направо, тетрарх — 
посередині. На нім був важкий чорний плащ, цілий вкритий аплікаціями; 
лице його було помальоване, борода розчесана, як вахляр, волоссє при-
сипане синім порошком, і на нім — діадема з дорогим каміннєм. Вітелій 
лишився в пурпуровій шарфі, що навскоси переходила через льняну тоґу. 
Авль казав зв’язати собі на спині рукави свого одіння з фіолетового шовка, 
вишиваного сріблом; волоссє у нього було завите в кілька рядів, а на груді, 
повній і білій, як у жінки, блищався шафіровий нашийник. Коло нього на 
рогожці, підібгавши ноги, сидів гарний хлопчик, все усміхнений. Авль зо-
бачив його в кухні і не хотів більше пускати від себе, а, не запам’ятавши 
його халдейського імени, звав його просто Азіятом. Від часу до часу він 
лягав на трикліній1, і тоді його голі ноги панували над цілою компанією.

З сього боку седіли священики й офіцери Антипи, визначні особи з 
Єрусалима й грецьких міст, зі сторони проконсула — Марцель з митарями 

1 Лавка, властиво ліжко, на яких обідали римляне й греки; їх стояло по три коло 
кождого столу.

і приятелі тетрарха — особи з Кани, Птолємаіди, Єрихона. Далі сиділи 
уже без всякого порядку гірняки з Ливана й старі вояки Ірода: дванадцять 
тракіян, оден галл, двоє германів, ловці газелів і пастухи з Ідумеї, пальмир-
ський султан, моряки з Езіонгабера1. Перед кождим лежав м’який пляцок 
до витирання пальців. Руки простягалися, як шиї хижих птахів, щоб узяти 
олив, фісташок, мигдалів. Всі лиця весело виглядали з-під своїх вінків. 
Лише фарисеї не схотіли взяти вінків, як римського непотрібства. Вони 
здрігнулися, коли їх покропили калганом з ладаном: сеї мішанини уживано 
при церемоніях Храма. Зате Авль потер собі нею й під пахвами, і Антипа 
обіцяв йому прислати її цілу фіру, разом з трьома кошами того правдивого 
бальзаму, що з-за нього колись-то хотіла здобути Палестину Клєопатра.

Ззаду тетрарха стояв начальник залоги з Тіверіади, щойно прибувши, 
щоб повідомити про важні подїї, але увага тетрарха ділилася між прокон-
сулом і тим, що говорилося за сусідніми столами.

Там говорили про Яоканана й инших подібних людей. От Сімон з Ґітої2 
омивав гріхи огнем. Ніякий Ісус... — Се найгірший з усіх, — скрикнув 
Єлеазар. — То ще безстидний пройдисвіт!

Чоловік, блідий, як обшивка його хламиди, піднявся з-поза тетрарха. 
Він вийшов на підвисшення й крикнув до фарисеїв:

— Брешете! Ісус творить чуда! 
Антипа висловив бажання його побачити.
— Ти повинний був його привести сюди! Оповідж про нього!
Той оповів, що він, Яков, мав хору доньку й удався до Капернаума, щоб 

попросити Учителя, аби її уздоровив. Учитель сказав на се: “Іди додому, 
вона здорова”. І він знайшов її на порозі: вона встала з ліжка, коли сонячний 
годинник в домі показував третю годину — саме коли він говорив з Ісусом.

— Певно, — відказали на се фарисеї, — є способи й сильні трави! 
Навіть тут, у самім Махерузі, кілька разів знаходили “бару”3, що робить 
тіло неприступним ранам. Але уздоровити не бачивши, не доторкнувши-
ся, — се неможливо; хиба Ісус уживав демонів.

І приятелі Антипи, галілейські старшини, підхопили се, покивуючи 
головами:

— Демонів, очевидно.
Яков, стоючи між столом їх і священиків, мовчав із виразом спокійної 

гідності. Від нього почали жадати, аби говорив.
— Оправдай його силу!

1 Пристань на Червонім морі.
2 Инакше Симон Волхв, як він зветься в Діяніях Апостолів.
3 Чудесна рослина з Ліванських гір, про яку вірили, напр., що може перетворяти в 

золото инші метали, відвертати чари й т. и.
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Він нагнув голову і голосом тихим і повільним, ніби страхаючись своїх 
власних слів, сказав:

— Хіба ви не знаєте, що се Месія?
Священики всі переглянулись. Вітелій зажадав, аби йому витолкувано 

се слово. Його товмач помовчав хвилю, а потім пояснив, що так звуть того, 
хто увільнить їх і дасть їм уживати всякого доброго та панувати над усіма 
народами. Деякі кажуть, що треба надіятися двох. Одного переможуть Ґог 
і Магог, демони Півночи, але другий знищить Князя Злого. І від віків вони 
чекають його кождої хвилі.

Священики поговорили між собою, і тоді й заговорив Елеазар. Насам-
перед Месія повинний бути сином Давида, а не теслі. Він має утвердити 
закон, а сей назарянин його руйнує. Але найголовніший доказ: перед ним 
має прийти Ілія.

Яков відказав на се: 
— Але ж Ілія прийшов!
— Ілія, Ілія! — повторило все зборище, аж до другого кінця салі. Всі 

побачили в уяві своїй старця з воронами, блискавицю, що запалює жерт-
венник, ідольських жерців, кинених в потік, а жінки на галереї думали про 
сарептську вдовицю*.

Яков твердив, що його знає, бачив, і люде також!
— Як же він зветься? 
Той крикнув з цілої сили:
— Яоканан!
Антипа впав так, як би щось ударило його в груди. Садукеї кинулися 

на Якова. Елеазар галасував, хотячи, щоб його послухали. Коли настало 
мовчання, він завинувся в свою хламиду і, як суддя, почав ставити питання:

— З огляду, що пророк (Ілія) умер...
Шум перервав його: всі вірили, що Ілія тільки зник. Елеазар, роздраж-

нений тим, одначе, далі вів свій допит:
— Ти віриш, що він воскрес?
— Чому ні? — відповів Яков.
Садукеї здвигнули плечима; Йонатан, вилупивши свої очка, силувався 

сміятися, як блазень: нема, мовляв, нічого дурнішого від сеї претензії тіла 
вічно жити, і він продекламував, з огляду на проконсула, сей вірш сучасного 
поета*:

Nec crescit, ne post mortem durare videtur 1.
Але в тім Авль нагнувся над краєм лавки, з потом на чолі, з позеленілим 

лицем, підперши кулаками живіт. Садукеї удавали перестрах (другого дня 
їм признано право жертв). Антипа виказував розпуку. Вітелій лишився 

1 По смерти вже не росте і, очевидно, не існує.

спокійним, хоч його тривога була дуже сильна разом: з сином він би стратив 
кар’єру.

Авль не скінчив іще ригати, як уже захотів знову їсти:
— Нехай мині дадуть шкробаного мармору, наксоського шіферу, мор-

ської води, чого-небудь. А може, я б узяв гарячу ванну?
Він гризнув снігу, потім, повагавшися між комагенським паштетом і 

рожевими дроздами, прихилився вкінці до вареної в меду тикви. “Азіат” 
обсервував сю здібність до пожирання, що для нього характеризувала іс-
тоту чудесну, вищої раси.

Подали волові нирки, сони, соловіїв, січене м’ясо в винограднім листю. 
Священики говорили про воскресеннє. Амоній, ученик плятоника Фільона, 
признавав се все дурним і говорив про се з греками, що висміювали про-
роцтва. Марцель розговорився з Яковом: той оповідав про утіху, якої він 
дізнав по посвяченню в культ Мітри1, а Яков умовляв його увірити Ісу-
сови. Вина пальмові й тамарисові, сафетські й бібльоські текли з амфор 
до кратерів2, з кратерів — до кубків, з кубків — в горла. Пішла балачка, 
душі розкривалися. Ясім, хоч і жид, не крився з культом планет3. Купець з 
Афаки4 в диво вводив степняків, оповідаючи їм про чуда Гієраполя5, й вони 
питали його, кілько коштувала б подоріж туди. Инші знову вірно трималися 
своєї прирожденної релігії. Напівсліпий германин співав гімн, славлячи ріг 
Скандинави, де являються боги, з проміннєм наоколо їх лиць, а люде з 
Сихема не хотіли їсти горлиць, з пієтизму до голуба Азима6. 

Деякі розмовляли, стоючи в салі. Пар віддихів з димом канделябрів 
творили туман в повітрі.

Під стіною пройшов Фануіл. Він щойно студіював небо, але не міг 
підійти до тетрарха, боячися плям оливи, що у єсеїв уважалися великою 
нечистістю.

Удари залунали в браму замку: довідалися, що Яоканан у в’язниці. 
Люде з скипками лізли стежками; темна юрба ворушилася в проваллю, від 
часу до часу гукали: “Яоканан, Яоканан!”

1 Перський бог сонця, культ його, широко розповсюднений в тім часі в Малій Азії, 
визначався таємничістю і знаходив адептів також між римлянами.

2 Кратери — плиткі чаші, де мішали вино з водою (греки й римляне чистого вина 
не пили).

3 Культ вавилонський.
4 Сирійське місто з славним храмом Астарти.
5 Гієраполь (“святе місто” в перекладі) — місто в Фригії, славне своїми храмами.
6 Про самарян оповідали, що вони в своїм гарізімськім храмі кланялися голубові 

під назвою Azima, Achima, але ся жидівська традиція, як доводять, вийшла з умисного 
перекручення.
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Він нагнув голову і голосом тихим і повільним, ніби страхаючись своїх 
власних слів, сказав:
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се слово. Його товмач помовчав хвилю, а потім пояснив, що так звуть того, 
хто увільнить їх і дасть їм уживати всякого доброго та панувати над усіма 
народами. Деякі кажуть, що треба надіятися двох. Одного переможуть Ґог 
і Магог, демони Півночи, але другий знищить Князя Злого. І від віків вони 
чекають його кождої хвилі.

Священики поговорили між собою, і тоді й заговорив Елеазар. Насам-
перед Месія повинний бути сином Давида, а не теслі. Він має утвердити 
закон, а сей назарянин його руйнує. Але найголовніший доказ: перед ним 
має прийти Ілія.

Яков відказав на се: 
— Але ж Ілія прийшов!
— Ілія, Ілія! — повторило все зборище, аж до другого кінця салі. Всі 

побачили в уяві своїй старця з воронами, блискавицю, що запалює жерт-
венник, ідольських жерців, кинених в потік, а жінки на галереї думали про 
сарептську вдовицю*.

Яков твердив, що його знає, бачив, і люде також!
— Як же він зветься? 
Той крикнув з цілої сили:
— Яоканан!
Антипа впав так, як би щось ударило його в груди. Садукеї кинулися 

на Якова. Елеазар галасував, хотячи, щоб його послухали. Коли настало 
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— З огляду, що пророк (Ілія) умер...
Шум перервав його: всі вірили, що Ілія тільки зник. Елеазар, роздраж-

нений тим, одначе, далі вів свій допит:
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— Чому ні? — відповів Яков.
Садукеї здвигнули плечима; Йонатан, вилупивши свої очка, силувався 

сміятися, як блазень: нема, мовляв, нічого дурнішого від сеї претензії тіла 
вічно жити, і він продекламував, з огляду на проконсула, сей вірш сучасного 
поета*:

Nec crescit, ne post mortem durare videtur 1.
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лицем, підперши кулаками живіт. Садукеї удавали перестрах (другого дня 
їм признано право жертв). Антипа виказував розпуку. Вітелій лишився 
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— Нема від нього спокою! — сказав Йонатан.
— Не буде більше грошей, як він так далі поведе! — додали фарисеї. 

І пішли крики до Антипи:
— Оборони нас!
— Треба з ним покінчити!
— Ти занедбуєш релігію!
— Безбожний, як усі Іроди!
— Менше ніж ви! — відказав Антипа. — Чи не мій батько побудував 

вам храм!
Фарисеї, сини засуджених, сторонники Матафії1, відповіли закидами 

тетрархові за провини його роду. Вони мали лисі голови й кудлаті бороди, 
худі й нервові руки, інші знову — лиця коротконосі, великі, банькаті очі, 
вигляд бульдогів. Збіговище писарів і священичих слуг, що живилися з до-
ходів від жертв, прибігли аж до естради й ножами грозили Антипі, а той їх 
умовляв, тим часом, як садукеї злегка за ним обставали. Він побачив Манеї 
й кивнув йому, аби собі йшов. Вітелій робив міну, що се все його не дотикає.

Фарисеї, що лишилися за своїм столом, впали в скажену фурію. Вони 
розбили таці, що стояли перед ними: їм подали улюблену потраву Меце-
ната — з дикого осла, а се було звіря нечисте.

Авль, приточуючи до ослячої голови, глузував, що, мовляв, вони кла-
няються ослиній голові2, і перейшов до глузувань з поводу їх відрази до 
свинячого м’яса: певне, казав він, се тому, що ся худоба забила їх Бахуса, 
а вони прецінь дуже люблять вино, бо навіть у їх Храмі знайшлася золота 
лоза виноградна.

Але священики не розуміли його слів: товмач Фіней, галілеянин з роду, 
не схотів їх перекладати. Тоді Авль розгнівався страшно, тим більше, що 
й “Азіят”, настрашившися, зник. Пир йому також не подобався: потрави 
були, мовляв, грубі, неприправлені відповідно. Він заспокоївся, побачивши 
курдюки сирійських баранів — самі кусні сала. Вітелія знеохочувала вдача 
жидів. Певно, то їх бог Молох, котрого олтарі бачив він по дорозі; йому 
пригадалося жертвування богам дітей й оповідання про чоловіка, якого вони 
потайки годували на заріз. Його римська душа бридила їх нетолеранцією, 
їх навіженим іконоборством3, безглуздим завзяттям. Проконсул хотів на-
віть забратися, але Авль спротивлявся. Він лежав, спустивши своє одіннє 

1 Матафія — під сим іменем був проголошений первосвящеником і царем жидівським 
Антіґон, провідник повстання против Ірода, побитий потім римлянами, союзниками 
Ірода в 37 р.

2 Одна з тодішніх поганських повірок про жидів і християн.
3 Автор ужив тут пізнішого візантійського терміна для означення жидівського во-

рогування проти ідолів.

низше пояса, перед купами їжі, наїджений так, що вже не міг їсти нічого, 
але не годен від неї відстати.

Розгорячення між людьми все зростало. Перейшли до проектів неза-
лежності, згадували славу Ізраїля. Всі, хто підбивав, понесли кару: Антіґон, 
Крас, Вар...

— Лайдаки, — промовив проконсул. Він розумів по-сирійськи, товмача 
ж уживав на те, аби мати час обдумати відповідь.

Антипа скоренько витягнув цісарську медаль і споглядаючи на неї з 
острахом, показав тою стороною, де був образ.

Але тут розчинилися дверки в золотій галереї, і в сяєві свічок, серед 
своїх рабинь і гірлянд анемонів показалася Іродіяда, в ассирійській митрі 
на голові, прив’язаній під бородою; завите в кучері волосся її спадало на 
одіння пурпурове, з розрізаними рукавами. Серед двох кам’яних львів, що 
стояли при дверях, подібні до фігур скарбниці Атридів, вона подібна була 
до Кібелли з її львами1. З-за високого поруччя, що підіймалося над Анти-
пою, вона крикнула, піднявши кубок:

— Многая літа цісареви!
Сей окрик повторили Вітелій, Антипа, священики.
Але з глубини салі в тім вирвався шум несподіваного здивовання: в 

салю ввійшла молода дівчина.
Під синім вуалем, що покривав її грудь і голову, можна було виріжнити 

закруглення її бров, халцедони в її ухах, білість її шкіри. Плечі її покривав 
квадрат з сизого, мінистого шовку, зв’язаний золотою спряжкою. Чорні 
шаровари були густо вишиті мандраґорами2. Маленькі пантофлі з пуху 
колібрі слабо стукали по підлозі.

Вийшовши на естраду, вона скинула вуаль. Була то зовсім Іродіяда за 
своїх молодих часів. Потім вона почала танцювати.

Ноги її пересувалися поволі, в такт флейті і парі калаталець. Округлі 
рухи її рук наче кликали когось, що все ухилявся. Вона гналася за ним, 
легша від мотиля, як розцікавлена Псіхея3, як мандрівна душа, готова 
кождої хвилі полетіти.

Стук калаталець заступили сумні звуки ґінґри4. Надія перемінилася в 
сум. Її рухи виявляли тугу, вся фігура її — тяжке страждання: годі було 
сказати, чи тужить вона за любов’ю бога, чи вмирає в його обіймах. При-

1 Малоазійська богиня.
2 Мандраґора — клубки на кореню сеї рослини уважалися чародійними й викликали 

певний забобонний страх.
3 Автор натякає на звісне оповідання про Амора й Псіхею; і низше він описує танець, 

як пантоміму залюбленої в Аморі Псіхеї.
4 Фінікійська дудка.
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їх навіженим іконоборством3, безглуздим завзяттям. Проконсул хотів на-
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1 Матафія — під сим іменем був проголошений первосвящеником і царем жидівським 
Антіґон, провідник повстання против Ірода, побитий потім римлянами, союзниками 
Ірода в 37 р.

2 Одна з тодішніх поганських повірок про жидів і християн.
3 Автор ужив тут пізнішого візантійського терміна для означення жидівського во-

рогування проти ідолів.

низше пояса, перед купами їжі, наїджений так, що вже не міг їсти нічого, 
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1 Малоазійська богиня.
2 Мандраґора — клубки на кореню сеї рослини уважалися чародійними й викликали 

певний забобонний страх.
3 Автор натякає на звісне оповідання про Амора й Псіхею; і низше він описує танець, 

як пантоміму залюбленої в Аморі Псіхеї.
4 Фінікійська дудка.
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мкнувши очі, вона вигинала стан, її тіло вихилялося, як хвиля, тряслося, 
тим часом, як лице лишалося нерухоме, а ноги не спинялися ані на хвилю.

Вітелій порівняв її з пантомімом Мнестером. Авля все ще нудило. 
Тетрарх утопав у мріях, забувши про Іродіяду. Йому здалося, що вона 
підійшла до садукеїв. Мрія зникла.

Та то не була мрія. Іродіяда далеко від Махеруза виховувала свою доньку 
Сальомею так, щоб закохати в ній з часом тетрарха. Плян сей удався, вона 
була тепер вже певна того!

А танець представляв вже порив любові, що прагне задоволення. 
Сальомея танцювала, як баядери індійські, як нубіянки з-під нільських 
катарактів, як лідійські вакханки. Вона схилялася на усі боки, як квітка під 
подувами бурі. Бриліанти в її ухах скакали собі, шовк на її плечах мінився, 
від її рук, ніг, одіння летіли невидні іскри й запалювали серця людей. Співу 
арфи відповідали крики народу. Не згинаючи колін, вона вигнулася так, що 
бородою дотикала підлоги, і повздержні кочовники, загрубілі в розбойстві 
римські вояки, нелюдські митарі — всі дрижали в запалі, роздуваючи ніздрі.

Потім вона почала навіжено крутитися, як відьомський клубок, на-
около стола Антипи. Перерваним, спазматичним голосом він кликав її: 
“До мене, до мене!” А та все крутилася, тимпани гриміли, юрба кричала. 
Тетрарх викрикав все голосніше: “До мене, до мене! Дістанеш Капернаум! 
Тіверіядську долину! Мої замки! Половину мого царства!”

Сальомея кинулася на руки, піднявши вгору п’яти, перебігла так естраду, 
як якась велика комаха, і нагло спинилася.

Її хребет творив простий кут до потилиці. Кольорові шаровари, що по-
кривали її ноги, поспадали на плечі й півкругом веселки окружали її фігуру, 
на лікоть не доходячи до землі. Губи у неї були помальовані; брови дуже 
чорні; очі дивилися майже страшно; кропельки пота на чолі здавалися ро-
сою на білім марморі.

Вона мовчала. Всі переглядалися.
На галереї застукав хтось пальцями. Сальомея побігла туди, потім 

вернулася й трошки шепеляво, з дитячою міною проговорила сі слова до 
Антипи:

— Я хочу, аби ти мині дав на таці голову... — вона забула ім’я, але 
сміючися додала: — голову Яоканана!

Тетрарх упав на свою лавку під вражінням сих слів.
Він був зв’язаний словом, і всі чекали його відповіді. Але, подумав він, 

смерть, віщована звіздами, спавши на кого іншого, може, відверне смерть 
від нього? Коли Яоканан справді Ілія, він міг спастися; коли то неправда, 
то й убити його — річ неважна.

Манеї стояв коло нього й відгадав його гадку. Але Вітелій завернув 
його, аби сказати йому гасло, бо яму стерегла римська сторожа.

Всім якось полегшало: за хвилю все скінчиться!
Але Манеї не вертався.
Нарешті вернувся, але настрашений. Сорок літ сповняв він обов’язки 

ката: він утопив Арістобула, задушив Александра, спалив живим Мата-
фію, стяв Зосима, Папа, Йосифа й Антіпатра1, але не відважився вбити 
Яоканана! Зуби йому цокотіли, все тіло тряслося: він побачив перед ямою 
великого Ангела Самаритян — весь вкритий очами, він потрясав величез-
ним мечем, червоним і зубчастим, як поломінь. Вояки, приведені ним для 
посвідчення, можуть се потвердити.

Але вояки не бачили нічого, окрім якогось жидівського старшини, що 
був кинувся на них, але тепер уже по нім... 

Роз’ярення Іродіяди вилилося потоком простацьких, нелюдських лайок. 
Вона поломила собі нігті до ґратів галереї, а монументальні льви, здавалося, 
гризли її плечі й рикали разом з нею.

Антипа казився також, священики, вояки, фарисеї — всі кричали 
пімсти, решта також — гніваючись, що відтягається сподівана приємність.

Манеї вийшов, затуливши своє лице.
Час тягнувся гостям ще довше, ніж першого разу. Всі нудились. Раптом 

в коритарі залунали кроки — нетерпеливість ставала незносною.
Голова появилася — Манеї тримав її за волосся й, простягнувши на-

перед, пишався оплесками.
Поклавши на тацю, він подав її Сальомеї. Та жваво понесла голову на 

галерею, і кілька хвиль пізніше її принесла назад тетрархові та стара, що її 
він бачив рано на даху хати, а потім в покою Іродіяди.

Тетрарх відвернувся, аби не бачити голови. Вітелій кинув на неї рівно-
душний погляд. Манеї зійшов з естради й показав її римській старшині, 
потім іншим, хто сидів з того боку.

Всі оглядали її.
Гостре вістря меча, зіскочивши, зачепило щелепи. Конвульсія покривила 

лінію уст. Кров, уже запекла, скропила бороду. Замкнені віка були бліді, 
як мушлі, ще блідші в світлі канделябрів.

Голова прийшла на стіл, де сиділи священики. Оден фарисей з ціка-
вости перевернув її, але Манеї поправив знову і поставив перед Авльом. 
Той збудився, і через примкнені повіки очі мертві й очі заспані наче подали 
собі знак.

Вкінці Манеї приніс голову тетрарху — сльози покотилися у нього по 
лиці.

1 Арістобуль, Александр, Антіпатр — сини Ірода Великого.
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1 Арістобуль, Александр, Антіпатр — сини Ірода Великого.
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Скипки почали гаснути. Гості розійшлися, в салі лишився тільки Анти-
па. Стиснувши голову руками, він дивився на відтяту голову, тим часом, як 
Фануіл, ставши на середині головної нави, піднявши руки, шепотів молитви.

Коли сходило сонце, двоє людей, післаних давніше Яокананом, при-
йшли з довгожданою відповідею.

Вони сказали її Фануілови, і той одушевився нею.
Потім він показав їм страшний предмет на таці, серед останків пира. 

Оден з тих двох сказав йому:
— Потішся! Він зійшов проповідати Христа серед мертвих. 
Тепер есей зрозумів слова Яоканана: “Аби він звеличився, мині треба 

змаліти”.
Взявши голову Яоканана, всі три пішли в напрямі до Галілеї.
Тому що голова була важка, вони несли її по черзі.

ПРЕДОК
(Авторский перевод с украинского)

Второй уже день мы шли лесом — я и пес. Вчера я еще немножко 
постреливал, но за сегодняшний день не выстрелил ни разу. Пес, сначала 
добросовестно делавший стойку при каждом появлении дичи, наконец 
убедился, что я не буду стрелять, и при каждом новом взлете только слегка 
оглядывался и продолжал идти, силясь принять такой вид, что он тоже не 
обращает внимания на дичь — чтобы не служить укором моему нерадению 
и лени.

На ночлеге я в последний раз видел людей. За весь следующий день не 
показался никто, даже вдали. И я радовался, что людское лицо, людское 
слово, людской шорох не нарушает моей молчаливой беседы с лесом — 
что третье лицо не становится между мною и окружающею меня жизнью. 
Она беседует со мною тихим шумом леса, журчанием потока, криком птиц, 
подает знаки светотенями облаков, едва заметными движениями травы и 
ветвей. Все это, не заглушенное, не вспугнутое крикливым голосом человека, 
говорит так ясно, так необычайно сильно всему моему существу.

Я иду и прислушиваюсь к тихому шепоту деревьев — их верхушек, 
невидимых мне снизу из-за ветвей. Их колеблет там вверху ветерок, 
незаметный здесь внизу, и непрерывным тихим шумом наполняет лес. 
Но от времени до времени, словно рука, передвигающаяся по струнам — 
пролетает удар ветра, извлекающий более сильные звуки, сливающиеся 
в энергическую фугу, звучащую еще несколько мгновений ему вслед — 
пока не распадется снова на отдельные мелодии, которые ведет каждое 
дерево в отдельности, и место пробужденного рокота занимает снова этот 
монотонный, мирный шум.

Солнечные лучи врезываются в прогалины чрезвычайно ясными, резки-
ми ударами, от которых загорается сверкающим блеском все встречающееся 
на пути: зеленая хвоя елей, серая кора ветвей, червонная подстилка старой 
хвои на земле, а капли росы и зерна песку сияют настоящим блеском само-
цветов — горят, сгорают и гаснут в одно мгновение, пока я прохожу мимо их.

Мне чрезвычайно радостно. Сначала я проявлял эту радость очень 
резко. Кричал и прислушивался к своему голосу — как, пробегая эти 
бесконечные ряды деревьев, он бессильно застревал среди них. Перекли-
кался с насмешливою иволгою и силился перекричать ее. Стучал сучком 
на сухих стволах, отвечая старому дятлу на его солидные, деловитые по-
стукивания. Но первый хмель этого пьяного напитка уже прошел. Я иду 
молча, солидно, не окликая даже пса. Я тих и сдержан, как эта жизнь, 
окружающая меня. И только радость, тихая безграничная радость на-
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полняет все мое существо. Я тешусь сиянием солнца, темными тенями 
леса, нежным прикосновением воздуха, твердым сопротивлением почвы, 
тишиною растительного царства, резкими криками птиц. Я сливаюсь всем 
существом с этою безграничною жизнью, пью солнце и влагу, распростра-
няюсь в безграничные пространства, врезываюсь невидимыми корнями 
глубоко в лоно матери земли и из ее глубин тянусь в световую даль, чтобы 
связать в один крепкий узел эту сырую, полную плодотворящей силы массу 
с солнцем, воздухом, безмятежными облаками, с источником света, жизни, 
огня и движения.

Мне кажется, что я с каждым шагом отхожу все далыше от “культур-
ной” жизни, оставшейся там за мною, за плотною стеною леса, за глубо-
кими провалами долин. Возвращаюсь от него назад, в глубину столетий, 
тысячелетий. От шумных, крикливых гостей, полных всякой натянутой 
неестественности, принужденности, неискренности, иду “к себе”, “домой”.

Бросаю дорожку и бреду наобум через лес, отводя руками ветви, за-
ступающие мне дорогу. Застреваю, в конце концов, в густом малиннике. 
Стою в нем долго, долго. Срывать ягоды мне скоро прискучило, и я, как 
медведь, начинаю собирать их губами, прямо с кустов. Их очень много, и 
они поспели; воздух наполнен их запахом. И среди них темно-малиновые 
букеты цветов, на длинных стеблях, высокие, пышные среди запущенной 
порубки — я едва могу узнать их, так буйно, в такой массе они растут 
здесь. Растительность на этой богатой почве срубленного леса девственно 
роскошна — она производит впечатление чего-то сказочного, фантастичес-
кого своей неописуемой нежностью, богатством, буйностью, и мне кажется, 
что я перенесся в другие, далекие времена, когда земля еще не была так 
истощена, так ограблена и обессилена, как теперь.

Дождь захватил меня в малиннике и промочил меня до костей. Но он 
непродолжителен и нехолоден. Я продолжаю брести среди этих густых, 
высоких кустов и ветвей, напоенных дождем, и они окатывают меня своими 
брызгами снова и снова. Я весь мокрый, но радуюсь этому обилию воды. 
И когда из этих густых зарослей я выхожу, наконец, к потоку, я разстилаю 
на его гальке и песке свою мокрую одежду, сохну и греюсь вместе с нею, 
лежу, не считаясь со временем, в блаженной лени, когда ничего не нуж-
но, никуда не нужно, и ничто не томит и не напоминает о себе. Ленивым 
взглядом я слежу за тем, как нагретый воздух и пар, словно жертвенное 
курево, медленно поднимается вверх. И уже не разбираю, сплю ли я или 
вижу это наяву.

Под вечер я дохожу до уединенной лесной избушки у реки среди 
леса. На этот раз и здесь нет никого. Пока солнце прячется за горизонт, 

прорезывая лес пламенными лучами, превращающими стволы сосен в 
настоящее червонное золото, — я собираю материал для костра. Сухой 
валежник, принесенные рекою коряги, свежие сосновые ветви, упругие, 
круглые, как новые ламповые щетки; увешанные пышными кистями ветки 
пихты и роскошные веера ельника. И когда черная тьма наполнила лес, я 
раскладываю костер, высокий, огромный, и, лежа перед ним рядом с со-
бакой, смотрю, как огонь просовывает свои языки среди этой груды дерева. 
Светло-красным пламенем схватываются ветви ольхи, темным огнем горят 
сосновые коряги, отражаясь на стене леса дрожащим заревом, между тем 
как белые облака дыма стлались под нею; а когда я шевелил хвою, фонтаны 
золотых искр взлетали над костром и неистовым вихрем кружились среди 
них обрывки коры и ветвей, брызгая во все стороны. И меня охватывает 
неистовая радость, экстаз древнего человека при виде огня — могуществен-
нейшего покровителя и товарища, защитника от холода и тьмы, подателя 
жизни и радости. И когда я несколько часов спустя устраиваюсь на ночлег 
в избушке, выстлав роскошное ложе из свежей хвои елей, я долго еще  
поддерживаю огонь на очаге, набив всю избушку всяким топливом. Ветви 
потрескивают на огне, искры с дымом летят золотою лентою в отверстие 
крыши. Лес шумит тихим, приглушенным шумом, сквозь который про-
бивается более острый шум быстрого потока. И я тешу себя сознанием, 
что я так далеко убежал от всего, что тяготило меня, — ото всей этой 
безысходно-сложной, мучительной жизни. Я радуюсь, вспоминая, что 
лежу не на своей сетчатой кровати, обвешанный портьерами для защиты 
от шума и света, но окруженный неизбывными привидениями назойливых 
мыслей, неотступной и безвыходной путаницы, растравляющей наболевшие 
раны моей души, не дающей ни на минуту вырваться из проклятого круга. 
Я лежу на свежей хвое, и мои мысли около золотых искр очага. Меня не 
занимает теперь ничто, кроме мыслей о солнце, погоде, дожде и других 
таких же ясных, стихийно-простых вещах. Словно я, в самом деле, ушел на 
целое тысячелетие назад, к своим предкам, и живу их простою, несложною 
жизнью, какая была тысячу лет тому назад.

Мне, однако, не спится. Физическое и душевное возбуждение, слишком 
буйная радость жизни, которую я переживал целый день, — не дают мне 
покоя. Не спит и пес — я вижу отблеск огня на его глазах, когда он подни-
мает веки. Дремота временами овладевает мною, потом снова прерывается, 
и снова толкутся в голову, силясь продолжить предшествующую мысль, 
обрывки соображений о старой цельности человеческой жизни — моего 
далекого предка, тысячелетиями отдаленного от меня...
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прорезывая лес пламенными лучами, превращающими стволы сосен в 
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далекого предка, тысячелетиями отдаленного от меня...
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И вдруг при неверном свете костра, в своих колебаниях то выдвигавшем 
контуры наваленного валежника, то прятавшем их в черном мраке, — я 
увидел его, моего предка, тысячелетиями отдаленного от меня, далекими 
тысячелетиями...

Прикорнувши в темном углублении скал, загороженном буреломом, он 
сидел, положив голову на колени, с лицом, обращенным ко мне. Он был 
весь голый, только ступни ног были обернуты истертой козьей кожей; но 
почти все тело было покрыто густыми темными волосами, сквозь которые 
оно едва просвечивало. Такие же волосы покрывали его широкие и сильно 
выступающие челюсти и вверху почти доходили до густых бровей на узком, 
скошенном лбу. Вид он имел измученный и истощенный, и незажившая 
рана виднелась на его бедре. Он был голоден. Соседнее враждебное племя 
разгромило его племя; без милосердия перебито было множество мужчин, 
женщины были захвачены, уцелевшие — оттеснены с давних мест, более 
богатых дичью и всякою другою пищею, в эти каменистые обрывы, где 
было столько хищных зверей, что почти невозможно было что-нибудь 
поймать человеку. И теперь он среди дремоты тревожно прислушивался к 
грохоту камней на тропинке, по которой проходили к воде жители недале-
кой пещеры — львы. И рука его машинально стискивала дубину с грубо 
приправленным остроконечным камнем — его единственное оружие.

Так сидел он долго против меня, то слегка дремля, то тревожно под-
нимая голову, чтобы отогнать сон, и пристально вглядываясь в тьму ночи. 
Он чувствовал себя крайне утомленным и ослабленным. Пустой желудок 
сокращался с мучительною болью. Ночной холод заставлял дрожать его 
тело. Ночь угнетала его страхом — не только присутствием этого близ-
кого, но невидимого зверья, а и сама по себе, как страшное, загадочное 
царство злых, таинственных сил, завладевших всем живым, поглотивших 
солнце — владыку света, и задавшихся целью убить, уничтожить холодом 
всякую жизнь. С томительною тоскою посматривал он в ту сторону, откуда 
обыкновенно появлялось солнце, вырвавшись из своего пленения у злых 
духов. Вырвется ли оно и на этот раз, будет ли еще светло и тепло, или на 
этот раз уже конец всему? Все злое, очевидно, обладает великою силою, 
и больше его на свете, чем доброго. Так редко случается быть сытым, 
чувствовать себя в безопасности, а так много всяких опасностей, вечных 
страданий от голода, страха...

И среди этих мыслей — отрывков мыслей, мелькавших среди дремоты 
в его утомленном мозгу, с необыкновенною резкостью и выпуклостью 
сонных видений ему явилось нечто столь странное, в сущности бестолковое 
и вместе с тем несказанно привлекательное, удивительно счастливое. Ему 
представился образ человека, спокойно спящего, как дитя за спиною своей 
матери, не тревожимого ночью, холодом и зверями. Обтесанные и плотно 

пригнанные стволы дерева защищают его со всех сторон от зверей, холода 
и злых духов; сверху у него тоже покрышка, так что и дождь, если бы по-
шел, не промочил бы его. Кроме того, он весь обмотан тонкими шкурами* 
и не зябнет. Он нисколько не боится и темноты, потому что унес с собою 
в эту деревянную пещеру кусочек солнца и держит при себе. У него есть 
заколдованный пес, служащий ему и стерегущий его покой...

В экстатическом восторге, широко открытыми глазами он пожирал 
этот чудесный образ, на мгновение явившийся ему с такой удивительною 
отчетливостью и богатством подробностей, что они производили иллюзию 
долгого переживания, как то бывает в моменты сильного напряжения во-
ображения. Он не знал, видит ли сон или те причудливые образы, какие 
являются человеку вследствие голода и утомления, и он вглядывался, смакуя 
его всеми нервами, полный наслаждения и страха, что эта чудная картина 
исчезнет, как рассеивались и терялись прекрасные сны о великом обилии 
дичи, многолюдных толпах соплеменников, мужчин и женщин, отправляв-
шихся вместе с ним на зверя, и разные другие счастливые минуты.

И я чувствую на себе, на расстоянии десятков тысяч лет, этот 
очарованный, восторженный взгляд моего далекого предка; как чуду 
культуры и прогресса, просто неимоверному, удивляющемуся тому, что мне 
представлялось возвращением к бескультурным временам моих далеких 
предков, отделенных от меня тысячелетиями.

Через несколько минут он встряхнулся, чтобы отогнать от себя дремоту 
и убедиться, видит ли он это во сне или наяву, — и это видение, очевидно, 
исчезло. Некоторое время он оставался неподвижным, весь еще во власти 
этой чудной картины. Затем его внимание заняли первые проблески дня, 
появившиеся на небосклоне. Они наполнили радостью его угнетенную душу. 
Солнце, свет, день возвращались снова, и он приглушенным голосом по-
вторял отрывочные слова, бывшие его приветствием свету, поздравлением 
с тем, что еще раз ему удалось вырваться из власти враждебных сил.

Через некоторое время засерело уже и около него, и он, расправляя 
одеревеневшие ноги и сильно хромая после долгой неподвижности на ране-
ную ногу, начал осторожно вылезать из своего убежища. Голод и утомление 
исчезали под новым приливом энергии, под ощущениями нового света, 
нового дня...

Сон смежил мои веки, и я проснулся, когда уже горячий, ярко блестящий 
день прорывался во все отверстия избушки, сгоняя прозрачные тени в самые 
темные углы ее. Пес нетерпеливо оглядывался на меня, подавляя в себе 
порывы страстного желания разбудить меня и вырваться из этой тишины 
в полный буйной жизни лес. Это желание охватило и меня, когда я отворил 
низенькую дверцу, и перед моими глазами встал лес, залитый солнцем и 
ароматом смолы, освеженный росою, полный утренней энергии жизни. Не 
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тратя времени на завтрак, я перекинул через плечо ружье и направился в 
глубину леса, стремясь прежде всего удовлетворить свое желание войти в 
эту жизнь, слиться с нею и взять от нее свою часть.

И я шел снова среди ровных, как свечи, стволов, среди роскошных 
кистей хвои, среди буйных зарослей леса. Откликался душою на каждый 
крик, на каждое дуновение этой жизни. Грелся под горячим сиянием солнца, 
обвеянный струями пара, поднимавшегося с земли, с росы, и прохлаждал 
свои ноги в холодной влаге источника, проходил тихие, наполненные солн-
цем просеки и полные пахучей сырости долины.

Я шел все далее и далее в глубину леса. Но вчера меня радовала мысль, 
что я убегаю от современной жизни и его культурной утонченности в глу-
бину минувших веков — от современного человека к старым предкам с их 
первобытной, естественной жизнью. Сегодня, наоборот, мне доставляло 
удовольствие думать, что этим роскошным лесом я иду к жизни — что я 
отдыхаю в гостях у природы, чтобы с новыми силами вернуться к житей-
скому труду в обстановке современной культурной жизни, в современном 
мире идей. Мои мысли, перегоняясь с птицами, летели в этот полный бес-
конечного страдания — и бесконечного очарования мир...

И образ моего предка мелькал в моих воспоминаниях как что-то жал-
кое, близкое, но приятное тем, что оно уже прошло, — как безвозвратно 
прошедшая беда.
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РОЗДІЛ IV



“ДІЯЛОСЯ РОКУ БОЖОГО ТИСЯЧА СІМСОТ 
ПЕРШОГО...”

[I]
Діялося року Божого тисяча сімсот першого.
Над невеличкою річкою, що текла в Горинь*, була маєтність пана Яна 

Стельшинського; над річкою стояли невисокі некруті горби, над річкою на 
зугір’ї протягнулися довгою низкою хати Скрипчинців, далі починалася 
лощина між гір; недалеко звідти починалося друге село Гороховці, такою ж 
вузькою низкою, тільки коротшою, біліли єго хатки. На зугір’ї над Скрип-
чинцями стояв старий панський двір, окопаний, о[б]веден[ий] старосвіцьким 
парканом з старими баштами — спогади про колишні татарські наїзди, 
кругом облягали єго токи, стодоли, комори, фольварки. На річці були за-
йняті стави, серед густого очерету й лататтів, верб висовувались дахи двох 
млинів. В лощині починався чималий лісок, а на зугір’ї можна було знайти 
й посіви, і в їх півтретяста полів, поля й сінокоси ширилися по обидва боки 
річки. Усе визирало заможно, хазяйновито. Пан Стельшинський лічив в 
своїй дідизні дев’яносто шість підданих, і меж ними 70 тяглих*, і з своїх 
грунтів вибирав далеко більше, як казали, над сім тисяч злотих.

В лощині, недалеко од лісу, гонів зо двоє на одшибі од села, стояла оселя 
Романчуків. Батько старого Романчука був колись лісничим й оселився тоді 
на краю лісу, потім взявся за хліборобство, але шкода було кидати наси-
джене місце й переходити в село. І місце було гарне, затишне; лощина була 
мокра і старий [з]робив собі криничку, а на зугір’ї стояла чимала пасічка.

Була неділя перед Петром [і] Павлом*, вже вечоріло, сонце сіло за 
зугір’я, і тільки високі верхи в лісі ще одбивалися остатнім сяєвом; над 
селом стояла курява од череди, лунали перемішані голоси овець, корів, кіз; 
в лощині вони гули м’якшими тонами, як далекий гук сільського побиту. Із 
лісу, з ставів потягало вогким холодом, починали озиватися на різні голоси 
жаби, докінчаючи сільську гармонію. В пасіці Романчуківській походжав 
сам старий Романчук, престарий дід, одначе ще здоровий: високий, сухий, 
трохи похилий. Тихою ходою обходив він вулики, поправляючи солом’яні 
верхи; бджоли вже зібралися на ніч, десь-не-де ще ворушилися вони коло 
вінець. Вечірня тиша впливала на діда, єго поважне й добре лице світилося 
радісним почуттям, і він шепотів молитви.
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— Діду, гов, діду, — гукнув на єго молодий дівочий голос з другого 
кінця, — йдіть вечерять.

— Зараз, Марто, зараз, — одказав дід онуці й, не кидаючи молитви, 
узяв свиту й бриля й пішов вузенькою стежкою за онукою.

— Що, Гриць вернувся з ярмарку? — спитав він, домолившись.
— Тільки що повернувся дядько Охрім, казали, що він щось посварився 

з паном Якубом, й дядько нарікали на єго.
— Посварився? От тобі й на, з чого це він? — стурбувався дід.
— Пан почав щось гримати й замірився на єго на ярмарку.
— А Грицько що ж?
— Що, — каже, — нехай не дуже наскакує, я й втекти не зарікаюся, 

я, — каже, — не пришився ще [до] дівочої спідниці, як Тимко, — це він 
закидає, що Тимко лицяється до Ганни Ковалівни, того Коваля, що коло 
винниці; її сватав восени Іван Терещенко, та вона не пішла, бо боялась, 
що Терещиха лиха дуже, а Іван дуже слабкий, не оборонить, — щебетала 
Марта; дід поважно йшов перед нею, не дуже вважаючи.

— Зате хазяйство добре в Терещихи, — сказав він, — а в Коваля, 
крім ковадла, мабуть, і нема нічого.

Так розмовляючи, уступили вони в двір оселі; дві хати стояло одна проти 
другої; в старого Романчука [було двоє синів,] і він заздалегідь збудував 
їм по хаті, але швидко за старою Романчуковою вмерла й молода, жінка 
Митра, Грицькового батька, зоставивши єму двох хлопчиків — Грицька і 
Йвана. Мартин батько Якуб тим часом оженився, і сім’я знову зібралася 
вкупу. Жінка Якубова була добра людина й доглядала добре за небожатами, 
поки не повиростали.

Уся сім’я зібралася вечерять. Був ще й дядько Охрім із Скрипчинців — 
прийшов попросить на поміч котрого-небудь з Романчуків.

— Не знаю, з чого, чи я погнався сіяти, чи що — от-от почне жито 
точиться*, а мені на сім тижні чотири дні панщини, — бідкався він.

— Чого це, — спитав старий, — ти ж на трьох сидиш?
— Я на толоці, на зажинках не був, думав вигадать, а натомість саме 

приспічило.
Почали балакать про господарство й поміщика.
— Це вже й остатня толока висохла1, — заговорив Якуб, — мабуть, 

в корчмі сего року горілки не стало.
— Невелика шкода за горілкою, поживишся, як собака мухою, — 

сказав Митро, — як вже жалкувати, дак за тими бабськими п’ятками, що 
видумали [по]заторік.

1 Сухими толоками звались ті, на котрих не поштували робітників; попереду толоки 
усі були мокрі — робили мовби за частування [дефект аркуша] висихали.

— Що старе згадувать, — сказав старий Романчук. — Я пам’ятаю, як 
колись усієї роботи було день панщини да курка, а покійний батько седіли 
на цілім лану сами, дак що з того, минуло та й годі. Он, кажуть, що на той 
рік ще один день додадуть.

— Я так думаю, — сказав Охрім, — чи не хоче пан нас заставить, дак 
і накидає тягарів усяких, щоб більше узяти. Ге, в нас не такий був случай — 
заставив пан село, грошики забрав у якогось бідолашного панка, а потім 
наслав шляхти, гультяїв усяких, та й забрав худобу — у тих, що заставив, 
на пекарні порізали, усякі чинили кривди й тому посесору, й підданим.

— Йдіть, — каже, — собі, я вже вас усіх тепер маю в шкатулі, — з 
тим і пішли.

— Отак маєш.
— Кому скрутиться, а нам змелеться, — сказав старий Романчук. Усі 

трохи помовчали.
— Що це ти, Грицько, полаявся, кажуть, з паном? — спитав Романчук. 

Грицько — сухий, чорнявий хлопець, понуро глипнув на діда.
— Що це, — сказав він, хитнувши головою, — він до мене присікався? 

“Чому, — каже, — продав дешево, не так, як Гнат? Маєш, — каже, — з 
своїх грошей настачити”.

— Еге, а ти що?
— Чим я, — кажу, — винен, що мені розумніші покупці трапились, й 

так стояв цілісінький день. Він підскакує, заміряється... А я й сказав — не 
махайте руками, бо й у мене єсть. Притих, — додав Грицько похмуро; очі 
в єго світилися гнівом, можна було й справді притихнути з такого погляду.

— Не так пани, як підпанки, — сказав Охрім. — Цей Якуб і недавно 
порядкує, а в’ївся гірш болячки.

— Що з того, що притих, — заговорив старий Романчук. — Він сего 
тобі, сину, не подарує.

— І я те ж казав, — сказав Митро. — Не можеш, — кажу, — змов-
чати, такий приткий та гострий, наче пан. Похваляєшся втікти, думаєш, 
так воно легко, як язиком молоть? Хто біга, в того завше нічого нема, тому 
й легко, вітер повіяв та й гонить, куди хочеш, як та собака.

— Небагато й висидиш, — сказав Грицько похмуро. — Отже, скільки 
нас, і як працюємо, а проте — що ж, що штири воли та три полі, хіба так 
на слободах люде живуть?

— А він, бодай єму, справді каже, — перехопив дядько Охрім (він 
сам прибіг з Володимирського повіту за 3 роки*), — таки й я, мабуть, не 
вседжу. Вже як тікать, дак на що краще, а то й в нашій стороні трохи не 
так, як тут. Що замість чотирьох я три дні роблю, та гуски не даю, а тільки 
двох курок, а бодай воно згине. Єсть такі землі, що без пана, земля вільна, 
скільки хоч ори, скільки хоч засівай, усе — ліси, річки, лани, все вільне, 
усякий собі пан, — з запалом розповідав він.
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колись усієї роботи було день панщини да курка, а покійний батько седіли 
на цілім лану сами, дак що з того, минуло та й годі. Он, кажуть, що на той 
рік ще один день додадуть.

— Я так думаю, — сказав Охрім, — чи не хоче пан нас заставить, дак 
і накидає тягарів усяких, щоб більше узяти. Ге, в нас не такий був случай — 
заставив пан село, грошики забрав у якогось бідолашного панка, а потім 
наслав шляхти, гультяїв усяких, та й забрав худобу — у тих, що заставив, 
на пекарні порізали, усякі чинили кривди й тому посесору, й підданим.

— Йдіть, — каже, — собі, я вже вас усіх тепер маю в шкатулі, — з 
тим і пішли.

— Отак маєш.
— Кому скрутиться, а нам змелеться, — сказав старий Романчук. Усі 

трохи помовчали.
— Що це ти, Грицько, полаявся, кажуть, з паном? — спитав Романчук. 

Грицько — сухий, чорнявий хлопець, понуро глипнув на діда.
— Що це, — сказав він, хитнувши головою, — він до мене присікався? 

“Чому, — каже, — продав дешево, не так, як Гнат? Маєш, — каже, — з 
своїх грошей настачити”.

— Еге, а ти що?
— Чим я, — кажу, — винен, що мені розумніші покупці трапились, й 

так стояв цілісінький день. Він підскакує, заміряється... А я й сказав — не 
махайте руками, бо й у мене єсть. Притих, — додав Грицько похмуро; очі 
в єго світилися гнівом, можна було й справді притихнути з такого погляду.

— Не так пани, як підпанки, — сказав Охрім. — Цей Якуб і недавно 
порядкує, а в’ївся гірш болячки.

— Що з того, що притих, — заговорив старий Романчук. — Він сего 
тобі, сину, не подарує.
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Митро не вважав на ці кохані мрії Охріма й сердито обернувся до сина:
— Бог зна що ти варнякаєш про тії слободи, хіба ж ти бачив, як там 

люде живуть? Слухай, що по ярмарках перекупки базікають. Недурно 
кажуть, що казаному кінця нема.

Грицько понуро седів, змовчував батькові. 
— Батько твій правду каже, — заговорив і старий. — Думаєш, легко 

тікати? Хвалити Бога, на свому вікові бачив я доволі тих втікачок — пій-
мають, було, часом, зтовчуть немилосердно, худобу одберуть. А то на до-
розі хто-небудь худобу одбере і самого прожене або пан знайде єго і назад 
поверне — пан панові свій брат.

— От вже не так, не верне, коли заціпив, — одказав Охрім. — От 
уже на що завзятий пан митинецький, а про то наш не оддав єму Микиту.

— Казав Йосип Машталір, що пана митинецького стріли на дорозі — 
їздив знову в Кременець скаржитись.

— Нехай, нічого з сего не буде, — допевняв Охрім.
Тим часом миска давно спорожнилася з-під галушок, надворі чисто 

смерклося. Діти — в Якуба було, окрім Марти, ще троє менчих, — побі-
гли за ворота. Жаби гучно стрекотіли на різні тони. Романчуки повставали 
з-за вечері.

Охрім дав на добраніч і пішов, слідком за ним метнувся на село Йван. 
Грицько походив по подвір’ю задуманий, а далі вибіг і собі за ворота і тихою 
ходою пішов до села понуро. За сей день багато трапилось єму чути й ба-
чити незвичайного. На ярмарку зустрів козаків захожих — вони купували 
борошно. Грицькові страх хотілося як-небуть зачепити їх, і він забалакав 
з ними, козаки нарешті покликали єго до шинку й випили по чарці. Це 
були Абазинські козаки з Брацлавщини*; недавно вони були ще хлопами, 
ходили під панським ярмом, а як перемінилися — пишні та горді, мов орли 
степові. “Не буде обертатись на всі боки, виглядаючи пана або гуменного, 
не журиться ні за панщиною, ні за полем, увесь світ єму вольний, куди 
схоче, туди й скаче, ніхто за їм не заплаче”, — міркував Грицько, заздро 
придивляючись, прислухаючи їх веселу розмову.

— Що, хлопче, забрав би ти краще своїх волів та продав, та з нами й 
потягся, аніж знову на село повертатись, спину під панські нагаї підстав-
ляти, — сказав один козак.

— На моїй спині панського нагая не було й не буде, — сказав Грицько, 
спахнувши.

— Е, завзятий ти хлопець, як бачу, — сказав другий. — Не минеш 
ти козацтва, хай лише кіт мене з’їсть, коли брешу...

Після таких розмов, такої зустрічі дуже вразило Грицька те, що почув на 
селі од пана Якуба, Скрипчинського дозорци. Грицько вродивсь сміливим, 
потай підростаючи, став гордовитим, і враз з тим потайним хлопцем — 

він вродився в покійницю мати, батько єго був щирий, смирний, простий 
чоловік. Уся кров закипіла в Грицьку й серце трепихнулось, як пан Якуб 
замірився на єго, й він ледве переміг себе й не кинувся на єго. 

Цего Якуба усе село не любило; се був якийсь приблудший шляхтич, 
бідний і пригнічений, він “падав до ног” пана — й величався й був неми-
лосердний до селян, а до того й падкий на гроші.

— Я б вбив єго, — шепотів Грицько під впливом нового почуття, йдучи 
тепер на село, й руки єму поводила злоба. 

До села було далеченько. Вечір стояв ясний, зорі мигтіли по усему 
небу, з села доносились пісні. Серце Грицькове швидко простигло, він не 
був злим хлопцем, а тільки палким. Він почав думать про ті вільні краї, про 
котрі марив Охрім, вечеряючи, і про козацьку волю. Це два ідеали, котрі 
ворушили український люд так же півтораста літ до того, як і півтораста літ 
після того. Грицько не зчувся, як опинився серед села, коло корчми. Купка 
чоловіків щось гомоніла на призьбі якоїсь хати недалеко звідти. Грицько 
потягся й собі. Кілька скрипчинських хазяїнів, не слухаючи один другого, 
вилічували кривди й тяжари од свого пана. Якийсь низькорослий, мабуть, 
захожий дядько прихильно слухав їх й раз по раз лаяв пана. Грицько помітив, 
що хазяїни були напідпитку — оцей самий дядько почастував їх у шинку.

— Щоб мене та так кривдили, то я десять би раз втік, — дивувався 
він. Але господарі не вважали [на] єго в запалі свому, і він знову сказав:

— Хіба приковано вас тутечки, адже ж не скрізь така неволя.
— Єсть воля, та як добути, панство увесь світ осягло, куди не станеш, 

як не пан, дак підпанок і єсть тобі, — казали скрипцинці.
— Не всі ж пани й єднакові, — відрізав дядько. — От хоч би й пан 

митинецький слобідку поставив, до себе перехожих закликає, я чув — на що 
вже луччого — два роки чисті вільготи, потім з чверти волоки — два дні, 
а не три, не чотири, як то у вас. Толок сухих не буде, як тепер — робите, 
й доброго слова ніхто не скаже.

— Як до митинського, то й до митинського.
Другі сперечались:
— Де вже ласки діждеш від митинського...
Грицько не втерпів, проштовхався на середину й закричав: 
— Панове громадо, наплюйте на голову цьому дядьку, що він вас 

підманює. Як вже тікати, дак хіба кращого нема, як Митинці, проміняєте 
шило на швайку.

— Е, що ти знаєш, — засварився хтось п’яним голосом, — який при-
ткий навчати, давно я тобі чуба наминав, — й він потягся п’яною рукою 
до Грицькової голови.

Дехто засміявся. Грицько плюнув і вийшов з купи. Захожий дядько 
щось потиху забалакав, а далі вийшов набік з кількимось і щось розмовляв.
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шило на швайку.

— Е, що ти знаєш, — засварився хтось п’яним голосом, — який при-
ткий навчати, давно я тобі чуба наминав, — й він потягся п’яною рукою 
до Грицькової голови.

Дехто засміявся. Грицько плюнув і вийшов з купи. Захожий дядько 
щось потиху забалакав, а далі вийшов набік з кількимось і щось розмовляв.
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Грицько пішов далі; над річкою чутно було скрипку, сміх і гомін; па-
рубки й дівчата снували навколо. Грицько обминув їх, обминув далі п’яного 
чоловіка, котрого тягли за руку; в голові заходили трохи зневажливі думки, 
він чув себе чимсь вищим над своїх селян. “Їм аби тільки пореготати та 
потанцювати, та випити, а про инче байдуже, як то люде по світу живуть, 
байдуже їм панська неволя й жидівська лайка за набрані кварти”. Він знову 
думав про козаків.

— Е, кину все да піду за ними, — подумав він.
Ой, на горі сокіл воду носить,
Дівчинонька козаченька просить*, — 

заспівав він, й думка єго впала на дівчину Варку, до котрої він торік 
лицявся, але щось чудне діялось з ним, чогось инчого душа бажала, єму 
наскучали сільські вулиці й парубочі розмови, й випивка. А тепер ці 
почування вибухнули разом, село стало тісне єму, єго тягло в степи, на 
волю, на слободи.

Коло хати Гаврила Коваля спинився Грицько, заглянув в садок, між 
кущів щось біліло. “Се Якуб, — подумав він, й знов-таки зневажлива 
думка пройшла в голові, він усміхнувся. — Мабуть, швидко піде, завтра 
рано вставать”. Грицькові хотілося побалакать з ким-небудь, розказати 
про свої думки, й він сів під тином на беревні й запалив люльку; довгенько 
так сидів він, пісні і гомін над річкою помалу тихіщали, голоси чутно стало 
коло хати, то Коваль вертався. “Мабуть, випив”, — подумав Гриць; в садку 
зашамотіли кущі й над тином підвівся Якуб.

— А що ти тут лазиш, — гримнув Грицько на єго не своїм, хриплим 
голосом.

— Тебе не питався, — одказав Якуб сердито, але розгледів зараз Гриць-
ка. — Тю, мара, — засміявся, — не мав чого кращого, як мене страхати. 

Обоє пішли додому. Якуб почав розказувати про Ковалівну.
— Буду сватати восени, нехай батько що хочуть кажуть, а то її Коваль 

за кого инчого віддасть; Стецько з Горохівців, кажуть, хоче старости по-
силать.

— А ти, мабуть, Якубе, вже не побіжиш з села, — сказав Грицько, — 
пришився.

— Чому б і тобі не пришитись, он Варка сміється, а сама усе нудиться 
за тобою. “Десь, — каже, — нашого панича нема, чи не поїхав до Львова 
за тютюном?”

— Ет, нехай собі, — Грицько розказав братові про козаків й про 
дядька, що підмовляв до Митинців... — Е, змолотити хліб да забратись 
на вози, та й рушати, куди очі, — скінчав він, — не вседжу я тутечки, так 
мене й пориває.

— А як ти думаєш, чи згодиться батько, щоб я узяв Ковалівну? — 
спитав Якуб.

— Тю, хто про Ярему, а хто про Хому, — сказав Грицько. — Тобі 
аби тільки Ковалівна, а там нехай пани на спині в вас обох з нею їздять.

— Не бришкай, — сказав Якуб, — нехай-но поберемось, дак що мене 
тоді держатиме, тільки батько! Дід не хочуть.

— Дай часу, — сказав Грицько, — думаєш, їм панщина не остогидла, 
адже це дід колись на слободі седів, скоштував волі. 

Так балакаючи, підійшли вони до дому.
ІІ

Митинці, про котрі балакали в Скрипчинцях, були верстов з п’ятнадцять 
звідти, ґрунти пана Стельчинського сходились з ґрунтами пана Лінчиць-
кого, под[е]стату волинського*, що володів Митинцями. З-за цих ґрунтів, 
за суміжний ланок пан Лінчицький завівся з сусідом й подав протестацію 
на гродський суд в трибунал*. То був дуже занозистий Лінчицький, і про 
єго розказували не дуже гарні речі, буцім він неправдиво узяв в посесію 
сусіднє село Братища. Скіль тут було правди в сему оповіданню — хто 
єго зна, правда те, що він з сих братищецьких селян лупив мало не по сім 
шкур, але се була річ тоді надто звичайна. З своїми козаками та шляхтою 
надворною — держав він їх з десяток, й усяким гультяйством стороннім 
він часом заїздив теж сусідні лани*, лякав поміщиків-ворогів й усе таке, 
як слід вільному шляхтичу.

Якраз оце, як ішла ту[т] суперечка за ланок, вийшла маленька оказія, 
з котрої потім вийшла й далеко більша. Ткач Микита з Митинців уподобав 
дівчину з Гороховців; був той ткач чоловік працьовитий і тверезий, батьки 
тієї дівчини були багатенькі, мали три воли й коняку і прийняли б ткача у 
прийми, але ткач, певне, знав, що Лінчицький єго не випустить до Горо-
ховців. Довго не міркуючи, ткач Микита забрав свої цівки та ляди* на віз, 
прив’язав собаку до воза й поночи потихеньку дістався собі в Горохівці; 
було то зараз після Паски; миттю справили собі весілля, й усе наче б собі 
пішло своєю чергою. Та тривай!

Пану Лінчицькому тоді пропала справа в гродському суді. Він припро-
хував п[ана] Стельчинського одкупного, але той не схотів, і Лінчицький, 
давши справу до трибунала, задумав інчим способом допекти своєму сусідо-
ві; ткач Микита дав до того добру зачіпку. Пан Стельчинський сказав, що 
не видасть єго; Лінчицький протестував у гроді, їздив возний в Гороховці 
свідчити за того Микиту, але інше було на думці в Лінчицького. Оце в 
червці у дворі єго митинськім з’їздили[ся] неосілі шляхтичі і якесь несвідо-
ме гультяйство з околиць, котрі б усе щиро смоктали митинську горілочку 
вкупі з надворною шляхтою Лінчицького, поки не ховалось, розлізшись по 
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Грицько пішов далі; над річкою чутно було скрипку, сміх і гомін; па-
рубки й дівчата снували навколо. Грицько обминув їх, обминув далі п’яного 
чоловіка, котрого тягли за руку; в голові заходили трохи зневажливі думки, 
він чув себе чимсь вищим над своїх селян. “Їм аби тільки пореготати та 
потанцювати, та випити, а про инче байдуже, як то люде по світу живуть, 
байдуже їм панська неволя й жидівська лайка за набрані кварти”. Він знову 
думав про козаків.

— Е, кину все да піду за ними, — подумав він.
Ой, на горі сокіл воду носить,
Дівчинонька козаченька просить*, — 

заспівав він, й думка єго впала на дівчину Варку, до котрої він торік 
лицявся, але щось чудне діялось з ним, чогось инчого душа бажала, єму 
наскучали сільські вулиці й парубочі розмови, й випивка. А тепер ці 
почування вибухнули разом, село стало тісне єму, єго тягло в степи, на 
волю, на слободи.

Коло хати Гаврила Коваля спинився Грицько, заглянув в садок, між 
кущів щось біліло. “Се Якуб, — подумав він, й знов-таки зневажлива 
думка пройшла в голові, він усміхнувся. — Мабуть, швидко піде, завтра 
рано вставать”. Грицькові хотілося побалакать з ким-небудь, розказати 
про свої думки, й він сів під тином на беревні й запалив люльку; довгенько 
так сидів він, пісні і гомін над річкою помалу тихіщали, голоси чутно стало 
коло хати, то Коваль вертався. “Мабуть, випив”, — подумав Гриць; в садку 
зашамотіли кущі й над тином підвівся Якуб.

— А що ти тут лазиш, — гримнув Грицько на єго не своїм, хриплим 
голосом.

— Тебе не питався, — одказав Якуб сердито, але розгледів зараз Гриць-
ка. — Тю, мара, — засміявся, — не мав чого кращого, як мене страхати. 

Обоє пішли додому. Якуб почав розказувати про Ковалівну.
— Буду сватати восени, нехай батько що хочуть кажуть, а то її Коваль 

за кого инчого віддасть; Стецько з Горохівців, кажуть, хоче старости по-
силать.

— А ти, мабуть, Якубе, вже не побіжиш з села, — сказав Грицько, — 
пришився.

— Чому б і тобі не пришитись, он Варка сміється, а сама усе нудиться 
за тобою. “Десь, — каже, — нашого панича нема, чи не поїхав до Львова 
за тютюном?”

— Ет, нехай собі, — Грицько розказав братові про козаків й про 
дядька, що підмовляв до Митинців... — Е, змолотити хліб да забратись 
на вози, та й рушати, куди очі, — скінчав він, — не вседжу я тутечки, так 
мене й пориває.

— А як ти думаєш, чи згодиться батько, щоб я узяв Ковалівну? — 
спитав Якуб.

— Тю, хто про Ярему, а хто про Хому, — сказав Грицько. — Тобі 
аби тільки Ковалівна, а там нехай пани на спині в вас обох з нею їздять.

— Не бришкай, — сказав Якуб, — нехай-но поберемось, дак що мене 
тоді держатиме, тільки батько! Дід не хочуть.

— Дай часу, — сказав Грицько, — думаєш, їм панщина не остогидла, 
адже це дід колись на слободі седів, скоштував волі. 

Так балакаючи, підійшли вони до дому.
ІІ

Митинці, про котрі балакали в Скрипчинцях, були верстов з п’ятнадцять 
звідти, ґрунти пана Стельчинського сходились з ґрунтами пана Лінчиць-
кого, под[е]стату волинського*, що володів Митинцями. З-за цих ґрунтів, 
за суміжний ланок пан Лінчицький завівся з сусідом й подав протестацію 
на гродський суд в трибунал*. То був дуже занозистий Лінчицький, і про 
єго розказували не дуже гарні речі, буцім він неправдиво узяв в посесію 
сусіднє село Братища. Скіль тут було правди в сему оповіданню — хто 
єго зна, правда те, що він з сих братищецьких селян лупив мало не по сім 
шкур, але се була річ тоді надто звичайна. З своїми козаками та шляхтою 
надворною — держав він їх з десяток, й усяким гультяйством стороннім 
він часом заїздив теж сусідні лани*, лякав поміщиків-ворогів й усе таке, 
як слід вільному шляхтичу.

Якраз оце, як ішла ту[т] суперечка за ланок, вийшла маленька оказія, 
з котрої потім вийшла й далеко більша. Ткач Микита з Митинців уподобав 
дівчину з Гороховців; був той ткач чоловік працьовитий і тверезий, батьки 
тієї дівчини були багатенькі, мали три воли й коняку і прийняли б ткача у 
прийми, але ткач, певне, знав, що Лінчицький єго не випустить до Горо-
ховців. Довго не міркуючи, ткач Микита забрав свої цівки та ляди* на віз, 
прив’язав собаку до воза й поночи потихеньку дістався собі в Горохівці; 
було то зараз після Паски; миттю справили собі весілля, й усе наче б собі 
пішло своєю чергою. Та тривай!

Пану Лінчицькому тоді пропала справа в гродському суді. Він припро-
хував п[ана] Стельчинського одкупного, але той не схотів, і Лінчицький, 
давши справу до трибунала, задумав інчим способом допекти своєму сусідо-
ві; ткач Микита дав до того добру зачіпку. Пан Стельчинський сказав, що 
не видасть єго; Лінчицький протестував у гроді, їздив возний в Гороховці 
свідчити за того Микиту, але інше було на думці в Лінчицького. Оце в 
червці у дворі єго митинськім з’їздили[ся] неосілі шляхтичі і якесь несвідо-
ме гультяйство з околиць, котрі б усе щиро смоктали митинську горілочку 
вкупі з надворною шляхтою Лінчицького, поки не ховалось, розлізшись по 
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клунях та токах на спочивок, і надавали жаху селянам своїми зачіпками, чи 
слід, чи не слід витягали свої шабельки. 

Котрийсь з слуг панських їздив на ярмарок і розказав панові, що бачив 
козаків, тих самих, з котрими частувався й Грицько Романчук. Пан Лін-
чицький зараз послав єго верхи на ярмарок завітати тих козаків у Митинці, 
на заїзд. На ярмарку їх вже не було, розпитуючи, той слуга — пан Ко-
марницький, знайшов їх на попасах коло чиєгось стога, над огнищем кипів 
казанок з кулішом, козаки хропли навколо після випивки, й тільки один, 
куняючи, наглядав за казанком і за конями. Козаки приїздили за баришом, 
а до того — ще й закликати охочих до козацьких слобід; Комарницький 
мусив почекати, поки куліш зварився й козак побудив своїх товаришів. 
Козаки з охотою далися на мову Комарницького, тільки попереду мали 
одвезти борошно й обіцялись привести ще й інших козаків.

Справді, через три дні — було це перед Іллею*, — приїхало п’ятнадцять 
козаків, хлопці не дуже чепурні, а проте сміливі та жваві. Панове шляхта, 
забувши свій шляхетський гонор, почали вкупі чаркуватись на широкому 
дворі пана Лінчицького, а той зараз подав звістку у Скрипчинці, щоб охочі 
до мандрівки прибирались. 

Козаки вештались наоколо, але хто б їх спізнав і одрізнив од селян. 
Грицько зустрів якось і своїх знайомих коло Скрипчинців.

— Чогось ви сюди завернули? — спитав він.
— Кличуть на поживу, а ми добрих людей не цураємось, — засміявся 

козак. — А ти мандрувать не збираєшся?
— Куди це тепер мандрувать, хіба восени, ще ж коло хліба не впо-

рались. А що?
— Нічого, так питаю, — вильнув козак, догадавшись, що Грицько не 

з мандрівців.
— Йшов би краще до нас, Грицьку.
— Піти не велика штука, да що з того; якби усім нам перебратися до 

вас на слободи, дак не хочуть.
— Атож то й є. Як застрягне чоловік, дак і дума, що нема вже й кра-

щого на світі. Дивись і ти, Грицьку, поки сам, поти тобі йти звідси, а як 
ти так будеш собі міркувати, а далі женишся, то й пропадеш ні за копійку, 
зостанешся навік гречкосієм.

— Ну, сего не буде.
— Так думаєш, мені тебе шкода, що хлопець добрий, а то що мені 

з того, чи ти підеш, чи ні. Он з Глибокова — чув, може, п’ять чоловіків 
ідуть, нарадив я... Чи, може, дівчини шкода? Це, бра, не козацька справа.

Козак поїхав, а Грицько пішов мовчки додому.
— Ні, се б мене не вдержало, — сказав він сам до себе, понуро чим-

чикуючи додому. Думки про волю, про землю без пана заполоняли єго 

голову оцей час з самого того дня, як був він на ярмарку, й тут він почув, 
як міцно держав єго рід. Єму було якось сором кинуть усіх тут і піти. “Я 
піду, а вони собі тут нехай тягло до віку тягнуть, чи роблять панщину на 
пана, чи роблять на себе, багатіють — панові користь, чи пропивають — 
знову на пана, дітей плодять — панові, тільки як вмруть, то вже пан не 
покористується”. Щоденне звичайне сільське життя, таке тихе, покійне, 
розмірене, здавалося єму ярмом тепера, піччю залізною єгипетською.

— З ким це ти розмовляв, здається, нетутешній? — спитався батько, 
що проминув єго, їдучи.

— Се козак, захожий.
— Чого він тут уродився?
— Закликали, кажуть.
— Вже, мабуть, не на добре, — сказав батько, помовчавши. На що 

добре козаків не закличуть.
Грицько мовчав.
— Що, може, й тебе підмовляли в козаки?
— А якби й так, чому б мені козаком не буть, чому нам усім не йти на 

слободи козацькі? Мабуть, з козака більш проку, аніж з гречкосія, тільки 
панські комори та шпихліри сповняти.

— А що доброго, як попадеш, нарешті, на панську шибеницю?
— Краще мені на шибениці пропасти, як спину під їкономські канчуки 

підставляти, — сказав Грицько з запалом.
— А ти таки не змовчиш батькові, — сказав Митро і пішов до хати. 
Грицько мовчки пішов до обори. “Ні, се мене не вдержало б”, — мір-

кував він, згадуючи козакові речі про дівчину і пораючись коло волів.
— Що, коню, підемо в козаки? — обернувся він до коня й поляпав 

єго рукою по спині. Той покинув їсти сіно й сторожко повернувся до єго, 
наче хтів розпитати. “Добрий буде козацький коник”, — подумав Грицько 
й пішов веселіщий до хати.

Йому допікало і сердило те, що сім’я так сперечалася з його коханими 
думками. З Якубом він більше не розмовляв, єму було не до мандрівки, 
він трохи не щовечора бігав на село й потім цілий день ходив невиспаний.

— Підожду до осени, — сказав вголос Грицько, нехай Якуб ожениться, 
а не схочуть — помандрую до козаків.

Стельчинський не знав нічого ні про козаків, ні про підманювання єго 
селян. Через день після сего вночі Лінчицький з своїми людьми виїхав з 
Митинців. Попереду їхав він сам із шляхтою, потім їхало кільканадцять 
порожніх возів, за ними козаки. Було хмарно й темно, дорогою нікого не 
попали; потиху, придержуючи зброю, щоб не брязкала, над’їхали вони до 
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клунях та токах на спочивок, і надавали жаху селянам своїми зачіпками, чи 
слід, чи не слід витягали свої шабельки. 

Котрийсь з слуг панських їздив на ярмарок і розказав панові, що бачив 
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рались. А що?
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з мандрівців.
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— Підожду до осени, — сказав вголос Грицько, нехай Якуб ожениться, 
а не схочуть — помандрую до козаків.

Стельчинський не знав нічого ні про козаків, ні про підманювання єго 
селян. Через день після сего вночі Лінчицький з своїми людьми виїхав з 
Митинців. Попереду їхав він сам із шляхтою, потім їхало кільканадцять 
порожніх возів, за ними козаки. Було хмарно й темно, дорогою нікого не 
попали; потиху, придержуючи зброю, щоб не брязкала, над’їхали вони до 
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Скрипчинців. Лінчицький, а за ним й усі спинились і прислухались. Тиша 
була, село спало, потомившись; вогкий туман окутав єго; десь закричали 
гуси, сполохнувшись, може, почувши тхора. Кілька слуг з возами рушили 
попереду, вони дали знати мандрівцям, серед тиші чутно стало рух і метуш-
ню; рипіли ворота, вози потиху виїжджали на вулицю, хліб, що не вспіли 
змолотити, зложили теж на вози, до котрих прив’язано було коров, телят; 
жінки й діти держали гусей, курей; що не забрали на свої вози, поскладано 
на митинські; хазяйство було невелике, здебільшого мандрували люде не 
дуже заможні, що сподівались поправитись на вільніших хлібах митинських. 
Вози потиху збиралися під річку чималим табором.

— Ну, рушаймо, — сказав Лінчицький, — навідаємось в гості до єго 
мости. — Усі засміялись, переїхали греблю й поїхали на зугір’я, де стояв 
панський двір.

— Трохи не забувся, — спинився Лінчицький, — треба ж злапати того 
втікачку, Микиту; їдете ви втрьох, — сказав він слугам, а сам з остатнім 
військом поїхав на двір.

Двір в Скрипчинцях був старосвітський, збудований ще в неспокійні од 
татар часи. Круг панського двору викопано було рів, й вал насипано, на єму 
огорожа з паль дубових, на ровах невисокі дерев’яні башти у два поверхи, 
усе оце вже пообсипалось й потрухло, з башт поздіймали невеликі гарма-
ти, що стояли тут, й вони були тільки шопами, коморами тощо. Панський 
будинок був невеликий: три покоя, посередині сіни, криті гонтом, кругом 
двору стояли — стайня, возовня, шпихліри, далі за огорожею — хліви, 
комора, тік стояв збоку двора, огорожений високим плетнем. Перед дво-
ром — невеликий фольварок з хаткою й усякими хазяйськими будинками. 
Два сторожі з села — чергові — стерегли двір і тік й, постукавши в дошку, 
тепер куняли, присівши в кутку.

Митинське військо без великого бешкету розчинило фільваркову бра-
му, але двірська була міцна й добре зачинена, стали її розбивати сокирами. 
Сторож метнувся до брами, але побачивши купу кінних, — а в потьмі єму 
привиділась сила без ліку, — зарепетував й вдарився бігти двором, в пекарні 
заблимав каганець, але не виглянула ще перелякана дворня, а вже митинське 
військо приступило до дому, брязнули розбиті шибки. Пан Стельчинський 
спросоння метнувся на горище, жінка з дітьми метнулася через пекарню на 
город, слуги, челядники лякалися, [тікаючи] хто куди зможе перед нічним 
страховинням. Одного злапали й почали бить, щоб сказав, де пан Стель-
чинський. Буйна юрба ввалилася в покої.

— Мосці пане Стельчинський, просимо вітати, — гукав Лінчицький, 
насміхаючись.

Пан Стельчинський мовчки трясся, притулившись за комин на горищі, 
й просив Бога, щоб нікому на думку не прийшло лізти на горище; шляхта 

метнулась до комори, до льоху, шукали горілки, козаки клопотались за 
инче — вони розбили шпихліри й набирали на вози муку, хліб немолотий, 
крупу, усе, що траплялось, инчі з їх знайшли паку папірів усяких п. Стель-
чинського й почали дерти їх на шматки й розкидати по подвір’ю — се була 
сама люба здобич гля козаків і селян.

Тим часом наближався уже день; метушня, галас побудив селян; ті 
спочатку боялись, прислухувались тільки, але не бачучи нічого страшно-
го, схаменулись, деякі повиходили на вулиці, щоб розпитати. Це помітив 
швидко Лінчицький.

— Годі, рушаймо, люди ворушаться, — й він почав гукати людей. 
Мусили кидати барильця з горілками, медами та наливками й сідати на 
коней. Уся юрба з криком, піснями рушила з двору; побачивши їх, селяне 
миттю поховалися.

— Де ж ті, що в Гороховці пішли? — спитався Лінчицький. — Що 
це за розгардіяш?

Справді, розгардіяш був великий. Вівці, корови, наскучивши[сь] 
стояти прив’язаними, кричали, чоловіки й жінки гомоніли, зібравшися в 
купи, селяни понадходили й собі до них й тепера дали врозтіч, побачивши 
митинську юрбу.

Де ж були ті троє слуг? Вони знали хату Микити-ткача й потяглися 
просто до неї. Один остався на подвір’ю назирати, а двоє пішли до хати; 
вона була зачинена, стали стучать — не одмикають, стали ламати засув, 
ввійшли — сам тільки старий, тесть Микитовий.

— Де Микита, де дочка? — узялися за єго, смикають. Старий мовчав.
— Та вони, мабуть, на горищі — дивись, драбина на бік схилилась, — 

догадався один, обоє полізли на горище й звідти витягли Микитову жінку 
й мати її, Микити не було.

Він спав у клуні; почувши гуркання, він прокинувся, вгледів людей на 
подвір’ю й, подумавши, що щось воно не гаразд, не зчувшися, вдарився 
навтікача. Але той слуга, що наглядав, уздрів єго й догнав. Видима смерть 
страшна, з жаху Микита налапав якогось цурупалка й нарешті так вдарив 
свого ворога по голові, що той пустив єго. Вже Микита перелазив через 
огорожу, але єго [зупинив] враз страшний покрик жінчин, котру вхопили 
слуги. Не стямившись, він витягнув з огорожі кілка і кинувся до хати, в 
сусідніх хатах заворушились й собі і бігли на поміч.

— Се непереливки, — подумала шляхта і, покинувши Микитину ро-
дину, посідали на коней і побігли до Скрипчинців. Але корчма спинила їх 
на дорозі. “Після клопоту слід випити”, — подумали вони й стали грюкать 
в шинок.

— Одчини, бо розіб’єм, — кричали вони.
Жид боязко одчинив і зараз одхитнувся, побачивши збройних людей. 

Скоро розчинені двері зуздріли й селяне й за ними сюди ж потяглися.
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Скрипчинців. Лінчицький, а за ним й усі спинились і прислухались. Тиша 
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гуси, сполохнувшись, може, почувши тхора. Кілька слуг з возами рушили 
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догадався один, обоє полізли на горище й звідти витягли Микитову жінку 
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— Се непереливки, — подумала шляхта і, покинувши Микитину ро-
дину, посідали на коней і побігли до Скрипчинців. Але корчма спинила їх 
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Скоро розчинені двері зуздріли й селяне й за ними сюди ж потяглися.
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Але нарешті зібралися всі докупи й помалу потяглися знову через греб-
лю до Митинців. Попереду тяглися довгою валкою високо накладені вози 
скрипчинських мандрівців. Жінки й діти гнали овечат, несли птицю усяку, 
собаки й собі слідкували за хазяєвами, ішли вози награбованого борошна, 
а за ними козаки, слуги, колихаючись од похмілля на конях. Уже розвидні-
лось. Широкі рожеві смуги засяли на сході, повіяло холодненьким раннім 
вітерцем, вівці, корови кричали в хлівах, пориваючись на пашу. Сільський 
день уставав свіжий, гарний, чистий, такий, як завше, не вважаючи ні на 
людську кривду, ні на уяке поганство.

Пан Стельчинський довго прислухувався на горищі, але, не чуючи, не 
бачучи ніякого більше бешкету й страху, осмілився злізти униз. Серце в 
єго заболіло, як вгледів він навколо все одчиняне, розбите, пограбоване, 
пожоване, й губи єго шепотіли усякі лайки й клятьби на голову п[ана] 
Лінчицького й єго челяді.

— Але де жінка, де діти, — турбувався він, — чи не заподіяли їм 
чого вороги? 

Пан Якуб, що прибіг і собі звідкись, заспокоїв єго, що пані з дітьми 
на городі, в мак сховалися, і що він зараз їх приведе. Пан Якуб, мабуть, 
теж переховувався десь на городі, бо суха рослинь поначіплялася до єго 
вбрання. Дехто з челяді вже побував і на селі.

— Знаєте, пане, митинські викотили в нас людей. 
— Скільки?
— Кажуть, двадцять чоловік, з худобою й усякими пожитками.
— Й усе збіжжя забрали з двору, — додав другий.
Пан Стельчинський тільки махнув руками.
— Що ж робить?! — сказав він.
— Нічого не вдієш; з ними було більше як двадцять чоловіків, усі в 

зброї, нічого не зробимо з ними, треба скаржитись у грод.
— Ні, сего не буде, — одказав Стельчинський, спахнувшися, — не 

дам я єму сміятись з мене. Що єму грод, нічого з того не буде. Ще не 
прийшов час, я ще єму покажу. Скоріще сідлайте коней та оповістіть селян, 
у котрих коні є і зброя, поїдемо навздогін, треба одбити. Нехай мене краще 
вб’ють, а я свого їм не попущу. А ти, Яцьку, їдь до Гривах да запроси пана 
Крабчинського якомога скоріще сюди поспішати. Бо се річ, скажи, поспо-
лита: сегодня нам, а завтра їм. Ну, що ж ви? — сказав він, побачивши, 
що челядь чогось мнеться. — Може, боїтесь тих митинських гультяїв, чи 
з переляку вже й забули слухатись? — додав він сердито.

Стельчинський виніс з комори кілька рушниць, шабель, слуги тим ча-
сом привели коней з левади, де вони паслися, окульбачили п’ятеро коней. 

Стельчинський крутився, сидячи на коні, нетерпляч єго брала.
— Вони доберуться до Митинців перше, як ми виберемось, — сер-

дився він.
— Не поспіють, пане, в їх вози, й важко накладені, — сказав Якуб.
Пан виїхав за ворота, дожидаючи кінних; через кілька часу видко стало 

з п’ять чоловіків, котрі скакали до двору.
— Це на сміх тільки, — промурмотів він, сіпаючи на обидва боки по-

води. — Їдьте та поганяйте до греблі, та збирайтесь скоріще, — крикнув 
він Якубу й инчим й метнувся сам на село, до лощини. Але в тій стороні, 
куди він метнувся од нетерплячу, все здебільшого жили такі, що й зовсім 
коней не мали. Погнавши одного до греблі, він згадав, що в Романчуків 
троє коней, й погнався за село до їх оселі.

— Гов, хто там, скоріще, — гукнув він, гучно ляскаючи нагайкою по 
перелазу.

Дмитро лагодив паровоза й миттю вибіг.
— Сідайте втрьох на коні, та мерщій, хутко.
— Грицька й [у автографі пропуск] нема дома, на полі, пане, а батько 

не здужає їхати, — одказав він, низько вклонившися.
— То побіжи на поле та заверни.
— Але далеко, хутко не можна, пане.
— Та хутчій збирайся, хто єсть, а третього коня візьміть, то посадимо 

кого-небудь. Та як єсть рушниця або добрі вила, то візьміть.
В Романчукову оселю не досягли ні галас, ні гармидер нічний, і вони 

нічого не знали про ту прояву. Грицько з дядьком і Мартою вранці вибра-
лися косити просо, Дмитро з Якубом збиралися на панщину, на возовицю. 
Якуб звечора, підождавши часу, заговорив з батьком.

— Я, батьку, свататись хочу.
— Підожди вже до осени, — усміхнувся батько. — А в кого? В 

Коваля?
— Авжеж, у єго.
— Не знайшов кращої, — пожартував знову батько. — Тут, сину, 

треба жіноцького ока, якби мати твоя, покійниця, жива була, вона б тобі 
порадила. Про мене, сватай, тільки тітки спитайся.

Од сієї розмови Якуб став такий щасливий, що й сказати не можна, 
єго добра душа так і плинула од радощей.

Якуб спав ще в клуні, батько насилу добудився до єго. Він сів на коня, 
не розтямившись гаразд.

— Що се таке? — спитав він батька. 
— Не знаю, мабуть, чи не злодії забрали худобу.
— Ну бо, хутчій, — гримав Стельчинський. У Дмитра була стара 

рушниця, у Якуба тільки сокира.
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— Та хутчій збирайся, хто єсть, а третього коня візьміть, то посадимо 

кого-небудь. Та як єсть рушниця або добрі вила, то візьміть.
В Романчукову оселю не досягли ні галас, ні гармидер нічний, і вони 

нічого не знали про ту прояву. Грицько з дядьком і Мартою вранці вибра-
лися косити просо, Дмитро з Якубом збиралися на панщину, на возовицю. 
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Усі троє поскакали до Скрипчинців. Коло греблі зібралося з двадцять 
кінних, шляхта з рушницями, шабельками, селяне — хто з вилами, хто з 
ратищем, хто з сокирою, охляп на конях. Стельчинський кинувся дорогою 
на Митинці так швидко, що скоро селяни поодставали далеко, він мусив 
підождати.

— Хутчій, — гримнув він хрипко, махнувши високо нагаєм.
Усі поскакали. Селяне, не звиклі до сего, ледве поспівали, міцно взявши 

коней за гриви й високо підскакували на неосідланих конях, підганяючи їх 
каблуками. Од’їхали з чотири версти й далеко, версти за дві побачили серед 
рудої стерні, під лісом, сіру смугу, що куріла й ворушилась.

— Це вони, — крикнув Стельчинський. — Ну ж, хлопці, треба од-
бити своє й прогнати цих драпіжців.

Дмитро встиг, скачучи, перемовити по кілька слів з чоловіками, а остатнє 
догадався; на серці стало невесело. “Пропадеш ні за цапову душу, де ж 
таки нам проти козаків”, — думав він, але покірно скакав, силкуючись, 
щоб не одстать од пана, й ні разу не впало на думку єму, щоб спинитись, 
або, змовившися, завернути назад пана.

Тим часом митинські здалека зуздріли погоню й поспішали до лісу, де 
були вже Митинські ґрунти. Між людьми пішов гармидер, напав страх. 
Скрипчинських здавалось далеко більше через те, що їхали вони довгою 
непорядкованою лавою. Діти підняли де-не-де рев. От і край лісу, чагарі, 
кущі терну і ліщини, а далі струмкі, білі берези. Скоріще в’їхали в ліс, волів 
випрягли, зробили щось на кшталт табора: вози повернули боком проти поля, 
всередині поставили волів й инчу худобу, чоловіки поставали за возами, а 
дехто під вози сховався. Лінчицький з своїм військом виїхав на край лісу.

— Ану, панове, забийте добру кулю да завитайте добре скрипчинську 
вельможність, — сказав він.

Пан Стельчинський поспішав з своїми, нічого не гадаючи; між чагарями 
й деревами митинських не було видко, не було видко, що вони поставали 
лавою проти їх. Вони наблизились зовсім до лісу, аж разом вдарили їм на-
зустріч густо з рушниць й инчої стрельби. Один з Крабчинських, що гнався 
попереду з Стельчинським, впав з коня, підстрелений; коні, то підстрелені, 
а то незвиклі до стрільби, метнулись на всі боки врозтіч. Вся скрипчинська 
купа з переляку повернула й дала чимдужче драла назад. Побачивши те, 
Лінчицький з своїми вдарився доганяти їх. Почалась страшно гидка, неми-
лосердна бійка. П’яна челядь, шляхта, козаки, розпалені бійкою й гоньбою, 
сікли шаблями людей і коней, кого доганяли, били рушницями, стріляли, 
хто поспівав набивать. Один за другим з скрипчинських падав з коня й 
зоставався на дорозі. Стельчинський гнався без шапки, скривавлений.

В Дмитра Романюка був добрий коник й біг, як не біг ні перед тим, ні 
після того, випереджаючи инчих. Дмитро, взявши свою рушницю під пахву, 

всилкувався не впасти й без угаву мурмотів “Господи, помилуй”, не чуючи 
і сам себе. Вже скрипчинські горби видко стало й він, зрадівши, поглянув 
на всі боки, щоб подивитись на Якуба, але єго не було ні попереду, ні на-
вколо. Він спинив коняку й оглянувся назад — Якуб зостався позаду, під 
козаками, він зараз впізнав єго рябу кобилку. В вухах загуло в Дмитра.

— Панове, рятуйте, адже ж мій Якуб зостався, — крикнув він; ніхто 
не вважав, навіть не чув єго покрику. Не зчувшися, він повернув коня. Якуб 
біг на єго, коняка підстрелена дуже кульгала; перед очима в батька якийсь 
рубнув Якуба по плечу, що той пустив свою сокиру, й вдруге, Дмитро підвів 
свою рушницю й вистрелив, руки в єго тряслись, й в ту ж мить наче хмара 
якась з гуком, з громом обняла єго й застлала все чисто. Дмитро впав і 
зомлів, підстрелений.

ІІІ
На оселі Романчуків було тихо, мирно. Вирядиши Дмитра й Грицька, 

тітка Явдоха почала поратись коло печі, діти малі послала хто [в] череду до 
громадської [худоби], хто гусей пасти. Старий Романчук щось нездужав 
вже кілька днів — спину чогось було тяжко зігнути, нудьга єго брала. Він 
цюкав щось сокирою коло повітки, але швидко спина заболіла й він спере-
сердя кинув й сокиру, й цурупалки, що одрубав.

— Та киньте, батьку, спочиньте вже який час, — гукнула до него 
Явдоха. Вона покришила буряка й усячину, поставила горщика в піч й зі-
бралась піти поки що на город. Дмитро, збираючись, сказав, що їдуть на 
злодіїв, й вона не турбувалась за них. Але їй стало цікаво піти на село й 
розпитать про чоловіків. Вона гукнула до старого Романчука й почимчи-
кувала. На селі було не так спокійно. Ніхто не поїхав на панщину гля сієї 
оказії й посходилися ще попереду коло греблі, сюди поприходили й жінки тих, 
кого забрав Стельчинський. Йшов гомін й гармидер без кінця, дехто з жінок 
голосив, не вважаючи на пані Стельчинську, що й собі прийшла сюди. Так 
простояли недовго; туди сім верстов пробігли швидко, а звідти ще скоріще, 
тікаючи од видимої смерти; не пройшло й години, а вже серед куряви швидко 
з’явилися то бліді з переляку, то скривавлені од враз скрипчинські кінні. Та 
страшна погоня була на п’ять верстов. Тільки побачивши скрипчинські верби, 
повернула митинська тічка. Двадцять дев’ять кінних виїхало з Скрипчинців 
й вісімнадцять тільки прибігло назад. Пішов галас, лемент.

Тітку Явдоху перестрів Охрім на дорозі.
— Тітко, кажуть, ваших забито.
— Ой, лишечко ж мені, — заголосила Явдоха, — а я й не чула нічого.
— Вибили митинські, там багато кого вибили, нехай царствують. Ска-

жіть Грицьку, щоб волів запряг та поїхав за ними.
— Адже ж нема нікого дома, будьте ласкаві, дядьку, хоч ви запряжіть. 
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Охрім почухався; він тільки намірявся замість панщини чкурнуть собі 
до гречки, що вже перестоялась.

— Та ходім вже, — сказав він нарешті, — яка вже тут робота.
Віз стояв коло воріт, Дмитро викотив і налагодив, збираючись на во-

зовицю. Охрім запряг і намостив соломи, щоб привезти сього хазяїна як 
слід. Старий Романчук потягся в пасіку, тітка Явдоха плакала.

— Ну, тітко, сідайте, удвох... спосібніше не буде, — сказав Охрім. А 
ви, хлопці, біжіть на поле до батька, та скажіть, щоб скоріще йшов.

Воли бігли помалу з порожнім [возом]. Пройшла половина довгої, 
довгої години, поки виїхали за греблю, на гору, на той шлях невеселий. 
Вони зустріли, як везли панського машталіра Яцька й ще двох чоловіків. 
Митинські поздирали з сих, що було кращого; забрали зброю, здорових 
коней, чоботи й шапки.

— А дивіться, тітко, чи не Дмитро се, — сказав Охрім.
Явдоха злізла й, тремтячи, повернула чоловічого тулуба. Охрім не по-

милився, то справді був Дмитро; він лежав босий, без свити, лицем впавши 
в куряву, єго встрелили в живіт, а після того побито ще, так пхнуто єго було 
з коня. Він здавався зовсім мертвим. Якубова кобила ряба з перебитою 
ногою лежала недалеко, а коло неї Якуб, увесь скривавлений, — рани були 
неглибокі, та широкі, й він теж зомлів, але гучно застогнав, як стали єго 
класти на воза. Дмитро не подав голосу. Потиху йшли воли, Явдоха гірко 
плакала, йдучи за возом. Романчуки жили завше в добрій згоді, Явдоха 
любила Дмитра, як брата, а Якуба, як сина, на її очах зріс він. Не ждала 
вона цего, не гадала, що замість весільного поїзда повезе Якуба, як сніп, 
на возі.

Привезли, поклали в хаті на лавках. Охрім, впоравшися, побіг до своєї 
гречки. Явдоха стала гріть окріп, втираючи сльози щохвилини. Якуб дуже 
стогнав і крутився, Дмитро лежав, як перше. Вже опівдні прибігли Ро-
манчуки з поля; вони не пойняли попереду віри хлопцям, але чутка про сю 
прояву нарешті залетіла й на поле. Грицько кинувся був бігти в містечко до 
цілюрика й пішов позичать коня, але сказали, що пан вже послав. Марта 
чогось пішла за хату і нагло спіткала там діда. Він седів на землі, блідий, 
аж зелений, і потиху стогнав. Явдоха кинулась до него з плачем:

— Діду, що се ви, ви слабенькі, чи що?
— Ох, як побачив я їх, так в мене наче серце ввірвалося, — ледве 

промовив дід. Марта гукнула Грицька й довела діда до хати.
— Ще не доволі двох, — плакалась Явдоха, — Господи, який то день 

сегодня, бодай єго не було. От що мені снилось, що в хаті стеля провалилась.
Загріли воду, обмили Дмитра й Якуба; Дмитро все лежав, тільки що 

серце тріпалось трохи. Дід сидів мовчки на лавці, блідий, як мрець. Здорові 
Романчуки тинялися, не знаючи, що робить, і нарешті пішли знову косить.

Перед вечором, впоравшись в панському дворі, цілюрик, котрий в ті 
часи був разом і хірургом, і лікарем, навідався й до Романчуків. Се був 
міщанин, свій брат, і трохи дотепний. Він перев’язав врази й за Якуба за-
спокоїв, що вичуняє напевне, а Дмитро вмре — єму живіт пробито, з сего 
вмирають часто дуже. Старому Романчуку похвалявся п’явок поставить, 
але той не схотів, й тим лікарство те закінчилося.

Ввечері, як поприходили з поля, Дмитро таки очуняв. Він довгенько 
озирався навколо й придивлявся до домашніх.

— Якуб живий? — ледве промовив він.
— Живий, одужає напевно.
Якуб подав голос й собі, щоб заспокоїти батька.
— Хвалити Господа! А я вмру... та нічого. Батюшку треба... Се твої 

козаки, синку, — прошопотів він, помовчавши, ледве чутно, але Грицько 
почув, зблід й одвернувся, хоч батько казав, не докоряючи. Якесь неви-
разне, гірке почуття вхопило Грицька за душу, він не встояв в хаті. Коло 
порога лежала сокира, він вхопив її й з усієї сили на чверть всадив в суху 
дубову колоду, що лежала тут-таки. Кого б хтів він покарати, на кого лю-
тувало серце, він і сам не знав, але єго запал трохи простиг з сим рубом 
і, трохи проходивши[сь], він знову вернувся. Романчуки розійшлися; дід 
вклався спати. Дмитро лежав, заплющивши очі. Грицько потиху підійшов 
і поцілував батька в руку, холодну, вогку. Батько позирнув тільки і тим 
одказав на єго ласку...

Що ж тим часом поробляв пан Стельчинський? Він попробував лягти, 
спочити, але не міг; голова боліла й нила — єго вдарили рушницею. Злість 
на Лінчицького, шкода за викочених селян, за забрані, понівечені коні, за 
обдерті причандали, з него самого зняли добрий срібний пас з шаблею, 
рушницю, лядунки й усе таке. Він не втерпів і сам, зав’язавши голову, по-
їхав з хлопцем до Луцька, за возним. На дорозі спіткав він такого ж, як 
сам. Ночувать пристали в корчмі, старій і невеличкій, на обидва боки сіней 
по кімнатці — ув одній шинок, друга для панів проїжджих. Тут вже седів 
якийсь пан, теж замотаний хусткою, й заливав страву й лихо горілкою. 
Привітались, розбалакались. 

— Пан до гроду?
— До гроду, тепер за возним. А пан?
— До гроду, з повіту Житомирського.
— Чого то пан так далеко до гроду?
— Не можна инакше, пані каштелянова Волинська заїхала село й по-

становила на всіх шляхах челядь, щоб не пускать до гроду.
— Заязд, проше пана, і в мене заязд.
— Тільки на чвертий день прокрався сюди, й то чужим конем.
— З тих заяздів не можна буде жити. Тих всіх викотців та свавольних, 

якби мали добрий уряд, треба було б перевішати, всеньких.
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Охрім почухався; він тільки намірявся замість панщини чкурнуть собі 
до гречки, що вже перестоялась.

— Та ходім вже, — сказав він нарешті, — яка вже тут робота.
Віз стояв коло воріт, Дмитро викотив і налагодив, збираючись на во-

зовицю. Охрім запряг і намостив соломи, щоб привезти сього хазяїна як 
слід. Старий Романчук потягся в пасіку, тітка Явдоха плакала.

— Ну, тітко, сідайте, удвох... спосібніше не буде, — сказав Охрім. А 
ви, хлопці, біжіть на поле до батька, та скажіть, щоб скоріще йшов.

Воли бігли помалу з порожнім [возом]. Пройшла половина довгої, 
довгої години, поки виїхали за греблю, на гору, на той шлях невеселий. 
Вони зустріли, як везли панського машталіра Яцька й ще двох чоловіків. 
Митинські поздирали з сих, що було кращого; забрали зброю, здорових 
коней, чоботи й шапки.

— А дивіться, тітко, чи не Дмитро се, — сказав Охрім.
Явдоха злізла й, тремтячи, повернула чоловічого тулуба. Охрім не по-

милився, то справді був Дмитро; він лежав босий, без свити, лицем впавши 
в куряву, єго встрелили в живіт, а після того побито ще, так пхнуто єго було 
з коня. Він здавався зовсім мертвим. Якубова кобила ряба з перебитою 
ногою лежала недалеко, а коло неї Якуб, увесь скривавлений, — рани були 
неглибокі, та широкі, й він теж зомлів, але гучно застогнав, як стали єго 
класти на воза. Дмитро не подав голосу. Потиху йшли воли, Явдоха гірко 
плакала, йдучи за возом. Романчуки жили завше в добрій згоді, Явдоха 
любила Дмитра, як брата, а Якуба, як сина, на її очах зріс він. Не ждала 
вона цего, не гадала, що замість весільного поїзда повезе Якуба, як сніп, 
на возі.

Привезли, поклали в хаті на лавках. Охрім, впоравшися, побіг до своєї 
гречки. Явдоха стала гріть окріп, втираючи сльози щохвилини. Якуб дуже 
стогнав і крутився, Дмитро лежав, як перше. Вже опівдні прибігли Ро-
манчуки з поля; вони не пойняли попереду віри хлопцям, але чутка про сю 
прояву нарешті залетіла й на поле. Грицько кинувся був бігти в містечко до 
цілюрика й пішов позичать коня, але сказали, що пан вже послав. Марта 
чогось пішла за хату і нагло спіткала там діда. Він седів на землі, блідий, 
аж зелений, і потиху стогнав. Явдоха кинулась до него з плачем:

— Діду, що се ви, ви слабенькі, чи що?
— Ох, як побачив я їх, так в мене наче серце ввірвалося, — ледве 

промовив дід. Марта гукнула Грицька й довела діда до хати.
— Ще не доволі двох, — плакалась Явдоха, — Господи, який то день 

сегодня, бодай єго не було. От що мені снилось, що в хаті стеля провалилась.
Загріли воду, обмили Дмитра й Якуба; Дмитро все лежав, тільки що 

серце тріпалось трохи. Дід сидів мовчки на лавці, блідий, як мрець. Здорові 
Романчуки тинялися, не знаючи, що робить, і нарешті пішли знову косить.

Перед вечором, впоравшись в панському дворі, цілюрик, котрий в ті 
часи був разом і хірургом, і лікарем, навідався й до Романчуків. Се був 
міщанин, свій брат, і трохи дотепний. Він перев’язав врази й за Якуба за-
спокоїв, що вичуняє напевне, а Дмитро вмре — єму живіт пробито, з сего 
вмирають часто дуже. Старому Романчуку похвалявся п’явок поставить, 
але той не схотів, й тим лікарство те закінчилося.

Ввечері, як поприходили з поля, Дмитро таки очуняв. Він довгенько 
озирався навколо й придивлявся до домашніх.

— Якуб живий? — ледве промовив він.
— Живий, одужає напевно.
Якуб подав голос й собі, щоб заспокоїти батька.
— Хвалити Господа! А я вмру... та нічого. Батюшку треба... Се твої 

козаки, синку, — прошопотів він, помовчавши, ледве чутно, але Грицько 
почув, зблід й одвернувся, хоч батько казав, не докоряючи. Якесь неви-
разне, гірке почуття вхопило Грицька за душу, він не встояв в хаті. Коло 
порога лежала сокира, він вхопив її й з усієї сили на чверть всадив в суху 
дубову колоду, що лежала тут-таки. Кого б хтів він покарати, на кого лю-
тувало серце, він і сам не знав, але єго запал трохи простиг з сим рубом 
і, трохи проходивши[сь], він знову вернувся. Романчуки розійшлися; дід 
вклався спати. Дмитро лежав, заплющивши очі. Грицько потиху підійшов 
і поцілував батька в руку, холодну, вогку. Батько позирнув тільки і тим 
одказав на єго ласку...

Що ж тим часом поробляв пан Стельчинський? Він попробував лягти, 
спочити, але не міг; голова боліла й нила — єго вдарили рушницею. Злість 
на Лінчицького, шкода за викочених селян, за забрані, понівечені коні, за 
обдерті причандали, з него самого зняли добрий срібний пас з шаблею, 
рушницю, лядунки й усе таке. Він не втерпів і сам, зав’язавши голову, по-
їхав з хлопцем до Луцька, за возним. На дорозі спіткав він такого ж, як 
сам. Ночувать пристали в корчмі, старій і невеличкій, на обидва боки сіней 
по кімнатці — ув одній шинок, друга для панів проїжджих. Тут вже седів 
якийсь пан, теж замотаний хусткою, й заливав страву й лихо горілкою. 
Привітались, розбалакались. 

— Пан до гроду?
— До гроду, тепер за возним. А пан?
— До гроду, з повіту Житомирського.
— Чого то пан так далеко до гроду?
— Не можна инакше, пані каштелянова Волинська заїхала село й по-

становила на всіх шляхах челядь, щоб не пускать до гроду.
— Заязд, проше пана, і в мене заязд.
— Тільки на чвертий день прокрався сюди, й то чужим конем.
— З тих заяздів не можна буде жити. Тих всіх викотців та свавольних, 

якби мали добрий уряд, треба було б перевішати, всеньких.
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— Хай пан вибачить, не стало б і мотузу, — одказав житомирський 
пан й, зрадівши своїм жартом, дав Стельчинському на добраніч.

Возний був дома й, забравши собі двох свідків (majoris gratia testimonii 
[задля більшої достовірності свідчення]), як завше, двох шляхтичів, рушив 
до Скрипчинців. Поїхали до двору, там подивились на шляхтича Кробчев-
ського, цілюрик сказав, що вмре, єго всего було побито й порізано, возний 
[нарахував] чотири великі врази од шабель, а 7 знаків битих од обухів. Було 
ще троє побитих, тільки не так дуже. Пішли на село, звідти до Романчукової 
оселі. Подивились на Якуба, на Дмитра, в того боки були сині й кровою 
підійшли, бо побили єго рушницями, не догадалися, що й так насмерть 
встрелили. Він тяжко застогнав, як єго стали повертать та оглядать. Возний 
питався, хто єго побив, Дмитро нічого не одказував. Грицько стиснув зуби 
й вийшов, гучно стукнувши дверима. 

— Хоч би вмерти дали спокою, — промурмотів він й пішов по 
надвір’ю, поки не вийшли пани з двору. Передивившись до битих і різаних, 
Стельчин[ський] розворушив свою злість на Лінчицького й єго заїзд і почав 
лаять увесь уряд лядський й усю Реч Посполиту.

— Цего не бува й у невірних турок, краще мені під султаном бути 
та наруги не приймати, що мені за користь з шляхетських вольностей, як 
кожен драпіжця, не думаючи ані про publicum bonum [суспільне благо], 
ані вважаючи на урядові установи, має з мене знущаться, — метикував 
він сердито й знову пожадав, аби усих тих, що заїзди вчиняють й підданих 
викочують, перевішати разом. 

Пан возний дуже звик до усіх ціх грізних міркувань з різними варі-
аціями на таку ж саму тему; він думав про вечерю, яку має поставить їм 
пан Стельчинський, і добрий спочинок — велику втіху пану возному в єго 
непосидючому “собачому” життю. Й він тільки подумав одказати, заспо-
коюючи розгніваного пана:

— Грод то все розбере по правді, не пільгуючи, але по законному слову.
Другого дня і Стельчинський, і возний збиралися в Луцьк, до гроду; 

Стельчинський, як перше, був з зав’язаною головою, хоч вона й пригоїлась; 
ця пов’язка підходила до сердитого лиця ураженого пана.

Пан Якуб підійшов до єго.
— Гречка зовсім сиплеться, пане; ці дні панщина була така, бодай 

не казати, тих викочено, а тих побито, а ще більше лінуються й не йдуть, 
зрадівши тією проявою.

— То зжени, як знаєш, — нетерпляче одказав Стельчинський.
— Я думаю намість побитих та викочених нарядить, хто зостався, щоб 

одбували їх панщину; в Беднаруса зостався брат, а в Романчуків — брат 
і син...

Пан Стельчинський не став слухать і пани рушили в свою мандрівку 
до гроду.

Через три дні, після першого Спаса* пан возний із своїм товариством 
вже прямував до Митинців з позвом на судові рочки*, що мали бути після 
другої Пречистої*, до пана Лінчицького і до єго помошників, шляхтичів 
й козаків, до викочування од єго специфікованих, з імен й прозвишок єму 
самому свідомих. Пан возний з товариством жваво поїхав з Луцька, але 
що наближалися до Митинців, то губили свого хисту. Пана Лінчицького 
знали за доброго шляхтича, що свої вольності пускав на всі заставки й 
своїй волі не мав спину, а од таких людей нікому так не попадало часто, як 
дрібним урядникам, — на кшталт сказати, возним. Се дуже добре [знав] 
і наш пан возний. 

Шляхтичі їхали верхи нешироким шляхом, що крутився серед розкішних 
лісів, не зазнавших лиха од гут та буд*, що поїдали тоді ліси не гірш од 
сучасних залізниць; доща давненько не було й густа курява, підіймаючись 
з-під коней, густо окривала притомлене товариство. Ліс рідішав і крізь 
стовбури стало пробиватись небо. 

— Це Митинці, — сказав возний і спинив коня.
— Митинці, — додав другий. — Як би дізнатися, чи дома пан Лін-

чицький.
— Чи дома пан Лінчицький, як єго, — сказав третій; усі троє мовчали, 

заміркувавшись над питанням.
Звернувши з дороги під дерева, возний викресав огню, а другий одв’язав 

од кульбаки обшиту шкурою пляшку й почастував товаришів.
— Добре пече, — похвалив возний; всі троє смалили люльки й мовчали. 

По дорозі оддалека застучав віз.
— Це можна буде розпитатись, — зрадів возний і, покинувши шлях-

тичів, поїхав назустріч. То був жид з борошном.
— Звідки ти, жидцю? — спитав возний.
— З Митинців, вельможний пане, — одказав жид, низько вклоняю-

чись, й зняв свою шапку.
— Чи не знаєш, дома пан Лінчицький?
— Чому не знать, тільки їх нема дома.
— Чи не брешеш ти?
— Ну, ну, нащо брехать, поїхали зранку.
Возний замахав рукою товаришам, щоб їхали. Се був найлуччий случай 

для возних: покласти позов за небитностію в хаті, або й втикнути в ворота, 
об’явивши про єго челяді або селянам, й втікти од свавольного пана.

— Нема, каже, зранку, треба поспішать, щоб як-небудь не вернувся. 
Ой, хоч би Мати Божа помогла нам од сего драпежці втікти.
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— Хай пан вибачить, не стало б і мотузу, — одказав житомирський 
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Але жид помилився. Пан Лінчицький зовсім зібрався їхать, але зостався 
з-за своєї шляхетської братії. Ця братія вже допекла єму добре. Забране 
в Скрипчинцях добро швидко опинилося в скринях і коморах митинських 
корчом, й панове шляхта стали справляти свої тріумфи нfбір, похваляючись 
розбить шинки; заїзд розворушив у їх п’яну відвагу, а прогнати їх й по-
сердитись Лінчицький не хтів, не знаючи, на який бік повернеться справа з 
Стельчинським й чи не треба буде нового заїзду, щоб втихомирити сусіду, 
як розходиться. З козаками він вже посердився: ті хтіли ще заплати за свою 
послугу, Лінчицький не давав, і вони пішли, побивши єму остатні шибки в 
будинку й кухви з горілкою в панському льосі. На бочку меду знайдеться 
ложка дьогтю, так і ці суперечки з шляхтою й козаками докучали й не давали 
тішитися своєю перевагою над остилим сусідою.

Возний з шляхтичами прив’язали коней і пішли на ґанок.
— Дома пан? — спитав возний.
— Дома, в покоях, просимо пана.
Возний зблід од сієї наглої звістки й рука повисла, котрою він витяг був 

уже позов. Він оглянувся навколо, але втікти вже жодним побитом було не 
можна — сам пан Лінчицький вже з’явився в сінях.

— А що вам треба? — спитався він.
— Позов, — почав возний, одхаркавшись, — од пана старости луць-

кого, — але Лінчицький не дав єму докінчити.
— Позов, — закричав він грізно, — се ти мене позовом прийшов 

частувати? Чи не хочеш сам з’їсти, з’їж і подавись!
Возний мовчки стояв, переминаючись, не знаючи, що сказати.
— Що ти стоїш, їж, такий-сякий, кажу тобі, а то вб’ю, — й Лінчиць-

кий вхопив за комір возного, а другою рукою вийняв шаблю і став махати 
над головою. 

Возний попробував перевести те на жарт, але, бачучи над собою голую 
шаблю, почав жувать товстий папір позову, давився й кашляв, так що сльози 
текли з очей, й усе те надавало щирого реготу панам і шляхті, що дивилась 
на цю цікаву лицедію.

Возний жував дуже помалу. 
— Треба щось дати єму на запивку, — сказав хтось з шляхти. 
Ця думка припала дуже до смаку пану Лінчицькому; зараз засунули 

руки в кишені панові возному й з великими радощами витягли чималий 
каламарчик, котрий возний завжди возив з собою.

— Ану, проше пана, випий на здоров’я, — сказав Лінчицький, одіт-
кнувши каламар і нахиливши єго до рота возному. Возний мав чорнило за 
отруту, — може, воно й справді таке було. Страх перед смертю надав єму 
сили й він вирвався з рук дужих челядників, що держали єго; але зараз 

вхопили єго знову, пригнули до землі й забрали голову на серп. Од переляку 
возний зомлів й, роззявивши рота, скаменів, блідий, як мрець.

— Тю, — вилаявся пан Лінчицький, — який легкодухий. Візьміть єго 
до криниці та полийте.

Се було новою потіхою для челяді. Через кілька хвилин пан возний 
очуняв, увесь залитий водою, мокрий, як риба. По слову Лінчицького єго 
висадили на коня.

— Ну, вертайся собі, звідки прийшов, — сказав Лінчицький єму на до-
рогу, — да вдруге з позвами своїми до мене не лізь, а то ще не так нагодую. 
А свому Стельчинському скажи, чи не хоче він мінятись: ткача Микиту 
за Стецька і Грицька, за Романа і Івана, за Митра і Петра й за всіх, що 
тепера сидять у мене; може, дасть ще ту сіножать, що ми тягаємось, та й 
свою розбиту голову в придачу. Дак нехай поміркує, дай помиримось, як 
треба добрим сусідам, й могорич вип’єм не згірш, як ти сегодня.

Але з усіх оцих глузувань возний мало вже що розумів; він ледве сидів 
на коні і товариші, їдучи по обидва боки, піддержували єго. Од’їхавши з 
версту, кумпанія спинила коней й посідала під деревами; шкуратяна пляшка 
знову пішла поміж руками й горілка забулькала, переливаючись з пляшчи-
ного в панські горла, виганяючи той переполох, що нагнав їм Лінчицький. 
Трохи осмілився і пан возний, одначе їхати до Луцька не міг, й усі пристали 
ночувать в корчмі. Возний все ще був під впливом митинського частування 
і мовчки седів, раз по раз гучно зітхав, не помагала й жидівська горілка, й 
розваги товаришів.

— Сподівайся правди від такого мацапури, — промовив нарешті. — 
Що єму гродський суд, чи він вважить. Ет, наплював би на свій уряд да 
пішов би гречку сіять, аніж мали би знущатися з мене, та ба...

І з цими гіркими думками пан возний повернувся під стіну й заснув 
після страхів. В гродському суді він, звичайно, записав протестацію “проти 
єго вельможності п. Лінчицького, також єго приятелів шляхти і челяді, з 
імен єму самому краще свідомих”, з которої також звичайно, як знав до-
бре сам возний, не буде нічого. Тут же він плачевно просив пана старосту, 
що трапився на той час, щоб вдруге не посилав єго з позвом (бо перший 
пропав), аби не стратив віку од вельможного єго мостя, бо той похвалявся 
єго, наче якого пса, вбити.

Цю проханку прийнято, другий возний вдруге повіз позов, але той був 
обережніший або щасливіший. Він зостався в ближній корчмі й цілий день 
чекав там, поки не довідався, що пан Лінчицький поїхав на поле, тоді він 
сміливо поїхав до двору. Почувши від челяді, що пана нема дома, він бучно 
увійшов у покій, як і тра уряднику короля єго мості, поклав на столі позов 
й наказав челяді й потім селянам, котрих зустрів, — од кого той позов, 
до кого й про що, і дав знати, що 1) він “арештує” усіх викочених селян,  
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як розходиться. З козаками він вже посердився: ті хтіли ще заплати за свою 
послугу, Лінчицький не давав, і вони пішли, побивши єму остатні шибки в 
будинку й кухви з горілкою в панському льосі. На бочку меду знайдеться 
ложка дьогтю, так і ці суперечки з шляхтою й козаками докучали й не давали 
тішитися своєю перевагою над остилим сусідою.

Возний з шляхтичами прив’язали коней і пішли на ґанок.
— Дома пан? — спитав возний.
— Дома, в покоях, просимо пана.
Возний зблід од сієї наглої звістки й рука повисла, котрою він витяг був 

уже позов. Він оглянувся навколо, але втікти вже жодним побитом було не 
можна — сам пан Лінчицький вже з’явився в сінях.

— А що вам треба? — спитався він.
— Позов, — почав возний, одхаркавшись, — од пана старости луць-

кого, — але Лінчицький не дав єму докінчити.
— Позов, — закричав він грізно, — се ти мене позовом прийшов 

частувати? Чи не хочеш сам з’їсти, з’їж і подавись!
Возний мовчки стояв, переминаючись, не знаючи, що сказати.
— Що ти стоїш, їж, такий-сякий, кажу тобі, а то вб’ю, — й Лінчиць-

кий вхопив за комір возного, а другою рукою вийняв шаблю і став махати 
над головою. 

Возний попробував перевести те на жарт, але, бачучи над собою голую 
шаблю, почав жувать товстий папір позову, давився й кашляв, так що сльози 
текли з очей, й усе те надавало щирого реготу панам і шляхті, що дивилась 
на цю цікаву лицедію.

Возний жував дуже помалу. 
— Треба щось дати єму на запивку, — сказав хтось з шляхти. 
Ця думка припала дуже до смаку пану Лінчицькому; зараз засунули 

руки в кишені панові возному й з великими радощами витягли чималий 
каламарчик, котрий возний завжди возив з собою.

— Ану, проше пана, випий на здоров’я, — сказав Лінчицький, одіт-
кнувши каламар і нахиливши єго до рота возному. Возний мав чорнило за 
отруту, — може, воно й справді таке було. Страх перед смертю надав єму 
сили й він вирвався з рук дужих челядників, що держали єго; але зараз 

вхопили єго знову, пригнули до землі й забрали голову на серп. Од переляку 
возний зомлів й, роззявивши рота, скаменів, блідий, як мрець.

— Тю, — вилаявся пан Лінчицький, — який легкодухий. Візьміть єго 
до криниці та полийте.

Се було новою потіхою для челяді. Через кілька хвилин пан возний 
очуняв, увесь залитий водою, мокрий, як риба. По слову Лінчицького єго 
висадили на коня.

— Ну, вертайся собі, звідки прийшов, — сказав Лінчицький єму на до-
рогу, — да вдруге з позвами своїми до мене не лізь, а то ще не так нагодую. 
А свому Стельчинському скажи, чи не хоче він мінятись: ткача Микиту 
за Стецька і Грицька, за Романа і Івана, за Митра і Петра й за всіх, що 
тепера сидять у мене; може, дасть ще ту сіножать, що ми тягаємось, та й 
свою розбиту голову в придачу. Дак нехай поміркує, дай помиримось, як 
треба добрим сусідам, й могорич вип’єм не згірш, як ти сегодня.

Але з усіх оцих глузувань возний мало вже що розумів; він ледве сидів 
на коні і товариші, їдучи по обидва боки, піддержували єго. Од’їхавши з 
версту, кумпанія спинила коней й посідала під деревами; шкуратяна пляшка 
знову пішла поміж руками й горілка забулькала, переливаючись з пляшчи-
ного в панські горла, виганяючи той переполох, що нагнав їм Лінчицький. 
Трохи осмілився і пан возний, одначе їхати до Луцька не міг, й усі пристали 
ночувать в корчмі. Возний все ще був під впливом митинського частування 
і мовчки седів, раз по раз гучно зітхав, не помагала й жидівська горілка, й 
розваги товаришів.

— Сподівайся правди від такого мацапури, — промовив нарешті. — 
Що єму гродський суд, чи він вважить. Ет, наплював би на свій уряд да 
пішов би гречку сіять, аніж мали би знущатися з мене, та ба...

І з цими гіркими думками пан возний повернувся під стіну й заснув 
після страхів. В гродському суді він, звичайно, записав протестацію “проти 
єго вельможності п. Лінчицького, також єго приятелів шляхти і челяді, з 
імен єму самому краще свідомих”, з которої також звичайно, як знав до-
бре сам возний, не буде нічого. Тут же він плачевно просив пана старосту, 
що трапився на той час, щоб вдруге не посилав єго з позвом (бо перший 
пропав), аби не стратив віку од вельможного єго мостя, бо той похвалявся 
єго, наче якого пса, вбити.

Цю проханку прийнято, другий возний вдруге повіз позов, але той був 
обережніший або щасливіший. Він зостався в ближній корчмі й цілий день 
чекав там, поки не довідався, що пан Лінчицький поїхав на поле, тоді він 
сміливо поїхав до двору. Почувши від челяді, що пана нема дома, він бучно 
увійшов у покій, як і тра уряднику короля єго мості, поклав на столі позов 
й наказав челяді й потім селянам, котрих зустрів, — од кого той позов, 
до кого й про що, і дав знати, що 1) він “арештує” усіх викочених селян,  
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2) по тисячі злотих за кожного поміщик має заплатить, як не поставить їх до 
суду в назначені рочки. Так звичайно впорядковавши, возний з товаришами 
скоренько вибрався з Митинців і погнав коня чимдуж, щоб не догнав їх, 
вернувшися, пан Лінчицький. 

Але пан Стельчинський не діждався єго в Луцьку. Почувши, як прийняв 
пан Лінчицький першого возного, він почув те саме, що й той бідака возний: 
що судом з пана Лінчицького не візьмеш нічого. Туга й гнів турбували єго 
і, щоб трохи розігнати їх, завернув до свого родича, пана копитана військ 
королевських, й, пробувши там три дні, поїхав назад в Скрипчинці, уже 
знявши ту пов’язку, що замотав був голову.

ІV
Тим часом як пан Стельчинський колотився, їздив, сердився, на оселі 

Романчуків час ішов сумно й потиху. Троє прогнали звідти не тільки всякі 
веселощі, але й всяку метушню, всякий дужий гук, дужий рух.

Дмитро хорів недовго; він лежав мовчки, заплющивши очі — чи од 
великої втоми, чи, може, вдавшися в передсмертні думи. Задумане, поважне 
чоло і стиснуті тісно губи давали знати мовби про се остатнє. Він не любив 
думать, живучи, не любив розкидати та крутити мізками, жив, як жилось, 
й ніщо [не] вибивало єго з протертої цілими родами стежки, а тепер життя 
задало єму востатнє загадку; єго смерть таки справді була загадкою до-
брою — за що вмирав він?

На третій день він сповідався й причащався. Сім’я уся зібралася, встав 
і Якуб, котрого врази потроху починали вже гоїтися. Дмитро оглянув й 
трохи усміхнувся, промовив:

— От і весілля.
Це були остатні слова; поблагословивши дітей, він вмер ввечері, не 

виявивши своїх думок, як тільки були вони. Раннім рано однесли єго на 
кладовище, бо то будень був, й поховали швиденько. 

Та загадка, що поніс батько з собою в могилу, турбовала й Грицька. Уся 
оця проява вразила єго дуже, страшний жаль брав єго за батьком, помсти 
бажав він. Єму бажалося попереду піти запалити митинський двір й попекти 
там пана Лінчицького з єго челяддю, з єго помошниками, або яким-небуть 
інчим побитом помститись, замучити насмерть, щоб покаялись, щоб про-
кляли й час той, коли здумали йти на Скрипчинці...

Але чи гля того йшли вони в Скрипчинці; що їм до єго батька, до Яку-
ба, думав він; вони приходили викотить селян, не силою, але їх же волею, 
згодившись. І ці козаки — їм треба було тільки добути борошна від пана. 
Романчуки з паном поїхали доганять, одбивать. Ну що ж піти запалить — 
вони й не будуть знать за що, подумають на пана Стельчинського, пан 
Стельчинський справді радий, мабуть, буде... Справді, що таке Романчукам 

уся оця проява; пани почубились — і нехай, було б і не мішатись, і ніхто 
б не зачепив. Не мішатись, та ба — пан сказав і мусиш їхать, мусили од-
бивати своїх же братів селян, що хтіли втікти з сего панського ярма, й за 
то порізано Якуба, вбито батька, ще й дід хорує й, мабуть, вмре. От воно 
де сила — в сему панському ярмі, от хто вбив батька — пан Стельчин-
ський. І що ж єго — йти помститись над Стельчинським — ні, не гаразд, 
іти требовати заплати за вірну службу, продати рідну кров, батьківське 
життя за день панщини, за прибавку четвертини — бодай не діждались... 
Знову вийде такий случай, і знову як не Якубу, дак Грицьку, дак сьомому, 
десятому йти під шаблю за панське добро, котре своєю ж таки кривавою 
працею панові придбали. Лиха доля? Робити увесь вік й вмерти, як собаці, 
за цего немилосердного хазяїна. О[т] якби вирватись і собі, й роду всему, й 
усему селянству й кудись втікти од панщини, од подданства, од панів, щоб 
самому собі буть паном, для себе робить, за себе боліти, за себе битися... 

Такі думки одна за другою проходили в Грицьковій голові й далеко 
заводили єго од правдивих обставин. Коса ходила усе тихіще та тихіще й 
спинялась нарешті в руках, й він стояв задуманий, то вдавшися в смутні 
думки про свій побит, то в радісні, привабливі мрії про вольную волю, 
поки гук або рух який-небудь не розбудить єго й Грицько, схаменувшись, 
почне скоріще махати, соромлячись, що так задумався. Він з дядьком і з 
Мартою поспішали тепер якомога, щоб впоратись із недокошеним просом 
і гречкою, і хазяйство як-небудь поправити, що дуже похилилось: двох, а 
то й трьох, — бо й дід помагав потроху, — не стало (жінка клопоталася 
в хаті більше), троє коней пропало, а похорони тягли ще до того й гроші.

Старий Романчук сказав, щоб не ставили обіда по Дмитру, а поставили 
заразом по єму.

— Е, що ви, діду, — хтіла розважити єго [Явдоха], — ви швидко 
одужаєте й ще житимете довго.

— Ні, я вмру, чую, що вмру швидко, — одказав дід. — Там в коморі 
стоїть вощина в полубочку, то то буде на свічку, я хтів подати на храм, та 
вже не діжду.

Воно справді до того йшлося; попереду дід ще ходив потроху, а далі не 
вставав уже з лавки, а тільки то седів, то лежав; худе лице єго загостри-
лося й зблідло, “землею припало” вже. Нагле лихо перебило, зруйновало 
ту згоду, що була меж силами, меж органами, й старе тіло не могло вже 
впорядкувати знову, знову поправити, машина крутилась абияк, як попало, 
й мала розпастися. Старий Романчук вмер через штири дні після сина.

В неділю поховали гарненько старого. На обід закликали батюшку й 
родичів, кілька дідів, котрі старіщі, — таких, як небіжчик, було небагато; 
був і дядько Охрім. Під впливом смерти і похорон попереду усе мовчали, 
[потім заговорили], але про що-небудь побожне й поважне: хто з чого 
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2) по тисячі злотих за кожного поміщик має заплатить, як не поставить їх до 
суду в назначені рочки. Так звичайно впорядковавши, возний з товаришами 
скоренько вибрався з Митинців і погнав коня чимдуж, щоб не догнав їх, 
вернувшися, пан Лінчицький. 

Але пан Стельчинський не діждався єго в Луцьку. Почувши, як прийняв 
пан Лінчицький першого возного, він почув те саме, що й той бідака возний: 
що судом з пана Лінчицького не візьмеш нічого. Туга й гнів турбували єго 
і, щоб трохи розігнати їх, завернув до свого родича, пана копитана військ 
королевських, й, пробувши там три дні, поїхав назад в Скрипчинці, уже 
знявши ту пов’язку, що замотав був голову.

ІV
Тим часом як пан Стельчинський колотився, їздив, сердився, на оселі 

Романчуків час ішов сумно й потиху. Троє прогнали звідти не тільки всякі 
веселощі, але й всяку метушню, всякий дужий гук, дужий рух.

Дмитро хорів недовго; він лежав мовчки, заплющивши очі — чи од 
великої втоми, чи, може, вдавшися в передсмертні думи. Задумане, поважне 
чоло і стиснуті тісно губи давали знати мовби про се остатнє. Він не любив 
думать, живучи, не любив розкидати та крутити мізками, жив, як жилось, 
й ніщо [не] вибивало єго з протертої цілими родами стежки, а тепер життя 
задало єму востатнє загадку; єго смерть таки справді була загадкою до-
брою — за що вмирав він?

На третій день він сповідався й причащався. Сім’я уся зібралася, встав 
і Якуб, котрого врази потроху починали вже гоїтися. Дмитро оглянув й 
трохи усміхнувся, промовив:

— От і весілля.
Це були остатні слова; поблагословивши дітей, він вмер ввечері, не 

виявивши своїх думок, як тільки були вони. Раннім рано однесли єго на 
кладовище, бо то будень був, й поховали швиденько. 

Та загадка, що поніс батько з собою в могилу, турбовала й Грицька. Уся 
оця проява вразила єго дуже, страшний жаль брав єго за батьком, помсти 
бажав він. Єму бажалося попереду піти запалити митинський двір й попекти 
там пана Лінчицького з єго челяддю, з єго помошниками, або яким-небуть 
інчим побитом помститись, замучити насмерть, щоб покаялись, щоб про-
кляли й час той, коли здумали йти на Скрипчинці...

Але чи гля того йшли вони в Скрипчинці; що їм до єго батька, до Яку-
ба, думав він; вони приходили викотить селян, не силою, але їх же волею, 
згодившись. І ці козаки — їм треба було тільки добути борошна від пана. 
Романчуки з паном поїхали доганять, одбивать. Ну що ж піти запалить — 
вони й не будуть знать за що, подумають на пана Стельчинського, пан 
Стельчинський справді радий, мабуть, буде... Справді, що таке Романчукам 

уся оця проява; пани почубились — і нехай, було б і не мішатись, і ніхто 
б не зачепив. Не мішатись, та ба — пан сказав і мусиш їхать, мусили од-
бивати своїх же братів селян, що хтіли втікти з сего панського ярма, й за 
то порізано Якуба, вбито батька, ще й дід хорує й, мабуть, вмре. От воно 
де сила — в сему панському ярмі, от хто вбив батька — пан Стельчин-
ський. І що ж єго — йти помститись над Стельчинським — ні, не гаразд, 
іти требовати заплати за вірну службу, продати рідну кров, батьківське 
життя за день панщини, за прибавку четвертини — бодай не діждались... 
Знову вийде такий случай, і знову як не Якубу, дак Грицьку, дак сьомому, 
десятому йти під шаблю за панське добро, котре своєю ж таки кривавою 
працею панові придбали. Лиха доля? Робити увесь вік й вмерти, як собаці, 
за цего немилосердного хазяїна. О[т] якби вирватись і собі, й роду всему, й 
усему селянству й кудись втікти од панщини, од подданства, од панів, щоб 
самому собі буть паном, для себе робить, за себе боліти, за себе битися... 

Такі думки одна за другою проходили в Грицьковій голові й далеко 
заводили єго од правдивих обставин. Коса ходила усе тихіще та тихіще й 
спинялась нарешті в руках, й він стояв задуманий, то вдавшися в смутні 
думки про свій побит, то в радісні, привабливі мрії про вольную волю, 
поки гук або рух який-небудь не розбудить єго й Грицько, схаменувшись, 
почне скоріще махати, соромлячись, що так задумався. Він з дядьком і з 
Мартою поспішали тепер якомога, щоб впоратись із недокошеним просом 
і гречкою, і хазяйство як-небудь поправити, що дуже похилилось: двох, а 
то й трьох, — бо й дід помагав потроху, — не стало (жінка клопоталася 
в хаті більше), троє коней пропало, а похорони тягли ще до того й гроші.

Старий Романчук сказав, щоб не ставили обіда по Дмитру, а поставили 
заразом по єму.

— Е, що ви, діду, — хтіла розважити єго [Явдоха], — ви швидко 
одужаєте й ще житимете довго.

— Ні, я вмру, чую, що вмру швидко, — одказав дід. — Там в коморі 
стоїть вощина в полубочку, то то буде на свічку, я хтів подати на храм, та 
вже не діжду.

Воно справді до того йшлося; попереду дід ще ходив потроху, а далі не 
вставав уже з лавки, а тільки то седів, то лежав; худе лице єго загостри-
лося й зблідло, “землею припало” вже. Нагле лихо перебило, зруйновало 
ту згоду, що була меж силами, меж органами, й старе тіло не могло вже 
впорядкувати знову, знову поправити, машина крутилась абияк, як попало, 
й мала розпастися. Старий Романчук вмер через штири дні після сина.

В неділю поховали гарненько старого. На обід закликали батюшку й 
родичів, кілька дідів, котрі старіщі, — таких, як небіжчик, було небагато; 
був і дядько Охрім. Під впливом смерти і похорон попереду усе мовчали, 
[потім заговорили], але про що-небудь побожне й поважне: хто з чого 
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вмер, і що на тім світі буде; але усе те, що трапилось з Романчуками, так 
стосувалося близько до усіх, що незабаром переїхали на сільські “злоби” 
й забалакали усі з запалом, ще більш, як батюшка, поседівши трохи, [як] 
звичайно, пішов додому.

— Крабчинський, кажуть, вмер, одвезли єго.
— І Хандоля вмер... Що Крабчинському — в єго й земля, й худоба, 

а в Хандолі діти, як та каша, а жінка не здужає робити.
— Що правда, то правда, мабуть, має забрати дітей та йти кудись 

старців водити, бо й худоби не має, остатню конячку взяли.
— Скільки худоби понівечили, страх, вже б краще позабирали її, зда-

ється, усе єднаково поздихала.
— Мабуть, нам за се збавить панщини, або худобу дасть: адже не 

своєю охотою ішли, але він сказав.
— Попали, діду, пальцем, — одрізав Охрім. — Де ви таких панів 

познаходили, я й родився, й хрестився...
Щось загрюкало в ворота:
— Про вовка помовка, а ось і пана Якуба принесло, мабуть, не за 

добрим чимсь.
Дядько ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] пішов з хати й вернувся 

понурий.
— А що там?
— Загадав пан на сім тижні п’ять днів роботи, — сказав він з нехіттю, 

одвернувшися набік, — що пропустили, дак і те надолужить.
— От, я ж казав, — аж підскочив Охрім, — от яка вона, панська дяка.
— Це він надолужує, що в єго стільки підданих викотили.
— Да бодай єго надолужували, хіба я в єго викочував, чи що? — роз-

сердився й дядько ... [у автографі крапки, ім’я не вписане].
Діди седіли мовчки, новий приказ справді стався дуже несподівано.
— Оттаку маємо заплату за крову свою, — кричав дядько Охрім, до 

того ще під чаркою бувши. — Бодай не діждав. Я казав, що втічу на сло-
боди, й втічу, й дурний той, хто буде седіти та сподіватися панської ласки. 

— Та щоб вбили, як Дмитра або Хандолю.
— А ти, Охріме, не дуже кричи, — образився один дід, — а то якраз 

попадеш замість слобод в панський льох.
— Та що з того, втічу все однаково, адже ж не будуть мене цілий вік 

держати.
— Е, з тобою балакати! Куди ж ти побіжиш, адже ж скрізь пани, 

скрізь земля панська.
— Брехня, як то можна, щоб уся земля була панська. Вже я ж таки 

цілий вік бігатиму, а таки...
— Й попадеш на шибеницю; бачив, може, у Клевані такого бігуна 

катували?

— Що ти на мене каркаєш? — розсердився Охрім. — Тю, не хочу з 
тобою й балакати. — Він знайшов свою шапку й пішов сердито. Грицько 
вийшов трохи згодом і пішов навздогін. Він дігнав дядька недалеко оселі. 
Охрім щось мурмотів сам з собою, Грицько пішов коло єго.

— А куди б ви, дядьку, пішли звідси? — спитав трохи згодом.
— Куди? Вже тебе не спитаю, — одказав він сердито під впливом ще 

тієї розмови.
— Знаю, що не спитаєте, дак я вас питаюсь, щоб навчили.
— Питаєш, дак скажу, — втихомирився дядько Охрім. — Я, небоже, 

вже два рази на свому віку тікав. Перший раз ще хлопцем бувши, з батьком 
мандрували; що тоді набралися страху, цілий день в яру седіли, пережида-
ючи погоні, й чули ми тую погоню оддалеки, що померзли, боялись — біда. 
Пан був дуже лютий. Прийшли в Турійськ*, там я й оженився. А оце я сам 
вже тікав, бо погано... дак то без упину всякого, поїхав наче на ярмарок до 
містечка та й втік зовсім на другий бік.

— А тепер куди підете?
— Тепера... Та хіба світ малий, піду собі світ за очи, кажуть, під Кре-

менцем десь слободи.
— Якби знати, а то знову попадеш до панів, як і ви оце.
— Дак що ж, знову втічу.
— Що ж так, увесь вік блукати, — промовив Грицько, задумавшись, — 

нігди й осістись.
— То й осідайся, коли дуже розумний, — розсердився знову Охрім. 
Грицько одстав од єго. Ця розмова навела на єго смуток. “Куди єго й 

дітись, й що робити. Тут погано, й бігти нема куди. От як дядько Охрім — 
де був, усе однаково, скрізь пани, скрізь панщина, нема де бідному чолові-
кові й прихилитися. Чи кинуть це хліборобство та йти козакувати — Бог 
з ним, з таким козацтвом, за баришом ходить та свого ж брата [бити] з-за 
панської суперечки. Якби визнати, де такі краї, щоб не було панів, чи, може, 
й нема таких? Усю землю осягли, поділили”. — Такі думки ходили в голові; 
ті думки, що через півтораста рік такий же селянин оправив в вірші:

Ви, розбійники неситі, голодні ворони!
По якому правдивому, святому закону
Із землею, всім даною, і сердешним людом
Торгуєте?!*

Грицько був уже на селі, він озирнувся й побачив хату Хандолі, того, 
що порубали вкупі з Романчуками й вмер сегодня. Грицько пішов до єго 
двору, хата стояла одчиняна, він увійшов; на столі лежав Хандоля, уже 
споряджений, жінка кудись пішла, в хаті не було нікого; Грицько подивився 
на покійного й вийшов; на подвір’ю кричали, граючись, діти Хандолі, їх 
було четверо; старшому був тільки семий рік; мати заказала їм ходити в 
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вмер, і що на тім світі буде; але усе те, що трапилось з Романчуками, так 
стосувалося близько до усіх, що незабаром переїхали на сільські “злоби” 
й забалакали усі з запалом, ще більш, як батюшка, поседівши трохи, [як] 
звичайно, пішов додому.

— Крабчинський, кажуть, вмер, одвезли єго.
— І Хандоля вмер... Що Крабчинському — в єго й земля, й худоба, 

а в Хандолі діти, як та каша, а жінка не здужає робити.
— Що правда, то правда, мабуть, має забрати дітей та йти кудись 

старців водити, бо й худоби не має, остатню конячку взяли.
— Скільки худоби понівечили, страх, вже б краще позабирали її, зда-

ється, усе єднаково поздихала.
— Мабуть, нам за се збавить панщини, або худобу дасть: адже не 

своєю охотою ішли, але він сказав.
— Попали, діду, пальцем, — одрізав Охрім. — Де ви таких панів 

познаходили, я й родився, й хрестився...
Щось загрюкало в ворота:
— Про вовка помовка, а ось і пана Якуба принесло, мабуть, не за 

добрим чимсь.
Дядько ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] пішов з хати й вернувся 

понурий.
— А що там?
— Загадав пан на сім тижні п’ять днів роботи, — сказав він з нехіттю, 

одвернувшися набік, — що пропустили, дак і те надолужить.
— От, я ж казав, — аж підскочив Охрім, — от яка вона, панська дяка.
— Це він надолужує, що в єго стільки підданих викотили.
— Да бодай єго надолужували, хіба я в єго викочував, чи що? — роз-

сердився й дядько ... [у автографі крапки, ім’я не вписане].
Діди седіли мовчки, новий приказ справді стався дуже несподівано.
— Оттаку маємо заплату за крову свою, — кричав дядько Охрім, до 

того ще під чаркою бувши. — Бодай не діждав. Я казав, що втічу на сло-
боди, й втічу, й дурний той, хто буде седіти та сподіватися панської ласки. 

— Та щоб вбили, як Дмитра або Хандолю.
— А ти, Охріме, не дуже кричи, — образився один дід, — а то якраз 

попадеш замість слобод в панський льох.
— Та що з того, втічу все однаково, адже ж не будуть мене цілий вік 

держати.
— Е, з тобою балакати! Куди ж ти побіжиш, адже ж скрізь пани, 

скрізь земля панська.
— Брехня, як то можна, щоб уся земля була панська. Вже я ж таки 

цілий вік бігатиму, а таки...
— Й попадеш на шибеницю; бачив, може, у Клевані такого бігуна 

катували?

— Що ти на мене каркаєш? — розсердився Охрім. — Тю, не хочу з 
тобою й балакати. — Він знайшов свою шапку й пішов сердито. Грицько 
вийшов трохи згодом і пішов навздогін. Він дігнав дядька недалеко оселі. 
Охрім щось мурмотів сам з собою, Грицько пішов коло єго.

— А куди б ви, дядьку, пішли звідси? — спитав трохи згодом.
— Куди? Вже тебе не спитаю, — одказав він сердито під впливом ще 

тієї розмови.
— Знаю, що не спитаєте, дак я вас питаюсь, щоб навчили.
— Питаєш, дак скажу, — втихомирився дядько Охрім. — Я, небоже, 

вже два рази на свому віку тікав. Перший раз ще хлопцем бувши, з батьком 
мандрували; що тоді набралися страху, цілий день в яру седіли, пережида-
ючи погоні, й чули ми тую погоню оддалеки, що померзли, боялись — біда. 
Пан був дуже лютий. Прийшли в Турійськ*, там я й оженився. А оце я сам 
вже тікав, бо погано... дак то без упину всякого, поїхав наче на ярмарок до 
містечка та й втік зовсім на другий бік.

— А тепер куди підете?
— Тепера... Та хіба світ малий, піду собі світ за очи, кажуть, під Кре-

менцем десь слободи.
— Якби знати, а то знову попадеш до панів, як і ви оце.
— Дак що ж, знову втічу.
— Що ж так, увесь вік блукати, — промовив Грицько, задумавшись, — 

нігди й осістись.
— То й осідайся, коли дуже розумний, — розсердився знову Охрім. 
Грицько одстав од єго. Ця розмова навела на єго смуток. “Куди єго й 

дітись, й що робити. Тут погано, й бігти нема куди. От як дядько Охрім — 
де був, усе однаково, скрізь пани, скрізь панщина, нема де бідному чолові-
кові й прихилитися. Чи кинуть це хліборобство та йти козакувати — Бог 
з ним, з таким козацтвом, за баришом ходить та свого ж брата [бити] з-за 
панської суперечки. Якби визнати, де такі краї, щоб не було панів, чи, може, 
й нема таких? Усю землю осягли, поділили”. — Такі думки ходили в голові; 
ті думки, що через півтораста рік такий же селянин оправив в вірші:

Ви, розбійники неситі, голодні ворони!
По якому правдивому, святому закону
Із землею, всім даною, і сердешним людом
Торгуєте?!*

Грицько був уже на селі, він озирнувся й побачив хату Хандолі, того, 
що порубали вкупі з Романчуками й вмер сегодня. Грицько пішов до єго 
двору, хата стояла одчиняна, він увійшов; на столі лежав Хандоля, уже 
споряджений, жінка кудись пішла, в хаті не було нікого; Грицько подивився 
на покійного й вийшов; на подвір’ю кричали, граючись, діти Хандолі, їх 
було четверо; старшому був тільки семий рік; мати заказала їм ходити в 
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хату й їм без упину можна було тішитися. Ці дітські веселощі ще більше 
надавали суму.

— Грицьку, — кликнув єго дівочий голос, — то була Варка, її батько 
й Хандоля були сусідами.

Грицько надійшов й оддав на добривечір — вже сонце сідало, позо-
лотивши червоним полум’ям верхи скрипчинських верб, й співи доносило 
з різних кутків.

— Поховали діда? — спитала вона.
— Поховали.
— А Якуб?
— Здоровий, тільки робити ще не може, бо рука болить, порубана.
— А ти змарнів чисто, — промовила Варка, — самі кістки. 
Грицько мовчки махнув рукою. Варка щось хтіла сказать, але спиняла 

себе.
— Що тебе, Грицьку, й не видко, й не вийдеш ніколи сюди на село, — 

сказала вона потиху.
— Не до того мені було, сама знаєш, де вже мені гуляти.
— Я за се не кажу, але ти й до сего став такий смутний та понурий, не 

такий ти був попереду.
— Попереду, — промовив Грицько, хитнувши головою. Се “попереду” 

здавалось єму таким давнім, давнім, навіть чужим. Єму тепера чудним 
здавалося, як то люди можуть кохатися, радіти своїм життям.

— Авжеж, чи не присягався ти мені, — заговорила з запалом дівчина, 
але стихла одразу. — Хандолиха, — промовила вона й вмить сховалася за 
високим кущем калини, що ріс в батьківськім садку.

Хандолиха привезла труну вкупі з тим теслею, що робив. Грицько по-
міг унести її в хату.

— Завтра вранці будемо ховати, — сказала Хандолиха. — Нехай би 
я краще вмерла, як він мав вмирати. Помер сам, а мене з дітками покинув, 
куди я з ними обернуся, до кого притулюся, — почала причитувать вона, 
схилившись на стіл і плачучи.

Грицько пішов тихо з двору; він оглянувся, йдучи, на сусідню хату, 
думаючи, чи не чекає єго там Варка, але її не було десь.

— І добре, — подумав Грицько і, задуманий, пішов додому.
Гості вже розійшлися, дядько ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] 

стояв в дверях трохи п’яненький, допивши горілку. Грицько сів на призьбі.
— Що, Грицьку, помандруємо, га? Де наше не пропадало.
— Про мене, хоч зараз, — одказав Грицько спокійно.
— Ні, Біг з ними, вже три коні пропали, що зосталось, заберемо та й 

гайда. Чотири дні вдвох на тиждень, вигадав же, капосна голова, се пан 
Якуб порядкує, бодай єму. Ба ні, не діжде.

— Але поки що треба робить.
— А треба, — сказав ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] трохи 

спинившися, — треба до якогось часу...
Пройшов понеділок, вівторок... все панщинні дні. Якуб вже одужав 

зовсім, ходив на село вечерами, через порубану руку він не здужав чого 
доброго робити і мав доволі часу тішитись своїм щастям. Горе недовго за-
смучувало байдужого хлопця. Смерть батька й діда пронеслася, як сон, й 
забулась.

— Тобі, Якубе, й другу руку перебить, дак, мабуть, дав би.
— А дав, — одказав той, усміхнувшись. Він був схожий з птицею, 

що втікла від шуліки й жваво підскакує на гілці, поправляючи пір’я, й пе-
рекликається байдуже з другими пташками гострим, дужим од здоров’я й 
сили покриком.

— А Хандолина гречка стоїть й досі, нема кому скосить, — сказала 
... [у автографі крапки, ім’я не вписане] жінка якось ввечері.

Грицько пригадав смутні обставини Хандолевої оселі й пожалкував за 
їм. Другого дня панщини не було в єго, й він, впоравшися на своїм лану, 
потім пішов косити Хандолину гречку. Дядько потім дивився, що небіж 
вернувся так пізно, а зробив, як порівняти, то й небагато. Грицько не сказав 
своїм про се нікому. В неділю він пішов до Хандолихи, щоб спитати, чи не 
помогти перевезти, але її не було вдома. Він пішов долі до річки і зустрів її, 
але ледве впізнав: Хандолиха йшла якось чудно випростована, перебираючи 
руками й колихаючись; мала дитина держалась за спідницю. Грицько швид-
ко вгадав: вона напилась. Жаль єго взяв ще гірший, як тоді за Хандолею, 
він повернув і пішов, але потім передумав і вернувся. Хандолиха йшла не 
додому, а кудись геть-то инше.

— Ходім, тітко, додому, — <завернув> Грицько й пішов з нею. Хан-
долиха якось послухалась й пішла; Грицько прислухався до того, що вона 
мурмотіла, то все було єдно: 

— Ну що ж, вони єго вбили, а я що ж.
Він завів її в хату; діти, побачивши, прибігли й, дивуючись, поглядали 

на мати.
— А я знаю, мати впилися, — закричав нарешті старший хлопець.
Хандолиха не вважала на се, бо була дуже п’яна, — не звикла.
Грицько сказав хлопцеві не розказувати нікому про мати й пішов собі.
— Не буде з цего пива дива, — подумав Грицько про свою поміч.
Романчуки до Пречистої впорались-таки з хлібом: скосили й перевезли, 

налагодилися орать.
— А що, дядьку, як маємо мандрувать, то не треба озимого й сіять, — 

сказав Грицько дядьку. ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] промовчав, 
за него обізвалася тітка, котра не так почула, як догадалась.
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хату й їм без упину можна було тішитися. Ці дітські веселощі ще більше 
надавали суму.

— Грицьку, — кликнув єго дівочий голос, — то була Варка, її батько 
й Хандоля були сусідами.

Грицько надійшов й оддав на добривечір — вже сонце сідало, позо-
лотивши червоним полум’ям верхи скрипчинських верб, й співи доносило 
з різних кутків.

— Поховали діда? — спитала вона.
— Поховали.
— А Якуб?
— Здоровий, тільки робити ще не може, бо рука болить, порубана.
— А ти змарнів чисто, — промовила Варка, — самі кістки. 
Грицько мовчки махнув рукою. Варка щось хтіла сказать, але спиняла 

себе.
— Що тебе, Грицьку, й не видко, й не вийдеш ніколи сюди на село, — 

сказала вона потиху.
— Не до того мені було, сама знаєш, де вже мені гуляти.
— Я за се не кажу, але ти й до сего став такий смутний та понурий, не 

такий ти був попереду.
— Попереду, — промовив Грицько, хитнувши головою. Се “попереду” 

здавалось єму таким давнім, давнім, навіть чужим. Єму тепера чудним 
здавалося, як то люди можуть кохатися, радіти своїм життям.

— Авжеж, чи не присягався ти мені, — заговорила з запалом дівчина, 
але стихла одразу. — Хандолиха, — промовила вона й вмить сховалася за 
високим кущем калини, що ріс в батьківськім садку.

Хандолиха привезла труну вкупі з тим теслею, що робив. Грицько по-
міг унести її в хату.

— Завтра вранці будемо ховати, — сказала Хандолиха. — Нехай би 
я краще вмерла, як він мав вмирати. Помер сам, а мене з дітками покинув, 
куди я з ними обернуся, до кого притулюся, — почала причитувать вона, 
схилившись на стіл і плачучи.

Грицько пішов тихо з двору; він оглянувся, йдучи, на сусідню хату, 
думаючи, чи не чекає єго там Варка, але її не було десь.

— І добре, — подумав Грицько і, задуманий, пішов додому.
Гості вже розійшлися, дядько ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] 

стояв в дверях трохи п’яненький, допивши горілку. Грицько сів на призьбі.
— Що, Грицьку, помандруємо, га? Де наше не пропадало.
— Про мене, хоч зараз, — одказав Грицько спокійно.
— Ні, Біг з ними, вже три коні пропали, що зосталось, заберемо та й 

гайда. Чотири дні вдвох на тиждень, вигадав же, капосна голова, се пан 
Якуб порядкує, бодай єму. Ба ні, не діжде.

— Але поки що треба робить.
— А треба, — сказав ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] трохи 

спинившися, — треба до якогось часу...
Пройшов понеділок, вівторок... все панщинні дні. Якуб вже одужав 

зовсім, ходив на село вечерами, через порубану руку він не здужав чого 
доброго робити і мав доволі часу тішитись своїм щастям. Горе недовго за-
смучувало байдужого хлопця. Смерть батька й діда пронеслася, як сон, й 
забулась.

— Тобі, Якубе, й другу руку перебить, дак, мабуть, дав би.
— А дав, — одказав той, усміхнувшись. Він був схожий з птицею, 

що втікла від шуліки й жваво підскакує на гілці, поправляючи пір’я, й пе-
рекликається байдуже з другими пташками гострим, дужим од здоров’я й 
сили покриком.

— А Хандолина гречка стоїть й досі, нема кому скосить, — сказала 
... [у автографі крапки, ім’я не вписане] жінка якось ввечері.

Грицько пригадав смутні обставини Хандолевої оселі й пожалкував за 
їм. Другого дня панщини не було в єго, й він, впоравшися на своїм лану, 
потім пішов косити Хандолину гречку. Дядько потім дивився, що небіж 
вернувся так пізно, а зробив, як порівняти, то й небагато. Грицько не сказав 
своїм про се нікому. В неділю він пішов до Хандолихи, щоб спитати, чи не 
помогти перевезти, але її не було вдома. Він пішов долі до річки і зустрів її, 
але ледве впізнав: Хандолиха йшла якось чудно випростована, перебираючи 
руками й колихаючись; мала дитина держалась за спідницю. Грицько швид-
ко вгадав: вона напилась. Жаль єго взяв ще гірший, як тоді за Хандолею, 
він повернув і пішов, але потім передумав і вернувся. Хандолиха йшла не 
додому, а кудись геть-то инше.

— Ходім, тітко, додому, — <завернув> Грицько й пішов з нею. Хан-
долиха якось послухалась й пішла; Грицько прислухався до того, що вона 
мурмотіла, то все було єдно: 

— Ну що ж, вони єго вбили, а я що ж.
Він завів її в хату; діти, побачивши, прибігли й, дивуючись, поглядали 

на мати.
— А я знаю, мати впилися, — закричав нарешті старший хлопець.
Хандолиха не вважала на се, бо була дуже п’яна, — не звикла.
Грицько сказав хлопцеві не розказувати нікому про мати й пішов собі.
— Не буде з цего пива дива, — подумав Грицько про свою поміч.
Романчуки до Пречистої впорались-таки з хлібом: скосили й перевезли, 

налагодилися орать.
— А що, дядьку, як маємо мандрувать, то не треба озимого й сіять, — 

сказав Грицько дядьку. ... [у автографі крапки, ім’я не вписане] промовчав, 
за него обізвалася тітка, котра не так почула, як догадалась.
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— Куди там мандрувать, багато чого базікали, напившися, та, хвалить 
Бога, проспалися. Ще що видумаєте. Седіть, поки ще не все погубили.

Дядько мовчав й не дивився на Грицька. Той змовчав і собі. Тим і скін-
чилися дядькові заміри. Грицько й сам небагато сподівався з них, але все ж 
таки образився й сим. “Усе знов, як перше, — подумав він, — перейшло, та 
й годі, й нічого з сего не буде. Знову коритися пану Стельчинському і пану 
Якубу”. Він згадав п’яну Хандолиху. “Чи не краще й справді одцуратися 
цієї праці, — подумав він, — кому з неї вигода — самому пану; краще 
пропить й худобу, й усе, щоб єму не користоватись!..” Але шинок лякав 
єго, в Романчуків в заводі не було п’яниць.

V
Пан Стельчинський ті дні, що пробував у пана копитана, з ранку й до 

вечора попивав оковиту вкупі з своїм родичем, а за чаркою без кінця при-
думували удвох, як би помститись над паном Лінчицьким. Оковитої випили 
таки чимало за штири дні, але ні до чого доброго так-таки й не додумалися, й 
на п’ятий день пан Стельчинський вернувся в Скрипчинці обдутий, з очами, 
як у порося[ти], й з голосом, наче з горілчаної бочки. Пані Стельчинська 
хтіла було нарікать, але передумала й зоставила для инчого часу.

Хазяйство пішло своїм чередом; порядивши на панщину усіх, кого 
можна й не можна, й наб[ав]ивши днів, пан Якуб вспів зібрати увесь хліб; 
уродило добре, наче щоб втішити пана Стельчинського й винагородити за 
єго втрати. Але хоч хліб і зібрали, ті зайві дні, що накинуто було на селян, 
не скинули з їх; люде сердились й гомоніли, що, мабуть, пан, зрадівши до-
брому случаю, хоче накинуть зайвий день назавше. Пан Стельчинський 
взявся й собі за хазяйство, але враза сусідська все цвяшком седіла в єму. 
Єго втішало тільки, як ті козаки та шляхта обпивали пана Лінчицького, 
який там гармидер, як козаки розбивали єго двір. Усе оце він переслухав 
по кілька разів, а оповідачі розмальовували за кожним разом оповідання 
все гарячішими кольорами, що виходило, мовби й нема й Митинців, а ще 
більше й самого Лінчицького. Однак се була гіркенька втіха. Пан Стель-
чинський згадував й передумав усі ті хитромудрі способи, що нагадали 
удвох з родичем, — але ніщо не годилось. “Найкраще було б вчинить заїзд, 
повернуть своїх назад, та ще викотить чоловіків з двадцять митинських, та 
з Лінчицьким цего не зробиш, він такий, що за своє лико візьме не тільки 
ремінець, але й голову здере, спалить й двір, й усіх селян розпудить. От 
якби слободу було мені можна поставить, якби де-небудь в Подольському 
або Брацлавському воєводстві були ґрунти, звідти б, мабуть, ніякий Лін-
чицький би не видер, якби викотив й усі єго Митинці, ото було б справді 
добре”, — міркував пан Стельчинський. 

Але чоловік тільки що задумає, не вспіє ще й задумать, а вже лукавий 
і спокусить, й підсуне, наче тут вродилось. Так й зробилося. Вертаючись 
якось ввечері з поля — се було скоро після Першої Пречистої, пан Стель-
чинський побачив коло ґанку прив’язаного коня; гострим оком він здаля 
розгледів єго й дивувався: то справді був добрий кінь вороний, тонконогий й 
худий, татарський; ні в кого з сусідів не було такого коня, й Стельчинський 
дурно силкувався, щоб догадатись, хто завітав до єго. На ґанку седів шлях-
тич, добре осмалений сонцем, в лиці чудно мішалася й унадлива, лукава, й 
хвалька, бундючна натура.

— Ян Кшешковський, — найменував він себе. — Привіз вельмож-
ности Вашій поклон од вельможного пана Тжецицького й лист.

Пан Тжецицький був свояк пану Стельчинському; то був шляхтич 
старого роду, колись дуже багатого; турецькі войни зруйнували єго по-
дольські маєтності, а мир віддав їх туркам й зовсім. 1699-й рік повернув 
діло на другий бік, маєтності вернулися знову, хоча й безлюдні, на корінь 
спустошені*. Вкупі з іншими подольськими панами він ставив тепер слободи 
і закликав до себе людей в Каменецький повіт. За цим писав він і лист свій. 
Після усяких красномовних підходів просив він помогти сему шляхтичу, 
котрий їде закликать людей до єго на слободи, й оборонити тих людей од 
якої напасти. Знаючи великую ласку п.Стельчинського до себе, пан Тже-
цицький, певне, сподівався помочі од єго, а як малий знак вдячності своєї, 
просив прийняти коня, котрого єму з степів татарських привели.

Пан Стельчинський з великою охотою прочитав листа. Ласка ласкою, 
але єму зараз подумалося, що то можна добре допекти пану Лінчицькому, 
й ся думка наче салом єго помазала по серцю.

— Дуже радий прислужитись коханому родичові, пам’ятую завше єго 
ласку до мене й увагу. Сподіваюся, що таки допоможу єму, — сказав він 
шляхтичу.

— Буду дякувать пана й за себе, й за пана Тжецицького.
— А пан служить у пана?
— Ні, — гонористо одказав Кшешковський, — я сусіда й приятель 

пана Тжецицького, й як єму самому тепер нема часу, то просив мене у сему 
ділі допомогти.

Пан Кшешковський не збрехав, кажучи, що він не був слугою пана 
Тжецицького, се був викотун, як їх тоді звали, себто фактор, що закликав 
й переманював селян від одного поміщика до другого. В ті часи більша 
частина Київщини і Подолля були трохи не пусткою, скрізь ставились 
слободи, діждавши трохи спокійнішого часу після турецьких й козацьких 
війн, викотунам було багато роботи, й були такі, що жили з сего рукомесла 
весь вік по кількадесят літ.
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— Куди там мандрувать, багато чого базікали, напившися, та, хвалить 
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V
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Стельчинський покликав пана Кшешковського вечеряти, випивши за 
спільну свою працю, щоб до доброго кінця прийшла, вечеряли; Стельчин-
ський розпитував про Подолля.

— Погано, зовсім погано, пуста земля, чисто. Я не взяв би, по правді, 
цілого повіту Подольського за добре село тутешнє. Треба людей закликать 
та манить, щоб не втікли: панщини не роблять зовсім, дають чиншу по 
кілька злотих, дещо хлібом, не набереться й по десять злотих. Та й то, хто 
єго зна, чи добре, що пан Тжецицький данину положив, в других слободах 
дак і зовсім не дають нічого. А земля! Така земля, що якби хлопів було, так 
нічого й не треба. Пшениця — от, — показав пан Кшешковський рівно з 
головою, — але без панщини... Аж сумно.

— А довго ж слобода буде?
— Пан Тжецицький поставив на 15 рік.
— А тоді, — сказав Стельчинський й підморгнув лукаво.
— Еге ж, тоді так, — підморгнув й собі пан Кшешковський. — Не віки 

ж сему хлопству панувати. Але довго ж, не кожному доведеться й діждати.
— Будьмо здорові, щоб дожити, — сказав Стельчинський, наливши 

знову.
— Й про мене, так се неправда й гріх. Хлоп на те й родився, й ство-

рився, щоб єму робити, а він седить на слободі і жодного послушенства не 
знає. Пишнsй мужик, аніж пан.

— Ніхто ж не винен, як ті великі пани, сенатори й гетьмани, — од-
казав Стельчинський. — Якби не давали волі козакам, здержували хлопів, 
щоб не бунтували, та карали добре непослушних, то не було б сего нічого.

— Що більший пан, то в єго розуму менче, а пихи більше, то я вже 
добре помітив, тим воно й усе так...

Розмова пішла до півночи; але Стельчинський встав дуже рано, оцей на-
глий випадок, такий случай, щоб віддати своєму ворогу запеклому, не давали 
єму спать. Він вийшов і, седючи на ґанку, смалив люльку, поглядаючи, як 
гнали череду, як запрягали волів на поле їхать, як дівчата бігали з пекарні 
до льоху й з льоху до пекарні. Він спинив гуменного й розпитував про що 
трапиться, мовчав й знов через якийсь час питався, гуменний дивувався, не 
знаючи, що сталося з паном, а той в думках своїх бачив пана Лінчицького, 
завзятого, свавольного, й як то він буде сердитись, яритися, й сам не буде 
знати на кого, кому оддячить.

Через кілька часу пан Стельчинський виправив Кшешковського в до-
рогу, той перемінив свій жупан на свиту, віз закурів по шляху — дощу не 
було давно — й через кілька годин опівдні Кшешковський добрався в село 
[Загайці], що держав в заставі пан Лінчицький. Се було чималеньке село, 
але дивилося якось сумно і неохайно — хати не вкриті добре, не обмазані. 
Я вже казав, що ходила чутка, буцім Лінчицький неправдою вимантачив 

єго [від] хазяїна в заставу, трохи не силою взяв; пан Лінчицький казав 
інакше й скаржився на того хазяїна, що він узяв у єго, Лінчицького, дуже 
багато грошей, багато чого видумавши й понаписувавши таких робіт, яких 
селяне ніколи не робили, хто єго зна, скільки тут було правди, хоч і се була 
річ звичайна.

Тим часом Кшешковський виїхав насеред села й, побачивши, чи краще, 
вгадавши корчму, попростував туди. В низькій, темній, до того смердючій 
хаті седіло вже кілька чоловіків; дещо з нового збіжжя поспродували на 
ярмарку й понесли грошики на схованку до свого сільського банка. Пан 
Кшешковський узяв і собі осьмуху горілки й пив, оглядаючись на людей.

— А й погана горілка в сего жида, хоч цілий день пий, п’яний не бу-
деш, — сказав він, стукнувши коновкою.

— Погана, бодай єму так смоли на тім світі підливали, як він води.
— Мабуть, багато заплатив панові за оренду, дак тепер і надолужує, 

на палець горілки, а на п’ять води.
— Того ніхто не подумає, скільки то треба вибрать, щоб панові за-

платить, — політично одказав жидок.
— Як добрий пан, дак пильнує, щоб і горілку жид добру дав, і мірою 

доброю, — ск[азав] Кше[шковський].
— А наш вже не попильнує, аби дав жид гроші, — заговорили чоловіки.
— А ви ж звідкіля йдете? — спиталися вони.
— З Подолля їду, — одказав невважливо Кшешков[ський], — тут 

треба до пана.
— З Подолля, о?! От там, кажуть, добре, кажуть, земля вільна.
— А таки єсть, ори, скільки хочеш, а земля яка — цілина та й годі, бо, 

може, кількадесят рік її ніхто й ралом не зачепив, пшеницю посієш, дак — 
о, по плечі, родить щороку, і не чути того, щоб не вродило, — одказав 
Кше[шковський] й, кинувши гроші, вийшов з корчми. Люде — чоловіка 
з чотири, — пішли слідом. Кшешковський став під тином й почав знову.

— В ліс врубатися вільно, ніхто не забороняє, панщини й не чутно, й не 
знає ніхто, землі займають, скільки схочеш, — чи півволоки, чи волоку, чи дві.

— Так там і панів нема?
— Пани єсть, як же без панів — сего не можна, сего нігди нема, але що 

ж з того пана, як на єго не треба ні панщини одбувати, там даси що-небудь 
на ралець, якого, може, злотого... Тік прозиваєцця, що пан.

Люде слухали заздро, притаївши дух; до їх надходили ще й розпиту-
валися, зібралася чимала купа.

— От би туди, дядьку Юхим, — сказав один.
— А що ж, хіба хто держить? Я й сам же не подольський; йшов, дак 

не було й коняки, а тепер бачите — пару, а ще дома волів двоє та кінь, — 
розписував Кшешк[овський].
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єго [від] хазяїна в заставу, трохи не силою взяв; пан Лінчицький казав 
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може, кількадесят рік її ніхто й ралом не зачепив, пшеницю посієш, дак — 
о, по плечі, родить щороку, і не чути того, щоб не вродило, — одказав 
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— От би туди, дядьку Юхим, — сказав один.
— А що ж, хіба хто держить? Я й сам же не подольський; йшов, дак 
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— Якби знати, куди йти, — сказав Юхим, — якби ви розказали або 
провели.

— А що, хіба тут погано?
— Бодай не казать, — Юхим плюнув. — Од неділі до неділі панщину 

сего року робимо, — додав він.
Кшешковський помовчав, мов задумавшись.
— Можна б і провести, й слободи добрі знаю — пан не зажерливий. 

Тільки як вже тікати, та ще з добром усяким та худобою, то вже краще, 
щоб багато зібралося, й іти охотніще, а то й переймуть, часто і обберуть, 
хіба мало лукавих людей. Поміркуйте собі.

— Та що тут міркувать, більш копи лиха не буде, вже, мабуть, такого 
пана нема нігде, як цей каплоухий.

— Мені треба в Олику*, — сказав Кшешковський, — щоб не спіз-
нитись на ніч. Бувайте по сій мові здорові.

— А як же про мандрівку?
— А буду вертаться, то знову тут буду. Як надумаєте, дак укупі й 

рушимо; завтра вернуся, мабуть; де вас шукати?
— А ось моя хата, — показав Юхим, — ота, що собака на призьбі.
— Добре, бувайте ж здоровенькі. Та не дуже кажіть жінкам поки 

що. — Кшешковський заторохтів своїм возом.
Люди не розходилися. Скинули по грошу й винесли кварту з корчми. 

Переказували те, що казав Кшешковський, усі краси Подолля ширилися 
й множилися, перед очима вставала уже якась чудова сторона, трохи не з 
молочними річками, з кисільними берегами, і навпаки — почали перебирати 
й журитися над своєю недолею:

— От нехай обмолотить, буде з подводами посилати...
— В мене, як поїхав до Львова, да віл один здох на дорозі, а другий 

ледве доліз. 
— А я в Луцьку проседів з єго сіллю дванадцять тижнів торік, не було 

кому свою ниву зорати.
— А вернешся — одробляй, що прогуляв.
— Цьому каплоухому давно час уже кілком голову пробити, — про-

мовив понуро один не старий ще чоловік. — От як у Загайцях, вбили усім 
селом й винуватого нема, усіх же не повісиш.

Ніхто не обізвався на таку страшну думку, хоча й були злі дуже на пана 
Лінчицького й на єго “каплоухого” підстаросту.

— А бодай єму, — одказав Юхим, — хіба що поможеться, вб’ємо 
цего каплоухого, то найде пан десять нових й каплоухих, і вирлооких, й 
усяких. Якби втікти, то допекли б єму далеко більше.

— То правда, Бог з ними, в єго й дітки маленькі, — додав ласкаво якийсь 
дід, що держав, загорнувши в полу свитки, маленькую дитинку білоголову.

— Мабуть, тобі своєї худоби не шкода, що забрав він у тебе ж торік 
заміс[т]ь своєї, — одказав понурий.

— Узяв, да не покористовався, з’їли вовки єднаково, — промовив дід, 
сякаючи носа дитині.

— Та кинь ти їх, — сказав Юхим, — як би то піти звідси, от про що 
треба поміркувати.

— Велика цяця наше село, щоб про єго міркувати, підем, та й годі. Не-
хай той дядько тільки вернеться та скаже, кудою тікати, — обізвався хтось.

— Тікати, а як же єго з збіжжям бути? — допитувався другий уперто.
— А треба буде спитатись. Приходьте ж до мене ввечері завтра, панове 

громадо, та жінкам не дуже розказуйте, — говорив Юхим.
Громада розійшлася. Думка про мандрівку панувала над всіма; справді 

було з чого думати про мандрівку; повинноватство було дуже тяжке. 
Звичайно, тоді в заставлених “имениях” жилось найгірше, бо той, хто 

володів селом на час, силкувався витягти з єго якомога більше, нищив людей, 
бо байдуже єму було, що буде після єго, чи зможуть селяне ще одбувати 
панщину, чи будуть вони жити, чи розтечуться. Ніщо не здержувало такого 
хазяїна, ні власна користь, як пана властивого, але саме тільки сумління; під 
пару собі він знайшов й управителя гля Загайців, підстаросту, як єго звали. 
Загаєцькі селяне одбували заміс[т]ь 2 або 3 днів, як [було] при пану, 5, 6 
днів на тиждень, грошових платів — чиншу й подорожчизни часом злотих 
по 15–по 20, й усякі інші повинності: ходить на панські толоки, стерегти 
панський двір, садить капусту, товкти просо, білить полотно й усе таке. 
З подводами мали ходить до Львова й до Буга й часто од далекої дороги 
худоба слабла і здихала, а з панським добром мусили бавитись по ярмар-
ках по кілька тижнів, один налічив 35 тижнів, що пробув якось у місті за 
панським ділом, й за оцей потрачений [час] не тільки не було якої-небудь 
заплати, а навіть єго й за панщину не лічили й за того, хто з подводою 
ходив, мусив хтось інший з домашніх єго панщину одбувати. Таким по-
битом селянин ледве-ледве знаходив часу, щоб як-небудь, то святами, то 
вночі, упоратись з своєю нивкою. Звичайно, стали вбогі, й через те-таки, 
як якась копійка попадала, що траплялось, — зараз заносили в шинок. 
Подолля здавалось тепер якимсь раєм, де спочинуть натруджені руки, де 
оддихають засмучені груди.

Ввечері другого дня, вже пізненько, пан Кшешковський приїхав до 
Юхимової хати. Тим часом пан Кшешковський дав знати пану Стельчин-
ському. Людей вже зібралося доволі, з половину хазяїнів: чутка обійшла 
швидко, чоловіки поприїздили з поля, засмаглі й притомлені, й пильно 
чекали вістовця своєї волі. Всі зібралися позаду, коло обори.

— Що ж, панове громадо, як думаєте про мандрівку?
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оддихають засмучені груди.

Ввечері другого дня, вже пізненько, пан Кшешковський приїхав до 
Юхимової хати. Тим часом пан Кшешковський дав знати пану Стельчин-
ському. Людей вже зібралося доволі, з половину хазяїнів: чутка обійшла 
швидко, чоловіки поприїздили з поля, засмаглі й притомлені, й пильно 
чекали вістовця своєї волі. Всі зібралися позаду, коло обори.

— Що ж, панове громадо, як думаєте про мандрівку?
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— Помандруємо, — загомоніли люде, хтось голосно обізвався: — Але 
як воно буде?!

— Та я про се вже поклопотався; поєднав вже тут недалеко пана, де 
можна й пристати, поки перестануть шукати, а потім і рушимо собі поволі, 
як ваший пан втихомириться.

— От добре, за це вже спасибі.
— Воно так, але треба б з вас і за клопіт якусь заплату.
— Чому з добрим чоловіком не випить, — обізвався Юхим, але 

Кшешковський перебив єму:
— Ви б мені краще грішми склалися.
Така річ здивувала громаду.
— За що? — загомоніли одні. — А скільки б то? — запитали, хто 

щедріший.
Пан Кшешковський схотів по п’ять злотих з чоловіка, на се не здалися, 

нарешті згодилися на трьох. Пан Кшешковський хтів їх зараз, це вже всім 
допекло, з Кшешковського стали сміятись, але він держався свого, розка-
зував про свій клопіт і що він дарунок тому панові давав, й багато ще чого.

— Я таки бував у бувальцях; тепер обіцяєтесь, а доведу, тоді присяг-
нетесь, що й не обіцялись, — розповідав Кшешковський.

Постановили дать половину зараз. Почали складать гроші. Усім оцим 
Кшешковський убив разом аж двох зайців: раз що добув грошей, а до того 
й люде стали певніші й ще більше діймали єму віри. “Узяв гроші, то вже 
зробить”, — так метикують і досі, і не самі тільки загаєцькі селяне.

— Тільки нам зараз не можна йти, — казав Юхим, — треба хліб 
змолотити, мало хто молотив.

— Молотіть поки що, та скоріще, хоч уночі чи що. Нехай щоб у сю 
неділю рушити.

— Ні, не можна, не можна, — сказали люде, нехай вже у вівторок.
— То нехай, тільки щоб вже були готові. Так перед північчю прийду, 

із возами, в кого не стане своїх, щоб забрати. Та глядіть, знов кажу, не 
дуже жінкам розказуйте, щоб не опинились в панському льосі, поки ще 
до мандрівки.

— Отак навчай, якби жінок слухали, то менче пробували [б] в панських 
льохах, — сердито одказала Юхимова жінка. Щоб одіслати її, Юхим по-
радив піти до слабої дячихи, але вона потиху вернулася.

— І ти вже в розумні пошився, од жінки таїтися почав, з учорашнього 
чи з сьогоднішнього дня розумний став, — почала вона докоряти чоловіку. 
Але той слухав її премудро, не одказавши нічого, так поглядаючи, наче то 
і зовсім не до нього стосувалося.

Загайці пройшли якимсь незвичайним, чудним духом, усі якось насто-
рожились перед наступаючим переломом, в вольні часи клопотались коло 

своїх хазяйств, ніччю серед тиші чутно було то там, то там гулкі стукання 
ціпів. Юхима ця сторожкість якось і мучила, й радувала: ось, мовляв, яку я 
в собі ношу велику, потайну річ, і хтілося кому-небудь розказати, здивувати. 
Ввечері якось він зайшов і в шинок, узяв осьмуху.

— Що, жиду, наливай повніше, я в тебе, може, востатнє п’ю.
— Чому востатнє, пий на здоров’я, хіба зарікаєшся пити?
— Зарікаюсь у тебе пити, — одказав Юхим і підморгнув так лукаво 

жидові. Але той не догадався. Не догадувався й підстаростий; селяне по-
стерігали добре, щоб як-небудь не виявити своїх думок, доглядали навіть 
один за другим. Жид тільки носом чув, що щось на селі робиться незвичайне, 
й, не можучи зрозуміти, крутив головою.

Не всі однаково раділи тією мандрівкою; старіщі, заможніші не з ве-
ликою охотою збиралися кидать насиджене місце, йти Біг зна куди, але 
зоставатись на селі було б ще гірше, пан, певне, ще гірше став би обтяжа-
ти тих, хто зостався, щоб надолужити за втікачів, та й слово “воля” мало 
все-таки вплив великий і на сиві голови сільських “багатирів”, до того ще 
в такого лихого пана. Ця хвиля могутня забирала усіх. Збиралися бігти 
дворові рукомесні люде, челядь. Хтіли були селяне й батюшку з собою за-
кликати, але він на той час кудись поїхав з села. Час ішов, і що наближався 
той вівторок, та дорога, то нове почуття вставало й мішалося до тієї вдачі, 
того запалу, що поривали усіх — ні-ні, та й защемить серце, що кидати 
маєш чи так, чи сяк, а все свою родину, що то буде там в новій стороні?

Гуменний став був раяти атаману сільському, щоб спиняв людей або 
панові сказав, але атаман палко напався на єго:

— Бодай би я попереду тричі здох, аніж мав сему пану переказувати 
на людей, наче який Юда... Та й тобі не раджу, борони Боже, нічого ти сим 
не зробиш, тільки гріх великий приймеш на душу, бо пан їх не вдержить, а 
вони, як дізнаються, то ще й вб’ють тебе, як собаку.

Прийшов і вівторок; довгим, довгим здавався той час, поки темрява 
густіш, густіш огортала землю й зорі висипалися на небі. Опівночі валкою 
в’їхали в село вози скрипчинські за загайськими пожитками. Скоріще на-
кладали усе, що тільки можна було забрати, кожний дріб’язок здавався 
тепер милим і корисним. Через годину довгою низкою потяглися Загай-
ці — тридцять шість хазяїнів з усім добром мандрували. Хтось порадив 
зайняти панську череду, що паслася недалеко на леваді, на се не згодилися: 

— Бог з ним, нам чужого не треба.
— Якби ще мій віл був живий, — обізвався знаний вже дід, — то ще 

б взяв, але ж єго нема...
Челядь не була така правдива і, рушаючи з панського двору, позабирала, 

що могла, з комор, — правда, що небагато й знайшлося. Перехрестилися 
коло церкви, потяглися далі... Коло коловорота передній віз став — похилі 
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— Помандруємо, — загомоніли люде, хтось голосно обізвався: — Але 
як воно буде?!

— Та я про се вже поклопотався; поєднав вже тут недалеко пана, де 
можна й пристати, поки перестануть шукати, а потім і рушимо собі поволі, 
як ваший пан втихомириться.

— От добре, за це вже спасибі.
— Воно так, але треба б з вас і за клопіт якусь заплату.
— Чому з добрим чоловіком не випить, — обізвався Юхим, але 

Кшешковський перебив єму:
— Ви б мені краще грішми склалися.
Така річ здивувала громаду.
— За що? — загомоніли одні. — А скільки б то? — запитали, хто 

щедріший.
Пан Кшешковський схотів по п’ять злотих з чоловіка, на се не здалися, 

нарешті згодилися на трьох. Пан Кшешковський хтів їх зараз, це вже всім 
допекло, з Кшешковського стали сміятись, але він держався свого, розка-
зував про свій клопіт і що він дарунок тому панові давав, й багато ще чого.

— Я таки бував у бувальцях; тепер обіцяєтесь, а доведу, тоді присяг-
нетесь, що й не обіцялись, — розповідав Кшешковський.

Постановили дать половину зараз. Почали складать гроші. Усім оцим 
Кшешковський убив разом аж двох зайців: раз що добув грошей, а до того 
й люде стали певніші й ще більше діймали єму віри. “Узяв гроші, то вже 
зробить”, — так метикують і досі, і не самі тільки загаєцькі селяне.

— Тільки нам зараз не можна йти, — казав Юхим, — треба хліб 
змолотити, мало хто молотив.

— Молотіть поки що, та скоріще, хоч уночі чи що. Нехай щоб у сю 
неділю рушити.

— Ні, не можна, не можна, — сказали люде, нехай вже у вівторок.
— То нехай, тільки щоб вже були готові. Так перед північчю прийду, 

із возами, в кого не стане своїх, щоб забрати. Та глядіть, знов кажу, не 
дуже жінкам розказуйте, щоб не опинились в панському льосі, поки ще 
до мандрівки.

— Отак навчай, якби жінок слухали, то менче пробували [б] в панських 
льохах, — сердито одказала Юхимова жінка. Щоб одіслати її, Юхим по-
радив піти до слабої дячихи, але вона потиху вернулася.

— І ти вже в розумні пошився, од жінки таїтися почав, з учорашнього 
чи з сьогоднішнього дня розумний став, — почала вона докоряти чоловіку. 
Але той слухав її премудро, не одказавши нічого, так поглядаючи, наче то 
і зовсім не до нього стосувалося.

Загайці пройшли якимсь незвичайним, чудним духом, усі якось насто-
рожились перед наступаючим переломом, в вольні часи клопотались коло 

своїх хазяйств, ніччю серед тиші чутно було то там, то там гулкі стукання 
ціпів. Юхима ця сторожкість якось і мучила, й радувала: ось, мовляв, яку я 
в собі ношу велику, потайну річ, і хтілося кому-небудь розказати, здивувати. 
Ввечері якось він зайшов і в шинок, узяв осьмуху.

— Що, жиду, наливай повніше, я в тебе, може, востатнє п’ю.
— Чому востатнє, пий на здоров’я, хіба зарікаєшся пити?
— Зарікаюсь у тебе пити, — одказав Юхим і підморгнув так лукаво 

жидові. Але той не догадався. Не догадувався й підстаростий; селяне по-
стерігали добре, щоб як-небудь не виявити своїх думок, доглядали навіть 
один за другим. Жид тільки носом чув, що щось на селі робиться незвичайне, 
й, не можучи зрозуміти, крутив головою.

Не всі однаково раділи тією мандрівкою; старіщі, заможніші не з ве-
ликою охотою збиралися кидать насиджене місце, йти Біг зна куди, але 
зоставатись на селі було б ще гірше, пан, певне, ще гірше став би обтяжа-
ти тих, хто зостався, щоб надолужити за втікачів, та й слово “воля” мало 
все-таки вплив великий і на сиві голови сільських “багатирів”, до того ще 
в такого лихого пана. Ця хвиля могутня забирала усіх. Збиралися бігти 
дворові рукомесні люде, челядь. Хтіли були селяне й батюшку з собою за-
кликати, але він на той час кудись поїхав з села. Час ішов, і що наближався 
той вівторок, та дорога, то нове почуття вставало й мішалося до тієї вдачі, 
того запалу, що поривали усіх — ні-ні, та й защемить серце, що кидати 
маєш чи так, чи сяк, а все свою родину, що то буде там в новій стороні?

Гуменний став був раяти атаману сільському, щоб спиняв людей або 
панові сказав, але атаман палко напався на єго:

— Бодай би я попереду тричі здох, аніж мав сему пану переказувати 
на людей, наче який Юда... Та й тобі не раджу, борони Боже, нічого ти сим 
не зробиш, тільки гріх великий приймеш на душу, бо пан їх не вдержить, а 
вони, як дізнаються, то ще й вб’ють тебе, як собаку.

Прийшов і вівторок; довгим, довгим здавався той час, поки темрява 
густіш, густіш огортала землю й зорі висипалися на небі. Опівночі валкою 
в’їхали в село вози скрипчинські за загайськими пожитками. Скоріще на-
кладали усе, що тільки можна було забрати, кожний дріб’язок здавався 
тепер милим і корисним. Через годину довгою низкою потяглися Загай-
ці — тридцять шість хазяїнів з усім добром мандрували. Хтось порадив 
зайняти панську череду, що паслася недалеко на леваді, на се не згодилися: 

— Бог з ним, нам чужого не треба.
— Якби ще мій віл був живий, — обізвався знаний вже дід, — то ще 

б взяв, але ж єго нема...
Челядь не була така правдива і, рушаючи з панського двору, позабирала, 

що могла, з комор, — правда, що небагато й знайшлося. Перехрестилися 
коло церкви, потяглися далі... Коло коловорота передній віз став — похилі 
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хрести кладовища ледве мріли серед темряви. Якийсь смуток невиразний, 
непевний обняв душі, не з одного ока закапала сльоза.

— Ну, хлопці, торкайте, — обізвався пан Кшешковський, що поряд-
кував у валці. 

Рушили. На кінці загаєцьких ґрунтів стрів валку пан Стельчинський 
на новому коні — він заробив єго тепера, єму солодко було тішитися своєю 
помстою пану Лінчицькому.

Тихо котилися вози м’якою дорогою, діти бігали завертали овець, що 
одбивалися вбік й одставали; густа курява окривала усю валку. Півні, 
сідаючи на вози, гучно заспівали втретє — до Скрипчинців ще було дале-
ченько. Уже світало; чорні поля без краю розлягалися на обидва боки; світ, 
новий день прогнав з душ загаєцьких той смуток. Приваби і краси нового 
краю вставали перед їми; в мріях він здавався їм ще кращим, як розказував 
Кшешковський, здавався тим краєм вільним, з вільною громадою, вільною 
землею, без панщини і без пана. Це вже були не просто збіглі, викочені од 
пана до пана селяне, се люде визволялися з тяжкого ярма “лядсько-єгипет-
ського” й прямували в давно жадану країну волі й правди... Зоря вставала 
над скрипчинськими горбами, й та зоря здавалася мандрівцям мовби зорею 
нового життя.

VI
Пан підстароста загаєцький прокинувся й, побачивши, що вже добре 

розвиднилося, скоріще вбрався і послав хлопця свого за гуменним, а сам 
вийшов надвір. Здалека почув він мугикання корів і овець й, дивуючись, 
пішов на обору — худоба вся стояла зачиняна в хлівах; він оглянувся на 
всі боки, щоб спитаться, — нікого з челяді не було.

— Що то за чудасія, — подумав він і пішов назад; гуменний не при-
ходив. Пан підстароста заглянув в пекарню — нема нікого, вийшов за 
ворота — село як село, але якесь чудне, чогось наче не стає, чогось нема... 
Він скоро догадався, чого не ставало, — ні душі живої не було нігди, навіть 
собак не видко було; він заглянув ув одну хату — порожня, пусткою пахне...

— Чи не приснилось мені, — подумав підстароста, — адже ж я не 
п’яний, чи, боронь Боже... — він не докінчив, злякався самої думки й скоріш 
пішов знову до двору. Хлопець вернувся — гуменного нема, й нікого — ні 
дітей, ні жінки, хата порожня. Підстароста осідлав коня, миттю проскакав 
через село на поле — ані душі. Страшна думка справдилася, зараз не можна 
було не вірити — Загайці втікли. Що скаже пан Лінчицький?

Дорога до Митинців здалася дуже швидкою підстарості, він [й] не 
схаменувся, як побачив за старим парканом сіру ґонтову покрівлю митин-
ського будинку.

Пан Лінчицький був дома, боязко уступив пан підстароста у покій до 
єго; через кілька хвилин двері розпахнулися й пан підстароста кинувся на 
ґанок і по двору, держучись за голову, а слідом за їм вибіг і пан Лінчицький, 
сціпивши кулаки, кровою налитий, мурмотячи щось невиразно. Він метнувся 
слідком за підстаростою, але разом грузно присів на сходцях, кров вдарила 
єму в голову й він зомлів на кілька часу. На той гармидер виглянув хлопець 
з пекарні й, побачивши пана, як він подумав, мертвого, наробив лементу 
на усе подвір’я.

Пан Лінчицький очуняв, як єго облили водою. Опам’ятавшися трохи, 
він звелів послать за митинським підстаростою і за лісником, покликано 
підстаросту загаєцького, з котрим пан Лінчицький зараз помирився, усіх 
він нарядив якомога скоріще метнутись по різних шляхах розпитатися про 
збіглих; він звелів був налагодити бричку й собі, щоб поїхати в Луцьк, 
але після сего випадку єму було дуже млосно й він пішов собі до ліжниці 
переспати хворобу, а в Луцьк виправив загаєцького підстаросту. Погонці 
роз’їхалися, загаєцький підстароста того ж дня був вже в Луцьку; в гроді 
він нікого не знайшов, окрім регента — старшого над писарнею. Дав знати 
про збіглих і просив оповістити, як хто дасть про їх звістку; дорогою він за-
їздив в усі села, розпитуючи, чи не бачили збіглих, розпитував проїжджих, 
хтось єму сказав, що бачили якесь таборисько в лісі, він метнувся туди, але 
знайшов тільки циганів. Другого дня він був й у Скрипчинцях, розпитувався 
й там, не в кого другого, як у дядька Охріма, нічого од єго не дізнався й 
поїхав тим самим шляхом, котрим мандрували за день загаєцькі збіглі, але 
хто б угадав це? Люде одрікалися, а струмкі осики загаєцького лісу тільки 
хитали верхами, наче сміялися з недогадливого підстарости. 

Чи сміялися вони, чи ні, а пан Стельчинський потішився дуже, почувши, 
як розпитувався своїх збіглих підстароста.

Так же нічого не дізнавшися, вернулися й инчі погонці.
Загайчани зникли кудись. Лінчицький не знав, що робить. Єму не 

спадало на думку, щоб хто-небудь з сусідів зважився викотити у єго під-
даних, він знав, як боялися єго сусіди, найменче він міг подумати на пана 
Стельчинського.

Лінчицький позвав загаєцького жида шинкаря, обіцявся заплатить, 
як знайде збіглих; жидові й самому того дуже хтілося: він оддав гроші за 
оренду на піврік наперед і тепер боявся, що, чого доброго, пан Лінчицький 
не віддасть єму цих грошей; жидки — приятелі єго — заснували з ним 
вкупі по окружних селах, розпитуючи селян, а найбільше шинкарів, і то 
було дуже дивно, правдиве щастя, що ця найкраща в світі поліція не до-
відалась нічого про загаєцьких збіглих. Лінчицький не знав, що робити. Не 
знав він, як заглушити пекучу злість і досаду, — пив, кричав і бив челядь 
і селян. Присікався до загаєцького батюшки, ніби він знав, та не сказав, 
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хрести кладовища ледве мріли серед темряви. Якийсь смуток невиразний, 
непевний обняв душі, не з одного ока закапала сльоза.

— Ну, хлопці, торкайте, — обізвався пан Кшешковський, що поряд-
кував у валці. 

Рушили. На кінці загаєцьких ґрунтів стрів валку пан Стельчинський 
на новому коні — він заробив єго тепера, єму солодко було тішитися своєю 
помстою пану Лінчицькому.

Тихо котилися вози м’якою дорогою, діти бігали завертали овець, що 
одбивалися вбік й одставали; густа курява окривала усю валку. Півні, 
сідаючи на вози, гучно заспівали втретє — до Скрипчинців ще було дале-
ченько. Уже світало; чорні поля без краю розлягалися на обидва боки; світ, 
новий день прогнав з душ загаєцьких той смуток. Приваби і краси нового 
краю вставали перед їми; в мріях він здавався їм ще кращим, як розказував 
Кшешковський, здавався тим краєм вільним, з вільною громадою, вільною 
землею, без панщини і без пана. Це вже були не просто збіглі, викочені од 
пана до пана селяне, се люде визволялися з тяжкого ярма “лядсько-єгипет-
ського” й прямували в давно жадану країну волі й правди... Зоря вставала 
над скрипчинськими горбами, й та зоря здавалася мандрівцям мовби зорею 
нового життя.

VI
Пан підстароста загаєцький прокинувся й, побачивши, що вже добре 

розвиднилося, скоріще вбрався і послав хлопця свого за гуменним, а сам 
вийшов надвір. Здалека почув він мугикання корів і овець й, дивуючись, 
пішов на обору — худоба вся стояла зачиняна в хлівах; він оглянувся на 
всі боки, щоб спитаться, — нікого з челяді не було.

— Що то за чудасія, — подумав він і пішов назад; гуменний не при-
ходив. Пан підстароста заглянув в пекарню — нема нікого, вийшов за 
ворота — село як село, але якесь чудне, чогось наче не стає, чогось нема... 
Він скоро догадався, чого не ставало, — ні душі живої не було нігди, навіть 
собак не видко було; він заглянув ув одну хату — порожня, пусткою пахне...

— Чи не приснилось мені, — подумав підстароста, — адже ж я не 
п’яний, чи, боронь Боже... — він не докінчив, злякався самої думки й скоріш 
пішов знову до двору. Хлопець вернувся — гуменного нема, й нікого — ні 
дітей, ні жінки, хата порожня. Підстароста осідлав коня, миттю проскакав 
через село на поле — ані душі. Страшна думка справдилася, зараз не можна 
було не вірити — Загайці втікли. Що скаже пан Лінчицький?

Дорога до Митинців здалася дуже швидкою підстарості, він [й] не 
схаменувся, як побачив за старим парканом сіру ґонтову покрівлю митин-
ського будинку.

Пан Лінчицький був дома, боязко уступив пан підстароста у покій до 
єго; через кілька хвилин двері розпахнулися й пан підстароста кинувся на 
ґанок і по двору, держучись за голову, а слідом за їм вибіг і пан Лінчицький, 
сціпивши кулаки, кровою налитий, мурмотячи щось невиразно. Він метнувся 
слідком за підстаростою, але разом грузно присів на сходцях, кров вдарила 
єму в голову й він зомлів на кілька часу. На той гармидер виглянув хлопець 
з пекарні й, побачивши пана, як він подумав, мертвого, наробив лементу 
на усе подвір’я.

Пан Лінчицький очуняв, як єго облили водою. Опам’ятавшися трохи, 
він звелів послать за митинським підстаростою і за лісником, покликано 
підстаросту загаєцького, з котрим пан Лінчицький зараз помирився, усіх 
він нарядив якомога скоріще метнутись по різних шляхах розпитатися про 
збіглих; він звелів був налагодити бричку й собі, щоб поїхати в Луцьк, 
але після сего випадку єму було дуже млосно й він пішов собі до ліжниці 
переспати хворобу, а в Луцьк виправив загаєцького підстаросту. Погонці 
роз’їхалися, загаєцький підстароста того ж дня був вже в Луцьку; в гроді 
він нікого не знайшов, окрім регента — старшого над писарнею. Дав знати 
про збіглих і просив оповістити, як хто дасть про їх звістку; дорогою він за-
їздив в усі села, розпитуючи, чи не бачили збіглих, розпитував проїжджих, 
хтось єму сказав, що бачили якесь таборисько в лісі, він метнувся туди, але 
знайшов тільки циганів. Другого дня він був й у Скрипчинцях, розпитувався 
й там, не в кого другого, як у дядька Охріма, нічого од єго не дізнався й 
поїхав тим самим шляхом, котрим мандрували за день загаєцькі збіглі, але 
хто б угадав це? Люде одрікалися, а струмкі осики загаєцького лісу тільки 
хитали верхами, наче сміялися з недогадливого підстарости. 

Чи сміялися вони, чи ні, а пан Стельчинський потішився дуже, почувши, 
як розпитувався своїх збіглих підстароста.

Так же нічого не дізнавшися, вернулися й инчі погонці.
Загайчани зникли кудись. Лінчицький не знав, що робить. Єму не 

спадало на думку, щоб хто-небудь з сусідів зважився викотити у єго під-
даних, він знав, як боялися єго сусіди, найменче він міг подумати на пана 
Стельчинського.

Лінчицький позвав загаєцького жида шинкаря, обіцявся заплатить, 
як знайде збіглих; жидові й самому того дуже хтілося: він оддав гроші за 
оренду на піврік наперед і тепер боявся, що, чого доброго, пан Лінчицький 
не віддасть єму цих грошей; жидки — приятелі єго — заснували з ним 
вкупі по окружних селах, розпитуючи селян, а найбільше шинкарів, і то 
було дуже дивно, правдиве щастя, що ця найкраща в світі поліція не до-
відалась нічого про загаєцьких збіглих. Лінчицький не знав, що робити. Не 
знав він, як заглушити пекучу злість і досаду, — пив, кричав і бив челядь 
і селян. Присікався до загаєцького батюшки, ніби він знав, та не сказав, 
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так що той попереду одрікався, а далі просто пішов та сховався від єго, бо 
пан Лінчицький був п’яний; жидові орендарю попало й кілька нагаїв теж 
в сердитий час, наче б він помагав селянам. Жид мав се за лихий знак і, 
сумуючи, думав, що навряд він одбере двісті злотих.

Тим часом загайчане пробували собі в Скрипчинцях; на дорозі ще, як 
мандрували вони, перестрів їх пан Стельчинський й одвів їх кругом села в 
свій гай, що був меж Скрипчинців й Горохівців; він завів їх в саму середину 
гаю, тут звелів отаборитися й седіти тихо, не галасувати, не співати, багаття 
не розпалювати, поки втихомириться митинський пан й можна буде рушати 
далі безпечно. Стельчинський поїхав собі, а мандрівці стали розпрягати 
вози, снідати й усе таке.

Скрипчинські люде не швидко, тільки ввечері дізналися про те, що 
трапилося, — приганяли загаєцькі на берег худобу напувать, приходили 
до криниці по воду; чутка облетіла швидко все село. Романчукова жінка 
з нехіттю почула про загаєцьких бігунів: “От і наші заворушаться й по-
тягнуться бігти”, — подумала вона зараз. 

Грицько після того, як дядько одцурався своєї думки про мандрівку, 
більше не нагадував нічого, але тітка не сподівалася од єго доброго й ду-
мала, що от надумає яку-небудь химеру. Вона, одначе, не втерпіла і зараз 
розказала чоловікові. 

— Ще й ти втікати схочеш за ними, — додала вона, наче наперед осте-
рігаючи од такої думки. ... [У автографі крапки, ім’я не вписане] вдарився 
розпитувати її про мандрівців, скільки їх, куди йдуть, напнувся свиткою 
й зібрався піти собі подивитися — в воротях стрівся єму Грицько, котрий 
забарився на панщині.

— А ходім, небоже, — сказав єму він, — скоріще розпрягай, щось 
цікаве єсть.

Грицько на став розпитувать. Швидко обоє вони вийшли з оселі і пішли 
мовчки ліщиною в гай, котрий тут починався й ішов горою далі, аж до до-
роги в містечко; меж деревами блиснув огонь, колихалися тіні, гула розмова, 
кричали вівці. Грицько, дивуючись, глянув на дядька і спитав, що се таке.

— Почекай, — одказав той, радіючи.
Вони надійшли до самого табору. Кілька огнів було розкладено, забули 

наказ пана, та й хто мав їм приказувать, вільним людям, та й хто їх тут буде 
шукать, — незвичайні обставини впливали на їх, здавалося їм, ніби вдруге 
на світ народилися, старе забулось, сховалося кудись... Огнища тріщали, 
куріли широкими ясними смугами; од того дрижачого, непевного світа 
якимсь незвичайним, чудним ставало все навколо — дерева, люди, вози, 
худоба, згромаджені докупи, здавалися якимись чужосвітніми істотами. 
З Скрипчинців понаходило доволі людей, посідавши купами з ними, за-
гаєцькі без кінця розповідали про щасливе Подолля й марили про будучий 

свій побит; Романчуки пристали й собі до купи слухати оповідань про чу-
дову землю, обставини табора додали речам ще більше впливу. Е, ця воля 
здавалась такою близькою; ліс наче одгородив стіною од Скрипчинців, од 
пана, панщини; так би й зостався тут навіки.

Кущі зашамотіли й кінна постать вирізнилася меж стовбурами; се пан 
Стельчинський з Кшешковським навідалися подивитись на збіглих. 

— Що це надумали, — гримнув Стельчинський, — я вам казав не 
розкладати багаття. Знаєте, що тепер навколо скрізь в’ються митинські ві-
стовці, побачать огонь й годі, не тільки огню не розкладать, а й люльок мені 
не палить. Стережіться, сякі-такі діти, — додав він. — Заливайте багаття!

Дехто з загайчан став розкидати огнище, другі стояли, не рухаючись.
— Чого він гримає? — обізвався хтось голосно. — Він нам не пан, а 

ми єму не піддані.
— Треба стерегтися, панове громадо, — заговорив солодко Кшешков-

ський, — час тепер непевний, я он завтра поїду довідуваться, чи безпешно 
нам буде мандрувати, чи ще маємо чекати.

Пани повернули й поїхали. Головешки огнища дотлівали, ледве блища-
чись серед темряви.

— Ходім, дядьку, додому, люди спати збираються, — сказав Охрім* 
до Романчука; побачивши пана, вони поза спинами сховалися далі за 
стовбури. Романчуки пішли мовчки під впливом того, що бачили й чули; 
усі вони думали одно й через те мовчали, тільки Охрім метикував голосно 
про те, як то швидко можна забагатіти на Подоллі.

— Нехай я тричі скажуся, коли не піду звідси, — сказав нарешті дядько 
Дмитро і стукнув кулаком кулака.

Грицько нічого не сказав дядькові. На подвір’ї стрівся Якуб.
— Що, добре в лісі?
— Добре, — одказав Грицько просто.
— Певно, й тебе бере охота повіятися за їми, — сердито сказав він. — 

А про мене, седіли [б] собі та гляділи того, що зосталося.
— Ніхто тебе силоміць не тягне, сиди собі та гляди, як буде що.
— Мабуть, у тебе буде більше, як почнеш волочитися по всіх усюдах.
— То все однаково; й те, що не оддали панові, потім однесеш. Та годі 

сему; тільки я тобі скажу, якщо можеш як-небудь Ковалівну посватати або 
що, то йди краще з нами звідси.
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[ПРИВАТ-ДОЦЕНТ]

І
В актовій залі університету починався диспут*. 
Декан, зігнений в каблук над широкою ясеновою катедрою так, що 

трохи не діставав підборіддєм до її краю, своїм вискливим, шепелявим голо-
сом вичитував curriculum vitae [життєпис] магістранта. Члени факультету 
в синіх мундурових фраках, згідно з “новоуставною” модою*, засідали в 
переднім ряді, тимчасом, як неумундировані члени університету, всуміш з 
“любителями просвіщення”, що відізвалися на се стереотипове запрошеннє 
університету*, заповняли дальші ряди крісел, відгороджених балюстрадою 
від решти залі, призначеної для студентів, охочих подивитися на позорище 
одного з своїх гонителів і неприятелів. 

Їх було сим разом багато, і вони, проходячи повз старшого педеля Івана 
Івановича [було — Крюкова, закреслено автором. — Упор.], добродушного 
представника “добрих” університетських традицій, іронічно ухмилялись, ба-
чучи за ним зігнену, наче поломану, фігуру Крюкова, що звичайно з’являвся 
в дражливих хвилях, коли можна було сподіватися якогось інциденту. Про 
нього оповідали, що він знає в лице всіх студентів — се було до певної міри 
правдоподібно, бо він довгими літами завідував видачею студентам кореспон-
денції в маленькім домку на полудневім дворі, і та манера якогось пильного 
розглядування, з якою його очи визирали з-під лоба низько похиленої голо-
ви, підтримувала сю репутацію і поголоску, що ректор умисно наряжає його 
всякий раз, коли занюхує можливість якоїсь студентської історії.

Приват-доцент Канюка, сьогоднішній магістрант*, мав пікантну репу-
тацію не тільки україножера, але й українського ренегата, і ректор Етінґер, 
що в <нерозб.> всякого рода кар’єристичних знарядь репресії, звернені 
на українців, по традиціям Київського університету вважав особливо ко-
рисними, з приємністю передбачав можливість якого-небудь українського 
вибрику з нагоди сього диспуту. І він не помилився бодай у тім, що дійсно 
ся репутація Канюки і деяка надія, що, може, дехто з старших українців, 
які мали його “на пельку”, скористають з нагоди зробити йому яку-небудь 
пакість, привели на нинішній диспут чимало українців з категорії “любителів 
просвіщенія” і призначених до стояння за балюстрадою студентів.

Кілька порожніх крісел в задніх рядах притягали їх увагу. Знайома 
курсистка подавала знаки старості третього курсу Ковалькови, показуючи 
на порожні крісла і на прогалину між балюстрадою і стіною, куди особа, не 
занадто обтяжена трьома геометричними вимірами, могла з деяким зусиллям 
протягнутись. Ковалько, не хотячи виступати солістом, намовляв до сеї 
невеличкої авантури своїх сусідів і товаришів — Дяконенка і Іваницького. 
Але Іваницький відмовивсь рішучо.

— Ви знаєте, Ковалько, що я не люблю попадати в ніякове станови-
ще, — прошепотів він йому. — Нехай червоніють мої ноги від стояння, 
а не моє лице, коли субікови прийде фантазія випросити мене назад за 
балюстраду.

— Ви диявольськи розважний чоловік, Іваницький, — відтяв Коваль-
ко. — Але ми з Дяконенком не дійшли ще до такої скаженої розсудности, 
і тому замінимо стоячу позицію сидячою.

І вони доволі щасливо просунулись під стіною, забравши на себе зов-
сім незначну скількість державного вапна, і сіли по обох боках знайомої 
курсистки. 

— Виє як! Наче справжня гієна, — сказав Дяконенко курсистці, по-
казуючи на декана. 

— Я застав його сими днями в не дуже милім положенню, — додав 
Ковалько. — Жінка, очевидно, тільки що вигнала його з дому, і він стояв 
під дверима і канючив у шпару, не можучи відчинити двері, тому що вони 
були заложені на ланцюжок: “Я піду, але дайте принаймні мій капелюх!”

Він доволі влучно удав гнусавий, виючий голос декана, що саме, біль-
ше ні[ж] коли завиваючи, бо спішив скінчити curriculum, вертів своєю 
гострою головою, що доволі забавно оберталася між чорними ботфортами 
державного фундатора університету*, що займав центральне місце в галереї 
портретів, над самою катедрою, розставивши ноги над головою декана, в 
джиґунястій позі найбільш бельамістого з монархів Європи*.

— Я як нічого, — оповідав далі Ковалько, — з повним респектом при-
вітався з ним, пояснюючи, що хотів позичити у нього книжку Корзона*, і 
він в антрактах між тими ляментаціями, котрі посилав у шпару, толкувався 
і звинявся, що не може прийняти мене зараз, бо має пильну справу. Я 
дочекався, поки розгнівана дружина не викинула йому його котьолка на 
[кінець сторінки 6. Далі — с. 7, за первісною авторською нумерацією — 
с. 10. — Упор.].

С. 7 (10).
...чортовому синови! Ви знаєте, що в мене українські вірші єсть, що 

він писав, бувши студентом? Так, так! Я його знав, як він ще тільки з своїх 
Кобеляків приїхав, — я ще йому, чортовому синови, на чоботи дав. А гро-
маді скільки він коштував? Такий був патріот, українофіл, куди-куди!.. Я 
його й Яроцькому передав, може, здасться, кудись уклеїти, — нехай собі 
чортів син пригадає...

— Тихше говоріть, Іване Терентійовичу, бо он декан їх оглядається за 
непорядком, — прошепотіла курсистка. 

Іван Терентійович утих. Але хвилин за десять він знову з розпукою 
заговорив до Дяконенка. 
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занадто обтяжена трьома геометричними вимірами, могла з деяким зусиллям 
протягнутись. Ковалько, не хотячи виступати солістом, намовляв до сеї 
невеличкої авантури своїх сусідів і товаришів — Дяконенка і Іваницького. 
Але Іваницький відмовивсь рішучо.

— Ви знаєте, Ковалько, що я не люблю попадати в ніякове станови-
ще, — прошепотів він йому. — Нехай червоніють мої ноги від стояння, 
а не моє лице, коли субікови прийде фантазія випросити мене назад за 
балюстраду.

— Ви диявольськи розважний чоловік, Іваницький, — відтяв Коваль-
ко. — Але ми з Дяконенком не дійшли ще до такої скаженої розсудности, 
і тому замінимо стоячу позицію сидячою.

І вони доволі щасливо просунулись під стіною, забравши на себе зов-
сім незначну скількість державного вапна, і сіли по обох боках знайомої 
курсистки. 

— Виє як! Наче справжня гієна, — сказав Дяконенко курсистці, по-
казуючи на декана. 

— Я застав його сими днями в не дуже милім положенню, — додав 
Ковалько. — Жінка, очевидно, тільки що вигнала його з дому, і він стояв 
під дверима і канючив у шпару, не можучи відчинити двері, тому що вони 
були заложені на ланцюжок: “Я піду, але дайте принаймні мій капелюх!”

Він доволі влучно удав гнусавий, виючий голос декана, що саме, біль-
ше ні[ж] коли завиваючи, бо спішив скінчити curriculum, вертів своєю 
гострою головою, що доволі забавно оберталася між чорними ботфортами 
державного фундатора університету*, що займав центральне місце в галереї 
портретів, над самою катедрою, розставивши ноги над головою декана, в 
джиґунястій позі найбільш бельамістого з монархів Європи*.

— Я як нічого, — оповідав далі Ковалько, — з повним респектом при-
вітався з ним, пояснюючи, що хотів позичити у нього книжку Корзона*, і 
він в антрактах між тими ляментаціями, котрі посилав у шпару, толкувався 
і звинявся, що не може прийняти мене зараз, бо має пильну справу. Я 
дочекався, поки розгнівана дружина не викинула йому його котьолка на 
[кінець сторінки 6. Далі — с. 7, за первісною авторською нумерацією — 
с. 10. — Упор.].

С. 7 (10).
...чортовому синови! Ви знаєте, що в мене українські вірші єсть, що 

він писав, бувши студентом? Так, так! Я його знав, як він ще тільки з своїх 
Кобеляків приїхав, — я ще йому, чортовому синови, на чоботи дав. А гро-
маді скільки він коштував? Такий був патріот, українофіл, куди-куди!.. Я 
його й Яроцькому передав, може, здасться, кудись уклеїти, — нехай собі 
чортів син пригадає...

— Тихше говоріть, Іване Терентійовичу, бо он декан їх оглядається за 
непорядком, — прошепотіла курсистка. 

Іван Терентійович утих. Але хвилин за десять він знову з розпукою 
заговорив до Дяконенка. 
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— Не витримаю сього пустопорожнього балакання. Аж у животі по-
чинає грати і корчити. Се чиста напасть... [Кінець с. 7 (10). — Упор.]

С. 8 (52).
...ску тему і не візьмуть за се гонорару! Він уважає пекучою потребою 

український журнал, українською мовою, котрий би самим виглядом мані-
фестував би існуваннє українства, а не давав би можности зачисляти себе 
між здобутки російської культури, між знаряди обрусіння, якими були й 
будуть усі українофільські часописи й журнали, видавані по-російськи. 
Коли не можна мати такого журналу в Росії, треба заснувати його в Га-
личині, працювати в нім і дбати про якнайбільше поширеннє в Росії. Він 
докладав на однім з попередніх зібрань, що можність такого журналу єсть, 
що потрібні для нього кошти знайшлися, і треба українцям підтримати сей 
плян, а не вкладати свою енергію й кошти в російські видання, в тім роді 
як “Минувшее”*.

Ся промова зробила вражіннє бомби, що розірвалася в сім покої. Яроць-
кий, Загородній, катеринославський земець, навіть Іван Терентійович, — всі 
обурилися против такого “узького націоналізму”, як вони його назвали. Вони 
називали се проповіддю обскурантизму й квієтизму, що усвячує пасивність 
і бездіяльність, з огляду, що активна робота неможлива в національних 
формах. Вони питали, чому він посилає своїх дітей до російських шкіл і не 
зрікається зовсім шкільної освіти, тому що вона не ведеться по-українськи. 
Питали, чому він писав в “Основі” і в “Київськім телеграфі”, коли вони не 
були українським або чисто українським видавництвом, як “Основа”. Іван 
Терентійович ображався за великих провідників українства, котрих таке 
ставленнє питання пошиває в двозначну ролю, тому що вони не писали 
по-українськи або всі головні твори писали по-російськи. Особливо роз-
дражнені були Яроцький і Загородній, що відчували тут атаку против них, бо 
вони не писали ніколи по-українськи, хоч все мали претензію вважатися ви-
значними членами української громади. Вони, одначе, не рішались перенести 
дискусію на ґрунт ad hominem [у русло персональних закидів], — заявити, 
що за сим національним ригоризмом сидить реакційний зміст, легковаженнє 
поступового руху, поскільки він не виливається в національних формах, а 
толєрованнє всякого назадництва, коли воно покрито національною формою. 
А Малицький тим часом перейшов “на конкретний ґрунт”, нагадуючи ріжні 
приклади малодушного опортунізму, прикрих компромісів з боку громадян, 
що не додержували своїх обіцянок українським виданням, друкували в 
російських часописах статті на теми, взяті в українських, кривили душею в 
своїх національних поглядах страха ради московська, висловляли публічно 
думки, недопустимі для переконаного українця. 

Се все було прикре, бо, кінець кінцем, дрібне, віддавало маломістеч-
ковою спліткою, дихало не принципіальною ріжницею, а особистою обра-

зою. Задорожній, довго слухавши, перейшов на загінну стежку. Він почав 
нагадувати факти ультранаціонального опортунізму. <Приложуваннє> 
до клєрикальних і консервативних кругів на Україні й залицяння до них в 
Галичині, похвалювання парафіяльних шкіл за те, що менше русифікують, 
ніж міністерські, й таке инше.

Іванови Терентійовичеви се надоїло, і він перший дав починок до виходу, 
хоч іще не було пізно. Инші пішли за його прикладом.

ІІІ
Молодіж, вийшовши від Яроцького, не схотіла розходитись по домах, 

а постановила перейтися на Володимирську горку, бо час був ще занадто 
ранній. Вони пройшли повjлоньці Володимирською улицею, перекидуючись 
кількома словами з нічними дівчатами, що зачіпали їх по дорозі. Постояли 
на Софійській площі і поглузували з Богдана Хмельницького. Матюшенко 
пригадав історію, як Богдана ”видержали” кілька літ при Старокиївськім 
участку, коли привезено до Київа його статую, а фундамент був іще не 
готовий*, а Іваницький згадав, як приїздячи малим до Київа, він кождого 
разу дивувавсь цегляному стовпови, на котрім стояла стара дерев’яна скриня 
“з ручкою” — в котру була зароблена Богданова рука з булавою, що ви-
ставала з головної коробки.

Серед цього глумленія надійшов київський старожил і “кладез історій” 
Дементій Іванович й, пізнавши Іваницького, привітався й прилучивсь до 
молодої компанії. Він оповів передусім, як перед відкриттєм монументу йшла 
кореспонденція між Київом і Петербургом на тему, які військові <почести> 
належить віддавати Хмельницькому при церемонії відкриття, себто, в якій 
військовій ранзі його рахувати. З Петербурга була відповідь: рахувати його 
в ранзі фельдмаршала, і генерал-губернатор, і особливо його жінка, що 
рахувала свого чоловіка “в некотором роде” гетьманським наступником, 
був дуже вдоволений такою високою рангою свого уряду.

Тоді Череваник став згадувати зміст статті, яка була написана для 
“Минувшого” з нагоди... [Кінець с. 13 (57). Далі — с. 14 (62). — Упор.]

...стихії він стояв ворожий пост, обсаджений всякого рода опричниками, 
щоб стерегти сього народу, гасити кождий порив його до волі. І в тім, що 
в нім діється, в тій мерзоті, що виростала і розросталась з нього, не винен 
ні нарід, ні нація...

— Ну, а Богданови, по-вашому, варто було ставити пам’ятник, чи 
ні? — підняв питаннє Матюшенко.

— На се є відповідь у “Кобзарі”, — сказав Іваницький.
“Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України — 
Широка, глибока...”
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— Не витримаю сього пустопорожнього балакання. Аж у животі по-
чинає грати і корчити. Се чиста напасть... [Кінець с. 7 (10). — Упор.]

С. 8 (52).
...ску тему і не візьмуть за се гонорару! Він уважає пекучою потребою 

український журнал, українською мовою, котрий би самим виглядом мані-
фестував би існуваннє українства, а не давав би можности зачисляти себе 
між здобутки російської культури, між знаряди обрусіння, якими були й 
будуть усі українофільські часописи й журнали, видавані по-російськи. 
Коли не можна мати такого журналу в Росії, треба заснувати його в Га-
личині, працювати в нім і дбати про якнайбільше поширеннє в Росії. Він 
докладав на однім з попередніх зібрань, що можність такого журналу єсть, 
що потрібні для нього кошти знайшлися, і треба українцям підтримати сей 
плян, а не вкладати свою енергію й кошти в російські видання, в тім роді 
як “Минувшее”*.

Ся промова зробила вражіннє бомби, що розірвалася в сім покої. Яроць-
кий, Загородній, катеринославський земець, навіть Іван Терентійович, — всі 
обурилися против такого “узького націоналізму”, як вони його назвали. Вони 
називали се проповіддю обскурантизму й квієтизму, що усвячує пасивність 
і бездіяльність, з огляду, що активна робота неможлива в національних 
формах. Вони питали, чому він посилає своїх дітей до російських шкіл і не 
зрікається зовсім шкільної освіти, тому що вона не ведеться по-українськи. 
Питали, чому він писав в “Основі” і в “Київськім телеграфі”, коли вони не 
були українським або чисто українським видавництвом, як “Основа”. Іван 
Терентійович ображався за великих провідників українства, котрих таке 
ставленнє питання пошиває в двозначну ролю, тому що вони не писали 
по-українськи або всі головні твори писали по-російськи. Особливо роз-
дражнені були Яроцький і Загородній, що відчували тут атаку против них, бо 
вони не писали ніколи по-українськи, хоч все мали претензію вважатися ви-
значними членами української громади. Вони, одначе, не рішались перенести 
дискусію на ґрунт ad hominem [у русло персональних закидів], — заявити, 
що за сим національним ригоризмом сидить реакційний зміст, легковаженнє 
поступового руху, поскільки він не виливається в національних формах, а 
толєрованнє всякого назадництва, коли воно покрито національною формою. 
А Малицький тим часом перейшов “на конкретний ґрунт”, нагадуючи ріжні 
приклади малодушного опортунізму, прикрих компромісів з боку громадян, 
що не додержували своїх обіцянок українським виданням, друкували в 
російських часописах статті на теми, взяті в українських, кривили душею в 
своїх національних поглядах страха ради московська, висловляли публічно 
думки, недопустимі для переконаного українця. 

Се все було прикре, бо, кінець кінцем, дрібне, віддавало маломістеч-
ковою спліткою, дихало не принципіальною ріжницею, а особистою обра-

зою. Задорожній, довго слухавши, перейшов на загінну стежку. Він почав 
нагадувати факти ультранаціонального опортунізму. <Приложуваннє> 
до клєрикальних і консервативних кругів на Україні й залицяння до них в 
Галичині, похвалювання парафіяльних шкіл за те, що менше русифікують, 
ніж міністерські, й таке инше.

Іванови Терентійовичеви се надоїло, і він перший дав починок до виходу, 
хоч іще не було пізно. Инші пішли за його прикладом.

ІІІ
Молодіж, вийшовши від Яроцького, не схотіла розходитись по домах, 

а постановила перейтися на Володимирську горку, бо час був ще занадто 
ранній. Вони пройшли повjлоньці Володимирською улицею, перекидуючись 
кількома словами з нічними дівчатами, що зачіпали їх по дорозі. Постояли 
на Софійській площі і поглузували з Богдана Хмельницького. Матюшенко 
пригадав історію, як Богдана ”видержали” кілька літ при Старокиївськім 
участку, коли привезено до Київа його статую, а фундамент був іще не 
готовий*, а Іваницький згадав, як приїздячи малим до Київа, він кождого 
разу дивувавсь цегляному стовпови, на котрім стояла стара дерев’яна скриня 
“з ручкою” — в котру була зароблена Богданова рука з булавою, що ви-
ставала з головної коробки.

Серед цього глумленія надійшов київський старожил і “кладез історій” 
Дементій Іванович й, пізнавши Іваницького, привітався й прилучивсь до 
молодої компанії. Він оповів передусім, як перед відкриттєм монументу йшла 
кореспонденція між Київом і Петербургом на тему, які військові <почести> 
належить віддавати Хмельницькому при церемонії відкриття, себто, в якій 
військовій ранзі його рахувати. З Петербурга була відповідь: рахувати його 
в ранзі фельдмаршала, і генерал-губернатор, і особливо його жінка, що 
рахувала свого чоловіка “в некотором роде” гетьманським наступником, 
був дуже вдоволений такою високою рангою свого уряду.

Тоді Череваник став згадувати зміст статті, яка була написана для 
“Минувшого” з нагоди... [Кінець с. 13 (57). Далі — с. 14 (62). — Упор.]

...стихії він стояв ворожий пост, обсаджений всякого рода опричниками, 
щоб стерегти сього народу, гасити кождий порив його до волі. І в тім, що 
в нім діється, в тій мерзоті, що виростала і розросталась з нього, не винен 
ні нарід, ні нація...

— Ну, а Богданови, по-вашому, варто було ставити пам’ятник, чи 
ні? — підняв питаннє Матюшенко.

— На се є відповідь у “Кобзарі”, — сказав Іваницький.
“Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України — 
Широка, глибока...”
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І він піднесеним голосом по сім прочитав:
“Занапастив єси вбогу
Сироту Вкраїну –
За те ж тобі така дяка:
Церкву-домовину
Нема кому полагодить...”*

— Одно слово : “Амінь тобі, великий муже,
Великий, славний, та не дуже...”*

— Ви так думаєте, — сказав Матюшенко...

[С. 15 (86)]
...ло б се значити, що ся релігійність все більше степенується, переходить 

у психоз, і його релігійна манія являється дальшим степенем, неминучим 
льогічним моментом в сім <дієдичнім> процесі! Він настільки володів 
своїми духовними силами, здібністю аналізи і обсервовання своїх вчинків, 
гадок і настроїв, що у нього самого не було ніяких сумнівів щодо аномаль-
ности, хоробливости, психозности сих релігійних настроїв. Він порівнював 
ті припливи побожности, моменти втіхи, які вона йому давала, пароксизми 
аскетизму, які вона йому приносила в дитячих роках, коли він випорпував 
з Євангелія чи з Біблії який-небуть новий релігійний догмат, котрий по-
чинав переводити й пильнувати з заїлістю сектанта. Але се було не те, що 
переживав він в останніх роках, наслідком [далі — с. 16] тяжких духових 
потрясінь, котрі йому прийшлось пережити в критичнім моменті переходу 
до повної зрілости, коли йому — хлопцеві з повишеною амбіцією, першо-
му ученикові і окрасі гімназії, довелось скоштувати ганьби і пониження, 
випростуватись, звинятись, вирікатись.

Се була історія з викраденими екзаменаційними темами*, в котру за-
мішались випускні кляси гімназій цілого міста — і в котрій угряз також і 
він. Він стратив через се не тільки золоту медаль, але й далеко більше — 
поважаннє і певність себе, і відчув се болюче*, цілком як каже пісня:

“Стратив честь — багато стратив,
Мусиш сильно працювати,
Аби наново при[д]бати.
Коли ж сміливість ти стратив, — 
Стратив все — нема чим жити,
Не було чого й родитись”.

[С. 17]
Родинні нещастя, які прилучились до сього, коли й без того він був 

збентежений, рознервований, депрімований, — до решти захитали в нім 
віру в себе, — і дали нову провідну ідею: ідеал євангельського “ницого ду-
хом”, культ повної покори і резиґнації, уникання всього, що може підіймати 

амбіцію, бажання успіху й слави, почуття переваги й висшости, — все те, 
що було нервом його дотеперішнього життя. А щоб осягнути се, розтоптати 
сю жагу слави, успіху, триюмфу і людського подиву, котру він далі чув в 
собі, він старався тлумити в собі мету й амбіцію підпорядкованнєм свого 
розуму “юродству віку сього”, котрим мусить бути мудрість Божа в очах 
людських. Перефразуючи великі слова: я вірю, тому що се абсурдне*, він міг 
сказати: я сповняю се тому, що се абсурдне. Він “юродствував во Христі”, 
щоб убити в собі гордість, амбіцію — але весь час змушував себе до сього 
юродства. Він ніколи не міг безпосередньо віддатись йому — ніколи не міг 
заглушити в собі самоаналізи, яка не переставала йому нагадувати, що все 
се являється тільки проявом малодушности і недовір’я до себе. І вистав-
ляючи себе свідомо на здивованнє, підозріннє і посміх своєю надмірною 
побожністю, яка могла дати йому незаслужену і ненависну репутацію кле-
рикала, обскуранта, тартюфа*, кар’єриста, — він заразом пильно проходив 
всі щаблі життя, прийнятого в тім кругу, в якім обертався: пильно здавав 
екзамени, ходив на лєкції, писав праці — вносячи, зрештою, й сюди ту ж 
повисшену скрупулятність і обов’язковість, як і в свої релігійні практики. 
Він, очевидно, носив в собі надію, що всі сі релігійні крайности відпадуть 
і дадуть йому змогу віддатись праці, котру любив і котрій вірив. І в сім, 
властиво, лежало джерело його мук.

Він примушував себе цілими годинами і днями — спеціально всі неділі 
і свята читати і перечитувати Біблію, ріжні непотрібні йому, <нерозб.>, 
фальшиві, лицемірні церковні часописи. Він, так цінячи кожду робочу 
хвилину, марнував сотні, тисячі годин на непотрібну лєктуру, в той час як 
розум, моральне почуттє голосно протестували против того, що він сам 
уважав непростимим марнованнєм часу, потрібного для роботи, котру не 
тільки любив, але вважав цінною, корисною, святою — своїм властивим 
служенням Богови. Він відривався від неї, щоб бігти до церкви, щоб від-
стояти службу Божу, вечірню, молебень, тому що боявся, що, не послу-
хавши сеї понуки, яка підіймалася в його мислях, він потім буде докоряти 
собі, мучити своє сумліннє. Більше того — в сім бажанню оминути страху 
перед собою, перед новими абсурдами, які він загадає собі за кару своїй 
гордости розуму, для його пониження і потоптання разом з нею своєї люд-
ської гідности, він доходив до проявів забобонности, до різних охоронних 
церемоній, магічних знаків і формул, котрі його хора психіка творила для 
заспокоєння свого тероризованого духу, своєї змученої уяви, і котрі він 
мусив проказувати в мисли, перериваючи мову, або проробляти рухами, 
рискуючи здатися божевільним. І аналізуючи тверезо, він бачив ясно, що 
все се були явища одного порядку з релігійними актами, які проробляв він. 

І отсе неустанне підозріннє чи навіть переконаннє, що тими проявами 
побожности чи обов’язковости він сповняє повеління свого категоричного 
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І він піднесеним голосом по сім прочитав:
“Занапастив єси вбогу
Сироту Вкраїну –
За те ж тобі така дяка:
Церкву-домовину
Нема кому полагодить...”*

— Одно слово : “Амінь тобі, великий муже,
Великий, славний, та не дуже...”*

— Ви так думаєте, — сказав Матюшенко...

[С. 15 (86)]
...ло б се значити, що ся релігійність все більше степенується, переходить 

у психоз, і його релігійна манія являється дальшим степенем, неминучим 
льогічним моментом в сім <дієдичнім> процесі! Він настільки володів 
своїми духовними силами, здібністю аналізи і обсервовання своїх вчинків, 
гадок і настроїв, що у нього самого не було ніяких сумнівів щодо аномаль-
ности, хоробливости, психозности сих релігійних настроїв. Він порівнював 
ті припливи побожности, моменти втіхи, які вона йому давала, пароксизми 
аскетизму, які вона йому приносила в дитячих роках, коли він випорпував 
з Євангелія чи з Біблії який-небуть новий релігійний догмат, котрий по-
чинав переводити й пильнувати з заїлістю сектанта. Але се було не те, що 
переживав він в останніх роках, наслідком [далі — с. 16] тяжких духових 
потрясінь, котрі йому прийшлось пережити в критичнім моменті переходу 
до повної зрілости, коли йому — хлопцеві з повишеною амбіцією, першо-
му ученикові і окрасі гімназії, довелось скоштувати ганьби і пониження, 
випростуватись, звинятись, вирікатись.

Се була історія з викраденими екзаменаційними темами*, в котру за-
мішались випускні кляси гімназій цілого міста — і в котрій угряз також і 
він. Він стратив через се не тільки золоту медаль, але й далеко більше — 
поважаннє і певність себе, і відчув се болюче*, цілком як каже пісня:

“Стратив честь — багато стратив,
Мусиш сильно працювати,
Аби наново при[д]бати.
Коли ж сміливість ти стратив, — 
Стратив все — нема чим жити,
Не було чого й родитись”.

[С. 17]
Родинні нещастя, які прилучились до сього, коли й без того він був 

збентежений, рознервований, депрімований, — до решти захитали в нім 
віру в себе, — і дали нову провідну ідею: ідеал євангельського “ницого ду-
хом”, культ повної покори і резиґнації, уникання всього, що може підіймати 

амбіцію, бажання успіху й слави, почуття переваги й висшости, — все те, 
що було нервом його дотеперішнього життя. А щоб осягнути се, розтоптати 
сю жагу слави, успіху, триюмфу і людського подиву, котру він далі чув в 
собі, він старався тлумити в собі мету й амбіцію підпорядкованнєм свого 
розуму “юродству віку сього”, котрим мусить бути мудрість Божа в очах 
людських. Перефразуючи великі слова: я вірю, тому що се абсурдне*, він міг 
сказати: я сповняю се тому, що се абсурдне. Він “юродствував во Христі”, 
щоб убити в собі гордість, амбіцію — але весь час змушував себе до сього 
юродства. Він ніколи не міг безпосередньо віддатись йому — ніколи не міг 
заглушити в собі самоаналізи, яка не переставала йому нагадувати, що все 
се являється тільки проявом малодушности і недовір’я до себе. І вистав-
ляючи себе свідомо на здивованнє, підозріннє і посміх своєю надмірною 
побожністю, яка могла дати йому незаслужену і ненависну репутацію кле-
рикала, обскуранта, тартюфа*, кар’єриста, — він заразом пильно проходив 
всі щаблі життя, прийнятого в тім кругу, в якім обертався: пильно здавав 
екзамени, ходив на лєкції, писав праці — вносячи, зрештою, й сюди ту ж 
повисшену скрупулятність і обов’язковість, як і в свої релігійні практики. 
Він, очевидно, носив в собі надію, що всі сі релігійні крайности відпадуть 
і дадуть йому змогу віддатись праці, котру любив і котрій вірив. І в сім, 
властиво, лежало джерело його мук.

Він примушував себе цілими годинами і днями — спеціально всі неділі 
і свята читати і перечитувати Біблію, ріжні непотрібні йому, <нерозб.>, 
фальшиві, лицемірні церковні часописи. Він, так цінячи кожду робочу 
хвилину, марнував сотні, тисячі годин на непотрібну лєктуру, в той час як 
розум, моральне почуттє голосно протестували против того, що він сам 
уважав непростимим марнованнєм часу, потрібного для роботи, котру не 
тільки любив, але вважав цінною, корисною, святою — своїм властивим 
служенням Богови. Він відривався від неї, щоб бігти до церкви, щоб від-
стояти службу Божу, вечірню, молебень, тому що боявся, що, не послу-
хавши сеї понуки, яка підіймалася в його мислях, він потім буде докоряти 
собі, мучити своє сумліннє. Більше того — в сім бажанню оминути страху 
перед собою, перед новими абсурдами, які він загадає собі за кару своїй 
гордости розуму, для його пониження і потоптання разом з нею своєї люд-
ської гідности, він доходив до проявів забобонности, до різних охоронних 
церемоній, магічних знаків і формул, котрі його хора психіка творила для 
заспокоєння свого тероризованого духу, своєї змученої уяви, і котрі він 
мусив проказувати в мисли, перериваючи мову, або проробляти рухами, 
рискуючи здатися божевільним. І аналізуючи тверезо, він бачив ясно, що 
все се були явища одного порядку з релігійними актами, які проробляв він. 

І отсе неустанне підозріннє чи навіть переконаннє, що тими проявами 
побожности чи обов’язковости він сповняє повеління свого категоричного 
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імперативу, а годить тільки своїй малодушности — боятись можливих при-
крих наслідків, то все, значить, випливає тільки з непевности себе, з невіри в 
свої духові сили, в можність панувати над собою — гризло його найбільше.

Правда, в усім сім було дещо й більш цінне, він відчував се — було 
бажаннє подвигу, підпорядковання своїх бажань і вражінь тому, що він ува-
жав своїм обов’язком. Сей культ обов’язку виховала в нім сім’я, атмосфера 
скромних і пильних робітників, що його вbходила, але він вніс і сюди свою 
пристрасну, неурівноважену вдачу, яка завсіди вимагала якоїсь мети, яка б 
усе захоплювала, якоїсь домінуючої ідеї, яка тяжіла над життєм, щохвилі 
давала йому себе відчувати*. Так, хлопцем він мучив себе, примушуючи 
трохи не напам’ять витверджувати задані лєкції, виучувати все, не упуска-
ючи дрібного друку і приміток, необов’язкових для запам’ятання. І тепер 
вносив сей же <нерозб.>, прикрий сектярський дух обов’язковости в свій 
університетський курс, в сповнюваннє всіх ідіотських, обскурантських 
приписів нової університетської устави 1884 р.* Обов’язково носив форму, 
пильно ходив на всі лєкції, на всі приписані курси. З завзяттєм студіював 
клясичну фільольогію, котру ся устава зробила обов’язковою для істориків 
і славистів однаково, як для клясичних фільольогів. Вгризався в латинські і 
грецькі тексти до того, що вони йому ставали інтересні. З повною готовністю 
говорив по-латині — в заведених одним з професорів дискусіях.

Всі сі новоуставні новини студентство, особливо з старших курсів, 
приймало дуже нерадо, як силоміць накинене правительством, і вважало 
навіть добрим тоном виявляти байдужість і неохоту до сих дисциплін, а в 
тих, що не виявляли такої неохоти, воно готово було бачити опортуністів 
і кар’єристів. Але через се Іваницький вважав для себе пунктом чести не 
плисти за хвилею, не гнатися за популярністю, котру можна було купити 
дешевим легковаженнєм примусових клясичних дисциплін. Він готов був 
афішувати серйозне відношеннє до них, як вважав негідним ховатися з 
сповнюваннєм релігійних обрядів. На лєкції богословія, обов’язкового 
предмета, котрого ніхто з студентів не слухав (крім перших лєкцій, на котрі 
приходили новаки), Іваницький не тільки ходив акуратно, але й записував 
сі виклади. Був се факт в літописях університету настільки нечуваний, в 
практиці старого професора-протоєрея Фаворова* небувалий, що він став 
думати, що сей пильний студент умисно на глум приходить на його лєкції, 
аби займатися якимсь стороннім писаннєм. Не витерпівши, він зробив одно-
го разу Іваницькому замітку, що він міг би займатися писаннєм де-небудь 
в иншім місці, й Іваницький, на велику втіху нечисленних свідків сього 
інциденту, мусив йому показати, що таки записує його лєкції.

Так, у сім “юродстві” було, без сумніву, бажаннє подвигу, бажаннє 
страждати за щось, служити чомусь, жертвуючи популярністю, репутацією. 
І чи не було се також прокляттєм часу, який перетяв всі дороги до умової 
громадської роботи, до боротьби за національні права — що він своє 

бажаннє подвигу не міг обернути на щось инше і краще, як провокованнє 
запідозрювань своєю побожністю і академичною льояльністю.

Кому се було потрібне, скажім, що він наложив собі заборону на бе-
лєтристичне писаннє, котре колись так любив, і воно йому так удавалось 
часом — заборонив його собі, і щоб дати вихід своєму нахилу до писан-
ня по-українськи, взявся до перекладу тих житій*, котрими вчора так 
скандалізув[ав] колєгів. Розуміється, коли б було якесь живе літературне 
життє, якась преса, була можлива якась популярна література, по вільному 
вибору, він би, може, й менше займався самокопирсаннєм та боротьбою з 
вітряками — з своїми “примусовими ідеями”, які доводили його часом до 
розпуки, вичерпували всю енергію, відбирали всяку охоту і смак до життя.

Такі гіркі гадки ходили в голові Іваницького під час, коли він, відсто-
явши службу Божу, вертав додому. Самовар, поданий тим часом Марією, 
він застав уже застиглим і, спішно проковтнувши шклянку холодного чаю, 
подався з Вілємсом* під пахвою до ботаничного городу*. Пані Мон-
чинська перепинила його по дорозі запитаннєм, чи не міг би він їй дати 
трохи грошей “на будучий рахунок”, й Іваницький нервувався, що тратить 
ранішній час, і поспішив її збути обіцянками дістати десь грошей, — і по-
спішив до саду — через бічну фірточку при Караваєвській улиці*, кудою 
він ходив звичайно. День був гарний, і ясне світло поволі розганяло гіркі 
настрої, які піднялися від тих усіх роздумувань, наслідком “малодушного 
упадку”, який тільки що довелось йому пережити. Він пройшов з головної 
алеї наліво бічною стежкою вздовж Караваївської улиці, кудою він ходив 
звичайно, бо там не було людно, як на стежках під університетом і при 
бульварі, а знов не заносило з тих смердючих потоків, що спливали до-
лом, затроюючи повітрє університетськими помиями, які економне прав-
ліннє спускало просто сюди, щоб не тратитись на каналізацію. Затримав 
ходу, щоб потішитися світлотінею сих затишних стежок, листєм дерев і 
запахом ростини. Потім розкрив книжку, щоб почитати на-поході, бо 
стежки були порожні. Мало хто взагалі сюди заходив, і сим разом зовсім 
не видко було ніко[го]. Так тихою ходою наблизивсь він до звичайного 
місця своїх занять — маленької округлої полянки, обсадженої липами, 
де він проходжувався звичайно й сидів на лавочці під <нерозб.>. Але 
наближаючись, він відчув присутність людей і підняв голову. На велике 
здивованнє він побачив кілька поліцаїв і між ними — мундур околодка. 
Надійшовши близько, зрозумів причину: се був наряд поліції, що спису-
вав протокол з знайденого удавленика. Очевидно, він повісивсь тут ще 
звечора, на сій полянці, на одній з сих милих лип, але його запримітили 
тепер зрана й дали знати поліції.

Його тільки що одчеплено, очевидно, і він лежав на землі, задубілий, як 
дерево. Кинувши на нього перший неуважний погляд, Іваницький помітив, 
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імперативу, а годить тільки своїй малодушности — боятись можливих при-
крих наслідків, то все, значить, випливає тільки з непевности себе, з невіри в 
свої духові сили, в можність панувати над собою — гризло його найбільше.

Правда, в усім сім було дещо й більш цінне, він відчував се — було 
бажаннє подвигу, підпорядковання своїх бажань і вражінь тому, що він ува-
жав своїм обов’язком. Сей культ обов’язку виховала в нім сім’я, атмосфера 
скромних і пильних робітників, що його вbходила, але він вніс і сюди свою 
пристрасну, неурівноважену вдачу, яка завсіди вимагала якоїсь мети, яка б 
усе захоплювала, якоїсь домінуючої ідеї, яка тяжіла над життєм, щохвилі 
давала йому себе відчувати*. Так, хлопцем він мучив себе, примушуючи 
трохи не напам’ять витверджувати задані лєкції, виучувати все, не упуска-
ючи дрібного друку і приміток, необов’язкових для запам’ятання. І тепер 
вносив сей же <нерозб.>, прикрий сектярський дух обов’язковости в свій 
університетський курс, в сповнюваннє всіх ідіотських, обскурантських 
приписів нової університетської устави 1884 р.* Обов’язково носив форму, 
пильно ходив на всі лєкції, на всі приписані курси. З завзяттєм студіював 
клясичну фільольогію, котру ся устава зробила обов’язковою для істориків 
і славистів однаково, як для клясичних фільольогів. Вгризався в латинські і 
грецькі тексти до того, що вони йому ставали інтересні. З повною готовністю 
говорив по-латині — в заведених одним з професорів дискусіях.

Всі сі новоуставні новини студентство, особливо з старших курсів, 
приймало дуже нерадо, як силоміць накинене правительством, і вважало 
навіть добрим тоном виявляти байдужість і неохоту до сих дисциплін, а в 
тих, що не виявляли такої неохоти, воно готово було бачити опортуністів 
і кар’єристів. Але через се Іваницький вважав для себе пунктом чести не 
плисти за хвилею, не гнатися за популярністю, котру можна було купити 
дешевим легковаженнєм примусових клясичних дисциплін. Він готов був 
афішувати серйозне відношеннє до них, як вважав негідним ховатися з 
сповнюваннєм релігійних обрядів. На лєкції богословія, обов’язкового 
предмета, котрого ніхто з студентів не слухав (крім перших лєкцій, на котрі 
приходили новаки), Іваницький не тільки ходив акуратно, але й записував 
сі виклади. Був се факт в літописях університету настільки нечуваний, в 
практиці старого професора-протоєрея Фаворова* небувалий, що він став 
думати, що сей пильний студент умисно на глум приходить на його лєкції, 
аби займатися якимсь стороннім писаннєм. Не витерпівши, він зробив одно-
го разу Іваницькому замітку, що він міг би займатися писаннєм де-небудь 
в иншім місці, й Іваницький, на велику втіху нечисленних свідків сього 
інциденту, мусив йому показати, що таки записує його лєкції.

Так, у сім “юродстві” було, без сумніву, бажаннє подвигу, бажаннє 
страждати за щось, служити чомусь, жертвуючи популярністю, репутацією. 
І чи не було се також прокляттєм часу, який перетяв всі дороги до умової 
громадської роботи, до боротьби за національні права — що він своє 

бажаннє подвигу не міг обернути на щось инше і краще, як провокованнє 
запідозрювань своєю побожністю і академичною льояльністю.

Кому се було потрібне, скажім, що він наложив собі заборону на бе-
лєтристичне писаннє, котре колись так любив, і воно йому так удавалось 
часом — заборонив його собі, і щоб дати вихід своєму нахилу до писан-
ня по-українськи, взявся до перекладу тих житій*, котрими вчора так 
скандалізув[ав] колєгів. Розуміється, коли б було якесь живе літературне 
життє, якась преса, була можлива якась популярна література, по вільному 
вибору, він би, може, й менше займався самокопирсаннєм та боротьбою з 
вітряками — з своїми “примусовими ідеями”, які доводили його часом до 
розпуки, вичерпували всю енергію, відбирали всяку охоту і смак до життя.

Такі гіркі гадки ходили в голові Іваницького під час, коли він, відсто-
явши службу Божу, вертав додому. Самовар, поданий тим часом Марією, 
він застав уже застиглим і, спішно проковтнувши шклянку холодного чаю, 
подався з Вілємсом* під пахвою до ботаничного городу*. Пані Мон-
чинська перепинила його по дорозі запитаннєм, чи не міг би він їй дати 
трохи грошей “на будучий рахунок”, й Іваницький нервувався, що тратить 
ранішній час, і поспішив її збути обіцянками дістати десь грошей, — і по-
спішив до саду — через бічну фірточку при Караваєвській улиці*, кудою 
він ходив звичайно. День був гарний, і ясне світло поволі розганяло гіркі 
настрої, які піднялися від тих усіх роздумувань, наслідком “малодушного 
упадку”, який тільки що довелось йому пережити. Він пройшов з головної 
алеї наліво бічною стежкою вздовж Караваївської улиці, кудою він ходив 
звичайно, бо там не було людно, як на стежках під університетом і при 
бульварі, а знов не заносило з тих смердючих потоків, що спливали до-
лом, затроюючи повітрє університетськими помиями, які економне прав-
ліннє спускало просто сюди, щоб не тратитись на каналізацію. Затримав 
ходу, щоб потішитися світлотінею сих затишних стежок, листєм дерев і 
запахом ростини. Потім розкрив книжку, щоб почитати на-поході, бо 
стежки були порожні. Мало хто взагалі сюди заходив, і сим разом зовсім 
не видко було ніко[го]. Так тихою ходою наблизивсь він до звичайного 
місця своїх занять — маленької округлої полянки, обсадженої липами, 
де він проходжувався звичайно й сидів на лавочці під <нерозб.>. Але 
наближаючись, він відчув присутність людей і підняв голову. На велике 
здивованнє він побачив кілька поліцаїв і між ними — мундур околодка. 
Надійшовши близько, зрозумів причину: се був наряд поліції, що спису-
вав протокол з знайденого удавленика. Очевидно, він повісивсь тут ще 
звечора, на сій полянці, на одній з сих милих лип, але його запримітили 
тепер зрана й дали знати поліції.

Його тільки що одчеплено, очевидно, і він лежав на землі, задубілий, як 
дерево. Кинувши на нього перший неуважний погляд, Іваницький помітив, 



НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ474 475[Приват-доцент]

що сей нещасливець йому познаку. Тоді він підійшов і уважніше приглянувсь 
йому, і тоді пригадав собі, звідки він його знає.

[С. 28 (99)]
Се було кілька день тому. Іваницький седів тут уже, на сій полянці на 

лавочці й студіював щось, коли почув, що хтось наблизивсь і сів поруч. Він, 
не дивлячись і не відводячи очей від книги, хотів піднятись з лавки, — але 
той заговорив до нього по-російськи:

— Добродію, я не маю ніякого заміру проганяти вас з вашого місця. 
Навпаки, я хотів би, щоб ви вислухали мене. 

Тоді Іваницький лишився й поглянув на нього. Се був доволі чисто, але 
бідно убраний “пан”, не старий чоловік, “без особливих приміт”, з худим 
лицем і гіркими зморшками наоколо рота.

— По-перше, пане студент, чи не могли б ви мені дати, чи як то мо-
виться, позичити кілька грошей, бо я сьогодні не їв і не маю ні копійки.

Заклопотаний Іваницький поліз по всіх кишенях і, перешукавши й ви-
вернувши їх для кращого переконання [с. 29 (100)], назбирав щось коло 
двох рублів, котрі й передав незнайомому. Тоді він сказав:

— Дякую! А тепер позвольте вас спитати, нащо ви сидите тут і мар-
нуєте свій час на мимреннє сеї книжки? Чи ви боїтесь, що не проживете 
без університетського іспиту? Чи ви хочете невідмінно казьонної посади і 
кар’єри? Чи ви боїтесь, що вас не вважатимуть досить розумним, коли ви 
не матимете університетського дипльому?

Заклопотаний таким несподіваним питаннєм Іваницький відповів, що 
для того заняття, котрим він хоче займатись, вимагається університетський 
дипльом і що він не хоче виканючувати його у професорів і залежати від 
їх ласки, то вважає потрібним бути відповідно приготованим, і для того 
вчиться. [Кінець с. 29 (100). Далі — с. 30 (103)]

V
У Яроцького мали зійтися нові співробітники і члени редакції “Ми-

нувшого”, щоб обговорити деякі редакційні питання. Тому Марина знову 
поставила самовар, купила велику в’язку бубликів і застелила в кабінеті-
їдальні-спальні Яроцького стіл чистою застілкою. Лямартін, прослідивши 
за її рухами сі перспективи, з свого боку заявив бажаннє взяти участь у 
сім прийняттю і вибрав собі місце на столі коло тарілю з бубликами. Тому з 
сього [боку] застілку закачано. Заставши його на такім малозвиклім місці, 
панна Куницька, прийшовши з своїм братом, котрого далі усильно висилали 
між українську громаду для розвитку в нім громадських інтересів, хотіла 
його взяти собі на руки, але Лямартін, дуже здержливо відповівши на її 
привитаннє... [Кінець с. 30 (103). Далі — с. 31 (116)]

... мало від філантропії, котра завше тяжка для чоловіка, і думав, що 
знайду собі заробок і так, а працювати буду над громадськими роботами, 
котрі робив же я й попри римських древностях і будучи на службі. Ма-
ючи поки що гонорар за мої статті, я обходився без громадської пенсії й 
за кінець 75-го року поставив товаришам Федьковича “Козаки й татари” 
і половину “Малорусских преданий”*. В цей час мені предложено було 
видавати “Громаду”* за границею. Доведений до великого скептицизму в 
літературних прожектах братії пробою “Кіевского телеграфа”*, я опиравсь 
цьому прожекту і подавсь тільки in extremis [під тиском обставин]. Тоді 
поступив я й на бюджет, котрий мені положено 1600 руб., по 940 фр[анків] 
за 100 р. В свій час я посилав потрібні рахунки... [Кінець с. 31 (116).  
Далі — с. 32 (125)]

... разночинець, і каятись зовсім немає чого, і російське самокопирсан-
нє, світова туга на руїнах родинного маєтку Неєлова може хиба руйнувати 
енергію й ініціативу, а не підіймати їх. 

Інший доводив, що заставити гадячан чи галичан читати Маркса або 
Мена* в російськім перекладі, се сливе такий же Геркулесів подвиг, як і 
встромити їм в руки європейську книжку, і замість потурати їх пасивности, 
тицькаючи їм в руки російську книгу, краще нахиляти до європейського 
оригіналу.

— Легко сказати! Нахиляти! Коли самі українські світильники збагачу-
ють українську літературу тільки перекладами з російського, все однаково, 
чи перекладають вони російські твори, чи англійські, чи навіть польські! — 
відказував Задорожній.

— Треба, значить, вимагати... [Кінець с. 32 (125). Далі — с. 33 (127)]

VI
Від Штаньги прийшов лист, що він себе почуває добре, хоче пожити на 

селі й просить приїхати до нього котресь з дітей. Але разом з тим листом 
був лист від управителя: він доносив, що у Штаньги був місцевий лікар, 
оглядав його і на запитання управителя велів бути напоготові з огляду на 
можливість катастрофи й радив повідомити про се сім’ю. Пані Штаньгова з 
розмови з домашнім лікарем і без того набрала переконання, що ся хороба — 
остання, і питаннє може бути тільки про те, як довго вона протягнеться. 
Діставши листа, вона рішила поїхати з обома дітьми і з лікарем, з тим, щоб 
вернутись, коли хороба затягнеться, або викликати Канюку, коли катастрофа 
наближилась справді, щоб в його товаристві і при його помочи пережити сі 
прикрі хвилі. Ніколи не прив’язана до Штаньги сердечно, прийнявши шлюб 
з ним як розумну і практичну, хоч і неприємну комбінацію, вона не набрала 
ніякого теплішого почуття до сеї злісної роздражненої людини і в дальшім 
пожиттю з нею, і все її стараннє йшло на те, аби звести до мінімуму ролю 
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що сей нещасливець йому познаку. Тоді він підійшов і уважніше приглянувсь 
йому, і тоді пригадав собі, звідки він його знає.

[С. 28 (99)]
Се було кілька день тому. Іваницький седів тут уже, на сій полянці на 

лавочці й студіював щось, коли почув, що хтось наблизивсь і сів поруч. Він, 
не дивлячись і не відводячи очей від книги, хотів піднятись з лавки, — але 
той заговорив до нього по-російськи:

— Добродію, я не маю ніякого заміру проганяти вас з вашого місця. 
Навпаки, я хотів би, щоб ви вислухали мене. 

Тоді Іваницький лишився й поглянув на нього. Се був доволі чисто, але 
бідно убраний “пан”, не старий чоловік, “без особливих приміт”, з худим 
лицем і гіркими зморшками наоколо рота.

— По-перше, пане студент, чи не могли б ви мені дати, чи як то мо-
виться, позичити кілька грошей, бо я сьогодні не їв і не маю ні копійки.

Заклопотаний Іваницький поліз по всіх кишенях і, перешукавши й ви-
вернувши їх для кращого переконання [с. 29 (100)], назбирав щось коло 
двох рублів, котрі й передав незнайомому. Тоді він сказав:

— Дякую! А тепер позвольте вас спитати, нащо ви сидите тут і мар-
нуєте свій час на мимреннє сеї книжки? Чи ви боїтесь, що не проживете 
без університетського іспиту? Чи ви хочете невідмінно казьонної посади і 
кар’єри? Чи ви боїтесь, що вас не вважатимуть досить розумним, коли ви 
не матимете університетського дипльому?

Заклопотаний таким несподіваним питаннєм Іваницький відповів, що 
для того заняття, котрим він хоче займатись, вимагається університетський 
дипльом і що він не хоче виканючувати його у професорів і залежати від 
їх ласки, то вважає потрібним бути відповідно приготованим, і для того 
вчиться. [Кінець с. 29 (100). Далі — с. 30 (103)]

V
У Яроцького мали зійтися нові співробітники і члени редакції “Ми-

нувшого”, щоб обговорити деякі редакційні питання. Тому Марина знову 
поставила самовар, купила велику в’язку бубликів і застелила в кабінеті-
їдальні-спальні Яроцького стіл чистою застілкою. Лямартін, прослідивши 
за її рухами сі перспективи, з свого боку заявив бажаннє взяти участь у 
сім прийняттю і вибрав собі місце на столі коло тарілю з бубликами. Тому з 
сього [боку] застілку закачано. Заставши його на такім малозвиклім місці, 
панна Куницька, прийшовши з своїм братом, котрого далі усильно висилали 
між українську громаду для розвитку в нім громадських інтересів, хотіла 
його взяти собі на руки, але Лямартін, дуже здержливо відповівши на її 
привитаннє... [Кінець с. 30 (103). Далі — с. 31 (116)]

... мало від філантропії, котра завше тяжка для чоловіка, і думав, що 
знайду собі заробок і так, а працювати буду над громадськими роботами, 
котрі робив же я й попри римських древностях і будучи на службі. Ма-
ючи поки що гонорар за мої статті, я обходився без громадської пенсії й 
за кінець 75-го року поставив товаришам Федьковича “Козаки й татари” 
і половину “Малорусских преданий”*. В цей час мені предложено було 
видавати “Громаду”* за границею. Доведений до великого скептицизму в 
літературних прожектах братії пробою “Кіевского телеграфа”*, я опиравсь 
цьому прожекту і подавсь тільки in extremis [під тиском обставин]. Тоді 
поступив я й на бюджет, котрий мені положено 1600 руб., по 940 фр[анків] 
за 100 р. В свій час я посилав потрібні рахунки... [Кінець с. 31 (116).  
Далі — с. 32 (125)]

... разночинець, і каятись зовсім немає чого, і російське самокопирсан-
нє, світова туга на руїнах родинного маєтку Неєлова може хиба руйнувати 
енергію й ініціативу, а не підіймати їх. 

Інший доводив, що заставити гадячан чи галичан читати Маркса або 
Мена* в російськім перекладі, се сливе такий же Геркулесів подвиг, як і 
встромити їм в руки європейську книжку, і замість потурати їх пасивности, 
тицькаючи їм в руки російську книгу, краще нахиляти до європейського 
оригіналу.

— Легко сказати! Нахиляти! Коли самі українські світильники збагачу-
ють українську літературу тільки перекладами з російського, все однаково, 
чи перекладають вони російські твори, чи англійські, чи навіть польські! — 
відказував Задорожній.

— Треба, значить, вимагати... [Кінець с. 32 (125). Далі — с. 33 (127)]

VI
Від Штаньги прийшов лист, що він себе почуває добре, хоче пожити на 

селі й просить приїхати до нього котресь з дітей. Але разом з тим листом 
був лист від управителя: він доносив, що у Штаньги був місцевий лікар, 
оглядав його і на запитання управителя велів бути напоготові з огляду на 
можливість катастрофи й радив повідомити про се сім’ю. Пані Штаньгова з 
розмови з домашнім лікарем і без того набрала переконання, що ся хороба — 
остання, і питаннє може бути тільки про те, як довго вона протягнеться. 
Діставши листа, вона рішила поїхати з обома дітьми і з лікарем, з тим, щоб 
вернутись, коли хороба затягнеться, або викликати Канюку, коли катастрофа 
наближилась справді, щоб в його товаристві і при його помочи пережити сі 
прикрі хвилі. Ніколи не прив’язана до Штаньги сердечно, прийнявши шлюб 
з ним як розумну і практичну, хоч і неприємну комбінацію, вона не набрала 
ніякого теплішого почуття до сеї злісної роздражненої людини і в дальшім 
пожиттю з нею, і все її стараннє йшло на те, аби звести до мінімуму ролю 
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чоловіка в її життю. Вона доволі скоро зліквідувала свої фізичні відносини 
до нього — після уродин своєї другої дитини, на котрій постановила по-
ставити крапку і своїм материнським обов’язкам, і ще раньше вимовила собі 
повну свободу життя, відносин, знайомостей і зміни пробутку, без огляду на 
бажання й вимоги свого чоловіка. Їй прийшлось витримати з сього приводу 
кілька неприємних сцен і сутичок з чоловіком, але вона перенесла їх доволі 
легко, не жертвуючи їм нічого “з крові серця і соку нервів”, тимчасом, як 
Штаньга відхорував сей епізод як тільки міг, усім своїм тілом і духом, і з 
них виніс початок чи обгострення тої хороби серця, що від того часу то за-
тримуючи, то прискорюючи свій алюр, невпинно вела його до остаточної 
межі людського існування.

Хоровитий, незрівноважений, нетактовний, він викликав у ній з пер-
ших же часів їх спільного пожиття глухе, але глибоке презирство людини 
здорової й зрівноваженої до каліки, аномального тілом і духом. До шлюбу 
вона дивилася на нього знизу вгору, боязко, але невважливо; по шлюбу 
стала дивитися згори, не поважаючи, а скорше дивуючись якимсь пози-
тивним прикметам, зручним вчинкам і успіхам, коли вони йому припадали, 
добачаючи в них не докази його здібностей чи взагалі якихось позитивних 
прикмет, а скорше дивні і неоправдані забаганки, гримаси долі, яка уділяла 
якісь успіхи сьому нуждареві-каліці.

Духово нерозвинена, вона не захоплювалася ніякими духовими інтереса-
ми, що виходили за межі її міщанського життя. Вона знала науку, мистецтво, 
політику як ремесло розумних, котрі на нім роблять кар’єру, добробут, ба-
гатство, а дурні спотикаються і розбивають на тих справах голови, не вміючи 
з них зробити відповідного вжитку. Штаньга коли б і зробив собі дійсну 
релігію з тих політичних і соціальних гасел, котрим, кінець кінцем, пішов 
на службу, не потрапив захопити їми тверду і узьку голову своєї дружини, 
але він і не пробував вести пропаганду їх у власній сім’ї. В нім жило якесь 
не вповні усвідомлюване побоюваннє, що в тім крузі, де його знають так 
близько і, мабуть, бачуть наскрізь, не вірять в щирости його служенням кон-
сервативним і централістичним гаслам, і всяке позування в ролі лицаря сих 
<нерозб.> буде виглядати їм як фальшиве і будитиме неприємне почуттє. 
Тому він не любив говорити на політичні теми у себе дома. Він, зрештою, 
мало й жив у сім’ї, коли не рахувати обов’язкової присутности за столом 
їдальні. Оскільки він не <випирав> шкіряного фотеля свого робочого 
кабінету, він седів у своїм кабінеті домашнім, і стара цератова софа була 
найблизшою повірницею невеселих гадок сього громадського невдальця, 
в котрих він перед самим собою старався не доводити до кінця — бо такі 
кінці випадали занадто прикро і безвихідно. Але коли він не відкривав своєї 
душі сім’ї, й сім’я не відкривала йому своєї. Його внутрішнім життєм тут 
ніхто не інтересувався. Він давав засоби на життє — от усе, чого хотіли 

від нього. Коли інтересувались його виступами, конфліктами з місцевими 
партіями, полємікою, яку заводили з ним инші органи преси, — інтересо-
вались сим як цифрою передплатників, як урожаєм в маєтку: се впливало 
на дохід, на засоби, котрими можна було розпоряджати, на перспективи, 
котрі можна було собі позволити. Поза тим який інтерес в крамі, яким 
торгує ся газетна лавочка?

Він любив свою жінку всею повищеною силою фізичної пристрасти 
каліки. Він чув себе на семім небі, коли натиском батьків, що відповідно 
оцінили перспективи, які відкривала їм ся женячка, вдалося видобути згоду 
від молодої красуні. Вона була дуже гарна тоді — як се можна було змір-
кувати і по теперішньому її видови. Великі чорні очі своїм матовим блиском 
прегарно заслоняли бідність її мозку, а свіжі милі губки — трохи занадто 
випуклі і вивернені, видаючи якусь далеку домішку тюрко-арабської крови, 
надавали краси й чару тим не дуже змістовним словам, що виходили “з-за 
огорожі її зубів”. Але добившися свого, взявши її, він став з гірким жалем 
переконуватись, що не володіє нею ніскільки, і супруже пожиттє, віддаючи 
в його розпорядження її тіло, закуплене і законтрактоване за ним всіма при-
йнятими формальностями, ніскільки не причиняється до дійсного володіння 
нею. Вона зіставалась такою ж далекою й чужою, своєю, а не його, як тоді, 
коли індиферентно стрічала його залицяння в убогім домі свого батька, і 
тоді, коли він увів її до свого дому, можливо, комфортабельно й багато, як 
на ту буржуазну сферу, обставивши його, і тоді, коли вона подарувала йому 
його першу — й одиноку — дитину. З страхом відчув він вхід першого 
коханця своєї жінки. З страшними муками, з витонченими впливами за-
висти обсерваційними здібностями слідив за їх фліртом, що прибирав все 
більш серйозний і небезпечний характер, — тоді він виступив в ту згадану 
вище розпачливу боротьбу за своє право на жінку, покликавши до помочи 
всі засоби свого духу, стараючися розбудити в ній якусь ніжність, якусь 
вдячність, [здатність] відкликатись до інтересів сім’ї, дитини, буржуазного 
спокою її існування, незаплямленості її репутації, котру могли нарушити 
занадто легковажні відносини до нового приятеля. Все було даремно, він 
мусив відступити. Але йому ще зіставалась тоді надія, що се буде недовгий 
епізод, перший і останній, що жінка, не оцінивши його, не знайде і в новім 
приятелю нічого, що зможе його тривко й тісно прив’язати. Вийшовши за-
між без любови, вона з приливом життєвої енергії, по породі першої дитини, 
унеслася бажаннєм скоштувати кохання, дізнати його раювання, доступити 
сеї найвищої життєвої втіхи, як її прославляють, — бодай провірити, чи 
дійсно вона приносить таке щастє. І Штаньга думав, що вона скоро пере-
конається, що l’amour n’est que ça [це не любов] і з обіймів нового приятеля 
вернеться знову до нього. Він же ясно бачив всю перевагу свою над сим 
добродієм і припускав, що й жінка його оцінить, наскільки він розумніший, 
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чоловіка в її життю. Вона доволі скоро зліквідувала свої фізичні відносини 
до нього — після уродин своєї другої дитини, на котрій постановила по-
ставити крапку і своїм материнським обов’язкам, і ще раньше вимовила собі 
повну свободу життя, відносин, знайомостей і зміни пробутку, без огляду на 
бажання й вимоги свого чоловіка. Їй прийшлось витримати з сього приводу 
кілька неприємних сцен і сутичок з чоловіком, але вона перенесла їх доволі 
легко, не жертвуючи їм нічого “з крові серця і соку нервів”, тимчасом, як 
Штаньга відхорував сей епізод як тільки міг, усім своїм тілом і духом, і з 
них виніс початок чи обгострення тої хороби серця, що від того часу то за-
тримуючи, то прискорюючи свій алюр, невпинно вела його до остаточної 
межі людського існування.

Хоровитий, незрівноважений, нетактовний, він викликав у ній з пер-
ших же часів їх спільного пожиття глухе, але глибоке презирство людини 
здорової й зрівноваженої до каліки, аномального тілом і духом. До шлюбу 
вона дивилася на нього знизу вгору, боязко, але невважливо; по шлюбу 
стала дивитися згори, не поважаючи, а скорше дивуючись якимсь пози-
тивним прикметам, зручним вчинкам і успіхам, коли вони йому припадали, 
добачаючи в них не докази його здібностей чи взагалі якихось позитивних 
прикмет, а скорше дивні і неоправдані забаганки, гримаси долі, яка уділяла 
якісь успіхи сьому нуждареві-каліці.

Духово нерозвинена, вона не захоплювалася ніякими духовими інтереса-
ми, що виходили за межі її міщанського життя. Вона знала науку, мистецтво, 
політику як ремесло розумних, котрі на нім роблять кар’єру, добробут, ба-
гатство, а дурні спотикаються і розбивають на тих справах голови, не вміючи 
з них зробити відповідного вжитку. Штаньга коли б і зробив собі дійсну 
релігію з тих політичних і соціальних гасел, котрим, кінець кінцем, пішов 
на службу, не потрапив захопити їми тверду і узьку голову своєї дружини, 
але він і не пробував вести пропаганду їх у власній сім’ї. В нім жило якесь 
не вповні усвідомлюване побоюваннє, що в тім крузі, де його знають так 
близько і, мабуть, бачуть наскрізь, не вірять в щирости його служенням кон-
сервативним і централістичним гаслам, і всяке позування в ролі лицаря сих 
<нерозб.> буде виглядати їм як фальшиве і будитиме неприємне почуттє. 
Тому він не любив говорити на політичні теми у себе дома. Він, зрештою, 
мало й жив у сім’ї, коли не рахувати обов’язкової присутности за столом 
їдальні. Оскільки він не <випирав> шкіряного фотеля свого робочого 
кабінету, він седів у своїм кабінеті домашнім, і стара цератова софа була 
найблизшою повірницею невеселих гадок сього громадського невдальця, 
в котрих він перед самим собою старався не доводити до кінця — бо такі 
кінці випадали занадто прикро і безвихідно. Але коли він не відкривав своєї 
душі сім’ї, й сім’я не відкривала йому своєї. Його внутрішнім життєм тут 
ніхто не інтересувався. Він давав засоби на життє — от усе, чого хотіли 

від нього. Коли інтересувались його виступами, конфліктами з місцевими 
партіями, полємікою, яку заводили з ним инші органи преси, — інтересо-
вались сим як цифрою передплатників, як урожаєм в маєтку: се впливало 
на дохід, на засоби, котрими можна було розпоряджати, на перспективи, 
котрі можна було собі позволити. Поза тим який інтерес в крамі, яким 
торгує ся газетна лавочка?

Він любив свою жінку всею повищеною силою фізичної пристрасти 
каліки. Він чув себе на семім небі, коли натиском батьків, що відповідно 
оцінили перспективи, які відкривала їм ся женячка, вдалося видобути згоду 
від молодої красуні. Вона була дуже гарна тоді — як се можна було змір-
кувати і по теперішньому її видови. Великі чорні очі своїм матовим блиском 
прегарно заслоняли бідність її мозку, а свіжі милі губки — трохи занадто 
випуклі і вивернені, видаючи якусь далеку домішку тюрко-арабської крови, 
надавали краси й чару тим не дуже змістовним словам, що виходили “з-за 
огорожі її зубів”. Але добившися свого, взявши її, він став з гірким жалем 
переконуватись, що не володіє нею ніскільки, і супруже пожиттє, віддаючи 
в його розпорядження її тіло, закуплене і законтрактоване за ним всіма при-
йнятими формальностями, ніскільки не причиняється до дійсного володіння 
нею. Вона зіставалась такою ж далекою й чужою, своєю, а не його, як тоді, 
коли індиферентно стрічала його залицяння в убогім домі свого батька, і 
тоді, коли він увів її до свого дому, можливо, комфортабельно й багато, як 
на ту буржуазну сферу, обставивши його, і тоді, коли вона подарувала йому 
його першу — й одиноку — дитину. З страхом відчув він вхід першого 
коханця своєї жінки. З страшними муками, з витонченими впливами за-
висти обсерваційними здібностями слідив за їх фліртом, що прибирав все 
більш серйозний і небезпечний характер, — тоді він виступив в ту згадану 
вище розпачливу боротьбу за своє право на жінку, покликавши до помочи 
всі засоби свого духу, стараючися розбудити в ній якусь ніжність, якусь 
вдячність, [здатність] відкликатись до інтересів сім’ї, дитини, буржуазного 
спокою її існування, незаплямленості її репутації, котру могли нарушити 
занадто легковажні відносини до нового приятеля. Все було даремно, він 
мусив відступити. Але йому ще зіставалась тоді надія, що се буде недовгий 
епізод, перший і останній, що жінка, не оцінивши його, не знайде і в новім 
приятелю нічого, що зможе його тривко й тісно прив’язати. Вийшовши за-
між без любови, вона з приливом життєвої енергії, по породі першої дитини, 
унеслася бажаннєм скоштувати кохання, дізнати його раювання, доступити 
сеї найвищої життєвої втіхи, як її прославляють, — бодай провірити, чи 
дійсно вона приносить таке щастє. І Штаньга думав, що вона скоро пере-
конається, що l’amour n’est que ça [це не любов] і з обіймів нового приятеля 
вернеться знову до нього. Він же ясно бачив всю перевагу свою над сим 
добродієм і припускав, що й жінка його оцінить, наскільки він розумніший, 
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дотепніший, талановитіший, і вернеться, коли переконається, що рівні ноги 
його суперника ще не дають їй ніякого особливого щастя в життю. 

Та й ся надія його обманула. Жінка справді, мабуть, скоро переконала-
ся, що ніякого особливого щастя новий приятель їй не принесе, і вернулася 
під мужеську власть свого законного чоловіка — але ненадовго, й скоро 
знову зачала флірт з новим добродієм, і тепер уже взяла рішучий і без-
поворотний розвід, хоч і неофіціяльний, з Штаньгою, виключивши його 
від спільности ложа і зіставивши тільки при спільности столу. З того часу 
жовчна туга остаточно оповила Штаньгу й навіки притьмила для нього 
світ сонця і блиск ясно вичищених бронзових приборів його особнячка при 
Великій Підвальній улиці*. Роздумуючи про своє життє на старій канапі 
свого кабінету, він все частіше приходив до переконання, що він з своїми 
здібностями, знаннями, досвідом, кінець кінцем, самий собі вульгарний 
невдалець, який з усіма своїми талантами й трудами не спромігся здобути 
ні слави, ні любови, ні поважання. Що найвище — його, може, боялись, 
ненавиділи, дехто принаймні, а більшого він так і не добув собі. 

Остання пригода, коли він застав жінку з Канюкою, дуже дошкулила 
йому, — власне, що се був Канюка, котрого він, так би сказати, підняв з 
нічого. Людина дуже обмежених здібностей, нічим не визначна, вона була 
приємна йому тільки своїм, — як здавалось, — безмежним поважаннєм, 
відданістю, обожаннєм, яке виявляла до Штаньги. Йому подобалося чути 
такі ентузіястичні похвали, таку згоду без застережень, признання його 
поглядам, його тактиці з уст вихованця української громади, що виріс між 
українцями, — значить, міг оцінити відповідно всі аргументи, які висува-
ються в тих кругах против його діяльности, против його тактики, і все-таки 
відкинув їх, щоб стати його... [Кінець с. 43 (137). Далі — с. 44 (150)]

VII
Штаньгу ховали з незвичайною помпою. Правительство бажало під-

черкнути свою вдячність вірному і цінному слузі. Він непохитно, жертвуючи 
своєю репутацією, боронив правительственний курс, — а прецінь, по старій 
репутації його ніхто не важився назвати продажним пером, урядовою кре-
атурою, простим запроданцем. Такі оборонці правительству трапляються 
нечасто. І цар прислав пані Штаньговій <кондолєнційну> телеграму з 
коротким компліментом заслугам її покійного чоловіка. Міністр внутрішніх 
справ широко розписав “незабутні послуги... [На цьому рукопис уривається, 
сторінка недописана. — Упор.]

“ДІЯЛОСЬ СЕ — ТОМУ РОКІВ ВІСІМСОТ, 
ТРОХИ БІЛЬШЕ”

На Ірпеню, внизу Білгорода (Білгородка, недалеко Київа)* було село 
невелике, або краще — висілок. Давніше жили в ..., де й городок був не-
великий*. Жили давніше тут обережно, сторожко; по сей бік Ірпеня була 
земля Київська, народу полянського, і тут по границі завше бували сварки, 
а часом таки й навсправжки билися; так уже з дідів-прадідів повелося. То 
займуть де на водопою череду, то видеруть борті1, а то де зустрінуться да 
поб’ються на сумежжі, і заведуться з того боку на цей, з цего на той набі-
гають, де село спалять, де розіб’ють, а далі й війну піднімуть навсправжки, 
іде військо з Білгорода, чи й з самого Києва, пожежі, грабунок, що й казати. 
Недурно коло рідкого села на границі не було городка, десь у захисті, за 
лісом, за болотами ровом обкопають, вал насиплють, засіками обгородять. 
Ну то як взяли силу київські князі та почали по-своєму і в древлянській 
землі порядкувати, дак стало переставати, і вже за князя Володимира та за 
єго сина Святослава, що седів у древлян, у Овручу, а ще більш за Ярослава, 
стало спокійніще. Хоть все-таки все держалося, що по сей бік — то своє, 
рідне, а за Ірпенем — то вже Дерева*, чужина, і туди хиба за великою 
потребою їздили.

Отоді вже за спокійніщих часів заснувався той висілок, над самим 
Ірпенем. Жилось добренько, затишно. Орда печенезька так далеко в ліс 
не залазила, та й останніми часами не стало за її чутно, як Ярослав її під 
Києвом побив*. Хліба сіяли, але тільки гля себе, звіря ловили, птицю, та ще 
в бджолах кохалися. Меду та воску чимало возили на продаж і в Білгород, 
і в самий Київ. Дехто так коло пасік і мешкав. Меж ними й старий Радко. 
Єго пасіка була найдалі, в глибокому лісі. На своєму ґрунті в висілку він 
покинув старшого сина, що оженився вже кілька год; другий пристав у 
прийми, а з менчими синами він вибрався до пасіки, там випалив кавалок 
лісу під поле й городи й загосподарював. Непогане було господарство: 
волів два плуги й инча худоба, але й він більш усего дбав про бджіл. Мав 
їх кілька сот пнів, і велись дуже у єго добре. Казали про єго, що він до їх 
знає, рої шапкою завертає, і що в єго по кілька раз на рік рояться. Дехто 
так по-приятельську допитувався в єго того способу, дак, бувало, тільки 
усміхається старий, а не каже нічого.

При єму жило троє синів, менчий — Малко, ще малий був хлопець, а 
жвавий і проворний, бувало, ніхто не зуміє так, як він, поставити принаду 
гля лисиці або инчого звіряти, ніхто не зуміє так знайти й видерти гніздо, 

1 Борті — дупла в деревах в лісі, видовбані гля бджіл замість вуллів; до їх драбин-
ками лазили.
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своєю репутацією, боронив правительственний курс, — а прецінь, по старій 
репутації його ніхто не важився назвати продажним пером, урядовою кре-
атурою, простим запроданцем. Такі оборонці правительству трапляються 
нечасто. І цар прислав пані Штаньговій <кондолєнційну> телеграму з 
коротким компліментом заслугам її покійного чоловіка. Міністр внутрішніх 
справ широко розписав “незабутні послуги... [На цьому рукопис уривається, 
сторінка недописана. — Упор.]

“ДІЯЛОСЬ СЕ — ТОМУ РОКІВ ВІСІМСОТ, 
ТРОХИ БІЛЬШЕ”

На Ірпеню, внизу Білгорода (Білгородка, недалеко Київа)* було село 
невелике, або краще — висілок. Давніше жили в ..., де й городок був не-
великий*. Жили давніше тут обережно, сторожко; по сей бік Ірпеня була 
земля Київська, народу полянського, і тут по границі завше бували сварки, 
а часом таки й навсправжки билися; так уже з дідів-прадідів повелося. То 
займуть де на водопою череду, то видеруть борті1, а то де зустрінуться да 
поб’ються на сумежжі, і заведуться з того боку на цей, з цего на той набі-
гають, де село спалять, де розіб’ють, а далі й війну піднімуть навсправжки, 
іде військо з Білгорода, чи й з самого Києва, пожежі, грабунок, що й казати. 
Недурно коло рідкого села на границі не було городка, десь у захисті, за 
лісом, за болотами ровом обкопають, вал насиплють, засіками обгородять. 
Ну то як взяли силу київські князі та почали по-своєму і в древлянській 
землі порядкувати, дак стало переставати, і вже за князя Володимира та за 
єго сина Святослава, що седів у древлян, у Овручу, а ще більш за Ярослава, 
стало спокійніще. Хоть все-таки все держалося, що по сей бік — то своє, 
рідне, а за Ірпенем — то вже Дерева*, чужина, і туди хиба за великою 
потребою їздили.

Отоді вже за спокійніщих часів заснувався той висілок, над самим 
Ірпенем. Жилось добренько, затишно. Орда печенезька так далеко в ліс 
не залазила, та й останніми часами не стало за її чутно, як Ярослав її під 
Києвом побив*. Хліба сіяли, але тільки гля себе, звіря ловили, птицю, та ще 
в бджолах кохалися. Меду та воску чимало возили на продаж і в Білгород, 
і в самий Київ. Дехто так коло пасік і мешкав. Меж ними й старий Радко. 
Єго пасіка була найдалі, в глибокому лісі. На своєму ґрунті в висілку він 
покинув старшого сина, що оженився вже кілька год; другий пристав у 
прийми, а з менчими синами він вибрався до пасіки, там випалив кавалок 
лісу під поле й городи й загосподарював. Непогане було господарство: 
волів два плуги й инча худоба, але й він більш усего дбав про бджіл. Мав 
їх кілька сот пнів, і велись дуже у єго добре. Казали про єго, що він до їх 
знає, рої шапкою завертає, і що в єго по кілька раз на рік рояться. Дехто 
так по-приятельську допитувався в єго того способу, дак, бувало, тільки 
усміхається старий, а не каже нічого.

При єму жило троє синів, менчий — Малко, ще малий був хлопець, а 
жвавий і проворний, бувало, ніхто не зуміє так, як він, поставити принаду 
гля лисиці або инчого звіряти, ніхто не зуміє так знайти й видерти гніздо, 

1 Борті — дупла в деревах в лісі, видовбані гля бджіл замість вуллів; до їх драбин-
ками лазили.
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вислідити боброве жеремя. Вода, ліс тоді ще кишіли звірем, птицею, ще 
не розшугав їх чоловік; водилося немало бобрів, кози паслися стадами по 
лісових пастівнях, а в затишних заводях водилися табунки лебедів. Малко, 
бувало, з собакою цілий день шмигляє по лісу або потягнеться на річку та 
човном чкурне куди-небудь. Батько, бувало, й свариться, що з єго такий 
вдався волоцюга, та любив сина, найменчий був. Та й розумний був хлопець. 
Чи що побачить, чи що почує, до всего допитається й уже нізащо не забуде. 
А любив він найбільше слухать, як старий батько почне балакать з гістьми 
про часи минулі й про всякі події, які робляться по світу. Старий Радко бував 
у бувальцях; за молодих літ жив у Києві, ходив, було, з човнами і в Крим, і 
в Чернигів, і в північні землі, в Смоленськ. А ще більше любив хлопець, як 
прийде старий Вишата з-за Ірпеня. Господи, чого він не знав, він пам’ятав 
ще, як за старого Володимира хрестили людей*, — тоді ж бо єго батько, 
що жив в сій околиці й славився за віщого чоловіка, подався за Ірпень, до 
древлянських нетрів, щоб не хреститись. А молодий Вишата пустився по 
світу. Був він з Святополком, як той з Ярославом за Київ воювався, ходив, 
бував і в Польщі, і в Новгороді, і в Грецьку землю їздив не раз. А тому 
годів з тридцять вернувсь на батьківські ґрунти. Старого Радка знав він 
ще з Києва, й частенько єго навідував. Приходив із ним і сусіда єго, при-
рожденний древлянин, старий кремезний дідуган. Було, ввечері, кумекаючи 
медком, чого-чого тільки не переговорять, почнуть таке пригадувать, про 
що й не снилось. А Малко десь осторонь, притаївшись, слухає, слухає, й 
слова проз вуха не пустить. А найбільше любив він, як почнуть спереча-
тись діди. Заводив, бувало, Радко, почне, бувало, вихваляти, що нема в 
світі такого народу, як поляни, й такого городу, як Київ. Знають про єго і 
в Греції, і в Німеччині, і на півночі, і в далекій землі бусурманській. А дід 
деревлянський не втерпить та й почне задиратись.

— Бозна, що ти кажеш, — вступить і Вишата, — дались вашим ки-
яни, що й досі чмелів слухають. Батько небіжчик, пером єму земля, було, 
розказує, як, було, ходили на деревлянську землю, що, було, попалять, 
порозганяють людей, а що наберуть всякого багатства, шкур, меду — й 
не сказати.

— Ну, бувало всякого, — не здається дід. — Бувало й вашим. Се 
як у вас, у Києві, завели собі князі дружину, то й почали з нею шарпать 
сусідні краї, а раніш світили й ваші села пожежею. А з Ігорем що було, з 
Володимировим батьком*, як він був внадився до нас — зібрав раз дань та 
одправив дружину, та знову вернувся, — я, каже, ще походжу, позбираю. 
Ну, наші старшини поміркували, а князь Мал, що тоді в Коростені кня-
зював*, й каже: “Внадиться вовк до овець — по одній всіх перетаскає; як 
не вб’ємо цего, то чисто нас винищить”. І послали до єго — чого, кажуть, 
йдеш знову, адже всего дань побрав. Не послухав, та й напались на єго 

під Коростенем, людей з ним було мало. Взяли єго живцем, нагнули два 
дерева, прив’язали за ноги та й пустили; так єго й розчахнуло деревом. Під 
Коростенем і досі могила єго єсть, сам бачив. 

— Се правда, — сказав Вишата.
— То ти знаєш, а що було за те, про те не кажеш, — одрізав Радко, — 

як послали ваші сватати Ольгу*, Ігореву удову, за того вашого Мала. Як 
вона з ваших сватів поглумилася, тих попекла, тих в землю живих закопала.

— А Коростень як спалила, — перебив Вишата.
— Еге, Коростень. Я, каже, знаю, що ви тепера перевелися, нема ані 

шкур, ані меду, дайте мені дань з двору по три горобця та по три голуба та 
й живіть собі. Вони й дали, раденькі, як дурненькі. А вона за ліс одійшла 
й сказала поприв’язувать пташці до ноги трута з сіркою, запалили та й 
пустили. Ті до своїх дворів полетіли й попідпалювали стріхи...

— Народ з міста кинувсь тікати, а єго били, скільки побили, — додав 
понуро Вишата.

— Було всего, кажу, — з нехіттю відповів дід. — А я тільки вас 
спитаю, — заговорив він, і очи в єго блиснули, — яка вам з того користь. 
Що нам та київська дружина уїлася, вже не кажу; поки в нас свої князі 
князювали, не знали ми того нічого. Ти, може, Вишата, багато здобув 
скарбів за сих князів, так їх будеш хвалити, а я тебе питаю, Радко, що тобі 
користи з них?

— Що правда. Того тижня, як приїздив з Білгорода тивун, мусив єму 
дати два круги воску, та борошна два мішки, та вівса, та цебер меду.

Всі помовчали.
— Я таки так думаю, що йде воно не на краще, а на гірше, — сказав 

Радко. — Мій батько казав, що люде жили далеко заможніше, як тепер.
— А чому, а чому? — сказав дід. — Поки жили собі кожний на сво-

єму ґрунті, чужого не зачіпали, доти кожному Біг давав, що єму треба, а 
як почали чужі землі забирати, руйнувати — думаєш, то Богові мило? Й 
земля не родить, і звіря менчає, й риба пропадає...

— А я так скажу, що старі боги гніваються, що їх забули, — сказав 
Вишата, — не шанують вже ні праведного сонця, ані грому, ані вітру.

— Кажуть, що сей Біг старший над ними, він їх створив, тільки ми 
єго не знали. Я був в Білгороді, да приїздив з Київа якийсь піп, і він все 
то розказував, — сказав Радко.

Такі, було, балачки ведуть діди. А Малко слухає та запоминає. А то 
Вишата почне розказувать за свої походи, де він бував. Як їздили в грецьку 
землю — торгувати, а не воювати, Дніпром їхали до моря, а морем попід 
берегом — до столиці грецької Константинополя. Нелегка була дорога, 
скільки мороки й страху було на порогах, скільки човнів, бувало, тут про-
падало. А самий страшний поріг то землею обходили, човни берегом воло-
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вислідити боброве жеремя. Вода, ліс тоді ще кишіли звірем, птицею, ще 
не розшугав їх чоловік; водилося немало бобрів, кози паслися стадами по 
лісових пастівнях, а в затишних заводях водилися табунки лебедів. Малко, 
бувало, з собакою цілий день шмигляє по лісу або потягнеться на річку та 
човном чкурне куди-небудь. Батько, бувало, й свариться, що з єго такий 
вдався волоцюга, та любив сина, найменчий був. Та й розумний був хлопець. 
Чи що побачить, чи що почує, до всего допитається й уже нізащо не забуде. 
А любив він найбільше слухать, як старий батько почне балакать з гістьми 
про часи минулі й про всякі події, які робляться по світу. Старий Радко бував 
у бувальцях; за молодих літ жив у Києві, ходив, було, з човнами і в Крим, і 
в Чернигів, і в північні землі, в Смоленськ. А ще більше любив хлопець, як 
прийде старий Вишата з-за Ірпеня. Господи, чого він не знав, він пам’ятав 
ще, як за старого Володимира хрестили людей*, — тоді ж бо єго батько, 
що жив в сій околиці й славився за віщого чоловіка, подався за Ірпень, до 
древлянських нетрів, щоб не хреститись. А молодий Вишата пустився по 
світу. Був він з Святополком, як той з Ярославом за Київ воювався, ходив, 
бував і в Польщі, і в Новгороді, і в Грецьку землю їздив не раз. А тому 
годів з тридцять вернувсь на батьківські ґрунти. Старого Радка знав він 
ще з Києва, й частенько єго навідував. Приходив із ним і сусіда єго, при-
рожденний древлянин, старий кремезний дідуган. Було, ввечері, кумекаючи 
медком, чого-чого тільки не переговорять, почнуть таке пригадувать, про 
що й не снилось. А Малко десь осторонь, притаївшись, слухає, слухає, й 
слова проз вуха не пустить. А найбільше любив він, як почнуть спереча-
тись діди. Заводив, бувало, Радко, почне, бувало, вихваляти, що нема в 
світі такого народу, як поляни, й такого городу, як Київ. Знають про єго і 
в Греції, і в Німеччині, і на півночі, і в далекій землі бусурманській. А дід 
деревлянський не втерпить та й почне задиратись.

— Бозна, що ти кажеш, — вступить і Вишата, — дались вашим ки-
яни, що й досі чмелів слухають. Батько небіжчик, пером єму земля, було, 
розказує, як, було, ходили на деревлянську землю, що, було, попалять, 
порозганяють людей, а що наберуть всякого багатства, шкур, меду — й 
не сказати.

— Ну, бувало всякого, — не здається дід. — Бувало й вашим. Се 
як у вас, у Києві, завели собі князі дружину, то й почали з нею шарпать 
сусідні краї, а раніш світили й ваші села пожежею. А з Ігорем що було, з 
Володимировим батьком*, як він був внадився до нас — зібрав раз дань та 
одправив дружину, та знову вернувся, — я, каже, ще походжу, позбираю. 
Ну, наші старшини поміркували, а князь Мал, що тоді в Коростені кня-
зював*, й каже: “Внадиться вовк до овець — по одній всіх перетаскає; як 
не вб’ємо цего, то чисто нас винищить”. І послали до єго — чого, кажуть, 
йдеш знову, адже всего дань побрав. Не послухав, та й напались на єго 

під Коростенем, людей з ним було мало. Взяли єго живцем, нагнули два 
дерева, прив’язали за ноги та й пустили; так єго й розчахнуло деревом. Під 
Коростенем і досі могила єго єсть, сам бачив. 

— Се правда, — сказав Вишата.
— То ти знаєш, а що було за те, про те не кажеш, — одрізав Радко, — 

як послали ваші сватати Ольгу*, Ігореву удову, за того вашого Мала. Як 
вона з ваших сватів поглумилася, тих попекла, тих в землю живих закопала.

— А Коростень як спалила, — перебив Вишата.
— Еге, Коростень. Я, каже, знаю, що ви тепера перевелися, нема ані 

шкур, ані меду, дайте мені дань з двору по три горобця та по три голуба та 
й живіть собі. Вони й дали, раденькі, як дурненькі. А вона за ліс одійшла 
й сказала поприв’язувать пташці до ноги трута з сіркою, запалили та й 
пустили. Ті до своїх дворів полетіли й попідпалювали стріхи...

— Народ з міста кинувсь тікати, а єго били, скільки побили, — додав 
понуро Вишата.

— Було всего, кажу, — з нехіттю відповів дід. — А я тільки вас 
спитаю, — заговорив він, і очи в єго блиснули, — яка вам з того користь. 
Що нам та київська дружина уїлася, вже не кажу; поки в нас свої князі 
князювали, не знали ми того нічого. Ти, може, Вишата, багато здобув 
скарбів за сих князів, так їх будеш хвалити, а я тебе питаю, Радко, що тобі 
користи з них?

— Що правда. Того тижня, як приїздив з Білгорода тивун, мусив єму 
дати два круги воску, та борошна два мішки, та вівса, та цебер меду.

Всі помовчали.
— Я таки так думаю, що йде воно не на краще, а на гірше, — сказав 

Радко. — Мій батько казав, що люде жили далеко заможніше, як тепер.
— А чому, а чому? — сказав дід. — Поки жили собі кожний на сво-

єму ґрунті, чужого не зачіпали, доти кожному Біг давав, що єму треба, а 
як почали чужі землі забирати, руйнувати — думаєш, то Богові мило? Й 
земля не родить, і звіря менчає, й риба пропадає...

— А я так скажу, що старі боги гніваються, що їх забули, — сказав 
Вишата, — не шанують вже ні праведного сонця, ані грому, ані вітру.

— Кажуть, що сей Біг старший над ними, він їх створив, тільки ми 
єго не знали. Я був в Білгороді, да приїздив з Київа якийсь піп, і він все 
то розказував, — сказав Радко.

Такі, було, балачки ведуть діди. А Малко слухає та запоминає. А то 
Вишата почне розказувать за свої походи, де він бував. Як їздили в грецьку 
землю — торгувати, а не воювати, Дніпром їхали до моря, а морем попід 
берегом — до столиці грецької Константинополя. Нелегка була дорога, 
скільки мороки й страху було на порогах, скільки човнів, бувало, тут про-
падало. А самий страшний поріг то землею обходили, човни берегом воло-
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чили, й тут стерегла човни ті печенізька орда, треба було й відбиватись від 
них, і товари стерегти, найпаче, як, бувало, везуть на продаж у Крим або 
в Грецію невольників і ведуть їх берегом в кайданах; великі часом їх ватаги 
возили — адже в Константинополі цілий торг був невольників з Русі. 
Один цілий караван пропав — невольники кинулись на купців, а печеніги 
шасть — так всіх і перебили, а то в неволю побрали. Зате яких товарів 
добували в Царгороді — золоті й срібні оксамити, такі, що одна штука їх 
коштувала кількадесят золотих, дорогі намиста, обручки, ланцюги. О! Греки 
на се містці великі! Зате воєвники неважні, скільки з їх о[д]купу брали 
старі князі! А от тепер уже не так; Ярослав посилав сина на греків, дак не 
повелось — розбило, кажуть, кораблі за Дунаєм, так що тільки князь з 
боярами кораблем назад поїхав, а військо пішло берегом, і греки побрали 
в неволю й посліпили багато. Правду каже Радко, що повелось на гірше.

І Малко слухав і марив, як би він поїхав в Грецію, тільки не торгувать, 
а походом, він би поздобував собі не грошима, а мечем ті чудовні оксамити, 
ті ланцюги й обручі. Як той князь Олег, що перелякав греків, поставивши 
човни на колеса, й так човни землею по вітру підвівши*. І Малку снились 
походи човнами по далекому морю, в далекі краї, хвилі й бурі, і він про-
кидався, кричучи.

Старий Вишата помічав, як пильно слухає хлопець єго оповідань, і 
часом озивався до єго, й єго радувало, що хлопець так добре пам’ятає те, 
що при єму розказувано.

— Се в тебе неабиякий хлопець, — казав він Радку, — дивись, як в 
єго очі світяться, як забалакаємо за походи. Він тут не буде седіти в тебе 
на пасіці.

І Малко червонів, радіючи з таких річей. А батько відповідав:
— Бо дурний та й тягне єго світу побачить.
Одного дня восени Вишата прийшов до Радка та й каже:
— Збираюся в Київ їхать, одвезти воску на продаж. Чи не пустив би 

ти зо мною Малка, а то мій парубок нездужає. Зробив би мені ласку, та й 
хлопець побачив би світа.

— Гля сусіда чому не зробити послуги. Хлопець мені не потрібний. — 
І покликав Малка.

— Хочеш, — питає, — їхати з дядьком до Київа?
Малко, те почувши, трохи не вмер з радощів. Кілька місяців перед тим 

був він з батьком в Білгороді. Після хутора та малого виселка дуже гарним 
і дивним здалось єму місто, хоч в єму не було жадної кам’яниці і церква-
катедра була дерев’яна (кам’яну тільки через сто літ з лишком після того 
збудував князь Рурик*), але будинки були великі, просторі, їх було так 
багато, як порівняти з виселком. Бачили вони якогось боярина, що проїхав 
ринком з своїми парубками, отроками на гарнім білім коні, бачили гарний 

міст через Ірпень на узводі, що піднімався й спускався; там митник збирав 
мито з возів, що йшли з землі древлянської. Що ж то Київ, адже кажуть, 
що він далеко кращий, що не можна й рівняти.

Але не знати, чи пустить батько. Й Малко схилив голову й промовив, 
з-під лоба поглядаючи на батька:

— Як татко дозволять.
— Та їдь, бо дядькові треба хлопця. Дивись тільки, не дуже роззявляй 

рота, щоб була з тебе дядькові поміч, а то десь там і пропав би.
Другого дня Вишата з Малком раненько переїхали за Ірпень човном і 

подалися на Вишатин хутір, од Ірпеня до єго було верстви з півтори. На-
лагодили вози два, поскладали віск, узяли харчів трохи. Мав Вишата ще 
товариша гля дороги, й раненько другого дня рушили. Того ж дня ночували 
під Білгородом й, заплативши мито на мосту, рушили великим шляхом 
Білгородським, що йде на Київ з Волиня, з Польщі, з Німеччини. Старий 
Вишата седів на возі, старі ноги в єго підбивались швидко. А Малко ішов 
коло єго.

— Гей, та мені цей шлях таки взнаки дався з молоду, — казав Ви-
шата, розбалакавшись. — І тепер, як згадаю, як ми з Святополком ним з 
Київа до Польщі мандрували, як єго під Любечом побито. Гей, війна була! 
Воно таки правда, що кривдою далеко не заїдеш: трьох братів вбив, а від 
четвертого сам пропав.

— Нащо ж ви, діду, єму служили, коли він такий був, той Святополк?
— То вже не наше діло — глядіти. Сів на столі, ну й князь, і годі. 

Поки держався Святополк, єму служили, Ярослав переміг — єму стали 
служить, а Святополк пропав так, що й сліду не зосталось. Розказували, 
що забіг кудись межи чехи і ляхи та й пропав, що й земля єго не приймає, 
й з могили єго смердить! Розказують, а якби єго верх був, як би славили...

“Ну, я б нізащо не став такому служити”, — подумав Малко, але 
сказати побоявся, а тільки спитав:

— Та нащо ж єму було братів різать?
— Розумієш ти! Так уже повелось: звикли київські князі над усіма 

землями панувати, от і Святополку не хотілось з одним Київом зостатися.
— Треба тобі знати, — заговорив знову Вишата, — тепер по всіх 

землях з Київського роду князі седять — Ярославові сини або їх посад-
ники та тивуни. От у Київі старий Ізяслав, і єго посадники седять по всій 
землі нашій, і в Деревлянщині, і на Волині. А в Чернигові, за Дніпром — 
єго брат Святослав, а в Переяславі за Дніпром — Всеволод. До їх же 
й инчі землі належать, туди, на північ, де міста Смоленське, Новгород, 
Ростов. А попереду не було так — кожний народ, кожна земля своїх 
князів мала. От чув ти, що у древлян свої князі були в Коростені, так і по 
инчих — громадою собі виберали. Але ті князі не держали собі війська, а 
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чили, й тут стерегла човни ті печенізька орда, треба було й відбиватись від 
них, і товари стерегти, найпаче, як, бувало, везуть на продаж у Крим або 
в Грецію невольників і ведуть їх берегом в кайданах; великі часом їх ватаги 
возили — адже в Константинополі цілий торг був невольників з Русі. 
Один цілий караван пропав — невольники кинулись на купців, а печеніги 
шасть — так всіх і перебили, а то в неволю побрали. Зате яких товарів 
добували в Царгороді — золоті й срібні оксамити, такі, що одна штука їх 
коштувала кількадесят золотих, дорогі намиста, обручки, ланцюги. О! Греки 
на се містці великі! Зате воєвники неважні, скільки з їх о[д]купу брали 
старі князі! А от тепер уже не так; Ярослав посилав сина на греків, дак не 
повелось — розбило, кажуть, кораблі за Дунаєм, так що тільки князь з 
боярами кораблем назад поїхав, а військо пішло берегом, і греки побрали 
в неволю й посліпили багато. Правду каже Радко, що повелось на гірше.

І Малко слухав і марив, як би він поїхав в Грецію, тільки не торгувать, 
а походом, він би поздобував собі не грошима, а мечем ті чудовні оксамити, 
ті ланцюги й обручі. Як той князь Олег, що перелякав греків, поставивши 
човни на колеса, й так човни землею по вітру підвівши*. І Малку снились 
походи човнами по далекому морю, в далекі краї, хвилі й бурі, і він про-
кидався, кричучи.

Старий Вишата помічав, як пильно слухає хлопець єго оповідань, і 
часом озивався до єго, й єго радувало, що хлопець так добре пам’ятає те, 
що при єму розказувано.

— Се в тебе неабиякий хлопець, — казав він Радку, — дивись, як в 
єго очі світяться, як забалакаємо за походи. Він тут не буде седіти в тебе 
на пасіці.

І Малко червонів, радіючи з таких річей. А батько відповідав:
— Бо дурний та й тягне єго світу побачить.
Одного дня восени Вишата прийшов до Радка та й каже:
— Збираюся в Київ їхать, одвезти воску на продаж. Чи не пустив би 

ти зо мною Малка, а то мій парубок нездужає. Зробив би мені ласку, та й 
хлопець побачив би світа.

— Гля сусіда чому не зробити послуги. Хлопець мені не потрібний. — 
І покликав Малка.

— Хочеш, — питає, — їхати з дядьком до Київа?
Малко, те почувши, трохи не вмер з радощів. Кілька місяців перед тим 

був він з батьком в Білгороді. Після хутора та малого виселка дуже гарним 
і дивним здалось єму місто, хоч в єму не було жадної кам’яниці і церква-
катедра була дерев’яна (кам’яну тільки через сто літ з лишком після того 
збудував князь Рурик*), але будинки були великі, просторі, їх було так 
багато, як порівняти з виселком. Бачили вони якогось боярина, що проїхав 
ринком з своїми парубками, отроками на гарнім білім коні, бачили гарний 

міст через Ірпень на узводі, що піднімався й спускався; там митник збирав 
мито з возів, що йшли з землі древлянської. Що ж то Київ, адже кажуть, 
що він далеко кращий, що не можна й рівняти.

Але не знати, чи пустить батько. Й Малко схилив голову й промовив, 
з-під лоба поглядаючи на батька:

— Як татко дозволять.
— Та їдь, бо дядькові треба хлопця. Дивись тільки, не дуже роззявляй 

рота, щоб була з тебе дядькові поміч, а то десь там і пропав би.
Другого дня Вишата з Малком раненько переїхали за Ірпень човном і 

подалися на Вишатин хутір, од Ірпеня до єго було верстви з півтори. На-
лагодили вози два, поскладали віск, узяли харчів трохи. Мав Вишата ще 
товариша гля дороги, й раненько другого дня рушили. Того ж дня ночували 
під Білгородом й, заплативши мито на мосту, рушили великим шляхом 
Білгородським, що йде на Київ з Волиня, з Польщі, з Німеччини. Старий 
Вишата седів на возі, старі ноги в єго підбивались швидко. А Малко ішов 
коло єго.

— Гей, та мені цей шлях таки взнаки дався з молоду, — казав Ви-
шата, розбалакавшись. — І тепер, як згадаю, як ми з Святополком ним з 
Київа до Польщі мандрували, як єго під Любечом побито. Гей, війна була! 
Воно таки правда, що кривдою далеко не заїдеш: трьох братів вбив, а від 
четвертого сам пропав.

— Нащо ж ви, діду, єму служили, коли він такий був, той Святополк?
— То вже не наше діло — глядіти. Сів на столі, ну й князь, і годі. 

Поки держався Святополк, єму служили, Ярослав переміг — єму стали 
служить, а Святополк пропав так, що й сліду не зосталось. Розказували, 
що забіг кудись межи чехи і ляхи та й пропав, що й земля єго не приймає, 
й з могили єго смердить! Розказують, а якби єго верх був, як би славили...

“Ну, я б нізащо не став такому служити”, — подумав Малко, але 
сказати побоявся, а тільки спитав:

— Та нащо ж єму було братів різать?
— Розумієш ти! Так уже повелось: звикли київські князі над усіма 

землями панувати, от і Святополку не хотілось з одним Київом зостатися.
— Треба тобі знати, — заговорив знову Вишата, — тепер по всіх 

землях з Київського роду князі седять — Ярославові сини або їх посад-
ники та тивуни. От у Київі старий Ізяслав, і єго посадники седять по всій 
землі нашій, і в Деревлянщині, і на Волині. А в Чернигові, за Дніпром — 
єго брат Святослав, а в Переяславі за Дніпром — Всеволод. До їх же 
й инчі землі належать, туди, на північ, де міста Смоленське, Новгород, 
Ростов. А попереду не було так — кожний народ, кожна земля своїх 
князів мала. От чув ти, що у древлян свої князі були в Коростені, так і по 
инчих — громадою собі виберали. Але ті князі не держали собі війська, а 
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київські позаводили собі дружину, військо, попереду — щоб то від сусідів 
та від орди боронитись, а далі почали сусідів під свою руку привертать. 
От як древлянів. Попереду примучували, палили села, забирали худобу. 
Пам’ятаєш, було, з дідом балакаємо. А далі вони покорились, дань стали 
давать, хоч як попереду князів своїх мали. Ну, а Святослав, Володимирів 
батько, вже свого сина посадив за князя у древлян. Так і по других землях. 
Я пам’ятаю, довелося мені ходити в деревлянську землю. Як Святополк 
вбив Святослава, що в деревлянській землі седів, древляне подумали, що 
то їх черга прийшла, і нас посилали їх гамовати. Гай-гай, і тепер згадати, 
якого ми коло Звягля наробили...

Вишата замовк, розворушивши давнину. Але Малкові хтілося послу-
хать.

— Ви, діду, хтіли мені розказати щось за київських князів, — нагадав 
він.

— Еге, за Київ. Дак от, кажу, київські князі помалу підбивали під 
себе инчі землі — і Олег, і Ігор, і Ігорів син Святослав, і Володимир. За 
Володимира уже всі землі під Київом були й стали прозиватися Руссю. 
Адже Київщина наша так зветься. Та київські що, бувало, назбирають, 
то синам роздадуть. Поки батько живий, доти сини й слухають, а батько 
вмре, й почнеться. Та що батько — от Володимир на що був князь славний, 
такого, думаю, не було другого та, може, й не буде, а Ярослав, в Новгороді 
седючи, перестав батькові дань давати — по тисячі хунтів срібла щороку 
мав посилати в Київ, та й перестав. Кажуть, що самі новгородці єго на те 
підбили. Я се добре пам’ятаю — якраз перед тим в Київ прийшов. Стали 
готовить на Новгород іти, послав Володимир шляхи в лісах прорубати, 
гаті гатити, аж тут про печенезьку орду рознесли, буцім на нас іде, ну, то 
й нас послали на печенегів, а Володимир тим часом вмер. Що то був за 
князь ласкавий, щирий, гля дружини не жалував нічого. Якось, кажуть, 
дружина підпила, ну, як то буває, почала вередувать: горе нашим головам 
за цим князем, мусимо їсти ложками не срібними, а дерев’яними. Воно, 
звісно, напідпитку. А Володимир, прочувши, звелів поробити срібні лож-
ки. “Я, — каже, з золотом не здобуду дружини, а з дружиною здобуду й 
золото, й срібло, як батько та дід мій”. З того часу їли срібними ложками, 
і я їв, пам’ятаю. А вже за єго синів те все перевелось. Та й не тільки до 
дружини. Який, кажуть, був замолоду гнівний та суворий, а потім став доб-
рий та привітний. Кажуть, що з того часу, як вихрестився, він подобрішав. 
На трапезу до себе закликав старців і убогих і приходити велів на двір до 
єго за всякою потребою, давали їм і харчів, і грошима. А то надумався, що 
каліки не можуть до єго прийти, звелів на вози понакладати хліба, мняса, 
риби, меду й усякої страви й возити по місту, питати, чи нема де слабих та 
немічних, що ходити не можуть. Смертю не велів нікого карати, ні за яку 

вину. Е, добре при єму жилось. Я вже не все застав, тільки чув, за моїх 
часів то вже він був слабий, й рідко коли єго доводилось бачити.

— Дак ви, діду, при Святополку служили потім?
— Авжеж. Ми в поході були, як Володимир вмер. Тоді печенеги все 

шарпали, орда така була, в степу жила, землі не робила, з табунами ходила. 
Набігали на наші землі, худобу забирала, невольників. От ми в Білгороді 
були, я тобі забувся показати, там на ринку криниця. Дак то колись печенеги 
обступили Білгород з великою силою, за того ж Володимира, а в єго було 
мало війська, не можна було доступитись. Став голод у місті, зібралися 
люде на раду — нема чого робити, кажуть, однаково пропадемо з голоду, 
краще здамося печенегам, на їх ласку. Так і ухвалили. А оден старий дід 
був, прочув про се та й покликав до себе старшину.

— Послухайте, — каже, — не здавайтесь. Викопайте серед міста яму, 
та поставте туди діжку. Та зберіть по горсті муки з людей. 

Ну, вони так і зробили, а він сказав зварити з теї муки киселя й налити 
в ту діжку, а в другу яму поставити діжку й налити сити медяної. Тоді ідуть 
до печенегів да й кажуть:

— Пришліть до нас в місто людей, подивитесь.
Привели їх до тих ям да й кажуть:
— Що ви маєте даремно стояти коло нашого міста. Хоч десять літ 

стійте, не поможе. Адже земля нас годує. Дивіться на власні очі.
Зачерпнули їм киселя й меду, погодували, й самі поїли. А печенеги 

кажуть:
— Дайте нам з собою узяти, а то наші не піймуть віри.
Дали їм. Вони понесли, показали.
— З землі годуються, — кажуть, — не поможеться нічого. 
Так і пішли від міста. Так і обдурили. А то було б лихо. Не то що Біл-

город, Київа ледве не взяли за князя Святослава. Хлопець один викрався 
з міста, та дав знать на той бік Дніпра, дак вирятували. Таке-то. Та, чекай, 
про що то я почав казать?

— Як ви в похід ходили за Володимира.
— Еге. Дак нас з Борисом, Володимировим сином*, послали за Дніпр. 

Ходили, ходили, нема печенегів і духу. Повернули назад, аж коло Пере-
яслава прийшла вість, що Володимир вмер, кличуть бояри Бориса, щоб у 
Київ поспішав, сісти по батькові на стіл княжий. А в Київі тоді Святополк 
був, старший Володимирів син. Він, кажуть, щось также на батька був 
чигав, дак єго батько в Київ викликав і попереду в в’язненню держав, а 
далі на волі, тільки в єго князівство не пускав, в Вишгороді жив. Дак бояре 
боялися, щоб він Київа не опанував, і потаїли про Володимерову смерть, а 
Бориса послали кликати. А Борис не схотів.

— Святополк, — каже, — старший, я на єго не піду.
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київські позаводили собі дружину, військо, попереду — щоб то від сусідів 
та від орди боронитись, а далі почали сусідів під свою руку привертать. 
От як древлянів. Попереду примучували, палили села, забирали худобу. 
Пам’ятаєш, було, з дідом балакаємо. А далі вони покорились, дань стали 
давать, хоч як попереду князів своїх мали. Ну, а Святослав, Володимирів 
батько, вже свого сина посадив за князя у древлян. Так і по других землях. 
Я пам’ятаю, довелося мені ходити в деревлянську землю. Як Святополк 
вбив Святослава, що в деревлянській землі седів, древляне подумали, що 
то їх черга прийшла, і нас посилали їх гамовати. Гай-гай, і тепер згадати, 
якого ми коло Звягля наробили...

Вишата замовк, розворушивши давнину. Але Малкові хтілося послу-
хать.

— Ви, діду, хтіли мені розказати щось за київських князів, — нагадав 
він.

— Еге, за Київ. Дак от, кажу, київські князі помалу підбивали під 
себе инчі землі — і Олег, і Ігор, і Ігорів син Святослав, і Володимир. За 
Володимира уже всі землі під Київом були й стали прозиватися Руссю. 
Адже Київщина наша так зветься. Та київські що, бувало, назбирають, 
то синам роздадуть. Поки батько живий, доти сини й слухають, а батько 
вмре, й почнеться. Та що батько — от Володимир на що був князь славний, 
такого, думаю, не було другого та, може, й не буде, а Ярослав, в Новгороді 
седючи, перестав батькові дань давати — по тисячі хунтів срібла щороку 
мав посилати в Київ, та й перестав. Кажуть, що самі новгородці єго на те 
підбили. Я се добре пам’ятаю — якраз перед тим в Київ прийшов. Стали 
готовить на Новгород іти, послав Володимир шляхи в лісах прорубати, 
гаті гатити, аж тут про печенезьку орду рознесли, буцім на нас іде, ну, то 
й нас послали на печенегів, а Володимир тим часом вмер. Що то був за 
князь ласкавий, щирий, гля дружини не жалував нічого. Якось, кажуть, 
дружина підпила, ну, як то буває, почала вередувать: горе нашим головам 
за цим князем, мусимо їсти ложками не срібними, а дерев’яними. Воно, 
звісно, напідпитку. А Володимир, прочувши, звелів поробити срібні лож-
ки. “Я, — каже, з золотом не здобуду дружини, а з дружиною здобуду й 
золото, й срібло, як батько та дід мій”. З того часу їли срібними ложками, 
і я їв, пам’ятаю. А вже за єго синів те все перевелось. Та й не тільки до 
дружини. Який, кажуть, був замолоду гнівний та суворий, а потім став доб-
рий та привітний. Кажуть, що з того часу, як вихрестився, він подобрішав. 
На трапезу до себе закликав старців і убогих і приходити велів на двір до 
єго за всякою потребою, давали їм і харчів, і грошима. А то надумався, що 
каліки не можуть до єго прийти, звелів на вози понакладати хліба, мняса, 
риби, меду й усякої страви й возити по місту, питати, чи нема де слабих та 
немічних, що ходити не можуть. Смертю не велів нікого карати, ні за яку 

вину. Е, добре при єму жилось. Я вже не все застав, тільки чув, за моїх 
часів то вже він був слабий, й рідко коли єго доводилось бачити.

— Дак ви, діду, при Святополку служили потім?
— Авжеж. Ми в поході були, як Володимир вмер. Тоді печенеги все 

шарпали, орда така була, в степу жила, землі не робила, з табунами ходила. 
Набігали на наші землі, худобу забирала, невольників. От ми в Білгороді 
були, я тобі забувся показати, там на ринку криниця. Дак то колись печенеги 
обступили Білгород з великою силою, за того ж Володимира, а в єго було 
мало війська, не можна було доступитись. Став голод у місті, зібралися 
люде на раду — нема чого робити, кажуть, однаково пропадемо з голоду, 
краще здамося печенегам, на їх ласку. Так і ухвалили. А оден старий дід 
був, прочув про се та й покликав до себе старшину.

— Послухайте, — каже, — не здавайтесь. Викопайте серед міста яму, 
та поставте туди діжку. Та зберіть по горсті муки з людей. 

Ну, вони так і зробили, а він сказав зварити з теї муки киселя й налити 
в ту діжку, а в другу яму поставити діжку й налити сити медяної. Тоді ідуть 
до печенегів да й кажуть:

— Пришліть до нас в місто людей, подивитесь.
Привели їх до тих ям да й кажуть:
— Що ви маєте даремно стояти коло нашого міста. Хоч десять літ 

стійте, не поможе. Адже земля нас годує. Дивіться на власні очі.
Зачерпнули їм киселя й меду, погодували, й самі поїли. А печенеги 

кажуть:
— Дайте нам з собою узяти, а то наші не піймуть віри.
Дали їм. Вони понесли, показали.
— З землі годуються, — кажуть, — не поможеться нічого. 
Так і пішли від міста. Так і обдурили. А то було б лихо. Не то що Біл-

город, Київа ледве не взяли за князя Святослава. Хлопець один викрався 
з міста, та дав знать на той бік Дніпра, дак вирятували. Таке-то. Та, чекай, 
про що то я почав казать?

— Як ви в похід ходили за Володимира.
— Еге. Дак нас з Борисом, Володимировим сином*, послали за Дніпр. 

Ходили, ходили, нема печенегів і духу. Повернули назад, аж коло Пере-
яслава прийшла вість, що Володимир вмер, кличуть бояри Бориса, щоб у 
Київ поспішав, сісти по батькові на стіл княжий. А в Київі тоді Святополк 
був, старший Володимирів син. Він, кажуть, щось также на батька був 
чигав, дак єго батько в Київ викликав і попереду в в’язненню держав, а 
далі на волі, тільки в єго князівство не пускав, в Вишгороді жив. Дак бояре 
боялися, щоб він Київа не опанував, і потаїли про Володимерову смерть, а 
Бориса послали кликати. А Борис не схотів.

— Святополк, — каже, — старший, я на єго не піду.
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Єго умовляли:
— З тобою, — кажуть, — військо, чого боїшся; як таки так пере-

пустити Київ. 
А він був такий тихомирний та покірливий.
— Не зніму, — каже, — рук на старшого брата, та на тому й годі.
Ну, ми бачимо, що не вистоїмо нічого, й пішли в Київ до Святополка. 

А він уже сів на столі, поодчиняв скарбниці, киян обдаровує. Ну, кияне 
ні в сих, ні в тих, не знали, що Борис скаже. Як же ми прийшли, тут уже 
видко, що Святополк князем. А він послав якихось з Вишгорода, й вбили 
Бориса, а потім єго менчого брата Гліба, потім Святослава. Аж Ярослав 
повстав. Двічі ходив на Київ, та таки єго верх зостався. Пропав Святополк.

— Е, що казати, — додав Вишата. — Велика була колотнеча. Скільки 
люду пропало. Мені Бориса шкода було дуже; хороша була людина. Юрко 
в єго парубок був, любив єго Борис дуже, ланцюга золотого єму подарував, 
дак той, побачивши, ліг на князя, щоб єго затулити тілом своїм, і єго вбили. 
А Святополк з того не покористався. Все Ярославу досталося, а після него 
оце діти єго по всіх землях седять.

Так балакаючи, подорожні наші наблизилися до Київа. Що ближче, то 
більше стрічалося люду, то більше возів, табунів йшло дорогою, поспіша-
ючи на ярмарок. Вишатині воли йшли [повільно]. Аж другого дня на горі 
за лісом блиснуло, замигтіло щось. І старий Вишата, підвівшися на возі, 
сказав Малкові:

— Дивись, хлопче, оце Київ. Та постій, — усміхнувся він, бачачи, що 
Малко чепуриться, наче збирається в місто вступити. — Сегодня ще ми в 
Київі не будемо; не далеко видати, та далеко дибати.

За Желанню*, під Київом стояв величезний табор возів, що йшли до 
Київа й тут ночували. Розташувалися й наші, варили кашу. У коршомці 
край шляху веселі люде пили мед і співали пісень. Якийсь високий чоловік 
став на ґанку з чималим кухлем і гукав так, що лунало:

— Гей, люде добрі, в кого горлянка засохла, сюди, сюди. Ге, у Рачши 
буде, ще й перебуде.

Народ посунувсь туди. Високий частував і гукав:
— Пий в мою голову. Ге, ще буде й перебуде.
Малко подивився на Вишату.
— Се хтось з дружинників зачепився за корчму.
— А ви, діду?
— Ото, не бачив я єго меду. Він ще не родився, як я був в дружині не 

згіршим від єго.
Довго ще гукали коло корчми. Але Малко того не чув, бо з волами 

пішов на попас.

Рано, вдосвіта рушили з ночліга. Виїхали на узгір’я, й Малко занімів, 
таке диво побачили перед собою. На високій горі, з-за лісків блищали золоті 
бані й жевріли проти раннього сонця. Гострим верхом стреміло й жевріло 
также золотом щось на кшталт башти. Ясувалися бані срібні, блакитні, 
біліли серед пролісків білі мури. А нижче, під горою, мов комашня, кишіло 
велике місто, широко розкинувшись понад річкою. Также біліли будинки, 
стреміли бані. Без кінця й краю стояли човни, плоти, й ріка синя, як криця, 
розливалася велично. 

Вишата довго стояв мовчки, схиливши голову без шапки, й із очей єго 
покотилися сльози на сиві вуса.

— Гай-гай... Правда, Малку, гарно? Кажу тобі: довіку не побачиш 
такого другого. Нема в світі славнішого міста, як Київ. Нема такого народу, 
щоб не знав про єго й не боявся єго. А краса? Кращого не бачив я ніколи. 
На що славлять Царгород, та ні, не проймає вона так душі. 

Малко замилованими очима дивився на місто й почав розпитувати.
— Се на горі — зветься город, там княжий двір, бояре жиють і церк-

ви — бачиш, сяють. А під горою це зветься Подолє, тут торги й пристань, 
бачиш, човнів скільки — он там Почайна* тече в Дніпро, де та заводь, дак 
там головна пристань.

Так балакаючи проїхали [о]болонею проз Дорогожичі. Кирилового 
монастиря, що збудував потім Всеволод*, ще не було тоді. Почалося місто, 
широкі городи й сади розкинулися далеко по оболоні; хати стояли сільські, 
невеличкі. Проїхавши кілька вулиць, виїхали на торговище велике серед 
Подола. Що ближче до єго, то доми ставали більші, чепурніщі; звичайно, 
були на два поверхи — знизу комори тощо, зверху хати; сінешний ґанок 
на дерев’яних стовбах виходив над улицею. Тут-таки ж, серед домів, раз у 
раз траплялись невеликі церкви, также обмащані часом глиною й вибіляні, з 
дерев’яними фарбованими банями. Се дуже дивувало Малка, і він питався 
Вишати, нащо так багато церквів.

— Що вулиця, то й своя церква; а то товариства й спілки купецькі 
мають свої церкви. Отут зараз буде церква грецька — купців, що з греками 
торгують.

То була гарна церква, хоч дерев’яна, а з високою банею бляшаною 
блакитною з золотими зірками.

Широке торговище вже кишіло людом. Гук і ґвалт стояв над ним. Ір-
жали коні, мумкали воли, брязкали залізні штаби, і гула, як рій, людська 
товпа. Малко оглух і осліп від такої метушні, від стількох див і мовчки ішов 
за Вишатою. 

Ледве стали вони з возами, наблизився до їх конем парубіка; за ним 
слідом їхало ще двійко з піками й шаблями при боці, на баских конях. То 
були отроки, себто парубки осьменика, урядника, що глядів торгу, й взяли 
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Єго умовляли:
— З тобою, — кажуть, — військо, чого боїшся; як таки так пере-

пустити Київ. 
А він був такий тихомирний та покірливий.
— Не зніму, — каже, — рук на старшого брата, та на тому й годі.
Ну, ми бачимо, що не вистоїмо нічого, й пішли в Київ до Святополка. 
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ні в сих, ні в тих, не знали, що Борис скаже. Як же ми прийшли, тут уже 
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Бориса, а потім єго менчого брата Гліба, потім Святослава. Аж Ярослав 
повстав. Двічі ходив на Київ, та таки єго верх зостався. Пропав Святополк.

— Е, що казати, — додав Вишата. — Велика була колотнеча. Скільки 
люду пропало. Мені Бориса шкода було дуже; хороша була людина. Юрко 
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дак той, побачивши, ліг на князя, щоб єго затулити тілом своїм, і єго вбили. 
А Святополк з того не покористався. Все Ярославу досталося, а після него 
оце діти єго по всіх землях седять.

Так балакаючи, подорожні наші наблизилися до Київа. Що ближче, то 
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ючи на ярмарок. Вишатині воли йшли [повільно]. Аж другого дня на горі 
за лісом блиснуло, замигтіло щось. І старий Вишата, підвівшися на возі, 
сказав Малкові:

— Дивись, хлопче, оце Київ. Та постій, — усміхнувся він, бачачи, що 
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Київі не будемо; не далеко видати, та далеко дибати.

За Желанню*, під Київом стояв величезний табор возів, що йшли до 
Київа й тут ночували. Розташувалися й наші, варили кашу. У коршомці 
край шляху веселі люде пили мед і співали пісень. Якийсь високий чоловік 
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— Гей, люде добрі, в кого горлянка засохла, сюди, сюди. Ге, у Рачши 
буде, ще й перебуде.
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Малко подивився на Вишату.
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згіршим від єго.
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пішов на попас.
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від возу по різані — срібляник1 різався на кавалки, й то звалося різанею. 
Далі приїхав митник, що збирав мито на князя, й з кожного воза взяв по 
кавалку воску. Вишата з серцем віддав. Він розважився, одначе, бо покупці 
знаходились швидко. Але тим часом гучно засурмили в сурму серед торго-
вища й громада сколихнулась. Малко, не стямившись, протиснувся також. 
Два кремезних чоловіка на вороних конях, в гарних убраннях сурмили, коли 
ж перестали, третій кінний, се був вісник, бирич, знявши шапку на палицю 
й уклонившися на всі боки, гучно закричав на все торговище:

— Кличе князь людей на віче, до Святої Софії. Зходьтесь, добрі люде.
І знову сурмачі засурмили, кінні повернули з торговища в вулиці, спо-

віщаючи, а люде посунули з Поділля на гору, й Малко, забувши дядька 
Вишату й усе на світі, посунув за ними.

В товпі гомоніли. Гадали, про що то збирає князь людей. Дехто з киян 
вже чув, що на зиму, скоро замерзне, збирається він походом, тільки не 
відано було напевно, куди. Якийсь поважний дід голосно казав: 

— На війну, то на війну, а при сій нагоді треба єму сказати й за митників. 
Сего не бувало, щоб з дальніх возів збирали мито, хто віддав на шляхах.

З ним згоджувались. Хтось згадував, що з Вишгорода люде прийшли 
й скаржаться на тивуна, що весільну куницю підвищує неправедно. Зга-
дували ще щось. 

— Лучче було б не йти, а зробити віче на Поділлі. Там вільніше було 
б з князем побалакать. Вернімось та пошлем сказати князю, що єго на 
торговищі ждемо, — радив хтось.

Але нема чого й думать завернути таку лаву людей.
Коло Софії на майдані, перед двором княжим, і до Десятинної* вже 

була сила народу, а все прибувало. Малко пробився наперед, до Святої 
Софії, що збудував тому годів з тридцять Ярослав, і стояв, задивившись 
на ту церкву величну. За ним видко було монастирі — Св. Юрія і Ірини, а 
далі стремів високий золотий купол Золотих воріт; тоді вони справді були 
золоті — весь верх вкритий золотою бляхою, й церква Благовіщення, що 
стояла на їх, навіть з боків золотом цяцькована. З другого боку вишилась 
величезна церква Десятинна Володимирова, ще більша від Софії. 

Так пройшов якийсь час. Нарешті знову засурмили.
— Князь іде, князь іде, — крикнули.
Князь Ізяслав справді виїхав з свого двору, круг єго їхали бояре в 

дорогих убраннях, з золотими ланцюгами на шиї, спереду й ззаду багато 
дружини. Він під’їхав і зійшов на сходці Святої Софії, віддавши коня отроку. 
Се був високий на зріст і гарний білявий чоловік, годів було єму з сорок; 
борода була обстрижена, тільки здорові вуса. На єму був синє-злотистий 

1 Завбільшки з полтинника, тільки тонший і ширший.

каптанець, дорогим міхом обшитий, а зверху, на лівому плечі — керея, 
также злотиста, на поясі висів довгий меч, обцяцькований золотом. Ізяслав 
вийшов, зняв шапку й, уклонившися, сказав:

— Поздоров, Боже, громаду.
— Поздоров, Боже, князя, — відповіла громада, бубонячи.
— Закликав вас, пани-брати, щоб про похід поміркувати. Прийшла 

вістка, що за Прип’яттю не гаразд діється, не шанується ятвязький народ, 
і від єго пакості чиняться волостям нашим туровським та пинським. Тож 
міркували ми з боярами нашими і, уповаючи на Бога й Святую Богороди-
цю, — казав князь, уклонившися в бік церкви Богородиці Десятинної, — 
ухвалили йти на їх походом за тиждень. А яка ваша в тім гадка буде?

Гомін піднявся в громаді. Край Малка заговорили кілька: “Що війна, 
що нам до тих ятвягів, нам тут гірше тивуни допікають, аніж ятвяги”. Але 
поки вони говорили, инчі голоси чути стало:

— Ми з тобою, княже, готові.
— То зберайтеся, хто хоче, човнами, хто має, а хто не має, то й конем.
— А от просимо, княже, щоби розсудив нам тивуна вишгородського, — 

заговорив хтось з громади. Але Малко того не слухав. Поки стояв він на 
ринку, поки дивився на величні церкви, на княжу дружину, слухав княжої 
мови, нова думка зростала в єму: “Нізащо не вернусь на хутір до батька, 
зостанусь в Київі, буду служити князю, буду їздити баским конем, як оці 
парубки”. Й скільки сили став пробиватись крізь народ до князя. Але товпа 
односила єго. Князь сідав на коня, щоб їхати, народ повертав від Софії. 
Малко ледве не плакав. Аж разом люде розступились і він побачив перед 
собою двох бояр — один старий, другий молодий; кілька парубків їхало за 
ними. Малко кинувся й ухопив за стремена старіщого.

— Я хочу служити князю, я хочу бути в дружині, — крикнув він.
Хтось з парубків кинувся до єго одігнати, молодший, усміхнувшись, 

сказав:
— Молодий ще, князю в дружину не годишся.
Але старший озвався привітно:
— Не гони єго, Петро, бач, хлопчина бравий який. Звідкіля, молодець?
— З-за Білгорода, з висілка, а звуся Малко, — сказав Малко бадьоро.
— Земляк, знаться, мені. Молодий дуже, та дарма, зате бравий; слу-

хатись будеш?
— Хоч ув огонь, — з запалом сказав Малко.
— Ого, який гарячий! Нащо в огонь, в огонь не треба. Ну, нехай, 

Петро, він іде з тобою, там на городському дворі даси єму коня та й їдьте 
на Угорське. Бувай здоров, хлопче, — і старий погнав коня за князем.

Малко і Петро оглянули один одного й усміхнулись. Петро був парубіка 
годів двадцяти, з себе гарний і дивився весело.
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вже чув, що на зиму, скоро замерзне, збирається він походом, тільки не 
відано було напевно, куди. Якийсь поважний дід голосно казав: 

— На війну, то на війну, а при сій нагоді треба єму сказати й за митників. 
Сего не бувало, щоб з дальніх возів збирали мито, хто віддав на шляхах.

З ним згоджувались. Хтось згадував, що з Вишгорода люде прийшли 
й скаржаться на тивуна, що весільну куницю підвищує неправедно. Зга-
дували ще щось. 

— Лучче було б не йти, а зробити віче на Поділлі. Там вільніше було 
б з князем побалакать. Вернімось та пошлем сказати князю, що єго на 
торговищі ждемо, — радив хтось.

Але нема чого й думать завернути таку лаву людей.
Коло Софії на майдані, перед двором княжим, і до Десятинної* вже 

була сила народу, а все прибувало. Малко пробився наперед, до Святої 
Софії, що збудував тому годів з тридцять Ярослав, і стояв, задивившись 
на ту церкву величну. За ним видко було монастирі — Св. Юрія і Ірини, а 
далі стремів високий золотий купол Золотих воріт; тоді вони справді були 
золоті — весь верх вкритий золотою бляхою, й церква Благовіщення, що 
стояла на їх, навіть з боків золотом цяцькована. З другого боку вишилась 
величезна церква Десятинна Володимирова, ще більша від Софії. 

Так пройшов якийсь час. Нарешті знову засурмили.
— Князь іде, князь іде, — крикнули.
Князь Ізяслав справді виїхав з свого двору, круг єго їхали бояре в 

дорогих убраннях, з золотими ланцюгами на шиї, спереду й ззаду багато 
дружини. Він під’їхав і зійшов на сходці Святої Софії, віддавши коня отроку. 
Се був високий на зріст і гарний білявий чоловік, годів було єму з сорок; 
борода була обстрижена, тільки здорові вуса. На єму був синє-злотистий 

1 Завбільшки з полтинника, тільки тонший і ширший.

каптанець, дорогим міхом обшитий, а зверху, на лівому плечі — керея, 
также злотиста, на поясі висів довгий меч, обцяцькований золотом. Ізяслав 
вийшов, зняв шапку й, уклонившися, сказав:

— Поздоров, Боже, громаду.
— Поздоров, Боже, князя, — відповіла громада, бубонячи.
— Закликав вас, пани-брати, щоб про похід поміркувати. Прийшла 

вістка, що за Прип’яттю не гаразд діється, не шанується ятвязький народ, 
і від єго пакості чиняться волостям нашим туровським та пинським. Тож 
міркували ми з боярами нашими і, уповаючи на Бога й Святую Богороди-
цю, — казав князь, уклонившися в бік церкви Богородиці Десятинної, — 
ухвалили йти на їх походом за тиждень. А яка ваша в тім гадка буде?

Гомін піднявся в громаді. Край Малка заговорили кілька: “Що війна, 
що нам до тих ятвягів, нам тут гірше тивуни допікають, аніж ятвяги”. Але 
поки вони говорили, инчі голоси чути стало:

— Ми з тобою, княже, готові.
— То зберайтеся, хто хоче, човнами, хто має, а хто не має, то й конем.
— А от просимо, княже, щоби розсудив нам тивуна вишгородського, — 

заговорив хтось з громади. Але Малко того не слухав. Поки стояв він на 
ринку, поки дивився на величні церкви, на княжу дружину, слухав княжої 
мови, нова думка зростала в єму: “Нізащо не вернусь на хутір до батька, 
зостанусь в Київі, буду служити князю, буду їздити баским конем, як оці 
парубки”. Й скільки сили став пробиватись крізь народ до князя. Але товпа 
односила єго. Князь сідав на коня, щоб їхати, народ повертав від Софії. 
Малко ледве не плакав. Аж разом люде розступились і він побачив перед 
собою двох бояр — один старий, другий молодий; кілька парубків їхало за 
ними. Малко кинувся й ухопив за стремена старіщого.

— Я хочу служити князю, я хочу бути в дружині, — крикнув він.
Хтось з парубків кинувся до єго одігнати, молодший, усміхнувшись, 

сказав:
— Молодий ще, князю в дружину не годишся.
Але старший озвався привітно:
— Не гони єго, Петро, бач, хлопчина бравий який. Звідкіля, молодець?
— З-за Білгорода, з висілка, а звуся Малко, — сказав Малко бадьоро.
— Земляк, знаться, мені. Молодий дуже, та дарма, зате бравий; слу-

хатись будеш?
— Хоч ув огонь, — з запалом сказав Малко.
— Ого, який гарячий! Нащо в огонь, в огонь не треба. Ну, нехай, 

Петро, він іде з тобою, там на городському дворі даси єму коня та й їдьте 
на Угорське. Бувай здоров, хлопче, — і старий погнав коня за князем.

Малко і Петро оглянули один одного й усміхнулись. Петро був парубіка 
годів двадцяти, з себе гарний і дивився весело.



НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ490 491“Діялось се — тому років вісімсот, трохи більше”

— Ну що ж, будем товаришувать, — сказав Петро. — Се тобі по-
щастило, що до нашого боярина попався.

— А як же він зветься? — спитавсь Малко.
— Правда, ти й не знаєш? Се Ян, Вишатин син.
— Вишатин! — скрикнув Малко, згадавши за свого Вишату. Як же 

тут буть, адже він буде єго чекать, шукать по Київу. Й він розказав Петру 
свою справу. Той посміявся.

— Не бійсь, хлопче, сю справу уладнаєм. Поїдем звідси до твого Ви-
шати удвох, то він тебе не затримає.

Вони повернули ув улицю. Один за одним стояли двори значніщих бояр; 
мало хто з їх жив тут, а держали про случай, як треба приїхать до князя 
або що. На дворі Яна вони побачили ще кількох парубків; меж ними були 
і молоді, трохи старіщі од Малка. Петро вивів вороного коника, Малко 
сміливо єго окульбачив* і сів.

— Будуть з тебе люде, — похвалив Петро, — але гайда, поїдем шукати 
твого Вишату. Дивіться, хлопці, знайшовся у єго Вишата-смерд (смердами 
дружина звала простих селян).

— Він не смерд, він сам був у дружині, — з запалом сказав Малко.
— Та добре.
Вони поїхали на торговище й незабаром знайшли Вишату коло ваги, 

він важив віск купцеві і сперечався з чоловіком, що відбирав гроші за вагу. 
Почувши від Малка, що він зостається, Вишата тяжко задумався. Воно, 
звісно, Малку краще буде в Київі, ніж киснуть на хуторі, але ж старий 
Радко ще скаже на єго, що збив сина з пантелику.

— Ну, годі, — сказав Петро. — А коли будеш шукать небожа, так 
питайся Яна Вишатича.

— Ге, я єго знаю, та й він мене знає, спитай єго. Ну, щасти тобі, Боже, 
Малку.

І Малко з Петром поїхали на новосілля.
Дворище Яна було недалеко Дніпра. За Оскольдовою могилою*, де 

стояла церква Св. Миколи, був княжий двір на Угорському, звідси дорога 
понад берегом ішла на Видубичі, і над дорогою трохи далі, в лощині, була 
стара дідівська оселя Вишатиного роду. Вони були давні київські мешканці, 
ніхто не пам’ятав, щоб вони звідкись прийшли, і старий Вишата любив тим 
похвалятись:

— Ми не якісь заволоки, по світу не волочились, як оці дуби, з русь-
кого ґрунту виросли.

Правда, на княжій службі довелось Вишаті і єго дітям посадникувати* і 
по далеких краях, але там вони не задержувались, і з першої нагоди вертали 
на свою батьківщину, в Київщину. Тут у їх були широкі ґрунти, чимало за-
купнів і рабів. За часи печенезького пополоху, коли вони зруйновали чисто 

землю понад Россю, й звідти люде мусили переходити далі на північ, в лісові 
краї, куди не заходила печенезька орда, під Київ і за Київ, багато люду 
мусило закладатися за бояр і заможних людей, не маючи спроможности 
на своє хазяйство сісти. Дехто щасливіший та справніший, поробивши у 
хазяїна, з часом спромагався і на власне хазяйство, инчий затягався й наві-
ки зоставався закупом, найбільше, як хто позичав на своє хазяйство та не 
щастило відробить. Землі, правда, купувати не треба було, але випалити 
ліс, зготувати ниву, завестися хазяйством — не з голими руками. Дехто і з 
доброї волі не квапився на власне господарство. Все-таки, закупом бувши, 
був він вільним, хоч і не зовсім, робив з копи, або що, і за значним боярином 
жилося безпечніше. Невольників же здебільше приводили з походів, в полон 
беручи. Вишата ніколи не продавав їх, як робили инчі, в Крим або Грецію, 
а осаджував на своїх ґрунтах. Попадали также в неволю і земляки — хто 
позики не міг заплатить, кого за провину в неволю віддано; закуп, як хтів 
втікти від хазяїна.

Господарство було велике у Вишатиних синів. Немало посилали вони 
меду і воску Дніпром униз, в Крим та Грецію, і в Німеччину. І инші за-
можні бояре київські не тільки господарювали, а й торговлю вели чималу. 
З своїх ґрунтів хліб посилали на продаж у “верхні” землі, Дніпром — в 
Смоленськ і Новгород, а звідти й далі — на Балтицьке море, натомість 
привозили звідти дорогі міхи, що “верхні” мешканці міняли у різних пів-
нічних народів, зуби морських звірів північних — моржів, золото й срібло, 
що привозили з-за гір Уральських, з Сибірі, а також товари німецькі. Ті 
дорогі міхи й кість посилали Дніпром униз у землі грецькі, в Крим, в Малу 
Азію і в саму Грецію; раніш посилали також в краї персидські і далі — в 
Азію, але як Святослав остаточно поруйнував Хозарське царство й городи 
персидські по Каспійському морю*, торговля та якось затихла. Зате од-
правляли великі ватаги на захід, в Угорщину, в Німеччину; посилали віск, 
міхи, также рабів, а звідти — дорогі оксамити, золоті убрання, привозили 
й припаси церковні, ікони й книги. Ті ж бояре часом і в князя в дружині 
служили, а то, подякувавши князю, верталися на своє господарство.

Старого Вишати не було живого, коли Малко в Київі опинився. Ян був 
перед тим посадником на Волині, але відпросився у князя погосподарювати, 
бо не було кому приглянути — менчий брат Путята также посадникував в 
Ізяславських волостях. Ян жив найбільше в Київі, виїздячи часом то туди, 
то сюди на свої ґрунти подивитися на хазяйство. Жив він у Київі роз-
кішно й любив похвалитися своїм багатством. Просторий будинок єго на 
Угорському стояв на широкому дворі, навколо заставленому шпихлірами, 
коморами, льохами та хатами гля людей. А було люду чимало. Були не-
вільна челядь коло коней, коло корів, коло городу й чималого саду, були 
й вільні парубки-“отроки”, або “дітські”, й літні люде. Вони й хазяйство 
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— Ну що ж, будем товаришувать, — сказав Петро. — Се тобі по-
щастило, що до нашого боярина попався.

— А як же він зветься? — спитавсь Малко.
— Правда, ти й не знаєш? Се Ян, Вишатин син.
— Вишатин! — скрикнув Малко, згадавши за свого Вишату. Як же 

тут буть, адже він буде єго чекать, шукать по Київу. Й він розказав Петру 
свою справу. Той посміявся.

— Не бійсь, хлопче, сю справу уладнаєм. Поїдем звідси до твого Ви-
шати удвох, то він тебе не затримає.

Вони повернули ув улицю. Один за одним стояли двори значніщих бояр; 
мало хто з їх жив тут, а держали про случай, як треба приїхать до князя 
або що. На дворі Яна вони побачили ще кількох парубків; меж ними були 
і молоді, трохи старіщі од Малка. Петро вивів вороного коника, Малко 
сміливо єго окульбачив* і сів.

— Будуть з тебе люде, — похвалив Петро, — але гайда, поїдем шукати 
твого Вишату. Дивіться, хлопці, знайшовся у єго Вишата-смерд (смердами 
дружина звала простих селян).

— Він не смерд, він сам був у дружині, — з запалом сказав Малко.
— Та добре.
Вони поїхали на торговище й незабаром знайшли Вишату коло ваги, 

він важив віск купцеві і сперечався з чоловіком, що відбирав гроші за вагу. 
Почувши від Малка, що він зостається, Вишата тяжко задумався. Воно, 
звісно, Малку краще буде в Київі, ніж киснуть на хуторі, але ж старий 
Радко ще скаже на єго, що збив сина з пантелику.

— Ну, годі, — сказав Петро. — А коли будеш шукать небожа, так 
питайся Яна Вишатича.

— Ге, я єго знаю, та й він мене знає, спитай єго. Ну, щасти тобі, Боже, 
Малку.

І Малко з Петром поїхали на новосілля.
Дворище Яна було недалеко Дніпра. За Оскольдовою могилою*, де 

стояла церква Св. Миколи, був княжий двір на Угорському, звідси дорога 
понад берегом ішла на Видубичі, і над дорогою трохи далі, в лощині, була 
стара дідівська оселя Вишатиного роду. Вони були давні київські мешканці, 
ніхто не пам’ятав, щоб вони звідкись прийшли, і старий Вишата любив тим 
похвалятись:

— Ми не якісь заволоки, по світу не волочились, як оці дуби, з русь-
кого ґрунту виросли.

Правда, на княжій службі довелось Вишаті і єго дітям посадникувати* і 
по далеких краях, але там вони не задержувались, і з першої нагоди вертали 
на свою батьківщину, в Київщину. Тут у їх були широкі ґрунти, чимало за-
купнів і рабів. За часи печенезького пополоху, коли вони зруйновали чисто 

землю понад Россю, й звідти люде мусили переходити далі на північ, в лісові 
краї, куди не заходила печенезька орда, під Київ і за Київ, багато люду 
мусило закладатися за бояр і заможних людей, не маючи спроможности 
на своє хазяйство сісти. Дехто щасливіший та справніший, поробивши у 
хазяїна, з часом спромагався і на власне хазяйство, инчий затягався й наві-
ки зоставався закупом, найбільше, як хто позичав на своє хазяйство та не 
щастило відробить. Землі, правда, купувати не треба було, але випалити 
ліс, зготувати ниву, завестися хазяйством — не з голими руками. Дехто і з 
доброї волі не квапився на власне господарство. Все-таки, закупом бувши, 
був він вільним, хоч і не зовсім, робив з копи, або що, і за значним боярином 
жилося безпечніше. Невольників же здебільше приводили з походів, в полон 
беручи. Вишата ніколи не продавав їх, як робили инчі, в Крим або Грецію, 
а осаджував на своїх ґрунтах. Попадали также в неволю і земляки — хто 
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втікти від хазяїна.
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Азію, але як Святослав остаточно поруйнував Хозарське царство й городи 
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НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ492 493“Діялось се — тому років вісімсот, трохи більше”

доглядали, і боярських дітей, і з боярином їздили, при єму урядникували, 
бували тивунами, мечниками, писарями тощо.

Малко скоро оглядівся на боярськім дворі й познаємився з инчими 
отроками й людьми, й челядниками, і через кілька днів, як свій, сидів коло 
огнища, коли варили куліш гля людей, смажили мнясо на шашлику, і весь 
люд, вільний і невільний, покінчивши клопіт дневний, розкладалися собі, 
як кому краще, й балакали без кінця, чекаючи вечері. Малку здавалось, 
що він тут давно живе в сій компанії, єго хутір і батькова пасіка одійшли 
кудись далеко, немов млою повились. Там так тихо, сумно, а тут стільки 
люду, так весело. Чого тільки не наслухаєшся, найбільше, як достануть з 
“медуші” доброго меду, та ще й сам боярин злізе з високих сіней та за-
панібрата почне чаркуватись. А то заверне котрий старець з гуслями та 
заспіває якої думи про славні походи, про могутніх борців давніх. Особливо 
Малку сподобалися пісні про князя Святослава. Такого другого воєвника 
не бувало в Руській землі. Звідусіль збирав воєвників хоробрих, і сам був 
хоробрий і прудкий. Не возив з собою ані возів, ані казана, ані мняса не 
варив, а конину чи звірячину, чи воловину покрає тоненько, спече на вугіллі 
й з’їсть; не мав шатра, а повсть підстелить, а в голови — сідло. На кого 
військом ішов, посилав сказати: “Йду на вас!” Зруйновав орду хозарську, 
що на Дону жила й колись з земель руських і з самого Київа дань брала, 
города персидські зруйновав і болгарів дунайських опанував. Послав до 
греків: іду на вас, і город ваш візьму, як і болгарський. А греки схитрували: 
не можемо, кажуть, з тобою битися, візьми дань, скажи тільки, скільки в 
тебе людей, на скількох дань давати. Святослав каже: нас двадцять тисячів, 
а по правді було тільки десять, а він навмисно побільшив. Греки, таке про-
чувши, зібрали сто тисячів, а дані Святославу не дали. Пішов Святослав на 
греків, а ті вивели своє військо. Злякалася Русь, побачивши. А Святослав 
каже: “Нема вже куди дітись, чи волею, чи неволею, мусимо з ним битися, 
та не завдамо сорому землі нашій, поляжемо краще, мертвому сорому нема. 
А доведеться мені полягти, самі за себе гадайте”. І одійшов страх у наших.

— Де, — кажуть, — твоя голова поляже, там і свої покладемо.
Вдарили на греків, билися тяжко, і побігли греки, і став забирати їх 

городи Святослав. Скликає тоді грецький цар бояр своїх, — що робить?, 
а бояре радять:

— Пошли єму золота, оксамиту, чи охочий він до них.
Понесли Святославу, а той ледве глянув.
— Сховайте, — каже хлопцям.
Знову посилають, і на сей раз зброю всяку. Побачив Святослав і ки-

нувся до неї, й дякує цареві. Розказали царю, а бояри й кажуть єму:
— Годі, се воєвник лютий, коли золотом ганьбує, а на зброю кидається. 

Мусимо єму дань давати.

І Малко думав, що він підросте ще трохи і сам піде в похід, і так само 
буде битись славно. І побачить князь єго здатність, і зробить боярином. 
Адже й із простих людей в бояре виходили; як той хлопець, грабарів син, 
що за Володимира подужав печенезького перебійця й став боярином*.

А тим часом єго приставили до коней, і він їздив з боярином коло 
стремені, обдивлявся в Київі. Товариші приймали єго добре. Один з хлоп-
ців пробував був висміяти Малка яко хуторянина, але Малко за словом 
далеко не ходив і одрізав єму добре. Весело жилось Малкові. Він застав 
ще в Київі щасливіщі часи, коли жилося спокійно і вільно. Після того, як 
Ярослав р. 1036 побив печенегів під Київом, пропав про їх слух. Правда, 
на їх місце прийшли в степи з східніх країн торки, але орда була незначна, 
і як всі три брати Ярославичі спорядили похід на їх 1060 р., чисто ту орду 
розперіщили. За ордою орда сунулася в наші степи з країв азіятських, з-за 
моря Каспійського. Слідом за торками прийшла орда половецька, що так 
тяжко далася взнаки землі Руській. Але тоді ще вона не дала себе знати. 
Тому жилося по селах і на пограниччю спокійно, не боялися, що набіжить 
орда, попалить, поруйнує і в полон забере. Купецькі ватаги вільно ходили. 
Князі-брати жили в згоді меж собою, тільки небожат своїх та інших роди-
чів обділювали та тискали, але на се мало вважали. В Київі, кажу, жилося 
весело.

Але завірюха насовувалась. Потім вже пригадували, що на заході видно 
було зірку з сяєвом наче кривавим, що сонце мінилося, що в ріці Ситомлі 
під Київом рибалки витягли якусь дитину дивовижну, каліку, і що все те 
віщувало нещастя, й инчі забобони.
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“НЕДАЛЕКО ВЕЛИКОГО ГОСТИНЦЯ 
ЗI ЛЬВОВА ДО ГАЛИЧА...”

I
Недалеко великого гостинця зi Львова до Галича*, на згiр’ю при потоцi, 

що спливав до Зyбpі*, стояла оселя Дмитра прiзвищем Сокольника. 
Так звали його тому, що давнiше він, а перед тим iще й його батько 

були княжими сокольниками. І він i його батько були княжими холопами 
“доможитами”, в домi вихованими; батько Дмитрiв, Радко на iм’я, служив 
сокольницьку службу ще старому королевi Даниловi*. Потiм вiддaв його 
старий король синовi Льву разом з иншими сокольниками, а Лев, осiвшися 
в новозбудованiм Львовi*, посадив його разом з иншими в долинi над 
Щирцем* — вiдтодi й почала прозиватися та осада Сокольниками*. 

Добрий був сокольник старий Радко, знав i хвалив його coбi дуже 
князь Лев, а ще лiпше удався його старший син Дмитро: ніхто не вмів так 
“виконувати”, дресувати молодих соколiв чи кречетiв, так добре коло них 
ходити, так зручно посилати їx на ловах, як він, i дуже любив його князь 
Лев. На ловах пiд Львовом найчастiше посилав він Дмитрову птицю, i не 
було ще випадку, аби вона себе скомпромітувала. Був при тiм статечний 
i порядний. Говорили вже, що по cтapiм тивунi...* що держав соколiй по-
ряд на львiвськiм дворi, не хто инший дiстане його, як Дмитро Радчич, i 
вже завчасу в Сокольниках примазувалися рiжнi далекогляднi полiтики до 
будущого сокольничого, та все ci комбiнациї пiшли прахом, так як i багато 
инших — через женячку Дмитра. 

Було Дмитровi двадцять piк, як одного осіннього дня, посилаючи моло-
дих кречетiв, з товаришом забилися вони аж пiд Звенигород* i yпросилися 
на нiчлiг у одного смерда... в Городиславичах*. Заможний господар гостинно 
прийняв княжих слуг. Непримiтно минула година при вечерi й на вечерi, 
коло джбану свiжозвареного меду, весело балакали сокольники з старим 
господарем i його синами, але Дмитровi очi оберталися все частiше вiд столу 
й кубків, слiдячи за зграбною поставою молодої доньки Марини, що зберала 
вечеру й поралася коло господарства. Впало в око Дмитрові дiвоче лице, 
кapi очи й pyci коси, й не спiшився вiн до Сокольник: дуже радо прийняв 
вiн запросини — лишитися на oбiд i сильно запрошував господаря та його 
синiв — загостити на храм та на братчину на Святу Покрову*. 

Biд того часу якось так все траплялося, що соколи й кречети, й яструба 
Дмитровi дуже часто летiли пiд Звенигород, до Городиславич, i він за ними 
туди мycив подаватися. Не завсiди зaїздив він, щоправда, до хати старого..., 
але не минуло майже й разу, аби не побачив вiн де Марини, найчастiше при 
криницi, пiд горою, пiд вiльхами старими — добре там було коня напоїти та 
й самому напитися, та й забавитися трохи, а диви — й Марина йде по воду. 

Їздив так не раз Дмитро та поїв коня в Городиславичах, та й спитався 
одного разу дiвчини — чи не пiшла б вона за нього. Зашарiлася дiвчина 
та й очi спустила. 

Пiшов Дмитро з тим же до старого..., оповiв йому та й спитався, чи має 
cвaтiв посилати. Мовчки вислухав його ..., помовчав та й, пiдвiвши свою 
сиву голову, сказав Дмитровi:

— Любий ти минi, сину, й радий би я тебе за зятя мати, та не можна 
тому статися. Хоч би тебе князь i золотом поковав, та таки ти княжий 
холоп. Не винен ти тому, та й я також, але дитини в неволю не да[м] i не 
хочу, щоб мої внуки були холопами. 

І так вiн то сказав сильно, що Дмитровi й слова вiдповiдi не знайшлося. 
Поклонився й пiшов, та просто й поїxав собi до Сокольник: не стало серця 
й дiвчинi сказать про батькову вiдповiдь, aнi в очi її глянути. 

Три днi по тому шибався Дмитро з своїм конем по лiсах i горах, не їв 
i не пив, i коня мало не збавив. Залiзом затяжiла на cepцi йому вiдповiдь 
старого..., а то тим тяжше, що не знаходив він проти неї слова опору. 
Вирiсши в неволi, в добрi й привiллю, не чув вiн ніколи досi на собi пут 
неволi — було то тiльки слово, звук порожнiй, аж тепер сей невiльничий 
ретязь так якби на шиї почув. Правду каже старий — хоч князь його зо-
лотом окує, невiльник він тiльки та й годi. Нема йому волi, нема дороги й 
самому, а що вже та й казати, аби з собою та й вiльну людину неволити. 
Сто раз правду каже старий... 

Вернувся він до Сокольник, а та гадка йому з голови не виходить. І що 
то зробити — не знати. Якби тiльки про нього мова йшла, от коротка б 
рiч була: не подивився б на княжi золотом шитi кафтани, срiблом набиванi 
зброї, кинув би все та й пiшов світ за очi — за волею, свободою. Та що ж 
тодi з Мариною. Aнi з собою взяти, aнi тут лишити... 

Гей, дiвчино, маковий, червоний цвiте. 
Iзв’язала єси мене, прив’язала єси мене — aнi пiти, aнi жити. 

Помiтив i тивун ..., що з Дмитром якась відміна сталася — до себе 
став неподiбний, i в нарядi нема вже давнього ладу. Любив його, тож i не 
сказав, не дорiкнув нiчого при людях, лише сам на сам спитався: 

— Що тобi сталося, Дмитре, чи тебе наврочено, чи ти хорий?.. 
І розповiв йому Дмитро все, як батьковi, та i щирiше, як батьковi, — 

про своє сватання й вci свої гадки. Насупився ..., i він був невiльник, хоч 
i тивун, княжий улюбленець, i в його вiдiзвалося в дyшi те, що виносив в 
собi тепер Дмитро, та нiчого не сказав йому про те. Подумав та й каже. 

— Що ж, сину, треба щось пробувати, та тiльки тобi нiхто в тім не 
поможе, окрім князя. 

— З князем?!.. — аж скинувся Дмитро вiд тих слiв, а ... [тивунові] 
усмiх полiз з-пiд yciв по виду. 
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“НЕДАЛЕКО ВЕЛИКОГО ГОСТИНЦЯ 
ЗI ЛЬВОВА ДО ГАЛИЧА...”

I
Недалеко великого гостинця зi Львова до Галича*, на згiр’ю при потоцi, 

що спливав до Зyбpі*, стояла оселя Дмитра прiзвищем Сокольника. 
Так звали його тому, що давнiше він, а перед тим iще й його батько 

були княжими сокольниками. І він i його батько були княжими холопами 
“доможитами”, в домi вихованими; батько Дмитрiв, Радко на iм’я, служив 
сокольницьку службу ще старому королевi Даниловi*. Потiм вiддaв його 
старий король синовi Льву разом з иншими сокольниками, а Лев, осiвшися 
в новозбудованiм Львовi*, посадив його разом з иншими в долинi над 
Щирцем* — вiдтодi й почала прозиватися та осада Сокольниками*. 

Добрий був сокольник старий Радко, знав i хвалив його coбi дуже 
князь Лев, а ще лiпше удався його старший син Дмитро: ніхто не вмів так 
“виконувати”, дресувати молодих соколiв чи кречетiв, так добре коло них 
ходити, так зручно посилати їx на ловах, як він, i дуже любив його князь 
Лев. На ловах пiд Львовом найчастiше посилав він Дмитрову птицю, i не 
було ще випадку, аби вона себе скомпромітувала. Був при тiм статечний 
i порядний. Говорили вже, що по cтapiм тивунi...* що держав соколiй по-
ряд на львiвськiм дворi, не хто инший дiстане його, як Дмитро Радчич, i 
вже завчасу в Сокольниках примазувалися рiжнi далекогляднi полiтики до 
будущого сокольничого, та все ci комбiнациї пiшли прахом, так як i багато 
инших — через женячку Дмитра. 

Було Дмитровi двадцять piк, як одного осіннього дня, посилаючи моло-
дих кречетiв, з товаришом забилися вони аж пiд Звенигород* i yпросилися 
на нiчлiг у одного смерда... в Городиславичах*. Заможний господар гостинно 
прийняв княжих слуг. Непримiтно минула година при вечерi й на вечерi, 
коло джбану свiжозвареного меду, весело балакали сокольники з старим 
господарем i його синами, але Дмитровi очi оберталися все частiше вiд столу 
й кубків, слiдячи за зграбною поставою молодої доньки Марини, що зберала 
вечеру й поралася коло господарства. Впало в око Дмитрові дiвоче лице, 
кapi очи й pyci коси, й не спiшився вiн до Сокольник: дуже радо прийняв 
вiн запросини — лишитися на oбiд i сильно запрошував господаря та його 
синiв — загостити на храм та на братчину на Святу Покрову*. 

Biд того часу якось так все траплялося, що соколи й кречети, й яструба 
Дмитровi дуже часто летiли пiд Звенигород, до Городиславич, i він за ними 
туди мycив подаватися. Не завсiди зaїздив він, щоправда, до хати старого..., 
але не минуло майже й разу, аби не побачив вiн де Марини, найчастiше при 
криницi, пiд горою, пiд вiльхами старими — добре там було коня напоїти та 
й самому напитися, та й забавитися трохи, а диви — й Марина йде по воду. 

Їздив так не раз Дмитро та поїв коня в Городиславичах, та й спитався 
одного разу дiвчини — чи не пiшла б вона за нього. Зашарiлася дiвчина 
та й очi спустила. 

Пiшов Дмитро з тим же до старого..., оповiв йому та й спитався, чи має 
cвaтiв посилати. Мовчки вислухав його ..., помовчав та й, пiдвiвши свою 
сиву голову, сказав Дмитровi:

— Любий ти минi, сину, й радий би я тебе за зятя мати, та не можна 
тому статися. Хоч би тебе князь i золотом поковав, та таки ти княжий 
холоп. Не винен ти тому, та й я також, але дитини в неволю не да[м] i не 
хочу, щоб мої внуки були холопами. 

І так вiн то сказав сильно, що Дмитровi й слова вiдповiдi не знайшлося. 
Поклонився й пiшов, та просто й поїxав собi до Сокольник: не стало серця 
й дiвчинi сказать про батькову вiдповiдь, aнi в очi її глянути. 

Три днi по тому шибався Дмитро з своїм конем по лiсах i горах, не їв 
i не пив, i коня мало не збавив. Залiзом затяжiла на cepцi йому вiдповiдь 
старого..., а то тим тяжше, що не знаходив він проти неї слова опору. 
Вирiсши в неволi, в добрi й привiллю, не чув вiн ніколи досi на собi пут 
неволi — було то тiльки слово, звук порожнiй, аж тепер сей невiльничий 
ретязь так якби на шиї почув. Правду каже старий — хоч князь його зо-
лотом окує, невiльник він тiльки та й годi. Нема йому волi, нема дороги й 
самому, а що вже та й казати, аби з собою та й вiльну людину неволити. 
Сто раз правду каже старий... 

Вернувся він до Сокольник, а та гадка йому з голови не виходить. І що 
то зробити — не знати. Якби тiльки про нього мова йшла, от коротка б 
рiч була: не подивився б на княжi золотом шитi кафтани, срiблом набиванi 
зброї, кинув би все та й пiшов світ за очi — за волею, свободою. Та що ж 
тодi з Мариною. Aнi з собою взяти, aнi тут лишити... 

Гей, дiвчино, маковий, червоний цвiте. 
Iзв’язала єси мене, прив’язала єси мене — aнi пiти, aнi жити. 

Помiтив i тивун ..., що з Дмитром якась відміна сталася — до себе 
став неподiбний, i в нарядi нема вже давнього ладу. Любив його, тож i не 
сказав, не дорiкнув нiчого при людях, лише сам на сам спитався: 

— Що тобi сталося, Дмитре, чи тебе наврочено, чи ти хорий?.. 
І розповiв йому Дмитро все, як батьковi, та i щирiше, як батьковi, — 

про своє сватання й вci свої гадки. Насупився ..., i він був невiльник, хоч 
i тивун, княжий улюбленець, i в його вiдiзвалося в дyшi те, що виносив в 
собi тепер Дмитро, та нiчого не сказав йому про те. Подумав та й каже. 

— Що ж, сину, треба щось пробувати, та тiльки тобi нiхто в тім не 
поможе, окрім князя. 

— З князем?!.. — аж скинувся Дмитро вiд тих слiв, а ... [тивунові] 
усмiх полiз з-пiд yciв по виду. 
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Запримiтив Дмитро той ycмix, i так, якби огонь хто йому приложив. 
Цiлий світ би пройшов, а тут на саму думку — до князя звернутися — на-
страшився. “Видко, таки холопська кров в минi”, — подумав i сказав як 
міг спокiйнiше:

— Що ж, як з князем, то й з князем. 
— Так, сину, проси, нехай тебе пустить, чи викупитися позволить.  

І наш князь не все поб’є, а часом i пожалує. 
Дiйсно, грiзний був князь Лев. Не вмів він дарувати, хто б то iшов 

проти нього, ставав йому на дорозi. Свiжа в пам’ятi була iсторія, як він з 
власної руки вбив на <пapi> свого приятеля й кума князя литовського, 
Войшелка*, пригадавши собi, що не йому, а братовi Шварну* записав вiн 
своє князiвство. Та покiрних i послушних, а особливо слуг вiрних, вмів вiн i 
жалувати. Недурно княжий дяк Полікарп з Дорогобужа*, що довго служив 
йому i бачив його не раз i гнiв, i ласку, зложив про нього таку припiвку: 

Лев рыкаяй на врагы, отець благъ на другы
Яко же врагы страшаше, тако же своя слугив миловаше.

Знав се й Дмитро, й постановив таки спробувати з князем справи. 
Можливiсть якогось виходу з теперiшнього положення додало йому духу, так 
що по кiлькох тих тижнях він зiбрався до Городиславич повидати Марину.

Зблiдла й сплакалася та, побачивши Дмитра: по тім вiд’їздi, довго не 
бачивши його, думала, що він вже закинув гадку про неї. Дмитро повiв її 
свої гадки i тугу, оповiв i свiй плян про князя. Biн постановив скористати з 
нагоди, яку дадуть йому великi лови, що мали вiдбутися восени пiд Льво-
вом, i говорити з князем. 

Сей плян потiшив i Марину. 
Пройшло пара мiсяцiв. Настала й осiнь. 
Ох, гучнi лови урядив князь Лев того року пiд Львовом. І тепер ще 

серце старого сокольника стрепенеться, як пригадає він їх, хоч стiльки ба-
чив він на своїм віку тих княжих ловiв рiзних князiв, не тiльки в Галицькiй 
землi, а й по инших землях. 

Багато з’їхало[ся] князiв й паньства. Приїхав молодий князь Юрій 
Львович* з Холма з молодою жiнкою*, що незадовго привiз з далекої 
пiвночи, з холодного Суздалю. Цiкaвo розглядалася молода княгиня в 
тутешнiх звичаях i обичаях та прислухалася иншiй полудневiй мовi i вимовi. 
Приїхав брат князя Льва Мстислав*, i степенний князь ... зi своїми бояра-
ми. Був i угорський королевич ..., i польськi князi ..., i багато з ними панiв 
на баских конях i в дорогих уборах, а ще дорогшими пишалися перед ними 
бояре й отроки князя Льва. Амбiтний був на тім покiйник, i не дав би себе 
нi в чiм перебiгти — нi в конях, нi в зброях, нi в дорогих уборах. 

Кiлька тижнiв тривали лови. Били мeдведів пiд Бiбркою*, ловили 
зaйцiв тенетами пiд Щекотовим*, а кiнчила се соколина забава пiд Город-

ком*. На широких ставах i мочарах... жили й ховалися табуни лебедiв в 
затишних заповiдних мicцях, i на них уряджено тепер лови. Вибранi княжi 
сокольники з-пiд Львова, з-пiд Звенигорода й Перемишля, в рiжнобарвних 
кафтанах, прошиваних золотом, в борсукових шапках, на дорого убраних 
конях, пiднесли птиць визначнiшим гостям. Стрiлою високо злiтали оцi 
кречети й потiм, як камінь, перевертаючися в повiтрю, злiтали на бiлих 
лебедiв. Отроки на проворних конях ловили й добивали недобитих птиць... 
Во весь голос похваляли гості добру школу й порядний поряд його соколиної 
охоти, зручнiсть i проворнicть його ловцiв i отроків. Дуже був розвеселий 
i утiшений князь Лев. 

Вiн пускав i сей раз Дмитрових птиць i сказав йому по особливо 
щасливiй посилцi. 

— Завсiди був ти, сину, минi милий, а сей раз догодив найбiльше. 
Xотів би я тобi щось зробити — та скажи вже сам, що ти xотів би мати? 

Ухопився Дмитро за сю нагоду. 
— Княже мiй, господине! Радий був я тобi завсiди служити, як i бать-

ко мiй служив, i радий служити до cмерті, тiльки зроби минi ласку, зроби 
мене вiльним, аби служив тобi не яко холоп з неволi, а як вiльний слуга з 
доброї волi. 

Насупився на тi слова князь Лев i жила йому на чолi набiгла. Недобрий 
то був знак i острах пiшов по боярах i отроках наоколо. 

— Чим же тобi перехтілося холопом моїм бути? Чи скривдив тебе хто? 
Чи забракло тобi чого? 

— Княже мiй, господине, не гляди на мене, як лев на ягня, а зглянься 
на мою бiдy, як батько на дитя. Не забракло минi нiчого з ласки твоєї, є в 
мене всього на достатку, та спала минi туга по дiвчинi, та вона не пiде за 
холопа, а без неї минi не ясний бiлий світ, aнi милi твої княжi соколи, aнi 
твоя, княже, потiха... 

Втихомирило княже серце таке щире слово, iзм’як князь Лев. Поговорив 
з тивуном i, закликавши дяка свого Владичка, казав йому списати граматку:

“В iм’я Боже! Аз князь Лев, син короля, внук Романов, пустив мого 
холопа Дмитра, Радкового сина, сокольника, i чиню його вiльним з дiтьми 
його. А дав йому за службу єго притереб1 мiй в лiсi над Зуброю за Ольшаним 
болотом, в обель, вiчно. А хто слово се моє порушит, судитися буде зi мною 
перед Богом. А писав се княж[ий] писар Iван дяк, прозвищем Владичка, в 
лiто шicть тисяч вісімсот...”2

З сею грамотою Дмитро зараз, другого дня рано, по скiнчених ловах, 
погнав до Городиславич. Коли городиславицький прочитав її перед [ста-
рим]... той страшенно зрадiв: 

1 Новорозроблений під ріллю ґрунт.
2 Від Хреста тисяча двісті...
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Запримiтив Дмитро той ycмix, i так, якби огонь хто йому приложив. 
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проти нього, ставав йому на дорозi. Свiжа в пам’ятi була iсторія, як він з 
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Пройшло пара мiсяцiв. Настала й осiнь. 
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сокольники з-пiд Львова, з-пiд Звенигорода й Перемишля, в рiжнобарвних 
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болотом, в обель, вiчно. А хто слово се моє порушит, судитися буде зi мною 
перед Богом. А писав се княж[ий] писар Iван дяк, прозвищем Владичка, в 
лiто шicть тисяч вісімсот...”2

З сею грамотою Дмитро зараз, другого дня рано, по скiнчених ловах, 
погнав до Городиславич. Коли городиславицький прочитав її перед [ста-
рим]... той страшенно зрадiв: 

1 Новорозроблений під ріллю ґрунт.
2 Від Хреста тисяча двісті...



НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ498 499

— Видно, маєш у Бога щастє, Дмитре, а минi коли б якнайдовше з 
нього тiшитись! 

Зараз змовили при cyciдax Марину за Дмитра, краяли <пир>1 i щед-
ро полили ci заручини медом, а за два тижнi було й весiллє, i що вже тодi 
вицiдили меду з княжої медушi2, то вже тяжко й описати було б. Цiлi Со-
кольники ходили “веселi”3 з тої “кози”. 

Марина прийшла на господарство до Сокольникiв i Дмитро додержав 
своєї обiцянки князю Льву: доки жив старий князь, він служив йому со-
кольником справно i вірно, а не став тивуном тiльки тому, що старий князь 
Лев не любив таких служб повiряти вiльним слугам. Тiльки як зложили 
старого князя в марморянiй тpyнi пiд монастирським склепiннєм, а у Львовi 
ciв Юрій Львович i зачали рядити княжим господарством нові, приведенi 
з Холма слуги, поклонився Дмитро новому князевi й пiшов господарити 
на подарованiм йому князем Львом притеребi. 

Пiшов не з порожнiми руками. Холопи, по праву, не могли мати нiякого 
майна, але у князiв i бiльших бояр стояли не раз дуже добре, лiпше часом вiд 
свобiдних смердiв. Дмитро зроду належав до заможного дому i помножив 
батькiвщину по батьковій cмepтi. Тепер був час пустити в рух ci засоби. З 
Дмитра вийшов завзятий господар. Piк у piк корчуючи лic довкола своїх 
“притеребiв”, він розширяв усе свої засiви й ciножаті, i згодом посадив 
одну, а далi й другу родину пiдсусiдкiв, завiв худобу. На гopi в лiсi заложив 
пасiку — тридцять бортних дерев було в ній. На потоцi з’явився млин — 
спочатку маленький, а далi побiльшений — на два колеса, а третю ступу. 
Задоволеним оком споглядав на сей зрiст господарства Дмитро, мiркуючи, 
що будуть мати чим господарити його дiти. 

ІІ
Дмитро мав двох синiв: старшому — двадцять, меншому минуло 

вiсiмнадцятий. Були й старшi, та ще в маленькостi повмирали, окpiм одної 
доньки, давно виданої замiж в сусiднє село й вiддiленої. 

Тужив Дмитро, ховаючи старших синiв, зате ci молодшi йому удали-
ся — то вже кождий мycив йому признати. Таких проворних, сильних, 
метких парубкiв нелегко було знайти в околицi. Старший навіть був добре 
письменний. Був то амбiтний хлопчина, що не зносив, аби хтось мав перед 
ним першенство, i не терплячи, що поповi сини хвалилися перед иншими 
сiльськими своїми товаришами своєю “грамотою”, напер на батька, щоб 
той i його дав у науку. 

1 Ритуальний звичай при заручинах.
2 Пивниця на мед.
3 Так делікатно говорилося про п’яних.

МІЛІОН
(З дневника)

1 квiтня. Я переїхав сьогодня на нове помешканнє: запримiтив його 
ще торік, дуже мені впали до вподоби ci яри, вкритi некультивованим ви-
шняком, се подвiр’є маломiстечкове, застелене морiжком, — та доперва 
тепер вдалось мeнi його захопити — щоб триматись по змозi якнайдовше. 
Та i перепровадженнє сей раз для мене було менш прикре, нiж звичайно, i 
я справдi стоїчно перетерпiв сокрушенiє моєї софки i покричав на фiрмана 
лише з обов’язку; здається, i фiрман прийняв моє кричання так же фор-
мально i переслухав ще з бiльшим стоїцизмом. 

Але досить про се. Сьогодня бiльше зiбрання з нагоди роковин, i я хочу 
сказати дещо: я виходжу з того, що теперiшнє бабраннє — то грання лише 
в iдею, ut aliquid fiеri videatur [щоб здавалося, наче щось робиться], i з сим 
треба раз покiнчити, вареникофилiв ми не потребуєм, а правдивi сторон-
ники най вiзьмуться за роботу — як за роботу справдi, не оглядаючись на 
“обставини” i “лихолiттє”. Ширити iдею в масах треба на широкий розмiр 
i застановиться над призбираннєм фондiв. Народня робота, що оперує со-
тками замiсть мiліонiв, — се карикатура. Але вже час йти.

2 [квітня]. Вчорашнi сходини “удалися”, себто ми заспiвали й 
розiйшлись... 

Сказали славословiя всім “стовпам” по черзi i “пару теплих слiв” для 
народа, за те спорожнили престрашенну батарею фляшок. Utile cum dulci 
[корисне з приємним]. Я, розумiється, теж дiстав великi брови i штурканнє 
чарками з гурмою патрiотiв, але... Так iти далi не можна. Був i дядько, сей 
вар[е]ничайший патрiот, щось хтів казати мені й просив прийти в суботу. 
То ще цiкавий тип. Мати такі здiбности, таке розумiння cвiтy, такі колiґацiї 
й таке независиме становище, й так ганебно-пасивно коритись перед “об-
ставинами” i шкурним iнтepecaм жертвовати все — та й не шкурним — а 
сибаритським.

4 [квітня]. Був вчора у дядька. Цiкава рiч! Омеляненко, теперiшнiй 
ректор, приятель дядька, здається, вiд власних хрестин, питався його, чи 
би я не пiшов на надзвичайного* до Гурієва*, де реформують унiверситет 
на нове копито i виганяють старий перзональ, тож потрiбують “людей без 
забобонiв”. Назбирали з ycix унiверситетiв тих беззабобонних, як ватагу 
кондотьєрську*. Розумiється, я подякував*. Дядько дуже здивувався. 

— Пiшов Терентьєв, автор радикальних статей про централiзм, i Де-
ментьєв, той що... 

— І наш славний патрiот Слимаченко i “непримиренний” Робаченко. 
— Тож то я й не розумію, чому б i тобi?.. Вiдразу надзвичайним, чого 

ти тут ледве чи дiждешся i за п’ять лiт. 

Міліон
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метких парубкiв нелегко було знайти в околицi. Старший навіть був добре 
письменний. Був то амбiтний хлопчина, що не зносив, аби хтось мав перед 
ним першенство, i не терплячи, що поповi сини хвалилися перед иншими 
сiльськими своїми товаришами своєю “грамотою”, напер на батька, щоб 
той i його дав у науку. 

1 Ритуальний звичай при заручинах.
2 Пивниця на мед.
3 Так делікатно говорилося про п’яних.

МІЛІОН
(З дневника)

1 квiтня. Я переїхав сьогодня на нове помешканнє: запримiтив його 
ще торік, дуже мені впали до вподоби ci яри, вкритi некультивованим ви-
шняком, се подвiр’є маломiстечкове, застелене морiжком, — та доперва 
тепер вдалось мeнi його захопити — щоб триматись по змозi якнайдовше. 
Та i перепровадженнє сей раз для мене було менш прикре, нiж звичайно, i 
я справдi стоїчно перетерпiв сокрушенiє моєї софки i покричав на фiрмана 
лише з обов’язку; здається, i фiрман прийняв моє кричання так же фор-
мально i переслухав ще з бiльшим стоїцизмом. 

Але досить про се. Сьогодня бiльше зiбрання з нагоди роковин, i я хочу 
сказати дещо: я виходжу з того, що теперiшнє бабраннє — то грання лише 
в iдею, ut aliquid fiеri videatur [щоб здавалося, наче щось робиться], i з сим 
треба раз покiнчити, вареникофилiв ми не потребуєм, а правдивi сторон-
ники най вiзьмуться за роботу — як за роботу справдi, не оглядаючись на 
“обставини” i “лихолiттє”. Ширити iдею в масах треба на широкий розмiр 
i застановиться над призбираннєм фондiв. Народня робота, що оперує со-
тками замiсть мiліонiв, — се карикатура. Але вже час йти.

2 [квітня]. Вчорашнi сходини “удалися”, себто ми заспiвали й 
розiйшлись... 

Сказали славословiя всім “стовпам” по черзi i “пару теплих слiв” для 
народа, за те спорожнили престрашенну батарею фляшок. Utile cum dulci 
[корисне з приємним]. Я, розумiється, теж дiстав великi брови i штурканнє 
чарками з гурмою патрiотiв, але... Так iти далi не можна. Був i дядько, сей 
вар[е]ничайший патрiот, щось хтів казати мені й просив прийти в суботу. 
То ще цiкавий тип. Мати такі здiбности, таке розумiння cвiтy, такі колiґацiї 
й таке независиме становище, й так ганебно-пасивно коритись перед “об-
ставинами” i шкурним iнтepecaм жертвовати все — та й не шкурним — а 
сибаритським.

4 [квітня]. Був вчора у дядька. Цiкава рiч! Омеляненко, теперiшнiй 
ректор, приятель дядька, здається, вiд власних хрестин, питався його, чи 
би я не пiшов на надзвичайного* до Гурієва*, де реформують унiверситет 
на нове копито i виганяють старий перзональ, тож потрiбують “людей без 
забобонiв”. Назбирали з ycix унiверситетiв тих беззабобонних, як ватагу 
кондотьєрську*. Розумiється, я подякував*. Дядько дуже здивувався. 

— Пiшов Терентьєв, автор радикальних статей про централiзм, i Де-
ментьєв, той що... 

— І наш славний патрiот Слимаченко i “непримиренний” Робаченко. 
— Тож то я й не розумію, чому б i тобi?.. Вiдразу надзвичайним, чого 

ти тут ледве чи дiждешся i за п’ять лiт. 
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— Можливо, що й нiколи, але скаржитись на “лихолiттє” й самим те 
лихолiттє иншим нести, то трохи неконсеквентно. 

На тiм ся розмова й скiнчилась. Поговорили ще про сходини. 
Розумiється, “обставини”... 

Про сходини говорив сьогодня з Кр. i Мор. Вони годяться, що далi в 
тiй компанiї до нiчого не дiйдеш, треба вибрати здоровшi, енергiчнiшi еле-
менти й з ними робити. Розумiється, вiчне говорення про брак фондiв, але 
стовпи i тут однаково небагато помагають. Хиба для поради. Се все мене 
дуже подражнило; ходив до пiзньої ночи пiд сим парком, що навпроти. 
Дядько казав, що се вiлля Галущенка, i вiн тепер тут мешкає. Чудеснi липи 
починають розвиватись i пахнуть, віє весною. 

6 [квітня]. Був дядько у мене. Омеляненко казав, що я зле записаний, 
i що для мене в тутейшiм унiверситетi слабi вигляди, i радив iти до Гурієва; 
розумiється, дядько умовляв, а я вiдпекувавсь; щоб звести на що инше, го-
ворив з ним про потребу фондiв. Вiн мав стiльки приятелiв межи грошевими 
тузами, яку складку міг би спорудити! Дядько, одначе, на се промовчав, 
зате дав мені спасенну раду (ми ходили хiдником попiд парком): 

— Знаєш що, Iвaнe, як тобi так треба грошей, хочеш, я тобi висватаю 
середню Галущенкiвну, i ти дicтанеш мiліон посагу на задовольненнє своїх 
плянiв. 

Я засмiявся, а він знову: 
— Я не жартую. Я міг би оце, як стоїмо зараз, iти до них з тобою. Ти 

магістрант i мiг би бути в сiй хвилi надзвичайним, значить, представляєш 
“партію”. 

Я подякував його за його родинну прихильнiсть i сказав, що не маю 
охоти йти, бо маю иншу роботу. Розумiється, Галущенкiвни мені не треба, 
але якби можна було з Галущенка здерти що-небудь “на благое учрежденiе”, 
то я б згодився ходити до нього на кождий двунадесятий празник* про-
тягом року. 

7 [квітня]. Везе мені з тою “надзвичайною”, якби з чим добрим. Сьо-
годня [цей абзац перекреслений автором].

8 [квітня]. Вчора був на iменинах у Паращинських, було сила народу, 
багато хлопцiв з породи “розважних” i “добронадiйних”, з чудесними кра-
ватками i фризурами, i вiдповiдних до того панн. Я, може б, i не пiшов, бо 
помалу еманципуюся з рiжних свояцьких обов’язкiв, святочних визитiв i 
iменинних всесожранiй, але сподiвався бачити Aнтонiнy. Дiйсно, вона була 
i я за вечерею седiв коло неї. Говорили за останні події, але якось не йшло. 
Як звичайно, я вертався в досить мінорнім настрої по тому. Звичайно — 
я все незадоволений, розчарований по тiм, як її бачу. Се дивна рiч. Meнi 
здається, що вона менi подобається як дiвчина, але я все не найду ключа до 
її душi, не знайду в нiй чоловiка. Якби, принаймнi, вона могла залюбитися 

в мені, щоб я міг бути певним щодо свого впливу на неї, але се все для мене 
загадка. Я й сьогодня рано був злий i не мав охоти до роботи, хоч мав ранок 
вiльний i навмисно не ходив навіть до бiблiотеки. 

9 [квітня]. Сьогодня був в бiблiотецi, сходжу згори до салi, дивлюсь — 
Терентьєв i Дементьєв, Слимаченко i Робаченко, i Омеляненко з ними — 
вiн же щось нiби за фактора в справi того гурієвського унiверситету. По-
бачивши мене, покиваша глави i помаваша руками своїми*. 

— А от iще один колєга, — возопив Слимаченко. 
— Ходiть, ходiть до нас, юноша, — ласкаво закликав Дементьєв, 

перейнятий свiдомостю свого повисшення на гурієвську катедру. 
— Вареники вiд вас не втiчуть, переседите кiлька pоків мiж німцями та й 

вернетеся знову на свободi забавлятися в сепаратизм, — пoтiшав Терентьєв. 
— Наука космополiтична i не зв’язана нi часом, нi мiсцем, — зауважив 

на се з натиском “непримиренний” Робаченко. 
При тiм вони ласкаво трiпали мене по плечах, а Омеляненко, спогля-

даючи розчуленим оком на сю групу примиренних “крикунiв”, простирав 
над ними дiсницю i шуйцю свою, як би благословляючи їх, без рiжницi 
національностей i напрямiв на служеннє коло жертвенника вседержавного 
лаполизання. 

Наостанку я перервав сю iдилiчну сцену, заявивши Омеляненку, що 
не можу іти до Гурієва i прошу на мене не раховати. Счинився вопль мног, 
Слимаченко з Робаченком почали вичисляти мені вci пенсії, вигоди й ви-
гляди, якi чекають кожного беззабобонного чоловiка в Гурієвi, а Терентьєв 
з Дементьєвим лише змiряли мене очима i вiдiйшли. 

— Козацькi фантазії, — сказав Терентьєв. 
— Недовго потривають, — вiдповiв Дементьєв йому в тон. 
На сім скiнчилось. 
Ага, мав цiкаву розмову з “многонадiйним” Богуном, з яким носяться 

тепер, як з великим свiтилом науки in spe [в майбутньому]. Бачив його в 
бiблiотецi, питав, з котрого фаху буде він кандидувати на стипендію. 

— Я зовсім не думаю, — вiдповiв, — яка користь? Побирати два роки 
жебрацьку стипендію, щоб потiм седiти невiдоме число лiт мaґiстрантом 
i доцентом. Я маю знайомости, й можу бути за кiлька років совiтником 
губер[н]ського правленiя, а потiм i вiце-губернатором. 

10 [квітня]. Сьогодня (недiля) прийшов дядько перед полуднем. 
— Бачив Омеляненка, казав, що ти вирiкся. А я думав, що ти пере-

думаєш i навмисно не казав ще йому. Се чисте божевiллє не взяти катедри 
i зiстатися в повiтрю надалi. 

— Якби мене так iнтересовала кар’єра, я б не чекав катедри в Гурієвi, 
а поїxав би, як зберали волонтерiв туди на посади aдміністрацiйнi. 

Міліон
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— Можливо, що й нiколи, але скаржитись на “лихолiттє” й самим те 
лихолiттє иншим нести, то трохи неконсеквентно. 

На тiм ся розмова й скiнчилась. Поговорили ще про сходини. 
Розумiється, “обставини”... 

Про сходини говорив сьогодня з Кр. i Мор. Вони годяться, що далi в 
тiй компанiї до нiчого не дiйдеш, треба вибрати здоровшi, енергiчнiшi еле-
менти й з ними робити. Розумiється, вiчне говорення про брак фондiв, але 
стовпи i тут однаково небагато помагають. Хиба для поради. Се все мене 
дуже подражнило; ходив до пiзньої ночи пiд сим парком, що навпроти. 
Дядько казав, що се вiлля Галущенка, i вiн тепер тут мешкає. Чудеснi липи 
починають розвиватись i пахнуть, віє весною. 

6 [квітня]. Був дядько у мене. Омеляненко казав, що я зле записаний, 
i що для мене в тутейшiм унiверситетi слабi вигляди, i радив iти до Гурієва; 
розумiється, дядько умовляв, а я вiдпекувавсь; щоб звести на що инше, го-
ворив з ним про потребу фондiв. Вiн мав стiльки приятелiв межи грошевими 
тузами, яку складку міг би спорудити! Дядько, одначе, на се промовчав, 
зате дав мені спасенну раду (ми ходили хiдником попiд парком): 

— Знаєш що, Iвaнe, як тобi так треба грошей, хочеш, я тобi висватаю 
середню Галущенкiвну, i ти дicтанеш мiліон посагу на задовольненнє своїх 
плянiв. 

Я засмiявся, а він знову: 
— Я не жартую. Я міг би оце, як стоїмо зараз, iти до них з тобою. Ти 

магістрант i мiг би бути в сiй хвилi надзвичайним, значить, представляєш 
“партію”. 

Я подякував його за його родинну прихильнiсть i сказав, що не маю 
охоти йти, бо маю иншу роботу. Розумiється, Галущенкiвни мені не треба, 
але якби можна було з Галущенка здерти що-небудь “на благое учрежденiе”, 
то я б згодився ходити до нього на кождий двунадесятий празник* про-
тягом року. 

7 [квітня]. Везе мені з тою “надзвичайною”, якби з чим добрим. Сьо-
годня [цей абзац перекреслений автором].

8 [квітня]. Вчора був на iменинах у Паращинських, було сила народу, 
багато хлопцiв з породи “розважних” i “добронадiйних”, з чудесними кра-
ватками i фризурами, i вiдповiдних до того панн. Я, може б, i не пiшов, бо 
помалу еманципуюся з рiжних свояцьких обов’язкiв, святочних визитiв i 
iменинних всесожранiй, але сподiвався бачити Aнтонiнy. Дiйсно, вона була 
i я за вечерею седiв коло неї. Говорили за останні події, але якось не йшло. 
Як звичайно, я вертався в досить мінорнім настрої по тому. Звичайно — 
я все незадоволений, розчарований по тiм, як її бачу. Се дивна рiч. Meнi 
здається, що вона менi подобається як дiвчина, але я все не найду ключа до 
її душi, не знайду в нiй чоловiка. Якби, принаймнi, вона могла залюбитися 

в мені, щоб я міг бути певним щодо свого впливу на неї, але се все для мене 
загадка. Я й сьогодня рано був злий i не мав охоти до роботи, хоч мав ранок 
вiльний i навмисно не ходив навіть до бiблiотеки. 

9 [квітня]. Сьогодня був в бiблiотецi, сходжу згори до салi, дивлюсь — 
Терентьєв i Дементьєв, Слимаченко i Робаченко, i Омеляненко з ними — 
вiн же щось нiби за фактора в справi того гурієвського унiверситету. По-
бачивши мене, покиваша глави i помаваша руками своїми*. 

— А от iще один колєга, — возопив Слимаченко. 
— Ходiть, ходiть до нас, юноша, — ласкаво закликав Дементьєв, 

перейнятий свiдомостю свого повисшення на гурієвську катедру. 
— Вареники вiд вас не втiчуть, переседите кiлька pоків мiж німцями та й 

вернетеся знову на свободi забавлятися в сепаратизм, — пoтiшав Терентьєв. 
— Наука космополiтична i не зв’язана нi часом, нi мiсцем, — зауважив 

на се з натиском “непримиренний” Робаченко. 
При тiм вони ласкаво трiпали мене по плечах, а Омеляненко, спогля-

даючи розчуленим оком на сю групу примиренних “крикунiв”, простирав 
над ними дiсницю i шуйцю свою, як би благословляючи їх, без рiжницi 
національностей i напрямiв на служеннє коло жертвенника вседержавного 
лаполизання. 

Наостанку я перервав сю iдилiчну сцену, заявивши Омеляненку, що 
не можу іти до Гурієва i прошу на мене не раховати. Счинився вопль мног, 
Слимаченко з Робаченком почали вичисляти мені вci пенсії, вигоди й ви-
гляди, якi чекають кожного беззабобонного чоловiка в Гурієвi, а Терентьєв 
з Дементьєвим лише змiряли мене очима i вiдiйшли. 

— Козацькi фантазії, — сказав Терентьєв. 
— Недовго потривають, — вiдповiв Дементьєв йому в тон. 
На сім скiнчилось. 
Ага, мав цiкаву розмову з “многонадiйним” Богуном, з яким носяться 

тепер, як з великим свiтилом науки in spe [в майбутньому]. Бачив його в 
бiблiотецi, питав, з котрого фаху буде він кандидувати на стипендію. 

— Я зовсім не думаю, — вiдповiв, — яка користь? Побирати два роки 
жебрацьку стипендію, щоб потiм седiти невiдоме число лiт мaґiстрантом 
i доцентом. Я маю знайомости, й можу бути за кiлька років совiтником 
губер[н]ського правленiя, а потiм i вiце-губернатором. 

10 [квітня]. Сьогодня (недiля) прийшов дядько перед полуднем. 
— Бачив Омеляненка, казав, що ти вирiкся. А я думав, що ти пере-

думаєш i навмисно не казав ще йому. Се чисте божевiллє не взяти катедри 
i зiстатися в повiтрю надалi. 

— Якби мене так iнтересовала кар’єра, я б не чекав катедри в Гурієвi, 
а поїxав би, як зберали волонтерiв туди на посади aдміністрацiйнi. 
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— То що инше, але ти займався б наукою й там однаково, а мiг би по 
кiлькох роках вернутись сюди. Xiба ти не бачиш, що в теперiшнix обставинах 
ти однаково нiчого не можеш робити тут. 

— Чому не можу?! 
— Xiбa розбити coбi голову в мур? Одиниця не може переробити 

iсторичного процесу. Все залежить вiд життєвої сили народу: переживе він 
лихолiттє i не пропаде — виграно, не переживе — програно. 

— Але можна в ньому змiцнити або ослаблювати сю життєву силу, 
силу сопротивлення — се щонайменше. Що ж до одиниць, то вони багато 
можуть, коли хочуть. 

Дядька, очевидно, ся розмова знудила і вiн з yтiхою схопився i сказав: 
— А я й забув, я тебе прийшов кликати на вареники, буде Галущенко, 

генерал Рубайло i ти четвертий, зберайся й пiдем! 
— Се на оглядини, — засмiявся я. 
Дядько трохи замiшався. 
— Не на оглядини, але се цiкaвa компанiя i може тобі придатись. 
При тім ми порядно подзвоним чарками, як сього вимагає присутнiсть 

Рубайла. 
Я при тім мав свої гадки щодо можливої користi сих знаємостей i не 

вiдмовлявся, хоч зрозумiв, що дядькови заїхала в голову думка оженити 
мене з Галущенкiвною. Biн, безперечно, мене любить, скiльки позволяє йому 
сибаритська натура, i я навіть певний, що й моя “нерозважнiсть”, як він не 
воює з нею, йому приємна: от, мовляв, якi в нашiм родi є завзятi брикуни, 
чхав на все — й кiнець. 

Коли прийшли, надiйшов Галущенко — йому дуже усмiхалася пер-
спектива бути в маленькiй компанiї разом з Рубайлом, i він з вдячности 
дядькови за посеред[ництво... Далі текст відсутній] .

ЗАПОРОЖЦІ1

(1708–1709)

І2 акт
Полкова рада в Полтаві, на Уведеніє* 1708 р.3 В неприсутности полков-

ника Левенця*, викликаного нагло до Мазепи*, на раду зібрались по його 
наказу полкова і сотенна старшина, бунчукове й значкове товариство, ота-
мани і виборні козаки. Під перезвон звонів на майдан виходить магістрат*, 
духовенство, старшина і офіцери московської залоги*, росквартированої в 
городі. Несуть корогви, бунчуки, полкові клейноди, магістратські і цехові 
знаки. (Можливий комічний інцидент з заблудящим собакою, який все 
попадає під ноги процесії).

Центр майдану заповнений козаками. Навколо глядачі. Звертає увагу 
група молодіжи з Рубаної Слободи: молодий козак Гарасим і заручена за 
нього Настя: приїхали з батьками, боярами, старостами покупити ріжні річи 
на весіллє, що має бути з кінцем тижня. З Настею її брат молодший Івась.

Коли старшина ріжних категорій зайняла свої місця, полковий суддя, 
в неприсутности полковника як “наказний полковник”, відкриває раду і 
вітає зібраних:

— Старшому й меншому товариству, чолом!
Козаки відповідають на привіт. Нак[азний] полковник закликає їх ви-

слухати царські і гетьманські накази; потім всі присутні здіймають шапки, 
і полковий писар починає вичитувать:

— По указу Великого государя, царя всея Росії, Ясновельможний 
Гетьман з старшиною велить: 

З кождих десяти дворів одного кінного до Полтави на другу неділю, 
похід на Польщу, з запасом на два місяці. З кождої сотні п’ятнадцять 
кінних на Литву, з припасом на три місяці, до Полтави на св.Михайла*4 
на кріпосну роботу, з лопатами і всім припасом. З громади п’ять підвод 
на московських ратних людей, післати коней добрих і паробків при них 
порядних. З кожного посполитого двору по осьмачці жита і дві осьмачки 
вівса на консистенцію царським ратним людям.

(Знимки чергуються, представляючи настрої груп, котрі виявляють 
здивованнє і обуреннє, жестикуляцію на адресу президії — старшини, 
жестикуляцію старшини, начальства московської залоги).

1 Цей текст виявив і підготував до першої публікації блаженної пам’яті Мирослав 
Лабунька (1927–2003). Його зауваги щодо особливостей автографа передаємо у по-
сторінкових зносках.

2 Тільки тут ужито римську цифру.
3 “в вересні” — скреслено (“в” залишено).
4 “на Покров” — скреслено.
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Репліки ради:
— Так нас Москва поневолила!
— Наших козаків на Польщу, а тут від московських нема проходу ні 

жінкам, ні дітям.
(Між знимками група Герасима і Насті — їх обуреннє, саркастичні 

жести між собою).
— Запродалась наша старшина1 Москві.
Оден з козаків пробує поставити запитаннє:
— Пане полковнику, а що ж з нашою скаргою, на той полк князя 

Репнина*...
Старшина його зацитькує. Обуреннє росте.
В групі запорожців, присутніх на раді, які агітували серед присутніх, 

аранжується імпровізована трибуна з людських рук (“дзвіниця”), на котру 
вилазить оден з запорожців і починає2 промову:

— Славне товариство, чи Москва нас звоювала, чи ми до неї добро-
вільно пристали?..

На трибуні, серед старшини переполох. Полковник велить своїм асис-
тентам:

— Візьміть його зараз.
Асистенція не важиться супроти загального обуреного настрою, стоїть 

в нерішучости.
Начальник московської залоги, замахнувши кулаком:
— Всі вы здрайцы, и быть вам в отвhтh перед великим государем.
Командує своїм людям:
— Возьмите вы ево!
Московські солдати, взявши багнети перед себе, сунуть через раду до 

запорожців.
Герасим не витримує, бачучи, що козаки так легко пускають москалів, 

і запорожці будуть арештовані. Він хоче говорити. Товариші3 його піді-
ймають на плечі.

— Що ж то, славне товариство! Уже і на раді ми не вільні?.. Не дай-
мося Москві!

Його запал робить вражіннє. Козаки кидаються боронити запорожців. 
Москалів збито, роззброєно. В ріжних кінцях майдану підіймаються по-
дібні ж оратори, як Гарасим. Гарасим з юрбою пробивається на трибуну, 
старшину відтиснено. Гарасим окружений чорняками (простими козаками), 
держить відти промову до ради:

1 Під словом “старшина” — “гетьман”.
2 “держати” — перекреслено.
3 “бояре” — перекреслено.

— Годі нам коритись Москві і московським служальцям.
Настрій росте:
— Не було нашим дідам і під Польщею так гірко, як тепер під Москвою, 

котрій вони добровільно піддались.
Гарасим:
— Треба посилати на Січ, до запорожців та з ними одностайно стати 

против Москви та старшини.
Запорожець, що з’являється на трибуні, заохочує раду, аби скинула 

старшину, запродану Москві, а настановила людей добрих.
Співчуттє. В тім крик:
— Від полковника післанець! Пустіть його на раду. Лист до всього 

товариства.
На трибуні з’являєть[ся] висланець. Полковий писар видрапується на 

трибуну і хоче взяти від нього листа. Запорожці не дають. Виходить мала 
колотнеча за листом, котрий висланець підняв над головою і кричить, що:

— Лист до всього товариства!
Лист разом розчиняють кілька рук і наперерив читають:
— Великі і незносні кривди московські... 
(Вражіннє)!
— Змусили Ясновельможного Гетьмана шукати протекції шведської.
(Ще більше вражіннє)!
— Шведський король присягає, як його дід*, забезпечити свободу і 

незалежність Українського народу.
Полкова старшина появляється на трибуні, розглядаючи лист, підпись, 

писар проголошує:
— Печать і рука полковника, так тому і буть! 
Наказний полковник:
— Так попередні розпорядження уже неважні.
(Вдоволеннє)!
Полковн[ик]:
— Розходіться додому й ждіть наказу. 
Запорожці:
— А будьте готові постояти за свободу. 
Гарасим:
— Дурно її нам ніхто не дасть.
Козаки обіймають і чоломкаються з запорожцями.
— З запорожцями разом!
— Січ — мати наша!
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Настрій росте:
— Не було нашим дідам і під Польщею так гірко, як тепер під Москвою, 

котрій вони добровільно піддались.
Гарасим:
— Треба посилати на Січ, до запорожців та з ними одностайно стати 

против Москви та старшини.
Запорожець, що з’являється на трибуні, заохочує раду, аби скинула 

старшину, запродану Москві, а настановила людей добрих.
Співчуттє. В тім крик:
— Від полковника післанець! Пустіть його на раду. Лист до всього 

товариства.
На трибуні з’являєть[ся] висланець. Полковий писар видрапується на 
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колотнеча за листом, котрий висланець підняв над головою і кричить, що:

— Лист до всього товариства!
Лист разом розчиняють кілька рук і наперерив читають:
— Великі і незносні кривди московські... 
(Вражіннє)!
— Змусили Ясновельможного Гетьмана шукати протекції шведської.
(Ще більше вражіннє)!
— Шведський король присягає, як його дід*, забезпечити свободу і 

незалежність Українського народу.
Полкова старшина появляється на трибуні, розглядаючи лист, підпись, 

писар проголошує:
— Печать і рука полковника, так тому і буть! 
Наказний полковник:
— Так попередні розпорядження уже неважні.
(Вдоволеннє)!
Полковн[ик]:
— Розходіться додому й ждіть наказу. 
Запорожці:
— А будьте готові постояти за свободу. 
Гарасим:
— Дурно її нам ніхто не дасть.
Козаки обіймають і чоломкаються з запорожцями.
— З запорожцями разом!
— Січ — мати наша!



506 НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ 507Запорожці

2 акт
В селі Рубаній Слободі, недалеко Полтави. Пліт Настіної хати. Тихо 

підкрадається Гарасим і посвистом викликає Настю. Настя виглядає над 
плотом:

— А ти все закрадаєшся, Гарасиме. 
Гарасим обіймає й голубить її 1.
— Все ніяк не привикну, як бачиш (посміхається). 
Настя в задумі.
— Знаєш, від сього дня, як були ми в Полтаві, мені якось теж не ві-

риться, що ми поберемось і будемо жити мирно!..
Гарасим з невдоволеннєм:
— Ну, що тобі верзеться, от уже зачали й весіллє. 
Настя: 
— Я бачила нині сон — приходить моя матінка (образ сплячої Насті 

і над нею — невиразна постать, яка стає далі яснішою).
— Я ніби втішилась та й кажу: А мені снилось, що Ви померли та й 

не будете віддавати мене.
— Як же мені радісно, що Ви мене видаватимете за Гарасима (на об-

разі вона радісно тягнеться до фігури, але та відступає).
— А вона так похитала головою (образ хитає, відсувається, далі зникає, 

і знов Настя і Гарасим під плотом).
Гарасим силкується її заспокоїти.
— Хто б снам вірив, от Бог дасть поберемось!..
Настя:
— Не такий бачу час, щоб за запічком сидіти.
Гарасим:
— Сидіти не будем, але то діло завтрашнє (голубить її), а сьогодняш-

нє — весіллє!
Здалека з’являються2 дружко і піддружний та3 махають Гарасимови, 

щоб ішов.
— Час по гильце, в добру годину!
Гарасим і дружко ідуть в ліс і стинають вершок ялинки, з церемонією. 

Староста благословить обряжати гильце, і мати Гарасима затикає його в 
хліб. Світилка з свашками йдуть на город — і, перепросивши його, нати-
нають барвінку. По сім Гарасим з дружбами йдуть на село — просити на 
весіллє. На селі стрічаються [з] походом Насті (і4 ще [з] другою5 такою ж 

1 “Все ніяк не привикну. Гарасим” — перекреслено.
2 “двоє” — перекреслено.
3 “роблять знаки” — перекреслено.
4 Над рядком в дужках: “Се, може, забагато”.
5 “весіль” — перекреслено.

весільною дружиною). Молоді цілуються і потім кождий похід іде своєю 
дорогою. (Можна дати церемонію запросин в одній-двох хатах, коли се 
можна добре вивести).

Дружби проважають Гарасима до дому і весело прощаються з ним. 
Гарасим здіймає з себе святочну одіж — коли входить мати.

— Там чогось кличе щетинник.
Гарасим виходить до нього1 на подвір’є.
— Мині тепер не до тебе — завтра весіллє.
Щетинник кацап, що їздив по щетину в тій околиці і, як виявляється 

тепер, — був заразом агентом московської адміністрації, — кличе Гарасима 
набік, бо має щось важне йому сказати.

— Якого бісового батька ти мене тягнеш?
Але хоч неохоче, іде за ним набік. Тут обскокують його кілька мос-

ковських солдатів. Гарасим пробує відбитись, але його б’ють рушницями і 
збивають з ніг. Він ледве встиг крикнути:

— Пробі, люде, ратуйте, — як йому зав’язали рота, взяли в тороки на 
двох коней і спішно поскакали разом з псевдощетиником.

Мати Гарасима, вибігши на крик, — метушиться, не знаходячи його, 
і підіймає крик собі. Збігаються сусіди, далі дружби. Сліди боротьби. 
(Розібраний пліт, загублена одним з солдатів лядунка, відірвана в боротьбі 
Гарасимом, дає зрозуміти, що сталось). Дружби2 Гарасима приводять коней, 
щоб гонити за ним і відбивати; до них прилучається ще кількох молодих 
козаків. Настя, яка в тім часі прибігає, кидається з плачем до Гарасимової 
матери. Козаки тим часом вже поїхали.

Вони їдуть, кілька разів спиняючись, розпитуючись і розглядаючи слі-
ди. Уже пізна ніч, коли вони побачили великі огні табору. Дружко Карпо з 
підружим Олексою пускаються на звіди. Виявляється, що се московський 
табор. Вони здибають ще кількох людей, які подібно до їх, ідуть слідом 
за москалями, що забрали3 людей. Карпо закрадається до табора разом 
з господарем, котрому забрали коней. Він бачить пов’язаних колодників, 
між ними — й Гарасима. Декотрі побиті, ледве живі. Карпо4 стає против 
огню, так, щоб Гарасим його побачив. Гарасим сидить зв’язаний; він моргнув 
Карпови, що пізнав його. Москалі кидаються бити господаря, що прийшов 
по своїх коней. Карпо тікає разом з ним і вертає до товаришів.

Разом з иншими пошкодованими вони держать раду, що робити. (Оден 
подає гадку, що треба їхати до гетьмана. Другий доводить, що від гетьмана 

1 “до” — перекреслено.
2 “бояр” — перекреслено.
3 “все” — перекреслено.
4 “Він” — перекреслено.
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подає гадку, що треба їхати до гетьмана. Другий доводить, що від гетьмана 

1 “до” — перекреслено.
2 “бояр” — перекреслено.
3 “все” — перекреслено.
4 “Він” — перекреслено.
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не буде ніякої помочи. Спорять, змовляються їхати разом. Карпо з това-
ришами вертаються до Рубаного. Розпука Гарасимової матери й Насті).

Зібралась сільська громада. Гарасимова мати, Настін батько і молодший 
брат Івась присутні теж. Схвильований настрій.

— Іти на Запорожже та збивати на повстаннє?
Гарасимова мати просить шукати заступництва гетьмана, бо поки піді-

йметься повстаннє, то тих бранців Москва замордує.
Настя проситься теж їхати:
— Я впаду до ніг гетьманови і не вступлюсь.
Люди настроєні до гетьмана скептично:
— Він лях і ніколи не був козацтву1 приятелем.
— Але що ж, може, на старість совість заговорить.
Рішають виправити людей від себе і з сусідніх2 громад, де теж побрали 

людей. По ваганнях Настю згоджуються теж узяти.
Четверо козаків3, з ними Карпо і Настя4, їдуть до гетьманської рези-

денції, Батурина.
В дорозі стрічають по громадах тривогу; варти по дорогах. В Яготині 

попали на торг — москалі б’ють в барабан, московський закличник вичи-
тує царську грамоту, щоб усіх зрадників видавали, а хто не видасть, буде 
нещадно битий батогом. Тут же, для страху, він велів бити перед людьми 
одного арештованого. Запорожці, котрі тут трапились, як звичайно, збунту-
вали людей. Арештанта відбито, закличника і його команду побито. Карпо 
і Настя теж беруть участь в сім інциденті.

Під Батурином стрічають переляканих людей, які тікають з усім скарбом 
з батуринської околиці. Вони розказують страхи, — але Настя настроює, 
щоб таки їхати. Надвечір вони заїздять до Батурина і дійсно бачать страш-
ний образ московської руїни: попалені будинки, людей побитих, повішаних 
де попало. Просяться до монастиря — не пускають. Надибають каліку 
козака, який нишпорить меж5 недогарками, шукаючи людських трупів. Він 
їм оповідає, що гетьман поїхав з військом на Короп* до шведа, а москалі 
обступили і знищили Батурин.

Настя настоює, щоб таки відшукали гетьмана. Ватага згоджується. 
Гетьман недалеко, він їде до Батурина, але треба прокрастись між подвійним 
ланцюгом пікетів — московських, потім шведських. Вони переходять вночи. 
В однім місці московська сторожа їх запримітила і почала стрільбу. Але 
над’їхав козацький роз’їзд Мазепи і вирятував ватагу та провів до табора.

1 Над словом “козацтву” написано “народови”.
2 “сіл” — перекреслено.
3 “між” — перекреслено.
4 “руш” — перекреслено.
5 “згар” — перекреслено.

В таборі тихо. Подекуди горять малі огні і коло них варта. Гетьманські 
сердюки заступають дорогу:

— Гетьман радить з старшиною, не вільно проходити коло його кватирі.
Почувши се, Настя благає, щоб допустили зараз до гетьмана, — вони 

ж шукали гетьмана в Батурині.
Почувши, що вони були в Батурині, старший над вартою береться по-

говорити з осаулом. Він вертає за хвилю і дає знак іти за собою. Настя й 
її товариші проходять між вартою і службою гетьмана до світлиці, де він 
сидить з старшиною. Настя припадає йому до ніг і благає визволити за-
браних москалями. Але гетьман хоче знати про Батурин.

— Ви були в Батурині.
— Були, Ясновельможний, але застали самі згарища і трупи.
Мазепа схвильований замовк і похилив голову. З його очей закапали 

сльози, і рука його безсило повисла.
— Ясновельможний гетьман струджений, — сказав писар Орлик, що 

сидів коло гетьмана з паперами. — Ви ж підночуйте; завтра вам скажуть, 
що робити.

Настя з товаришами мовчки вийшли й пішли, куди їх завели, — на 
подвір’є корчми, де ночував усякий люд.

Але їм не спалось. Що робити? Чи варто гаятись1? Коли гетьман не 
встиг урятувати свого Батурина, що він може зробити для них?

3 акт
Знов рада в Рубанім під весну 1709 р. Москалі хапають кого-будь і 

рабують2. Про вхоплених3 страшні чутки — що москалі їх мордують. Таки 
нема иншого виходу, як просити помочи у запорожців. Настя просить взяти 
її до сеї екскурсії. Її підіймають на сміх:

— До Січи ж не пускають жінок.
Настя в розпуці вертає додому. Брат (молодший) викликає її до комори 

і, хитро посміхаючись, показує їй два убрання, два гарнітури зброї, що він 
придбав — для Насті і для себе. Настя утішена, перебирається. Порадив-
шись, рішають обтяти їй волоссє. Вона прибирає собі зброю.

До козаків, що ладяться до екскурсії до Січи, приходить молодий, гар-
ний козак з своїм джурою. Козаки охоче згоджуються взяти їх до компанії, 
потім, пізнавши Івася, починають здогадуватись, що козак — то Настя. 
Дивуються її рішучости, що вона обтяла волоссє. Вагаються пускатись на 
такий риск — ну ж викриється, що вони привезли до Січи дівчину!.. На-

1 Відчитання цього слова непевне.
2 “Чи” — перекреслено.
3 “Москалями ще більше. Про них” — перекреслено.
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не буде ніякої помочи. Спорять, змовляються їхати разом. Карпо з това-
ришами вертаються до Рубаного. Розпука Гарасимової матери й Насті).

Зібралась сільська громада. Гарасимова мати, Настін батько і молодший 
брат Івась присутні теж. Схвильований настрій.

— Іти на Запорожже та збивати на повстаннє?
Гарасимова мати просить шукати заступництва гетьмана, бо поки піді-

йметься повстаннє, то тих бранців Москва замордує.
Настя проситься теж їхати:
— Я впаду до ніг гетьманови і не вступлюсь.
Люди настроєні до гетьмана скептично:
— Він лях і ніколи не був козацтву1 приятелем.
— Але що ж, може, на старість совість заговорить.
Рішають виправити людей від себе і з сусідніх2 громад, де теж побрали 

людей. По ваганнях Настю згоджуються теж узяти.
Четверо козаків3, з ними Карпо і Настя4, їдуть до гетьманської рези-

денції, Батурина.
В дорозі стрічають по громадах тривогу; варти по дорогах. В Яготині 

попали на торг — москалі б’ють в барабан, московський закличник вичи-
тує царську грамоту, щоб усіх зрадників видавали, а хто не видасть, буде 
нещадно битий батогом. Тут же, для страху, він велів бити перед людьми 
одного арештованого. Запорожці, котрі тут трапились, як звичайно, збунту-
вали людей. Арештанта відбито, закличника і його команду побито. Карпо 
і Настя теж беруть участь в сім інциденті.

Під Батурином стрічають переляканих людей, які тікають з усім скарбом 
з батуринської околиці. Вони розказують страхи, — але Настя настроює, 
щоб таки їхати. Надвечір вони заїздять до Батурина і дійсно бачать страш-
ний образ московської руїни: попалені будинки, людей побитих, повішаних 
де попало. Просяться до монастиря — не пускають. Надибають каліку 
козака, який нишпорить меж5 недогарками, шукаючи людських трупів. Він 
їм оповідає, що гетьман поїхав з військом на Короп* до шведа, а москалі 
обступили і знищили Батурин.

Настя настоює, щоб таки відшукали гетьмана. Ватага згоджується. 
Гетьман недалеко, він їде до Батурина, але треба прокрастись між подвійним 
ланцюгом пікетів — московських, потім шведських. Вони переходять вночи. 
В однім місці московська сторожа їх запримітила і почала стрільбу. Але 
над’їхав козацький роз’їзд Мазепи і вирятував ватагу та провів до табора.

1 Над словом “козацтву” написано “народови”.
2 “сіл” — перекреслено.
3 “між” — перекреслено.
4 “руш” — перекреслено.
5 “згар” — перекреслено.

В таборі тихо. Подекуди горять малі огні і коло них варта. Гетьманські 
сердюки заступають дорогу:

— Гетьман радить з старшиною, не вільно проходити коло його кватирі.
Почувши се, Настя благає, щоб допустили зараз до гетьмана, — вони 

ж шукали гетьмана в Батурині.
Почувши, що вони були в Батурині, старший над вартою береться по-

говорити з осаулом. Він вертає за хвилю і дає знак іти за собою. Настя й 
її товариші проходять між вартою і службою гетьмана до світлиці, де він 
сидить з старшиною. Настя припадає йому до ніг і благає визволити за-
браних москалями. Але гетьман хоче знати про Батурин.

— Ви були в Батурині.
— Були, Ясновельможний, але застали самі згарища і трупи.
Мазепа схвильований замовк і похилив голову. З його очей закапали 

сльози, і рука його безсило повисла.
— Ясновельможний гетьман струджений, — сказав писар Орлик, що 

сидів коло гетьмана з паперами. — Ви ж підночуйте; завтра вам скажуть, 
що робити.

Настя з товаришами мовчки вийшли й пішли, куди їх завели, — на 
подвір’є корчми, де ночував усякий люд.

Але їм не спалось. Що робити? Чи варто гаятись1? Коли гетьман не 
встиг урятувати свого Батурина, що він може зробити для них?

3 акт
Знов рада в Рубанім під весну 1709 р. Москалі хапають кого-будь і 

рабують2. Про вхоплених3 страшні чутки — що москалі їх мордують. Таки 
нема иншого виходу, як просити помочи у запорожців. Настя просить взяти 
її до сеї екскурсії. Її підіймають на сміх:

— До Січи ж не пускають жінок.
Настя в розпуці вертає додому. Брат (молодший) викликає її до комори 

і, хитро посміхаючись, показує їй два убрання, два гарнітури зброї, що він 
придбав — для Насті і для себе. Настя утішена, перебирається. Порадив-
шись, рішають обтяти їй волоссє. Вона прибирає собі зброю.

До козаків, що ладяться до екскурсії до Січи, приходить молодий, гар-
ний козак з своїм джурою. Козаки охоче згоджуються взяти їх до компанії, 
потім, пізнавши Івася, починають здогадуватись, що козак — то Настя. 
Дивуються її рішучости, що вона обтяла волоссє. Вагаються пускатись на 
такий риск — ну ж викриється, що вони привезли до Січи дівчину!.. На-

1 Відчитання цього слова непевне.
2 “Чи” — перекреслено.
3 “Москалями ще більше. Про них” — перекреслено.
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решті рішаються-таки взяти Настю з собою, й Івася, і присягають — їдять 
землю, — що не виявлять її секрет.

Ватага пускається на Січ. Переправа через Самару річку*. Мандрів-
ники попадають на стадо вовків, які собі розпочали лови на дикого кабана. 
Вовки пускаються за ватагою, битва з вовками.

Ватага пускається Дніпром через пороги. Байдак нанесло на скелю й 
розбило. Ватага ледве врятувалась.

Вона прибуває до Січи, коли там іде велика рада в справі приступлення 
Запорожжа до Мазепи*. Серед запорожців велике схвильованнє і боротьба 
двох течій. Кошовий Гордієнко*, непримиримий ворог старшини і Мазе-
пи, обстоює тепер союз з ними з огляду, що Мазепа розірвав з Москвою. 
Він зрікається на раді свого уряду, що викликає велике замішаннє, “діди” 
силою змушують його й иншу генеральну старшину взяти назад клейноди. 
Січ рішає зв’язатись з гетьманом і шведами.

Настя з товаришами шукають в Кущівськім курені* запорожця Оверка, 
котрого Гарасим відбив у москалів в Полтаві. Вони просять курінну стар-
шину прийняти їх до куріня. Зайняття в куріні і спільний обід.

Оверко рішається збити експедицію для виратування від Москви ко-
заків, що вона забрала. Він відпрошується у кошового і добирає собі това-
ришів. Настя проситься, але Оверко уряджує пробу сили, витривалости і 
зручности для учасників — скаканнє через віз й инші тур-де-форси, котрих 
Настя не може взяти. Вона з своїм джурою Івасем мусять зістатись на 
Запорожжу, в Кущівськім курені. Оверко з 8 товаришами беруть на себе 
вигляд купців, які везуть з Туреччини тютюн. Оверко ладить партію тютюну, 
залиту якимось сонним зіллєм, — таємнича операція поночи, без свідків.

Партія купців з тютюном прибуває до Лебедина. Там якраз відбу-
ваєть[ся] екзекуція над “мазепинцями”. (Можна розвинути широку пано-
раму Петровського терору — прилюдних масових кар перед народом: б’ють 
батогами, кнутом, рубають руки, стинають [голови], колісують. четверту-
ють, урізують язика і т. д. Се можна використати більше і менше. Можна 
вивести виправу транспорту арештованих на Сибір, проводи близькими, їх 
жалі і розпуку і брутальне поведеннє московських солдатів і приказних).

Гнів, жалі, обуреннє української людности, яка, одначе, почуває себе 
безсильною супроти московської сили.

Оверко з товаришами пізнають Гарасима, котрого з иншими в’язнями 
ведуть в “застhнок” на допити. Сцени в застhнку — тортури: підвішуваннє, 
натяганнє, притисканнє, вите... (?)1, допити і потім нові тортури — для 
доповнення покараного. Гарасима не встигли взяти на муки того дня, за 
спізненням. В’язнів відводять назад. Оверко слідить за ними.

1 Неможливо вповні відчитати.

Ввечері він з’являється з товаришами під казематом, стараючись — 
ніби-то — передати арештованим трохи тютюну. Вартові з великою радістю 
ділять його (вскривають сей тютюн, ві[д]бирають) між товаришами і по 
якім часі вся варта, задурена сонним зіллєм, спить. Оверко з товаришами 
входять в камеру, де сидить Гарасим з товаришами-в’язнями. Вони визво-
ляють їх, инших в’язнів, які сидять по инших камерах; збирається велика 
ватага, яка узброюєть[ся] зброєю, знайденою у вартівні. Вони рішають 
пімститись над зненавидженою слідчою колегією. Захоплюють сонних 
кількох з них, зв’язують і забирають з собою на розправу. В Лебедині 
по тім підіймається рух, багато козаків пристають до Оверка1. Москалів 
побивають і спішно відступають на Запорожже, щоб пристати2 до походу 
запорожців на москалів. По дорозі до них приступають повстанці3. По-
встаннє розбиває московське військо, що боронило сполученнє города з 
Січею, зв’язок відновлений.

Оверко з Гарасимом організують зв’язь між городами і Запорожжем.

4 акт

Настя на Запорожжу. З Карпом і Івасем вона вправляється в стрільбі 
і орудуванню шаблею, щоб не відріжнятись від инших запорожців своєю 
недосвідченістю. Сі вправи вони відбувають окремо від инших запорожців, 
щоб вони чогось не помітили за Настею. Сей таємний нахил до самітности 
сих трьох молодих козаків звертає на себе увагу і підозріння одного молодого 
козака, Пилипа. Він починає слідити за ними, часто розмовляє, особливо з 
Настею, і починає здогадуватись, що се, мабуть, дівчина, коханка Карпа. 
Він розпалюється бажаннєм заволодіти нею, але Настя, помітивши се, по-
чинає ставитись до нього з великою обережністю, уникає стріч і розмов з ним 
і держиться нерозлучно Карпа й Івася. Але Пилип таки знаходить нагоду.

1 “щоб” — перекреслено.
2 “Гордіє” — перекреслено.
3 “Вони стрічають запорожців, в поході”... (кілька перекреслених слів не можна 

прочитати) — перекреслено.



510 НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ 511Запорожці

решті рішаються-таки взяти Настю з собою, й Івася, і присягають — їдять 
землю, — що не виявлять її секрет.

Ватага пускається на Січ. Переправа через Самару річку*. Мандрів-
ники попадають на стадо вовків, які собі розпочали лови на дикого кабана. 
Вовки пускаються за ватагою, битва з вовками.

Ватага пускається Дніпром через пороги. Байдак нанесло на скелю й 
розбило. Ватага ледве врятувалась.

Вона прибуває до Січи, коли там іде велика рада в справі приступлення 
Запорожжа до Мазепи*. Серед запорожців велике схвильованнє і боротьба 
двох течій. Кошовий Гордієнко*, непримиримий ворог старшини і Мазе-
пи, обстоює тепер союз з ними з огляду, що Мазепа розірвав з Москвою. 
Він зрікається на раді свого уряду, що викликає велике замішаннє, “діди” 
силою змушують його й иншу генеральну старшину взяти назад клейноди. 
Січ рішає зв’язатись з гетьманом і шведами.

Настя з товаришами шукають в Кущівськім курені* запорожця Оверка, 
котрого Гарасим відбив у москалів в Полтаві. Вони просять курінну стар-
шину прийняти їх до куріня. Зайняття в куріні і спільний обід.

Оверко рішається збити експедицію для виратування від Москви ко-
заків, що вона забрала. Він відпрошується у кошового і добирає собі това-
ришів. Настя проситься, але Оверко уряджує пробу сили, витривалости і 
зручности для учасників — скаканнє через віз й инші тур-де-форси, котрих 
Настя не може взяти. Вона з своїм джурою Івасем мусять зістатись на 
Запорожжу, в Кущівськім курені. Оверко з 8 товаришами беруть на себе 
вигляд купців, які везуть з Туреччини тютюн. Оверко ладить партію тютюну, 
залиту якимось сонним зіллєм, — таємнича операція поночи, без свідків.

Партія купців з тютюном прибуває до Лебедина. Там якраз відбу-
ваєть[ся] екзекуція над “мазепинцями”. (Можна розвинути широку пано-
раму Петровського терору — прилюдних масових кар перед народом: б’ють 
батогами, кнутом, рубають руки, стинають [голови], колісують. четверту-
ють, урізують язика і т. д. Се можна використати більше і менше. Можна 
вивести виправу транспорту арештованих на Сибір, проводи близькими, їх 
жалі і розпуку і брутальне поведеннє московських солдатів і приказних).

Гнів, жалі, обуреннє української людности, яка, одначе, почуває себе 
безсильною супроти московської сили.

Оверко з товаришами пізнають Гарасима, котрого з иншими в’язнями 
ведуть в “застhнок” на допити. Сцени в застhнку — тортури: підвішуваннє, 
натяганнє, притисканнє, вите... (?)1, допити і потім нові тортури — для 
доповнення покараного. Гарасима не встигли взяти на муки того дня, за 
спізненням. В’язнів відводять назад. Оверко слідить за ними.

1 Неможливо вповні відчитати.

Ввечері він з’являється з товаришами під казематом, стараючись — 
ніби-то — передати арештованим трохи тютюну. Вартові з великою радістю 
ділять його (вскривають сей тютюн, ві[д]бирають) між товаришами і по 
якім часі вся варта, задурена сонним зіллєм, спить. Оверко з товаришами 
входять в камеру, де сидить Гарасим з товаришами-в’язнями. Вони визво-
ляють їх, инших в’язнів, які сидять по инших камерах; збирається велика 
ватага, яка узброюєть[ся] зброєю, знайденою у вартівні. Вони рішають 
пімститись над зненавидженою слідчою колегією. Захоплюють сонних 
кількох з них, зв’язують і забирають з собою на розправу. В Лебедині 
по тім підіймається рух, багато козаків пристають до Оверка1. Москалів 
побивають і спішно відступають на Запорожже, щоб пристати2 до походу 
запорожців на москалів. По дорозі до них приступають повстанці3. По-
встаннє розбиває московське військо, що боронило сполученнє города з 
Січею, зв’язок відновлений.

Оверко з Гарасимом організують зв’язь між городами і Запорожжем.

4 акт

Настя на Запорожжу. З Карпом і Івасем вона вправляється в стрільбі 
і орудуванню шаблею, щоб не відріжнятись від инших запорожців своєю 
недосвідченістю. Сі вправи вони відбувають окремо від инших запорожців, 
щоб вони чогось не помітили за Настею. Сей таємний нахил до самітности 
сих трьох молодих козаків звертає на себе увагу і підозріння одного молодого 
козака, Пилипа. Він починає слідити за ними, часто розмовляє, особливо з 
Настею, і починає здогадуватись, що се, мабуть, дівчина, коханка Карпа. 
Він розпалюється бажаннєм заволодіти нею, але Настя, помітивши се, по-
чинає ставитись до нього з великою обережністю, уникає стріч і розмов з ним 
і держиться нерозлучно Карпа й Івася. Але Пилип таки знаходить нагоду.

1 “щоб” — перекреслено.
2 “Гордіє” — перекреслено.
3 “Вони стрічають запорожців, в поході”... (кілька перекреслених слів не можна 

прочитати) — перекреслено.
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* * *
До повісті
Остатні часи я вже не чую, чи живу, чи ні. День минає як другий, 

такий нікчемний, мізерний, такий пустий, що серце [б] заболіло, якби не 
боліло завше. Я вже навіть не бажаю нічого, бо не маю чого забажать, це 
прокляте, нікчемне життя вже стало якимсь єдним modus vivendi [живо-
тінням], який може бути в мене. Письма немає. Я щохвилини кажу собі, 
що єго не буде, що мені не тра чекати єго, що й я не чекаю, Що я рукою 
махнув на усі свої бучні, яко з гор, мрії, й брешу — опівдні я стерчу коло 
своєго заляпаного, веселкою одбиваючого віконця й чекаю, щоб рипнула 
хвірта й у її простягнувся зелений старий рукав поштаря. Живу чортов надія, 
мало одрізати голову в її, ще тра припекати її, а припекти нема чім, й от і 
маючи, і не маючи разом надії, я мучуся ще більш через се. Серце болить, 
плакав би, якби міг. Я ж один, один, один — страшне слово, хто в мене 
був, тих я одплакнув, ті були не на мою губу, а других не було й не буде, 
та й хіба й може бути, хіба я б міг вивернути свою душу, щоб я сказав би, 
як би він мене втішив... Втішив, хіба можна втішити, коли в мене лиха не 
було, коли біда моя тільки одна, що я не вмію, не вивчився, як тільки може 
вивчитись, жить, коли я навіть не можу пригадать, чого мені треба, щоб я 
був щасливий, — слави, кохання, лисого батька, так би саме пив, плакався, 
так би саме зупинявся на мості й метикував, звідки треба скокнуть, щоб 
одразу залитися.

Буду писать, хоч Біг єго зна, нащо. Сегодня прийшло письмо. Мати 
дорікає, плачецця, що я збився з путя, що вона чекає... Й усе таке. Брата 
теж погнали з гімназії; єму тепера буде р[оків] 14, певне, уже всего на-
брався, розледащить, розіп’ється... Розіп’ється, — це слово тепер мені 
покою не дає.

Я не можу жить з рівним серцем, з легкою душею, серед мізерного, нік-
чемного, що увесь вік минув, мов мрякотний, сірий день восени, без сонця, 
без щастя, з маленькими, комашними нещастями й з таким же комашним 
щастям. Тільки хіба можу я, хіба міг навчитись, нас змалку підганяли, 
туркотали про усякі великі славні вчинки, коли набили голову усякими <не-
розб.>, Деціями й Муціями*, нас вчили “душу полагать свою за другі”, а 
не вчили нас, яко не нудитись, бути щасливим, сидячи на гною, й не чути, 
як він смердить. Й я, не я один, запевне, сотні таких, як я, — сидять на 
моїщі й плачуться, й нудяться, що там замість діамантів und Perl’ів [і перлів] 
лежать протерті підошви, розбиті черепки та інша ворточня. 

* * *
Листопада 30
Кумедія ізо мною, та тільки невесело. Перед усего — з-за концерта 

вже заходимо в галоп, щоб підсипатись під актрисів, знайти дівчину, щоб 
вона пізнала й усе таке. З-за сего підмазувався до Э., ходив ходором, але 
він, дурнем не бувши, утер мені носа добре, один раз пішов сам просто, а 
вдруге, — вибачай, не зайшов за тобою, випозич 2 карб. (до сім’ї прий-
шов), я нічого не сказав і підлещувавсь, щоб не йшов зо мною до М-ої, він 
був такий добрий, що згодився. Учора, як він оповідав про свою розмову з 
С-ою, — розповідав дуже дрібно, — узяв мене такий жаль та сум, що на; 
й тепер не сподіваюсь я доброго нічого, — певно, мені знову утре носа й 
піде до М-ої сам; й мені — чудо — навіть мовби хочеться, щоб воно так 
вийшло, — прийшов до М-ої — він там седить. Виходимо: “Ви, Э., сегод-
ня не яко добрий чоловік, а яко ледащо оце втяли”. Сміється... Сміється з 
усего, й з власного поганства...

А інспектор оце нотацію добру вивів — ми, мовляв, поєдналися із 
“зоїлами нашими” і таке усе. Конешне, я знаю, але ж... Кажу “el pardon 
[звиняйте], <нерозб.>”... Я міг би ваc занехаяти (зневажати), але я вас 
<поважаю>... От що, як на себе ярмо покласти, вже трохи ворохнись, гірш 
дістанеш, як ті, що без ярма швиндигуляють, як на думку спаде. Й чудо: 
мині здалося, що так і треба, що тільки мині й доглядати, як би догодити  
п. інспект[орові], зігнутись й гризти книжки... А тут полаявся із Окр., Гум. 
додав роботу таку, що на <погокай>. На мене вилили наче цебер помоїв 
холодних, вилили, й я присів і тілом, і розумом, і духом.

* * *
От вечірочок — книжки покінчав, поніс — не застав, а тепера хоч 

паскудніший романець був, іззів би із дошками, щоб тільки як-небуть за-
бутися — от вже й од самого себе тікаю. А й погода ж така — небо сіре, 
вітер, мороз, по вулицях циндрять тільки тічки панночок та проминаються 
перед вечірнею випивкою... Пішов був проходитись, дак ледве вернувся 
додому, така лінота узяла, пішов був із книжками до Т. — нема дома, десь 
єго чорти носять, поцілував замка та й додому. Піти хіба до М.? Да що, 
краще вже не ходити до неї, з мого кохання усе однаково нічого не буде, 
прийду й буду мовчати — от що <нерозб.> кохання — як докучило, аж 
зіхати... Кохання! Аж сором так падкати, а може, вийшло б і добре що-
небудь, якби не на мене... е, так що там лучче — ще я не знаю, щоб мені 
хто не остогидів, або я єму... А меж люде так хотілося, як ішов я темними 
вулицям проз завішаних вікон. Подумав був, чи не увійти у чию-небудь 
хату й сказати, що от з суму та з нудьги повернувся, — послали б за архи-
стратигом*, певне... Напитися було б добре, та нема грошей, — аж у роті 
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* * *
До повісті
Остатні часи я вже не чую, чи живу, чи ні. День минає як другий, 

такий нікчемний, мізерний, такий пустий, що серце [б] заболіло, якби не 
боліло завше. Я вже навіть не бажаю нічого, бо не маю чого забажать, це 
прокляте, нікчемне життя вже стало якимсь єдним modus vivendi [живо-
тінням], який може бути в мене. Письма немає. Я щохвилини кажу собі, 
що єго не буде, що мені не тра чекати єго, що й я не чекаю, Що я рукою 
махнув на усі свої бучні, яко з гор, мрії, й брешу — опівдні я стерчу коло 
своєго заляпаного, веселкою одбиваючого віконця й чекаю, щоб рипнула 
хвірта й у її простягнувся зелений старий рукав поштаря. Живу чортов надія, 
мало одрізати голову в її, ще тра припекати її, а припекти нема чім, й от і 
маючи, і не маючи разом надії, я мучуся ще більш через се. Серце болить, 
плакав би, якби міг. Я ж один, один, один — страшне слово, хто в мене 
був, тих я одплакнув, ті були не на мою губу, а других не було й не буде, 
та й хіба й може бути, хіба я б міг вивернути свою душу, щоб я сказав би, 
як би він мене втішив... Втішив, хіба можна втішити, коли в мене лиха не 
було, коли біда моя тільки одна, що я не вмію, не вивчився, як тільки може 
вивчитись, жить, коли я навіть не можу пригадать, чого мені треба, щоб я 
був щасливий, — слави, кохання, лисого батька, так би саме пив, плакався, 
так би саме зупинявся на мості й метикував, звідки треба скокнуть, щоб 
одразу залитися.

Буду писать, хоч Біг єго зна, нащо. Сегодня прийшло письмо. Мати 
дорікає, плачецця, що я збився з путя, що вона чекає... Й усе таке. Брата 
теж погнали з гімназії; єму тепера буде р[оків] 14, певне, уже всего на-
брався, розледащить, розіп’ється... Розіп’ється, — це слово тепер мені 
покою не дає.

Я не можу жить з рівним серцем, з легкою душею, серед мізерного, нік-
чемного, що увесь вік минув, мов мрякотний, сірий день восени, без сонця, 
без щастя, з маленькими, комашними нещастями й з таким же комашним 
щастям. Тільки хіба можу я, хіба міг навчитись, нас змалку підганяли, 
туркотали про усякі великі славні вчинки, коли набили голову усякими <не-
розб.>, Деціями й Муціями*, нас вчили “душу полагать свою за другі”, а 
не вчили нас, яко не нудитись, бути щасливим, сидячи на гною, й не чути, 
як він смердить. Й я, не я один, запевне, сотні таких, як я, — сидять на 
моїщі й плачуться, й нудяться, що там замість діамантів und Perl’ів [і перлів] 
лежать протерті підошви, розбиті черепки та інша ворточня. 

* * *
Листопада 30
Кумедія ізо мною, та тільки невесело. Перед усего — з-за концерта 

вже заходимо в галоп, щоб підсипатись під актрисів, знайти дівчину, щоб 
вона пізнала й усе таке. З-за сего підмазувався до Э., ходив ходором, але 
він, дурнем не бувши, утер мені носа добре, один раз пішов сам просто, а 
вдруге, — вибачай, не зайшов за тобою, випозич 2 карб. (до сім’ї прий-
шов), я нічого не сказав і підлещувавсь, щоб не йшов зо мною до М-ої, він 
був такий добрий, що згодився. Учора, як він оповідав про свою розмову з 
С-ою, — розповідав дуже дрібно, — узяв мене такий жаль та сум, що на; 
й тепер не сподіваюсь я доброго нічого, — певно, мені знову утре носа й 
піде до М-ої сам; й мені — чудо — навіть мовби хочеться, щоб воно так 
вийшло, — прийшов до М-ої — він там седить. Виходимо: “Ви, Э., сегод-
ня не яко добрий чоловік, а яко ледащо оце втяли”. Сміється... Сміється з 
усего, й з власного поганства...

А інспектор оце нотацію добру вивів — ми, мовляв, поєдналися із 
“зоїлами нашими” і таке усе. Конешне, я знаю, але ж... Кажу “el pardon 
[звиняйте], <нерозб.>”... Я міг би ваc занехаяти (зневажати), але я вас 
<поважаю>... От що, як на себе ярмо покласти, вже трохи ворохнись, гірш 
дістанеш, як ті, що без ярма швиндигуляють, як на думку спаде. Й чудо: 
мині здалося, що так і треба, що тільки мині й доглядати, як би догодити  
п. інспект[орові], зігнутись й гризти книжки... А тут полаявся із Окр., Гум. 
додав роботу таку, що на <погокай>. На мене вилили наче цебер помоїв 
холодних, вилили, й я присів і тілом, і розумом, і духом.

* * *
От вечірочок — книжки покінчав, поніс — не застав, а тепера хоч 

паскудніший романець був, іззів би із дошками, щоб тільки як-небуть за-
бутися — от вже й од самого себе тікаю. А й погода ж така — небо сіре, 
вітер, мороз, по вулицях циндрять тільки тічки панночок та проминаються 
перед вечірнею випивкою... Пішов був проходитись, дак ледве вернувся 
додому, така лінота узяла, пішов був із книжками до Т. — нема дома, десь 
єго чорти носять, поцілував замка та й додому. Піти хіба до М.? Да що, 
краще вже не ходити до неї, з мого кохання усе однаково нічого не буде, 
прийду й буду мовчати — от що <нерозб.> кохання — як докучило, аж 
зіхати... Кохання! Аж сором так падкати, а може, вийшло б і добре що-
небудь, якби не на мене... е, так що там лучче — ще я не знаю, щоб мені 
хто не остогидів, або я єму... А меж люде так хотілося, як ішов я темними 
вулицям проз завішаних вікон. Подумав був, чи не увійти у чию-небудь 
хату й сказати, що от з суму та з нудьги повернувся, — послали б за архи-
стратигом*, певне... Напитися було б добре, та нема грошей, — аж у роті 
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вино чую — щось мині тепера охота до смашного усего припала, мабуть, 
грошей нема... Е, не треба напиватись, од самого себе тікати, годі!!

* * *
Ніччю під 22 жовтня приснився мині буцімто Галка, старий обутий в 

якісь величезні чоботи, й буцім я розмовляв із ним про письменство укра-
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* * *
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ОСТАТНЯ КУТЯ
Рiздвяна мрiя

На вiчну пам’ять
З., Ф. і М. Г-ім*

І
От сонце розпалалося... й звiтки того сяєва берецця — сипле, сипле, 

здаєцця, у такі кутки зайшло, у які 10 рік не заходило, усе одбиваєцця тим 
cвітом, усе сяє, а cніг вже бiльш усього — кожна дрiботиночка свiтить та 
блище, наче усмixаєцця до сонця, наче й їй весело, наче не знає, що рос-
топить її сонце зараз... Скрiзь капотить, ляпотить, з чорних гiлляк сніг 
дрiбками летить, скрiзь потьоки, струмки, пiд домами й iти не можна — 
зараз наллє й на шапку, й за комір... Одначе на наших далекиx затишниx 
вулицях yci веселі, yci paдi такі, ніхто й не насупицця, як капне єму на нic, 
ще усмiхнецця, а то й облизнецця, наче єго медом по губах помазано... Та 
й хто насупицця, хто й занудицця, хто веселим не буде — голодна кутя 
сьогодня*, завтра Рiздво... 

Рiздво... Рiздво — це слово у кожного в вухах гуде, в головi лунає й 
зморшки у кожного на чолi розгладить, усміхом губи скривить, радощами 
лице розмалює, таке лице іноді, на якому давно вже окрім злостi та серця 
ніхто не бачив. І бiжать yci, поспiшають, пригадують, щоб не забути нiчого, 
й yciм так весело, й усе їм веселим здаєцця, усе нiби усмiхаєцця; кpaмapi 
ще привiтнiш закликають до себе покупцiв, щоб облупити для великого 
свята, вiзник хоч гукає: “Геть! З дороги”, — але так, наче каже: “Помай 
бi, паночку!” Haвiть Степаниха, що завше стоїть з засуканими рукавами 
пiд ворiтьми й лаєцця зо всiми, нaвiть i та он-он iдe упарившися й здихаючи 
під якімсь превеликим салопом, з довженними хвостами, й товсте лице її, 
наче маслом намазане, так i сяє. Усе, кажу, веселе, а як i побачиш деякi 
сумнi, похмурi або сердитi постатi, котрим загальна веселощ нудьги тiльки 
додає, дак i тиx так сонце розмалює, так причепурить, що здасця, бyцiм i 
вiн paдiє, й усмixнесся здуру єму в засмученi, мовчазливi очi. Пожалкуємо 
за ними, як не можемо допомоги дати. 
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Але днина зiмова — звiсно яка — не вспіло сонечко насеред неба вийти, 
зiрк, подивисся, а воно вже гень-гень пiдбилося. Ще бiгають, метушацця 
люде, а вже загули дзвони на дзвiницi. Раз по раз гуде бучний дзвiн та й 
далеко гук iдe по вулицях, по шляхах, заходить у одчиняні двери, ycix гукає, 
кличе, і кидають роботу руки й хрестять скорiш зморщене чоло. Збераюцця 
скоріш батьки-матерi до церкви й кажуть дiтям тихо седiти, та не про-
пустить, як засяє перша зiрка, зiрка Христова, та зiрка, про яку спiвають: 

“ Звiзда ясна возсіяла,
Трьом царям путь показала...”

Й сіли дiти на вiкнi, сперлися лобами у шибки й чекають тієї великої 
зiрки. Й дивляцця, як поспiшають люде, як ховаєцця сонечко за будинками 
й остатнє промiння червоною фарбою поливає сніг і будинки, i золотi хрести 
церкви, де стоять батьки-матерi, чекають, щоб: 

“Христос родився, 
З Дiви воплотився”.

Розпитують дiтенята один у другого, й старшенький поважно оповiдaє, 
яке то свято завтра буде й як то було ще давно колись, ще й папи й мами 
не було, родилася маленька дитина, й стала та дитинка Богом, тa й щоб не 
забули люде про неї, щороку дає людям, а найбiльше дiтям, великеє свято, 
й яка то буде кутя, й узвар, й усе таке. Прийде й бабка з пекарні, й вона 
оповiда що-небудь, то й слухають пильно дiтенята, й не бачуть, як часи 
минають, як сонечко сховалося й стемніло вже... 

Аж ось серед темного блакiту ясною, дорогою перлиною засвiтилася, 
засяла тихим, нерiвним cвітом чиста, маленька зiрочка. Й дивляцця, милу-
юцця тiєю зiркою дiти, тiєю “милою, доброю зiркою”. А ось i батьки вже 
йдуть з церкви, чорнiють постатi на бiлому снiгy, рипить cнiг пiд ногами. 

Йдуть батьки, узявшися за руки, а хто старим ногам кийком помагаю-
чи, йдуть i тихо розмовляють, й добру розмову мають; добрiшає, м’якшим 
стає серце; пригадує кожний й кожна, як вертались вони багато тому pоків, 
вертались молодi, дужi... 

От меж инчими йде й бабуся якась — у чорнiй cyкнi, у чорнiй шалі; 
згорбилась стара спина, добре лице зморщилось, й хоч не свiтицця те лице 
щастям, але й суму на єму немає, й на старому cepцi стало краще, тиxiще. 

— Ось i бiдна наша старенька Анна Степановна, — кажуть батьки-
матерi.

— Добрий вечiр, Анно Степановно, з наближаючим святом будьте 
здоровi! 

Й привiтно усмiхаєцця голова бабусина пiд чорною хусткою, шепочуть 
cтapi губи й собi, й зичуть усім добра та щастя. 

ІІ
Йде бабуня, йде, поспiшає. Ось i дiйшла; одчинила двери у маленькі 

темнi ciни, увiйшла; у покiйчиках тепло, тихо та темно, тiльки сяє свiтло 
перед святими оконами, од сполоха полом’яного блищуть, сяють, вискрами 
грають золотії шати... Похрестилась бабуня, пiшла до пекарнi — й там тихо 
та темно, дух стоїть од печеного й вареного, гарячий, важкий... Й там сяє 
свiтло коло їкони, а далі лежить якась постать та мимрить щось...

— Явдохо, Явдохо, — кличе бабуня, — iз святом здорова будь. 
Важко устає чорна та постать, стала з неї бабка, висока, у чорнiй сукнi. 
— Здоровi були, пaнi, будьте й ви здоровi, — одказує вона й укло-

няєцця низенько, обтераючи нащось руки хвартухом. Цiлуюцця обидвi: 
— От i свята дiждалися, щасти... Боже..., усякого щастя й долi...
Й утерають обидвi сльози, особливо Явдоха, й за кожним разом тре 

руки хвартушиною, як перед пiччю... 
— Спасибi тобi, Явдохо, — одказує бабуня й сякає носа у якусь дов-

женну хустку. 
— Дозвольте, панi, — каже потiм Явдоха, — додому пiти, до дочки, 

щоб було їм з ким святу кутю з’їсти, а то шваґер мiй з машиною поїхав*, 
та й дома єго немає... Спаси єго Боже, такого страху з тими капосними 
машинами, хто то їх видумав?! — та й знову уклоняєцця низенько Явдоха, 
хоч знає, що й без усяких уклонiв пустить її панi, як пустила торік, поза-
торік, по-позаторік і далі. 

— Йди, йди, Явдохо, iз’їж святої кутi з дiтьми, та й не вертайся вже 
й ночуй там, я вже сама тут приберусь... Як часом i забарисся... 

— Спасибi, пaнi. 
— І унукам на гостинець вiзьми — он там у кутку карбованця... 
— От якi бо ви, панi, ласкавi, дай Бог вам, — каже Явдоха, як казала 

i торік; цiлyє панi в руку, одягаєцця й чимчикує додому. 
“От добра моя панi, — міркує вона, — яка добра — що ну!.. здаєцця, 

й немає добрiшої”. — І сором бере її, що у такої доброї панi узяла вона на 
тiм тижнi xyнтiв зо три цукру й додому понесла... Й жаль бере Явдоху й 
каєцця вона. — Що б таке зробити?.. Хiба поставить свiчку за шiсть шагiв 
Ївану Хрестителю — гpіxiв одпустителю; поставлю, поставлю, й тopiк за 
6 шагiв ставила, — дума Явдоха. 

Й поспiшає, й держицця за паркани руками, бо дуже вже ковзаюцця 
cтapi черевики по льоду... Канальськi хлопцi ковзалися — не подивисся, 
як раз носа розітреш. 

А бабуня, Явдоху вирядивши, перед віконами навколiшки впала, ще 
молилася, молилася досхочу, й так легко було її, узяла би та й полетiла. По-
молилася, стала вечерю зберати. Запалила свiчки, до печi пiшла, витягує з 
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згорбилась стара спина, добре лице зморщилось, й хоч не свiтицця те лице 
щастям, але й суму на єму немає, й на старому cepцi стало краще, тиxiще. 

— Ось i бiдна наша старенька Анна Степановна, — кажуть батьки-
матерi.

— Добрий вечiр, Анно Степановно, з наближаючим святом будьте 
здоровi! 

Й привiтно усмiхаєцця голова бабусина пiд чорною хусткою, шепочуть 
cтapi губи й собi, й зичуть усім добра та щастя. 

ІІ
Йде бабуня, йде, поспiшає. Ось i дiйшла; одчинила двери у маленькі 

темнi ciни, увiйшла; у покiйчиках тепло, тихо та темно, тiльки сяє свiтло 
перед святими оконами, од сполоха полом’яного блищуть, сяють, вискрами 
грають золотії шати... Похрестилась бабуня, пiшла до пекарнi — й там тихо 
та темно, дух стоїть од печеного й вареного, гарячий, важкий... Й там сяє 
свiтло коло їкони, а далі лежить якась постать та мимрить щось...

— Явдохо, Явдохо, — кличе бабуня, — iз святом здорова будь. 
Важко устає чорна та постать, стала з неї бабка, висока, у чорнiй сукнi. 
— Здоровi були, пaнi, будьте й ви здоровi, — одказує вона й укло-

няєцця низенько, обтераючи нащось руки хвартухом. Цiлуюцця обидвi: 
— От i свята дiждалися, щасти... Боже..., усякого щастя й долi...
Й утерають обидвi сльози, особливо Явдоха, й за кожним разом тре 

руки хвартушиною, як перед пiччю... 
— Спасибi тобi, Явдохо, — одказує бабуня й сякає носа у якусь дов-

женну хустку. 
— Дозвольте, панi, — каже потiм Явдоха, — додому пiти, до дочки, 

щоб було їм з ким святу кутю з’їсти, а то шваґер мiй з машиною поїхав*, 
та й дома єго немає... Спаси єго Боже, такого страху з тими капосними 
машинами, хто то їх видумав?! — та й знову уклоняєцця низенько Явдоха, 
хоч знає, що й без усяких уклонiв пустить її панi, як пустила торік, поза-
торік, по-позаторік і далі. 

— Йди, йди, Явдохо, iз’їж святої кутi з дiтьми, та й не вертайся вже 
й ночуй там, я вже сама тут приберусь... Як часом i забарисся... 

— Спасибi, пaнi. 
— І унукам на гостинець вiзьми — он там у кутку карбованця... 
— От якi бо ви, панi, ласкавi, дай Бог вам, — каже Явдоха, як казала 

i торік; цiлyє панi в руку, одягаєцця й чимчикує додому. 
“От добра моя панi, — міркує вона, — яка добра — що ну!.. здаєцця, 

й немає добрiшої”. — І сором бере її, що у такої доброї панi узяла вона на 
тiм тижнi xyнтiв зо три цукру й додому понесла... Й жаль бере Явдоху й 
каєцця вона. — Що б таке зробити?.. Хiба поставить свiчку за шiсть шагiв 
Ївану Хрестителю — гpіxiв одпустителю; поставлю, поставлю, й тopiк за 
6 шагiв ставила, — дума Явдоха. 

Й поспiшає, й держицця за паркани руками, бо дуже вже ковзаюцця 
cтapi черевики по льоду... Канальськi хлопцi ковзалися — не подивисся, 
як раз носа розітреш. 

А бабуня, Явдоху вирядивши, перед віконами навколiшки впала, ще 
молилася, молилася досхочу, й так легко було її, узяла би та й полетiла. По-
молилася, стала вечерю зберати. Запалила свiчки, до печi пiшла, витягує з 
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гарячого, сухого духу чавуни й горшки, переглядає усяку страву... Гаразд, 
усе гаразд — не перепеклися пироги — капусту, здаєцця, крiзь тісто вид-
ко, й борщ, й каша; й кутя — наче не варена, кожне зернятко особне, не 
липнеть, не збилося... Й узвар якраз на порi — не пахнуть угiллям сушені 
грyшi. Пара пiшла од страви, й кисла, й солодка, й од олії, й од меду, усе 
перемiшалося, слина котицця з голодного рота, ніздрі не нанюхаюцця...

Клопочецця, метушицця бабуня — ось й усе, здаєцця, — стоїть великий 
стiл, бiлою, як крейда, настiлкою застелений, три свiчки горять, вилиску-
юцця талярки, ложки, ножи; страви наставляно скрiзь, парицця борщ, риба 
варена й смажена, пироги, каша... Cтоїть кислий, смашний дух од тiльки що 
украяного хлiба... Стоять рядком пляшки з вином, з горiлкою, з наливкою, 
а меж їми й монашка на копiйцi*, стелицця чад її блакiтною пружкою. Ще 
раз подивилася бабуня на стiл, пiшла одягнулася у другу сукню — не в 
чорну, а стару cipy — таких вже тепер i не носять давно; поставила коло 
столу п’ять стiльцiв та й сама сiла, сiла та й замислилась... 

На що ж то вона таку велику вечерю готувала, для кого вона тi стiльцi 
приставила? 

Слухайте! 

III
Гудуть, гунають низенькі покої, лунає, одгукуєцця дитячий регіт та 

ґвалт... Двоє хлоп’яток маленьку сестру на килимок посадили й тягнуть за 
той килимок. Отак, ну, гей, конi, гей, ну!.. Кричать i конi, кричить i дитина, 
у долонi плеще, ґвалтує... 

Але дзинь-дзинь — гуде дзвiнок... 
— Тато, тато! — кричать дiтенята, i коней, i воза забули, yci до дверей, 

yci кинулися до батька... От i мати вийшла, чоловiка стрiчає... Розiбрали 
єго yci й iдyть поряду, поважною ходою — стучить попереду, скiльки сили, 
кiйком мала, за нею — середульш[ий] з пакою пiд пахвою, батькiвськії 
капелюхи на брови намостив, старший батька за руку держить, жiнка з 
панчiшкою у pyцi позаду йде... Перебуваєцця батько, передягаєцця — 
оповiдання йдуть; оповiдає старший i середульший, i мала знайде, що 
розказать батьковi, — кiшка приходила, мишеня вхопила, велика муха 
залетiла й лiтаючи гула... 

Йдуть yci чередою обiдати, вживають усякую страву, рiчами пере-
сипаючи, швидко спорожняє свою миску бабуня наша, та й хiба ж вона 
бабуня — xiба слiпий її на[й]менував би так... Не погнувся ще стан, не 
злиняло лице — 

За хорошим чоловiком 
Жiнка молодiє.... 

А як ще окрім чоловіка такі дiтенята добрi та гарні, такi щебетливi, 
мов голуби воркотливi. Сидять батько-мати, милуюцця, тiшацця дитячою 
розмовою та мирять наглії суперечки. 

А сегодня якраз такий день — лигоминка з яблуками. Батько-мати 
взяли потроху, остатнє ставлять серед столу. Старший помалу, насупивши 
брови, найдрiбнiшим робом крає натроє... Довго повертають тaлiрку, кожен 
наглядає собi крaщий кавалок, просить один другого узять попереду, й у 
кожного серце ниє — чи не вiзьме він мого кавалка... Їсть кожний своє, 
й хоч yciм буде, ще й не з’їдять, але очi з-за ложки визирають, так i бли-
щуть — чи не лiзе чужа ложка у єго частину... 

Батько спочиває — тихо усе, дiти у дальнiм покої коло матери — меж 
лiжками, столами, стiльцями двi хати збудували, обвiсили килимами й 
одiялами — у однiй живе старший з малою, у другiй — середульший. З 
одної йдуть у гості в другу хату, умощуюцця, розмовляють, наче справжнi 
гостi, або, дiставши яку-небудь мальовану часопись, переглядають у бiзна-
який раз малюнки. 

Так живуть собi у маленьких низеньких покоях. Вже батько не раз 
зупиняєцця перед брамою гімназії й дума, як-то бiгатиме вoceни й єго 
синочок; вже й мала, на братiв дивлячись, цiлісенькі листи везерунками 
вкриває. Тихо та гарно, хвалять вечером i cтapi, i малі Бога. 

Але: 
Було й щастя, була й доля,
Та лихо побило... 

Й тихо, й сумно стало в покоях, не чути нi щебетання, нi крику, aнi 
веселої, наглої сварки... Тiльки цокає старий годинник та хитає сумний 
хитун своєю золотою, лисою головою. 

Прийшла напасть на те місто — обкладки до дiтей причепилися. Жах та 
жаль скрiзь, лiкарi з бричок не злазять, з кутка в куток кидаючися, майстри 
ледве встигають забивать цвяшки, маленькії труни рожевим та синiм об-
биваючи... Насупились i нашi батьки, пильно щоранку, щовечера до дiтей 
придивляюцця, роти їм роззявляють та боязко зазирають туди, боячися там 
страшеннi тi обкладки побачити, й радяцця потiм... Минув тиждень, минув 
другий, хвороба та вже притомилася дiтей душити та вкладати їx у сосновi 
труни: заспокоїлися трохи батьки, аж заслаб в їх старший — чогось, каже, 
голова болить, i хрипить, як казать схоче. 

— За лiкарем! — от i лiкар, у горло подивився, сказав, що минецця 
ця хвороба незабаром, розказав зо три побрехеньки — бiльш не вспiв, бо 
треба було поспiшати комусь пропасницi проганять, та й поїxав. 

— Як мине, та й мине, — заспокоїлися батьки, та тiльки день iде, 
другий iде, не минає та хвороба — щось притих Заня, не гуляє, не спiває, 
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гарячого, сухого духу чавуни й горшки, переглядає усяку страву... Гаразд, 
усе гаразд — не перепеклися пироги — капусту, здаєцця, крiзь тісто вид-
ко, й борщ, й каша; й кутя — наче не варена, кожне зернятко особне, не 
липнеть, не збилося... Й узвар якраз на порi — не пахнуть угiллям сушені 
грyшi. Пара пiшла од страви, й кисла, й солодка, й од олії, й од меду, усе 
перемiшалося, слина котицця з голодного рота, ніздрі не нанюхаюцця...

Клопочецця, метушицця бабуня — ось й усе, здаєцця, — стоїть великий 
стiл, бiлою, як крейда, настiлкою застелений, три свiчки горять, вилиску-
юцця талярки, ложки, ножи; страви наставляно скрiзь, парицця борщ, риба 
варена й смажена, пироги, каша... Cтоїть кислий, смашний дух од тiльки що 
украяного хлiба... Стоять рядком пляшки з вином, з горiлкою, з наливкою, 
а меж їми й монашка на копiйцi*, стелицця чад її блакiтною пружкою. Ще 
раз подивилася бабуня на стiл, пiшла одягнулася у другу сукню — не в 
чорну, а стару cipy — таких вже тепер i не носять давно; поставила коло 
столу п’ять стiльцiв та й сама сiла, сiла та й замислилась... 

На що ж то вона таку велику вечерю готувала, для кого вона тi стiльцi 
приставила? 

Слухайте! 

III
Гудуть, гунають низенькі покої, лунає, одгукуєцця дитячий регіт та 

ґвалт... Двоє хлоп’яток маленьку сестру на килимок посадили й тягнуть за 
той килимок. Отак, ну, гей, конi, гей, ну!.. Кричать i конi, кричить i дитина, 
у долонi плеще, ґвалтує... 

Але дзинь-дзинь — гуде дзвiнок... 
— Тато, тато! — кричать дiтенята, i коней, i воза забули, yci до дверей, 

yci кинулися до батька... От i мати вийшла, чоловiка стрiчає... Розiбрали 
єго yci й iдyть поряду, поважною ходою — стучить попереду, скiльки сили, 
кiйком мала, за нею — середульш[ий] з пакою пiд пахвою, батькiвськії 
капелюхи на брови намостив, старший батька за руку держить, жiнка з 
панчiшкою у pyцi позаду йде... Перебуваєцця батько, передягаєцця — 
оповiдання йдуть; оповiдає старший i середульший, i мала знайде, що 
розказать батьковi, — кiшка приходила, мишеня вхопила, велика муха 
залетiла й лiтаючи гула... 

Йдуть yci чередою обiдати, вживають усякую страву, рiчами пере-
сипаючи, швидко спорожняє свою миску бабуня наша, та й хiба ж вона 
бабуня — xiба слiпий її на[й]менував би так... Не погнувся ще стан, не 
злиняло лице — 

За хорошим чоловiком 
Жiнка молодiє.... 

А як ще окрім чоловіка такі дiтенята добрi та гарні, такi щебетливi, 
мов голуби воркотливi. Сидять батько-мати, милуюцця, тiшацця дитячою 
розмовою та мирять наглії суперечки. 

А сегодня якраз такий день — лигоминка з яблуками. Батько-мати 
взяли потроху, остатнє ставлять серед столу. Старший помалу, насупивши 
брови, найдрiбнiшим робом крає натроє... Довго повертають тaлiрку, кожен 
наглядає собi крaщий кавалок, просить один другого узять попереду, й у 
кожного серце ниє — чи не вiзьме він мого кавалка... Їсть кожний своє, 
й хоч yciм буде, ще й не з’їдять, але очi з-за ложки визирають, так i бли-
щуть — чи не лiзе чужа ложка у єго частину... 

Батько спочиває — тихо усе, дiти у дальнiм покої коло матери — меж 
лiжками, столами, стiльцями двi хати збудували, обвiсили килимами й 
одiялами — у однiй живе старший з малою, у другiй — середульший. З 
одної йдуть у гості в другу хату, умощуюцця, розмовляють, наче справжнi 
гостi, або, дiставши яку-небудь мальовану часопись, переглядають у бiзна-
який раз малюнки. 

Так живуть собi у маленьких низеньких покоях. Вже батько не раз 
зупиняєцця перед брамою гімназії й дума, як-то бiгатиме вoceни й єго 
синочок; вже й мала, на братiв дивлячись, цiлісенькі листи везерунками 
вкриває. Тихо та гарно, хвалять вечером i cтapi, i малі Бога. 

Але: 
Було й щастя, була й доля,
Та лихо побило... 

Й тихо, й сумно стало в покоях, не чути нi щебетання, нi крику, aнi 
веселої, наглої сварки... Тiльки цокає старий годинник та хитає сумний 
хитун своєю золотою, лисою головою. 

Прийшла напасть на те місто — обкладки до дiтей причепилися. Жах та 
жаль скрiзь, лiкарi з бричок не злазять, з кутка в куток кидаючися, майстри 
ледве встигають забивать цвяшки, маленькії труни рожевим та синiм об-
биваючи... Насупились i нашi батьки, пильно щоранку, щовечера до дiтей 
придивляюцця, роти їм роззявляють та боязко зазирають туди, боячися там 
страшеннi тi обкладки побачити, й радяцця потiм... Минув тиждень, минув 
другий, хвороба та вже притомилася дiтей душити та вкладати їx у сосновi 
труни: заспокоїлися трохи батьки, аж заслаб в їх старший — чогось, каже, 
голова болить, i хрипить, як казать схоче. 

— За лiкарем! — от i лiкар, у горло подивився, сказав, що минецця 
ця хвороба незабаром, розказав зо три побрехеньки — бiльш не вспiв, бо 
треба було поспiшати комусь пропасницi проганять, та й поїxав. 

— Як мине, та й мине, — заспокоїлися батьки, та тiльки день iде, 
другий iде, не минає та хвороба — щось притих Заня, не гуляє, не спiває, 
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ходить наче заспаний й хрипить усе гiрше... А лiкар все своє спiває — мине 
та мине... Аж бовть, стрельнув: 

— У єго, — каже, — й обкладки, та ще й скарлатина, й звiтки се воно 
могло узятись? Погана рiч, стережітеся, — коли треба було, не угледiли 
(заморочили голову трохи пану лiкарю).

Нiчого не сказав на се батько, мовчки подержав важку шубу лiкареву 
й вернувся до жiнки. 

Вони глянули один другій в вiчi й нiчого не сказали, губи в їх затряслися, 
але вони й тут себе перемогли й пiшли до слабого... Той ceдiв мовчки коло 
вікнa й дивився на двiр. 

— Заня! — кликнув єго батько. 
Заня оглянувся й подивився своїми тихими, мовчазливими очима. Єму, 

бiдному, було дуже погано — горло вже так здавило, що він ледве говорив. 
Мати не знесла того погляду, вона затулила очi рукою, вийшла й з-за дверей 
чути було, як вона заридала. 

Пiшли лiчить, пiшли мазать, чого тiльки не виробляли з бiдахою, по-
мазками тими горло зовсiм єму роздерто. Biн не стогнав, не плакав, не 
скаржився, але в добрих, чистих, блакитних очах єго світилося стiльки суму 
й нудьги, такий невимовний жаль за життям, за cвітом, така страшенна 
журба, що за душу брало, на їх дивлячись, серце шматовало, бажав би 
душу з себе вийняти і оддати єму. Легше було б чути несамовите ридання, 
голос, репет, а ся мовчазлива мука до живого серця допiкала. 

Минуло ще кiлька днин, як не знаю що, й лiкар сказав, що не варт i 
мордувати слабого. Ще минуло два днi, вечером покликав Заня матір... 

— Мамо, — прошопотiв він (голосу не було давно вже в бiдахи), 
ухопивши її руку, — не йдiть вiд мене, минi чогось важко!.. 

Мати впала ридаючи й притулила голову до єго худих, холодних ніг. 
— Таточко, ви не сердитесь, що я вам того тижня урока не вивчив? — 

спитав він батька через хвилину. 
— Нi, серце, — ледве вимовив той i знов мовчав, тiльки очами лупав. 
Заня хтів побачити брата й сестру, але не можна було — сказали, 

що гулять пiшли. Та й змовк, затих, i батько, i мати заридали й упали на 
холодне синове тiло.

* * *
Не минуло саме лихо, потягло довгою низкою за собою й друге. Через 

три днi мати, одягаючи малу, побачила прищики на тiльцi, на другiй день 
i на середульшому. 

* * *
Вибачайте, не зможу вже я далі по ряду оповідати, сльози з очей моїх 

капають, не дають і писати.

Чудовим, ясним ранком вмерла на лiжку остатня дитина. Bікнa зачиненi, 
килими постеленi; мати навколiшки впала перед лiжком, обняла гарячеє тiло 
дитяче, й очi її перебiгали од дитини до золотої окони, що сяла в кутку; 
освiчена полум’ям кгнотика. Матер Божа дивилась додолу своїми святи-
ми, щасливими очима, притуливши до лона Святу Дитину. Батько седiв, 
схиливши голову, він і сам був ледвi живий, ночей не спавши, не спавши, 
не ївши, тiльки мaти ще сила Божа держала. Вона обхопила дитину й руки 
зомліли так у неї — от дитина роззявила дуже рота, бідного, покалiченого 
рота, здрiгнули вії на заплющених очах, остатнiй крик прошумiв й стало 
тихо, тихо... 

Мати загарчала якось, плакати не могла вона, давно yci сльози випла-
кала й упала на килим... 

— Змилуйся, Спасе, над нами! 

* * *
На кладовищі дві могилки рядком: у одній — середульший, у другій — 

мала й Заня; старший посередині, наче до Бога [їх веде] за руки з собою. 
Спіть добре, дітенята любі!

Сумно стало у тихих, низеньких покоях; стоять пустi дитячії лiжка, 
просторно за столом, батько, мати ходять тихо, ледвi чути, й розмовляючи 
бiльш шопотять, а то якось чудно гуде голос по пустих покоях. Постарились 
батько-мати, меж темним волоссям забiлiло срiбне поткання, зморщилось 
чоло й стан погнувся, скільки не випрямляй єго. Але все не кiнець, ще доволi 
є лиха у тому келиху, усім буде, ще й зостанецця! 

Може, мiсяцiв так через три пiсля обкладок прийшла холера й, щоб 
нікого заздрість не брала, стала душить старих. 

Якось батько вернувся додому ще похмурніш, як завше. 
— Щось погано минi якось, — сказав він жiнцi, — полежу трохи до 

обiда, одпочину. 
Лiг та ще більш заслаб — живіт узяв єго. Покликали лiкаря — не 

того, що перше був, а инчого. Той покрутив головою, написав якусь лiку 
й сказав, що вечером приїде. Вечером батько вже зовсім занедужав, став 
млявий, нi сiсти, нi стати. 

— Погана рiч, — сказав лiкар, — у єго холера. 
Вечером другого дня прощався чоловiк iз жiнкою. Обоє довгенько 

седiли мовчки й дивилися один на другу. 
— Прощай, серце, жiнко, — сказав батько й хтiв що-небудь додати, 

щоб втішити, але не було чого й сказати — що він зоставляв її після себе, 
яку втіху, яку надію... й смерть та... де ще вона... жінка молода ще, може, 
й довго продержить її Бог на світі.
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— Прощай, чоловіче, побачиш наших — уклонися за неньку, — й 
сльози закапали. Й знов тихо, знов мовчать обоє...

На кладовищi коло двох маленьких могилок пiднялася ще третя, бiльша. 
Чиїсь руки коло їх пораюцця. Стелюцця над ними рожевi вiти, жасмин лис-
тячком на веснi їx обсипає бiлим, запашним, проти сонця блищуцця мiдяні 
рядки на xpecтi: “Помяни їx, Господи, єгда прийдеши во Царствiє Твоє”. 

IV
Але не се пригадує бабуня, не тaкi думки у головi ходять, — замис-

лившись, нерухомо седить вона перед мискою з борщем; лице ясне, тиxий 
усміх губи кривить. Инчi часи пригадує вона. Бачить вона батькiвську 
хату, низеньку, соломою криту, iз старим покривленим ґанком, низенькі 
покiйчики, рипучi, спiвучії двері й темне горище, куди колись так боязко 
зазирала вона малою; комору, де було так багато усього — й груш, i вишень, 
i гopixiв, i старого, твердого меду; пригадує cтapi потемнiлi малювання й 
Ївана Хрестителя з ягням, i “Три царiє со дари”, й якусь панну з гітарою, 
вовною гаптовану; бачить розкiшний садок, з великими яблонями й грушами, 
що й лiтом було мокро пiд їми; грядки червоного маку, астр та гвоздикiв, 
город, а за їм — берег, зеленi, кушіром зарослії стави, над котрими росли 
тaкi чудовi жовти квiтки, росли верби з червоними галузками й співали такі 
голосні жаби; бачить цвинтар, обгороджений трухлим парканом, i церкву, 
i високi хрести на низеньких горбочках, де лежали й два маленькi брати її; 
дзвiницю, зелені дзвони й старого паламаря з великими ключами, бачить 
вона, як бiгає вiн, виганяючи вiвцi, що зайшли на цвинтарь, а звiттiль у 
дзвiнную влiзли. 

— А ґедзь, — кричить на їх паламар, — от лишенько, — сходці на 
дзвіницю вузькі, не можуть вівці повернутись, і що крикне на її, вона далі 
лізе... хоч за хвоста тягни...

Бачить бабуся мaти свою, покiйницю, вічний покій, моторну маленьку 
бабусю, й батька — батюшку. Пригадує, як вчив він її писати, як рипі-
ло перо гусине по нерівному синьому паперу, як батько, дивлячись крізь 
зв’язані нитками окуляри, дорікає, що в неї й о, й е однакові, дак що й не 
розбереш; як мати тiшилась доччиним писанням — сама вона тільки читала, 
писати не вміла.

Пригадує бабуся, як перше побачила вона свого жениха й який вiн був 
чудний у тiльки що пошитому cертукові, який незвичайний й смiшний. Як 
засоромилась вона, зустрiвши єго з хвартухом, з закачаними рукавами. Як 
задивившися якось на єго, обпікла вона єму руку чаєм, наливаючи, й як 
обоє почервонiли, звомпили й не знали, що сказать. 

А далi першi родини — завiшали вікно, свiчки на стiльцi, вона caмa 
недужа, але весела лежить укрита, а чоловік держить її за руку й придив-

ляєцця до свого первородного, а той маленький, червоненький, сповитий, 
тiльки рота роззявляє та блимає на свiтло очицями. 

— Назвемо єго Занею, як твого батька звутъ, — каже нахилившися 
батько, — дай Бiг єму завше таке щастя, як ми у сей час маємо. 

Й дитину охрестили. Й так вiн заскавучав, аж мати почула, лежучи. 
— От здоровий буде хлопець, — сказала бабка, сподiваючись ще 

карбованця. 
А як на малу хвороба напала — кахи та кахи, й не вилiчиш її нiякими 

лiками, вже що не робили... Думали, що й вмре небога... А мати порадила 
ластівчине гнiздечко пiд подушку сховать... Прокинулась нічью — чує — 
тихо, нiхто не кахика. Що таке? Невже нежива? Пiдiйшла тремтячи — 
спить дитина, та так гарно, нaвiть не ворухнецця, а кахикання того — наче 
й не було ніколи! А середульший — як пiшов Мороза кликать на кутю, 
мало не змерз, пішов справдi надвір, дурний, мороза шукать. От так тя-
мучий хлопець, як колядки добре од батька перейняв, дарма, що малий, а 
й голос який, як у батька був колись. А як заспiває з батьком укупi після 
кyтi... Після кyтi, — а я й забула про неї й про вечерю свою, що се я так 
задумалась? — сполохнулась бабуся й ухопила ложку, пiдвелась, зiрк — 
чудо Боже — круг стола седить уся ciм’я й yci пильно дивляцця на неї... 

V
Еж, справдi, yci тут, просто проти її батько, праворуч — старший, 

лiворуч — середульший й мала; батько трохи постарiшав, дiти трохи 
побiльшали, але yci як раз, як були, нi в чiм не змiнилися, й yci пильно 
дивляцця на неї. Бабуся думала, що приснилось, й скорiш yщiпнула себе 
за руку, але нi, це не сон, це справдi — ось батько собi волосся куйовдить, 
як завше, їсти маючи, от i у середульшого на губi значок, як він впав, на 
шахву за грушами лiзучи. 

Й бабуся не тiльки що не здивувалася, вона, здаєцця, диву б далacь, 
якби не побачила, як би зуздрiла, що на круг столу нема нікого, й дурно 
прохоложуєцця запашний борщ... 

— Що се ви, мамо, так задумалися? Наливайте скорiш борщику, а то 
їсти хочу так аж, аж, аж!.. 

— Таки виголодались у нашого батюшки, а та й пироги ж добрі... 
Й спорожняюцця миски з борщом, з щербою, з голубцями пшоняними. 
А батько перестав їсти, очi втупив. 
— Що се ти, чоловiче? Що се ти так придивляєшся? 
— А от дивлюся на тебе, що ти таки дуже змiнилася з того Piздва. 
— То й тобi не минув piк дурно — он у висок сивизна вдарила, й 

зморшки чоло покраяли... 
— Дiтенята, дiтенята, забераєте ви силу нашу! Чи оддасте коли? — 

каже батько й радiючи дивицця на веселi, здоровi личка дитячі. 
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— Прощай, чоловіче, побачиш наших — уклонися за неньку, — й 
сльози закапали. Й знов тихо, знов мовчать обоє...

На кладовищi коло двох маленьких могилок пiднялася ще третя, бiльша. 
Чиїсь руки коло їх пораюцця. Стелюцця над ними рожевi вiти, жасмин лис-
тячком на веснi їx обсипає бiлим, запашним, проти сонця блищуцця мiдяні 
рядки на xpecтi: “Помяни їx, Господи, єгда прийдеши во Царствiє Твоє”. 

IV
Але не се пригадує бабуня, не тaкi думки у головi ходять, — замис-

лившись, нерухомо седить вона перед мискою з борщем; лице ясне, тиxий 
усміх губи кривить. Инчi часи пригадує вона. Бачить вона батькiвську 
хату, низеньку, соломою криту, iз старим покривленим ґанком, низенькі 
покiйчики, рипучi, спiвучії двері й темне горище, куди колись так боязко 
зазирала вона малою; комору, де було так багато усього — й груш, i вишень, 
i гopixiв, i старого, твердого меду; пригадує cтapi потемнiлi малювання й 
Ївана Хрестителя з ягням, i “Три царiє со дари”, й якусь панну з гітарою, 
вовною гаптовану; бачить розкiшний садок, з великими яблонями й грушами, 
що й лiтом було мокро пiд їми; грядки червоного маку, астр та гвоздикiв, 
город, а за їм — берег, зеленi, кушіром зарослії стави, над котрими росли 
тaкi чудовi жовти квiтки, росли верби з червоними галузками й співали такі 
голосні жаби; бачить цвинтар, обгороджений трухлим парканом, i церкву, 
i високi хрести на низеньких горбочках, де лежали й два маленькi брати її; 
дзвiницю, зелені дзвони й старого паламаря з великими ключами, бачить 
вона, як бiгає вiн, виганяючи вiвцi, що зайшли на цвинтарь, а звiттiль у 
дзвiнную влiзли. 

— А ґедзь, — кричить на їх паламар, — от лишенько, — сходці на 
дзвіницю вузькі, не можуть вівці повернутись, і що крикне на її, вона далі 
лізе... хоч за хвоста тягни...

Бачить бабуся мaти свою, покiйницю, вічний покій, моторну маленьку 
бабусю, й батька — батюшку. Пригадує, як вчив він її писати, як рипі-
ло перо гусине по нерівному синьому паперу, як батько, дивлячись крізь 
зв’язані нитками окуляри, дорікає, що в неї й о, й е однакові, дак що й не 
розбереш; як мати тiшилась доччиним писанням — сама вона тільки читала, 
писати не вміла.

Пригадує бабуся, як перше побачила вона свого жениха й який вiн був 
чудний у тiльки що пошитому cертукові, який незвичайний й смiшний. Як 
засоромилась вона, зустрiвши єго з хвартухом, з закачаними рукавами. Як 
задивившися якось на єго, обпікла вона єму руку чаєм, наливаючи, й як 
обоє почервонiли, звомпили й не знали, що сказать. 

А далi першi родини — завiшали вікно, свiчки на стiльцi, вона caмa 
недужа, але весела лежить укрита, а чоловік держить її за руку й придив-

ляєцця до свого первородного, а той маленький, червоненький, сповитий, 
тiльки рота роззявляє та блимає на свiтло очицями. 

— Назвемо єго Занею, як твого батька звутъ, — каже нахилившися 
батько, — дай Бiг єму завше таке щастя, як ми у сей час маємо. 

Й дитину охрестили. Й так вiн заскавучав, аж мати почула, лежучи. 
— От здоровий буде хлопець, — сказала бабка, сподiваючись ще 

карбованця. 
А як на малу хвороба напала — кахи та кахи, й не вилiчиш її нiякими 

лiками, вже що не робили... Думали, що й вмре небога... А мати порадила 
ластівчине гнiздечко пiд подушку сховать... Прокинулась нічью — чує — 
тихо, нiхто не кахика. Що таке? Невже нежива? Пiдiйшла тремтячи — 
спить дитина, та так гарно, нaвiть не ворухнецця, а кахикання того — наче 
й не було ніколи! А середульший — як пiшов Мороза кликать на кутю, 
мало не змерз, пішов справдi надвір, дурний, мороза шукать. От так тя-
мучий хлопець, як колядки добре од батька перейняв, дарма, що малий, а 
й голос який, як у батька був колись. А як заспiває з батьком укупi після 
кyтi... Після кyтi, — а я й забула про неї й про вечерю свою, що се я так 
задумалась? — сполохнулась бабуся й ухопила ложку, пiдвелась, зiрк — 
чудо Боже — круг стола седить уся ciм’я й yci пильно дивляцця на неї... 

V
Еж, справдi, yci тут, просто проти її батько, праворуч — старший, 

лiворуч — середульший й мала; батько трохи постарiшав, дiти трохи 
побiльшали, але yci як раз, як були, нi в чiм не змiнилися, й yci пильно 
дивляцця на неї. Бабуся думала, що приснилось, й скорiш yщiпнула себе 
за руку, але нi, це не сон, це справдi — ось батько собi волосся куйовдить, 
як завше, їсти маючи, от i у середульшого на губi значок, як він впав, на 
шахву за грушами лiзучи. 

Й бабуся не тiльки що не здивувалася, вона, здаєцця, диву б далacь, 
якби не побачила, як би зуздрiла, що на круг столу нема нікого, й дурно 
прохоложуєцця запашний борщ... 

— Що се ви, мамо, так задумалися? Наливайте скорiш борщику, а то 
їсти хочу так аж, аж, аж!.. 

— Таки виголодались у нашого батюшки, а та й пироги ж добрі... 
Й спорожняюцця миски з борщом, з щербою, з голубцями пшоняними. 
А батько перестав їсти, очi втупив. 
— Що се ти, чоловiче? Що се ти так придивляєшся? 
— А от дивлюся на тебе, що ти таки дуже змiнилася з того Piздва. 
— То й тобi не минув piк дурно — он у висок сивизна вдарила, й 

зморшки чоло покраяли... 
— Дiтенята, дiтенята, забераєте ви силу нашу! Чи оддасте коли? — 

каже батько й радiючи дивицця на веселi, здоровi личка дитячі. 
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— Оддадуть! Он я до дочки пiдy, як замуж вийде, — каже бабуся й 
милуєцця своєю малою, що ссе якусь кicткy з риби. Забула бабуся, наче не 
було, про усе минуле лихо, мов то був сон страшний, перелякав чоловiка, 
той схопився й лупає очима й не знає, чи справдi приснилося те лихо? Не-
вже правда, що нема єгo? 

— А мене хто ж до себе прийме? — смiєцця батько. 
От i кутя, й узвар, yci черпають єго й п’ють, вихваляючи узвар, ви-

хваляючи мати. 
— Ану, тату, колядовати, — просять дiти. 
— “Нова рада стала”... — почина баском батько, альтом пристає стар-

ший, — “Де Христос родився...” — виводить, до плеча голову схиливши, 
очi заплющивши, середульший. Мала й собi щось гуде, лопотить... 

— Мовчи, Марусе, не перебивай, — сварицця середульший. 
— М-м, — хитає головою Маруся. 
— Лиши її, xiба ти не такий був, — навчає старший. 
Ану тепера: 
— “Чи дома, дома?..” — заводить батько. 
— “Пан господар...” — кричать дiти й, уклоняючись батьку-матері, 

спiвають остатне: 
А нам дайте 
По шеляжечку! 

— Сазецку, сазецку, — кричить мала. 
— Тату, я кутю пiд стелю кину, — просить середульший. 
— Нащо? В нас i бджiл немає. 
— Та так, хоч нема, а все... — летить кутя пiд стелю й не дурно, при-

чепився дрiбочок якраз над столом. 
— Ану тебе iз кутею твоєю, — смiєцця бабуся, обтряхаючи кутю з 

cyкнi. 
— Е, тра було ложку пiдставить, — каже старший. 
— А то ж є добра колядка, — пригадує батько: 

У тому дворi 
Уci святиї 
Камiння били,
Церкву робили... — виспiвує вiн. 

— Ану вина, жiнко! — наливає вiн усім по ряду, старшому — повну, 
середульшому чверть не долив, а малiй — пiвчарки. 

— Бери, жiнко... 
— Ну, поздоров, Боже, — каже він уставши, — у сему року нас самих 

й наших дiтенят, й курчат, i гусят, — усмiхаєцця він. 
— Ну, жiнко, пошли, Боже, усякого щастя i дiтям, i батькам нашим, й 

родичам, щоб дiждати й на другий piк щасливими, здоровими! 

Biн прийшов до жiнки й поцiлувалися, дiти кинулись до них i обхопили, 
хто батька, хто матір, усі із своїми чарками.

VI
Чудне щось сталося з бабусею — її стало так легко, й усе нiби якось 

перемiшалося... Її здалося, що долiвки нема пiд ногами, що вона, й чоловiк 
i дiти, yci однiєю купою плинуть морем, i так тепло, ясно блищало небо 
блакитне, без хмар, а сонце таке гаряче-гаряче, а хвилi такі синi-синi, якi 
бачила вона намальованими десь, не згадає тільки — де. Й тi хвилi тaкi 
гapнi — не б’ють, не хлещуть, а наче перекочуюцця тихо-тихо, та такі 
м’які, наче пуховi... Й взялася якась хвиля та й пiднiмає угору їx, усе вище 
та вище, аж чайки метнулися од їх геть, зустрівши; вже море ледвi синiє за 
тyмaном пiд їми; й наче вже їx не купа цiла, а з тієї купи стало щось єдне, 
вона наче перелилась у одну їcтoтy чудну й iдe та їcтотa все вище до сонця 
гарячого й блискучого, усе плине вверх та й так високо, що вже бабуся наче 
сама тієї їстоти, а з нею й себе не бачить...

VІІ
А другого дня опiвдень верталася з дому Явдоха. Йшла вона не дуже 

швидко — якось ноги ступали зовсiм не туди, куди треба було, а кожна 
тягла до себе, дак що Явдоха мусила раз по раз зупинятись і, держучись 
за що-небудь, згортати докупи неслухняні ноги. Багато iз ними клопiту 
було бiднiй Явдосi, а якийсь дурний москаль, побачивши, скривив носа й 
усмiхнувся:

 — Отак, — каже, — кутю справляла! Напасть та й годi! 
А ще й до того розгикалася — найгiрш, як по сходцях пiшла, — що 

ступить, — гикне й перехрестить чоло: 
— Господи помилуй! От пироги, чи нi. Господи спаси! От лихо, се вже 

кутя, певне...
Увiйшла-таки вона у ciни, у покої. 
— Що се, усе не прибрано, як було, й дух од страви такий по покоях. 

Господи помилуй, де ж панi?.. Ай, що се таке?! 
У покої стояв застелений стiл, й страва уся не порушена; свічі вигорiли, 

од монашки кучка попiлy бiлiє на копiйцi. Стара панi нерухомо седiла перед 
мискою, голова впала на руку, друга рука сцiпила пусту чарку. Вона вже 
похолоділа... 

Тепер на кладовищi стоять рядком чотири могили: маленькі посерединi, 
бiльшi — по обидва боки. Уся сiм’я тут зiбралася докупи; yci купою полетять 
до ясного, блискучого сонця... 

Студня 3–6
Р[оку] Б[ожого] 1884
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— Оддадуть! Он я до дочки пiдy, як замуж вийде, — каже бабуся й 
милуєцця своєю малою, що ссе якусь кicткy з риби. Забула бабуся, наче не 
було, про усе минуле лихо, мов то був сон страшний, перелякав чоловiка, 
той схопився й лупає очима й не знає, чи справдi приснилося те лихо? Не-
вже правда, що нема єгo? 

— А мене хто ж до себе прийме? — смiєцця батько. 
От i кутя, й узвар, yci черпають єго й п’ють, вихваляючи узвар, ви-

хваляючи мати. 
— Ану, тату, колядовати, — просять дiти. 
— “Нова рада стала”... — почина баском батько, альтом пристає стар-

ший, — “Де Христос родився...” — виводить, до плеча голову схиливши, 
очi заплющивши, середульший. Мала й собi щось гуде, лопотить... 

— Мовчи, Марусе, не перебивай, — сварицця середульший. 
— М-м, — хитає головою Маруся. 
— Лиши її, xiба ти не такий був, — навчає старший. 
Ану тепера: 
— “Чи дома, дома?..” — заводить батько. 
— “Пан господар...” — кричать дiти й, уклоняючись батьку-матері, 

спiвають остатне: 
А нам дайте 
По шеляжечку! 

— Сазецку, сазецку, — кричить мала. 
— Тату, я кутю пiд стелю кину, — просить середульший. 
— Нащо? В нас i бджiл немає. 
— Та так, хоч нема, а все... — летить кутя пiд стелю й не дурно, при-

чепився дрiбочок якраз над столом. 
— Ану тебе iз кутею твоєю, — смiєцця бабуся, обтряхаючи кутю з 

cyкнi. 
— Е, тра було ложку пiдставить, — каже старший. 
— А то ж є добра колядка, — пригадує батько: 

У тому дворi 
Уci святиї 
Камiння били,
Церкву робили... — виспiвує вiн. 

— Ану вина, жiнко! — наливає вiн усім по ряду, старшому — повну, 
середульшому чверть не долив, а малiй — пiвчарки. 

— Бери, жiнко... 
— Ну, поздоров, Боже, — каже він уставши, — у сему року нас самих 

й наших дiтенят, й курчат, i гусят, — усмiхаєцця він. 
— Ну, жiнко, пошли, Боже, усякого щастя i дiтям, i батькам нашим, й 

родичам, щоб дiждати й на другий piк щасливими, здоровими! 

Biн прийшов до жiнки й поцiлувалися, дiти кинулись до них i обхопили, 
хто батька, хто матір, усі із своїми чарками.

VI
Чудне щось сталося з бабусею — її стало так легко, й усе нiби якось 

перемiшалося... Її здалося, що долiвки нема пiд ногами, що вона, й чоловiк 
i дiти, yci однiєю купою плинуть морем, i так тепло, ясно блищало небо 
блакитне, без хмар, а сонце таке гаряче-гаряче, а хвилi такі синi-синi, якi 
бачила вона намальованими десь, не згадає тільки — де. Й тi хвилi тaкi 
гapнi — не б’ють, не хлещуть, а наче перекочуюцця тихо-тихо, та такі 
м’які, наче пуховi... Й взялася якась хвиля та й пiднiмає угору їx, усе вище 
та вище, аж чайки метнулися од їх геть, зустрівши; вже море ледвi синiє за 
тyмaном пiд їми; й наче вже їx не купа цiла, а з тієї купи стало щось єдне, 
вона наче перелилась у одну їcтoтy чудну й iдe та їcтотa все вище до сонця 
гарячого й блискучого, усе плине вверх та й так високо, що вже бабуся наче 
сама тієї їстоти, а з нею й себе не бачить...

VІІ
А другого дня опiвдень верталася з дому Явдоха. Йшла вона не дуже 

швидко — якось ноги ступали зовсiм не туди, куди треба було, а кожна 
тягла до себе, дак що Явдоха мусила раз по раз зупинятись і, держучись 
за що-небудь, згортати докупи неслухняні ноги. Багато iз ними клопiту 
було бiднiй Явдосi, а якийсь дурний москаль, побачивши, скривив носа й 
усмiхнувся:

 — Отак, — каже, — кутю справляла! Напасть та й годi! 
А ще й до того розгикалася — найгiрш, як по сходцях пiшла, — що 

ступить, — гикне й перехрестить чоло: 
— Господи помилуй! От пироги, чи нi. Господи спаси! От лихо, се вже 

кутя, певне...
Увiйшла-таки вона у ciни, у покої. 
— Що се, усе не прибрано, як було, й дух од страви такий по покоях. 

Господи помилуй, де ж панi?.. Ай, що се таке?! 
У покої стояв застелений стiл, й страва уся не порушена; свічі вигорiли, 

од монашки кучка попiлy бiлiє на копiйцi. Стара панi нерухомо седiла перед 
мискою, голова впала на руку, друга рука сцiпила пусту чарку. Вона вже 
похолоділа... 

Тепер на кладовищi стоять рядком чотири могили: маленькі посерединi, 
бiльшi — по обидва боки. Уся сiм’я тут зiбралася докупи; yci купою полетять 
до ясного, блискучого сонця... 

Студня 3–6
Р[оку] Б[ожого] 1884
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СТАРИЙ ТЕРЕН [I]

Серед поля стояв невеличкий гай; кільканадцять дубців, грабів, кленів 
невеличкою купкою стирчали й верхи їх темни[ми] зубчиками ясувалися 
проти ясного неба; у жнива гайок той здавався <опокою>, острівцем зеле-
ним серед золотого, хвилястого моря; як віяв вітер, мов золоті хвилі набігали 
й мов розбивались на краях єго, мов на зелених бескетах.

Гай було не окопано, поле сягало до самого краю, до чагарів, що росли 
тут. Кілька молодих березок білошкурих, мов сметаною облитих, низенькі 
дубки, розхилясті кущі лещини, усе перевите густо цупкими пагонцями ожи-
ни, оплетене березкою. Де-не-де гойдався на самоті колосок, поміж вогкої 
трави золотився. Чорні пеньки обросли молодими пагонцями, усе молоде, 
гойне, зелене, й меж оцією молоддю на краю ріс старий терен. Не раз, як 
косили овес або гречку, чия-небудь щира коса била єго по стовбуру. Ягід 
вже на єму не бувало, гилля обсохло й стерчало сіре, сухе, мов скрючені 
пальці старця, де-не-де тільки зосталося живого, а що тільки зосталося 
живе, непорушене — колючки довгі, часті... Я не знаю, який то був терен, 
а колючки були такі, що, мабуть, не буде на простому терну...

Старий терен стояв завше поважний й суворий; він не грався, вихи-
ляючи, тріпаючи листям, не підморгував, не балакав весело із сусідами, а 
сердито мовчав, як нахилялась до єго, знадливо шопотячи, гнучкий пагонець 
лещини, не гойдав пташок. Він не рухаючись стояв, глибоко закопавшися 
у вогку землю поту[ж]ним корінням, розставивши свої скручені гілки, й не 
знати було, щоб коли він радів та тішився. Весною, [далі на аркуші — 
математичний приклад і багато разів записане слово “Андибер”; 
продовження тексту немає. — Упор.]

СТАРИЙ ТЕРЕН [II]
Мрія

27. І. 1888
І радощі, й лихо — одна їм мета,
В житті все до доброго йдеться*.

Серед поля стояв гайок; він попереду був більший, але єго кілька раз 
обрубали, він все менчав, поле наче тискало, чавило докупи; тепер він зда-
вався улітку маленьким зеленим острівцем.

З одного боку була маленька лощина; там лісу не вирубали ніколи; 
і що то за добре місце було. Гай оточили кущі черемхи, ліщини, молоді 
клени простягали патлаті гілля. Ґрунт там ніколи не пересихав, і ціле літо 

там зеленіла свіжа травиця, цвіли квітки, листя зеленіло. Поле обходило 
ту лощину й мало хто туди до жнив заходив; трава росла на волі й тиша 
стояла весела й чарівна. Тільки по весні, як цвіла черемуха, цілий день гуло 
од бджоли, наче в дзвони дзвонило. Гарно було.

Й от край цієї лощини, між инчими кущами ріс собі кущ терновий. 
Він був старий, аж надто, та ще й кострюбатий. Гілля йому обламано, 
без пагонців, листя мало де, деякі гілки зовсім без листу, сірі, наче мертві, 
ягід вже давно на єму не бувало, й чудно було глянути на єго тут, сірого та 
мертвого, серед зеленого листя, серед буйного життя.

Старий терен був не тільки негарний, але ще й сердитий, усе єго драту-
вало (на все він дивився злим оком, усе єму недобрі думки надавало; й то не 
через старість він такий став, він і попереду не був добріший)1. Чи вітер єго 
хитне, чи гілка чужа доторкнеться — вже він розсердився; то сонце надто 
пече, то пташки надто чутно співають — (все єму не до серця) вже зараз 
стоїть та мурмоче, бо лаяться або скаржиться вголос він не любив, а все 
лютує мовчки. Що старішав, то лютішав, погане було єго життя, усе однака 
мука од тієї злости; а найбільш зімою, як скрипне мороз, шкульгаючи крізь 
порепану єго шкуру, як метелиця бурхне, хитається, було, та мурмоче, та 
й смерти вже просить: “Хоч би здохнути цьому пакосному вітрові на зло 
та на посміх”; скільки-то злости набереться він за той час (не дурно то на 
карлючках у єго скрізь вовни поначеплялось — вже не помилує)!

І був він до того дуже гордий й за дуже розумного себе мав, а инчих 
зневажав і глузував, сміявся. Подивиться, було, влітку кру[г] себе, на ту 
красу та радость, як листя з вітром грається, як гілки друг друга під боки 
штовхають та листям одні другого плюхають, як птаство одне перед другим 
вигукує, красу Божу вихваляючи, як уся їстота навкруги життям радіє, й 
усміхнеться зневажаючи: “Дурні, дурні! Радіють, наче це літко до віку буде, 
наче не прийде зіма й не померзнуть ці квітки, не опаде усе оце листя, й ці 
самі пташки, голодні, з обмерзлими крилами не стрибатимуть де-небудь 
по снігу, поки не поздихають або не попадуть кому в зуби; і дивитися на їх 
дурних бридко”. І почне дрімати, пихаючи та радіючи своїм розумом. Але 
рідко єму траплялись такі щасливі години, щоб глузовати та радіти. Отакий 
був собі старий терен.

Був раз гарний-таки весняний ранок; ще од роси повітря вогке було, 
сонце не пекло, пахощі в квітках ще не висхли; недалеко на клену гучно, 
весело кричали здорові, горлаті пташки. Старий терен стояв собі тихо й 
понуро; він і дрімав, і не дрімав наче; спочивав би сказати. Це були єго 
найщасливі[ші] години. Думок нема ніяких — бо згадувати старі образи 
та глузовання (а окрім єго більш нема там у минулому нічого) — невесело, 
сердитись і глузовати нема з чого, та й не хочеться, бо знов-таки невесело, 

1 Скрізь у тексті дужки авторські. — Упор.
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СТАРИЙ ТЕРЕН [I]

Серед поля стояв невеличкий гай; кільканадцять дубців, грабів, кленів 
невеличкою купкою стирчали й верхи їх темни[ми] зубчиками ясувалися 
проти ясного неба; у жнива гайок той здавався <опокою>, острівцем зеле-
ним серед золотого, хвилястого моря; як віяв вітер, мов золоті хвилі набігали 
й мов розбивались на краях єго, мов на зелених бескетах.

Гай було не окопано, поле сягало до самого краю, до чагарів, що росли 
тут. Кілька молодих березок білошкурих, мов сметаною облитих, низенькі 
дубки, розхилясті кущі лещини, усе перевите густо цупкими пагонцями ожи-
ни, оплетене березкою. Де-не-де гойдався на самоті колосок, поміж вогкої 
трави золотився. Чорні пеньки обросли молодими пагонцями, усе молоде, 
гойне, зелене, й меж оцією молоддю на краю ріс старий терен. Не раз, як 
косили овес або гречку, чия-небудь щира коса била єго по стовбуру. Ягід 
вже на єму не бувало, гилля обсохло й стерчало сіре, сухе, мов скрючені 
пальці старця, де-не-де тільки зосталося живого, а що тільки зосталося 
живе, непорушене — колючки довгі, часті... Я не знаю, який то був терен, 
а колючки були такі, що, мабуть, не буде на простому терну...

Старий терен стояв завше поважний й суворий; він не грався, вихи-
ляючи, тріпаючи листям, не підморгував, не балакав весело із сусідами, а 
сердито мовчав, як нахилялась до єго, знадливо шопотячи, гнучкий пагонець 
лещини, не гойдав пташок. Він не рухаючись стояв, глибоко закопавшися 
у вогку землю поту[ж]ним корінням, розставивши свої скручені гілки, й не 
знати було, щоб коли він радів та тішився. Весною, [далі на аркуші — 
математичний приклад і багато разів записане слово “Андибер”; 
продовження тексту немає. — Упор.]

СТАРИЙ ТЕРЕН [II]
Мрія

27. І. 1888
І радощі, й лихо — одна їм мета,
В житті все до доброго йдеться*.

Серед поля стояв гайок; він попереду був більший, але єго кілька раз 
обрубали, він все менчав, поле наче тискало, чавило докупи; тепер він зда-
вався улітку маленьким зеленим острівцем.

З одного боку була маленька лощина; там лісу не вирубали ніколи; 
і що то за добре місце було. Гай оточили кущі черемхи, ліщини, молоді 
клени простягали патлаті гілля. Ґрунт там ніколи не пересихав, і ціле літо 

там зеленіла свіжа травиця, цвіли квітки, листя зеленіло. Поле обходило 
ту лощину й мало хто туди до жнив заходив; трава росла на волі й тиша 
стояла весела й чарівна. Тільки по весні, як цвіла черемуха, цілий день гуло 
од бджоли, наче в дзвони дзвонило. Гарно було.

Й от край цієї лощини, між инчими кущами ріс собі кущ терновий. 
Він був старий, аж надто, та ще й кострюбатий. Гілля йому обламано, 
без пагонців, листя мало де, деякі гілки зовсім без листу, сірі, наче мертві, 
ягід вже давно на єму не бувало, й чудно було глянути на єго тут, сірого та 
мертвого, серед зеленого листя, серед буйного життя.

Старий терен був не тільки негарний, але ще й сердитий, усе єго драту-
вало (на все він дивився злим оком, усе єму недобрі думки надавало; й то не 
через старість він такий став, він і попереду не був добріший)1. Чи вітер єго 
хитне, чи гілка чужа доторкнеться — вже він розсердився; то сонце надто 
пече, то пташки надто чутно співають — (все єму не до серця) вже зараз 
стоїть та мурмоче, бо лаяться або скаржиться вголос він не любив, а все 
лютує мовчки. Що старішав, то лютішав, погане було єго життя, усе однака 
мука од тієї злости; а найбільш зімою, як скрипне мороз, шкульгаючи крізь 
порепану єго шкуру, як метелиця бурхне, хитається, було, та мурмоче, та 
й смерти вже просить: “Хоч би здохнути цьому пакосному вітрові на зло 
та на посміх”; скільки-то злости набереться він за той час (не дурно то на 
карлючках у єго скрізь вовни поначеплялось — вже не помилує)!

І був він до того дуже гордий й за дуже розумного себе мав, а инчих 
зневажав і глузував, сміявся. Подивиться, було, влітку кру[г] себе, на ту 
красу та радость, як листя з вітром грається, як гілки друг друга під боки 
штовхають та листям одні другого плюхають, як птаство одне перед другим 
вигукує, красу Божу вихваляючи, як уся їстота навкруги життям радіє, й 
усміхнеться зневажаючи: “Дурні, дурні! Радіють, наче це літко до віку буде, 
наче не прийде зіма й не померзнуть ці квітки, не опаде усе оце листя, й ці 
самі пташки, голодні, з обмерзлими крилами не стрибатимуть де-небудь 
по снігу, поки не поздихають або не попадуть кому в зуби; і дивитися на їх 
дурних бридко”. І почне дрімати, пихаючи та радіючи своїм розумом. Але 
рідко єму траплялись такі щасливі години, щоб глузовати та радіти. Отакий 
був собі старий терен.

Був раз гарний-таки весняний ранок; ще од роси повітря вогке було, 
сонце не пекло, пахощі в квітках ще не висхли; недалеко на клену гучно, 
весело кричали здорові, горлаті пташки. Старий терен стояв собі тихо й 
понуро; він і дрімав, і не дрімав наче; спочивав би сказати. Це були єго 
найщасливі[ші] години. Думок нема ніяких — бо згадувати старі образи 
та глузовання (а окрім єго більш нема там у минулому нічого) — невесело, 
сердитись і глузовати нема з чого, та й не хочеться, бо знов-таки невесело, 

1 Скрізь у тексті дужки авторські. — Упор.
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а більш нема чого [робити] — стій собі, не чуючи нічого, не вважаючи, не 
знаючи, чи живеш, чи ні. 

Так він стояв довгенько, оглядався навкруги й знову дрімав, аж щось 
плюхнуло й захитало єго — він зирнув і побачив на собі ворону... Се єму до-
кучало більш усего, як птиця на єму сідала. Де-таки яка-небудь шелихвостка 
на єму сіда, наче він на те виріс, має єго за сідало собі, єго, прерозумного 
й препишного старого терна. Се була єму найгірша ураза. Він гукнув на 
ворону, й знову, щоб вона собі летіла, але та не вважала. Вона тільки що 
наїлась, була весела, їй захотілось пожартувати, поглузовати з терна, вона 
простягала крила, переступала й крутилась, вдаючи, що не чує єго гукання, 
а потім повернулась просто до єго, витріщилась:

— Дурний, дурний, — каже, — схочу, то й сиджу, що ти мені зробиш.
Старий терен мурмотав й лаявся сердито.
— Ти сердись, а я седіти буду, та краще не сердься, бо тобі ж гірше.
— Справді, не сердься, бач, вона глузує з тебе, — заговорила до него 

потиху ліщина, що росла край єго.
— От у тебе не просив я пораду, — кинувся терен вже до неї, — молода 

ще ти мене вчити, я тебе знаю, як тільки ти з землі виткнулась.
Тим часом ворона, покрутившися собі всмак, каркнула терну двічі, 

насміхаючись, й полетіла. Не встиг терен трохи заспокоїтись, як знову на 
єго сіла пташка. То була вже не ворона. У неї був на лобі чубчик, і хвісток 
довгенький, й сама вона була маленька, гарна та чепурненька. Вона по-
пробувала нахилити гілку тернову, щоб погойдатись, але товста гілка не 
гнулась, й пташка для потіхи собі щось гучно защебетала. Пісня була не 
дуже премудра, але дуже весела, там було щось і про сонце, й про квітки, 
і про зелених мух, — звісно, як у піснях. 

Старому терну це було аж надто, він аж зайшовся, так розсердився, й 
довго не міг вимовити через злість ані жодного слова. Нарешті він грізно 
гукнув й з усієї сили тріпнув гіллякою, щоб прогнати пташку.

Та чисто звомпила з переляку. Гучний покрик струснув її, гостра голка 
тернової гілки дуже шкульнула її в бік, вона впала на траву й насилу звідти 
вистрибнула на невисокий пагонець ліщини.

Старий терен простиг й оглянувся; та голка почервоніла од пташиної 
крови. Він зірнув на пташку. Та вже вискочила на гілку й боязко, й диву-
ючись поглядала на єго. Єму чогось стало мовби ніяково, він одвернувся 
й мурмотав: 

— Оце для пам’ятки, щоб знали, та не сідали на терен, — і усе таке. 
Але він чогось знов глянув на пташку — та все седіла на ліщині — й знову 
він одвернувся скоріще.

— Ач, як ти її штрикнув, — обізвалась з другого боку ліщина, — досі 
ще не очуняла... І нащо було трясти гілкою, хіба вона знала, що ти такий 
сердитий. Вона й так полетіла б од тебе, це не ворона.

— Мовчи вже-бо, — одказав терен; єму ще гірш ніяково стало, як 
нагадали єму про ворону. Й він знову оглянувся на ліщинову гілку — там 
пташки вже не було, десь полетіла.

Терну стало щось не в собі. Він намірився задрімати трохи й похилився, 
але сон не йшов. Все верзлась ворона, її погляд сороміцький... й насмішкуваті 
гострі речі, в вухах гуло її каркання навісне. А поруч із нею і та пташка, й 
її голос жалібний раз по раз почувавсь поміж того каркання. Усе оце на-
гнало сум на старого терна; єму тепер згадувалось усе, що було в житті 
невеселого, — бо веселого й було тільки, що покій, спочивання без думок й 
почувань — а сего не згадаєш. Згадалися усі врази, поламані гілки, побитий 
стовбур, зімові метелиці — о, як тоді сумно на полі, пітьма небо облягла, й 
тільки сніг світиться якимось сумним, мертвим світом; ліс стоїть чорний, все 
померзло, мовчить або скрипить та стогне — і тут серед пітьми, холоду, наче 
в мертвому царстві, царює метелиця. Без упину несеться вона по рівному, 
наче вилощеному полі, виє, жалкує, що ніхто не встане на дорозі, щоб на 
єго напастись, й з того усе лютіш наліта на сумні, обмерзлі кущі й дерева. 
Гілки дубіють, шкура болить, й тільки одна думка — аби якось забутись, 
якось одбігти цего усего й не думать, не чути... Тоді й старий терен вомпив 
й єму здавалось, що ніколи не вернуться ясні весняні дні, й він вже бажав 
смерти, котрої так боявся...

Такі спогади чисто зажурили старого. До того, ще другого дня йшов 
дощ й була мряка; було мокро й сумно. Старий вдався сумовати; усе життя 
здавалось єму таким бідним, мізерним. “Чи варто боятись, боліти, клопо-
татись й сердитись з-за такого добра?” — думав, мовчки підставляючи 
кострюбаті свої гілляки під дрібний холодний дощ.

Другого дня було знов ясно. Старий повеселіщав і собі. Пташки, ді-
ждавшися світу, закричали ще веселіщ, ще голосніш, вихваляючи Бога. 
Терен, радіючи, оглядався навкруги, збувшися трохи своїх сумних думок 
та спогадів, й слухав крик той пташиний. Чиясь пісня вразила єго, він од-
разу впізнав ту пісню, це була та сама “про сонце, дощик і зелених мушок”, 
котру співала пташка, на єму сидючи. Старий глянув на ту голку — кров 
ще чорніла трохи, не обмита дощем, — й одвернувся скоріще — се був 
недобрий спогад... Він став слухать пташину пісню; вона швидко доспівала 
її до кінця й почала знову її ж таки. Старий не посміявся з неї, як завше, а 
слухав її знову, поважний та тихий.

Терен дуже перемінився з сего часу. Він більш не лаявся з своїми сусі-
дами або з пташками, що сідали часом на єго. Він навіть раз був заговорив 
до ліщини — щось почав швидко приязно, не довів до кінця, бо наче трохи 
засоромився, бо одвик розмовляти вже з давнього часу, — засміявся гучно 
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а більш нема чого [робити] — стій собі, не чуючи нічого, не вважаючи, не 
знаючи, чи живеш, чи ні. 

Так він стояв довгенько, оглядався навкруги й знову дрімав, аж щось 
плюхнуло й захитало єго — він зирнув і побачив на собі ворону... Се єму до-
кучало більш усего, як птиця на єму сідала. Де-таки яка-небудь шелихвостка 
на єму сіда, наче він на те виріс, має єго за сідало собі, єго, прерозумного 
й препишного старого терна. Се була єму найгірша ураза. Він гукнув на 
ворону, й знову, щоб вона собі летіла, але та не вважала. Вона тільки що 
наїлась, була весела, їй захотілось пожартувати, поглузовати з терна, вона 
простягала крила, переступала й крутилась, вдаючи, що не чує єго гукання, 
а потім повернулась просто до єго, витріщилась:

— Дурний, дурний, — каже, — схочу, то й сиджу, що ти мені зробиш.
Старий терен мурмотав й лаявся сердито.
— Ти сердись, а я седіти буду, та краще не сердься, бо тобі ж гірше.
— Справді, не сердься, бач, вона глузує з тебе, — заговорила до него 

потиху ліщина, що росла край єго.
— От у тебе не просив я пораду, — кинувся терен вже до неї, — молода 

ще ти мене вчити, я тебе знаю, як тільки ти з землі виткнулась.
Тим часом ворона, покрутившися собі всмак, каркнула терну двічі, 

насміхаючись, й полетіла. Не встиг терен трохи заспокоїтись, як знову на 
єго сіла пташка. То була вже не ворона. У неї був на лобі чубчик, і хвісток 
довгенький, й сама вона була маленька, гарна та чепурненька. Вона по-
пробувала нахилити гілку тернову, щоб погойдатись, але товста гілка не 
гнулась, й пташка для потіхи собі щось гучно защебетала. Пісня була не 
дуже премудра, але дуже весела, там було щось і про сонце, й про квітки, 
і про зелених мух, — звісно, як у піснях. 

Старому терну це було аж надто, він аж зайшовся, так розсердився, й 
довго не міг вимовити через злість ані жодного слова. Нарешті він грізно 
гукнув й з усієї сили тріпнув гіллякою, щоб прогнати пташку.

Та чисто звомпила з переляку. Гучний покрик струснув її, гостра голка 
тернової гілки дуже шкульнула її в бік, вона впала на траву й насилу звідти 
вистрибнула на невисокий пагонець ліщини.

Старий терен простиг й оглянувся; та голка почервоніла од пташиної 
крови. Він зірнув на пташку. Та вже вискочила на гілку й боязко, й диву-
ючись поглядала на єго. Єму чогось стало мовби ніяково, він одвернувся 
й мурмотав: 

— Оце для пам’ятки, щоб знали, та не сідали на терен, — і усе таке. 
Але він чогось знов глянув на пташку — та все седіла на ліщині — й знову 
він одвернувся скоріще.

— Ач, як ти її штрикнув, — обізвалась з другого боку ліщина, — досі 
ще не очуняла... І нащо було трясти гілкою, хіба вона знала, що ти такий 
сердитий. Вона й так полетіла б од тебе, це не ворона.

— Мовчи вже-бо, — одказав терен; єму ще гірш ніяково стало, як 
нагадали єму про ворону. Й він знову оглянувся на ліщинову гілку — там 
пташки вже не було, десь полетіла.

Терну стало щось не в собі. Він намірився задрімати трохи й похилився, 
але сон не йшов. Все верзлась ворона, її погляд сороміцький... й насмішкуваті 
гострі речі, в вухах гуло її каркання навісне. А поруч із нею і та пташка, й 
її голос жалібний раз по раз почувавсь поміж того каркання. Усе оце на-
гнало сум на старого терна; єму тепер згадувалось усе, що було в житті 
невеселого, — бо веселого й було тільки, що покій, спочивання без думок й 
почувань — а сего не згадаєш. Згадалися усі врази, поламані гілки, побитий 
стовбур, зімові метелиці — о, як тоді сумно на полі, пітьма небо облягла, й 
тільки сніг світиться якимось сумним, мертвим світом; ліс стоїть чорний, все 
померзло, мовчить або скрипить та стогне — і тут серед пітьми, холоду, наче 
в мертвому царстві, царює метелиця. Без упину несеться вона по рівному, 
наче вилощеному полі, виє, жалкує, що ніхто не встане на дорозі, щоб на 
єго напастись, й з того усе лютіш наліта на сумні, обмерзлі кущі й дерева. 
Гілки дубіють, шкура болить, й тільки одна думка — аби якось забутись, 
якось одбігти цего усего й не думать, не чути... Тоді й старий терен вомпив 
й єму здавалось, що ніколи не вернуться ясні весняні дні, й він вже бажав 
смерти, котрої так боявся...

Такі спогади чисто зажурили старого. До того, ще другого дня йшов 
дощ й була мряка; було мокро й сумно. Старий вдався сумовати; усе життя 
здавалось єму таким бідним, мізерним. “Чи варто боятись, боліти, клопо-
татись й сердитись з-за такого добра?” — думав, мовчки підставляючи 
кострюбаті свої гілляки під дрібний холодний дощ.

Другого дня було знов ясно. Старий повеселіщав і собі. Пташки, ді-
ждавшися світу, закричали ще веселіщ, ще голосніш, вихваляючи Бога. 
Терен, радіючи, оглядався навкруги, збувшися трохи своїх сумних думок 
та спогадів, й слухав крик той пташиний. Чиясь пісня вразила єго, він од-
разу впізнав ту пісню, це була та сама “про сонце, дощик і зелених мушок”, 
котру співала пташка, на єму сидючи. Старий глянув на ту голку — кров 
ще чорніла трохи, не обмита дощем, — й одвернувся скоріще — се був 
недобрий спогад... Він став слухать пташину пісню; вона швидко доспівала 
її до кінця й почала знову її ж таки. Старий не посміявся з неї, як завше, а 
слухав її знову, поважний та тихий.

Терен дуже перемінився з сего часу. Він більш не лаявся з своїми сусі-
дами або з пташками, що сідали часом на єго. Він навіть раз був заговорив 
до ліщини — щось почав швидко приязно, не довів до кінця, бо наче трохи 
засоромився, бо одвик розмовляти вже з давнього часу, — засміявся гучно 
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й став собі хитатись наче б весело; ліщина попереду [подумала], що він хтів 
з неї поглузовати, і тільки з голосу єго догадалася, що не так воно було.

Багато змінилось у старому терну од сего випадку з пташкою. Але 
він був, як перше, старий кострюбатий терен, й ніхто б не вгадав, скільки 
тепер в єго старому серці чистої, великої любови, яким тихим світом за-
світила вона тепер перед єго старими очима. Увесь світ, і саме єго життя 
наче перемінилося. Єго життя не було більш мукою од злості, й єго добрі 
щасливі часи не були добрими через те, що з голови можна було вигнати 
усякі думки. Минуле тепер єму здавалося якимсь чудним, бридким сном, 
чимсь дивним, чужим, з котрого можна було тільки дивуватись.

Минуло кілька часу. Знову був ясний день, сонце тільки що вгору під-
билося. Терен тільки що...

— З дрібної шляхти чи що?
— Ні, урядником був попереду, університант (— Волошкевич. На-

родовствує до якогось часу; на горе, я знав кількось таких народовців на 
час). Я не казав вам зумисне про єго, хтів, щоб ви сами єго побачили; я 
застав єго тут, він поміщикує тут вже, мабуть, років вісім — маленький 
клаптик у єго, десятин (мабуть) з сорок. І жінка єго також походжає в 
сорочці й спідниці.

Я спитався, як звати, — Волошкевич Степан, судовий.
— (Чи ба! Та я згадав єго;) Та я єго знаю! — скрикнув я; справді, ми 

вчилися укупі і навіть були товаришами; але цего я не ждав від єго ніколи; 
був з єго добрий, щирий хлопець; ми знали, що він багато чита й добрий 
народовець, але ніяких надій на єму не покладали; Америки він не (одкривав 
находив) вишукував, (про мету сучасного соціализма не метикував), нових 
шляхів прокладати не брався; ми вже бачили єго яким-небудь (поважним) 
судебним слідувателем, товаришем прокурора in spe, трохи товстим, трохи 
лисим, завжди ясним і добрим сем’янином. Сего я зовсім не ждав і так і 
сказав батюшці.

(— Ні, він тяжко розумний чоловік, дуже)
— Хто єго зна; він і тепер здається таким, як ви кажете, — додав ба-

тюшка, послухавши, — а чоловік дуже добрий, і розумний, добре освічений.
Чи так, чи сяк, цікаво було подивитись на сего Волошкевича, й я по-

просив, щоб батюшка підвіз, вертаючись, до єго оселі.
Уже смеркалось, і череда вернулась; брама Волошкевича стояла розчиня-

на. На подвір’ї стояла старенька хатка з призьбою, вкрита новою соломою; 
старий ґанок кругом завішаний в’язками різної рослини та сушини. В садку 
на ряднах сохла квасоля, горох і ще дещо — чисто хата старосвітського 
батюшки. Собаки викликали мені якусь жінку з закачаними рукавами і 
мукою на руках.

— Пан зараз прийдуть, йдіть почекайте, вони на обору пішли.
Вона провела мене в кімнату невеличку; стіни вибіляні, в кутку ікони, 

Різдво мальоване на стіні; низенька шахва, канапка, ясенові стільці, і зви-
чайний сільський дух, трохи тхлий, вогкий, наче в клуні.

Волошкевич не йшов; я почав придивлятись до книжок; се була частина 
бібліотеки — історичні, етнографічні, здебільшого про Вкраїну — Косто-
маров, Куліш, збірка Чубинського, “Правда”, “Основа”, “Київська старо-
вина”. Нарешті рипнули двері й у хату увійшов Волошкевич.

Я не впізнав би єго ніколи; він скинув свиту й бриля і був в сорочці 
й штанях; волосся спадало на мокре од поту чоло; на щоках обстрижена, 
колюча борода; вид худорлявий, почорнілий, очі ясно й добре світилися, 
як тоді ще. Він, знать, не думав побачити нікого й, дивуючись, глянув на 
мене. Я найменував себе.

ПАНИ
Мрія

1888. 7 серпня
Спромігся я був собі на шматок землі; (докучили всі обставини сучас-

ної міської цивілізації) докучило мені місто й бажалося (знову) якось до 
села приткнутись. Тим часом один батюшка мій знаємий написав мені, що 
такий і такий граф (чи князь) спродує свої маєтності; за часи давно мину-
лого литовського уряду ці маєтности дато було з (тим) вільним людом, що 
седів на єму, на пожиток “радному пану”, за часи польського панування ці 
маєтности стали власними якого прихожого ляха, поки за часи 1831 року* 
не перейшли вони до рук оцего графа, що продавав їх. Купувать зберались 
невеликими шматками дехто з панів і панків, а найбільше селяни, позичивши 
в сільського банку, (а враз із тими). Таким робом земля, довго походивши 
по чужих руках, знову верталася навпаки, в селянські руки. Історичне коло 
повернулось.

Прийшло літо Боже, й я поїхав до того батюшки. (Ввечері одного 
дня) Надвечір ми з їм поїхали бричкою подивитись на той шматок, що я 
думав б то купити. Скоро за коловоротом ми зустріли чоловіка нестарого 
з постриженою бородою; (в брилі) свитина була накинута на плечі поверх 
сорочки, на голові — старий бриль, (сам босий), він якось швидко, мов не 
по-селянську, чимчикував в село, підпираючись палічкою.

— Добривечір, — сказав він, зустрівши.
Батюшка одказав теж, ізнявши поважно бриля, й ми поїхали далі.
— (Що) Хто се? — спитав я.
— Поміщикує.
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— А, дуже радий! — сказав він просто, — посидіть же, будьте ласкаві, 
поки я переберусь.

— Нічого, не турбуйтесь, будьте ласкаві, — затримав я єго, й він 
зостався. Ми посідали, й я розказав, по що приїхав; розмова наша йшла 
спокволу; згадали декого з товаришів. Щоб розговорити й прихилити Во-
лошкевича, я переїхав на вкраїнське письменство. Він подивлявся на мене, 
випитуючи, щоб довідатись, чи не з тих я вкраїнців, що з “Киевлянина” 
довідуються про українське письменство. Я дав знати, що не такий, й ми 
потроху розбалакались.

 — Степан Іванович, — гукнув хтось ззаду мене в одчиняні двері. 
Волошкевич вийшов.

— Я не прийду, — почув я. — Принеси вечерять сюди й сама виходь, 
се товариш. Наспартоль чого-небудь!

Не хтілося мені (бути проханим гостем), щоб гля мене прибирались, 
але я нічого не сказав, щоб Волошкевич сам розходився.

Ми перейшли в другий покій, теж вибіляний; в двох кутках перед ві-
конами світили лямпадки; над столом висіла гарна картина — Христос на 
Тайній вечері, над другим столом — Шевченко, якісь козаки, ще стояло 
піаніно, тут лежало й шитво на столах, і дітські книжки, й писання якесь.

Принесли вечерю хлопчик й Волошкевичка; се була та сама жінка, що 
зустріла мене, молода ще і теж, як і чоловік, худорлява, поважна.

— А я вас трохи знаю, ваш портрет єсть у чоловіка, — сказала вона 
російською мовою, як і Волошкевич.

Поседіли, побалакали. Я згадав, що хазяєвам треба рано вставать, й 
попрощався.

— Приходьте, поки не їдете, ввечері ми дома завше, — прохали ха-
зяєва.

Батюшка й матушка чекали ще мене вечерять, як я вернувся...

Варіант закінчення (спр. 57, арк. 62)

Ми стояли, балакаючи, вже перед оселею батюшки, дратуючи єго собак.
— Ну, скільки не балакати, а треба колись і кінець дати, — сказав 

Волошкевич. — Бувайте здоровенькі, й да[й Боже] побачитись скоріще.
Ми попрощались і розійшлися.
Р[оку] Б[ожого] 1891 І/15

Варіант закінчення (спр. 57, арк. 61 зв.)

— Ну, прощавайте! Помагай, Боже, до доброго кінця, протоптати 
добру стежку й иншим народовцям, — сказав я нарешті.

— Хіба це новина, чи не так жили, може, рік п’ятдесят старосвітські 
батюшки і дрібне панство? Згадайте хоча б Шевченкове оповідання про 
того-таки пасішника, що читав на пасіці Горація й Гомера по первотвору. 
Стежка лежить готова споконвіку, було б охоти та снаги, та терплячки йти 
нею, — одказав Волошкевич.

Другого дня вранці я їхав бричкою вже з села; сонце тільки стало ви-
ходити над землю, повівало холодком і вогкою росою, бричка виїхала за 
коловорот і почала куріти меж полями. Дужий голос гукнув на мене і я 
оглянувся — Волошкевич оддалі стояв на стогу і махав брилем. В білій своїй 
сорочці, з вилами в руці на високому стіжку, позолочений сяєвом раннього 
сонця, він здавався мовби монументом народовської праці...

Землі купить й сусідом єго стати мені так і не прийшлося.
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АВТОРСЬКІ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРОК

[ПЕРЕДМОВА ДО ЗБІРКИ “ОПОВІДАННЯ”]

Від автора

Шановні земляки надумали видати мою белетристичну спадщину. 
Справді, воно як спадщина, бо белетристика для мене стала вже річчю 
минулою.

Перші два оповідання* походять з тих часів, коли я серйозно приготов-
лявся бути белетристом і багато працював над тим. Було се в остатніх класах 
гімназії. Потім інтереси мої й робота моя пішли в инший бік, і все рідше 
приходила мені фантазія до белетристичного писання*. Третє оповідання* 
походить з моїх університетських часів, але було друковане значно пізніше, 
в дещо зміненій формі*. Четверте було написане по переході до Львова*, 
для публіки галицької — се мало свій вплив на його уклад і мову. Остатнє* 
було написане для першого числа новозаложеного тоді (року 1898-го) жур-
налу “Літературно-науковий вістник”, з нагоди ювилею Хмельниччини*. 
Не ввійшли в сю збірку з моїх оповідань, коли-небудь друкованих, тільки 
два — одно найперше (1884), видане без моєї відомости*, і одно пізніше, 
з р. 1894, — се остатнє з причин, не залежних від мене*.

[ПЕРЕДМОВА ДО ЗБІРКИ “SUB DIVO”]

Оповідання, начерки й замітки, зібрані в цій книжці, походять з рр. 
1909–1912. Я зібрав їх під спільним заголовком “Sub divo”, трудним до 
перекладу виразом — “під голим небом”, чи що, — щоб передати цими 
словами те почуття, коли людина бачить себе перед лицем вічности чи 
всесвітнього простору, коли падає все, що обмежує, закриває ці перспек-
тиви, що відгороджує людину від них і від тих запитань, які вони ставлять. 
Відкрите, голе небо, особливо нічне, часто будить такі почуття і настрої в 
людині, вирваній з метушні щоденних інтересів, і я ужив сього виразу як 
ключа до тих настроїв, котрими перейнята ся збірка. 

Я нітрохи не маню себе надією, що гадки, тут виложені, можуть знайти 
широкий відгомін. Але я думаю, що в декім вони зачеплять созвучні струни 
і нагадають їм подібні ж власні настрої. І се, кінець кінцем, єдине, на що 
може придатись писане (чи друковане) слово, — подати один одному руку 
через простір місця, часу і всі життєві перегорожі, перед лицем тої вічности, 
що прозирає до нас з мовчазної безодні зоряного неба.

Збірка, приготовлена чотири роки тому, виходить тільки тепер. Тоді 
вона була “нецензурна”: те, що друкувалось в рр. 1909–1910, не могло 
бути передруковане в 1913.

[ПЕРЕДМОВА ДО ЗБІРКИ “З СТАРИХ КАРТОК”]

В сій книжці зібрані оповідання на історичні теми, писані в рр. 1911–
1914, друковані й недруковані. Теми їх такі ж ірреальні, як і в першій серії 
(“Sub divo”). Зомерберґська біжниця являється таким же утвором фантазії, 
як і розмова з Кривоносом або спомини Галайчука. Автор брав тільки іс-
торичну обстанову, але не фабулу.

Авторські передмови до збірок
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ПОДОРОЖ НА АЙ-ПЕТРI

Я пройшов п’ять-шiсть верст i сів на придорожньому камені. 
Далi iти було неможливо. 
Сонце так палило, що нiчим було дихати. 
Xотів, було, повернутись у Ялту, коли чую — рипить татарська мажара 

(гарба). Через декiлька хвилин вона порiвнялась зi мною. 
— Куди їдеш, татарину? На Ай-Петрi?!* 
— Ай-Петрi, Ай-Петрi! — закивав головою татарин i вдарив батогом 

по конях. 
— Вiзьми мене з собою?! Скiльки хочеш? 
— Сiдай! 30 копiйок! — сказав він i потяг за вiжки. Я зскочив на 

гарбу i ми поїхали. 
“За 30 копiйок — 25 верст! І трапиться ж таке щастє людинi!” — 

думав я i вiдпочивав вiд втоми. Справдi, їхати на гору куди краще, нiж 
iти, та ще в таку спеку. Почали розмовляти, але він не вмів по-нашому, а я 
по-татарському, — тому доводилось бiльше говорити руками, нiж язиком. 
Полягали ми з ним рядом на гарбу, запалили цигарки i заспiвали Бог знає 
яку пiсню. Вiн спiвав свою, а я свою, але виходило дуже добре. Принаймнi 
так мeнi здавалось. Непомiтно ми минули виноградники i в’їхали в великий 
гiрський лiс. Було тихо. Стояли нерухомо дуби i сосни i наче прислухались 
до тишi. Кучерявi плющi густими барвiнками вились по деревах, наче хотiли 
злiзти високо-високо i подивитись — чи немає чого цiкaвoгo навкруги. 
Гірські струмки шумiли свою oдноманiтну безжурну пiсню. Ми їхали далi 
все нагору i нагору. 

Над нами синiло небо, лiворуч зеленiли кручi, праворуч стояли скелi i 
висiли каменi. Звечорiло. 

Я глянув униз i угл[е]дiв Ялту всю в золотих огнях. Наче десь далеко, в 
темнiй долинi зайнялись якiсь невідoмi квiтки золотим цвiтом, а вітep почав 
вiяти i зiрвав декiлька пелюсток i кинув на море. Зацвiло i Чорне море. Не 
хотiлося очей одривати, та знову виросли сосни, стали i заступили красу. 

Ми їхали далi i чим вище пiдносились, тим починало все дужче i дужче 
холоднiти. Через деякий час стало так холодно, що я навіть притрусив себе 
на всякий випадок соломою. 

— Кожух треба! — сказав татарин. 
— Кожух?! У лiтню спеку?! 
— Побачиш — який спека, — вiдповiв татарин i заснув, як тiльки 

можна заснути. 
Koнi пiшли caмi. Meнi зробилось страшно. Дорога вилась гадюкою i 

на поворотах колеса мажари вертiлись над самою кручею. Зарипiла друга 
мажара нам назустрiч, i конi стали. Я кинувся будити свого татарина. 

— Ей! Мамут! Мамет! Як тебе? Щось їдe, i ми можемо опинитись в 
проваллі... 

— Нехай їде, — яке тобi дiло? Чоловiк їдe, куди йому треба. 
— Та не здурiв ти? А як зачепимось? 
— Не бiйся! 
Kонi постояли, i ми розминулися. Мiй татарин по-своєму озвався до 

другого татарина, що їхав з якоюсь поклажею, i швидко рипiння другої 
мажари стихло i злилось з тишею. 

— Наш кiнь дорогу знає. Не бiйся, не впадеш! — сказав мiй вiзник i 
знову лiг спати. 

Зробилось ще холоднiше. Повiяв вітер. Зашумiли сосни. 
І чим далi ми їхали, тим дужче i дужче дув вітер i сильнiше шумiли со-

сни. Нарештi стало зовсiм холодно. Я трусився, як в лихомaнцi, i глибше 
зарився в солому. Було темно. Тiльки інодi крiзь дерева, десь далеко-да-
леко жовтiли вогні, одрiзанi од нас чорною прiрвою. Так ми їхали досить 
довго, аж ось зажеврiли вікна казарми, що стоїть на самiй гopi, конi стали, 
i татарин пiдвiвся. 

— Ну, вставай, приїхали! Тобi в ресторан? Там єсть номер. Два рублi. 
Це було занадто дорого для мене. 
— А ти куди їдеш? — спитав я татарина. 
— В балаган їдем. Пiвтора верста. 
Я попросив татарина взяти мене з собою. 
І знову зарипiла мажара i покотилась в долину. 
Я насунув солом’яного капелюха на вуха, сидiв, зiгнувшись втроє, i 

тремтів вiд холоду. На темному фонi ночі праворуч якось раптово виросла 
не то гора, не то хмара. 

— Що це таке? 
— Беденекир, такий гора, самий високий гора на Яйла! — вiдповів 

татарин i, трохи подумавши, додав — по-вашому “Перепелячий гора”*. 
Перепел летить восени i ciдaє на нього. Чоловiк iдe (без собака!), дивиться 
i накриває шапкою перепела. Восени перепел жирний, лiтає зовсiм зле. 

Я трусився i нетерпляче ждав куреня, щоб зогрiтися i чого-небудь з’їсти. 
Аж ось конi стали, i татарин швидко сплигнув з гарби i крикнув: 
— Алi! 
Хлопчик pоків 13–14 вiдкiльсь вибiг i, перекинувшись з моїм вiзником 

декiлькома словами, почав допомагатъ розпрягати коней. Я вбiг в “балаган”. 
Це був курінь, зроблений на швидку руку з брускiв, якi нещiльно приста-
вали один до другого, i вітер з шумом i свистом летiв мiж ними i обдавав 
жагучим холодом. Biкон не було, а дверi заставлялись до половини якоюсь 
дошкою. Я кинувся грiти руки над жаровнею, що стояла посерединi куреня, 
i шукати очима затишнiшого притулку на нiч. Ввiйшли татари. 
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— Мало вогню! — сказав я. 
— Зараз будемо пити каву, — вiдповiв татарин i кинув у жаровню 

декiлька трісок i вугiлля. 
Зайнялись трiски, зажеврiло вугiллє i пiшло тепло. Я стою i повертаюсь 

до жаровнi то спиною, то боком, то грудьми, але поки нагріються груди, 
зовсiм захолоне спина. 

А вітер все дужчає i дужчає*. Шумить, i б’ється, i скаженiє, наче обу-
рений, що на його дорозi хтось cмiв поставити куреня в той час, коли вiн 
змерз на пiвночі i летитъ погрiтися на теплому пiвдню. Прийшло ще двоє 
якихось татар i стали терти долонi над жаровнею. Випили кави — наче 
зогрiлись трохи. 

Розговорились. Виявилось, що тут влiтку татари палять дерево на 
вугiллє i одвозятъ його в Ялту. Так до першої порошi. А зимою тут немає 
нi доріг, нi людського слiдy. Все занесено cнiгом i нiхто не зважитъся нi 
зaїхати, нi зайти в мармурове царство пустелi. 

Живуть лише в казармi, але одрiзанi вiд усього свiтy. Iнодi встануть 
ypaнцi i бачуть, що наметено снiгy вище вікон, i не знаютъ, що дiєтъся на 
Божому світi. Запалять свiтло i сидятъ, а потiм якось розчинять дверi i 
почнуть пробивати тонелi, якось одкидати cніг, щоб хоч угледiти шматочок 
синього неба. І так живуть аж до того часу, коли пригрiє сонце, i з гір за-
гремлять потоки, зриваючи i несучи каміннє i падаючи з кручі. 

Я слухав, а вугiлля помалу погасало i татари мостились спати. 
Треба було подбати про ночiвлю. 
Найшов я куточок, обв’язав рушником голову, пiдмостив соломи i лiг, 

зiгнувшись, щоб заснути. Став впевняти себе, що зараз зовсiм не холодно, 
що навіть соромно молодому парубку влiтку та ще й на пiвдню одягати кожу-
ха. Татари — то инша рiч, се — їх дiло; їм, може, холодно на печi у просi. 

З такими думками я задрiмав, але швидко прокинувсь i зскочив на 
обидвi ноги. Ну й холоднеча! Не тiльки спати — i влежати не можна! А 
вітер!! Реве, кричитъ, лютує! Стою, трушусь, зуби цокотять! 

Збудив татарина. 
— Давайте каву пити. Я заплачу за всю каву, їй Богу. Скiльки б не 

випили!! 
Татарин, очевидно, любив каву, бо не пройшло i трьох хвилин, як в 

жаровнi уже червонiло вугiлля i лилось приємне тепло. Пив я доти, доки 
не почало розвиднятись. Я глянув у щілину i угледiв гору. 

— Як зветься оця гора? — спитав я. 
— Беденекир. 
— А знаю, знаю: “Перепелина гора”. 
Дотлiвало вугiллє, кави пити було уже нiкуди, а сидiти в кypенi не-

можливо. Я заплатив за каву, за ночiвлю i пiшов на Беденекир. 

Коли зiйшов я на гору, сонце уже золотило верхогiр’я i ранок тремтів 
в першiм його промiннi. 

На версти синiли гори i гycтi тумани блакитними поясами оповивали їx 
i котились по зеленому килиму гiрських гаїв. Сiрiло i парувало море. 

Вiльно i глибоко дихали груди. 
Чи вiяв тодi вiтep, чи було тихо — не знаю. Вся душа була напоєна 

красою i охоплена почуттєм якоїсь незнаної paдocтi. Все забуто, все остав-
лено там, у долинах, а тут стелються лише голубi простори, синiють гори, 
в золотi горить каміннє та котяться тумани i замирають над кручами. В 
повiтрi де-не-де чорнiли орли, — i хто може знати — чим жило їхнє серце, 
куди дивилися їx очі. Але далi! На Ай-Петрi! 

Довго iшов. Спускався вниз i виходив нагору. Не хотiлося шукати 
стежки. Так приємно переходити i перелазити гранiти, розгортати вiти i не 
знати, що тебе чекає далi. А чекають все нові і нові куточки, i кожний з них 
чарує красою. Ось у величезнiй кам’янiй балцi три великi камені припали 
один для другого i мiж собою оставили для когось грота. Там трiснула скеля. 
Кинеш камінь, стоїш i прислухаєшся — як далеко він летить, як глухо лу-
нають його звуки. Там виросли справжнi мури, несподiвано натикаєшся на 
фортецю. Ледве-ледве пiзнаєш, що вона збудована не людськими руками. 

А ось в долинi хаос, хаотична купа камiння. Наче хтось великий про-
ходив тут i зустрiв на своїй дорозi провалля, i не схотів його обходити, i 
став кидати скелi, i доти кидав їx, доки не закидав яру, а потiм ступив раз, 
два i пiшов, i пiшов далi. Стоїш, думаєш i не можеш позбирати думок i 
одiрвати погляду. 

Але пройденi зеленi гаї в горах. 
Засiрiло одно сyцiльне каміннє. Нiчого живого. Перший день Творiння. 

Так хаотично i разом з тим могутн[ь]о i велетно було, мабуть, в перший 
день Творiння, коли Бог сказав: “Да буде твердь!” Сказав i кинув в повiтрi 
шматок глини. 

— Лiпiть! Я вдихнув в вас Творчи[й] дух! 
Знову буковий гай, знову гiганти-гранiти, застеленi мохом. Обминаєш 

стежку, тiкаєш вiд неї, чіпляєшся за вiти, за корені i не почуваєш стоми. 
Коли вдалинi єсть для тебе мета, коли iдеш прямо назустрiч їй, в душi 
твоїй гримить тисячоголоса симфонiя i заглушає плач i cтогін тіла. Упадеш, 
лежиш, умираєш i не знаєш — що з тобою: сон чи зайвий вiдпочинок... 
Догадаєшся, коли оглянешся назад i угледиш, як багато зiйшло твоєї кровi. 

— Ай-Петрi! Ай-Петрi! — ледве не скрикнув я. Лiг над самою кручею 
i глянув униз. 

Дивно! Не розказати, як дивно. Далеко-далеко зеленими хвилями роз-
лилась долина. Маленькими-маленькими кущиками здаються тi дерева, що 
вкрили її. Невже це тi лiси, що оточують Алупку, Сімеїз?! Вони, вони, бо 
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он червонiють алупкинськi дачi, праворуч синiє скеля “Дiва” в Сімеїзi, он 
над морем “Ластiвчине гнiздо”. А за ним в тyмaнi чорнiє гора Аю-Даг — 
Ведмiдь. Наче справдi якийсь велетенський звiр увiйшов по колiна в море, 
сягнув ще далi, щоб напитись чистої води, i припав до неї. П’є, доки хоче, 
байдужий до всього. 

А тут, зараз пiдо мною яка краса! Безоднi, скелi, шпилi. По схилах 
туляться сосни, ростуть на голих, твердих гранітах. І дивуєшся — як могло 
упасти зерно на сей ґрунт, як могло вирости дерево. О, хiба мало в життi 
падає зерен на твердi камені. Хiба мало велетнiв виростає з них i дивує 
своєю мiццю?! 

А там, за землею, за зеленим берегом! Розступилися обрiї, розлилося, 
розкинулось море i лежить. Любуйся, небо, моєю красою! І небо припало 
до його своїми устами, вiдкрило йому вci барви, всю душу i, як мати дитину, 
накрило його нiжним серпанком. 

Де-не-де бiлiють на ньому вiтрила, чорнiють пароплави... А що це 
праворуч? Хмари чи тумани стеляться по долинi? Стеляться i ростуть, 
i вкривають собою зелену ниву алупкинських лiciв? Огонь! Горить що? 
Пожежа? Горять лiси. 

Я стояв i дивився униз, i бачив, як золота змiя вогню бiгла по схилу i 
застилала димом свою стежку. Де-не-де крiз[ь] дим пробивалось полум’я i 
знову ховалось в ньому. З кожною хвилиною все бiльша i бiльша площа до-
лини охоплювалась хмарами диму i незабаром потонула в ньому вся долина. 

Не вмiстився дим у глибокiй долинi i послався по синьому морю, i по-
котився чорними клубками... 



КОМЕНТАРІ

Розділ І. ПРОЗА
На траві

Публікується вперше за чорновим автографом: Центральний державний історичний архів України,  
м. Львів (далі — ЦДІАЛ України). — Ф. 401, oп. 1, спр. 56, арк. 170–174.

У підзаголовку автор написав “Мрія” — так своєрідно він означував жанр деяких своїх ранніх опо-
відань, наприклад: “Німий свідок” — фантастична мрія, “Остання кутя” — різдвяна мрія, “Св. Петро у 
тюрмі” — мрія.

Рукопис датований автором, але невеличкий фрагмент першого аркуша, де був записаний рік створення 
оповідання, втрачено, і тепер можна прочитати лише “Серпня 3 18...”, а в кінці автографа — “Серпня 4”. 
Таким чином, постає питання про рік написання цього твору. Вивчення лексичних і правописних особливостей 
автографа дає підстави віднести його приблизно до періоду 1887–1888 рр.

с. 7 О, стонати Руской земли... — цитується давньоукраїнська літературна пам’ятка “Слово о полку 
Ігоревім”. У т. зв. Катерининській копії (оригінал “Слова” не зберігся) цей фрагмент має такий вигляд: “О! 
стонати Руской земли, помянувше первую годину, и первыхъ князей. Того стараго Владимiра нелзh бh при-
гвоздити къ горамъ Кiевьскимъ: сего бо нынh сташа стязи Рюриковы, а друзiи Давидови” (цит. за кн.: Слово 
о полку Ігоревім та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі / Вид. підготував О. Миша-
нич. — [Х.]: Акта, 2003. — С. 112). Судячи з правописних особливостей автографа, М. Грушевський на той 
момент цитував “Слово” за його першим виданням, здійсненим у Москві 1800 р. На початку 1920-х рр. при 
написанні “Історії української літератури” М. Грушевський сам переклав “Слово”. Цитований уступ у його 
перекладі звучить так: “Ой, стогнати Руській землі, згадавши давніші добрі часи і давніших князів. Того старо-
го Володимира не можна було пригвоздити до гір київських. А тепер його стяги — одні стали Рюриковими, 
а другі Давидові” (цит. за сучасним перевиданням: Грушевський М. Історія української літератури. — К.: 
Либідь, 1993. — Т. 2. — С. 180).

с. 8 Панії “щіпають корпію”... — тобто розділяють пальцями на окремі пасма і нитки шматки старої 
бавовняної тканини. Нащіпані таким чином м’які нитки застосовувалися при перев’язках і заміняли вату. Під 
час військових дій жінки з заможних родин, чий суспільний стан не дозволяв безпосередньо перебувати на 
фронті чи доглядати поранених, намагаючись виявити свій патріотизм хоч якимось реальним чином, “щіпали 
корпію” для шпиталів. Це було і безпечне, і “небрудне”, і потрібне заняття.

с. 9 ... за “віру, царя й отчизну”... — девіз, поширений у XVII–XIХ ст. у армії Російської імперії 
(“За Веру, Царя и Отечество”). Традиційно означав основні заповіді, які повинен був знати солдат: душу — 
Богові, серце — людям, життя — вітчизні, честь — нікому.

... “dulce et decorum est pro patria mori”, знав навіть недавно і кілька рядків далі... — цитований 
рядок з оди Горація став афоризмом (Горацій. Оди. Книга ІІІ, ода 2, рядок 13). Повністю строфа латиною 
звучить так: “Dulce et decorum est pro patria mori: // mors et fugacem persequitur virum // nec parcit inbellis 
iuventae // poplitibus timidove tergo”. Твори Горація входили до обов’язкової програми класичних гімназій, 
через те М. Грушевський знав напам’ять чимало цих текстів. 

... як колись “на Немизh кровави брезh”... — алюзія до тексту “Слова о полку Ігоревім”. Наводимо 
цей уступ у пізнішому перекладі М. Грушевського: “На Немизі снопи стелять головами, молотять ціпами 
харалужними. На току життя кладуть, віють душу от тіла. Немиги криваві береги не добром були посіяні, — 
посіяні кістьми руських синів” (Грушевський М. Історія української літератури. — К., 1993. — Т. 2. —  
С. 180). У цьому уривку “Слова” згадано про битву полоцького князя Всеслава з об’єднаним військом трьох 
синів Ярослава Мудрого — Ізяслава, Святослава і Всеволода. Першим містом на шляху їхнього походу був 
Мінськ, місто було обложене й узяте. Київські князі повели свої війська далі по р. Немизі, й тут зустрілися 
з військами Всеслава. Маленька річка 3 березня 1067 р. стала свідком страшної битви. У наш час річки 
Немиги немає, її руслом проходить вулиця Неміга в Мінську.

... почавши од кашкета й до “Я всю Хранцию абъехал, не нашел моєй милой” — автор іронізує 
над примітивними “здобутками цивілізації”, які найвиразніше виявилися в українському селі у другій пол. 
ХІХ ст.: елементами міського одягу, зокрема кашкетом замість традиційної української шапки, а також 
новітніми піснями каліченою російською мовою, часто фривольного змісту. М. Грушевський цитує варіант 
популярної тоді серед простолюду російської народної пісні “Всю-то я вселенную проехал, // Нигде милой 
не нашел. // Я в Россию возвратился, // Сердцу слышится привет...”. 

... кудись на спадень до якогось бурга... — тобто на захід, до якогось німецького міста.

... Царевококшайськ... — колишнє повітове місто Казанської губернії Росії, розташоване на правому 
березі річки Малі Кокшаги, 140 км від Казані. Царевококшайськ виник близько 1578 р. під назвою “Кок-
шажськ”, згодом — “Кокшацьке містечко” і “Цареве місто на Кокшазі”. З 1919 р. місто перейменовано 
на Йошкар-Олу, тепер — столиця Марійської республіки Російської Федерації.
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Неробочий Грицько Кривий
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — С. 1–24.
Джерела тексту:
1) чорновий автограф під назвою “Неробочий Іван Кривий” — Центральний державний історичний 

архів України, м. Київ (далі — ЦДІАК України). — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 12–25 зв., датований 
19. Х.– 3. ХІ. 1988;

2) чистовий автограф, за яким готували публікацію у ЛНВ, — ЦДІАК України. — Ф. 1235,  
оп. 1, спр. 261, арк. 26–44 зв. На першому арк. нотатка автора: “Вп. Маковей. Правопись Вістника, замісь 
єго — його”. У назві “Неробочий Іван Кривий” виправлено на “Грицько”. У примітці автора на першій 
сторінці дописано ще одне речення: “Писалось воно тому яких десять літ; аж пізнійше довідавсь я, що ту 
ж фабулу обробив пок. Йос. Ролле в своїй “Хамській долі”. Ролле Антоній Юзеф (1830–1894) — 
польський історик, письменник. В історичних оповідан нях (Opowiadania historyczne, 1875–1893, т. 1–21) 
висвітлював історію Поділля ХVІ–ХVІІІ ст. Деякі з цих оповідань публікувались у перекладі російською 
мовою в “Киевской старине”.

Останні 8 арк. цього автографа зберігаються у ЦДІАЛ України. — Ф. 401, спр. 49, арк. 84–92. 
Наприкінці тексту — фраза від імені оповідача, перекреслена автором: “Се, мої панове, зветься — уривком 
з історії української колонізації. Тільки.”;

3) публікація у виданні: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, начерки, замітки, історичні об-
рази. — К.: Рух, [1928]. — С. 59–89. 

Подається за останнім вказаним джерелом.
Згідно з авторськими нотатками, оповідання було написане в період з 19 жовтня до 3 листопада 

1888 р. у Києві. Незначні правки М. Грушевський зробив під час підготовки тексту до друку, — ймовірно, 
на початку 1898 р. У передмові до збірки “Під зорями” автор зазначив, що це оповідання — “з писань 
моїх університетських років”, і воно є “белетристичним обробленням одного судового рішення” (с. 17). Тема 
пошуків українськими селянами кращої долі, вільних і родючих земель без жорстокої панщини, заселення 
Поділля у першій пол. ХVIII ст., після Карловицького конгресу (1698–1699), як видно, глибоко хвилю-
вала М. Грушевського-студента. Тоді ж, у 1888 р., він ще раз звернувся до цієї теми в художній творчості, 
спробувавши написати великий епічний твір, але не закінчив його (маємо на увазі початок повісті без назви 
“Діялося року Божого тисяча сімсот першого...”, опублікований у цьому томі серед незавершених творів).

У чорновому автографі (джерело 1, арк. 20–20 зв.) — суттєве різночитання з остаточним текстом: 
розлогий авторський відступ, який в остаточному варіанті у значно скороченому вигляді є закінченням 
другого розділу. Публікуємо його далі:

Грицько не був лінивий, не був ледащо; тут тільки, в сільських тісних обставинах виявлялося 
те, що виявляється і на широкім полі історії; в тяжких обставинах, під натиском чужої сили 
вирізняються дві різні людські натури: одні коряться і гнуться, щоб зберегти що-небудь, (і далі 
та далі залазять у свій куток), поступаються всім, аби виробити який-небудь modus vivendi, другі 
ніяк не можуть помиритися, ніяк не можуть улізти з головою в свій тісний куток, або вони все 
шукають кращого, шукають вільготи і колотяться весь вік на шкоду собі ж таки, що міняють 
тільки шило на швайку, на глум і зневагу і тим, хто пригнічує, і тим, котрі вміли так обтерпітися. 
Вони бідують найбільше, і кінець їх невеселий. 

Те ж було з Грицьком; він ніяк не міг здатися на те, що[б] оддавать свою силу, свою працю 
панові; або все, або нічого, або робити на себе тільки, або ж ні, бо й охоти до роботи не ставало.

с. 22 Волинський образок з початку XVIII віку — у ХVІ–ХVІІІ ст. Волинь входила до складу 
Волинського воєводства Речі Посполитої — об’єднаної Польсько-Литовської держави, яка існувала у 
1569–1795 рр. 

Фабула оповідання взята з декрету, видрукуваного в Архіві Юго-Западной России, ч. VI, т. II,  
№ 15... — цю позицію докладно прокоментував Є.К. Нахлік у збірнику “Українська новелістика кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.: Оповідання, новели, фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі)”. — 
К.: Наукова думка, 1989. — С. 643–645, публікуючи оповідання М. Грушевського “Неробочий Грицько 
Кривий”. Вивіривши цитату, відтворюємо вичерпний коментар Є. Нахліка у наступній коментованій позиції.

“Архив Юго-Западной России” — видання (у восьми частинах, 35 томах, 1859–1914) історичних 
документів і літературних пам’яток Правобережної і Західної України ХІV–ХVІІІ ст. До частини шостої 
(два томи, з додатком окремого тому) увійшли документи про економічне й правове становище селян в 
Україні в 1498–1795 рр. Джерелом сюжету оповідання “Неробочий Грицько Кривий” стали такі матеріали 
(текст польською мовою подаємо у перекладі українською): “№ 15. Допросы, отобранные въ Дубенскомъ 
магистратh отъ бhглаго крестьянина Апанаса Говина по поводу обвиненія его въ убійствh жены. — 
Приговоръ, постановленный тhмъ же магистратомъ, осуждающій подсудимого на смертную казнь. Описаніе 
самой казни. 1719. Апрhля 18–21.

У році 1719, дня 18 квітня.
Приведений на допит в’язень убивця неробочий Опанас Говин з Литви, з міста Пружаної, з володінь 

ясновельможного можновладця Сапєги, гетьмана великого, переді мною, Ізидором Антонієм Стрешковським, 

... Царевосанчурськ... — Царево-Санчурськ, місто в колишній Вятській губернії, виникло близько 
1552 р. У 1923 р. перейменоване у Санчурськ, з1929 р. — райцентр Вятської губернії. Тепер Санчурськ 
(марійською Шинчара, Санцара) — селище міського типу, райцентр Кіровської області Російської Федерації.

... єсть, кажуть, такії — наведені М. Грушевським топоніми глибокої російської провінції, мабуть, 
і на той час були відомі небагатьом. Своєрідні однотипні назви міст, у яких впадає в око вірнопідданість і 
запопадливе поклоніння самодержцю, наче спеціально створені для антиімперського памфлету. Чи для себе, 
чи для стороннього ока, щоб не бути запідозреним у злісному наклепі, автор біля цих назв над рядком за-
значив їх географічну прив’язку, дописавши: “Казан. губ. (1500), Вят. г. 1342 (навіть і такії є)”. 

... посипав усе ферфлюстерами... — тобто проклинав (від нім. verfluchen — проклинати; verflucht — 
клятий, огидний). 

с. 11 “Не маємо царя, окрім цісаря!” — алюзія до Біблії: коли Понтій Пілат шукав привід від-
пустити заарештованого Ісуса Христа, то намагався викликати в іудеїв жаль до нього, а також нагадав їм, 
що це — їхній цар. Але первосвященики відповіли: “Немає в нас царя, крім кесаря” (Ів. 19, 15). Таким 
чином, відмовившись від Господа Небесного, Ізраїль визнав зверхність царя земного — кесаря. У контексті 
оповідання М. Грушевського ця фраза образно висловлює ідею неспівмірної вищості долі цілих народів у 
порівнянні з благополуччям земних царів, говорить про недопустимість ситуації, коли багато тисяч простих 
людей гинуть задля інтересів правлячих верств.

Гори, окутані сизою млою, стоять... — цей пейзаж нагадує про тривалий період перебування  
М. Грушевського на Кавказі, а також схиляє до думки, що текст оповідання автор писав на батьківському 
хуторі (на околиці Владикавказу) під час літніх канікул.

Чоловік — “по образу і подобію Божому”... — цитата з Книги Буття, 1, 27.
“Я був тоді у гімназії, у останньому класі...”

Публікується вперше за чорновим автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 84–91.
Твір датований автором: “Червця 11–13, 1888”. Як зазначалося раніше, не всі назви місяців, уживані 

М. Грушевським до 1894 р., тотожні сучасним (див. про це детальніше т. 12, с. 464), відповідно “червець” 
тут означає сучасний “липень”.

Перший і кілька наступних аркушів автографа збереглися не повністю, тому текст має дефекти (втрачені 
фрагменти позначаємо <...>); деякі з них упорядник спробувала заповнити (текст у квадратових дужках). 
Прізвище персонажів автор вживає непослідовно: Сташинські — Стешинські — Сташевські; у публікації 
ми уніфікували ці випадки, звівши до найчастіше вживаного — Сташинські.

с. 12 ... з одпуску вертався загодя... — тобто з канікул повертався заздалегідь, не запізнювався на 
навчання. Увесь перший абзац цього оповідання автобіографічний, багато згаданих тут деталей побуту й 
поведінки оповідача повторюються у спогадах М. Грушевського. Він навчався у 1-й Тифліській класичній 
гімназії, а родина на той час жила у Владикавказі, тому на Різдвяні, Великодні й літні канікули Грушев-
ський-гімназист їздив з Тифліса до батьків. “За час мого побуту в гімназії я переїхав через Кавказький 
хребет 32 рази — 16 з Владикавказа до Тифліса і стільки ж назад, так що різні подробиці помішалися”. 
(Грушевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 10. — С. 131).

... з усякими доглядайлами не лаявся... — йдеться про служителів гімназійного пансіону. 

... швидко після Різдва, на Трьох Святих... — 12 лютого (за ст. ст. 30 січня) — свято на честь 
трьох великих учителів, проповідників і Отців Східної Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та 
Іоанна Золотоустого.

с. 13 ... як прийшло Стрічання... — Стрітення Господнє — 15 лютого за григоріанським календарем; 
2 лютого за юліанським християни східного обряду відзначають в пам’ять про те, як Діва Марія принесла 
до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його народження.

... за часи Кримської війни... — Кримська війна (1853–1856) — війна між Російською імперією й 
союзницькими військами Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського Королівства за 
панування на Близькому Сході й Балканах. Закінчилася капітуляцією Росії й Паризьким миром.

... про винні гроші... — судячи з контексту, йдеться про борги, тобто гроші, які генерал був декому 
винен.

с. 15 ... на той час читав “Слов’янську взаїмность” Первольфа — йдеться про чеського славіста 
Осипа Осиповича Первольфа (1841–1891). Уже в першій його монографії “Vyvin idey vzajemnosti un narodov 
slovanskych” (1867) він прослідковує історичні прояви слов’янської взаємності в політичному й культурному 
житті й рекомендує таку взаємність сучасникам. Ця ідея стала провідною в подальших дослідженнях ученого. 
В оповіданні М. Грушевського, ймовірно, згадано перші томи праці О. Первольфа “Славяне, их взаимные 
отношения и связи” — І том вийшов 1886 р., ІІ — 1888 р. Рецензія на цей другий том — перша з відомих 
тепер наукових публікацій М. Грушевського: Правда (Львів). — 1888. — Т. І. — С. 136–142; підписана 
“Гр-Ш-ъ”. У цьому виданні вона опублікована у т. 14, с. 45–51.

с. 17 ... Геть з землі брудної на блакитне небо... — цей вірш М. Грушевський написав у грудні 
1885 р., присвятивши актрисі О.П. Марковській. Повний текст твору опубліковано у т. 12 цього видання 
(с. 60).
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Неробочий Грицько Кривий
Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 2. — С. 1–24.
Джерела тексту:
1) чорновий автограф під назвою “Неробочий Іван Кривий” — Центральний державний історичний 

архів України, м. Київ (далі — ЦДІАК України). — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 12–25 зв., датований 
19. Х.– 3. ХІ. 1988;

2) чистовий автограф, за яким готували публікацію у ЛНВ, — ЦДІАК України. — Ф. 1235,  
оп. 1, спр. 261, арк. 26–44 зв. На першому арк. нотатка автора: “Вп. Маковей. Правопись Вістника, замісь 
єго — його”. У назві “Неробочий Іван Кривий” виправлено на “Грицько”. У примітці автора на першій 
сторінці дописано ще одне речення: “Писалось воно тому яких десять літ; аж пізнійше довідавсь я, що ту 
ж фабулу обробив пок. Йос. Ролле в своїй “Хамській долі”. Ролле Антоній Юзеф (1830–1894) — 
польський історик, письменник. В історичних оповідан нях (Opowiadania historyczne, 1875–1893, т. 1–21) 
висвітлював історію Поділля ХVІ–ХVІІІ ст. Деякі з цих оповідань публікувались у перекладі російською 
мовою в “Киевской старине”.

Останні 8 арк. цього автографа зберігаються у ЦДІАЛ України. — Ф. 401, спр. 49, арк. 84–92. 
Наприкінці тексту — фраза від імені оповідача, перекреслена автором: “Се, мої панове, зветься — уривком 
з історії української колонізації. Тільки.”;

3) публікація у виданні: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, начерки, замітки, історичні об-
рази. — К.: Рух, [1928]. — С. 59–89. 

Подається за останнім вказаним джерелом.
Згідно з авторськими нотатками, оповідання було написане в період з 19 жовтня до 3 листопада 

1888 р. у Києві. Незначні правки М. Грушевський зробив під час підготовки тексту до друку, — ймовірно, 
на початку 1898 р. У передмові до збірки “Під зорями” автор зазначив, що це оповідання — “з писань 
моїх університетських років”, і воно є “белетристичним обробленням одного судового рішення” (с. 17). Тема 
пошуків українськими селянами кращої долі, вільних і родючих земель без жорстокої панщини, заселення 
Поділля у першій пол. ХVIII ст., після Карловицького конгресу (1698–1699), як видно, глибоко хвилю-
вала М. Грушевського-студента. Тоді ж, у 1888 р., він ще раз звернувся до цієї теми в художній творчості, 
спробувавши написати великий епічний твір, але не закінчив його (маємо на увазі початок повісті без назви 
“Діялося року Божого тисяча сімсот першого...”, опублікований у цьому томі серед незавершених творів).

У чорновому автографі (джерело 1, арк. 20–20 зв.) — суттєве різночитання з остаточним текстом: 
розлогий авторський відступ, який в остаточному варіанті у значно скороченому вигляді є закінченням 
другого розділу. Публікуємо його далі:

Грицько не був лінивий, не був ледащо; тут тільки, в сільських тісних обставинах виявлялося 
те, що виявляється і на широкім полі історії; в тяжких обставинах, під натиском чужої сили 
вирізняються дві різні людські натури: одні коряться і гнуться, щоб зберегти що-небудь, (і далі 
та далі залазять у свій куток), поступаються всім, аби виробити який-небудь modus vivendi, другі 
ніяк не можуть помиритися, ніяк не можуть улізти з головою в свій тісний куток, або вони все 
шукають кращого, шукають вільготи і колотяться весь вік на шкоду собі ж таки, що міняють 
тільки шило на швайку, на глум і зневагу і тим, хто пригнічує, і тим, котрі вміли так обтерпітися. 
Вони бідують найбільше, і кінець їх невеселий. 

Те ж було з Грицьком; він ніяк не міг здатися на те, що[б] оддавать свою силу, свою працю 
панові; або все, або нічого, або робити на себе тільки, або ж ні, бо й охоти до роботи не ставало.

с. 22 Волинський образок з початку XVIII віку — у ХVІ–ХVІІІ ст. Волинь входила до складу 
Волинського воєводства Речі Посполитої — об’єднаної Польсько-Литовської держави, яка існувала у 
1569–1795 рр. 

Фабула оповідання взята з декрету, видрукуваного в Архіві Юго-Западной России, ч. VI, т. II,  
№ 15... — цю позицію докладно прокоментував Є.К. Нахлік у збірнику “Українська новелістика кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.: Оповідання, новели, фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі)”. — 
К.: Наукова думка, 1989. — С. 643–645, публікуючи оповідання М. Грушевського “Неробочий Грицько 
Кривий”. Вивіривши цитату, відтворюємо вичерпний коментар Є. Нахліка у наступній коментованій позиції.

“Архив Юго-Западной России” — видання (у восьми частинах, 35 томах, 1859–1914) історичних 
документів і літературних пам’яток Правобережної і Західної України ХІV–ХVІІІ ст. До частини шостої 
(два томи, з додатком окремого тому) увійшли документи про економічне й правове становище селян в 
Україні в 1498–1795 рр. Джерелом сюжету оповідання “Неробочий Грицько Кривий” стали такі матеріали 
(текст польською мовою подаємо у перекладі українською): “№ 15. Допросы, отобранные въ Дубенскомъ 
магистратh отъ бhглаго крестьянина Апанаса Говина по поводу обвиненія его въ убійствh жены. — 
Приговоръ, постановленный тhмъ же магистратомъ, осуждающій подсудимого на смертную казнь. Описаніе 
самой казни. 1719. Апрhля 18–21.

У році 1719, дня 18 квітня.
Приведений на допит в’язень убивця неробочий Опанас Говин з Литви, з міста Пружаної, з володінь 

ясновельможного можновладця Сапєги, гетьмана великого, переді мною, Ізидором Антонієм Стрешковським, 

... Царевосанчурськ... — Царево-Санчурськ, місто в колишній Вятській губернії, виникло близько 
1552 р. У 1923 р. перейменоване у Санчурськ, з1929 р. — райцентр Вятської губернії. Тепер Санчурськ 
(марійською Шинчара, Санцара) — селище міського типу, райцентр Кіровської області Російської Федерації.

... єсть, кажуть, такії — наведені М. Грушевським топоніми глибокої російської провінції, мабуть, 
і на той час були відомі небагатьом. Своєрідні однотипні назви міст, у яких впадає в око вірнопідданість і 
запопадливе поклоніння самодержцю, наче спеціально створені для антиімперського памфлету. Чи для себе, 
чи для стороннього ока, щоб не бути запідозреним у злісному наклепі, автор біля цих назв над рядком за-
значив їх географічну прив’язку, дописавши: “Казан. губ. (1500), Вят. г. 1342 (навіть і такії є)”. 

... посипав усе ферфлюстерами... — тобто проклинав (від нім. verfluchen — проклинати; verflucht — 
клятий, огидний). 

с. 11 “Не маємо царя, окрім цісаря!” — алюзія до Біблії: коли Понтій Пілат шукав привід від-
пустити заарештованого Ісуса Христа, то намагався викликати в іудеїв жаль до нього, а також нагадав їм, 
що це — їхній цар. Але первосвященики відповіли: “Немає в нас царя, крім кесаря” (Ів. 19, 15). Таким 
чином, відмовившись від Господа Небесного, Ізраїль визнав зверхність царя земного — кесаря. У контексті 
оповідання М. Грушевського ця фраза образно висловлює ідею неспівмірної вищості долі цілих народів у 
порівнянні з благополуччям земних царів, говорить про недопустимість ситуації, коли багато тисяч простих 
людей гинуть задля інтересів правлячих верств.

Гори, окутані сизою млою, стоять... — цей пейзаж нагадує про тривалий період перебування  
М. Грушевського на Кавказі, а також схиляє до думки, що текст оповідання автор писав на батьківському 
хуторі (на околиці Владикавказу) під час літніх канікул.

Чоловік — “по образу і подобію Божому”... — цитата з Книги Буття, 1, 27.
“Я був тоді у гімназії, у останньому класі...”

Публікується вперше за чорновим автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 84–91.
Твір датований автором: “Червця 11–13, 1888”. Як зазначалося раніше, не всі назви місяців, уживані 

М. Грушевським до 1894 р., тотожні сучасним (див. про це детальніше т. 12, с. 464), відповідно “червець” 
тут означає сучасний “липень”.

Перший і кілька наступних аркушів автографа збереглися не повністю, тому текст має дефекти (втрачені 
фрагменти позначаємо <...>); деякі з них упорядник спробувала заповнити (текст у квадратових дужках). 
Прізвище персонажів автор вживає непослідовно: Сташинські — Стешинські — Сташевські; у публікації 
ми уніфікували ці випадки, звівши до найчастіше вживаного — Сташинські.

с. 12 ... з одпуску вертався загодя... — тобто з канікул повертався заздалегідь, не запізнювався на 
навчання. Увесь перший абзац цього оповідання автобіографічний, багато згаданих тут деталей побуту й 
поведінки оповідача повторюються у спогадах М. Грушевського. Він навчався у 1-й Тифліській класичній 
гімназії, а родина на той час жила у Владикавказі, тому на Різдвяні, Великодні й літні канікули Грушев-
ський-гімназист їздив з Тифліса до батьків. “За час мого побуту в гімназії я переїхав через Кавказький 
хребет 32 рази — 16 з Владикавказа до Тифліса і стільки ж назад, так що різні подробиці помішалися”. 
(Грушевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 10. — С. 131).

... з усякими доглядайлами не лаявся... — йдеться про служителів гімназійного пансіону. 

... швидко після Різдва, на Трьох Святих... — 12 лютого (за ст. ст. 30 січня) — свято на честь 
трьох великих учителів, проповідників і Отців Східної Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та 
Іоанна Золотоустого.

с. 13 ... як прийшло Стрічання... — Стрітення Господнє — 15 лютого за григоріанським календарем; 
2 лютого за юліанським християни східного обряду відзначають в пам’ять про те, як Діва Марія принесла 
до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його народження.

... за часи Кримської війни... — Кримська війна (1853–1856) — війна між Російською імперією й 
союзницькими військами Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського Королівства за 
панування на Близькому Сході й Балканах. Закінчилася капітуляцією Росії й Паризьким миром.

... про винні гроші... — судячи з контексту, йдеться про борги, тобто гроші, які генерал був декому 
винен.

с. 15 ... на той час читав “Слов’янську взаїмность” Первольфа — йдеться про чеського славіста 
Осипа Осиповича Первольфа (1841–1891). Уже в першій його монографії “Vyvin idey vzajemnosti un narodov 
slovanskych” (1867) він прослідковує історичні прояви слов’янської взаємності в політичному й культурному 
житті й рекомендує таку взаємність сучасникам. Ця ідея стала провідною в подальших дослідженнях ученого. 
В оповіданні М. Грушевського, ймовірно, згадано перші томи праці О. Первольфа “Славяне, их взаимные 
отношения и связи” — І том вийшов 1886 р., ІІ — 1888 р. Рецензія на цей другий том — перша з відомих 
тепер наукових публікацій М. Грушевського: Правда (Львів). — 1888. — Т. І. — С. 136–142; підписана 
“Гр-Ш-ъ”. У цьому виданні вона опублікована у т. 14, с. 45–51.

с. 17 ... Геть з землі брудної на блакитне небо... — цей вірш М. Грушевський написав у грудні 
1885 р., присвятивши актрисі О.П. Марковській. Повний текст твору опубліковано у т. 12 цього видання 
(с. 60).
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Старий терен
Перша публікація — у виданні: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини / Ред. Л. Винар, 

упор. Г. Бурлака, А. Шацька. — Нью-Йорк; Київ, 2000. — С. 289–294.
Джерела тексту:
1) перша сторінка найранішого варіанта — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 54 

(текст опублікований у коментарях видання: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. — С. 399, 
тут друкується в “Додатках”);

2) неповний чорновий автограф (без закінчення) — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, 
арк. 53, 55–57, 60–61 (текст опублікований у коментарях видання: Михайло Грушевський. Із літературної 
спадщини. — С. 398–402, тут друкується в “Додатках”). Авторська дата — 27 січня 1888 р.;

3) чистовий автограф — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 70–84, датований 26 
грудня 1890 р.

Подається за цим останнім вказаним джерелом.
Про задум цього твору йдеться у щоденнику М. Грушевського: «Думка про се оповідання прийшла 

мені в 1885 чи 1886 [році], коли я роздивлявся на кактус в лазареті гімназіяльнім, я попереду й думав на-
писати за кактус, та вже перемінив на терен; я хтів виразити в єму ідею за “целесообразность страданій”». 
(М.С. Грушевський. Щоденник (1888–1894 рр.) / Підгот. до вид, переднє слово, упорядкув., комент. 
і післямова Леоніда Зашкільняка. — К., 1997. — С. 77). Ще кілька щоденникових нотаток за 23–28 
листопада свідчать про роботу над текстом оповідання “Старий терен”. Це було доопрацювання первісного 
варіанта, написаного 1888 р. На жаль, не всі творчі матеріали збереглися, адже, судячи з того ж щоденника, 
М. Грушевський лише у 1890 р. як мінімум тричі брався за текст, то правлячи старий варіант, то пишучи 
наново: “Взявся за Старий терен, останній начерк здався мені грубоватим, [...] пишу “общеруською” право-
писью і з погляду цензури, і дуже трудно” (запис 23 листопада 1890 р.); “Терна тільки переробив те, що 
було раніще, боюся, щоб не вийшов він нудний” (запис 25 листопада 1890 р.); “Учора [...] дописав Терна 
вже в дванадцять [годин]; мені здавалося, що кінець мав би бути ширший” (27 листопада 1890 р.). До речі, 
ця фраза про завершення “Терна” наводить на думку про можливу авторську помилку при датуванні чисто-
вого рукопису 1890 р., де наприкінці написано: “1888 Просинця 27 / 1890 Грудня 26.”, а нижче: “1888  
27/І / 1890 26/ХІІ”, також на арк. 72 (закінчення першого розділу) є запис на полях “22 грудня” — це 
перший день роботи письменника над остаточним варіантом твору. Якщо згадаємо, що в цей період М. Гру-
шевський січень частіше називав “просинцем”, а сучасний грудень — “студнем” (послідовність місяців з 
його листа до А.П. Ямпольської 1891 р.: “просинець, лютий, березень, квітень, травень, липець, червець, 
серпень, жовтень, листопад, грудень, студень” — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 273, арк. 28 
зв.), то припускаємо, що роботу над оповіданням “Старий терен” він завершив все-таки 26 листопада, а не 
26 грудня, а місяць ХІІ написав помилково замість ХІ. 

Також привертає увагу нотатка М. Грушевського про “общеруську правопись” текстів, писаних у ці 
листопадові дні. Із відомих на сьогодні автографів цього твору, зазначених у джерелах тексту, таким право-
писом написаний лише останній, чистовий: з російськими “ы”, “и”, “ъ”. Характер пізніших олівцевих правок 
цього тексту наводить на думку, що: 1) автор готував його до друку, вважаючи саме цей варіант остаточним, 
2) правки зроблені вже після переїзду М. Грушевського до Львова й засвоєння ним особливостей тогочасного 
галицького правопису, насамперед відокремлення частки “-ся” у дієсловах і вживання літери “ї” замість 
сучасної “і”. Окрім цього, вже пізніше були проставлені номери розділів (первісний текст був суцільним), 
громіздкі фрази поділені на дрібніші абзаци й речення, у численних випадках змінений порядок слів для 
уникнення інверсії, яка у первісних варіантах була вживана досить часто.
Остання кутя

Перша публікація ранньої редакції твору: Український історик. — 1996. — № 1–4 (128–131). — 
С. 235–237.

Джерела тексту: 
1) чорновий автограф першої редакції — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк. 118–134, 

датований 3–6 грудня 1884 р.;
2) чистовий автограф першої редакції, має правки І. Нечуя-Левицького — ЦДІАК України. —  

Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк. 98–116, датований 3–6 грудня 1884 р. — публікується тут у розділі “Додатки”;
3) фрагменти чорнового автографа — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 42–45;
4) неповний чистовий автограф (первісний варіант другої редакції) з пізнішими авторськими правками — 

ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 54–58: закінчення ІІ розділу, ІІІ-й і початок ІV-го розділу;
5) остаточний варіант закінчення ІІІ розділу, датований 23 січня 1891 р. — ЦДІАЛ України. —  

Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 59–59 зв. 
6) неповний чистовий автограф остаточної редакції — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, 

арк. 46–53 зв., датований автором 1884–1891 р.
Подається за останніми трьома джерелами згідно з авторськими помітками на цих автографах. Ре-

конструйований текст остаточної редакції твору публікується вперше. 

війтом дубнівським, і при асесорії (судовій комісії — Є.Н.) всього магістрату Дубнівської магдебургії, зізна-
вся добровільно в нижченаписаному: що я п’ять років тому втік з Литви в ці краї Волинські, де, прийшовши 
до Поребиля, служив там два роки, звідти перебрався до Дідкевич, де, побувши якийсь час, оженився. 
Оженившись, заробляв кусок хліба між людьми протягом року; звідти вирушив разом із своєю жінкою до 
села Горостав і там служив за парубка два роки; звідти за тиждень до м’ясниці руської, взявши з собою 
жінку і дитину, якій було вже півтора року, прийшов до корчми Віздецької, маючи хвору на кір дитину; 
купивши їй горілки за гріш і бубликів за другий, вирушив у дорогу надвечір до Ляхівців; а була завірюха 
дуже велика і мороз великий. Відійшовши від корчми півмилі і через прикрий холод не витримуючи далі, 
зійшли ми трохи з дороги і там розклали вогонь, щоб нагрітися, а жінка, погодувавши дитину груддю, по-
клала її під кущем, а сама пішла зі мною збирати дрова. Розвівши вогонь, бере дитину до розігрівання, яку 
застала вже неживою, бо та вмерла. Побачивши те, почала голосити і на мене нарікати, і ганьбити мене за 
те, що я рушив з корчми; на що я, розгніваний, ударив її києм тим, з яким ішов у дорозі, два рази у скроню, 
а вона зараз упала на землю і зуби стиснула. А відтак я, бачачи її неживою, вигріб ямку там, на тім же місці, 
куди, дитину поклавши, жінку на дитину поклав і закинув ломаччям те, що вночі відбулося. Ніч просидів 
я там, при тілах, аж до світанку; вибравшись звідти, пішов до Корсова і пристав на службу до солтиса. 
Після цього добровільного зізнання в’язня було одіслано до в’язниці. Того ж дня, 18 квітня, anno praesentis 
[поточного року. — Є.Н.], перед заходом сонця до магістрату міста Дубна було повторно припроваджено 
згаданого Панаса, котрий як перший, так і другий раз сказав те саме, слово в слово, нічого не змінюючи, не 
пропускаючи ані додаючи. Дня 19 квітня, anno praesentis, його допитували втретє, і він те ж сказав, слово 
в слово, що й при першому зізнанні.

Декрет, виданий магістратом міста Дубна на прикликаного до відповідальності вбивцю, нижчеописа-
ного. Року 1719, дня 20 квітня.

Перед судом і актами міста Дубна і переді мною, Ізидором Антонієм Стрешковським, війтом дуб-
нівським, при асесорії всього магістрату тієї ж магдебургії [...] розглядалася справа на вимогу обвинувача 
славетного Стефана Трушевича, міщанина дубнівського, про вбивство жінки, вагітної від мужа її власного, 
тобто неробочого Опанаса Говина [...]. Суд, зважаючи на такий вчинок — скоєне вбивство, і маючи на оці 
заповідь Божу: “Не будеш убивати”, а надто беручи до уваги, що три душі через цього вбивцю зійшли зі 
світу, бо жінка його вагітна була, визнає його винним у смерті і так засуджує: щоб цей вищезгаданий убивця 
Опанас мечем був стятий, а потім тіло його на чверті розтяте і при шляхах у чотирьох місцях на палях по-
вбивано було. Ця страта має відбутись у п’ятницю, дня 21 квітня цього року 1719 [...].

А коли настав день страти, тоді, згідно з загальним правом, зійшлися всі цехи із зброєю перед будинком 
судовим, а по прочитанні декрету відданий був цей вищезгаданий убивця до рук ката, і його на місце, при-
значене для страти, проваджено, і там поставлений був на час до знесення голови майстром; добувши меча, 
кат рубав у шию, і чи то з волі найвищого Творця, чи то через свою невправність, чи його, обвинуваченого 
щастя, але сталося так, що тільки поранив його в шию мечем, немовби третини шиї не надтявши; згідно з 
правовими статтями, капелани не допустили дотинати, і його, недотятого, було віддано до цирульника на 
лікування. Однак по страті дня 19 помер добровільно.

Книга Дубенскаго магистрата, годъ 1677–1720, № 1368. Листъ 68–69” (Архив Юго-Западной 
России. Часть шестая. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в ХVIII веке (1700–
1799). — К., 1870, — Т. 2. — С. 35–38).

с. 31 ... родить сам п’ятнадцать і більше — тобто урожай в п’ятнадцять і більше разів перевищує 
кількість посіяного зерна.

Бо ті землі відібрано в турка... — у 1672 р. Поділля, яке входило до Речі Посполитої, було поне-
волене військом Османської імперії. Панування турків тривало аж до січня 1699 р., коли згідно з мирним 
договором, прийнятим на Карловицькому конгресі, Поділля знову повернулося до складу Речі Посполитої. 
На цих землях багато населених пунктів було спустошено, бракувало робочих рук, і польські пани, які 
кинулися активно освоювати територію, різними способами заманювали туди селян з Волині й Полісся, 
обіцяючи їм всілякі пільги.

с. 32 Волощина — назва Молдавського князівства в староукраїнських пам’ятках, народнопоетичній 
творчості та мовній практиці українців у минулому. Молдавське князівство — феодальна держава, існувала 
з 1359 р. до середини ХІХ ст., включала Молдову, Бесарабію, Буковину. З початку ХVІ до кінця ХVІІІ ст. 
перебувала під владою Османської імперії.

Масниця — давньослов’янське свято проводів зими, пристосоване християнською церквою до тижня 
перед великим постом і пов’язане зі звичаєм веселитися та готувати певні страви — млинці, вареники та ін.
Перехожі

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 65–68.
Авторська дата написання — 1 липня 1889 р.
с. 39 В Ростові, де кінчиться та кавказька залізниця... — очевидно, йдеться про залізничну вітку 

“Владикавказ–Ростов”, введену до ладу 1875 р. (саме у Владикавказі жили на той час батьки М. Гру-
шевського). Прямуючи з Ростова-на-Дону до Києва, доводилося ще пересідати на інший потяг у Харкові. 
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Старий терен
Перша публікація — у виданні: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини / Ред. Л. Винар, 

упор. Г. Бурлака, А. Шацька. — Нью-Йорк; Київ, 2000. — С. 289–294.
Джерела тексту:
1) перша сторінка найранішого варіанта — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 54 

(текст опублікований у коментарях видання: Михайло Грушевський. Із літературної спадщини. — С. 399, 
тут друкується в “Додатках”);

2) неповний чорновий автограф (без закінчення) — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, 
арк. 53, 55–57, 60–61 (текст опублікований у коментарях видання: Михайло Грушевський. Із літературної 
спадщини. — С. 398–402, тут друкується в “Додатках”). Авторська дата — 27 січня 1888 р.;

3) чистовий автограф — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 70–84, датований 26 
грудня 1890 р.

Подається за цим останнім вказаним джерелом.
Про задум цього твору йдеться у щоденнику М. Грушевського: «Думка про се оповідання прийшла 

мені в 1885 чи 1886 [році], коли я роздивлявся на кактус в лазареті гімназіяльнім, я попереду й думав на-
писати за кактус, та вже перемінив на терен; я хтів виразити в єму ідею за “целесообразность страданій”». 
(М.С. Грушевський. Щоденник (1888–1894 рр.) / Підгот. до вид, переднє слово, упорядкув., комент. 
і післямова Леоніда Зашкільняка. — К., 1997. — С. 77). Ще кілька щоденникових нотаток за 23–28 
листопада свідчать про роботу над текстом оповідання “Старий терен”. Це було доопрацювання первісного 
варіанта, написаного 1888 р. На жаль, не всі творчі матеріали збереглися, адже, судячи з того ж щоденника, 
М. Грушевський лише у 1890 р. як мінімум тричі брався за текст, то правлячи старий варіант, то пишучи 
наново: “Взявся за Старий терен, останній начерк здався мені грубоватим, [...] пишу “общеруською” право-
писью і з погляду цензури, і дуже трудно” (запис 23 листопада 1890 р.); “Терна тільки переробив те, що 
було раніще, боюся, щоб не вийшов він нудний” (запис 25 листопада 1890 р.); “Учора [...] дописав Терна 
вже в дванадцять [годин]; мені здавалося, що кінець мав би бути ширший” (27 листопада 1890 р.). До речі, 
ця фраза про завершення “Терна” наводить на думку про можливу авторську помилку при датуванні чисто-
вого рукопису 1890 р., де наприкінці написано: “1888 Просинця 27 / 1890 Грудня 26.”, а нижче: “1888  
27/І / 1890 26/ХІІ”, також на арк. 72 (закінчення першого розділу) є запис на полях “22 грудня” — це 
перший день роботи письменника над остаточним варіантом твору. Якщо згадаємо, що в цей період М. Гру-
шевський січень частіше називав “просинцем”, а сучасний грудень — “студнем” (послідовність місяців з 
його листа до А.П. Ямпольської 1891 р.: “просинець, лютий, березень, квітень, травень, липець, червець, 
серпень, жовтень, листопад, грудень, студень” — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 273, арк. 28 
зв.), то припускаємо, що роботу над оповіданням “Старий терен” він завершив все-таки 26 листопада, а не 
26 грудня, а місяць ХІІ написав помилково замість ХІ. 

Також привертає увагу нотатка М. Грушевського про “общеруську правопись” текстів, писаних у ці 
листопадові дні. Із відомих на сьогодні автографів цього твору, зазначених у джерелах тексту, таким право-
писом написаний лише останній, чистовий: з російськими “ы”, “и”, “ъ”. Характер пізніших олівцевих правок 
цього тексту наводить на думку, що: 1) автор готував його до друку, вважаючи саме цей варіант остаточним, 
2) правки зроблені вже після переїзду М. Грушевського до Львова й засвоєння ним особливостей тогочасного 
галицького правопису, насамперед відокремлення частки “-ся” у дієсловах і вживання літери “ї” замість 
сучасної “і”. Окрім цього, вже пізніше були проставлені номери розділів (первісний текст був суцільним), 
громіздкі фрази поділені на дрібніші абзаци й речення, у численних випадках змінений порядок слів для 
уникнення інверсії, яка у первісних варіантах була вживана досить часто.
Остання кутя

Перша публікація ранньої редакції твору: Український історик. — 1996. — № 1–4 (128–131). — 
С. 235–237.

Джерела тексту: 
1) чорновий автограф першої редакції — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк. 118–134, 

датований 3–6 грудня 1884 р.;
2) чистовий автограф першої редакції, має правки І. Нечуя-Левицького — ЦДІАК України. —  

Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк. 98–116, датований 3–6 грудня 1884 р. — публікується тут у розділі “Додатки”;
3) фрагменти чорнового автографа — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 42–45;
4) неповний чистовий автограф (первісний варіант другої редакції) з пізнішими авторськими правками — 

ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 54–58: закінчення ІІ розділу, ІІІ-й і початок ІV-го розділу;
5) остаточний варіант закінчення ІІІ розділу, датований 23 січня 1891 р. — ЦДІАЛ України. —  

Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 59–59 зв. 
6) неповний чистовий автограф остаточної редакції — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, 

арк. 46–53 зв., датований автором 1884–1891 р.
Подається за останніми трьома джерелами згідно з авторськими помітками на цих автографах. Ре-

конструйований текст остаточної редакції твору публікується вперше. 

війтом дубнівським, і при асесорії (судовій комісії — Є.Н.) всього магістрату Дубнівської магдебургії, зізна-
вся добровільно в нижченаписаному: що я п’ять років тому втік з Литви в ці краї Волинські, де, прийшовши 
до Поребиля, служив там два роки, звідти перебрався до Дідкевич, де, побувши якийсь час, оженився. 
Оженившись, заробляв кусок хліба між людьми протягом року; звідти вирушив разом із своєю жінкою до 
села Горостав і там служив за парубка два роки; звідти за тиждень до м’ясниці руської, взявши з собою 
жінку і дитину, якій було вже півтора року, прийшов до корчми Віздецької, маючи хвору на кір дитину; 
купивши їй горілки за гріш і бубликів за другий, вирушив у дорогу надвечір до Ляхівців; а була завірюха 
дуже велика і мороз великий. Відійшовши від корчми півмилі і через прикрий холод не витримуючи далі, 
зійшли ми трохи з дороги і там розклали вогонь, щоб нагрітися, а жінка, погодувавши дитину груддю, по-
клала її під кущем, а сама пішла зі мною збирати дрова. Розвівши вогонь, бере дитину до розігрівання, яку 
застала вже неживою, бо та вмерла. Побачивши те, почала голосити і на мене нарікати, і ганьбити мене за 
те, що я рушив з корчми; на що я, розгніваний, ударив її києм тим, з яким ішов у дорозі, два рази у скроню, 
а вона зараз упала на землю і зуби стиснула. А відтак я, бачачи її неживою, вигріб ямку там, на тім же місці, 
куди, дитину поклавши, жінку на дитину поклав і закинув ломаччям те, що вночі відбулося. Ніч просидів 
я там, при тілах, аж до світанку; вибравшись звідти, пішов до Корсова і пристав на службу до солтиса. 
Після цього добровільного зізнання в’язня було одіслано до в’язниці. Того ж дня, 18 квітня, anno praesentis 
[поточного року. — Є.Н.], перед заходом сонця до магістрату міста Дубна було повторно припроваджено 
згаданого Панаса, котрий як перший, так і другий раз сказав те саме, слово в слово, нічого не змінюючи, не 
пропускаючи ані додаючи. Дня 19 квітня, anno praesentis, його допитували втретє, і він те ж сказав, слово 
в слово, що й при першому зізнанні.

Декрет, виданий магістратом міста Дубна на прикликаного до відповідальності вбивцю, нижчеописа-
ного. Року 1719, дня 20 квітня.

Перед судом і актами міста Дубна і переді мною, Ізидором Антонієм Стрешковським, війтом дуб-
нівським, при асесорії всього магістрату тієї ж магдебургії [...] розглядалася справа на вимогу обвинувача 
славетного Стефана Трушевича, міщанина дубнівського, про вбивство жінки, вагітної від мужа її власного, 
тобто неробочого Опанаса Говина [...]. Суд, зважаючи на такий вчинок — скоєне вбивство, і маючи на оці 
заповідь Божу: “Не будеш убивати”, а надто беручи до уваги, що три душі через цього вбивцю зійшли зі 
світу, бо жінка його вагітна була, визнає його винним у смерті і так засуджує: щоб цей вищезгаданий убивця 
Опанас мечем був стятий, а потім тіло його на чверті розтяте і при шляхах у чотирьох місцях на палях по-
вбивано було. Ця страта має відбутись у п’ятницю, дня 21 квітня цього року 1719 [...].

А коли настав день страти, тоді, згідно з загальним правом, зійшлися всі цехи із зброєю перед будинком 
судовим, а по прочитанні декрету відданий був цей вищезгаданий убивця до рук ката, і його на місце, при-
значене для страти, проваджено, і там поставлений був на час до знесення голови майстром; добувши меча, 
кат рубав у шию, і чи то з волі найвищого Творця, чи то через свою невправність, чи його, обвинуваченого 
щастя, але сталося так, що тільки поранив його в шию мечем, немовби третини шиї не надтявши; згідно з 
правовими статтями, капелани не допустили дотинати, і його, недотятого, було віддано до цирульника на 
лікування. Однак по страті дня 19 помер добровільно.

Книга Дубенскаго магистрата, годъ 1677–1720, № 1368. Листъ 68–69” (Архив Юго-Западной 
России. Часть шестая. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в ХVIII веке (1700–
1799). — К., 1870, — Т. 2. — С. 35–38).

с. 31 ... родить сам п’ятнадцать і більше — тобто урожай в п’ятнадцять і більше разів перевищує 
кількість посіяного зерна.

Бо ті землі відібрано в турка... — у 1672 р. Поділля, яке входило до Речі Посполитої, було поне-
волене військом Османської імперії. Панування турків тривало аж до січня 1699 р., коли згідно з мирним 
договором, прийнятим на Карловицькому конгресі, Поділля знову повернулося до складу Речі Посполитої. 
На цих землях багато населених пунктів було спустошено, бракувало робочих рук, і польські пани, які 
кинулися активно освоювати територію, різними способами заманювали туди селян з Волині й Полісся, 
обіцяючи їм всілякі пільги.

с. 32 Волощина — назва Молдавського князівства в староукраїнських пам’ятках, народнопоетичній 
творчості та мовній практиці українців у минулому. Молдавське князівство — феодальна держава, існувала 
з 1359 р. до середини ХІХ ст., включала Молдову, Бесарабію, Буковину. З початку ХVІ до кінця ХVІІІ ст. 
перебувала під владою Османської імперії.

Масниця — давньослов’янське свято проводів зими, пристосоване християнською церквою до тижня 
перед великим постом і пов’язане зі звичаєм веселитися та готувати певні страви — млинці, вареники та ін.
Перехожі

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 65–68.
Авторська дата написання — 1 липня 1889 р.
с. 39 В Ростові, де кінчиться та кавказька залізниця... — очевидно, йдеться про залізничну вітку 

“Владикавказ–Ростов”, введену до ладу 1875 р. (саме у Владикавказі жили на той час батьки М. Гру-
шевського). Прямуючи з Ростова-на-Дону до Києва, доводилося ще пересідати на інший потяг у Харкові. 
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“Особисте щастя” мало увійти до збірки оповідань М. Грушевського, яку в 1904 р. готувало 
видавництво “Вік”, але царська цензура заборонила друкувати цей твір (див.: Лист С. Єфремо-
ва до М. Грушевського від 4 (17) березня 1904 р. // Листування Михайла Грушевського... —  
Том 3. — С. 210).

с. 58 ... надзвичайним, подавши надію, що не пізніше, як за піврік, я буду звичайним — йдеться 
про викладацькі посади й учені звання в університеті після успішного захисту дисертації: надзвичайний 
професор і звичайний професор. До педагогічного корпусу класичного університету належали ординарні 
(звичайні) та екстраординарні (надзвичайні) професори, штатні доценти й приват-доценти, ад’юнкти, лектори 
і вчителі мов. Звання надзвичайного професора, як правило, надавали молодим ученим, котрі працювали 
найближчими помічниками видатних професорів. У російських університетах ХІХ ст. до екстраординарних 
належали позаштатні професори, які обмежувалися в правах і одержували меншу зарплату, ніж ординарні 
професори. Підвищення екстраординарного в ординарні здійснював міністр народної освіти за представлен-
ням попечителів навчальних округів. Після 25 років педагогічної та наукової діяльності професор мав право 
претендувати на отримання звання заслуженого.

Царево-кокшайськ і (нижче) Царево-санчурськ — малі міста в східно-північній Росії... — 
М. Грушевський вдруге у своїй письменницькій практиці вживає ці назви як символи глибокої російської 
провінції (див. коментар до оповідання “На траві”).

Приписка переписувача — ця та інші зноски у тексті оповідання, зроблені начебто від імені перепису-
вача, — авторський художній прийом. Примітки належать М. Грушевському, як і увесь основний текст твору. 

с. 59 ... значне число слухачів приносило добрий гонорар... — студенти університетів платили 
за навчання. Цими коштами розпоряджалася Рада університету, певну їх частину могли виплачувати ви-
кладачам як додаткову винагороду.

... після катовання Людовіка XVI — французький король Людовік XVI (1754–1793) був скинутий з 
престолу під час Великої французької революції в грудні 1792 р., засуджений у січні 1793 р. і гільйотинований.

... Вайгач — острів у Північному Льодовитому океані, на межі Баренцева і Карського моря; відокрем-
лений від материка протокою Югорський Шар, а від Нової Землі — протокою Карські Ворота. До XIX 
століття острів був місцем розташування язичницького капища ненців, де стояли дерев’яні ідоли, пофарбовані 
кров’ю священних тварин, насамперед північних оленів. Тепер Вайгач входить до складу Ненецького на-
ціонального округу Архангельської області Росії, на ньому є три невеликі селища.

с. 60 ...комічну сцену в комедії російського драматурга Островського... — згадано діалог пер-
сонажів п’єси російського драматурга О. Островського (1823–1886) “Важкі дні” (1863) — Мудрова 
й Настасьї Панкратівни з другої дії, ява 2.

с. 61 ...виключити якнайостентаційніше... — тобто провести процедуру виключення демонстра-
тивно, показово, з широким розголосом.

... мені заспівали: “Ой, не дивуйте...” — українська народна пісня “Ой, не дивуйте, добрії люди, 
що на Вкраїні повстало...” з часів Б. Хмельницького. Частіше вживаний варіант — “Гей, не дивуйте...”.

На диспуті магістральнім... — здобувач вченого ступеня магістра повинен був скласти іспити, 
а також написати й привселюдно захистити дисертацію. Акт захисту магістерської дисертації називався 
диспутом. Головними особами в дисертаційному диспуті були, з одного боку, здобувач ученого ступеня, з 
іншого — опоненти, офіційні й неофіційні. Всі вони в сукупності йменувалися диспутантами. Диспут вівся у 
формі діалогу: офіційний опонент висловлював заперечення проти того або іншого твердження здобувача, який 
відповідав на заперечення. Загальні судження про якість роботи звичайно в ході диспуту не висловлювали, 
тому що саме допущення до публічного захисту означало, що зміст дисертації схвалений компетентною вченою 
колегією — факультетом. Після виступу офіційних опонентів слово міг одержати кожний із присутніх на 
захисті — і викладачі університету, і особи, що не належали до університетської корпорації. По закінченні 
диспуту Рада факультету йшла на нараду, рішення щодо захисту приймалося відкритим голосуванням. 
Потім декан факультету зачитував постанову про присудження дисертантові відповідного вченого ступеня. 

с. 63 ... “поострив серце мужеством”... — вираз зі “Слова о полку Ігоревім”, який досить часто 
вживався й у пізніших епічних творах.

с. 64 Мілон, що тягнув під оплесками бика на собі... — йдеться про одного з найвідоміших 
давньогрецьких борців — Мілона Кротонського, який жив у 500-х рр. до н.е. Він став переможцем на 
шести олімпіадах та в багатьох інших змаганнях. Відомий випадок, коли Мілон ударом кулака убив бика.

с. 65 ... багато співробітників повіддавало обіцяні статті в видавництва инші... — цей 
сатиричний уступ мав реальну паралель: йшлося про наповнення “Записок НТШ”, які виходили дру-
ком у Львові, науковими матеріалами наддніпрянців. Так, один з зачинателів і найбільших ентузіастів 
видання “Записок” О. Кониський багато зусиль доклав для залучення київських українців — поваж-
них учених, патріотів — до праці в цьому часописі, однак майже всі їхні обіцяні статті друкувалися 
деінде, переважно-таки в російській науковій періодиці. З цього приводу О. Кониський нарікав на 
В. Антоновича, авторитет якого у науковому світі був дуже високим, але жодної його публікації у “За-
писках НТШ” так і не з’явилося (див. про це: Лист О. Кониського до М. Грушевського від 9 січня  
1894 р. // Листування Михайла Грушевського... Том 3. — С. 74).

В основу оповідання покладені реальні трагічні події, які сталися в родині Грушевських 1882 р.: смерть 
Захара, Федора й Марії — молодших Михайлових братів і сестри. У найранішому автографі оповідання 
“Остання кутя” (джерело № 1) після тексту твору автор записав:

“Скінчалася праця, стоять над душею 
Ще постаті любі та милі.
Й жаль забирає, що тра їх забути,
Що тра тую працю покинуть.
Між инчими тільки, 
Прощайте, зникайте, 
Не буду більш плакати з вами,
Не буду пригадувать тихії речі,
Минулії втіхи та бави...
До вас я тікав од щоденної праці,
Сухої, нікчемної праці,
Тай мовлячи з вами, неначе вертався
До родної, теплої хати”. 

У мемуарному нарисі “Як я був колись белетристом?” (1925) М. Грушевський згадував, що після його 
першого прозового твору — оповідання “Німий свідок” «... була більш серйозна проба — оперта на власних, 
дуже болючих переживаннях: “Остання кутя”, — де я хотів змалювати поезію українського Різдвяного об-
ряду» (див. т. 12, с. 3). Це та кілька інших оповідань автор-початківець переслав І. Нечуєві-Левицькому 
для оцінки і поради. Відповідь була схвальна: «Я з великим замилуванням прочитав Ваші твори, більш од 
усего мені сподобалась “Остатня кутя”, різдвяна фантазія. Оповідання чудове! Тип бабусі, що так багато 
втратила в жизні, дуже симпатичний. Кінець оповідання дуже вам удався. Я прочитав це оповідання з 
великою охотою, забувши навіть, що це твір ще дуже молодого автора» (лист від 11 березня 1885 р. // 
Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар, упорядники Г. Бурлака, Н. Лисенко. — Київ; Па-
риж; Нью-Йорк; Львів; Торонто, 2006. — Том 3. — С. 32). І. Нечуй-Левицький відредагував цей твір і 
переслав для публікації у редакцію львівського “Діла”, проте оповідання тоді не надрукували. Названа вище 
перша публікація “Останньої куті” (1996) оприлюднила якраз ту ранню, відредаговану Нечуєм редакцію. 

М. Грушевський, очевидно, не зовсім був вдоволений своїм твором, і через сім років знову повернувся 
до нього. 13 січня 1891 р. у щоденнику з’явився запис: “Учора й позавчора передивився “Пана” й пере-
роблював “Кутю”. За “Кутю” боюсь, [...] так як вона мені здається якась солоденька”. (Грушевський М. 
Щоденник (1888–1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі й післямова 
Л. Зашкільняка. — К., 1997. — С. 86). Оповідання було суттєво перероблене, кілька розділів, у тому 
числі й закінчення, написані наново. 

с. 48 ... що то, бачите, як кутя багата — кутя — в Україні головна звичаєво-обрядова страва 
Різдвяних свят з пшениці, горіхів, родзинок та меду. За ці свята кутю варять тричі. Перша кутя — “Багата 
кутя”, готується в переддень Різдва, на Святий вечір (за григоріанським календарем — в ніч з 24 на 25 
грудня, за юліанським — в ніч з 6 на 7 січня). Крім неї на столі має бути ще 11 пісних страв. Друга кутя — 
“Щедра кутя”, готується на Василя (т. зв. Старий Новий рік 14 січня). Третя кутя — “Голодна кутя”, 
готується в переддень Водохреща (18 січня); у деяких місцевостях саме цю кутю називають “Багатою”. 
Саме у такому значенні, наприклад, вжито назву “Багата кутя” у повісті М. Грушевського “Загублений вік”.

с. 51 ... За хорошим чоловіком жінка молодіє... — фрагмент українського народного прислів’я, 
яке повністю звучить: “За ледачим чоловіком жінка марніє, за хорошим — молодіє”. Варіанти є також у 
кількох народних піснях, наприклад: 

Ой за гайом, гайом
Трава зеленіє.
За хорошим чоловіком
Жінка молодіє.
Ой за гайом, гайом
Трава засихає.
За ледащим чоловіком
Жінка пропадає.

с. 53–54 Часто тут порається бабуся з заступом, з відром — від цього речення до кінця розділу 
текст записано на окремому аркуші з авторською датою 23 січня 1891 року.

с. 54 Раз добром налите серце / Вік не прохолоне!.. — неточна цитата з поеми Т.Шевченка “Сон”. 
В оригіналі: “Раз добром нагріте серце вік не прохолоне!”
Особисте щастя

Перша публікація: Зоря. — 1895. — Ч. 12. — С. 226–229; Ч. 13. — С. 246–248. 
Зберігся неповний автограф цього твору: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, спр. 56, арк. 150–169.
Подається за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи. — К.: Рух, [1928]. — С. 90–116.
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“Особисте щастя” мало увійти до збірки оповідань М. Грушевського, яку в 1904 р. готувало 
видавництво “Вік”, але царська цензура заборонила друкувати цей твір (див.: Лист С. Єфремо-
ва до М. Грушевського від 4 (17) березня 1904 р. // Листування Михайла Грушевського... —  
Том 3. — С. 210).

с. 58 ... надзвичайним, подавши надію, що не пізніше, як за піврік, я буду звичайним — йдеться 
про викладацькі посади й учені звання в університеті після успішного захисту дисертації: надзвичайний 
професор і звичайний професор. До педагогічного корпусу класичного університету належали ординарні 
(звичайні) та екстраординарні (надзвичайні) професори, штатні доценти й приват-доценти, ад’юнкти, лектори 
і вчителі мов. Звання надзвичайного професора, як правило, надавали молодим ученим, котрі працювали 
найближчими помічниками видатних професорів. У російських університетах ХІХ ст. до екстраординарних 
належали позаштатні професори, які обмежувалися в правах і одержували меншу зарплату, ніж ординарні 
професори. Підвищення екстраординарного в ординарні здійснював міністр народної освіти за представлен-
ням попечителів навчальних округів. Після 25 років педагогічної та наукової діяльності професор мав право 
претендувати на отримання звання заслуженого.

Царево-кокшайськ і (нижче) Царево-санчурськ — малі міста в східно-північній Росії... — 
М. Грушевський вдруге у своїй письменницькій практиці вживає ці назви як символи глибокої російської 
провінції (див. коментар до оповідання “На траві”).

Приписка переписувача — ця та інші зноски у тексті оповідання, зроблені начебто від імені перепису-
вача, — авторський художній прийом. Примітки належать М. Грушевському, як і увесь основний текст твору. 

с. 59 ... значне число слухачів приносило добрий гонорар... — студенти університетів платили 
за навчання. Цими коштами розпоряджалася Рада університету, певну їх частину могли виплачувати ви-
кладачам як додаткову винагороду.

... після катовання Людовіка XVI — французький король Людовік XVI (1754–1793) був скинутий з 
престолу під час Великої французької революції в грудні 1792 р., засуджений у січні 1793 р. і гільйотинований.

... Вайгач — острів у Північному Льодовитому океані, на межі Баренцева і Карського моря; відокрем-
лений від материка протокою Югорський Шар, а від Нової Землі — протокою Карські Ворота. До XIX 
століття острів був місцем розташування язичницького капища ненців, де стояли дерев’яні ідоли, пофарбовані 
кров’ю священних тварин, насамперед північних оленів. Тепер Вайгач входить до складу Ненецького на-
ціонального округу Архангельської області Росії, на ньому є три невеликі селища.

с. 60 ...комічну сцену в комедії російського драматурга Островського... — згадано діалог пер-
сонажів п’єси російського драматурга О. Островського (1823–1886) “Важкі дні” (1863) — Мудрова 
й Настасьї Панкратівни з другої дії, ява 2.

с. 61 ...виключити якнайостентаційніше... — тобто провести процедуру виключення демонстра-
тивно, показово, з широким розголосом.

... мені заспівали: “Ой, не дивуйте...” — українська народна пісня “Ой, не дивуйте, добрії люди, 
що на Вкраїні повстало...” з часів Б. Хмельницького. Частіше вживаний варіант — “Гей, не дивуйте...”.

На диспуті магістральнім... — здобувач вченого ступеня магістра повинен був скласти іспити, 
а також написати й привселюдно захистити дисертацію. Акт захисту магістерської дисертації називався 
диспутом. Головними особами в дисертаційному диспуті були, з одного боку, здобувач ученого ступеня, з 
іншого — опоненти, офіційні й неофіційні. Всі вони в сукупності йменувалися диспутантами. Диспут вівся у 
формі діалогу: офіційний опонент висловлював заперечення проти того або іншого твердження здобувача, який 
відповідав на заперечення. Загальні судження про якість роботи звичайно в ході диспуту не висловлювали, 
тому що саме допущення до публічного захисту означало, що зміст дисертації схвалений компетентною вченою 
колегією — факультетом. Після виступу офіційних опонентів слово міг одержати кожний із присутніх на 
захисті — і викладачі університету, і особи, що не належали до університетської корпорації. По закінченні 
диспуту Рада факультету йшла на нараду, рішення щодо захисту приймалося відкритим голосуванням. 
Потім декан факультету зачитував постанову про присудження дисертантові відповідного вченого ступеня. 

с. 63 ... “поострив серце мужеством”... — вираз зі “Слова о полку Ігоревім”, який досить часто 
вживався й у пізніших епічних творах.

с. 64 Мілон, що тягнув під оплесками бика на собі... — йдеться про одного з найвідоміших 
давньогрецьких борців — Мілона Кротонського, який жив у 500-х рр. до н.е. Він став переможцем на 
шести олімпіадах та в багатьох інших змаганнях. Відомий випадок, коли Мілон ударом кулака убив бика.

с. 65 ... багато співробітників повіддавало обіцяні статті в видавництва инші... — цей 
сатиричний уступ мав реальну паралель: йшлося про наповнення “Записок НТШ”, які виходили дру-
ком у Львові, науковими матеріалами наддніпрянців. Так, один з зачинателів і найбільших ентузіастів 
видання “Записок” О. Кониський багато зусиль доклав для залучення київських українців — поваж-
них учених, патріотів — до праці в цьому часописі, однак майже всі їхні обіцяні статті друкувалися 
деінде, переважно-таки в російській науковій періодиці. З цього приводу О. Кониський нарікав на 
В. Антоновича, авторитет якого у науковому світі був дуже високим, але жодної його публікації у “За-
писках НТШ” так і не з’явилося (див. про це: Лист О. Кониського до М. Грушевського від 9 січня  
1894 р. // Листування Михайла Грушевського... Том 3. — С. 74).

В основу оповідання покладені реальні трагічні події, які сталися в родині Грушевських 1882 р.: смерть 
Захара, Федора й Марії — молодших Михайлових братів і сестри. У найранішому автографі оповідання 
“Остання кутя” (джерело № 1) після тексту твору автор записав:

“Скінчалася праця, стоять над душею 
Ще постаті любі та милі.
Й жаль забирає, що тра їх забути,
Що тра тую працю покинуть.
Між инчими тільки, 
Прощайте, зникайте, 
Не буду більш плакати з вами,
Не буду пригадувать тихії речі,
Минулії втіхи та бави...
До вас я тікав од щоденної праці,
Сухої, нікчемної праці,
Тай мовлячи з вами, неначе вертався
До родної, теплої хати”. 

У мемуарному нарисі “Як я був колись белетристом?” (1925) М. Грушевський згадував, що після його 
першого прозового твору — оповідання “Німий свідок” «... була більш серйозна проба — оперта на власних, 
дуже болючих переживаннях: “Остання кутя”, — де я хотів змалювати поезію українського Різдвяного об-
ряду» (див. т. 12, с. 3). Це та кілька інших оповідань автор-початківець переслав І. Нечуєві-Левицькому 
для оцінки і поради. Відповідь була схвальна: «Я з великим замилуванням прочитав Ваші твори, більш од 
усего мені сподобалась “Остатня кутя”, різдвяна фантазія. Оповідання чудове! Тип бабусі, що так багато 
втратила в жизні, дуже симпатичний. Кінець оповідання дуже вам удався. Я прочитав це оповідання з 
великою охотою, забувши навіть, що це твір ще дуже молодого автора» (лист від 11 березня 1885 р. // 
Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар, упорядники Г. Бурлака, Н. Лисенко. — Київ; Па-
риж; Нью-Йорк; Львів; Торонто, 2006. — Том 3. — С. 32). І. Нечуй-Левицький відредагував цей твір і 
переслав для публікації у редакцію львівського “Діла”, проте оповідання тоді не надрукували. Названа вище 
перша публікація “Останньої куті” (1996) оприлюднила якраз ту ранню, відредаговану Нечуєм редакцію. 

М. Грушевський, очевидно, не зовсім був вдоволений своїм твором, і через сім років знову повернувся 
до нього. 13 січня 1891 р. у щоденнику з’явився запис: “Учора й позавчора передивився “Пана” й пере-
роблював “Кутю”. За “Кутю” боюсь, [...] так як вона мені здається якась солоденька”. (Грушевський М. 
Щоденник (1888–1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі й післямова 
Л. Зашкільняка. — К., 1997. — С. 86). Оповідання було суттєво перероблене, кілька розділів, у тому 
числі й закінчення, написані наново. 

с. 48 ... що то, бачите, як кутя багата — кутя — в Україні головна звичаєво-обрядова страва 
Різдвяних свят з пшениці, горіхів, родзинок та меду. За ці свята кутю варять тричі. Перша кутя — “Багата 
кутя”, готується в переддень Різдва, на Святий вечір (за григоріанським календарем — в ніч з 24 на 25 
грудня, за юліанським — в ніч з 6 на 7 січня). Крім неї на столі має бути ще 11 пісних страв. Друга кутя — 
“Щедра кутя”, готується на Василя (т. зв. Старий Новий рік 14 січня). Третя кутя — “Голодна кутя”, 
готується в переддень Водохреща (18 січня); у деяких місцевостях саме цю кутю називають “Багатою”. 
Саме у такому значенні, наприклад, вжито назву “Багата кутя” у повісті М. Грушевського “Загублений вік”.

с. 51 ... За хорошим чоловіком жінка молодіє... — фрагмент українського народного прислів’я, 
яке повністю звучить: “За ледачим чоловіком жінка марніє, за хорошим — молодіє”. Варіанти є також у 
кількох народних піснях, наприклад: 

Ой за гайом, гайом
Трава зеленіє.
За хорошим чоловіком
Жінка молодіє.
Ой за гайом, гайом
Трава засихає.
За ледащим чоловіком
Жінка пропадає.

с. 53–54 Часто тут порається бабуся з заступом, з відром — від цього речення до кінця розділу 
текст записано на окремому аркуші з авторською датою 23 січня 1891 року.

с. 54 Раз добром налите серце / Вік не прохолоне!.. — неточна цитата з поеми Т.Шевченка “Сон”. 
В оригіналі: “Раз добром нагріте серце вік не прохолоне!”
Особисте щастя

Перша публікація: Зоря. — 1895. — Ч. 12. — С. 226–229; Ч. 13. — С. 246–248. 
Зберігся неповний автограф цього твору: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, спр. 56, арк. 150–169.
Подається за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи. — К.: Рух, [1928]. — С. 90–116.
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Трохи воно скидає на якесь квакерство... — квакерство — протестантська конфесія у християнстві, 
яка виникла в Англії в середині XVII ст. Початкова назва — “Християнська Громада Друзів Внутрішнього 
Світла”. Квакери відомі неприйняттям насилля в будь-якій формі, а також широкою соціальною діяльністю, 
спрямованою на утвердження в суспільстві ідеалів гуманізму та пацифізму.

... по-українському читати — батюшка не згоджується, заказано... — у ХVIII ст. було ви-
дано кілька указів російських царів і синоду про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення 
українських текстів з церковних книг; 1786 р. — заборона богослужіння українською мовою; 1881 р. — 
заборона на проповіді українською мовою. 

с. 77 Кинув я службу з чином “колежського секретаря”... — у 1722 р. Петро І запровадив росій-
ську імперську систему звань та чинів, т. зв. “табель про ранги”. Усі чини імперської служби були послідовно 
розміщені на 14 рівнях (рангах), кожному чинові відповідала певна службова посада. Найнижчим (14) був 
чин колезького реєстратора. Чин колезького секретаря відповідав 10 рангу.

... щоб не схибив, на городське “лакомство нещаснеє” не поквапивсь — старо слов’янський фра-
зеологізм “лакомство нещаснеє” часто зустрічається в українських народних думах як зневажливе означення 
багатства й розкоші. Наприклад, у “Думі про Марусю Богуславку”: “...Потурчилась, побусурменилась 
для розкоші турецької, для лакомства нещасного”, — тобто зрадила рідну віру задля матеріальних вигод.

с. 78 ... хочемо братство заснувати... — братства — національно-релігійні громадські організації 
українських і білоруських православних міщан у XVI–XVIII ст. Відіграли значну роль у суспільно-по-
літичному та культурному житті. У другій половині XVІI–XVIII ст. братства діяли в більшості міст і в 
деяких селах Галичини, Волині, в багатьох містах Наддніпрянщини. Братства дбали про свої патрональні 
церкви, справляли спільні культові відправи, подавали матеріальну допомогу своїм членам, брали участь у 
похоронах братчиків, утримували шпиталі.

... почнемо з братських ставників... — кожне братство мало в церкві “ручні” свічки, які тримали 
під час богослужінь, і великі конусоподібні кольорові свічки — “ставники”, які стояли на спеціальних 
“п’єдесталах”. Висота деяких свічок перевищувала сажень (понад 2 м), а діаметр біля основи сягав аршина 
(71 см).

с. 80 ... про вагнеровську музику... — Ваґнер Вільгельм Ріхард (1813–1883) — німецький 
композитор, диригент, теоретик музики, новеліст. Зробив значний вплив на європейську культуру рубежу 
ХІХ–ХХ століть, особливо на модернізм.

... про Доде і Шпільгагена... — Доде Альфонс (1840–1897) — французький романіст і драматург; 
Шпільгаген Фрідріх (1829–1911) — німецький письменник.

Тоді буда Всеїдна... — Всеїдна, всеїдна седмиця — період церковного року, на який Церква звільняє 
вірних від одноденного посту середи й п’ятниці, наприклад, тиждень після Великодня. Тут, мабуть, автор 
має на увазі тиждень перед Масницею (Масляною), після якої — сорокаденний Великий піст.

с. 81 ... пригадайте хоч того пана-пасішника, що читав на пасіці Гомера й Горація в перво-
творі — йдеться про героя російської повісті Т.Шевченка “Близнецы” Никифора Федоровича Сокирку. 
Перешкода

Перша публікація — у щорічнику: Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія. — К., 
2009. — Т. 4. — С. 123–133.

Друкується за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 121–134.
На першому аркуші автографа М. Грушевський зазначив: “Писано 23 мая в День Св[ятого] Духа”, 

після тексту оповідання запис: “6 (18) серпня 1895. Хутір Грушевський”. Спостерігаючи манеру писання 
цього автора, не маємо підстав вважати, що письменник працював над невеликим текстом усі ці два з по-
ловиною місяці. Ймовірніше, твір писався чи доопрацьовувався з перервою у часі. Збережений автограф 
має небагато виправлень, але є кілька чималих вставок у другій половині тексту. 

День Святого Духа — християнське свято, яке припадає на понеділок після Дня Святої Трійці, тобто, 
на п’ятдесят перший день після Великодня. Відзначається Церквою в пам’ять про сходження Святого Духа 
на учнів Христових.

с. 82 В Росії є припис, що діти православної особи з неправославною мусять бути православ-
ними... — так Російська держава вирішувала питання про змішані шлюби православних з інославними. Діти, 
народжені у цьому шлюбі, вважалися такими, що належать до православного віровизнання (деякі винятки 
допускалися лише в прибалтійських губерніях). Цей закон був одним із інструментів для здійснення екс-
пансіоністської політики й фіксував перевагу великоруського населення, асиміляцію ним інших націй, котрі 
населяли імперію. Оскільки росіяни в більшості належали до православної віри, то поняття “русский” та 
“православний” в адміністративній практиці збігалися. Татарин, поляк і єврей вважалися лише російськими 
підданими відповідно магометанського, католицького або іудейського віровизнання, але офіційно усталена 
термінологія кваліфікувала їх як “інородців”, або “іновірців”.

... охрещена на православну, такою мусила й зостатись — перехід православного підданого 
Російської імперії в інше християнське віровизнання спричиняв жорсткі адміністративні покарання.

... її буде вчити піп, бо вона схизматичка — схизматиками (від грецького схизма — розкольник) 
католики називали тих, хто сповідував православну віру.

... мій приятель Руденький... — натяк на Володимира Самійленка, який друкувався під псевдонімом 
Сивенький. Його сатиричні вірші, зокрема спрямовані проти псевдопатріотів, були дуже популярні у 1890-х 
роках. Далі в тексті М. Грушевський цитує вірш В.Самійленка “Патріотична праця” (1891).

с. 68 ... для якої химерної баби... — тобто для великоднього печива, для паски.
Зелені Свята — три останні дні перед Трійцею і три перші дні Троїцького Тижня. Трійця, Тройця — 

церковне свято, яке відзначають у восьму неділю (на 50-й день) після Пасхи, тому церква називає його 
ще П’ятидесятницею. Християнська Трійця приєднала й національні риси тих свят, з традиціями яких вона 
частково злилася. Так, в українців Трійця злилася із язичницькими Зеленими Святами. Основа троїцьких 
обрядів — культ рослинності, що в цей час починає розквітати.
Пан

Перша публікація неповного тексту остаточної редакції — у виданні: Михайло Грушевський. Із літе-
ратурної спадщини... — С. 306–310; також у цій книжці опубліковано фрагмент чернетки першої редакції 
оповідання — С. 404–405. Твір публікувався серед незавершених, тому що на той час не були виявлені 
всі джерела тексту.

Джерела тексту: 
1) фрагмент початку чорнового автографа першого варіанта під назвою “Пани”, датованого 7 серпня 

1888 р. — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 45–46 зв. Опублікований у коментарях: 
Грушевський М. Із літературної спадщини... — С. 404–405;

2) фрагмент чистового автографа (перший розділ і закінчення — від слів “Ну я, щоб не показати...”) 
має нечисленні авторські правки олівцем, датований 1888–1891–1895 рр. — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, 
оп. 1, спр. 58, арк. 35–41 — опубліковано як незакінчений твір у виданні: Грушевський М. Із літературної 
спадщини... — С. 306–310;

3) фрагмент чорнового автографа, який доповнює попереднє джерело і публікується тут уперше, — 
розділи ІІ–ІІІ, початок ІV — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 57–61;

4) варіанти закінчення твору — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 61 зв., 62; авторська 
дата — 15. І. 1891 р.

Подаємо за джерелами № 2 і № 3, які разом складають завершений текст останнього (1895 року) 
варіанта оповідання “Пан”. Щоправда, джерело № 2 — чистовий автограф, а джерело № 3 — чернетка, 
але суміжні фрагменти твору збереглися, що дає змогу реконструювати увесь текст. 

У повному вигляді твір публікується вперше. 
Збережений фрагмент раннього варіанта й варіанти закінчення оповідання “Пан” публікуємо у розділі 

“Додатки”.
Згідно з авторським датуванням, перший варіант написаний 29. VII — 7. VIII. 1888 р. Наступні вдо-

сконалення твору датовані 15. І. 91 р. і 7. VII. 95 р. 13 січня 1891 р. М. Грушевський записав у щоденнику: 
“Учора й позавчора передивився “Пана” й перероблював “Кутю”. “Пан” мені сподобався більше, як я думав, 
боюсь тільки, що вийде сухо, неживе й схоже з казанням” (М. Грушевський. Щоденник 1888–1894 рр. / 
Упоряд., коментар, післямова Л. Зашкільняка. — К., 1997. — С. 86). Порівняння текстів дають підстави 
твердити, що кожне наступне вдосконалення твору не зачіпало ні його сюжету, ні провідної ідеї, а стосувалося 
лише форми викладу, стилістики, тому й говоримо не про редакції тексту, а про його варіанти.

с. 72 ... одному радному пану... — радний пан — член виборної ради, органу самоврядування в 
ХІV–ХІХ ст. у містах, в яких діяло магдебурзьке право. Магістрат складався з лави присяжних, які відали 
поліцейськими й судовими справами, і виборної ради, яка займалася адміністративними, господарськими, 
фінансовими питаннями.

... добрий народовець... — тут, як і в інших текстах 1880–1890-х років, М. Грушевський вживає 
термін “народовець” у значенні “український патріот, активний член місцевої громади”.

с. 74 ... зіставшись при своїм “votum separatum” — латинський вираз “votum separatum”, що 
означає “окрема думка”, був дописаний автором при остаточному шліфуванні тексту. Раніший варіант цієї 
фрази був: “зіставшись при своїм осібнім переконанню”.

с. 75 ... заспівати від усього серця “нині одпущаєши...” — слова з Євангелія від Луки (Лк. 2, 
29–32), приписувані Симеону, які він промовив у Єрусалимському Храмі в день Стрітення — 15 лютого. 
Головний зміст цього церковного свята — спомин про зустріч благочестивого старця Симеона з немовлям 
Ісусом і його матір’ю. Симеон мав пророцтво, що він не помре, поки не побачить Христа. Праведник упізнав 
у немовляті обіцяного Спасителя і вимовив подячну молитву, перші слова якої церковнослов’янською мовою 
звучать: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...”.

... скільки того “ветхого квасу”... — буквально “старої закваски”, у пере носному значенні “ветхий 
квас” — “погана традиція”. Походить із церковно слов’янської фрази Нового Завіту “очистите убо ветхий 
квас, да будете ново смешение” — “видаліть стару закваску, щоб бути новим тістом” (1 Кор. 5, 7).

с. 76 Чом хвалишся, чого не прияв, а як прияв, то хвалисся, наче не прияв... — біблійний 
вислів, церковнослов’янською звучить: “Что имаши, еже не приял еси, аще же приял еси, что хвалишися 
яко не прием” (1 Кор. 4, 7) — заклик до людини не надто пишатися собою, тому що все в руках Божих й 
діється по Його волі.
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Трохи воно скидає на якесь квакерство... — квакерство — протестантська конфесія у християнстві, 
яка виникла в Англії в середині XVII ст. Початкова назва — “Християнська Громада Друзів Внутрішнього 
Світла”. Квакери відомі неприйняттям насилля в будь-якій формі, а також широкою соціальною діяльністю, 
спрямованою на утвердження в суспільстві ідеалів гуманізму та пацифізму.

... по-українському читати — батюшка не згоджується, заказано... — у ХVIII ст. було ви-
дано кілька указів російських царів і синоду про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення 
українських текстів з церковних книг; 1786 р. — заборона богослужіння українською мовою; 1881 р. — 
заборона на проповіді українською мовою. 

с. 77 Кинув я службу з чином “колежського секретаря”... — у 1722 р. Петро І запровадив росій-
ську імперську систему звань та чинів, т. зв. “табель про ранги”. Усі чини імперської служби були послідовно 
розміщені на 14 рівнях (рангах), кожному чинові відповідала певна службова посада. Найнижчим (14) був 
чин колезького реєстратора. Чин колезького секретаря відповідав 10 рангу.

... щоб не схибив, на городське “лакомство нещаснеє” не поквапивсь — старо слов’янський фра-
зеологізм “лакомство нещаснеє” часто зустрічається в українських народних думах як зневажливе означення 
багатства й розкоші. Наприклад, у “Думі про Марусю Богуславку”: “...Потурчилась, побусурменилась 
для розкоші турецької, для лакомства нещасного”, — тобто зрадила рідну віру задля матеріальних вигод.

с. 78 ... хочемо братство заснувати... — братства — національно-релігійні громадські організації 
українських і білоруських православних міщан у XVI–XVIII ст. Відіграли значну роль у суспільно-по-
літичному та культурному житті. У другій половині XVІI–XVIII ст. братства діяли в більшості міст і в 
деяких селах Галичини, Волині, в багатьох містах Наддніпрянщини. Братства дбали про свої патрональні 
церкви, справляли спільні культові відправи, подавали матеріальну допомогу своїм членам, брали участь у 
похоронах братчиків, утримували шпиталі.

... почнемо з братських ставників... — кожне братство мало в церкві “ручні” свічки, які тримали 
під час богослужінь, і великі конусоподібні кольорові свічки — “ставники”, які стояли на спеціальних 
“п’єдесталах”. Висота деяких свічок перевищувала сажень (понад 2 м), а діаметр біля основи сягав аршина 
(71 см).

с. 80 ... про вагнеровську музику... — Ваґнер Вільгельм Ріхард (1813–1883) — німецький 
композитор, диригент, теоретик музики, новеліст. Зробив значний вплив на європейську культуру рубежу 
ХІХ–ХХ століть, особливо на модернізм.

... про Доде і Шпільгагена... — Доде Альфонс (1840–1897) — французький романіст і драматург; 
Шпільгаген Фрідріх (1829–1911) — німецький письменник.

Тоді буда Всеїдна... — Всеїдна, всеїдна седмиця — період церковного року, на який Церква звільняє 
вірних від одноденного посту середи й п’ятниці, наприклад, тиждень після Великодня. Тут, мабуть, автор 
має на увазі тиждень перед Масницею (Масляною), після якої — сорокаденний Великий піст.

с. 81 ... пригадайте хоч того пана-пасішника, що читав на пасіці Гомера й Горація в перво-
творі — йдеться про героя російської повісті Т.Шевченка “Близнецы” Никифора Федоровича Сокирку. 
Перешкода

Перша публікація — у щорічнику: Спадщина. Літературне джерелознавство, текстологія. — К., 
2009. — Т. 4. — С. 123–133.

Друкується за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 121–134.
На першому аркуші автографа М. Грушевський зазначив: “Писано 23 мая в День Св[ятого] Духа”, 

після тексту оповідання запис: “6 (18) серпня 1895. Хутір Грушевський”. Спостерігаючи манеру писання 
цього автора, не маємо підстав вважати, що письменник працював над невеликим текстом усі ці два з по-
ловиною місяці. Ймовірніше, твір писався чи доопрацьовувався з перервою у часі. Збережений автограф 
має небагато виправлень, але є кілька чималих вставок у другій половині тексту. 

День Святого Духа — християнське свято, яке припадає на понеділок після Дня Святої Трійці, тобто, 
на п’ятдесят перший день після Великодня. Відзначається Церквою в пам’ять про сходження Святого Духа 
на учнів Христових.

с. 82 В Росії є припис, що діти православної особи з неправославною мусять бути православ-
ними... — так Російська держава вирішувала питання про змішані шлюби православних з інославними. Діти, 
народжені у цьому шлюбі, вважалися такими, що належать до православного віровизнання (деякі винятки 
допускалися лише в прибалтійських губерніях). Цей закон був одним із інструментів для здійснення екс-
пансіоністської політики й фіксував перевагу великоруського населення, асиміляцію ним інших націй, котрі 
населяли імперію. Оскільки росіяни в більшості належали до православної віри, то поняття “русский” та 
“православний” в адміністративній практиці збігалися. Татарин, поляк і єврей вважалися лише російськими 
підданими відповідно магометанського, католицького або іудейського віровизнання, але офіційно усталена 
термінологія кваліфікувала їх як “інородців”, або “іновірців”.

... охрещена на православну, такою мусила й зостатись — перехід православного підданого 
Російської імперії в інше християнське віровизнання спричиняв жорсткі адміністративні покарання.

... її буде вчити піп, бо вона схизматичка — схизматиками (від грецького схизма — розкольник) 
католики називали тих, хто сповідував православну віру.

... мій приятель Руденький... — натяк на Володимира Самійленка, який друкувався під псевдонімом 
Сивенький. Його сатиричні вірші, зокрема спрямовані проти псевдопатріотів, були дуже популярні у 1890-х 
роках. Далі в тексті М. Грушевський цитує вірш В.Самійленка “Патріотична праця” (1891).

с. 68 ... для якої химерної баби... — тобто для великоднього печива, для паски.
Зелені Свята — три останні дні перед Трійцею і три перші дні Троїцького Тижня. Трійця, Тройця — 

церковне свято, яке відзначають у восьму неділю (на 50-й день) після Пасхи, тому церква називає його 
ще П’ятидесятницею. Християнська Трійця приєднала й національні риси тих свят, з традиціями яких вона 
частково злилася. Так, в українців Трійця злилася із язичницькими Зеленими Святами. Основа троїцьких 
обрядів — культ рослинності, що в цей час починає розквітати.
Пан

Перша публікація неповного тексту остаточної редакції — у виданні: Михайло Грушевський. Із літе-
ратурної спадщини... — С. 306–310; також у цій книжці опубліковано фрагмент чернетки першої редакції 
оповідання — С. 404–405. Твір публікувався серед незавершених, тому що на той час не були виявлені 
всі джерела тексту.

Джерела тексту: 
1) фрагмент початку чорнового автографа першого варіанта під назвою “Пани”, датованого 7 серпня 

1888 р. — ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 45–46 зв. Опублікований у коментарях: 
Грушевський М. Із літературної спадщини... — С. 404–405;

2) фрагмент чистового автографа (перший розділ і закінчення — від слів “Ну я, щоб не показати...”) 
має нечисленні авторські правки олівцем, датований 1888–1891–1895 рр. — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, 
оп. 1, спр. 58, арк. 35–41 — опубліковано як незакінчений твір у виданні: Грушевський М. Із літературної 
спадщини... — С. 306–310;

3) фрагмент чорнового автографа, який доповнює попереднє джерело і публікується тут уперше, — 
розділи ІІ–ІІІ, початок ІV — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 57–61;

4) варіанти закінчення твору — ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57, арк. 61 зв., 62; авторська 
дата — 15. І. 1891 р.

Подаємо за джерелами № 2 і № 3, які разом складають завершений текст останнього (1895 року) 
варіанта оповідання “Пан”. Щоправда, джерело № 2 — чистовий автограф, а джерело № 3 — чернетка, 
але суміжні фрагменти твору збереглися, що дає змогу реконструювати увесь текст. 

У повному вигляді твір публікується вперше. 
Збережений фрагмент раннього варіанта й варіанти закінчення оповідання “Пан” публікуємо у розділі 

“Додатки”.
Згідно з авторським датуванням, перший варіант написаний 29. VII — 7. VIII. 1888 р. Наступні вдо-

сконалення твору датовані 15. І. 91 р. і 7. VII. 95 р. 13 січня 1891 р. М. Грушевський записав у щоденнику: 
“Учора й позавчора передивився “Пана” й перероблював “Кутю”. “Пан” мені сподобався більше, як я думав, 
боюсь тільки, що вийде сухо, неживе й схоже з казанням” (М. Грушевський. Щоденник 1888–1894 рр. / 
Упоряд., коментар, післямова Л. Зашкільняка. — К., 1997. — С. 86). Порівняння текстів дають підстави 
твердити, що кожне наступне вдосконалення твору не зачіпало ні його сюжету, ні провідної ідеї, а стосувалося 
лише форми викладу, стилістики, тому й говоримо не про редакції тексту, а про його варіанти.

с. 72 ... одному радному пану... — радний пан — член виборної ради, органу самоврядування в 
ХІV–ХІХ ст. у містах, в яких діяло магдебурзьке право. Магістрат складався з лави присяжних, які відали 
поліцейськими й судовими справами, і виборної ради, яка займалася адміністративними, господарськими, 
фінансовими питаннями.

... добрий народовець... — тут, як і в інших текстах 1880–1890-х років, М. Грушевський вживає 
термін “народовець” у значенні “український патріот, активний член місцевої громади”.

с. 74 ... зіставшись при своїм “votum separatum” — латинський вираз “votum separatum”, що 
означає “окрема думка”, був дописаний автором при остаточному шліфуванні тексту. Раніший варіант цієї 
фрази був: “зіставшись при своїм осібнім переконанню”.

с. 75 ... заспівати від усього серця “нині одпущаєши...” — слова з Євангелія від Луки (Лк. 2, 
29–32), приписувані Симеону, які він промовив у Єрусалимському Храмі в день Стрітення — 15 лютого. 
Головний зміст цього церковного свята — спомин про зустріч благочестивого старця Симеона з немовлям 
Ісусом і його матір’ю. Симеон мав пророцтво, що він не помре, поки не побачить Христа. Праведник упізнав 
у немовляті обіцяного Спасителя і вимовив подячну молитву, перші слова якої церковнослов’янською мовою 
звучать: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...”.

... скільки того “ветхого квасу”... — буквально “старої закваски”, у пере носному значенні “ветхий 
квас” — “погана традиція”. Походить із церковно слов’янської фрази Нового Завіту “очистите убо ветхий 
квас, да будете ново смешение” — “видаліть стару закваску, щоб бути новим тістом” (1 Кор. 5, 7).

с. 76 Чом хвалишся, чого не прияв, а як прияв, то хвалисся, наче не прияв... — біблійний 
вислів, церковнослов’янською звучить: “Что имаши, еже не приял еси, аще же приял еси, что хвалишися 
яко не прием” (1 Кор. 4, 7) — заклик до людини не надто пишатися собою, тому що все в руках Божих й 
діється по Його волі.
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с. 91 ... всіма буквами з іром і без іра — тобто багатьма мовами, зокрема й тими, де вживалася літера 
“єр (ір)” — “ъ”. Це 28-ма літера російської абетки, називається твердий знак, і 27-ма літера болгарської 
абетки, називається великий єр; в інших слов’янських кириличних абетках відсутня.

с. 92 ... ніби він всі хінові дерева на світі обгриз — хінне (хінове) дерево — рід рослин родини 
маренових (Rubiaceae). З його кори добувають хінін — лікарський препарат, який застосовують для змен-
шення збудливості серцевого м’яза, як протималярійний і жарознижуючий засіб. Має гіркий смак.

с. 93 ... окрім самого дрантя “не нижче шостої ранги”... — тобто окрім високопоставлених 
персон. Згідно з російською імперською системою звань та чинів (т. зв. Табель про ранги), яка існувала 
у 1722–1917 рр., військових і державних службовців поділяли на 14 рангів. Шостий відповідав званню 
полковника або чинові колезького радника й давав право на спадкове дворянство.

с. 95 ... як співається в Андерсеновій казці... — цитується твір всесвітньовідомого данського 
письменника Г.-Х.Андерсена (1805–1875) “Непохитний олов’яний солдатик” (1838).

с. 98 ... Сарацени... — кочове розбійницьке плем’я бедуїнів, що жило вздовж кордонів Сирії. З 
середніх віків європейські автори часто використовували цю назву як синонім терміна “мусульманин”.

с. 100 ... як кам’яний Роланд в фантазії Гофмана — Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–
1822) — німецький письменник, композитор, художник романтичного напряму.

Отже, й для нього колись “Щастя було таке близьке, можливе” — цитується роман у віршах 
О.Пушкіна “Євгеній Онєгін” (1823–1831) — глава 8, строфа 47 (монолог Татьяни), в оригіналі: “А счастье 
было так возможно, / Так близко!” Особливої популярності ця фраза набула після постановки одноіменної 
опери П.І. Чайковського (лібрето композиторового брата М.І. Чайковського). У переносному значенні — 
жаль за втраченими можливостями. 

с. 101 ... “уміркований і спокійний рух”, про який пише наш приятель Епікур — Епікур 
(341–270 до н. е.) — давньогрецький філософ-матеріаліст. Йдеться про один з основних постулатів 
його атомістичної теорії: поряд із дією закону падіння тіл під власною вагою, у т. ч. й атомів, існує також 
самочинне відхилення атомів від “лінії необхідності”. Ця теорія є специфічним відображенням факту появи 
у людей нових якостей; людина — цей “соціальний атом” — набуває в собі неповторних, індивідуальних 
ознак, які є запорукою певного мінімуму соціальної автономії особи.

с. 102 І він засміявся октавою, потрапляючи на Мефістофеля — у світовій культурі існує чимало 
оперних творів, персонажем яких є Мефістофель, найвідоміша — опера Шарля Гуно “Фауст” (1859) на 
сюжет одноіменного твору Й.-В. Гете. В операх партію Мефістофеля зазвичай виконує низький чоловічий 
голос (бас, баритон). Вираз “мефістофелівський сміх” означає артистично акцентоване оперне, до певної 
міри штучне “виконання сміху” у великому тональному діапазоні, який охоплює октаву — тобто 7 ступенів 
діатонічного звукоряду (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі).
Ясновельможний сват

Перша публікація — ЛНВ. — 1898. — Т. 1. — Кн. 1. — С. 1–26; підзаголовок: Різдвяне опові-
дання М. Заволоки (Михайла Грушевського).

Зберігся чистовий рукопис твору — автограф М. Грушевського, окремі фрагменти записані рукою 
Марії Грушевської: ЦДІАК України. — Ф. 1235, спр. 262, арк. 202–220.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 145–174.

Тему Хмельниччини М. Грушевський не міг оминути як історик, і свою позицію у трактуванні цих по-
дій виклав у ХVIII й ІХ томах “Історії України-Руси”. Він зазначав: “Мені кілька разів доводилося давати 
загальну характеристику Хмельниччини, як у загальних курсах, так і в ріжних принагідних статтях. Ci статті 
зібрані були в збірці моїй: “З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови”, 1918, але вона 
вийшла в моменті дуже несприятливім, і, здається, малопоширена. В ній передруковані були отсі статті: 
“Хмельницький і Хмельниччина” (1898), “250 літ Сполучення України з Москвою” (1904), “Богданові 
роковини (250 літ смерти)” (1907), “Мазепинство і Богданівство” (1912); не ввійшла сюди брошура про 
“Переяславську умову” (1917). Крім того, Хмельниччині була присвячена популярна брошюра “Про батька 
козацького Богдана Хмельницького” (1909), а белетристичне освітлення їй дав я в драматичних образах: 
“Хмельницький в Переяславі” (1915) і в кількох оповіданнях: “Ясновельможний сват” (1897) “Стріча з 
Кривоносом” (1914) [оповідання має назву “Розмова з Кривоносом”. — Упор.], до певної міри належить 
сюди й “Вихрест Олександер” (1914) — хоч се переповідженнє документального матеріялу” (Історія 
України-Руси. — Т. ІХ. — Розділ ХІІІ).

с. 106 Київський магістрат — орган міського самоврядування, який утворився в результаті надання 
Києву магдебурзького права наприкінці XV ст. (1494, вперше — перед 1430 роком). Будинок Київського 
магістрату знаходився на головній площі Подолу, яка дістала назву Магістратської (нині Контрактова пло-
ща). У 1569 р. за результатами Люблінської унії, що об’єднала Литву з Польщею в одну державу — Річ 
Посполиту, польські феодали встановили своє панування над багатьма українськими землями, у тому числі 
й над Києвом. Таким чином, на час дії оповідання “Ясновельможний сват” Київ був королівським містом 
і резиденцією воєводи. Прагнучи мати опору в особі заможних верств київських міщан, польський уряд 
продовжував зберігати за Києвом магдебурзьке право. 

с. 83 ... мої молоді годи припали ще на досить добрі часи, в порівнянню з тою всеросійською 
прострацією, що тоді якраз закроювалася на ширшу скалю і опановувала щораз ширші круги — 
йдеться про 1860-ті — початок 1870-х рр., коли поразка Росії у Кримській війні (1853–1856) спричинила 
загальну суспільну лібералізацію країни: скасування кріпацтва у 1861 р. та цілу низку адміністративних, вій-
ськових, освітніх реформ у наступні роки. Вони призвели до суттєвих економічних та соціальних перетворень, 
насамперед — до розвитку капіталістичних суспільних відносин. Однак, на рубежі 1870–1880-х рр. у Росії 
настала політична криза, внаслідок чого у її внутрішній політиці стали наростати консервативні тенденції. 
Вбивство у 1881 р. царя Олександра ІІ спричинило повернення реакції, у Росії настав період контрреформ.

... треба... суспільству російському, признати, що жіночу освіту поставила була так високо 
і основно, як чи й було деінде — у Росії жіноча освіта, призначена спочатку лише для вищих суспільних 
верств, розпочалася заснуванням у Санкт-Петербурзі Смольного інституту в 1764 р., а згодом — низки 
інших закритих навчальних закладів. Жіночі гімназії для всіх станів почали створюватися з 1800 р. У 1843 р. 
з’явилися жіночі єпархіальні училища, призначені для дочок православних священиків. Перші вищі жіночі 
курси (Владимирські) постали у Санкт-Петербурзі в 1870 р., у Москві в 1872 р. були відкриті курси Гер’є, 
нарешті, у 1878 р. у Санкт-Петербурзі розпочав роботу перший російський жіночий університет — Вищі 
жіночі курси — з трьома відділеннями: словесно-історичним, природничим і математичним. Першим ди-
ректором курсів став професор історії К. Бестужев-Рюмін, тому курси почали називатися Бестужевськими. 
У 70-ті рр. XIX ст. починає також поширюватись спеціальна освіта для жінок. Першою спробою стало 
заснування жіночих лікарських курсів у Санкт-Петербурзі в 1872 р. 

с. 84 ... збиралася вступити до висших курсів, що ще тоді існували — доживали свої остан-
ні часи... — очевидно, йдеться про вищі жіночі курси у Києві, відкриті 1878 р., які мали два відділення: 
історико-філософське і фізико-математичне. Курс навчання був спочатку дворічним, а на 1881 р. його роз-
ширили до чотирирічного. При відкритті київських курсів вступило 324 слухачки, потім щорічно вступало 
120–140 слухачок. З 1882 р. розпочався стрімкий спад їхньої кількості, набір вступниць скоротився до 
74. У 1885–1886 навчальному році на фізико-математичному відділенні були закриті два курси через не-
достатню кількість слухачок.

Скоро потому перестали приймати учениць до висших курсів... — набір слухачок до вищих 
жіночих курсів у Києві було припинено 1886 р.

Жіноцтво виховане ще на ґрунті, утворенім повістями Гофманової... — йдеться про твори 
польської письменниці і педагога Клементини з Танських Гофманової (1798–1845).

... так тяжко було на тім прокрустовім ложі... — у давньогрецькій міфології ліжко велетня-роз-
бійника Прокруста, на яке він примушував лягати схоплених подорожніх. Тому, хто був довший за це ліжко, 
він нібито обрубував ноги, а в кого вони були коротшими — витягував їх. У переносному значенні — мірка, 
до якої штучно припасовують реальні факти і явища, деформуючи їх.

... супроти такого лиця на ніщо здалися всі Аполлони й Антиної — тобто античні еталони 
чоловічої краси. Аполлон — у грецькій міфології бог, покровитель наук і мистецтв, охоронець тварин, прові-
сник майбутнього, уособлював Сонце; Антіной (близько 110–130) — грецький юнак незвичайної вроди, 
коханець римського імператора Адріана; також Антіной — герой “Одіссеї”, ватажок женихів Пенелопи.

... вийшов був перший історичний роман Сенкевича... — йдеться про роман “Вогнем і мечем” 
(1884) польського письменника, лауреата Нобелівської премії (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916). 
Його ранні твори були присвячені змалюванню важкого життя сільської бідноти, але згодом Сенкевич пере-
ходить до зображення людей свого кола, польської аристократії. Історична трилогія — “Вогнем і мечем”, 
“Потоп” (1886), “Пан Володийовський” (1888) — стала перехідним етапом у творчості Сенкевича. Ці 
романи — своєрідна епопея польського націоналізму. У першому автор прославляє криваве приборкання 
українського народу, повсталого проти польського поневолення. Наступні змальовують боротьбу польської 
шляхти проти шведського і турецького нашестя. Загалом Сенкевич подавав викривлену історичну картину, 
виступаючи апологетом реакційного польського дворянства.

с. 86 Я чула... — у автографі М. Грушевський помилково написав “чув”.
с. 87 Релігія стала прапором національности в єго опорі і терпінню — для поневоленого поль-

ського народу, позбавленого на той час державності, вірність католицизмові була головною умовою збереження 
національної ідентичності, останньою запорукою майбутнього відновлення повноцінної власної держави.
Історія одної ночи

Перша публікація: Зоря. — 1896. — № 7. — С. 122–124, 126–128.
У фонді редактора “Зорі” В.Лукича зберігся автограф цього твору з редакторськими правками: Інститут 

літератури ім. Т.Г. Шевченка (далі — ІЛ.) — Ф. 61, од. зб. 118, датований 20 (8) січня 1896 р. У першій 
публікації після тексту зазначено: “У Львові, січень 1896”.

Подається за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, начер-
ки, замітки, історичні образи.. — К.: Рух, [1928]. — С. 117–144. Вносимо кілька смислових виправлень, 
зроблених В.Лукичем, але не врахованих у виданні 1928 р., наприклад: “...контури кількох бюстів, що висіли 
над бюром” (треба — стояли).
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с. 91 ... всіма буквами з іром і без іра — тобто багатьма мовами, зокрема й тими, де вживалася літера 
“єр (ір)” — “ъ”. Це 28-ма літера російської абетки, називається твердий знак, і 27-ма літера болгарської 
абетки, називається великий єр; в інших слов’янських кириличних абетках відсутня.

с. 92 ... ніби він всі хінові дерева на світі обгриз — хінне (хінове) дерево — рід рослин родини 
маренових (Rubiaceae). З його кори добувають хінін — лікарський препарат, який застосовують для змен-
шення збудливості серцевого м’яза, як протималярійний і жарознижуючий засіб. Має гіркий смак.

с. 93 ... окрім самого дрантя “не нижче шостої ранги”... — тобто окрім високопоставлених 
персон. Згідно з російською імперською системою звань та чинів (т. зв. Табель про ранги), яка існувала 
у 1722–1917 рр., військових і державних службовців поділяли на 14 рангів. Шостий відповідав званню 
полковника або чинові колезького радника й давав право на спадкове дворянство.

с. 95 ... як співається в Андерсеновій казці... — цитується твір всесвітньовідомого данського 
письменника Г.-Х.Андерсена (1805–1875) “Непохитний олов’яний солдатик” (1838).

с. 98 ... Сарацени... — кочове розбійницьке плем’я бедуїнів, що жило вздовж кордонів Сирії. З 
середніх віків європейські автори часто використовували цю назву як синонім терміна “мусульманин”.

с. 100 ... як кам’яний Роланд в фантазії Гофмана — Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–
1822) — німецький письменник, композитор, художник романтичного напряму.

Отже, й для нього колись “Щастя було таке близьке, можливе” — цитується роман у віршах 
О.Пушкіна “Євгеній Онєгін” (1823–1831) — глава 8, строфа 47 (монолог Татьяни), в оригіналі: “А счастье 
было так возможно, / Так близко!” Особливої популярності ця фраза набула після постановки одноіменної 
опери П.І. Чайковського (лібрето композиторового брата М.І. Чайковського). У переносному значенні — 
жаль за втраченими можливостями. 

с. 101 ... “уміркований і спокійний рух”, про який пише наш приятель Епікур — Епікур 
(341–270 до н. е.) — давньогрецький філософ-матеріаліст. Йдеться про один з основних постулатів 
його атомістичної теорії: поряд із дією закону падіння тіл під власною вагою, у т. ч. й атомів, існує також 
самочинне відхилення атомів від “лінії необхідності”. Ця теорія є специфічним відображенням факту появи 
у людей нових якостей; людина — цей “соціальний атом” — набуває в собі неповторних, індивідуальних 
ознак, які є запорукою певного мінімуму соціальної автономії особи.

с. 102 І він засміявся октавою, потрапляючи на Мефістофеля — у світовій культурі існує чимало 
оперних творів, персонажем яких є Мефістофель, найвідоміша — опера Шарля Гуно “Фауст” (1859) на 
сюжет одноіменного твору Й.-В. Гете. В операх партію Мефістофеля зазвичай виконує низький чоловічий 
голос (бас, баритон). Вираз “мефістофелівський сміх” означає артистично акцентоване оперне, до певної 
міри штучне “виконання сміху” у великому тональному діапазоні, який охоплює октаву — тобто 7 ступенів 
діатонічного звукоряду (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі).
Ясновельможний сват

Перша публікація — ЛНВ. — 1898. — Т. 1. — Кн. 1. — С. 1–26; підзаголовок: Різдвяне опові-
дання М. Заволоки (Михайла Грушевського).

Зберігся чистовий рукопис твору — автограф М. Грушевського, окремі фрагменти записані рукою 
Марії Грушевської: ЦДІАК України. — Ф. 1235, спр. 262, арк. 202–220.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 145–174.

Тему Хмельниччини М. Грушевський не міг оминути як історик, і свою позицію у трактуванні цих по-
дій виклав у ХVIII й ІХ томах “Історії України-Руси”. Він зазначав: “Мені кілька разів доводилося давати 
загальну характеристику Хмельниччини, як у загальних курсах, так і в ріжних принагідних статтях. Ci статті 
зібрані були в збірці моїй: “З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови”, 1918, але вона 
вийшла в моменті дуже несприятливім, і, здається, малопоширена. В ній передруковані були отсі статті: 
“Хмельницький і Хмельниччина” (1898), “250 літ Сполучення України з Москвою” (1904), “Богданові 
роковини (250 літ смерти)” (1907), “Мазепинство і Богданівство” (1912); не ввійшла сюди брошура про 
“Переяславську умову” (1917). Крім того, Хмельниччині була присвячена популярна брошюра “Про батька 
козацького Богдана Хмельницького” (1909), а белетристичне освітлення їй дав я в драматичних образах: 
“Хмельницький в Переяславі” (1915) і в кількох оповіданнях: “Ясновельможний сват” (1897) “Стріча з 
Кривоносом” (1914) [оповідання має назву “Розмова з Кривоносом”. — Упор.], до певної міри належить 
сюди й “Вихрест Олександер” (1914) — хоч се переповідженнє документального матеріялу” (Історія 
України-Руси. — Т. ІХ. — Розділ ХІІІ).

с. 106 Київський магістрат — орган міського самоврядування, який утворився в результаті надання 
Києву магдебурзького права наприкінці XV ст. (1494, вперше — перед 1430 роком). Будинок Київського 
магістрату знаходився на головній площі Подолу, яка дістала назву Магістратської (нині Контрактова пло-
ща). У 1569 р. за результатами Люблінської унії, що об’єднала Литву з Польщею в одну державу — Річ 
Посполиту, польські феодали встановили своє панування над багатьма українськими землями, у тому числі 
й над Києвом. Таким чином, на час дії оповідання “Ясновельможний сват” Київ був королівським містом 
і резиденцією воєводи. Прагнучи мати опору в особі заможних верств київських міщан, польський уряд 
продовжував зберігати за Києвом магдебурзьке право. 

с. 83 ... мої молоді годи припали ще на досить добрі часи, в порівнянню з тою всеросійською 
прострацією, що тоді якраз закроювалася на ширшу скалю і опановувала щораз ширші круги — 
йдеться про 1860-ті — початок 1870-х рр., коли поразка Росії у Кримській війні (1853–1856) спричинила 
загальну суспільну лібералізацію країни: скасування кріпацтва у 1861 р. та цілу низку адміністративних, вій-
ськових, освітніх реформ у наступні роки. Вони призвели до суттєвих економічних та соціальних перетворень, 
насамперед — до розвитку капіталістичних суспільних відносин. Однак, на рубежі 1870–1880-х рр. у Росії 
настала політична криза, внаслідок чого у її внутрішній політиці стали наростати консервативні тенденції. 
Вбивство у 1881 р. царя Олександра ІІ спричинило повернення реакції, у Росії настав період контрреформ.

... треба... суспільству російському, признати, що жіночу освіту поставила була так високо 
і основно, як чи й було деінде — у Росії жіноча освіта, призначена спочатку лише для вищих суспільних 
верств, розпочалася заснуванням у Санкт-Петербурзі Смольного інституту в 1764 р., а згодом — низки 
інших закритих навчальних закладів. Жіночі гімназії для всіх станів почали створюватися з 1800 р. У 1843 р. 
з’явилися жіночі єпархіальні училища, призначені для дочок православних священиків. Перші вищі жіночі 
курси (Владимирські) постали у Санкт-Петербурзі в 1870 р., у Москві в 1872 р. були відкриті курси Гер’є, 
нарешті, у 1878 р. у Санкт-Петербурзі розпочав роботу перший російський жіночий університет — Вищі 
жіночі курси — з трьома відділеннями: словесно-історичним, природничим і математичним. Першим ди-
ректором курсів став професор історії К. Бестужев-Рюмін, тому курси почали називатися Бестужевськими. 
У 70-ті рр. XIX ст. починає також поширюватись спеціальна освіта для жінок. Першою спробою стало 
заснування жіночих лікарських курсів у Санкт-Петербурзі в 1872 р. 

с. 84 ... збиралася вступити до висших курсів, що ще тоді існували — доживали свої остан-
ні часи... — очевидно, йдеться про вищі жіночі курси у Києві, відкриті 1878 р., які мали два відділення: 
історико-філософське і фізико-математичне. Курс навчання був спочатку дворічним, а на 1881 р. його роз-
ширили до чотирирічного. При відкритті київських курсів вступило 324 слухачки, потім щорічно вступало 
120–140 слухачок. З 1882 р. розпочався стрімкий спад їхньої кількості, набір вступниць скоротився до 
74. У 1885–1886 навчальному році на фізико-математичному відділенні були закриті два курси через не-
достатню кількість слухачок.

Скоро потому перестали приймати учениць до висших курсів... — набір слухачок до вищих 
жіночих курсів у Києві було припинено 1886 р.

Жіноцтво виховане ще на ґрунті, утворенім повістями Гофманової... — йдеться про твори 
польської письменниці і педагога Клементини з Танських Гофманової (1798–1845).

... так тяжко було на тім прокрустовім ложі... — у давньогрецькій міфології ліжко велетня-роз-
бійника Прокруста, на яке він примушував лягати схоплених подорожніх. Тому, хто був довший за це ліжко, 
він нібито обрубував ноги, а в кого вони були коротшими — витягував їх. У переносному значенні — мірка, 
до якої штучно припасовують реальні факти і явища, деформуючи їх.

... супроти такого лиця на ніщо здалися всі Аполлони й Антиної — тобто античні еталони 
чоловічої краси. Аполлон — у грецькій міфології бог, покровитель наук і мистецтв, охоронець тварин, прові-
сник майбутнього, уособлював Сонце; Антіной (близько 110–130) — грецький юнак незвичайної вроди, 
коханець римського імператора Адріана; також Антіной — герой “Одіссеї”, ватажок женихів Пенелопи.

... вийшов був перший історичний роман Сенкевича... — йдеться про роман “Вогнем і мечем” 
(1884) польського письменника, лауреата Нобелівської премії (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916). 
Його ранні твори були присвячені змалюванню важкого життя сільської бідноти, але згодом Сенкевич пере-
ходить до зображення людей свого кола, польської аристократії. Історична трилогія — “Вогнем і мечем”, 
“Потоп” (1886), “Пан Володийовський” (1888) — стала перехідним етапом у творчості Сенкевича. Ці 
романи — своєрідна епопея польського націоналізму. У першому автор прославляє криваве приборкання 
українського народу, повсталого проти польського поневолення. Наступні змальовують боротьбу польської 
шляхти проти шведського і турецького нашестя. Загалом Сенкевич подавав викривлену історичну картину, 
виступаючи апологетом реакційного польського дворянства.

с. 86 Я чула... — у автографі М. Грушевський помилково написав “чув”.
с. 87 Релігія стала прапором національности в єго опорі і терпінню — для поневоленого поль-

ського народу, позбавленого на той час державності, вірність католицизмові була головною умовою збереження 
національної ідентичності, останньою запорукою майбутнього відновлення повноцінної власної держави.
Історія одної ночи

Перша публікація: Зоря. — 1896. — № 7. — С. 122–124, 126–128.
У фонді редактора “Зорі” В.Лукича зберігся автограф цього твору з редакторськими правками: Інститут 

літератури ім. Т.Г. Шевченка (далі — ІЛ.) — Ф. 61, од. зб. 118, датований 20 (8) січня 1896 р. У першій 
публікації після тексту зазначено: “У Львові, січень 1896”.

Подається за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, начер-
ки, замітки, історичні образи.. — К.: Рух, [1928]. — С. 117–144. Вносимо кілька смислових виправлень, 
зроблених В.Лукичем, але не врахованих у виданні 1928 р., наприклад: “...контури кількох бюстів, що висіли 
над бюром” (треба — стояли).
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далеку одна від одної: король, дуже обмежений у діях шляхтою, плекав надії на військову перемогу з до-
помогою козаків над Туреччиною; козаки добивалися дозволу збільшити чисельність реєстрового війська 
й відновити виборне козацьке самоуправління. “Осібна подорож Хмельницького до двору королівського 
з скаргою на його особисті кривди і авдієнція у короля в сій справі зістається епізодом дуже сумнівним” 
(Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIII. — Ч. ІІ: Роки 1639–1648. — К., 1916. — С. 461).

... про штучний спосіб, яким викрав він у п’яного Барабашенка королівські листи, що клика-
ли козаків до походу на турка — згадується Іван Барабаш (?—1648) — реєстровий козак, в останні 
роки життя — військовий осавул реєстрового козацького війська. Легенда про викрадення Хмельницьким 
у Барабаша листів з привілеями, нібито наданими козакам польським королем Владиславом, проходить 
через усю українську історіографію кінця XVII–XVIII ст. Вона літературного походження, переспівана 
також у народній думі “Хмельницький і Барабаш”; історичні джерела таких привілеїв не засвідчують. По-
різному у козацьких літописах передано і сюжет цього оповідання: у літописі Самовидця привілеї переховує 
переяславський козак Іван Ілляш, у Самійла Величка Барабаш фігурує як черкаський полковник, “История 
русов” величає Барабаша наказним гетьманом. І. Барабаш належав до угодовської частини старшинської 
верхівки, яка допомагала шляхетській Польщі придушувати визвольний рух в Україні. Повсталі козаки убили 
Барабаша і приєдналися біля Жовтих Вод до війська Богдана Хмельницького. В “Історії України-Руси”  
(Т. VIII. — Ч. ІІ: Роки 1639–1648. — К., 1916) М. Грушевський згадує і сюжет з “викраденням привілеїв”, 
коли перед своїм виїздом на Запоріжжя «Хмельницький “штучним способом” видобув королівські листи, 
переховувані у Барабаша: упоївши його у себе на гостині, з його поясом (шапкою або иншою річею), післав 
свого хлопця до Барабашихи, і та на сей знак видала йому листи, які досі міцно ховав і таїв у себе Барабаш, 
і потім сих листів Хмельницький ужив на бунтованнє черни. [...] Але як реальний факт се оповіданнє дуже 
сумнівне і належить, мабуть, до легендарної, а не дійсної Хмельниччини» (с. 482).

с. 107 До нас прийшов ваш ректор... — у 1645 р. ректора Йосифа Кононовича-Горбацького 
(очолював Київську академію у 1642–1645 рр.) замінив Інокентій Ґізель (був ректором у 1645–1650 рр.).

Десятий рік минає, подумай, як задушено нашу силу — йдеться про час від моменту появи т. зв. 
ординації війська Запорізького — постанови польського сейму, ухваленої 1638 р. після придушення ко-
зацько-селянського повстання під керівництвом Павлюка та Скидана. Згідно з ординацією була скасована 
виборність козацької старшини і ліквідований козацький суд. Козацький реєстр зменшувався до 6 тисяч 
осіб. До реєстру вносили тільки тих козаків, які не брали участі у повстанні. Сотники та отамани могли 
бути обрані лише з козаків, які мали заслуги перед Річчю Посполитою. Усі виключені з реєстру повинні 
були повернутися до свого попереднього стану. Замість гетьмана призначали старшого комісара козацького 
війська, який підлягав безпосередньо коронному гетьманові Польщі. Йому віддавалась уся військова і 
судова влада в реєстрі і доручалося рішуче придушувати будь-яке “своєвільство козацьке”. Посади пол-
ковників і осавулів також заміщали винятково з шляхтичів. Козакам дозволялося жити лише в королівських 
маєтностях Черкаського, Корсунського та Канівського староств. Міщанам і селянам під страхом смертної 
кари заборонялося вступати у козаки і навіть віддавати своїх дочок заміж за козаків. Інші пункти ординації 
спрямовувалися проти Запорозької Січі, зокрема, на Запоріжжя козак міг потрапити лише за наявності 
паспорта, затвердженого комісаром. Ординація передбачала відбудову фортеці Кодак і розміщення в ній 
сильного гарнізону. Нереєстрове козацтво ординацію не визнало.

... що в нас у Димері виробляв той катюга Лащ... — згадано події національно-визвольної війни 
в Україні 1630 р., коли січові козаки, об’єднавшися з реєстровими, під проводом Т. Федоровича виступили 
проти польського панування. Для придушення цього повстання С. Конєцпольський вислав каральні за-
гони коронного стражника Самійла Лаща (1588–1649), відомого своїм грабіжництвом і немилосердним 
нищенням українського населення. Навіть шляхта називала його розбійником. Тоді в містечках Лисянка і 
Димер Лащ вирізав усіх жителів, включаючи дітей і жінок.

с. 108 ... Грицько в святочнім убранню... — як свідчить рукопис, первісно наступний фрагмент був 
значно коротший: “...Грицько в новій чемері і всяких инших святочних причандалах попростував до отця Кири-
ла”. Однак М. Грушевський розширив цей уступ, подавши детальніший опис святкового парубоцького одягу.

... за Успенською церквою... — йдеться про церкву Успіння Богородиці Пирогощої.
До року 1633, коли небіжчик Могила, відібравши від уніятів Св. Софію, переніс туди свою 

катедру... — у 1633 р. Петро Могила (1596–1647) — молдавський боярин, український політичний, 
церковний і освітній діяч — був обраний Митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі. У відомство 
православного митрополита П. Могили перейшли Софійський кафедральний собор у Києві та приписані до 
нього храми, Видубицький, Михайлівський, Пустинно-Миколаївський монастир й інші монастирі та храми. 
У 1634 р. розпочалося відновлення Софійського собору, яке тривало впродовж десяти років. Собор Святої 
Софії — Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський Собор — християнський собор в центрі 
Києва, пам’ятка української архітектури і монументального живопису ХІ–ХVIII ст. Одна з найголовніших 
християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

... за привілеєм великого короля Жиґимонта... — Сигизмунд III Ваза (1566–1632) — король 
польський і великий князь литовський з 1587 р., король шведський у 1592–1599 рр.

... поручила київському будівничому волоху Себастіяну Брачі... — за іншими джерелами, цей 
будівничий був італійцем. Тут і далі, описуючи відбудову храму Пирогощої, М. Грушевський широко 

... пильнуючи, аби ремісники замкового присуду не купували нічого в магістратських корч-
мах... — мешканці міста, які переходили під магдебурзьку юрисдикцію, мали цілу низку привілеїв, а осіб, 
які не підпорядковувалися магістрату, навпаки, обмежували в правах, зокрема, значні обмеження накладали 
на право торгівлі ними на міському ринку. Нарівні з магістратською юрисдикцією (присудом) у Києві кінця 
ХVI – початку ХVIІ ст. існували замкова (під владою воєводи), монастирські та шляхетські юрисдикції. 

... з-за високого паркану Братства... — йдеться про Київське братство, засноване в 1615 р. при 
Богоявленському монастирі; у ХVІІ ст. воно відіграло велику роль у національно-культурному житті України. 
До числа його членів крім київських міщан та української шляхти вступило також і Запорізьке військо на 
чолі з гетьманом П.Сагайдачним. Для влаштування братського монастиря і школи свою садибу з землями 
на Подолі в Києві пожертвувала Єлизавета (Галшка) Василівна Гулевичівна. У 1632 р. Київська братська 
школа була об’єднана з Лаврською школою і створена Києво-Могилянська колегія, яка згодом переросла у 
Києво-Могилянську академію (офіційно статус академії був закріплений лише у 1701 р.)

... матербозького протопопа — тобто настоятеля церкви Матері Божої. Протопоп — застаріла 
назва протоієрея чи протопресвітера як настоятеля. Протопопи в повітах та губерніях завжди займали 
посаду голови Духовних правлінь, вони користувалися особливою довірою єпархіального начальства. У 
творі йдеться про церкву Успіння Богородиці Пирогощої — православний собор Києва, розташований 
біля підніжжя Замкової гори на Контрактовій площі. Вперше церква на цьому місці була закладена у 1132 
році, вона стала першою будівлею у Києві, спорудженою повністю із цегли, без використання каменю. Це 
була проста, коротка базиліка з трьома навами і трьома апсидами. Стіни склепіння прикрашали фрески, а 
підлогу — мозаїчні плити. На архітектурі пам’ятки позначився вплив романського стилю. Храм Успіння 
Богородиці Пирогощої згадується в “Слові о полку Ігоревім” у зв’язку з поверненням у Київ з половець-
кого полону князя Ігоря Святославича. Церква була зруйнована під час монголо-татарської навали Батия 
у 1240 р., згодом відновлена, потім вона ще не раз руйнувалася й відбудовувалася. У 1997–1998 рр. була 
відтворена первісна давньоруська будівля ХІІ століття. 

Упродовж сторіч Пирогоща була головною соборною церквою подільських купців, міщан і ремісників, а 
також центром громадського життя Подолу. Тут працювали школа, сирітський притулок, лікарня для бідних, 
міський архів, а поруч проходили збори городян. У 1613–1633 рр. саме Богородиця Пирогоща деякий час 
була кафедрою Київських православних митрополитів.

Щекавицька гора, Щекавиця (також Скавика, Олегівка, Олегова гора) — гора в Києві над 
Подолом, огинає його з південного заходу. За легендою, це гора одного з трьох братів — засновників 
Києва — Щека. Літопис під 1151 роком згадує Щекавицю як фортецю при захисті Києва від зазіхань 
Юрія Долгорукого. 

... один з видатніших козацьких старшин Богдан Хмельниченко, завівшися з чигиринським 
старостою, викрався на Низ і почав громадити коло себе всіх покривджених лядським пану-
ванням — відповідно до заявленого на початку твору часу дії — кінець 1647 р. — автор схематично 
викладає передісторію визвольної війни 1648–1654 рр. Із 1637 р. Хмельницький був серед вищої 
козацької старшини. Як припускають історики, через його прихильність до автономістичних українських 
кіл до нього вороже ставилися польські можновладці, особливо нові (з 1633 р.) власники Чигиринщи-
ни — Конєцпольські. За допомогою свого чигиринського підстарости Чаплинського, який мав особисті 
рахунки з Богданом Хмельницьким, вони вирішили позбавити його маєтку в Суботові. Чаплинський 
вчинив ґвалтовий “заїзд” на Суботів, що було в ті часи звичною справою, зруйнував економію й по-
грабував майно Хмельницького, а слуги Чаплинського жорстоко побили малого сина Хмельницького. 
Серед цих турбот і тривог 1647 р. померла перша дружина Хмельницького Ганна Сомківна. В кінці 
грудня 1647 р. Б. Хмельницький та його старший син Тиміш з невеличким загоном козаків подався 
на Запорізьку Січ (Низ) — військово-суспільний і духовний центр українського козацтва ХVI– 
XVIII ст. Повстанням у січні 1648 р. запорозькі козаки поклали початок визвольній війні.

... від часу, коли коронний гетьман Станіслав Потоцький розсаджав козаків на палях від 
Київа до Ніжина... — тут М. Грушевський, очевидно, допустив механічну помилку, “сполучивши” двох 
історичних осіб: Станіслава Конєцпольського і Миколу Потоцького; обидва керували придушенням козацьких 
повстань в Україні в 1630-х роках, очолюваних Павлом Павлюком, Карпом Скиданом, Дмитром Гунею, 
Яковом Острянином. Станіслав Конєцпольський (1592–1646) — магнат Речі Посполитої, був великим 
коронним гетьманом у 1632–1646 рр. Українська історіографія звинувачує його в особливо жорстоких роз-
правах з учасниками національно-визвольної боротьби в Україні. Польський магнат Микола Потоцький 
(бл. 1593–1651) на прізвисько “Ведмежа лапа” також мав високі військові чини, брав активну участь у 
військових кампаніях поряд з С. Конєцпольським, був коронним гетьманом у 1646—1651 рр. Тоді ж був 
ще, власне, Станіслав Потоцький (1579–1667), прозваний “Ревера”, але пік його військової кар’єри 
випав пізніше — коронний гетьман у 1654—1667 рр.

... довірочні розмови Хмельниченка з королем... — після смерті 12 березня 1646 р. великого корон-
ного гетьмана С. Конєцпольського Б. Хмельницький у складі козацької делегації разом з І. Караїмовичем, 
М. Нестеренком та І. Барабашем їздив до Варшави, де велися таємні переговори з польським королем 
Владиславом IV Вазою (1595–1648) про збільшення чисельності реєстрового козацького війська й про 
участь козаків у війні проти Туреччини. У цих переговорах кожна зі сторін переслідувала свою мету, досить 
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далеку одна від одної: король, дуже обмежений у діях шляхтою, плекав надії на військову перемогу з до-
помогою козаків над Туреччиною; козаки добивалися дозволу збільшити чисельність реєстрового війська 
й відновити виборне козацьке самоуправління. “Осібна подорож Хмельницького до двору королівського 
з скаргою на його особисті кривди і авдієнція у короля в сій справі зістається епізодом дуже сумнівним” 
(Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIII. — Ч. ІІ: Роки 1639–1648. — К., 1916. — С. 461).

... про штучний спосіб, яким викрав він у п’яного Барабашенка королівські листи, що клика-
ли козаків до походу на турка — згадується Іван Барабаш (?—1648) — реєстровий козак, в останні 
роки життя — військовий осавул реєстрового козацького війська. Легенда про викрадення Хмельницьким 
у Барабаша листів з привілеями, нібито наданими козакам польським королем Владиславом, проходить 
через усю українську історіографію кінця XVII–XVIII ст. Вона літературного походження, переспівана 
також у народній думі “Хмельницький і Барабаш”; історичні джерела таких привілеїв не засвідчують. По-
різному у козацьких літописах передано і сюжет цього оповідання: у літописі Самовидця привілеї переховує 
переяславський козак Іван Ілляш, у Самійла Величка Барабаш фігурує як черкаський полковник, “История 
русов” величає Барабаша наказним гетьманом. І. Барабаш належав до угодовської частини старшинської 
верхівки, яка допомагала шляхетській Польщі придушувати визвольний рух в Україні. Повсталі козаки убили 
Барабаша і приєдналися біля Жовтих Вод до війська Богдана Хмельницького. В “Історії України-Руси”  
(Т. VIII. — Ч. ІІ: Роки 1639–1648. — К., 1916) М. Грушевський згадує і сюжет з “викраденням привілеїв”, 
коли перед своїм виїздом на Запоріжжя «Хмельницький “штучним способом” видобув королівські листи, 
переховувані у Барабаша: упоївши його у себе на гостині, з його поясом (шапкою або иншою річею), післав 
свого хлопця до Барабашихи, і та на сей знак видала йому листи, які досі міцно ховав і таїв у себе Барабаш, 
і потім сих листів Хмельницький ужив на бунтованнє черни. [...] Але як реальний факт се оповіданнє дуже 
сумнівне і належить, мабуть, до легендарної, а не дійсної Хмельниччини» (с. 482).

с. 107 До нас прийшов ваш ректор... — у 1645 р. ректора Йосифа Кононовича-Горбацького 
(очолював Київську академію у 1642–1645 рр.) замінив Інокентій Ґізель (був ректором у 1645–1650 рр.).

Десятий рік минає, подумай, як задушено нашу силу — йдеться про час від моменту появи т. зв. 
ординації війська Запорізького — постанови польського сейму, ухваленої 1638 р. після придушення ко-
зацько-селянського повстання під керівництвом Павлюка та Скидана. Згідно з ординацією була скасована 
виборність козацької старшини і ліквідований козацький суд. Козацький реєстр зменшувався до 6 тисяч 
осіб. До реєстру вносили тільки тих козаків, які не брали участі у повстанні. Сотники та отамани могли 
бути обрані лише з козаків, які мали заслуги перед Річчю Посполитою. Усі виключені з реєстру повинні 
були повернутися до свого попереднього стану. Замість гетьмана призначали старшого комісара козацького 
війська, який підлягав безпосередньо коронному гетьманові Польщі. Йому віддавалась уся військова і 
судова влада в реєстрі і доручалося рішуче придушувати будь-яке “своєвільство козацьке”. Посади пол-
ковників і осавулів також заміщали винятково з шляхтичів. Козакам дозволялося жити лише в королівських 
маєтностях Черкаського, Корсунського та Канівського староств. Міщанам і селянам під страхом смертної 
кари заборонялося вступати у козаки і навіть віддавати своїх дочок заміж за козаків. Інші пункти ординації 
спрямовувалися проти Запорозької Січі, зокрема, на Запоріжжя козак міг потрапити лише за наявності 
паспорта, затвердженого комісаром. Ординація передбачала відбудову фортеці Кодак і розміщення в ній 
сильного гарнізону. Нереєстрове козацтво ординацію не визнало.

... що в нас у Димері виробляв той катюга Лащ... — згадано події національно-визвольної війни 
в Україні 1630 р., коли січові козаки, об’єднавшися з реєстровими, під проводом Т. Федоровича виступили 
проти польського панування. Для придушення цього повстання С. Конєцпольський вислав каральні за-
гони коронного стражника Самійла Лаща (1588–1649), відомого своїм грабіжництвом і немилосердним 
нищенням українського населення. Навіть шляхта називала його розбійником. Тоді в містечках Лисянка і 
Димер Лащ вирізав усіх жителів, включаючи дітей і жінок.

с. 108 ... Грицько в святочнім убранню... — як свідчить рукопис, первісно наступний фрагмент був 
значно коротший: “...Грицько в новій чемері і всяких инших святочних причандалах попростував до отця Кири-
ла”. Однак М. Грушевський розширив цей уступ, подавши детальніший опис святкового парубоцького одягу.

... за Успенською церквою... — йдеться про церкву Успіння Богородиці Пирогощої.
До року 1633, коли небіжчик Могила, відібравши від уніятів Св. Софію, переніс туди свою 

катедру... — у 1633 р. Петро Могила (1596–1647) — молдавський боярин, український політичний, 
церковний і освітній діяч — був обраний Митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі. У відомство 
православного митрополита П. Могили перейшли Софійський кафедральний собор у Києві та приписані до 
нього храми, Видубицький, Михайлівський, Пустинно-Миколаївський монастир й інші монастирі та храми. 
У 1634 р. розпочалося відновлення Софійського собору, яке тривало впродовж десяти років. Собор Святої 
Софії — Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський Собор — християнський собор в центрі 
Києва, пам’ятка української архітектури і монументального живопису ХІ–ХVIII ст. Одна з найголовніших 
християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

... за привілеєм великого короля Жиґимонта... — Сигизмунд III Ваза (1566–1632) — король 
польський і великий князь литовський з 1587 р., король шведський у 1592–1599 рр.

... поручила київському будівничому волоху Себастіяну Брачі... — за іншими джерелами, цей 
будівничий був італійцем. Тут і далі, описуючи відбудову храму Пирогощої, М. Грушевський широко 

... пильнуючи, аби ремісники замкового присуду не купували нічого в магістратських корч-
мах... — мешканці міста, які переходили під магдебурзьку юрисдикцію, мали цілу низку привілеїв, а осіб, 
які не підпорядковувалися магістрату, навпаки, обмежували в правах, зокрема, значні обмеження накладали 
на право торгівлі ними на міському ринку. Нарівні з магістратською юрисдикцією (присудом) у Києві кінця 
ХVI – початку ХVIІ ст. існували замкова (під владою воєводи), монастирські та шляхетські юрисдикції. 

... з-за високого паркану Братства... — йдеться про Київське братство, засноване в 1615 р. при 
Богоявленському монастирі; у ХVІІ ст. воно відіграло велику роль у національно-культурному житті України. 
До числа його членів крім київських міщан та української шляхти вступило також і Запорізьке військо на 
чолі з гетьманом П.Сагайдачним. Для влаштування братського монастиря і школи свою садибу з землями 
на Подолі в Києві пожертвувала Єлизавета (Галшка) Василівна Гулевичівна. У 1632 р. Київська братська 
школа була об’єднана з Лаврською школою і створена Києво-Могилянська колегія, яка згодом переросла у 
Києво-Могилянську академію (офіційно статус академії був закріплений лише у 1701 р.)

... матербозького протопопа — тобто настоятеля церкви Матері Божої. Протопоп — застаріла 
назва протоієрея чи протопресвітера як настоятеля. Протопопи в повітах та губерніях завжди займали 
посаду голови Духовних правлінь, вони користувалися особливою довірою єпархіального начальства. У 
творі йдеться про церкву Успіння Богородиці Пирогощої — православний собор Києва, розташований 
біля підніжжя Замкової гори на Контрактовій площі. Вперше церква на цьому місці була закладена у 1132 
році, вона стала першою будівлею у Києві, спорудженою повністю із цегли, без використання каменю. Це 
була проста, коротка базиліка з трьома навами і трьома апсидами. Стіни склепіння прикрашали фрески, а 
підлогу — мозаїчні плити. На архітектурі пам’ятки позначився вплив романського стилю. Храм Успіння 
Богородиці Пирогощої згадується в “Слові о полку Ігоревім” у зв’язку з поверненням у Київ з половець-
кого полону князя Ігоря Святославича. Церква була зруйнована під час монголо-татарської навали Батия 
у 1240 р., згодом відновлена, потім вона ще не раз руйнувалася й відбудовувалася. У 1997–1998 рр. була 
відтворена первісна давньоруська будівля ХІІ століття. 

Упродовж сторіч Пирогоща була головною соборною церквою подільських купців, міщан і ремісників, а 
також центром громадського життя Подолу. Тут працювали школа, сирітський притулок, лікарня для бідних, 
міський архів, а поруч проходили збори городян. У 1613–1633 рр. саме Богородиця Пирогоща деякий час 
була кафедрою Київських православних митрополитів.

Щекавицька гора, Щекавиця (також Скавика, Олегівка, Олегова гора) — гора в Києві над 
Подолом, огинає його з південного заходу. За легендою, це гора одного з трьох братів — засновників 
Києва — Щека. Літопис під 1151 роком згадує Щекавицю як фортецю при захисті Києва від зазіхань 
Юрія Долгорукого. 

... один з видатніших козацьких старшин Богдан Хмельниченко, завівшися з чигиринським 
старостою, викрався на Низ і почав громадити коло себе всіх покривджених лядським пану-
ванням — відповідно до заявленого на початку твору часу дії — кінець 1647 р. — автор схематично 
викладає передісторію визвольної війни 1648–1654 рр. Із 1637 р. Хмельницький був серед вищої 
козацької старшини. Як припускають історики, через його прихильність до автономістичних українських 
кіл до нього вороже ставилися польські можновладці, особливо нові (з 1633 р.) власники Чигиринщи-
ни — Конєцпольські. За допомогою свого чигиринського підстарости Чаплинського, який мав особисті 
рахунки з Богданом Хмельницьким, вони вирішили позбавити його маєтку в Суботові. Чаплинський 
вчинив ґвалтовий “заїзд” на Суботів, що було в ті часи звичною справою, зруйнував економію й по-
грабував майно Хмельницького, а слуги Чаплинського жорстоко побили малого сина Хмельницького. 
Серед цих турбот і тривог 1647 р. померла перша дружина Хмельницького Ганна Сомківна. В кінці 
грудня 1647 р. Б. Хмельницький та його старший син Тиміш з невеличким загоном козаків подався 
на Запорізьку Січ (Низ) — військово-суспільний і духовний центр українського козацтва ХVI– 
XVIII ст. Повстанням у січні 1648 р. запорозькі козаки поклали початок визвольній війні.

... від часу, коли коронний гетьман Станіслав Потоцький розсаджав козаків на палях від 
Київа до Ніжина... — тут М. Грушевський, очевидно, допустив механічну помилку, “сполучивши” двох 
історичних осіб: Станіслава Конєцпольського і Миколу Потоцького; обидва керували придушенням козацьких 
повстань в Україні в 1630-х роках, очолюваних Павлом Павлюком, Карпом Скиданом, Дмитром Гунею, 
Яковом Острянином. Станіслав Конєцпольський (1592–1646) — магнат Речі Посполитої, був великим 
коронним гетьманом у 1632–1646 рр. Українська історіографія звинувачує його в особливо жорстоких роз-
правах з учасниками національно-визвольної боротьби в Україні. Польський магнат Микола Потоцький 
(бл. 1593–1651) на прізвисько “Ведмежа лапа” також мав високі військові чини, брав активну участь у 
військових кампаніях поряд з С. Конєцпольським, був коронним гетьманом у 1646—1651 рр. Тоді ж був 
ще, власне, Станіслав Потоцький (1579–1667), прозваний “Ревера”, але пік його військової кар’єри 
випав пізніше — коронний гетьман у 1654—1667 рр.

... довірочні розмови Хмельниченка з королем... — після смерті 12 березня 1646 р. великого корон-
ного гетьмана С. Конєцпольського Б. Хмельницький у складі козацької делегації разом з І. Караїмовичем, 
М. Нестеренком та І. Барабашем їздив до Варшави, де велися таємні переговори з польським королем 
Владиславом IV Вазою (1595–1648) про збільшення чисельності реєстрового козацького війська й про 
участь козаків у війні проти Туреччини. У цих переговорах кожна зі сторін переслідувала свою мету, досить 
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з Хмельницьким на Україну — все, що живе, почало збиратися до Хмельницького та ладитися до походу” 
(Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького. — К., 1909 (Популярна бібліотека 
“Лан”, № 4). — С. 20).

... то дійсно була застава Хмельниченка: стояла в байраці й стерегла табору, що стояв на 
Дніпровім острові Буцьку — деякий час Буцьким називався острів Томаківка (Томаківський, Городище) — 
острів на Дніпрі на території сучасного м. Марганця в південно-західній його частині, за 66 км вниз по течії 
від острова Хортиця. Томаківка є другим за величиною дніпровим островом після Хортиці. Завдяки своєму 
гористому ландшафту — чудове природне укріплення, свого часу острів став місцем збору втікачів, від чого 
походить і назва “Буцький”: “буц” означає “втікач”; на ньому розташовувалася перша Запорізька Січ.

с. 112 ... ненависним канцлером Оссолінським... — Оссолінський Єжи (1595–1650) — коронний 
підканцлер Польщі з 1638 р., великий канцлер з 1643 р., близький співробітник Владислава IV Вази і Яна II 
Казимира, після обрання останнього відігравав вирішальну політичну роль у державі; під час Хмельниччини 
прихильник порозуміння з козаками; видатний оратор.

Кварцяне військо — наймане військо у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІІ ст. Вперше створене в Королів-
стві Польському в 1562 р., його використовували переважно для охорони державних кордонів і придушення 
народних повстань. Кварцяне військо утримувалося за рахунок четвертої частини (кварти) прибутків від 
королівських маєтків, звідси і його назва. Значна частина кварцяного війська (4–6 тис. солдатів) була зо-
середжена в селах і містах України.

... обидва гетьмани мали йти з військом — у Речі Посполитій головнокомандувач армією Поль-
ського королівства (Корони) мав титул великого гетьмана коронного, а його заступник — польного гетьмана 
коронного. В мирний час великий гетьман зазвичай знаходився при дворі, займався адміністративними 
питаннями та стратегічним керуванням, а польний гетьман знаходився “в полі” (звідки й виникла назва), 
командував незначними операціями, охороною кордонів. У час, про який йдеться (1648 рік), великим 
коронним гетьманом був Микола Потоцький (займав цю посаду у 1646–1651 рр.), польним — Мартин 
Калиновський (1646–1652).

Великдень був того року ранній... — у 1648 р. Великдень за старим стилем був 2 квітня.
с. 113 Вознесення — одне з дванадесятих церковних свят, яке відзначають на 40-й день після Пасхи. 

В основі його — євангельський переказ про воскресіння Ісуса Христа та вознесіння Його через 40 днів 
після смерті на небо. У 1648 р. це свято припало на 11 травня.

... передове польське військо знищено, що гетьмани відступають... — щоб ліквідувати повстання, 
у квітні 1648 р. уряд Речі Посполитої вислав 30-тисячне військо проти Хмельницького. Не сподіваючись 
поважніших труднощів, польські полководці поділили свої сили, і це була велика тактична помилка. Близько 
10 тис. повстанців оточили польський 6-тисячний авангард на чолі з сином великого коронного гетьмана 
Стефаном Потоцьким (1624–1648) під Жовтими Водами і 16 травня 1648 р. знищили його.

... а на Зелені Свята... — Зеленими Святами називають три дні перед Трійцею, яка у 1648 р. була 
21 травня, і три дні після неї.

... як грім грянула новина, що й головне польське військо загинуло в Гороховій діброві під Корсу-
нем... — керівники польського війська, налякані чутками про велику чисельність татарської кінноти у складі 
загонів Хмельницького, вирішили відступити від Корсуня на Богуслав. Завдяки козацькому розвідникові 
Хмельницький та його полковники знали про плани ворога і внаслідок стратегічного маневру козаків і та-
тарських загонів польське військо опинилося у дуже незручному для ведення бою урочищі Горохова Діброва 
(поблизу с. Виграїв за 14 км від Корсуня). 26 травня 1648 р. під Корсунем Xмельницький з кримцями 
розгромив головне польське військо. Переважна більшість солдат противника загинула. До полону потрапили 
80 великих вельмож разом із гетьманами Потоцьким і Калиновським, 127 офіцерів, 8520 жовнірів. Козаки 
захопили обоз, 41 гармату, багато вогнепальної і холодної зброї, військові припаси. Татарська кіннота пере-
слідувала втікачів понад 30 км. З усього війська від полону й загибелі врятувалося тільки 1,5 тисячі чоловік.

На Задніпрянщині нарід рушився скрізь, так що Вишневецький... — після визначних перемог 
Хмельницького по всій Україні розгорілася війна між українськими козацько-селянськими і польськими 
шляхетськими загонами. Жорстокі бої відбулися на Правобережжі влітку 1648 р. між загонами полковника 
Максима Кривоноса (?–1648) і шляхетськими частинами під проводом князя Яреми (Єремії–Михайла) 
Вишневецького (1612–1651).

З совітниками обоє гетьмани... — цитується автентичний анонімний твір XVII ст. Його повний 
текст: 

Которії прийшли, Хмельницького аби поймали,
Самі в неволю у султанську впали — 
Поїхали бучно до Криму ридвани
З совітниками обоє польськії гетьмани.
А вози скарбовії козакам зостали,
Аби з їх худобу свою полатали.
Хотіли ляхи з козаків славу мати,
Аже Бог дав тому, хто ся рад смиряти.

використовує і цитує т. зв. Київський літопис, опублікований В. Антоновичем у 1888 р. Сучасна публі-
кація цього історичного джерела здійснена В. Ульяновським і Н. Яковенко: УІЖ. — 1989. — № 2. —  
С. 107–120; № 5. — С. 103–114. 

... а ґрунт займав цілу Щекавицьку гору, що надав церкві ще небіжчик воєвода Констянтин 
Острозький... — у 1581 р. київський воєвода князь Василь-Костянтин Острозький своєю грамотою надав 
храму Успіння на Подолі орний ґрунт на Щекавиці.

с. 108–109 ... учеником Іова Борецького, тодішнього ректора Братської школи, пізнішого ми-
трополита... — Борецький Іван Матвійович, чернече ім’я Йов (1560–1631) — український церковний, 
політичний та освітній діяч, Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1620–1631), педагог, ректор 
Львівської братської школи, перший ректор Київської братської школи, полеміст, святий, письменник. По-
літичний противник Петра Могили. Одним із перших обґрунтував ідею релігійної та кровної єдності України 
і Московії, назвавши українців-малоросіян молодшими братами, а московитів-великоросів — старшими, 
які створюють одну сім’ю. Борецький — один із засновників Київського братства та Київської братської 
школи, її професор й перший ректор (1615–1618). Викладав мови: грецьку й латинську, ймовірно, філософію. 
Борецький виявляв турботу про школу та її учнів: постачав все необхідне для навчання (забезпечував учнів 
за власний кошт підручниками, почав укладати бібліотеку), утримував на свій кошт бідних та сиріт. Кияни 
шанували ректора й називали “другим Іоаном Милостивим”.

с. 109 ... тодішнього бурмістра київського пана Матвія Мачохи... — реальна історична особа, 
представник київскої правлячої верхівки першої половини ХVII ст., згаданий у Київському літописі.

... пам’ятали й старого Хмельницького, що був підстаростою за небіжчика Даниловича — 
Михайло Хмельницький (?–1620) — батько Богдана Хмельницького, шляхтич, чигиринський підстароста. 
На початку ХVII ст. жив у Жовкві на Львівщині при дворі коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. 
Звідси його взяв із собою корсунсько-чигиринський староста Іван Данилович (1570–1628) до Чигирина, 
де поставив підстаростою і за вірну службу по обороні від татар надав 1616 р. землю з пущею, де Хмель-
ницький заклав хутір Суботів. Після Цецорської битви 1620 р. Данилович намагався викупити з полону 
Михайла Хмельницького, оціненого у 500 золотих, чи обміняти на полоненого турка, але обмін не відбувся 
й подальша доля М. Хмельницького невідома.

... участь Богдана в повстанню Павлюка... — Павлюк (Бут) Павло Михнович (?–1638) — 
гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні 1637 р. 
З 1620-х рр. Б. Хмельницький служив у Чигиринському полку і брав участь у військових походах козаків 
проти татар і поляків. З 1637 р. Хмельницький — серед вищої козацької старшини. Він брав участь у по-
встанні проти Польщі і як військовий писар підписав капітуляцію козацького війська під проводом Павлюка 
під Боровицею 24 грудня 1637 р.

с. 110 ... хто нам відновив митрополію, хто заступив нашу релію (релігію), як не небіжчик 
гетьман Сагайдачний? — за активної участі Петра Конашевича Сагайдачного (1570–1622) в Україні 
1620 р., всупереч політиці польсько-шляхетського уряду і католицької та уніатської церков, була відновлена 
православна ієрархія, ліквідована після Брестської церковної унії 1596 р. Таким чином Сагайдачний зробив 
безпрецедентний для свого часу крок — поставив зброю на охорону освіти рідної країни та її культури.

Щось там від Ксенофанеса — Ксенофан Колофонський (бл. 570 — бл. 470 до н. е.) — дав-
ньогрецький мандрівний поет і філософ. Свої погляди, близькі до матеріалістичних, викладав у віршованій 
формі. Ксенофан — ранній представник грецького вільнодумства стосовно релігії.

с. 111 ... старостинський уряд... — тобто керівництво староства — адміністративно-територі-
альної і господарської одиниці в державних володіннях у Польському королівстві, Великому князівстві 
Литовському та на українських і білоруських землях, що входили до їх складу. Староства надавали вищим 
урядовцям (магнатам, багатій шляхті) за службу. В їхніх руках перебувала вся повнота влади, за винятком 
права надавання привілеїв.

Про саму Січ невідомо ще було напевне, чи перейшла вона до Хмельниченка, чи тримається 
там реєстрова залога — йдеться про те, що реєстрові козаки підлягали польському командуванню. 
Згідно з ординацією, на Січі стояла залога, яка мала наказ блокувати Запоріжжя, а самого Хмельницького 
спіймати і видати полякам, “але поза нею на Запорожу було чимало затишних кутків, де пробував ріжний 
своєвільний нарід. [...] До нього звернувся Хмельницький, прибувши в грудні або на початку січня 1648 р. 
на Запороже. [...] В другій половині січня ст. ст. число прихильників повстання було вже таке значне, що 
Хмельницький розпочав під’їздову війну з залогою, що стояла в Січи, заразом агітуючи серед реєстрових 
козаків, щоб перетягнути їх на свій бік; кінець кінцем, дня 30 ст. ст. січня він заволодів Січею і при тім вся 
реєстрова козаччина дійсно пристала також до Хмельницького” (цит.: Грушевський М. Історія України-
Руси. — Т. VIII. — Ч. ІІ: Роки 1639–1648. — К., 1916. — С. 493). Це значно зміцнило військову потугу 
Хмельницького, а також було сигналом для простолюду вступати до його загонів. 

Про Хмельниченка казано, що він подався до Криму — закликати татар... — збираючи сили 
для війни з польськими панами, Хмельницький навесні 1648 р. виїхав до Криму. Переговори з ханом за-
вершилися укладенням військового союзу з татарами, але для гарантії домовленостей довелося залишити 
заложником старшого сина Хмельницького Тимоша. “Як довідалися на Запорожу, що татари обіцяли йти 
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з Хмельницьким на Україну — все, що живе, почало збиратися до Хмельницького та ладитися до походу” 
(Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького. — К., 1909 (Популярна бібліотека 
“Лан”, № 4). — С. 20).

... то дійсно була застава Хмельниченка: стояла в байраці й стерегла табору, що стояв на 
Дніпровім острові Буцьку — деякий час Буцьким називався острів Томаківка (Томаківський, Городище) — 
острів на Дніпрі на території сучасного м. Марганця в південно-західній його частині, за 66 км вниз по течії 
від острова Хортиця. Томаківка є другим за величиною дніпровим островом після Хортиці. Завдяки своєму 
гористому ландшафту — чудове природне укріплення, свого часу острів став місцем збору втікачів, від чого 
походить і назва “Буцький”: “буц” означає “втікач”; на ньому розташовувалася перша Запорізька Січ.

с. 112 ... ненависним канцлером Оссолінським... — Оссолінський Єжи (1595–1650) — коронний 
підканцлер Польщі з 1638 р., великий канцлер з 1643 р., близький співробітник Владислава IV Вази і Яна II 
Казимира, після обрання останнього відігравав вирішальну політичну роль у державі; під час Хмельниччини 
прихильник порозуміння з козаками; видатний оратор.

Кварцяне військо — наймане військо у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІІ ст. Вперше створене в Королів-
стві Польському в 1562 р., його використовували переважно для охорони державних кордонів і придушення 
народних повстань. Кварцяне військо утримувалося за рахунок четвертої частини (кварти) прибутків від 
королівських маєтків, звідси і його назва. Значна частина кварцяного війська (4–6 тис. солдатів) була зо-
середжена в селах і містах України.

... обидва гетьмани мали йти з військом — у Речі Посполитій головнокомандувач армією Поль-
ського королівства (Корони) мав титул великого гетьмана коронного, а його заступник — польного гетьмана 
коронного. В мирний час великий гетьман зазвичай знаходився при дворі, займався адміністративними 
питаннями та стратегічним керуванням, а польний гетьман знаходився “в полі” (звідки й виникла назва), 
командував незначними операціями, охороною кордонів. У час, про який йдеться (1648 рік), великим 
коронним гетьманом був Микола Потоцький (займав цю посаду у 1646–1651 рр.), польним — Мартин 
Калиновський (1646–1652).

Великдень був того року ранній... — у 1648 р. Великдень за старим стилем був 2 квітня.
с. 113 Вознесення — одне з дванадесятих церковних свят, яке відзначають на 40-й день після Пасхи. 

В основі його — євангельський переказ про воскресіння Ісуса Христа та вознесіння Його через 40 днів 
після смерті на небо. У 1648 р. це свято припало на 11 травня.

... передове польське військо знищено, що гетьмани відступають... — щоб ліквідувати повстання, 
у квітні 1648 р. уряд Речі Посполитої вислав 30-тисячне військо проти Хмельницького. Не сподіваючись 
поважніших труднощів, польські полководці поділили свої сили, і це була велика тактична помилка. Близько 
10 тис. повстанців оточили польський 6-тисячний авангард на чолі з сином великого коронного гетьмана 
Стефаном Потоцьким (1624–1648) під Жовтими Водами і 16 травня 1648 р. знищили його.

... а на Зелені Свята... — Зеленими Святами називають три дні перед Трійцею, яка у 1648 р. була 
21 травня, і три дні після неї.

... як грім грянула новина, що й головне польське військо загинуло в Гороховій діброві під Корсу-
нем... — керівники польського війська, налякані чутками про велику чисельність татарської кінноти у складі 
загонів Хмельницького, вирішили відступити від Корсуня на Богуслав. Завдяки козацькому розвідникові 
Хмельницький та його полковники знали про плани ворога і внаслідок стратегічного маневру козаків і та-
тарських загонів польське військо опинилося у дуже незручному для ведення бою урочищі Горохова Діброва 
(поблизу с. Виграїв за 14 км від Корсуня). 26 травня 1648 р. під Корсунем Xмельницький з кримцями 
розгромив головне польське військо. Переважна більшість солдат противника загинула. До полону потрапили 
80 великих вельмож разом із гетьманами Потоцьким і Калиновським, 127 офіцерів, 8520 жовнірів. Козаки 
захопили обоз, 41 гармату, багато вогнепальної і холодної зброї, військові припаси. Татарська кіннота пере-
слідувала втікачів понад 30 км. З усього війська від полону й загибелі врятувалося тільки 1,5 тисячі чоловік.

На Задніпрянщині нарід рушився скрізь, так що Вишневецький... — після визначних перемог 
Хмельницького по всій Україні розгорілася війна між українськими козацько-селянськими і польськими 
шляхетськими загонами. Жорстокі бої відбулися на Правобережжі влітку 1648 р. між загонами полковника 
Максима Кривоноса (?–1648) і шляхетськими частинами під проводом князя Яреми (Єремії–Михайла) 
Вишневецького (1612–1651).

З совітниками обоє гетьмани... — цитується автентичний анонімний твір XVII ст. Його повний 
текст: 

Которії прийшли, Хмельницького аби поймали,
Самі в неволю у султанську впали — 
Поїхали бучно до Криму ридвани
З совітниками обоє польськії гетьмани.
А вози скарбовії козакам зостали,
Аби з їх худобу свою полатали.
Хотіли ляхи з козаків славу мати,
Аже Бог дав тому, хто ся рад смиряти.

використовує і цитує т. зв. Київський літопис, опублікований В. Антоновичем у 1888 р. Сучасна публі-
кація цього історичного джерела здійснена В. Ульяновським і Н. Яковенко: УІЖ. — 1989. — № 2. —  
С. 107–120; № 5. — С. 103–114. 

... а ґрунт займав цілу Щекавицьку гору, що надав церкві ще небіжчик воєвода Констянтин 
Острозький... — у 1581 р. київський воєвода князь Василь-Костянтин Острозький своєю грамотою надав 
храму Успіння на Подолі орний ґрунт на Щекавиці.

с. 108–109 ... учеником Іова Борецького, тодішнього ректора Братської школи, пізнішого ми-
трополита... — Борецький Іван Матвійович, чернече ім’я Йов (1560–1631) — український церковний, 
політичний та освітній діяч, Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1620–1631), педагог, ректор 
Львівської братської школи, перший ректор Київської братської школи, полеміст, святий, письменник. По-
літичний противник Петра Могили. Одним із перших обґрунтував ідею релігійної та кровної єдності України 
і Московії, назвавши українців-малоросіян молодшими братами, а московитів-великоросів — старшими, 
які створюють одну сім’ю. Борецький — один із засновників Київського братства та Київської братської 
школи, її професор й перший ректор (1615–1618). Викладав мови: грецьку й латинську, ймовірно, філософію. 
Борецький виявляв турботу про школу та її учнів: постачав все необхідне для навчання (забезпечував учнів 
за власний кошт підручниками, почав укладати бібліотеку), утримував на свій кошт бідних та сиріт. Кияни 
шанували ректора й називали “другим Іоаном Милостивим”.

с. 109 ... тодішнього бурмістра київського пана Матвія Мачохи... — реальна історична особа, 
представник київскої правлячої верхівки першої половини ХVII ст., згаданий у Київському літописі.

... пам’ятали й старого Хмельницького, що був підстаростою за небіжчика Даниловича — 
Михайло Хмельницький (?–1620) — батько Богдана Хмельницького, шляхтич, чигиринський підстароста. 
На початку ХVII ст. жив у Жовкві на Львівщині при дворі коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. 
Звідси його взяв із собою корсунсько-чигиринський староста Іван Данилович (1570–1628) до Чигирина, 
де поставив підстаростою і за вірну службу по обороні від татар надав 1616 р. землю з пущею, де Хмель-
ницький заклав хутір Суботів. Після Цецорської битви 1620 р. Данилович намагався викупити з полону 
Михайла Хмельницького, оціненого у 500 золотих, чи обміняти на полоненого турка, але обмін не відбувся 
й подальша доля М. Хмельницького невідома.

... участь Богдана в повстанню Павлюка... — Павлюк (Бут) Павло Михнович (?–1638) — 
гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні 1637 р. 
З 1620-х рр. Б. Хмельницький служив у Чигиринському полку і брав участь у військових походах козаків 
проти татар і поляків. З 1637 р. Хмельницький — серед вищої козацької старшини. Він брав участь у по-
встанні проти Польщі і як військовий писар підписав капітуляцію козацького війська під проводом Павлюка 
під Боровицею 24 грудня 1637 р.

с. 110 ... хто нам відновив митрополію, хто заступив нашу релію (релігію), як не небіжчик 
гетьман Сагайдачний? — за активної участі Петра Конашевича Сагайдачного (1570–1622) в Україні 
1620 р., всупереч політиці польсько-шляхетського уряду і католицької та уніатської церков, була відновлена 
православна ієрархія, ліквідована після Брестської церковної унії 1596 р. Таким чином Сагайдачний зробив 
безпрецедентний для свого часу крок — поставив зброю на охорону освіти рідної країни та її культури.

Щось там від Ксенофанеса — Ксенофан Колофонський (бл. 570 — бл. 470 до н. е.) — дав-
ньогрецький мандрівний поет і філософ. Свої погляди, близькі до матеріалістичних, викладав у віршованій 
формі. Ксенофан — ранній представник грецького вільнодумства стосовно релігії.

с. 111 ... старостинський уряд... — тобто керівництво староства — адміністративно-територі-
альної і господарської одиниці в державних володіннях у Польському королівстві, Великому князівстві 
Литовському та на українських і білоруських землях, що входили до їх складу. Староства надавали вищим 
урядовцям (магнатам, багатій шляхті) за службу. В їхніх руках перебувала вся повнота влади, за винятком 
права надавання привілеїв.

Про саму Січ невідомо ще було напевне, чи перейшла вона до Хмельниченка, чи тримається 
там реєстрова залога — йдеться про те, що реєстрові козаки підлягали польському командуванню. 
Згідно з ординацією, на Січі стояла залога, яка мала наказ блокувати Запоріжжя, а самого Хмельницького 
спіймати і видати полякам, “але поза нею на Запорожу було чимало затишних кутків, де пробував ріжний 
своєвільний нарід. [...] До нього звернувся Хмельницький, прибувши в грудні або на початку січня 1648 р. 
на Запороже. [...] В другій половині січня ст. ст. число прихильників повстання було вже таке значне, що 
Хмельницький розпочав під’їздову війну з залогою, що стояла в Січи, заразом агітуючи серед реєстрових 
козаків, щоб перетягнути їх на свій бік; кінець кінцем, дня 30 ст. ст. січня він заволодів Січею і при тім вся 
реєстрова козаччина дійсно пристала також до Хмельницького” (цит.: Грушевський М. Історія України-
Руси. — Т. VIII. — Ч. ІІ: Роки 1639–1648. — К., 1916. — С. 493). Це значно зміцнило військову потугу 
Хмельницького, а також було сигналом для простолюду вступати до його загонів. 

Про Хмельниченка казано, що він подався до Криму — закликати татар... — збираючи сили 
для війни з польськими панами, Хмельницький навесні 1648 р. виїхав до Криму. Переговори з ханом за-
вершилися укладенням військового союзу з татарами, але для гарантії домовленостей довелося залишити 
заложником старшого сина Хмельницького Тимоша. “Як довідалися на Запорожу, що татари обіцяли йти 
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також проти беззастережної угоди з Польщею. Обстоював незалежність Української Православної Церкви 
та її перебування в юрисдикції Царгородського патріарха.

Вічної похвали от нас єсть достоін... — цитуються перші дві строфи заключного хору віршованої 
драми “Милость Божія”. Вона написана і поставлена на сцені в Київській академії 1728 р. до 80-річчя 
початку народно-визвольної війни. Це перша українська п’єса, в якій відтворено події 1648–1654 рр. під 
керівництвом Б. Хмельницького і з’єднання України з Росією. Автор драми невідомий. Твір вперше над-
рукував О. Бодянський у “Чтениях в обществе истории и древностей российских”. — 1858. — Кн. 1. —  
С. 79–100. Друга публікація подана у вид.: Исторические песни малорусского народа, c объяснениями  
Вл. Антоновича и М. Драгоманова. — К., 1875. — Т. II. — Вып. 1. — С. 141–166.

с. 119 Другого дня — на св. Федора Начертаного Хмельницький святкував свої именини — 
тобто 27 грудня за старим стилем.

с. 120 ... мабуть гетьман, осівшись в замку на Киселівці... — Замкова гора, Хоревиця, Киселівка, 
Флорівська (або Фролівська) гора — історична місцевість Києва на правому, високому березі Дніпра з 
крутими схилами. Розташована між Старокиївською горою, Щекавицею, Гончарами і Кожум’яками — з 
одного боку та власне Подолом — з іншого. У 1370–1380-ті роки, коли Поділ став центром Києва, на 
Замковій горі був споруджений дерев’яний замок литовського воєводи. У 1482 р. під час навали кримського 
хана Менгли-Гірея замок був спалений, а близько 1532–1545 рр. — відновлений та перебудований. Ки-
селівкою гору стали називати у середині XVII ст. за іменем Адама Киселя, який був київським воєводою 
в 1649–1653 рр.

с. 122 Перед заговінами було весілля... — заговини, запуст — останні дні перед постом, коли до-
зволено споживати скоромне (сало, м’ясо тощо); переддень посту.

... в козацькім реєстрі 1649 р. може кожний цікавий і тепер його прочитати на чолі київської 
сотні... — йдеться про королівський реєстр Війська Запорізького, складений в часи Хмельниччини після 
укладання Зборівського миру між урядовими військами Речі Посполитої та українськими козаками. Пам’ятка 
історії України. Налічує понад 40 000 козаків, записаних у 16 полків. Реєстр опублікував О. Бодянський у 
Москві 1875 р. У цьому реєстрі справді значиться київський сотник Григорій Піщенко (див. сучасне видання: 
Реєстр Війська Запорізького 1649 року: Транслітерація тексту. — К., 1995. — С. 291). 
Ніч

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 46. — Кн. 5. — С. 288–291, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. Ймовірно, саме про початок роботи над цим твором йдеться у “Щоденнику” 

(ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 25) М. Грушевського, де під датою 29 березня 1909 р. є такий 
запис: “Великдень. Не клалися з вечера, а пішли на одіянія, і я з Кулюнею — до Благовіщен[ської церкви], 
потім до Пріюта, а по утрені додому. Нагадало се мені мої екстатичні часи й понаводило на гадки, які я зараз 
же рано взявся переносити на папітр”. На підставі цього запису датуємо “Ніч” 1909 роком.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 177–183.

с. 123 Инші йдуть до середини темної церкви, “на одіяніє” — у Великодню ніч у кожному селі 
палили вогнище, яке називалося “одіяніє” — воно відганяло всю нечисту силу від села, очищуючи його.

с. 125 Був Великий Пан, потім з’явився страждущий Діоніс... — Пан — грецький бог лісів, 
отар, пастухів, пізніше — покровитель усієї природи. У давньому Римі культ Пана злився з культом італій-
ських божеств Фавна й Інуя. Зображували Пана напівлюдиною-напівцапом — з цапиними ногами, рогами 
та бородою — рештки тотемізму, що свідчать про древність цього бога. Діоніс (Вакх, Бахус) — один із 
найпопулярніших богів давньої Греції, бог рослинності, родючості, вологи, покровитель виноградарства й 
виноробства. Найбільшого розвитку культ Діоніса досяг у вченні орфіків. У їхній міфології Діоніс — син 
Зевса й Персефони, роздертий титанами. Афіні пощастило врятувати лише його серце, і Діоніс був знову 
відроджений завдяки Зевсові. Земні страждання — “страсті Діонісові” оспівувались у дифірамбах і зо-
бражувалися в театральних виставах, з яких розвинулась антична драма.
Предок

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — Кн. 11. — С. 302–307, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. У щоденникових записах від 2–8 серпня 1909 р. йдеться про роботу  М. Гру-

шевського над “Предком”, що дає підстави уточнити датування цього твору — серпень 1909 р.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 184–193.
Після публікації цього твору в “Літературно-науковому вістнику” М. Коцюбинський писав до М. Гру-

шевського: “Тільки що прочитав Ваше оповідання “Предок”. Воно мені сподобалося ще більше, ніж “Ніч”. 
Справді, наш предок живе в нас, ми носимо його в собі, його інстинкти, звички і уподобання, ми тужимо 
за ним. Оповідання викликає не тільки емоції, так би мовити, інтелектуального характеру, а дає настрій 
гарним, не робленим описом природи. Ваша манера, спокійний і глибокий тон оповідання, нагадує мені най-
більше манеру Анатоля Франса, якого я дуже люблю” (Коцюбинський М. Лист до М. Грушевського від 
12 листопада 1909 р. // ІЛ. — Ф. 7, од. зб. 486, с. 2).

Той вознес нині смиренних русаков,
Гордих же з престолов низложи поляков, 
Богатих тщих в рубищі одпустив до Криму, 
Хотівших руську вольность наклонить до Риму.

Цей текст з низкою інших поезій був уміщений у літописі Григорія Грабянки (вперше опублікований 
у 1793 р.), тому дослідники припускають його можливе авторство.

... Вивернув дідчу думу... — цитується початок однієї з найпопулярніших народних пісень про Хмель-
ниччину, варіанти якої виконували кобзарі впродовж кількох століть після описуваних подій. Публікувалася 
у кн.: Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. —  
Т. II. — Вып. 1: Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком. — К., 1875. — С. 135–136.

с. 115 ... військо вже з-під Білої Церкви пішло на Волинь — після перемоги під Корсунем Б. Хмель-
ницький з усім військом, рухаючись понад Россю, підійшов до Білої Церкви. Відсвяткувавши перемогу й 
укріпивши місто, він відпустив полки на відпочинок, а сам переїхав до Чигирина.

... зібраними проти його військами під проводом Заславського... — у серпні 1648 р. польський 
уряд для придушення всенародного повстання в Україні сформував армію в районі Глинян (поблизу Львова) 
та біля замку Човганський Камінь (тепер Теофіполь Хмельницької області). Для керівництва військом було 
обрано трьох полководців (регіментарів) — князя Домініка Заславського, коронного підчашого Миколу 
Остророга і зовсім юного коронного хорунжого Олександра Конєцпольського. Однак жоден із них не був 
досвідченим полководцем. Князь Домінік був відомий своїм багатством і зманіженістю, Микола Остророг 
хизувався вченістю. Хмельницький глумливо іменував цих воєначальників “перина”, “латина” і “дитина”. 
Владислав Домінік Заславський-Острозький (1616–1656) — польський граф, один із найбагатших 
латифундистів. Він був причетний до однієї з найганебніших поразок польського війська на межі Поділля 
і Волині 23–24 вересня 1648 р. в битві під Пилявцями (тепер село Пилява Старосинявського району 
Хмельницької області). 

... овруцького шляхтича Івана Виговського, виміняного “за єдну шкапу” Хмельницьким у та-
тар по жовтоводській битві — Іван Остапович Виговський (?–1664) — український військовий, 
політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорізького у 1657–1659 рр. Народився на Овруччині, 
випускник Київської братської школи. Працював у київському і луцькому судах, був намісником луцького 
старости. Згодом поступив до кварцяного війська Речі Посполитої, де дослужився до ротмістра. На початку 
Хмельниччини брав участь у битві під Жовтими Водами 1648 р. на боці урядових військ. У ході битви по-
трапив до татарського полону, але був викуплений Б. Хмельницьким. Після переходу на бік козаків працював 
особистим писарем гетьмана, а в 1650 р. отримав посаду військового писаря. Сформував і очолив козацький 
уряд при гетьмані — Генеральну військову канцелярію. 

“аж до Висли, Люблина й Кракова” — у лютому 1649 р. під час переговорів гетьманської адміні-
страції з польськими комісарами на чолі з А. Киселем у Переяславі Б. Хмельницький уперше чітко визначив 
україно-польський кордон — вздовж Вісли по лінії Люблін–Краків. На правобережжі Вісли насильницьке 
окатоличення й ополячення населення розпочалося лише наприкінці XVІ – на початку ХVII ст., і там від-
чувався значний вплив “руської” віри.

Пилявецька катастрофа, коли Польща вдруге нагло стратила військо в боротьбі з козаками, 
давала ще поважніше значіння війні — битва під Пилявцями відбулася 11–13 (21–23) вересня 1648 р. 
Українська армія захопила всю ворожу артилерію та величезний обоз з матеріальними цінностями. Загальна 
вартість трофеїв перевищувала 7 млн злотих. Блискуча перемога української армії в Пилявецькій битві мала 
велике військово-політичне значення. В результаті Пилявецької битви польська армія була розгромлена, 
повністю звільнені Волинь і Поділля, виникли сприятливі умови для визволення всіх західноукраїнських 
земель. Після перемоги під Пилявцями польську шляхту в Україні ще довго глузливо називали “пилявчиками”.

Хмельницький, не спускаючи з уваги нарад елекційного сейму в Варшаві... — елекційний (ко-
ронаційний) сейм — сейм Речі Посполитої в XVI—XVIII ст., який скликався для виборів короля. Після 
смерті Владислава ІV королем був обраний Ян II Казимір Ваза (1648—1668).

с. 116 ... козацьке військо рушило назад, взявши незначний окуп з Замостя — похід Хмель-
ницького в Галичину не виправдав сподівань найбільш рішучо настроєної частини козацтва. Облога Львова, 
а потім Замостя закінчилася перемир’ям. На думку сучасних істориків, вивід козацьких військ з Галичини 
став однією з найбільших політичних помилок у всій кар’єрі гетьмана як державного діяча.

... мав прибути Хмельницький Волинським шляхом, від Білгородки... — Волинський шлях — 
давня транспортна магістраль з Києва через Житомир — Новоград-Волинський — Корець — Острог — 
Дубно — Луцьк, звідси — на Брест-Литовськ (тепер м. Брест у Білорусі). У межах Києва цей шлях 
переходить у міський проспект, відомий з першої половини XIX ст. як Житомирське і Києво-Брестське 
шосе. Із кінця XIX ст., від початку його забудови, мав назву Брест-Литовське шосе, в 1964–1985 рр. — 
Брест-Литовський проспект. Сучасна назва — Проспект Перемоги (з 1985 р.). Білогородка — село Києво-
Святошинського району Київської області, розташоване на правому березі річки Ірпеня, за 22 км від Києва.

Митрополит Сільвестр Кос... — Сильвестр Косів (?–1657) — український письменник і 
церковний діяч, православний Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси. Походив із білоруського 
шляхетського роду з Вітебщини. Активний противник унії Гетьманської України та Московії 1654 р., був 
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також проти беззастережної угоди з Польщею. Обстоював незалежність Української Православної Церкви 
та її перебування в юрисдикції Царгородського патріарха.

Вічної похвали от нас єсть достоін... — цитуються перші дві строфи заключного хору віршованої 
драми “Милость Божія”. Вона написана і поставлена на сцені в Київській академії 1728 р. до 80-річчя 
початку народно-визвольної війни. Це перша українська п’єса, в якій відтворено події 1648–1654 рр. під 
керівництвом Б. Хмельницького і з’єднання України з Росією. Автор драми невідомий. Твір вперше над-
рукував О. Бодянський у “Чтениях в обществе истории и древностей российских”. — 1858. — Кн. 1. —  
С. 79–100. Друга публікація подана у вид.: Исторические песни малорусского народа, c объяснениями  
Вл. Антоновича и М. Драгоманова. — К., 1875. — Т. II. — Вып. 1. — С. 141–166.

с. 119 Другого дня — на св. Федора Начертаного Хмельницький святкував свої именини — 
тобто 27 грудня за старим стилем.

с. 120 ... мабуть гетьман, осівшись в замку на Киселівці... — Замкова гора, Хоревиця, Киселівка, 
Флорівська (або Фролівська) гора — історична місцевість Києва на правому, високому березі Дніпра з 
крутими схилами. Розташована між Старокиївською горою, Щекавицею, Гончарами і Кожум’яками — з 
одного боку та власне Подолом — з іншого. У 1370–1380-ті роки, коли Поділ став центром Києва, на 
Замковій горі був споруджений дерев’яний замок литовського воєводи. У 1482 р. під час навали кримського 
хана Менгли-Гірея замок був спалений, а близько 1532–1545 рр. — відновлений та перебудований. Ки-
селівкою гору стали називати у середині XVII ст. за іменем Адама Киселя, який був київським воєводою 
в 1649–1653 рр.

с. 122 Перед заговінами було весілля... — заговини, запуст — останні дні перед постом, коли до-
зволено споживати скоромне (сало, м’ясо тощо); переддень посту.

... в козацькім реєстрі 1649 р. може кожний цікавий і тепер його прочитати на чолі київської 
сотні... — йдеться про королівський реєстр Війська Запорізького, складений в часи Хмельниччини після 
укладання Зборівського миру між урядовими військами Речі Посполитої та українськими козаками. Пам’ятка 
історії України. Налічує понад 40 000 козаків, записаних у 16 полків. Реєстр опублікував О. Бодянський у 
Москві 1875 р. У цьому реєстрі справді значиться київський сотник Григорій Піщенко (див. сучасне видання: 
Реєстр Війська Запорізького 1649 року: Транслітерація тексту. — К., 1995. — С. 291). 
Ніч

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 46. — Кн. 5. — С. 288–291, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. Ймовірно, саме про початок роботи над цим твором йдеться у “Щоденнику” 

(ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 25) М. Грушевського, де під датою 29 березня 1909 р. є такий 
запис: “Великдень. Не клалися з вечера, а пішли на одіянія, і я з Кулюнею — до Благовіщен[ської церкви], 
потім до Пріюта, а по утрені додому. Нагадало се мені мої екстатичні часи й понаводило на гадки, які я зараз 
же рано взявся переносити на папітр”. На підставі цього запису датуємо “Ніч” 1909 роком.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 177–183.

с. 123 Инші йдуть до середини темної церкви, “на одіяніє” — у Великодню ніч у кожному селі 
палили вогнище, яке називалося “одіяніє” — воно відганяло всю нечисту силу від села, очищуючи його.

с. 125 Був Великий Пан, потім з’явився страждущий Діоніс... — Пан — грецький бог лісів, 
отар, пастухів, пізніше — покровитель усієї природи. У давньому Римі культ Пана злився з культом італій-
ських божеств Фавна й Інуя. Зображували Пана напівлюдиною-напівцапом — з цапиними ногами, рогами 
та бородою — рештки тотемізму, що свідчать про древність цього бога. Діоніс (Вакх, Бахус) — один із 
найпопулярніших богів давньої Греції, бог рослинності, родючості, вологи, покровитель виноградарства й 
виноробства. Найбільшого розвитку культ Діоніса досяг у вченні орфіків. У їхній міфології Діоніс — син 
Зевса й Персефони, роздертий титанами. Афіні пощастило врятувати лише його серце, і Діоніс був знову 
відроджений завдяки Зевсові. Земні страждання — “страсті Діонісові” оспівувались у дифірамбах і зо-
бражувалися в театральних виставах, з яких розвинулась антична драма.
Предок

Перша публікація: ЛНВ. — 1909. — Т. 48. — Кн. 11. — С. 302–307, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. У щоденникових записах від 2–8 серпня 1909 р. йдеться про роботу  М. Гру-

шевського над “Предком”, що дає підстави уточнити датування цього твору — серпень 1909 р.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 184–193.
Після публікації цього твору в “Літературно-науковому вістнику” М. Коцюбинський писав до М. Гру-

шевського: “Тільки що прочитав Ваше оповідання “Предок”. Воно мені сподобалося ще більше, ніж “Ніч”. 
Справді, наш предок живе в нас, ми носимо його в собі, його інстинкти, звички і уподобання, ми тужимо 
за ним. Оповідання викликає не тільки емоції, так би мовити, інтелектуального характеру, а дає настрій 
гарним, не робленим описом природи. Ваша манера, спокійний і глибокий тон оповідання, нагадує мені най-
більше манеру Анатоля Франса, якого я дуже люблю” (Коцюбинський М. Лист до М. Грушевського від 
12 листопада 1909 р. // ІЛ. — Ф. 7, од. зб. 486, с. 2).

Той вознес нині смиренних русаков,
Гордих же з престолов низложи поляков, 
Богатих тщих в рубищі одпустив до Криму, 
Хотівших руську вольность наклонить до Риму.

Цей текст з низкою інших поезій був уміщений у літописі Григорія Грабянки (вперше опублікований 
у 1793 р.), тому дослідники припускають його можливе авторство.

... Вивернув дідчу думу... — цитується початок однієї з найпопулярніших народних пісень про Хмель-
ниччину, варіанти якої виконували кобзарі впродовж кількох століть після описуваних подій. Публікувалася 
у кн.: Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. —  
Т. II. — Вып. 1: Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком. — К., 1875. — С. 135–136.

с. 115 ... військо вже з-під Білої Церкви пішло на Волинь — після перемоги під Корсунем Б. Хмель-
ницький з усім військом, рухаючись понад Россю, підійшов до Білої Церкви. Відсвяткувавши перемогу й 
укріпивши місто, він відпустив полки на відпочинок, а сам переїхав до Чигирина.

... зібраними проти його військами під проводом Заславського... — у серпні 1648 р. польський 
уряд для придушення всенародного повстання в Україні сформував армію в районі Глинян (поблизу Львова) 
та біля замку Човганський Камінь (тепер Теофіполь Хмельницької області). Для керівництва військом було 
обрано трьох полководців (регіментарів) — князя Домініка Заславського, коронного підчашого Миколу 
Остророга і зовсім юного коронного хорунжого Олександра Конєцпольського. Однак жоден із них не був 
досвідченим полководцем. Князь Домінік був відомий своїм багатством і зманіженістю, Микола Остророг 
хизувався вченістю. Хмельницький глумливо іменував цих воєначальників “перина”, “латина” і “дитина”. 
Владислав Домінік Заславський-Острозький (1616–1656) — польський граф, один із найбагатших 
латифундистів. Він був причетний до однієї з найганебніших поразок польського війська на межі Поділля 
і Волині 23–24 вересня 1648 р. в битві під Пилявцями (тепер село Пилява Старосинявського району 
Хмельницької області). 

... овруцького шляхтича Івана Виговського, виміняного “за єдну шкапу” Хмельницьким у та-
тар по жовтоводській битві — Іван Остапович Виговський (?–1664) — український військовий, 
політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорізького у 1657–1659 рр. Народився на Овруччині, 
випускник Київської братської школи. Працював у київському і луцькому судах, був намісником луцького 
старости. Згодом поступив до кварцяного війська Речі Посполитої, де дослужився до ротмістра. На початку 
Хмельниччини брав участь у битві під Жовтими Водами 1648 р. на боці урядових військ. У ході битви по-
трапив до татарського полону, але був викуплений Б. Хмельницьким. Після переходу на бік козаків працював 
особистим писарем гетьмана, а в 1650 р. отримав посаду військового писаря. Сформував і очолив козацький 
уряд при гетьмані — Генеральну військову канцелярію. 

“аж до Висли, Люблина й Кракова” — у лютому 1649 р. під час переговорів гетьманської адміні-
страції з польськими комісарами на чолі з А. Киселем у Переяславі Б. Хмельницький уперше чітко визначив 
україно-польський кордон — вздовж Вісли по лінії Люблін–Краків. На правобережжі Вісли насильницьке 
окатоличення й ополячення населення розпочалося лише наприкінці XVІ – на початку ХVII ст., і там від-
чувався значний вплив “руської” віри.

Пилявецька катастрофа, коли Польща вдруге нагло стратила військо в боротьбі з козаками, 
давала ще поважніше значіння війні — битва під Пилявцями відбулася 11–13 (21–23) вересня 1648 р. 
Українська армія захопила всю ворожу артилерію та величезний обоз з матеріальними цінностями. Загальна 
вартість трофеїв перевищувала 7 млн злотих. Блискуча перемога української армії в Пилявецькій битві мала 
велике військово-політичне значення. В результаті Пилявецької битви польська армія була розгромлена, 
повністю звільнені Волинь і Поділля, виникли сприятливі умови для визволення всіх західноукраїнських 
земель. Після перемоги під Пилявцями польську шляхту в Україні ще довго глузливо називали “пилявчиками”.

Хмельницький, не спускаючи з уваги нарад елекційного сейму в Варшаві... — елекційний (ко-
ронаційний) сейм — сейм Речі Посполитої в XVI—XVIII ст., який скликався для виборів короля. Після 
смерті Владислава ІV королем був обраний Ян II Казимір Ваза (1648—1668).

с. 116 ... козацьке військо рушило назад, взявши незначний окуп з Замостя — похід Хмель-
ницького в Галичину не виправдав сподівань найбільш рішучо настроєної частини козацтва. Облога Львова, 
а потім Замостя закінчилася перемир’ям. На думку сучасних істориків, вивід козацьких військ з Галичини 
став однією з найбільших політичних помилок у всій кар’єрі гетьмана як державного діяча.

... мав прибути Хмельницький Волинським шляхом, від Білгородки... — Волинський шлях — 
давня транспортна магістраль з Києва через Житомир — Новоград-Волинський — Корець — Острог — 
Дубно — Луцьк, звідси — на Брест-Литовськ (тепер м. Брест у Білорусі). У межах Києва цей шлях 
переходить у міський проспект, відомий з першої половини XIX ст. як Житомирське і Києво-Брестське 
шосе. Із кінця XIX ст., від початку його забудови, мав назву Брест-Литовське шосе, в 1964–1985 рр. — 
Брест-Литовський проспект. Сучасна назва — Проспект Перемоги (з 1985 р.). Білогородка — село Києво-
Святошинського району Київської області, розташоване на правому березі річки Ірпеня, за 22 км від Києва.

Митрополит Сільвестр Кос... — Сильвестр Косів (?–1657) — український письменник і 
церковний діяч, православний Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси. Походив із білоруського 
шляхетського роду з Вітебщини. Активний противник унії Гетьманської України та Московії 1654 р., був 
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с. 145 ... веселящий газ — оксонітрид азота (закис азоту) — сполука з хімічною формулою N2O — 
безколірний негорючий газ з солодкуватим запахом і присмаком. Інколи називається “веселящим газом” 
через ефект сп’яніння, який він спричиняє. При вдиханні чистого газу може настати асфіксія (задуха).

с. 149 Таращанський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Київської губернії Росій-
ської імперії, утворена в 1800 р. Повіт розташовувався в південно-західній частині губернії. Повітовий 
центр — місто Тараща.

с. 151 ... невблаганне memento... — автор має на увазі латинський крилатий вислів “memento mori” — 
пам’ятай про смерть.
З похорону

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 53. — Кн. І. — С. 99–104, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. Датуємо приблизно 1910 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 212–221.
с. 154 І в голові подорожнього підіймалися славні слова Канта: “Зоряне небо наді мною і мо-

ральний закон в мені — се дві найбільш величні речі на світі” — вважають, що ця фраза німецького 
філософа Іммануїла Канта (1724–1804) позначує ще й два основних напрями його філософії: “Зоряне 
небо наді мною” — механіка Ньютона, яка була для Канта передумовою теоретичної філософії; “моральний 
закон у мені” — розробка моральної філософії. Моральним Кант вважав: не робити іншому того, що не 
бажав би собі; ставитися до людини як до мети, а не як до засобу.

с. 155 В сім тихім відгомоні затоплених дзвонів молодечих мрій... — у цій метафорі — алюзія 
до відомої драми німецького письменника Г. Гауптмана “Затоплений дзвін” (1896).
Тестамент

Перша публікація у кн.: М. Грушевський. Sub divo. Оповідання, начерки, замітки. — К., 1918. —  
С. 48–86. У цій публікації зазначений час написання — 1910 рік. 

Автограф невідомий. 
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 222–260.
с. 158 ...клопоти про могилу, похорони, кутю... — кутя або коливо — ритуальна страва для душ 

померлих. Звичай готувати коливо на поминальний обід зберігся в Україні дотепер.
с. 163 ... можна собі до безконечности роздумувати над тим, якби ніс Івана Павловича при-

ставити до губ Антона Антоновича — неточна цитата з п’єси “Одруження” М. В. Гоголя (1809–1852), 
слова нареченої Агаф’ї Тихонівни: “Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, 
да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще 
дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай!” (Дія 2, ява 1). 
Вираз вживається як іронічний коментар до чиїх-небудь капризів, нереальних бажань, невиразних мрій.

с. 169 ... ходім від халдеїв і сили ассирійської до Єрусалиму, і оселились тут”... — цитується 
Старий Заповіт, Книга пророка Єремії, 35, 1–12.
Як ми стрічали Новий рік

Перша публікація: Село. — 1911. — № 1.
Автограф невідомий. Датуємо орієнтовно 1910 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 361–367.
с. 179 Уривок із споминів Івана Галайчука — як писав автор у передмові до збірки “З старих 

карток”, “Зомерберґська біжниця являється таким же утвором фантазії, як і розмова з Кривоносом або спо-
мини Галайчука. Автор брав тільки історичну обстанову, але не фабулу”. Дія твору, ймовірно, відбувається 
під час Хмельниччини, однак М. Грушевський подає в оповіді мінімум історичних реалій та прізвищ, які б 
прив’язували дію до конкретного часу, і таким чином досягає узагальнюючого ефекту художнього твору. 
Згадані назви сіл Копили та Іванківці не додають конкретики: Копили є тільки на Полтавщині й ніяк не 
пов’язані з уманською дорогою, а Іванківців в Україні нині є 18. Проте назва “марківська сотня” та топонім 
“Уманська дорога” дають підстави твердити, що герої твору — козаки Черкаського полку, у складі якого 
була така сотня. Полк існував з 1625 до 1686 рр., брав активну участь у польсько-козацьких війнах другої 
половини XVII ст. Можливо, канвою для сюжету оповідання стали події січня 1655 р., коли польське військо 
в спілці з татарами облягло Умань, і Хмельницький з союзними російськими загонами 29 січня прийняли 
важкий, але не вирішальний бій під Охматовим.

“Гей з-за моря, з-за лиману” — не вдалося знайти пісні з таким початком. Натомість є кілька іс-
торичних пісень з першим рядком “Ой з-за гори, з-за лиману...”

с. 180 Батько покійник, нехай царствує, з-під Хотина приніс — тобто з битви під Хотином 
1621 р. між військами Речі Посполитої та Османської імперії, що завершилася перемогою об’єднаних сил 

с. 128 І серед них темно-малинові цвіти-букети деннику на довгих стеблах... — маємо справу з 
подвійною помилкою: помилка друкаря-складача у неправильному прочитанні слова: замість “денник” треба 
“донник” (це російська назва, українська — буркун), і помилка М. Грушевського, який описав квітучий 
іван-чай, — саме ця рослина має “темно-малинові цвіти-букети на довгих стеблах”, переплутавши його з 
буркуном (донником), який цвіте дрібними жовтими або білими квітами.

с. 129 Причукнувши в темнім заглубленню скель... — перша публікація передає цю фразу: “При-
чукнувши в темнім загубленню скель...” Про те, що це помилка, свідчить авторський переклад: “Прикорнувши 
в темном углублении скал...”
Пенати

Перша публікація: ЛНВ. — 1910. — Т. 51. — Кн. ІХ. — С. 412–422, підписана криптонімом М. З. 
Зберігся автограф твору: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 413–430, а також відбитка 

публікації в ЛНВ з кількома стилістичними правками автора: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, 
арк. 151–156. Автограф датовано 30. VI–2. VIII, рік не вказаний автором. Зважаючи на час публікації, 
припускаємо, що це 1910 рік.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 194–211.

с. 132 Пенати — у Стародавньому Римі боги-охоронці домашнього вогнища, культ яких був 
пов’язаний з обожнюванням предків. Кожна римська сім’я мала кількох таких богів-покровителів. У пере-
носному значенні пенати — рідний дім.

с. 136 Трохим Іванович для звичайности, щоб зазначити свою поміч, притримав його драби-
ну... — так цю фразу виправив автор у відбитці публікації. Було: “Трохим Іванович притримав для контенансу 
його драбину двома пальцями...”

с. 137 Наша сім’я визначалася великою релігійністю і я довго виявляв незвичайне прив’язання 
до богослуження і обряду, був в нім незвичайним формалістом і законником — М. Грушевський наділяє 
головного героя низкою особливостей власної біографії. Зокрема, у “Споминах” він говорив про надзвичай-
ну — аж до релігійного аскетизму — побожність матері, а також про свою “гостру полосу релігійності, котру 
я пережив в третім десятку мого життя” (Грушевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 9. — С. 120).

... помережаній чорними бляшаними стяжками... — було: “помережаній бляхою”.

... була моїм талісманом, моїм божищем-покровителем, втіленням опікунчих духів мого 
рідного дому і роду, і я возив її всюди і скрізь, як Еней своїх пенатів, винесених з рідного згари-
ща... — “Купили мені червону скриньку, оббиту залізними пасками, таку, як буває у рекрутів. Дід прислав 
мені на дорогу ікону Спасителя, котру я дійсно з того часу возив з собою скрізь, як Еней своїх пенатів” 
(Грушевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 9. — С. 148).

с. 138 Се був його лярарій... — ларами називали шанованих у Римі добрих духів, що охороняли дім і 
родинне щастя. Дерев’яні, бронзові або мармурові статуетки ларів стояли в так званому ларарії — спеціальній 
полиці біля вогнища у кожному домі. На відміну від пенатів, лари були пов’язані з житлом. Римляни вірили, 
що лари не залишали дому навіть тоді, коли родина змінювала помешкання, тимчасом, як пенати йшли за 
господарями. Батько сім’ї щодня молився ларам, прощався з ними, рушаючи в дорогу, а після повернення 
посилав їм свої вітання. 

Я, правда, не приношу вже їм жертв на календи, нони й іди... — тричі на місяць ларам прино-
сили жертви, під час родинних свят їх увінчували квітами. Календи — в давньоримському календарі назва 
першого дня кожного місяця. Календи, як і нони та іди, застосовували для рахунку днів у місяці: від цих 
трьох, визначених для кожного місяця моментів, дні відраховували назад (наприклад, шостий день перед 
березневими календами і т. д.). Нони (від лат. nonus — дев’ятий, тобто дев’ятий день до ід) — сьомий день 
березня, травня, липня, жовтня і п’ятий день інших місяців. За допомогою нон рахували дні всередині місяця. 
Іди — в давньоримському календарі так називався день посередині місяця. На 15 число іди припадали в 
березні, травні, липні та жовтні; на 13 — в інших восьми місяцях. Після реформи календаря Юлієм Цезарем 
зв’язок між довжиною місяця і числом, на які припадають іди, був загублений.

с. 139 ... старий приклонник блаженного Агурамазди... — Агурамазда — в іранській міфо-
логії верховне божество зороастрійського й ахеменідського пантеонів. Буквальне значення — “господь 
премудрий”.

с. 141 ... приподоблюся тим способом старому Фаррі... — йдеться про біблійного персонажа 
Фарру, батька Авраама (Книга Буття, 11, 26; 31–32).
Комета

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 54. — Кн. V. — С. 284–294, підписана криптонімом М. З. 
Зберігся автограф твору: ЦДІАЛУкраїни. — Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 392–412, датований 

22.VІI/4.VIII 1910 р.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 261–278.
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с. 145 ... веселящий газ — оксонітрид азота (закис азоту) — сполука з хімічною формулою N2O — 
безколірний негорючий газ з солодкуватим запахом і присмаком. Інколи називається “веселящим газом” 
через ефект сп’яніння, який він спричиняє. При вдиханні чистого газу може настати асфіксія (задуха).

с. 149 Таращанський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Київської губернії Росій-
ської імперії, утворена в 1800 р. Повіт розташовувався в південно-західній частині губернії. Повітовий 
центр — місто Тараща.

с. 151 ... невблаганне memento... — автор має на увазі латинський крилатий вислів “memento mori” — 
пам’ятай про смерть.
З похорону

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 53. — Кн. І. — С. 99–104, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. Датуємо приблизно 1910 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 212–221.
с. 154 І в голові подорожнього підіймалися славні слова Канта: “Зоряне небо наді мною і мо-

ральний закон в мені — се дві найбільш величні речі на світі” — вважають, що ця фраза німецького 
філософа Іммануїла Канта (1724–1804) позначує ще й два основних напрями його філософії: “Зоряне 
небо наді мною” — механіка Ньютона, яка була для Канта передумовою теоретичної філософії; “моральний 
закон у мені” — розробка моральної філософії. Моральним Кант вважав: не робити іншому того, що не 
бажав би собі; ставитися до людини як до мети, а не як до засобу.

с. 155 В сім тихім відгомоні затоплених дзвонів молодечих мрій... — у цій метафорі — алюзія 
до відомої драми німецького письменника Г. Гауптмана “Затоплений дзвін” (1896).
Тестамент

Перша публікація у кн.: М. Грушевський. Sub divo. Оповідання, начерки, замітки. — К., 1918. —  
С. 48–86. У цій публікації зазначений час написання — 1910 рік. 

Автограф невідомий. 
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 222–260.
с. 158 ...клопоти про могилу, похорони, кутю... — кутя або коливо — ритуальна страва для душ 

померлих. Звичай готувати коливо на поминальний обід зберігся в Україні дотепер.
с. 163 ... можна собі до безконечности роздумувати над тим, якби ніс Івана Павловича при-

ставити до губ Антона Антоновича — неточна цитата з п’єси “Одруження” М. В. Гоголя (1809–1852), 
слова нареченої Агаф’ї Тихонівни: “Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, 
да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще 
дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай!” (Дія 2, ява 1). 
Вираз вживається як іронічний коментар до чиїх-небудь капризів, нереальних бажань, невиразних мрій.

с. 169 ... ходім від халдеїв і сили ассирійської до Єрусалиму, і оселились тут”... — цитується 
Старий Заповіт, Книга пророка Єремії, 35, 1–12.
Як ми стрічали Новий рік

Перша публікація: Село. — 1911. — № 1.
Автограф невідомий. Датуємо орієнтовно 1910 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 361–367.
с. 179 Уривок із споминів Івана Галайчука — як писав автор у передмові до збірки “З старих 

карток”, “Зомерберґська біжниця являється таким же утвором фантазії, як і розмова з Кривоносом або спо-
мини Галайчука. Автор брав тільки історичну обстанову, але не фабулу”. Дія твору, ймовірно, відбувається 
під час Хмельниччини, однак М. Грушевський подає в оповіді мінімум історичних реалій та прізвищ, які б 
прив’язували дію до конкретного часу, і таким чином досягає узагальнюючого ефекту художнього твору. 
Згадані назви сіл Копили та Іванківці не додають конкретики: Копили є тільки на Полтавщині й ніяк не 
пов’язані з уманською дорогою, а Іванківців в Україні нині є 18. Проте назва “марківська сотня” та топонім 
“Уманська дорога” дають підстави твердити, що герої твору — козаки Черкаського полку, у складі якого 
була така сотня. Полк існував з 1625 до 1686 рр., брав активну участь у польсько-козацьких війнах другої 
половини XVII ст. Можливо, канвою для сюжету оповідання стали події січня 1655 р., коли польське військо 
в спілці з татарами облягло Умань, і Хмельницький з союзними російськими загонами 29 січня прийняли 
важкий, але не вирішальний бій під Охматовим.

“Гей з-за моря, з-за лиману” — не вдалося знайти пісні з таким початком. Натомість є кілька іс-
торичних пісень з першим рядком “Ой з-за гори, з-за лиману...”

с. 180 Батько покійник, нехай царствує, з-під Хотина приніс — тобто з битви під Хотином 
1621 р. між військами Речі Посполитої та Османської імперії, що завершилася перемогою об’єднаних сил 

с. 128 І серед них темно-малинові цвіти-букети деннику на довгих стеблах... — маємо справу з 
подвійною помилкою: помилка друкаря-складача у неправильному прочитанні слова: замість “денник” треба 
“донник” (це російська назва, українська — буркун), і помилка М. Грушевського, який описав квітучий 
іван-чай, — саме ця рослина має “темно-малинові цвіти-букети на довгих стеблах”, переплутавши його з 
буркуном (донником), який цвіте дрібними жовтими або білими квітами.

с. 129 Причукнувши в темнім заглубленню скель... — перша публікація передає цю фразу: “При-
чукнувши в темнім загубленню скель...” Про те, що це помилка, свідчить авторський переклад: “Прикорнувши 
в темном углублении скал...”
Пенати

Перша публікація: ЛНВ. — 1910. — Т. 51. — Кн. ІХ. — С. 412–422, підписана криптонімом М. З. 
Зберігся автограф твору: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 413–430, а також відбитка 

публікації в ЛНВ з кількома стилістичними правками автора: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, 
арк. 151–156. Автограф датовано 30. VI–2. VIII, рік не вказаний автором. Зважаючи на час публікації, 
припускаємо, що це 1910 рік.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 194–211.

с. 132 Пенати — у Стародавньому Римі боги-охоронці домашнього вогнища, культ яких був 
пов’язаний з обожнюванням предків. Кожна римська сім’я мала кількох таких богів-покровителів. У пере-
носному значенні пенати — рідний дім.

с. 136 Трохим Іванович для звичайности, щоб зазначити свою поміч, притримав його драби-
ну... — так цю фразу виправив автор у відбитці публікації. Було: “Трохим Іванович притримав для контенансу 
його драбину двома пальцями...”

с. 137 Наша сім’я визначалася великою релігійністю і я довго виявляв незвичайне прив’язання 
до богослуження і обряду, був в нім незвичайним формалістом і законником — М. Грушевський наділяє 
головного героя низкою особливостей власної біографії. Зокрема, у “Споминах” він говорив про надзвичай-
ну — аж до релігійного аскетизму — побожність матері, а також про свою “гостру полосу релігійності, котру 
я пережив в третім десятку мого життя” (Грушевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 9. — С. 120).

... помережаній чорними бляшаними стяжками... — було: “помережаній бляхою”.

... була моїм талісманом, моїм божищем-покровителем, втіленням опікунчих духів мого 
рідного дому і роду, і я возив її всюди і скрізь, як Еней своїх пенатів, винесених з рідного згари-
ща... — “Купили мені червону скриньку, оббиту залізними пасками, таку, як буває у рекрутів. Дід прислав 
мені на дорогу ікону Спасителя, котру я дійсно з того часу возив з собою скрізь, як Еней своїх пенатів” 
(Грушевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 9. — С. 148).

с. 138 Се був його лярарій... — ларами називали шанованих у Римі добрих духів, що охороняли дім і 
родинне щастя. Дерев’яні, бронзові або мармурові статуетки ларів стояли в так званому ларарії — спеціальній 
полиці біля вогнища у кожному домі. На відміну від пенатів, лари були пов’язані з житлом. Римляни вірили, 
що лари не залишали дому навіть тоді, коли родина змінювала помешкання, тимчасом, як пенати йшли за 
господарями. Батько сім’ї щодня молився ларам, прощався з ними, рушаючи в дорогу, а після повернення 
посилав їм свої вітання. 

Я, правда, не приношу вже їм жертв на календи, нони й іди... — тричі на місяць ларам прино-
сили жертви, під час родинних свят їх увінчували квітами. Календи — в давньоримському календарі назва 
першого дня кожного місяця. Календи, як і нони та іди, застосовували для рахунку днів у місяці: від цих 
трьох, визначених для кожного місяця моментів, дні відраховували назад (наприклад, шостий день перед 
березневими календами і т. д.). Нони (від лат. nonus — дев’ятий, тобто дев’ятий день до ід) — сьомий день 
березня, травня, липня, жовтня і п’ятий день інших місяців. За допомогою нон рахували дні всередині місяця. 
Іди — в давньоримському календарі так називався день посередині місяця. На 15 число іди припадали в 
березні, травні, липні та жовтні; на 13 — в інших восьми місяцях. Після реформи календаря Юлієм Цезарем 
зв’язок між довжиною місяця і числом, на які припадають іди, був загублений.

с. 139 ... старий приклонник блаженного Агурамазди... — Агурамазда — в іранській міфо-
логії верховне божество зороастрійського й ахеменідського пантеонів. Буквальне значення — “господь 
премудрий”.

с. 141 ... приподоблюся тим способом старому Фаррі... — йдеться про біблійного персонажа 
Фарру, батька Авраама (Книга Буття, 11, 26; 31–32).
Комета

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 54. — Кн. V. — С. 284–294, підписана криптонімом М. З. 
Зберігся автограф твору: ЦДІАЛУкраїни. — Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 392–412, датований 

22.VІI/4.VIII 1910 р.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 261–278.
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Сотворили сей чудовий стиль севільського “мудéхару”, чарівні салі Альказару, портики “Дому 
Пілата”... — мудéхар — історико-регіональний стиль в мистецтві середньовічної Іспанії. Походить від назви 
мусульман (арабів і берберів), які підкорилися християнам у період Реконкісти (відвоювання земель у маврів, 
яке закінчилося у 1492 р.). Цих мусульман називали також морисками. У стилі “мудéхар” своєрідно поєднані 
елементи східного і західноєвропейського мистецтва. Альказар (Алькасар) — середньовічний палац-замок 
у Кордові поряд з річкою Гвадалквівір. Будувався у VIII ст. за правління арабських халіфів, згодом був 
однією з головних резиденцій християнських монархів Іспанії. “Дім Пілата” — палац в іспанському місті 
Севілья, названий так тому, що він нібито є копією палацу Понтія Пілата. Збудований наприкінці ХV ст., 
палац поєднав у собі два архітектурні стилі — “мудéхар” і стиль іспанського Ренесансу. До сьогодні він є 
найповажанішим зразком при проектуванні палаців андалузької аристократії.
На горах

Перша публікація у кн.: М. Грушевський. Sub divo. Оповідання, начерки, замітки. — К., 1918. —  
С. 105–111. У цій публікації зазначений час написання — 1912 рік. 

Автограф невідомий. 
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 279–285.
с. 196 Купа буків заціліла на однім з верхів Буківця... — Буківець — гірський хребет Покутських 

Карпат. 
Хіба красної тисини... — йдеться про тис ягідний — хвойне вічнозелене дерево родини тисових. 

Його деревина з чорнобурою серцевиною, важка, міцна, стійка проти гниття, добре полірується; викорис-
товується у меблевій промисловості, машинобудуванні, підводному будівництві. Тис ягідний у давнину був 
поширений на дуже великій території, та майже повністю винищений людиною через свою міцну деревину, 
яка до того ж має сильні бактерицидні властивості — вона вбиває навіть ті мікроорганізми, що є в повітрі. 
Будинок, в якому хоча б стельові балки зроблені з тиса, надійно захищений від хвороботворних інфекцій, 
що надзвичайно цінувалося під час масових епідемій.

... десь-не-десь заціліла купина буків чи яворів по тих Явірниках, Буківцях, Ясенових — Явірник 
або Яворник — гора в Карпатах, висота 1017 м. Розташована у Великоберезнянському районі Закарпат-
ської області. Має видовжену форму довжиною близько 10 км. Схили гори Явірник в основному покриті 
деревами бука та явора, також є хвойні дерева. Ясеновець — гора висотою 1600 м у Міжгірському р-ні 
Закарпатської області.
У Святої Софії

Перша публікація: ЛНВ. — 1913. — Т. 62. — Кн. IV. — С. 1–18, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. Датуємо приблизно 1913 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 289–314.
Герої цього оповідання з часів Київської Русі (княжна Предслава, смоленський княжич), як і інших 

літературних творів М. Грушевського на історичні теми, — вигадані, однак сюжет розгортається на фоні 
ретельно виписаних достовірних історичних деталей. Зрозуміло, що в коментарі йдеться лише про реальні 
події та постаті.

с. 200 ... що провадив до собору — йдеться про собор Святої Софії, Премудрості Божої — Софію 
Київську, Софійський Собор — християнський собор у центрі Києва, пам’ятка української архітектури і 
монументального живопису ХІ–ХVIII ст., одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. На-
лежить до найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

... з Старого города на Печерськ і Подол... — названі райони Києва, які є найстарішою частиною 
міста. Старий Київ (Старе місто, також в історичних джерелах — Верхнє місто) — історична місцевість 
у центрі Києва; орієнтовні межі — Андріївська церква, Володимирська гірка, Майдан Незалежності, Зо-
лоті ворота, Львівська площа. Охоплює літописні міста Ярослава, Володимира. Печерськ розташований 
між Липками, Кловом, Звіринцем і Дніпровими схилами. Назва — від печер Києво-Печерської лаври, 
заснованої в 1051 р., що існують з найдавніших часів. Почав формуватись у ХІІ ст. як Печерське поселення 
довкола лаври і на місці колишнього села Берестове. Подíл — низинна частина історичного центра міста, 
стародавній район ремісників і річковиків. Лежить вздовж правого берега Дніпра і Київської гавані, попід 
горами Старокиївською, Замковою, Щекавицею і Юрковицею. 

Замурована стара митрополича брама... — йдеться про т. зв. браму Заборовського — західний 
(з боку Золотих воріт) парадний в’їзд до резиденції київських митрополитів на території Софійського 
собору у Києві, пам’ятку архітектури національного значення ХVIII ст., один із найяскравіших зразків 
українського бароко. Споруджена 1746 р. під час масштабних реставраційно-будівельних робіт на тери-
торії Софії Київської, — ймовірно, архітектором Йоганом Шеделем. Замовник — київський митрополит 
Рафаїл Заборовський, знавець та любитель мистецтва, іменем якого і названо пам’ятку. У ХІХ ст. під час 
будівельного буму брама опинилася у глухому провулку, рівень землі біля неї підвищився на метр. Через це 
у 1822–1823 рр. пам’ятка була майже повністю розібрана, арка збереженого східного фасаду замурована 

Речі Посполитої та українського козацтва. Величезний вклад у знищення турецької армії під Хотином 
зробили запорізькі козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним.

А як в 38-ім році під Потоцького йшов... — згадується Станіслав “Ревера” Потоцький 
(1579–1667) — польський воєначальник і державний діяч, у 1638–1648 рр. був воєводою Подільським. 
Українські землі, які входили до складу Речі Посполитої, воєводства існували до кінця XVIIІ ст. Воєвода 
поєднував адміністративну і військову функції. 

с. 181 ... мало бути весілля отсе саме у м’ясоїд... — тобто у період, коли за православним церковним 
статутом дозволена м’ясна їжа; зазвичай це час після якого-небудь посту. Судячи за змістом оповідання, 
йдеться про час після Різдвяного посту. У селянському побуті раніше саме м’ясоїди були порою весіль.

Прийшли Маланки... — свято Маланки відзначають напередодні Нового року (31 грудня — за 
старим стилем, 13 січня — за новим), ще його називають Щедрим вечором, або Щедрою (Другою) кутею.

... посидимо тут і до Петрівок... — Петрів піст (у народі — Петрівка) присвячений апостолам 
Петру і Павлу. Закінчується завжди 12 липня, у день святкування пам’яті святих апостолів, а початок його 
залежить від Пасхи. Розпочинається він тоді, коли завершується пасхальне коло богослужінь, тобто через 
тиждень після дня Святої Тройці, у понеділок. Тому коли Великдень ранній, то й Петрів піст довгий, а коли 
пізній — коротший; його тривалість може бути від 8 днів до 6 тижнів.
Біжниця в Зомерберґу

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 56. — Кн. Х. — С. 75–88, підписана криптонімом М. З. 
Зберігся чистовий (з невеликими вставками) автограф твору з первісною назвою “Червона пляма”: 

ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1.  спр. 262, арк. 34–57. Саме з цим текстом працювали складачі жур-
налу, де вперше друкувалося оповідання, для них на першій сторінці автографа запис олівцем про шрифт: 
“широкий корпус”. У тій же архівній справі (арк. 58–64) збереглися аркуші з журнальною публікацією 
твору без жодних поміток чи виправлень.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 338–360. 

с. 183 Зомерберґ, маленьке глухе швабське місто... — у сучасній Німеччині так називається гора 
(Sommerberg, тобто Літня гора) на околиці курортного містечка Бад Вільбад (40 км від курорту Баден-
Баден), входить до гірського масиву Шварцвальд на південному заході Німеччини.

... зазначені в Бедекері... — Карл Бедекер (1801–1859) — німецький видавець, автор перших 
путівників, тому його прізвище певний час використовували як загальну назву туристичних довідників.

с. 187 ... разом з свіжим подувом снігових верхів Сієри Невади... — Сьєрра-Невада — гірський 
масив Іспанії, найвища центральна частина Кордільєрів з низкою вершин висотою понад 3 тис. м над рівнем 
моря.

... де Ізраїль по довгих блуканнях ще раз знайшов захист і спочинок... — назва “Ізраїль” вжита в 
розумінні “єврейський народ”, який неодноразово воював з близькими і далекими сусідами, а також потрапляв 
у полон. Так, з 598 по 539 рр. до н. е. в історії єврейського народу був т. зв. Вавілонський полон — збірна 
назва серії насильницьких переселень в Вавілонію значної частини єврейського населення Іудейського цар-
ства. Це привело до появи великої єврейської діаспори і стало поворотним пунктом у розвитку єврейської 
релігійно-національної свідомості. Саме тоді чимало жителів Іудеї переселилися до Іспанії. Побутує думка, 
що місто Гранада — адміністративний центр одноіменної провінції на півдні Іспанії — була заснована саме 
євреями. У 929–1031 рр. єврейська община Гранади була однією з найзначніших у Іспанії. З розпадом 
Кордовського халіфату в XI ст. вона стала незалежним феодальним володінням, у якому євреї становили 
більшість населення й відігравали важливу роль в адміністративному управлінні. У 1492 р. Гранаду завоювали 
іспанці й був виданий указ про вигнання євреїв із Іспанії.

... сі благословенні краї, освячені пам’яттю стільких учених, поетів і артистів, що невми-
рущою славою прикрасили ізраїльський нарід — у християнській Іспанії євреї піддавалися постійним 
переслідуванням і тому привітно зустріли арабів, відомих більшою релігійною терпимістю. Навала маврів у 
711 р. відкриває нову сторінку в історії іспанської культури і має назву “період злиття культур” — це час 
взаємного впливу мусульманської, християнської та єврейської традицій. Єврейська громада якнайкраще 
відповідала колонізаторським устремлінням арабських завойовників, тому араби не чинили перешкод її 
розвитку. Незабаром не залишилося жодної області господарського, політичного і громадського життя, 
де б євреї не проявили свій розум та енергію. Вони займалися землеробством, внутрішньою і зовнішньою 
торгівлею, ремеслами, дипломатією, медициною. Євреї були економічними, політичними і навіть військовими 
радниками при дворах арабських правителів. Особливо виразний слід цього періоду залишився у архітектурі.

с. 191 Найкращий цвіт мавританської творчості — салі Альгамбри... — йдеться про архі-
тектурно-парковий ансамбль Гранади, який був урядовою резиденцією мусульманських володарів у ХІІІ–
ХV ст. Палац збудували арабські архітектори. Внутрішні дворики, переходи, фонтани й басейни гармонійно 
сполучаються один з одним. Керамічні кахлі, різьба по каменю й дереву, вигадливі рослинні орнаменти й 
арабська в’язь уворюють пишне декоративне оздоблення арок, колон і вікон. Альгамбра вважається най-
вищим досягненням мавританської культури у Західній Європі.
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Сотворили сей чудовий стиль севільського “мудéхару”, чарівні салі Альказару, портики “Дому 
Пілата”... — мудéхар — історико-регіональний стиль в мистецтві середньовічної Іспанії. Походить від назви 
мусульман (арабів і берберів), які підкорилися християнам у період Реконкісти (відвоювання земель у маврів, 
яке закінчилося у 1492 р.). Цих мусульман називали також морисками. У стилі “мудéхар” своєрідно поєднані 
елементи східного і західноєвропейського мистецтва. Альказар (Алькасар) — середньовічний палац-замок 
у Кордові поряд з річкою Гвадалквівір. Будувався у VIII ст. за правління арабських халіфів, згодом був 
однією з головних резиденцій християнських монархів Іспанії. “Дім Пілата” — палац в іспанському місті 
Севілья, названий так тому, що він нібито є копією палацу Понтія Пілата. Збудований наприкінці ХV ст., 
палац поєднав у собі два архітектурні стилі — “мудéхар” і стиль іспанського Ренесансу. До сьогодні він є 
найповажанішим зразком при проектуванні палаців андалузької аристократії.
На горах

Перша публікація у кн.: М. Грушевський. Sub divo. Оповідання, начерки, замітки. — К., 1918. —  
С. 105–111. У цій публікації зазначений час написання — 1912 рік. 

Автограф невідомий. 
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 279–285.
с. 196 Купа буків заціліла на однім з верхів Буківця... — Буківець — гірський хребет Покутських 

Карпат. 
Хіба красної тисини... — йдеться про тис ягідний — хвойне вічнозелене дерево родини тисових. 

Його деревина з чорнобурою серцевиною, важка, міцна, стійка проти гниття, добре полірується; викорис-
товується у меблевій промисловості, машинобудуванні, підводному будівництві. Тис ягідний у давнину був 
поширений на дуже великій території, та майже повністю винищений людиною через свою міцну деревину, 
яка до того ж має сильні бактерицидні властивості — вона вбиває навіть ті мікроорганізми, що є в повітрі. 
Будинок, в якому хоча б стельові балки зроблені з тиса, надійно захищений від хвороботворних інфекцій, 
що надзвичайно цінувалося під час масових епідемій.

... десь-не-десь заціліла купина буків чи яворів по тих Явірниках, Буківцях, Ясенових — Явірник 
або Яворник — гора в Карпатах, висота 1017 м. Розташована у Великоберезнянському районі Закарпат-
ської області. Має видовжену форму довжиною близько 10 км. Схили гори Явірник в основному покриті 
деревами бука та явора, також є хвойні дерева. Ясеновець — гора висотою 1600 м у Міжгірському р-ні 
Закарпатської області.
У Святої Софії

Перша публікація: ЛНВ. — 1913. — Т. 62. — Кн. IV. — С. 1–18, підписана криптонімом М. З. 
Автограф невідомий. Датуємо приблизно 1913 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 289–314.
Герої цього оповідання з часів Київської Русі (княжна Предслава, смоленський княжич), як і інших 

літературних творів М. Грушевського на історичні теми, — вигадані, однак сюжет розгортається на фоні 
ретельно виписаних достовірних історичних деталей. Зрозуміло, що в коментарі йдеться лише про реальні 
події та постаті.

с. 200 ... що провадив до собору — йдеться про собор Святої Софії, Премудрості Божої — Софію 
Київську, Софійський Собор — християнський собор у центрі Києва, пам’ятка української архітектури і 
монументального живопису ХІ–ХVIII ст., одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. На-
лежить до найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

... з Старого города на Печерськ і Подол... — названі райони Києва, які є найстарішою частиною 
міста. Старий Київ (Старе місто, також в історичних джерелах — Верхнє місто) — історична місцевість 
у центрі Києва; орієнтовні межі — Андріївська церква, Володимирська гірка, Майдан Незалежності, Зо-
лоті ворота, Львівська площа. Охоплює літописні міста Ярослава, Володимира. Печерськ розташований 
між Липками, Кловом, Звіринцем і Дніпровими схилами. Назва — від печер Києво-Печерської лаври, 
заснованої в 1051 р., що існують з найдавніших часів. Почав формуватись у ХІІ ст. як Печерське поселення 
довкола лаври і на місці колишнього села Берестове. Подíл — низинна частина історичного центра міста, 
стародавній район ремісників і річковиків. Лежить вздовж правого берега Дніпра і Київської гавані, попід 
горами Старокиївською, Замковою, Щекавицею і Юрковицею. 

Замурована стара митрополича брама... — йдеться про т. зв. браму Заборовського — західний 
(з боку Золотих воріт) парадний в’їзд до резиденції київських митрополитів на території Софійського 
собору у Києві, пам’ятку архітектури національного значення ХVIII ст., один із найяскравіших зразків 
українського бароко. Споруджена 1746 р. під час масштабних реставраційно-будівельних робіт на тери-
торії Софії Київської, — ймовірно, архітектором Йоганом Шеделем. Замовник — київський митрополит 
Рафаїл Заборовський, знавець та любитель мистецтва, іменем якого і названо пам’ятку. У ХІХ ст. під час 
будівельного буму брама опинилася у глухому провулку, рівень землі біля неї підвищився на метр. Через це 
у 1822–1823 рр. пам’ятка була майже повністю розібрана, арка збереженого східного фасаду замурована 

Речі Посполитої та українського козацтва. Величезний вклад у знищення турецької армії під Хотином 
зробили запорізькі козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним.

А як в 38-ім році під Потоцького йшов... — згадується Станіслав “Ревера” Потоцький 
(1579–1667) — польський воєначальник і державний діяч, у 1638–1648 рр. був воєводою Подільським. 
Українські землі, які входили до складу Речі Посполитої, воєводства існували до кінця XVIIІ ст. Воєвода 
поєднував адміністративну і військову функції. 

с. 181 ... мало бути весілля отсе саме у м’ясоїд... — тобто у період, коли за православним церковним 
статутом дозволена м’ясна їжа; зазвичай це час після якого-небудь посту. Судячи за змістом оповідання, 
йдеться про час після Різдвяного посту. У селянському побуті раніше саме м’ясоїди були порою весіль.

Прийшли Маланки... — свято Маланки відзначають напередодні Нового року (31 грудня — за 
старим стилем, 13 січня — за новим), ще його називають Щедрим вечором, або Щедрою (Другою) кутею.

... посидимо тут і до Петрівок... — Петрів піст (у народі — Петрівка) присвячений апостолам 
Петру і Павлу. Закінчується завжди 12 липня, у день святкування пам’яті святих апостолів, а початок його 
залежить від Пасхи. Розпочинається він тоді, коли завершується пасхальне коло богослужінь, тобто через 
тиждень після дня Святої Тройці, у понеділок. Тому коли Великдень ранній, то й Петрів піст довгий, а коли 
пізній — коротший; його тривалість може бути від 8 днів до 6 тижнів.
Біжниця в Зомерберґу

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 56. — Кн. Х. — С. 75–88, підписана криптонімом М. З. 
Зберігся чистовий (з невеликими вставками) автограф твору з первісною назвою “Червона пляма”: 

ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1.  спр. 262, арк. 34–57. Саме з цим текстом працювали складачі жур-
налу, де вперше друкувалося оповідання, для них на першій сторінці автографа запис олівцем про шрифт: 
“широкий корпус”. У тій же архівній справі (арк. 58–64) збереглися аркуші з журнальною публікацією 
твору без жодних поміток чи виправлень.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-
черки, замітки, історичні образи... — С. 338–360. 

с. 183 Зомерберґ, маленьке глухе швабське місто... — у сучасній Німеччині так називається гора 
(Sommerberg, тобто Літня гора) на околиці курортного містечка Бад Вільбад (40 км від курорту Баден-
Баден), входить до гірського масиву Шварцвальд на південному заході Німеччини.

... зазначені в Бедекері... — Карл Бедекер (1801–1859) — німецький видавець, автор перших 
путівників, тому його прізвище певний час використовували як загальну назву туристичних довідників.

с. 187 ... разом з свіжим подувом снігових верхів Сієри Невади... — Сьєрра-Невада — гірський 
масив Іспанії, найвища центральна частина Кордільєрів з низкою вершин висотою понад 3 тис. м над рівнем 
моря.

... де Ізраїль по довгих блуканнях ще раз знайшов захист і спочинок... — назва “Ізраїль” вжита в 
розумінні “єврейський народ”, який неодноразово воював з близькими і далекими сусідами, а також потрапляв 
у полон. Так, з 598 по 539 рр. до н. е. в історії єврейського народу був т. зв. Вавілонський полон — збірна 
назва серії насильницьких переселень в Вавілонію значної частини єврейського населення Іудейського цар-
ства. Це привело до появи великої єврейської діаспори і стало поворотним пунктом у розвитку єврейської 
релігійно-національної свідомості. Саме тоді чимало жителів Іудеї переселилися до Іспанії. Побутує думка, 
що місто Гранада — адміністративний центр одноіменної провінції на півдні Іспанії — була заснована саме 
євреями. У 929–1031 рр. єврейська община Гранади була однією з найзначніших у Іспанії. З розпадом 
Кордовського халіфату в XI ст. вона стала незалежним феодальним володінням, у якому євреї становили 
більшість населення й відігравали важливу роль в адміністративному управлінні. У 1492 р. Гранаду завоювали 
іспанці й був виданий указ про вигнання євреїв із Іспанії.

... сі благословенні краї, освячені пам’яттю стільких учених, поетів і артистів, що невми-
рущою славою прикрасили ізраїльський нарід — у християнській Іспанії євреї піддавалися постійним 
переслідуванням і тому привітно зустріли арабів, відомих більшою релігійною терпимістю. Навала маврів у 
711 р. відкриває нову сторінку в історії іспанської культури і має назву “період злиття культур” — це час 
взаємного впливу мусульманської, християнської та єврейської традицій. Єврейська громада якнайкраще 
відповідала колонізаторським устремлінням арабських завойовників, тому араби не чинили перешкод її 
розвитку. Незабаром не залишилося жодної області господарського, політичного і громадського життя, 
де б євреї не проявили свій розум та енергію. Вони займалися землеробством, внутрішньою і зовнішньою 
торгівлею, ремеслами, дипломатією, медициною. Євреї були економічними, політичними і навіть військовими 
радниками при дворах арабських правителів. Особливо виразний слід цього періоду залишився у архітектурі.

с. 191 Найкращий цвіт мавританської творчості — салі Альгамбри... — йдеться про архі-
тектурно-парковий ансамбль Гранади, який був урядовою резиденцією мусульманських володарів у ХІІІ–
ХV ст. Палац збудували арабські архітектори. Внутрішні дворики, переходи, фонтани й басейни гармонійно 
сполучаються один з одним. Керамічні кахлі, різьба по каменю й дереву, вигадливі рослинні орнаменти й 
арабська в’язь уворюють пишне декоративне оздоблення арок, колон і вікон. Альгамбра вважається най-
вищим досягненням мавританської культури у Західній Європі.
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цеглою, а прилеглий митрополичий двір перетворений у сад. У 1990 р. комплекс ансамблю Софії Київської 
занесено до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Станом на 2011 р. триває відтворення брами у 
первісному вигляді.

с. 201 ... на осяяну легендою віків “Нерушиму Стіну” — “Нерушима стіна” — мозаїчна ікона Божої 
Матері в Софіївському соборі у Києві. Упродовж століть Софійський собор не раз руйнували, грабували, 
а більшовики хотіли підірвати вибухівкою цю святиню. Але через усі спустошення і перебудови незмінною 
залишилась одна вівтарна частина із велетенською — і талантом, і розмірами — мозаїчною іконою Божої 
Матері. Її освячено 1049 р. Діву Марію, а в Її особі всю Церкву, ще в старозавітних пророцтвах порівнювали 
з міцним муром, а в Акафісті Пресвятій Богородиці (VIІ ст.) про Неї сказано: “Радуйся, Стовпе непохитний 
Церкви Христової; радуйся, держави Нерушима Стіно”. Оскільки ж у Софійському храмі Києва збереглася 
незмінною саме стіна з образом Непорочної, то його стали називати “Нерушимою Стіною” і в цьому розумінні.

... велетенський образ Богородиці-Оранти... — Оранта (від лат. orans — той, що молиться) — 
один із основних типів зображення Божої Матері. Йдеться про мозаїчний образ Богоматері Оранти ХІ ст. 
у соборі Київської Софії: Діва Марія зображена у надвівтарній частині на загальному мозаїчному фоні, 
вважається шедевром мистецтва мозаїки, виконаної зі смальти — малих кубиків різнокольорового скла. 
Мозаїка має 6 метрів у висоту. Унікальність зображення полягає в тому, що воно виконане на внутрішній 
поверхні купола Собору, і з різних точок Оранта виглядає зображеною у різних позах — стоячи, схилившись 
у молитві чи на колінах.

Від самого фундатора сеї стіни, старого князя Ярослава, до великого Романа... — згадано 
київського князя Ярослава Володимировича (Мудрого; бл. 983–1054), який вважається основополож-
ником Софії Київської, та Романа ІІ Мстиславича (бл. 1152–1205) з династії Рюриковичів — засно-
вника Галицько-Волинського князівства. Вершиною його політичних успіхів було взяття Києва у 1204 р. та 
включення його у сферу своїх впливів. Вважався сучасниками наймогутнішим з усіх руських князів кінця 
ХІІ — початку ХІІІ ст.

с. 202 ... чотириста літ пізніше великий гетьман... — тобто Богдан Хмельницький, який після 
знаменитих військових перемог 1648 р. мав тріумфальний прийом у Києві, де його всі вітали як “Мойсея, 
спасителя, збавителя і свободителя народу руського з неволі ляцької”.

“Бог посеред його, і не подвижеться, поможе йому Бог завтра з раннього рана” — йдеться про 
посвятний напис давньогрецькою мовою над зображенням Оранти — шостий вірш сорок п’ятого псалма Дави-
да. Увесь псалом побудований на контрасті двох образів: світового хаосу і непорушного Богохранимого града.

 с. 204 ... історія про Йоасафа, царевича індійського, і старця Варлаама — стародавня індійська 
легенда, першоджерело якої взяте із санскритського тексту, де описане житіє Будди; в результаті багато-
разового редагування змісту перетворилася у християнську історію. Грецький варіант повісті розповідає про 
життя царевича Йоасафа, якого батько, могутній індійський цар Авенір, бажаючи запобігти пророцтвам 
гороскопа, виховує самотньо в палаці в оточенні гарних слуг. Царевич не повинен був ніколи бачити горе й 
страждання, не міг залишити палац, а найголовніше — не повинен був дізнатися про існування християн-
ської віри. За легендою, Йоасаф згодом стає сподвижником християнства. Дослідження літературної історії 
старохристиянського духовного роману про Варлаама і Йоасафа було темою докторської дисертації Івана 
Франка, яку він захистив у 1893 р.

... ігумен святого Дмитра... — тобто ігумен київського монастиря, зведеного на честь великомученика 
Дмитра Солунського. Цей монастир, відомий згодом як Михайлівський Золотоверхий, збудував до початку 
70-х років ХI ст. син Ярослава Мудрого великий князь Ізяслав, у хрещенні Дмитро (1024–1078). Пізніше 
(1108–1113) князь Святополк (у святому хрещенні Михайло) звів поряд церкву на честь свого небесного 
патрона архистратига Михаїла. Під час монгольської навали 1240 р. монастир був пограбований, будівля 
пошкоджена, а у 1496 р. відроджений і перейменований з монастиря св. Димитрія на монастир св. Миха-
їла, відповідно до назви церкви, збудованої поряд. Мозаїчна ікона святого Дмитра Солунського із собору 
Дмитрівського монастиря збереглася до наших днів і перебуває в Росії у Державній Третьяковській галереї.

с. 207 ... жіноча половина двору “Ольжин терем” — ця назва походить від імені київської княгині 
Ольги (бл. 890–969), дружини князя Ігоря. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава 
(до кінця 50-х років X ст.).

с. 211 Княжич жив у печері великого Никона... — (Никон Печерський, Никон Тмутороканський; 
р. н. невід. – 1088) — православний святий, преподобний, церковно-політичний діяч Київської Русі, 
літописець. Не пізніше 1058 р. поселився разом з Антонієм Печерським у печері на березі Дніпра. Никон 
був найпершим пострижеником Антонія і мав сан священика, його авторитет був дуже великий. Никон по-
стриг у ченці двох знатних вельмож — боярського сина Варлаама і князівського управителя Єфрема. Це 
викликало гнів князя Ізяслава, який хотів ув’язнити Никона. Преподобний змушений був залишити монастир 
і у 1061 р. піти в далеку Тмуторокань. Там він будує церкву Святої Богородиці й засновує монастир, який 
сучасники порівнювали з Києво-Печерським. Після повернення в Київ — ігумен Києво-Печерської лаври 
(1078–1088). За час ігуменства Никона був прикрашений мозаїкою і розписаний фресками Успенський собор.

... банька летського монастиря... — тобто монастиря над річкою Альтою (Льта, Льтиця, Ольта) 
на місці, де нібито був убитий князь Борис. Де саме це місце, дотепер невідомо, одна з версій — що це 

сталося поблизу сучасного Борисполя. У цьому випадку герой оповідання справді з Дніпрових схилів міг 
бачити лівобережні села та їхні церкви.
Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції

Перша публікація у кн.: Грушевський М. З старих карток: Оповідання. — К., 1918. — С. 30–53. 
Автограф невідомий. Авторська дата написання подана у першодруці — 1914 рік.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 315–337.
с. 215 ... з ринків Константинополю, Смирни й Александрії... — Константинопoль, або Цар-

город — місто на європейському березі Босфора (тепер — Стамбул). Смирна — античне місто, одне з 
найстаріших древньоримських міст у Малій Азії. Сьогодні руїни міста розташовані на території турецького 
міста Ізмір. Александрія — головний порт і друге за величиною та економічним значенням місто Єгипту, 
на західному березі дельти річки Ніл.

... не можна протовпиться на Ріальто — йдеться про один із найвідоміших мостів у Венеції через 
Гранд-канал. Збудований у 1588–1592 рр. і зберігся у такому вигляді до сьогодні. На мосту розташовано 
24 лавки, розділені в центрі двома арками.

... обіцюючи своїм клієнткам чари Зобеїди і принади Роксоляни... — Зобеїда — прекрасна дру-
жина султана Шахріяра, персонаж східного казкового циклу “Тисяча і одна ніч”. Роксоляна — Лісовська 
Анастасія Гаврилівна (бл. 1506–1558, деякі дослідники називають 1561 або 1563) — улюблена 
дружина султана Османської імперії Сулеймана І Пишного, за однією версією — дочка священика з міста 
Рогатин Івано-Франківської області, за іншою — з містечка Чемерівці Хмельницької області. У 1518 р. 
під час нападу на місто полонена кримськими татарами. Згодом потрапила до султанського гарему. Як 
дружина Сулеймана І Пишного, мала великий вплив на чоловіка й османську політику. Славилася своєю 
вродою і розумом.

... умер дуже рано в кіпрським поході... — йдеться про Третій хрестовий похід (1189–1192), який 
був ініційований папою Григорієм VIII і після його смерті продовжений Климентом III. Наслідком походу 
стало загарбання фортеці Акри та острова Кіпр, де було утворене Кіпрське королівство. 

с. 218 ... пограничний з Романьєю... — Романья — історичний регіон на півночі Італії.
с. 220 ... посаджено в замок Ангела... — замок Святого Ангела — архітектурна пам’ятка Риму, 

збудована у ІІ ст. н. е. Була спочатку гробницею, потім замком, резиденцією пап, сховищем їх цінностей і 
одночасно в’язницею. У середні віки здобув славу найжорстокішої катівні католицької церкви. Нині є музеєм.

Гаета — муніципалітет в Італії, провінція Лаціо.
с. 223 ... носив титул дуки атенського... — тобто правителя Герцогства Афінського — держави 

хрестоносців, створеної у 1205 р. на території сучасної Греції. Існувала до 1456 р.
... під час мусульманського свята байраму... — курбан-байрам — свято жертвопринесення, одне з 

двох головних свят мусульман. Свято починається за 70 днів після закінчення посту урази, в день закінчення 
Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

с. 225 ...відвіз її до Леванту, до свого двору, що мав коло Сестрі — Левант — загальна назва 
країн, розташованих у східній частині Середземноморського регіону, у вузькому значенні — Сирія та Ліван. 
В основному назву Левант вживають як поетичну. М. Грушевський, проте, має тут на увазі містечко Сестрі-
Леванте — муніципалітет в Італії у регіоні Лігурія, за 40 км на південний схід від Генуї.

с. 226 ... через Реджіо, Мантову і Падову... — італійські міста на півночі країни. М. Грушевський 
вживає назви наближено до італійського написання, тепер у розмовній українській мові більш поширені 
варіанти “Мантуя”, “Падуя”.

Мадонна del Orto — церква у Венеції. Відома насамперед тим, що в ній розміщені кілька картин і 
гробниця відомого італійського художника епохи пізнього Відродження Тінторетто (1518–1594), який 
був прихожанином цього храму.
Розмова з Кривоносом

Перша публікація у кн.: Грушевський М. З старих карток: Оповідання. — К., 1918. — С. 86–95. 
Автограф невідомий. Авторська дата написання подана у першодруці — 1914 рік.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 368–376.
Максим Кривоніс (?–1648) — український військовий діяч періоду Хмельниччини, лисянський 

полковник, один із керівників козацько-селянських повстань в Україні. Був учасником Корсунської битви, 
літньої подільської кампанії та осінньої волинсько-галицької кампанії Хмельницького 1648 р. Відомий 
також під прізвиськом Перебийніс. Біографічні дані про Кривоноса дуже бідні. Про його життя до початку 
повстання звісток немає, справжнє його прізвище невідоме. Згідно з однією з версій, він з селянської (інша 
версія, що з попівської) родини з села Вільшанка (підписувався “Максим Вільшанський”), або Острога. 

с. 228 ... вставала панорама Чорної гори, верхи Спиць, Великі Ребра... — йдеться про Чорного-
ру — найвищий гірський масив Українських Карпат, розташований у межах Закарпатської та Івано-Франків-
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цеглою, а прилеглий митрополичий двір перетворений у сад. У 1990 р. комплекс ансамблю Софії Київської 
занесено до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Станом на 2011 р. триває відтворення брами у 
первісному вигляді.

с. 201 ... на осяяну легендою віків “Нерушиму Стіну” — “Нерушима стіна” — мозаїчна ікона Божої 
Матері в Софіївському соборі у Києві. Упродовж століть Софійський собор не раз руйнували, грабували, 
а більшовики хотіли підірвати вибухівкою цю святиню. Але через усі спустошення і перебудови незмінною 
залишилась одна вівтарна частина із велетенською — і талантом, і розмірами — мозаїчною іконою Божої 
Матері. Її освячено 1049 р. Діву Марію, а в Її особі всю Церкву, ще в старозавітних пророцтвах порівнювали 
з міцним муром, а в Акафісті Пресвятій Богородиці (VIІ ст.) про Неї сказано: “Радуйся, Стовпе непохитний 
Церкви Христової; радуйся, держави Нерушима Стіно”. Оскільки ж у Софійському храмі Києва збереглася 
незмінною саме стіна з образом Непорочної, то його стали називати “Нерушимою Стіною” і в цьому розумінні.

... велетенський образ Богородиці-Оранти... — Оранта (від лат. orans — той, що молиться) — 
один із основних типів зображення Божої Матері. Йдеться про мозаїчний образ Богоматері Оранти ХІ ст. 
у соборі Київської Софії: Діва Марія зображена у надвівтарній частині на загальному мозаїчному фоні, 
вважається шедевром мистецтва мозаїки, виконаної зі смальти — малих кубиків різнокольорового скла. 
Мозаїка має 6 метрів у висоту. Унікальність зображення полягає в тому, що воно виконане на внутрішній 
поверхні купола Собору, і з різних точок Оранта виглядає зображеною у різних позах — стоячи, схилившись 
у молитві чи на колінах.

Від самого фундатора сеї стіни, старого князя Ярослава, до великого Романа... — згадано 
київського князя Ярослава Володимировича (Мудрого; бл. 983–1054), який вважається основополож-
ником Софії Київської, та Романа ІІ Мстиславича (бл. 1152–1205) з династії Рюриковичів — засно-
вника Галицько-Волинського князівства. Вершиною його політичних успіхів було взяття Києва у 1204 р. та 
включення його у сферу своїх впливів. Вважався сучасниками наймогутнішим з усіх руських князів кінця 
ХІІ — початку ХІІІ ст.

с. 202 ... чотириста літ пізніше великий гетьман... — тобто Богдан Хмельницький, який після 
знаменитих військових перемог 1648 р. мав тріумфальний прийом у Києві, де його всі вітали як “Мойсея, 
спасителя, збавителя і свободителя народу руського з неволі ляцької”.

“Бог посеред його, і не подвижеться, поможе йому Бог завтра з раннього рана” — йдеться про 
посвятний напис давньогрецькою мовою над зображенням Оранти — шостий вірш сорок п’ятого псалма Дави-
да. Увесь псалом побудований на контрасті двох образів: світового хаосу і непорушного Богохранимого града.

 с. 204 ... історія про Йоасафа, царевича індійського, і старця Варлаама — стародавня індійська 
легенда, першоджерело якої взяте із санскритського тексту, де описане житіє Будди; в результаті багато-
разового редагування змісту перетворилася у християнську історію. Грецький варіант повісті розповідає про 
життя царевича Йоасафа, якого батько, могутній індійський цар Авенір, бажаючи запобігти пророцтвам 
гороскопа, виховує самотньо в палаці в оточенні гарних слуг. Царевич не повинен був ніколи бачити горе й 
страждання, не міг залишити палац, а найголовніше — не повинен був дізнатися про існування християн-
ської віри. За легендою, Йоасаф згодом стає сподвижником християнства. Дослідження літературної історії 
старохристиянського духовного роману про Варлаама і Йоасафа було темою докторської дисертації Івана 
Франка, яку він захистив у 1893 р.

... ігумен святого Дмитра... — тобто ігумен київського монастиря, зведеного на честь великомученика 
Дмитра Солунського. Цей монастир, відомий згодом як Михайлівський Золотоверхий, збудував до початку 
70-х років ХI ст. син Ярослава Мудрого великий князь Ізяслав, у хрещенні Дмитро (1024–1078). Пізніше 
(1108–1113) князь Святополк (у святому хрещенні Михайло) звів поряд церкву на честь свого небесного 
патрона архистратига Михаїла. Під час монгольської навали 1240 р. монастир був пограбований, будівля 
пошкоджена, а у 1496 р. відроджений і перейменований з монастиря св. Димитрія на монастир св. Миха-
їла, відповідно до назви церкви, збудованої поряд. Мозаїчна ікона святого Дмитра Солунського із собору 
Дмитрівського монастиря збереглася до наших днів і перебуває в Росії у Державній Третьяковській галереї.

с. 207 ... жіноча половина двору “Ольжин терем” — ця назва походить від імені київської княгині 
Ольги (бл. 890–969), дружини князя Ігоря. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава 
(до кінця 50-х років X ст.).

с. 211 Княжич жив у печері великого Никона... — (Никон Печерський, Никон Тмутороканський; 
р. н. невід. – 1088) — православний святий, преподобний, церковно-політичний діяч Київської Русі, 
літописець. Не пізніше 1058 р. поселився разом з Антонієм Печерським у печері на березі Дніпра. Никон 
був найпершим пострижеником Антонія і мав сан священика, його авторитет був дуже великий. Никон по-
стриг у ченці двох знатних вельмож — боярського сина Варлаама і князівського управителя Єфрема. Це 
викликало гнів князя Ізяслава, який хотів ув’язнити Никона. Преподобний змушений був залишити монастир 
і у 1061 р. піти в далеку Тмуторокань. Там він будує церкву Святої Богородиці й засновує монастир, який 
сучасники порівнювали з Києво-Печерським. Після повернення в Київ — ігумен Києво-Печерської лаври 
(1078–1088). За час ігуменства Никона був прикрашений мозаїкою і розписаний фресками Успенський собор.

... банька летського монастиря... — тобто монастиря над річкою Альтою (Льта, Льтиця, Ольта) 
на місці, де нібито був убитий князь Борис. Де саме це місце, дотепер невідомо, одна з версій — що це 

сталося поблизу сучасного Борисполя. У цьому випадку герой оповідання справді з Дніпрових схилів міг 
бачити лівобережні села та їхні церкви.
Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції

Перша публікація у кн.: Грушевський М. З старих карток: Оповідання. — К., 1918. — С. 30–53. 
Автограф невідомий. Авторська дата написання подана у першодруці — 1914 рік.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 315–337.
с. 215 ... з ринків Константинополю, Смирни й Александрії... — Константинопoль, або Цар-

город — місто на європейському березі Босфора (тепер — Стамбул). Смирна — античне місто, одне з 
найстаріших древньоримських міст у Малій Азії. Сьогодні руїни міста розташовані на території турецького 
міста Ізмір. Александрія — головний порт і друге за величиною та економічним значенням місто Єгипту, 
на західному березі дельти річки Ніл.

... не можна протовпиться на Ріальто — йдеться про один із найвідоміших мостів у Венеції через 
Гранд-канал. Збудований у 1588–1592 рр. і зберігся у такому вигляді до сьогодні. На мосту розташовано 
24 лавки, розділені в центрі двома арками.

... обіцюючи своїм клієнткам чари Зобеїди і принади Роксоляни... — Зобеїда — прекрасна дру-
жина султана Шахріяра, персонаж східного казкового циклу “Тисяча і одна ніч”. Роксоляна — Лісовська 
Анастасія Гаврилівна (бл. 1506–1558, деякі дослідники називають 1561 або 1563) — улюблена 
дружина султана Османської імперії Сулеймана І Пишного, за однією версією — дочка священика з міста 
Рогатин Івано-Франківської області, за іншою — з містечка Чемерівці Хмельницької області. У 1518 р. 
під час нападу на місто полонена кримськими татарами. Згодом потрапила до султанського гарему. Як 
дружина Сулеймана І Пишного, мала великий вплив на чоловіка й османську політику. Славилася своєю 
вродою і розумом.

... умер дуже рано в кіпрським поході... — йдеться про Третій хрестовий похід (1189–1192), який 
був ініційований папою Григорієм VIII і після його смерті продовжений Климентом III. Наслідком походу 
стало загарбання фортеці Акри та острова Кіпр, де було утворене Кіпрське королівство. 

с. 218 ... пограничний з Романьєю... — Романья — історичний регіон на півночі Італії.
с. 220 ... посаджено в замок Ангела... — замок Святого Ангела — архітектурна пам’ятка Риму, 

збудована у ІІ ст. н. е. Була спочатку гробницею, потім замком, резиденцією пап, сховищем їх цінностей і 
одночасно в’язницею. У середні віки здобув славу найжорстокішої катівні католицької церкви. Нині є музеєм.

Гаета — муніципалітет в Італії, провінція Лаціо.
с. 223 ... носив титул дуки атенського... — тобто правителя Герцогства Афінського — держави 

хрестоносців, створеної у 1205 р. на території сучасної Греції. Існувала до 1456 р.
... під час мусульманського свята байраму... — курбан-байрам — свято жертвопринесення, одне з 

двох головних свят мусульман. Свято починається за 70 днів після закінчення посту урази, в день закінчення 
Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

с. 225 ...відвіз її до Леванту, до свого двору, що мав коло Сестрі — Левант — загальна назва 
країн, розташованих у східній частині Середземноморського регіону, у вузькому значенні — Сирія та Ліван. 
В основному назву Левант вживають як поетичну. М. Грушевський, проте, має тут на увазі містечко Сестрі-
Леванте — муніципалітет в Італії у регіоні Лігурія, за 40 км на південний схід від Генуї.

с. 226 ... через Реджіо, Мантову і Падову... — італійські міста на півночі країни. М. Грушевський 
вживає назви наближено до італійського написання, тепер у розмовній українській мові більш поширені 
варіанти “Мантуя”, “Падуя”.

Мадонна del Orto — церква у Венеції. Відома насамперед тим, що в ній розміщені кілька картин і 
гробниця відомого італійського художника епохи пізнього Відродження Тінторетто (1518–1594), який 
був прихожанином цього храму.
Розмова з Кривоносом

Перша публікація у кн.: Грушевський М. З старих карток: Оповідання. — К., 1918. — С. 86–95. 
Автограф невідомий. Авторська дата написання подана у першодруці — 1914 рік.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 368–376.
Максим Кривоніс (?–1648) — український військовий діяч періоду Хмельниччини, лисянський 

полковник, один із керівників козацько-селянських повстань в Україні. Був учасником Корсунської битви, 
літньої подільської кампанії та осінньої волинсько-галицької кампанії Хмельницького 1648 р. Відомий 
також під прізвиськом Перебийніс. Біографічні дані про Кривоноса дуже бідні. Про його життя до початку 
повстання звісток немає, справжнє його прізвище невідоме. Згідно з однією з версій, він з селянської (інша 
версія, що з попівської) родини з села Вільшанка (підписувався “Максим Вільшанський”), або Острога. 

с. 228 ... вставала панорама Чорної гори, верхи Спиць, Великі Ребра... — йдеться про Чорного-
ру — найвищий гірський масив Українських Карпат, розташований у межах Закарпатської та Івано-Франків-
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ської областей. Простягається на 40 км між долинами річок Чорної Тиси, Білої Тиси та Чорного Черемошу. 
Чорногора — крутосхиле середньогір’я, над яким підносяться вершини головного хребта. Найвища вершина 
Чорногори та України — Говерла (2061 м). У тексті згадані вершини Великі Ребра (2001 м) із східним від-
рогом — Шпицями (1863 м). Натомість сьогодні назва Чорна Гора належить одиничній горі вулканічного 
походження з пологими схилами (висотою лише 565 м) поблизу м. Виноградового Закарпатської області. 

Ільця (Ільцівка) — притока Чорного Черемошу.
... верхи чорного Груня й Буківця... — названі вершини Чорногори Чорний Грунь висотою 1477 м, 

Буківець — 1258 м.
... широка долина Пруту... — Прут — річка в південно-східній Європі, ліва притока Дунаю. Бере 

початок на північних схилах хребта Чорногора в Українських Карпатах.
... перегородила мені дорогу доволі серйозна засіка — засіка — оборонна перешкода на шляху на-

ступу ворога в лісовому масиві: зрубані дерева укладаються верхівками в бік очікуваного наступу противника.
с. 230 Люди думали, що я вмер, вертаючись з Замостя — вважають, що М. Кривоніс помер 

під час облоги Замостя (листопад 1648 р.). Причина смерті достеменно невідома. Найбільш поширеною є 
версія, що він помер від чуми, яка охопила тоді козацьке військо. Деякі історики припускають, що Кривоніс 
був убитий за таємним наказом Б. Хмельницького, який прагнув позбутися небезпечного конкурента. Ще 
одна версія, — що Кривоніс умер від рани, одержаної у бою.

с. 231 ... чутки були такі, що Кривонос весь час ворогував з гетьманом... — в історичних джерелах 
є уривчасті й суперечливі свідчення про конфлікт, який наприкінці 1648 р. виник між Б. Хмельницьким і 
М. Кривоносом. Після перемоги козаків під Корсунем по всій Україні розгорілася війна між українськими 
козацько-селянськими і польськими шляхетськими загонами. Жорстокі бої відбулися на Правобережжі 
влітку 1648 р. між загонами М. Кривоноса і шляхетськими частинами під проводом князя Я. Вишневець-
кого, у липні козаки взяли добре укріплені фортеці Полонне і Бар, що викликало у польському суспільстві 
сенсацію не меншу, ніж жовтоводська та корсунська поразки коронних військ. Значна частина Волині і все 
Поділля перейшли під контроль Кривоноса. Війна на Поділлі перешкоджала встановленню перемир’я між 
Б. Хмельницьким i Польщею. У зриві мирної угоди були звинувачені i Кривоніс, і Вишневецький. Вони 
складали всю вину один на одного. Б. Хмельницький у той час офіційно відмежувався від дій Кривоноса. 
Він писав польським комісарам, призначеним для укладення перемир’я, що не дозволяв Кривоносові ані 
зав’язувати бої, ані займати міста. Дослідники ставлять під сумнів щирість таких заяв гетьмана. У серпні 
армія Кривоноса з’єдналася з головними силами Хмельницького, який іще в липні виступив із Чигирина. 
Кривоніс узяв активну участь у поході Хмельницького під Львів та Замостя у серпні–листопаді 1648 р. У 
деяких документах зустрічаються звістки про суперечки та навіть гострі конфлікти між Б. Хмельницьким 
і М. Кривоносом. Одна з таких суперечок призвела до арешту Кривоноса; його прикували “ланцюгом за 
шию до гармати”, але через день звільнили.
Вихрест Олександер

Перша публікація: Промінь — 1917. — № 5–6.
Автограф невідомий. Датуємо приблизно з огляду на першу публікацію 1917 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 377–387.
с. 233 Коли я перечитував останній том актів про Хмельниччину, виданий київською комісі-

єю... — йдеться про видання: Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый комиссіею для разбора древнихъ 
актовъ, состоящей при Кіевскомъ Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторh. — Часть 3, томъ IV: 
Акты, относящиеся къ эпохh Богдана Хмельницкаго. — К., 1914. Події, які лягли в основу оповідання 
“Вихрест Олександер”, описані на сторінках 100–106 цього видання.

М. Грушевський, як це було і в оповіданні “Неробочий Грицько Кривий”, бере сюжет з реальних 
історичних джерел і пробує трансформувати документальну оповідь у літературний твір. На цей раз, як 
видається, це йому вдалося менше. Зазначимо, що серед сучасних істориків та філологів немає одностайної 
думки щодо жанру “Вихреста Олександра”. Однак сам автор умістив цей твір серед оповідань збірки “Під 
зорями” — один із суттєвих аргументів на користь того, щоб вважати його таки літературним твором.

... пропащих людей в роді братів-вихрестів — вихрестами називали прихильників іудаїзму або 
ісламу, які добровільно чи примусово перейшли в християнство. На Україні серед вихрестів найбільшу 
кількість традиційно становили євреї і татари. 

... ріжні утікачі, поляки й євреї, що повтікали до Польщі, стали повертатися на свої попе-
лища — серед учасників антипольського повстання були сильні антиєврейські настрої. Це було пов’язане з 
тим, що пани-землевласники часто здавали свої маєтки разом з селянами в оренду, як правило, — євреям. 
Оскільки орендар розпоряджався маєтком лише протягом відносно короткого періоду, він намагався отримати 
якнайбільший прибуток з нього, жорстоко визискуючи селян. Відповідно, ненависть широких мас населення 
поширювалась не лише на євреїв-орендарів, але й на всіх осіб іудейського віросповідання. За період повстання 
загинуло близько 30 тисяч представників єврейського населення. Страти панів і євреїв супроводжувались 
погромами і пограбуваннями з боку учасників народного повстання. 

Базалія — селище міського типу тепер Теофіпольського району Хмельницької області.
с. 234 Корниця — село тепер Білогірського району Хмельницької області.
с. 235 Ляхівці — селище міського типу, з 1946 р. перейменоване в Білогір’я, тепер центр Білогірського 

району Хмельницької області. Засноване в 1441 р., магдебурзьке право — з 1583 р. 
Дубно — місто обласного значення в Україні, тепер центр Дубенського району Рівненської області. 

Дубно згадується у писемних джерелах з 1100 р., але засноване значно раніше. Перша згадка про нього 
зустрічається в Іпатіївському літописі.

с. 238 ... на підставі права магдебурзького, в часті четвертій описаного... — у цій частині 
йдеться про правила обрання суддів та діяльність міських судів.

Розділ ІІ. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ
Хмельницький в Переяславі

Вперше опубліковано окремим виданням у Києві 1917 р.
Авторська дата: “Симбірськ, Колки, 1915”, тобто драму М. Грушевський написав під час перебування 

у засланні.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 391–486.
с. 241 Образи сі оперті головно на дневнику посольства комісарів, списаного Мясковським — 

йдеться про щоденник львівського підкоморія Войцеха Мясковського про поїздку комісарів польського уряду 
до Богдана Хмельницького на початку 1649 р., вперше опублікований у кн.: Памятники, изданные Кіевскою 
комиссіею для разбора древнихъ актовъ. — Томъ І. — К., 1898. — С. 314–329; републікація уривків що-
денника у перекладі українською мовою була здійснена у виданні: Історія України в документах і матеріалах. —  
Т. ІІІ: Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до 
Росії (1569–1654 роки) / Склали М. Н. Петровський і В. К. Путілов. — К.: Вид-во АН УРСР, 1941. —  
С. 146–147, 150–158. Як зазначив М. Грушевський у преамбулі до твору, він широко використав нотатки 
В. Мясковського, коли створював діалоги Б. Хмельницького з польськими комісарами. Названий щоденник 
й інші історичні джерела були використані також для достовірного відтворення різних настроїв між козаками, 
зокрема, планів замаху на Б. Хмельницького та інших важливих деталей того бурхливого часу. Дія п’єси 
відбувається у Переяславі, де 9–16 лютого 1649 р. проходили переговори Б. Хмельницького з депутацією 
від польського уряду, яку очолював київський воєвода Адам Кисіль.

... посольства Смяровського... — для боротьби з українським визвольним рухом польська шляхта 
не гребувала й підступними ходами. Показовою у цьому плані була місія православного шляхтича-українця, 
королівського секретаря Якова Смяровського, якого король у березні 1649 р. “вирядив до Хмельницького 
наче у посольстві, насправді ж для бунту”. Розраховуючи на те, що Смяровський у свій час був підстаростою 
черкаським і мав чимало знайомих поміж козацькою старшиною, польська верхівка спробувала підкупити 
козаків. Фактично королівський секретар виїхав в Україну для організації змови проти українського гетьмана, 
маючи для спокуси козацької старшини 50 чистих нобіляційних листів-привілеїв, куди залишалося лише 
вписати прізвище пошукувача шляхетського герба. Прудкий шляхтич знайшов лише чотирьох запроданців 
поміж повстанцями, п’ятий виявився патріотом. 11 травня Яків Смяровський був убитий козаками.

... Богдан Хмельницький, гетьман козацький, в тім часі коло 55 літ — сучасні історики фіксують 
дату народження Б. Хмельницького — 27 грудня 1595 (6 січня 1596) року.

Олена Хмельницька, бувша Чаплінська (або Чапліцька), жінка гетьмана, коло 30 літ — 
Олена (Мотрона; р. н. невід. –1651) — шляхтянка, дружина Данила Чаплинського, особистого ворога 
Б. Хмельницького. З нею гетьман одружився у грудні 1648 р. Хоча сам Богдан палко кохав Мотрону, 
його оточення і насамперед його сини бажали позбутися її. Серед старшини гетьманшу називали “ляшкою” і 
підозрювали у зв’язках із колишнім чоловіком Чаплинським. У травні 1651 р. відомий своїм лютим норовом 
Тиміш Хмельницький під час перебування батька у поході стратив свою ненависну мачуху, повісивши її на 
воротах садиби.

Захар Хмельницький, свояк гетьмана — свояк — це брат дружини або чоловік сестри, а Захар 
Михайлович Хмельницький був двоюрідним братом Богдана. Точні роки життя невідомі.

Іван Чорнята, військовий обозний, старий чоловік — Іван (Герасим?) Чорнота (Чернята, 
Чарнота; 1613–1651) — український військовий діяч, полковник, генеральний обозний у 1649–1651 рр., 
сподвижник Хмельницького.

Семен Чорнята, його син, молодик — бракує даних про цю особу, ймовірно, персонаж вигаданий.
Іван Виговський, писар військовий — Іван Остапович Виговський (?–1664) — український 

військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорізького у 1657–1659 рр.
Іван Ковалевський, осавул військовий — український військово-політичний діяч, дипломат, гене-

ральний осавул в уряді Б. Хмельницького (1655, 1656), І. Виговського (1658) та Юрія Хмельницького. 
Свояк Богдана Хмельницького, його особистий перекладач. Точні роки життя невідомі.

Петро Дорошенко, арматний писар — Петро Дорофійович Дорошенко (1627–1698) — укра-
їнський військовий, політичний і державний діяч. Учасник Хмельниччини (1648—1657), козацько-мос-
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ської областей. Простягається на 40 км між долинами річок Чорної Тиси, Білої Тиси та Чорного Черемошу. 
Чорногора — крутосхиле середньогір’я, над яким підносяться вершини головного хребта. Найвища вершина 
Чорногори та України — Говерла (2061 м). У тексті згадані вершини Великі Ребра (2001 м) із східним від-
рогом — Шпицями (1863 м). Натомість сьогодні назва Чорна Гора належить одиничній горі вулканічного 
походження з пологими схилами (висотою лише 565 м) поблизу м. Виноградового Закарпатської області. 

Ільця (Ільцівка) — притока Чорного Черемошу.
... верхи чорного Груня й Буківця... — названі вершини Чорногори Чорний Грунь висотою 1477 м, 

Буківець — 1258 м.
... широка долина Пруту... — Прут — річка в південно-східній Європі, ліва притока Дунаю. Бере 

початок на північних схилах хребта Чорногора в Українських Карпатах.
... перегородила мені дорогу доволі серйозна засіка — засіка — оборонна перешкода на шляху на-

ступу ворога в лісовому масиві: зрубані дерева укладаються верхівками в бік очікуваного наступу противника.
с. 230 Люди думали, що я вмер, вертаючись з Замостя — вважають, що М. Кривоніс помер 

під час облоги Замостя (листопад 1648 р.). Причина смерті достеменно невідома. Найбільш поширеною є 
версія, що він помер від чуми, яка охопила тоді козацьке військо. Деякі історики припускають, що Кривоніс 
був убитий за таємним наказом Б. Хмельницького, який прагнув позбутися небезпечного конкурента. Ще 
одна версія, — що Кривоніс умер від рани, одержаної у бою.

с. 231 ... чутки були такі, що Кривонос весь час ворогував з гетьманом... — в історичних джерелах 
є уривчасті й суперечливі свідчення про конфлікт, який наприкінці 1648 р. виник між Б. Хмельницьким і 
М. Кривоносом. Після перемоги козаків під Корсунем по всій Україні розгорілася війна між українськими 
козацько-селянськими і польськими шляхетськими загонами. Жорстокі бої відбулися на Правобережжі 
влітку 1648 р. між загонами М. Кривоноса і шляхетськими частинами під проводом князя Я. Вишневець-
кого, у липні козаки взяли добре укріплені фортеці Полонне і Бар, що викликало у польському суспільстві 
сенсацію не меншу, ніж жовтоводська та корсунська поразки коронних військ. Значна частина Волині і все 
Поділля перейшли під контроль Кривоноса. Війна на Поділлі перешкоджала встановленню перемир’я між 
Б. Хмельницьким i Польщею. У зриві мирної угоди були звинувачені i Кривоніс, і Вишневецький. Вони 
складали всю вину один на одного. Б. Хмельницький у той час офіційно відмежувався від дій Кривоноса. 
Він писав польським комісарам, призначеним для укладення перемир’я, що не дозволяв Кривоносові ані 
зав’язувати бої, ані займати міста. Дослідники ставлять під сумнів щирість таких заяв гетьмана. У серпні 
армія Кривоноса з’єдналася з головними силами Хмельницького, який іще в липні виступив із Чигирина. 
Кривоніс узяв активну участь у поході Хмельницького під Львів та Замостя у серпні–листопаді 1648 р. У 
деяких документах зустрічаються звістки про суперечки та навіть гострі конфлікти між Б. Хмельницьким 
і М. Кривоносом. Одна з таких суперечок призвела до арешту Кривоноса; його прикували “ланцюгом за 
шию до гармати”, але через день звільнили.
Вихрест Олександер

Перша публікація: Промінь — 1917. — № 5–6.
Автограф невідомий. Датуємо приблизно з огляду на першу публікацію 1917 роком.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 377–387.
с. 233 Коли я перечитував останній том актів про Хмельниччину, виданий київською комісі-

єю... — йдеться про видання: Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый комиссіею для разбора древнихъ 
актовъ, состоящей при Кіевскомъ Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторh. — Часть 3, томъ IV: 
Акты, относящиеся къ эпохh Богдана Хмельницкаго. — К., 1914. Події, які лягли в основу оповідання 
“Вихрест Олександер”, описані на сторінках 100–106 цього видання.

М. Грушевський, як це було і в оповіданні “Неробочий Грицько Кривий”, бере сюжет з реальних 
історичних джерел і пробує трансформувати документальну оповідь у літературний твір. На цей раз, як 
видається, це йому вдалося менше. Зазначимо, що серед сучасних істориків та філологів немає одностайної 
думки щодо жанру “Вихреста Олександра”. Однак сам автор умістив цей твір серед оповідань збірки “Під 
зорями” — один із суттєвих аргументів на користь того, щоб вважати його таки літературним твором.

... пропащих людей в роді братів-вихрестів — вихрестами називали прихильників іудаїзму або 
ісламу, які добровільно чи примусово перейшли в християнство. На Україні серед вихрестів найбільшу 
кількість традиційно становили євреї і татари. 

... ріжні утікачі, поляки й євреї, що повтікали до Польщі, стали повертатися на свої попе-
лища — серед учасників антипольського повстання були сильні антиєврейські настрої. Це було пов’язане з 
тим, що пани-землевласники часто здавали свої маєтки разом з селянами в оренду, як правило, — євреям. 
Оскільки орендар розпоряджався маєтком лише протягом відносно короткого періоду, він намагався отримати 
якнайбільший прибуток з нього, жорстоко визискуючи селян. Відповідно, ненависть широких мас населення 
поширювалась не лише на євреїв-орендарів, але й на всіх осіб іудейського віросповідання. За період повстання 
загинуло близько 30 тисяч представників єврейського населення. Страти панів і євреїв супроводжувались 
погромами і пограбуваннями з боку учасників народного повстання. 

Базалія — селище міського типу тепер Теофіпольського району Хмельницької області.
с. 234 Корниця — село тепер Білогірського району Хмельницької області.
с. 235 Ляхівці — селище міського типу, з 1946 р. перейменоване в Білогір’я, тепер центр Білогірського 

району Хмельницької області. Засноване в 1441 р., магдебурзьке право — з 1583 р. 
Дубно — місто обласного значення в Україні, тепер центр Дубенського району Рівненської області. 

Дубно згадується у писемних джерелах з 1100 р., але засноване значно раніше. Перша згадка про нього 
зустрічається в Іпатіївському літописі.

с. 238 ... на підставі права магдебурзького, в часті четвертій описаного... — у цій частині 
йдеться про правила обрання суддів та діяльність міських судів.

Розділ ІІ. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ
Хмельницький в Переяславі

Вперше опубліковано окремим виданням у Києві 1917 р.
Авторська дата: “Симбірськ, Колки, 1915”, тобто драму М. Грушевський написав під час перебування 

у засланні.
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 391–486.
с. 241 Образи сі оперті головно на дневнику посольства комісарів, списаного Мясковським — 

йдеться про щоденник львівського підкоморія Войцеха Мясковського про поїздку комісарів польського уряду 
до Богдана Хмельницького на початку 1649 р., вперше опублікований у кн.: Памятники, изданные Кіевскою 
комиссіею для разбора древнихъ актовъ. — Томъ І. — К., 1898. — С. 314–329; републікація уривків що-
денника у перекладі українською мовою була здійснена у виданні: Історія України в документах і матеріалах. —  
Т. ІІІ: Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до 
Росії (1569–1654 роки) / Склали М. Н. Петровський і В. К. Путілов. — К.: Вид-во АН УРСР, 1941. —  
С. 146–147, 150–158. Як зазначив М. Грушевський у преамбулі до твору, він широко використав нотатки 
В. Мясковського, коли створював діалоги Б. Хмельницького з польськими комісарами. Названий щоденник 
й інші історичні джерела були використані також для достовірного відтворення різних настроїв між козаками, 
зокрема, планів замаху на Б. Хмельницького та інших важливих деталей того бурхливого часу. Дія п’єси 
відбувається у Переяславі, де 9–16 лютого 1649 р. проходили переговори Б. Хмельницького з депутацією 
від польського уряду, яку очолював київський воєвода Адам Кисіль.

... посольства Смяровського... — для боротьби з українським визвольним рухом польська шляхта 
не гребувала й підступними ходами. Показовою у цьому плані була місія православного шляхтича-українця, 
королівського секретаря Якова Смяровського, якого король у березні 1649 р. “вирядив до Хмельницького 
наче у посольстві, насправді ж для бунту”. Розраховуючи на те, що Смяровський у свій час був підстаростою 
черкаським і мав чимало знайомих поміж козацькою старшиною, польська верхівка спробувала підкупити 
козаків. Фактично королівський секретар виїхав в Україну для організації змови проти українського гетьмана, 
маючи для спокуси козацької старшини 50 чистих нобіляційних листів-привілеїв, куди залишалося лише 
вписати прізвище пошукувача шляхетського герба. Прудкий шляхтич знайшов лише чотирьох запроданців 
поміж повстанцями, п’ятий виявився патріотом. 11 травня Яків Смяровський був убитий козаками.

... Богдан Хмельницький, гетьман козацький, в тім часі коло 55 літ — сучасні історики фіксують 
дату народження Б. Хмельницького — 27 грудня 1595 (6 січня 1596) року.

Олена Хмельницька, бувша Чаплінська (або Чапліцька), жінка гетьмана, коло 30 літ — 
Олена (Мотрона; р. н. невід. –1651) — шляхтянка, дружина Данила Чаплинського, особистого ворога 
Б. Хмельницького. З нею гетьман одружився у грудні 1648 р. Хоча сам Богдан палко кохав Мотрону, 
його оточення і насамперед його сини бажали позбутися її. Серед старшини гетьманшу називали “ляшкою” і 
підозрювали у зв’язках із колишнім чоловіком Чаплинським. У травні 1651 р. відомий своїм лютим норовом 
Тиміш Хмельницький під час перебування батька у поході стратив свою ненависну мачуху, повісивши її на 
воротах садиби.

Захар Хмельницький, свояк гетьмана — свояк — це брат дружини або чоловік сестри, а Захар 
Михайлович Хмельницький був двоюрідним братом Богдана. Точні роки життя невідомі.

Іван Чорнята, військовий обозний, старий чоловік — Іван (Герасим?) Чорнота (Чернята, 
Чарнота; 1613–1651) — український військовий діяч, полковник, генеральний обозний у 1649–1651 рр., 
сподвижник Хмельницького.

Семен Чорнята, його син, молодик — бракує даних про цю особу, ймовірно, персонаж вигаданий.
Іван Виговський, писар військовий — Іван Остапович Виговський (?–1664) — український 

військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорізького у 1657–1659 рр.
Іван Ковалевський, осавул військовий — український військово-політичний діяч, дипломат, гене-

ральний осавул в уряді Б. Хмельницького (1655, 1656), І. Виговського (1658) та Юрія Хмельницького. 
Свояк Богдана Хмельницького, його особистий перекладач. Точні роки життя невідомі.

Петро Дорошенко, арматний писар — Петро Дорофійович Дорошенко (1627–1698) — укра-
їнський військовий, політичний і державний діяч. Учасник Хмельниччини (1648—1657), козацько-мос-
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ковської війни (1658—1659). Гетьман Війська Запорізького, голова козацької держави на Правобережній 
Україні у 1665–1676 рр. 

Федір Вешняк — Федір Вешняк-Якубович (?–1650) — український політичний і державний діяч, 
військовик, дипломат. Писар у реєстровому козацькому війську (1636–1637). Учасник Хмельниччини. 
Чигиринський полковник у 1648–1650 рр.

Ясько Воронченко — Яків (Ясько) Воронченко (?–1679) — черкаський (1648–1652) і при-
луцький (1652–1658) полковник. 

Максим Гладкий — насправді один зі сподвижників Хмельницького називався Матвій Іванович 
Гладкий (?–1652) — полковник миргородський. Під час Берестецької битви 1651 р., коли татари взяли 
в полон Богдана Хмельницького, виконував обов’язки наказного гетьмана. Літопис Самовидця містить 
свідчення про те, що Гладкий після битви під Берестечком намагався захопити гетьманську владу, за що і 
був заарештований та страчений.

Филон Джалалий — Филон Прокопович Джалалий (Джеджалій; ?–1659) — полковник 
прилуцький, черкаський, кропивенський, з татарського роду. Український дипломат. Один із найближчих 
помічників Богдана Хмельницького.

Єрмолович, український шляхтич, що пристав до козаків — реальна історична особа, згадана 
в щоденнику Мясковського: “...родом литвин, що поїхав до Хмельницького, став нашим Іудою і багато 
шкодив нам, бо ми іноді не остерігались його при наших нарадах”. 

Адам Кисіль, воєвода брацлавський, під 60 літ — Адам Григорович Кисіль (1600–1653) — 
волинський магнат, дипломат і політик. У XVII ст. був єдиним православним шляхтичем, що зміг стати 
сенатором Речі Посполитої.

с. 242 Максим Бжозовський, каштелян київський (православний українець) — Максим (Мак-
симіліан) Бжозовський. Точні роки життя невідомі.

Микола Кисіль, підкоморій новогородський, молодший брат Адама — рік народження невідо-
мий, загинув 1651 р.

Войцех Мясковський, підкоморій львівський (поляк) — реальна історична особа, автор щоденника, 
де описані переговори з Б.Хмельницьким. Точні роки життя невідомі.

Кн. Четвертинський (українець), секретар королівський — очевидно, йдеться про князя Григорія 
Остаповича Святополк–Четвертинського (?–1651), підкоморія луцького (1647).

Якуб Смяровський (поляк)... — реальна історична особа. За сучасними даними він був українцем. 
Точні роки життя невідомі.

... де стоять посли московський і семигородський — Семигород (сучасна назва Трансільванія) — 
історична область на півночі Румунії. Богдан Хмельницький був у дипломатичних зв’язках з князями Семи-
города — Ракоці Юрієм I (1630–1648) і Ракоці Юрієм II (1648–1660), у 1656 р. уклав з князівством 
військовий союз проти Польщі.

с. 243 ... найясніший король Ян Казимир... — Ян II Казимир Ваза (1609–1672), король Речі 
Посполитої у 1648–1668 рр. і титулярний король Швеції (до 1660 р.).

с. 246 З покійником Сулимою... — йдеться про Івана Михайловича Сулиму (рік н. невід.–1635), 
гетьмана нереєстрових запорозьких козаків у 1628–1629, 1630–1635 рр. Надовго став символом боротьби 
за народну свободу і звільнення від рабського ярма передусім через те, що разом із своїм загоном повністю 
розорив фортецю Кодак, яка вважалась неприступною.

Як там тоді під Кам’яним Затономо... — Кам’яний Затон — урочище на лівому березі Дніпра 
біля однойменної затоки, навпроти впадіння річки Кінська (нині р. Конка) в Дніпро. У квітні 1648 р. біля 
Кам’яного Затону збунтувався загін реєстрових козаків, що входив до складу польської армії, реєстровці 
потопили реєстрову старшину й рушили до урочища Жовті Води на з’єднання з військом Б. Хмельницького. 
Очолили цей виступ Ф. Вешняк та Ф. Джеджалій.

с. 247 ... Лупулові — Мультани... — йдеться про молдавського господаря (князя) Василя Лупула 
(Лупу; 1634–1654). Він був спершу прихильником Польщі, згодом союзником Б. Хмельницького, з 
яким вони стали сватами (Тиміш Хмельницький оженився з дочкою В. Лупу Розандою). Мультани або 
Волощина — історичні назви Молдавського князівства.

Лист від Яреми-князя... — тобто від Яреми Вишневецького. Єремія-Михайло Корибут-Ви-
шневецький (1612–1651) — князь з руського роду Вишневецьких, державний діяч Речі Посполитої та 
України, політик і воєначальник. Володів величезними маєтностями в Україні, зокрема на Лівобережжі йому 
належало 56 міст і містечок з центром у місті Лубни (т. зв. Вишневеччина). Утримував 12–20 тис. першо-
класного надвірного війська. У 1631 р. перейшов з православ’я в католицизм, поширенню якого сприяв у 
своїх володіннях. Під час визвольної війни чинив жорстокі екзекуції на Правобережній Україні, намагаючись 
придушити повстання.

с. 249 ... пишуть, що його Кривонос скинув... — інформацію про взаємини Б. Хмельницького з 
М. Кривоносом див. у коментарі до оповідання “Розмова з Кривоносом” у цьому томі.

с. 252 Не вчинено справедливости ні з Чаплінським, ні з Вишневецьким... — тут і далі Б. Хмель-
ницький висловлює свої особисті обрáзи, поєднані з загальнонародними кривдами від шляхти. Як відомо, 
відкритий конфлікт Хмельницького з поляками почався з того, що нові (з 1633) власники Чигиринщини — 

Конєцпольські, коронний гетьман Станіслав і його син, коронний хорунжий Олександр за допомогою свого 
чигиринського підстарости Чаплинського, який мав особисті рахунки з Хмельницьким, вирішили позбавити 
його маєтку в Суботові. Чаплинський вчинив ґвалтовний “заїзд” на Суботів (хоч Хмельницький мав на нього 
королівський привілей з 1646 р.), що було в ті часи звичною справою, зруйнував економію й пограбував 
майно Хмельницького, а слуги Чаплинського одночасно на Чигиринському ринку важко побили малого 
сина Хмельницького. Серед цих турбот і тривог 1647 р. померла дружина Хмельницького, а в кінці того 
ж року О. Конєцпольський наказав ув’язнити й стратити Б. Хмельницького, якого врятувала лише допо-
мога й порука його друзів серед чигиринської старшини, зокрема полковника С. М. Кричевського, кума й 
однодумця Хмельницького.

... Україну лащівчикам на жир дав... — лащівчиками називали вояків Самійла Лаща (Ляща; 
1588–1649), польського шляхтича, відомого насамперед жорстокістю, вчиненими розбоями і насильством.

с. 253 Пізнали ми їх під Пилявцями — згадується переможна битва української армії, очолюваної 
Богданом Хмельницьким, проти польських військ під Пилявцями (тепер село Пилява Старосинявського 
району Хмельницької області), яка відбулася 11–13 (21–23) вересня 1648 р.

Литовські війська Мозир і Туров висікли — коли в другій половині 1648 р. козацьке повстання 
перекинулось на білоруські землі, уряд Великого Князівства Литовського вжив заходів, і на початку 1649 р. 
11-тисячна литовська армія під командою польного гетьмана литовського Януша Радзивіла (1612–1655) 
рушила на козаків. У лютому Радзивіл розбив основний табір у Турові і з самою лише кавалерією рушив 
на Мозир. Козаки зав’язали з ними бій, але коли прибули основні сили Радзивіла, козаки відступили до 
Мозира. Фортеця була здобута литовцями після запеклого штурму 9 лютого, місто було пограбоване і спа-
лене, а оборонці разом з мешканцями піддані жорстоким стратам. Найбільш люто з цивільним населенням 
поводили себе німецькі рейтери-найманці. Вцілілих козаків рубали на куски і садили на палі.

с. 254 “Ой не знав козак, не знав Софрон”... — початок народної пісні “Ой не знав козак да не 
знав Софрон (варіант — Супрун), да як слави зажити: ой зібрав військо славне запорожське та й пішов 
Орду бити...”

с. 255 Метелиця — український народний масовий хороводний танець жвавого характеру і темпу. 
Кількість виконавців необмежена. Танець супроводжується співом з текстами жартівливого характеру.

с. 257 ... виїхав отсе до Воронкова — можливо, йдеться про село Вороньків, тепер у Бориспіль-
ському р-ні Київської обл., розташоване на південному заході від міста Бориспіль. Засноване 1096 р. як 
місто Ворониця. В 1624 р. — містечко Вороньків, з 1648 р. — село Вороньків.

... миліший, як пан Даніель — тобто Данило Чаплинський, перший чоловік Олени, кривдник 
Хмельницького.

с. 259 Пан воєвода... — йдеться про Януша Тишкевича (1590–1649) — магната й політичного 
діяча Речі Посполитої, воєводу та генерального старосту київського краю.

с. 260 ... остерігав пана гетьмана перед Кривоносом і Гловацьким — згадується Петро 
Гловацький (Головацький; точні дати життя невідомі) — військовий діяч, організатор повстання 
1648 р. на Чернігівщині. Деякі джерела називають його полковником у війську Богдана Хмельницького. 
П. Гловацький підтримував позицію М. Кривоноса у питаннях ведення війни, зокрема, був проти відступу 
з захоплених західних районів України і в цілому проти порозуміння з Польщею.

Богун — Богун Іван Федорович (бл. 1618–1664) — український військовий і державний діяч, 
козацький полководець, полковник подільський, згодом — кальницький (вінницький) і паволоцький. Ви-
різнявся добрими організаторськими здібностями і військовим талантом.

Нечай — йдеться про Данила Нечая (1612–1651) — українського військового діяча, полковника 
брацлавського (1648–1651), одного з найголовніших козацьких проводирів Хмельниччини.

с. 261 Що нового у Сеферказі — Сеферказі-ага — великий візир Османської імперії. В українській 
політиці, особливо після 1648 р., існувала, а іноді переважала концепція союзу України з Туреччиною й 
Кримом (або тільки з однією з цих держав). Шукаючи союзника проти Польщі, Б. Хмельницький уклав 
договір (наприкінці 1647 – на початку 1648 рр.) з Кримом, який допоміг йому розпочати переможну  
війну. Українська дипломатична місія на чолі з Ф. Джалалієм у червні 1648 р. уклала у Стамбулі союз із 
Туреччиною, на підставі якого Україна була визнана суверенною державою, а Кримському ханові заборонено 
плюндрувати українські землі. Згодом була підписана морська конвенція турецького султана з Військом 
Запорозьким, яка регулювала торговельні взаємини між Туреччиною й Україною. 

... флоту на Білім морі... — турецькою та кримсько-татарською мовами Середземне море назива-
ється Біле море (Ак денізі).

... венеціяне знову здобули місто в Далмації — Далмація — історична область на північному за-
ході Балканського півострова, на узбережжі Адріатичного моря. Венеціанська республіка, яка була однією 
з найбільш ворожих держав до Османської експансії, контролювала велику частину Далмації з 1420 р. До 
кінця ХVIII ст. не раз виникали збройні конфлікти за цю територію.

Капудан-баша — старший адмірал турецького флоту. 
с. 262 ... як його небіжчик брат... — новообраний на той час король Речі Посполитої Ян II Казимир 

Ваза (1609–1672, правив у 1648–1668 рр.) був зведеним братом (обоє — діти Сигізмунда ІІІ від різних 
дружин) попереднього короля Владислава IV (1595–1648).
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ковської війни (1658—1659). Гетьман Війська Запорізького, голова козацької держави на Правобережній 
Україні у 1665–1676 рр. 

Федір Вешняк — Федір Вешняк-Якубович (?–1650) — український політичний і державний діяч, 
військовик, дипломат. Писар у реєстровому козацькому війську (1636–1637). Учасник Хмельниччини. 
Чигиринський полковник у 1648–1650 рр.

Ясько Воронченко — Яків (Ясько) Воронченко (?–1679) — черкаський (1648–1652) і при-
луцький (1652–1658) полковник. 

Максим Гладкий — насправді один зі сподвижників Хмельницького називався Матвій Іванович 
Гладкий (?–1652) — полковник миргородський. Під час Берестецької битви 1651 р., коли татари взяли 
в полон Богдана Хмельницького, виконував обов’язки наказного гетьмана. Літопис Самовидця містить 
свідчення про те, що Гладкий після битви під Берестечком намагався захопити гетьманську владу, за що і 
був заарештований та страчений.

Филон Джалалий — Филон Прокопович Джалалий (Джеджалій; ?–1659) — полковник 
прилуцький, черкаський, кропивенський, з татарського роду. Український дипломат. Один із найближчих 
помічників Богдана Хмельницького.

Єрмолович, український шляхтич, що пристав до козаків — реальна історична особа, згадана 
в щоденнику Мясковського: “...родом литвин, що поїхав до Хмельницького, став нашим Іудою і багато 
шкодив нам, бо ми іноді не остерігались його при наших нарадах”. 

Адам Кисіль, воєвода брацлавський, під 60 літ — Адам Григорович Кисіль (1600–1653) — 
волинський магнат, дипломат і політик. У XVII ст. був єдиним православним шляхтичем, що зміг стати 
сенатором Речі Посполитої.

с. 242 Максим Бжозовський, каштелян київський (православний українець) — Максим (Мак-
симіліан) Бжозовський. Точні роки життя невідомі.

Микола Кисіль, підкоморій новогородський, молодший брат Адама — рік народження невідо-
мий, загинув 1651 р.

Войцех Мясковський, підкоморій львівський (поляк) — реальна історична особа, автор щоденника, 
де описані переговори з Б.Хмельницьким. Точні роки життя невідомі.

Кн. Четвертинський (українець), секретар королівський — очевидно, йдеться про князя Григорія 
Остаповича Святополк–Четвертинського (?–1651), підкоморія луцького (1647).

Якуб Смяровський (поляк)... — реальна історична особа. За сучасними даними він був українцем. 
Точні роки життя невідомі.

... де стоять посли московський і семигородський — Семигород (сучасна назва Трансільванія) — 
історична область на півночі Румунії. Богдан Хмельницький був у дипломатичних зв’язках з князями Семи-
города — Ракоці Юрієм I (1630–1648) і Ракоці Юрієм II (1648–1660), у 1656 р. уклав з князівством 
військовий союз проти Польщі.

с. 243 ... найясніший король Ян Казимир... — Ян II Казимир Ваза (1609–1672), король Речі 
Посполитої у 1648–1668 рр. і титулярний король Швеції (до 1660 р.).

с. 246 З покійником Сулимою... — йдеться про Івана Михайловича Сулиму (рік н. невід.–1635), 
гетьмана нереєстрових запорозьких козаків у 1628–1629, 1630–1635 рр. Надовго став символом боротьби 
за народну свободу і звільнення від рабського ярма передусім через те, що разом із своїм загоном повністю 
розорив фортецю Кодак, яка вважалась неприступною.

Як там тоді під Кам’яним Затономо... — Кам’яний Затон — урочище на лівому березі Дніпра 
біля однойменної затоки, навпроти впадіння річки Кінська (нині р. Конка) в Дніпро. У квітні 1648 р. біля 
Кам’яного Затону збунтувався загін реєстрових козаків, що входив до складу польської армії, реєстровці 
потопили реєстрову старшину й рушили до урочища Жовті Води на з’єднання з військом Б. Хмельницького. 
Очолили цей виступ Ф. Вешняк та Ф. Джеджалій.

с. 247 ... Лупулові — Мультани... — йдеться про молдавського господаря (князя) Василя Лупула 
(Лупу; 1634–1654). Він був спершу прихильником Польщі, згодом союзником Б. Хмельницького, з 
яким вони стали сватами (Тиміш Хмельницький оженився з дочкою В. Лупу Розандою). Мультани або 
Волощина — історичні назви Молдавського князівства.

Лист від Яреми-князя... — тобто від Яреми Вишневецького. Єремія-Михайло Корибут-Ви-
шневецький (1612–1651) — князь з руського роду Вишневецьких, державний діяч Речі Посполитої та 
України, політик і воєначальник. Володів величезними маєтностями в Україні, зокрема на Лівобережжі йому 
належало 56 міст і містечок з центром у місті Лубни (т. зв. Вишневеччина). Утримував 12–20 тис. першо-
класного надвірного війська. У 1631 р. перейшов з православ’я в католицизм, поширенню якого сприяв у 
своїх володіннях. Під час визвольної війни чинив жорстокі екзекуції на Правобережній Україні, намагаючись 
придушити повстання.

с. 249 ... пишуть, що його Кривонос скинув... — інформацію про взаємини Б. Хмельницького з 
М. Кривоносом див. у коментарі до оповідання “Розмова з Кривоносом” у цьому томі.

с. 252 Не вчинено справедливости ні з Чаплінським, ні з Вишневецьким... — тут і далі Б. Хмель-
ницький висловлює свої особисті обрáзи, поєднані з загальнонародними кривдами від шляхти. Як відомо, 
відкритий конфлікт Хмельницького з поляками почався з того, що нові (з 1633) власники Чигиринщини — 

Конєцпольські, коронний гетьман Станіслав і його син, коронний хорунжий Олександр за допомогою свого 
чигиринського підстарости Чаплинського, який мав особисті рахунки з Хмельницьким, вирішили позбавити 
його маєтку в Суботові. Чаплинський вчинив ґвалтовний “заїзд” на Суботів (хоч Хмельницький мав на нього 
королівський привілей з 1646 р.), що було в ті часи звичною справою, зруйнував економію й пограбував 
майно Хмельницького, а слуги Чаплинського одночасно на Чигиринському ринку важко побили малого 
сина Хмельницького. Серед цих турбот і тривог 1647 р. померла дружина Хмельницького, а в кінці того 
ж року О. Конєцпольський наказав ув’язнити й стратити Б. Хмельницького, якого врятувала лише допо-
мога й порука його друзів серед чигиринської старшини, зокрема полковника С. М. Кричевського, кума й 
однодумця Хмельницького.

... Україну лащівчикам на жир дав... — лащівчиками називали вояків Самійла Лаща (Ляща; 
1588–1649), польського шляхтича, відомого насамперед жорстокістю, вчиненими розбоями і насильством.

с. 253 Пізнали ми їх під Пилявцями — згадується переможна битва української армії, очолюваної 
Богданом Хмельницьким, проти польських військ під Пилявцями (тепер село Пилява Старосинявського 
району Хмельницької області), яка відбулася 11–13 (21–23) вересня 1648 р.

Литовські війська Мозир і Туров висікли — коли в другій половині 1648 р. козацьке повстання 
перекинулось на білоруські землі, уряд Великого Князівства Литовського вжив заходів, і на початку 1649 р. 
11-тисячна литовська армія під командою польного гетьмана литовського Януша Радзивіла (1612–1655) 
рушила на козаків. У лютому Радзивіл розбив основний табір у Турові і з самою лише кавалерією рушив 
на Мозир. Козаки зав’язали з ними бій, але коли прибули основні сили Радзивіла, козаки відступили до 
Мозира. Фортеця була здобута литовцями після запеклого штурму 9 лютого, місто було пограбоване і спа-
лене, а оборонці разом з мешканцями піддані жорстоким стратам. Найбільш люто з цивільним населенням 
поводили себе німецькі рейтери-найманці. Вцілілих козаків рубали на куски і садили на палі.

с. 254 “Ой не знав козак, не знав Софрон”... — початок народної пісні “Ой не знав козак да не 
знав Софрон (варіант — Супрун), да як слави зажити: ой зібрав військо славне запорожське та й пішов 
Орду бити...”

с. 255 Метелиця — український народний масовий хороводний танець жвавого характеру і темпу. 
Кількість виконавців необмежена. Танець супроводжується співом з текстами жартівливого характеру.

с. 257 ... виїхав отсе до Воронкова — можливо, йдеться про село Вороньків, тепер у Бориспіль-
ському р-ні Київської обл., розташоване на південному заході від міста Бориспіль. Засноване 1096 р. як 
місто Ворониця. В 1624 р. — містечко Вороньків, з 1648 р. — село Вороньків.

... миліший, як пан Даніель — тобто Данило Чаплинський, перший чоловік Олени, кривдник 
Хмельницького.

с. 259 Пан воєвода... — йдеться про Януша Тишкевича (1590–1649) — магната й політичного 
діяча Речі Посполитої, воєводу та генерального старосту київського краю.

с. 260 ... остерігав пана гетьмана перед Кривоносом і Гловацьким — згадується Петро 
Гловацький (Головацький; точні дати життя невідомі) — військовий діяч, організатор повстання 
1648 р. на Чернігівщині. Деякі джерела називають його полковником у війську Богдана Хмельницького. 
П. Гловацький підтримував позицію М. Кривоноса у питаннях ведення війни, зокрема, був проти відступу 
з захоплених західних районів України і в цілому проти порозуміння з Польщею.

Богун — Богун Іван Федорович (бл. 1618–1664) — український військовий і державний діяч, 
козацький полководець, полковник подільський, згодом — кальницький (вінницький) і паволоцький. Ви-
різнявся добрими організаторськими здібностями і військовим талантом.

Нечай — йдеться про Данила Нечая (1612–1651) — українського військового діяча, полковника 
брацлавського (1648–1651), одного з найголовніших козацьких проводирів Хмельниччини.

с. 261 Що нового у Сеферказі — Сеферказі-ага — великий візир Османської імперії. В українській 
політиці, особливо після 1648 р., існувала, а іноді переважала концепція союзу України з Туреччиною й 
Кримом (або тільки з однією з цих держав). Шукаючи союзника проти Польщі, Б. Хмельницький уклав 
договір (наприкінці 1647 – на початку 1648 рр.) з Кримом, який допоміг йому розпочати переможну  
війну. Українська дипломатична місія на чолі з Ф. Джалалієм у червні 1648 р. уклала у Стамбулі союз із 
Туреччиною, на підставі якого Україна була визнана суверенною державою, а Кримському ханові заборонено 
плюндрувати українські землі. Згодом була підписана морська конвенція турецького султана з Військом 
Запорозьким, яка регулювала торговельні взаємини між Туреччиною й Україною. 

... флоту на Білім морі... — турецькою та кримсько-татарською мовами Середземне море назива-
ється Біле море (Ак денізі).

... венеціяне знову здобули місто в Далмації — Далмація — історична область на північному за-
ході Балканського півострова, на узбережжі Адріатичного моря. Венеціанська республіка, яка була однією 
з найбільш ворожих держав до Османської експансії, контролювала велику частину Далмації з 1420 р. До 
кінця ХVIII ст. не раз виникали збройні конфлікти за цю територію.

Капудан-баша — старший адмірал турецького флоту. 
с. 262 ... як його небіжчик брат... — новообраний на той час король Речі Посполитої Ян II Казимир 

Ваза (1609–1672, правив у 1648–1668 рр.) був зведеним братом (обоє — діти Сигізмунда ІІІ від різних 
дружин) попереднього короля Владислава IV (1595–1648).
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с. 264 Жити десь в Короні... — йдеться про Річ Посполиту.
с. 265 Пана Войцеха — тобто львівського підкоморія Войцеха Мясковського.
с. 266 Infandum jubes renovare dolorem... — рядок з другого розділу поеми Вергілія “Енеїда”, в 

оригіналі “Infandum, regina, jubes renovare dolorem”.
с. 272 “Ой гук, мати, гук...” — історична козацька пісня, перша строфа: 

“Гей, гук, мати, гук, де козаки йдуть
І веселая тай доріженька, куди вони йдуть.
Куди вони йдуть, там бори гудуть.
Поперед себе ворогів лихих, гой, облавою рвуть”.

с. 274 “Гей ти, сину, не гайся, щоб ти з того війська не зістався!” — тут і далі дещо неточно 
цитується історична народна пісня “Ой пущу я кониченька в саду...” В оригіналі: 

“Ой пущу я кониченька в саду, 
А сам піду к отцю на пораду. 
Отець мій по садочку ходить, 
За поводи кониченька водить. 
Ой на, сину, коника, не гайся, 
Щоб ти того війська не зістався. 
Військо йде, короговки мають, 
Попереду музиченьки грають”.

с. 276 З криком дійшли до Кумейків, а з тайною до Корсуня — згадано дві великі битви між 
козацьким і польсько-шляхетським військами: велика поразка козаків 6 грудня 1637 р. у бою під Кумейками, 
яким завершилось придушення повстання Павлюка. Кумейки — село тепер Черкаського р-ну Черкаської 
обл. Битва під Корсунем 28 травня 1648 р. — друга після Жовтоводської переможна битва військ під 
проводом Б. Хмельницького у спілці з татарами. У цій битві польська армія була повністю розгромлена.

с. 277 “Ой біда, біда чайці небозі” — варіант “Ой горе тій чайці, чаєчці-небозі...” — українська 
історична пісня-символ, тужливий плач за долею поневоленої України. Найчастіше автором слів і музики 
вважають І. Мазепу, але окремі дослідники приписують її також Б. Хмельницькому чи іншим діячам.

Чи сотника Худолія... — Яків Худолій, сотник Черкаського полку. Після укладення 8 серпня 
1649 р. Зборівського мирного договору, який підсумував першу фазу в історії Хмельниччини, в Україну 
почали повертатися польські пани. Спалахнули повстання, які очолювали полковники-радикали: брацлав-
ський — Данило Нечай, миргородський — Михайло Гладкий. Яків Худолій підняв бунт на Микитинській 
Січі, його навіть обрали гетьманом Війська Запорозького на противагу Хмельницькому. Коли ці повстання 
почали загрожувати стабільності козацького устрою, Б. Хмельницький 20 вересня 1650 р. видав універсал 
про застосування смертної кари до їх керівників та активних учасників. Деяких бунтівних старшин було 
страчено, зокрема й Я. Худолія.

Співає пісню “Про козака і Кулину” — ця пісня була відома ще з ХVІ ст., вперше зафіксована у 
“Хронології” Андрія Римші (1581).

с. 278 І Силуян... — йдеться про Силуяна Андрійовича Мужиловського (?–1655), українського 
військового діяча, дипломата часів Хмельниччини. У січні–березні 1649 р. очолював перше Посольство 
України в Росії.

Радивилові... — тобто польному гетьману литовському Янушеві Радзивілу.
Відома річ, скільки їх там над Случчю стоїть... — Случ — річка в Україні, в межах сучасних 

Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей, права притока Горині (басейн Прип’яті). У часи 
Хмельниччини річка якийсь час була приблизною межею між Гетьманщиною і Річчю Посполитою. Утіка-
ючи від козаків, польські поміщики зібралися на цьому кордоні й очікували придушення повстання, щоб 
повернутися у свої маєтки.

с. 279 Шкода, бачу, і тої шкапи, що за тебе на Жовтих Водах віддали — Іван Виговський у 
чині ротмістра кварцяного війська Речі Посполитої брав участь у битві під Жовтими Водами 1648 р. на боці 
урядових військ. У ході битви потрапив до татарського полону, але був викуплений гетьманом Б. Хмель-
ницьким, як говорить легенда, за коня.

с. 283 На Поділлю пан хорунжий що виробляє — тобто Самійло Лащ (Лящ), відомий своїми 
звірствами проти українського народу.

с. 286 ...Павлюка, покійника... — Павлюк (Бут) Павло Михнович (?–1638) — гетьман не-
реєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні 1637 р. У 1635 р. 
П. Павлюк разом із І. Сулимою брав участь у зруйнуванні запорізькими нереєстровими козаками фортеці Кодак.

с. 289 Мункач — угорський та німецький варіант назви міста Мукачевого (тепер Закарпатська 
область). У 1648–1649 рр. у Мукачевому, яке на той час було столицею трансільванських князів династії 
Ракоці, побували посли Б. Хмельницького, які вели переговори з князями Дьєрдем I і Дьєрдем II Ракоці 
про спільні дії проти Польщі.

с. 295 ... до Зелених Свят руських... — тобто до Дня Святої Трійці, на п’ятдесятий день після Паски.
с. 297 ...Ібрагім-султан, цар турецький... — йдеться про турецького султана Ібрагіма (1615–1648). 

Ярослав Осмомисл
Вперше опубліковано окремим виданням у Києві 1917 р.
Авторська дата: “Казань, Суконна Слобода, літо 1916 р.”
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 487–571.
с. 299 ... літописне оповідання про родинну трагедію Ярослава Осмомисла... — Ярослав I 

Володимиркович Осмомисл (1130-ті pp.–1187) — князь галицький (1153–1187), син галицького князя 
Володимирка Володаревича. Літопис вперше згадує його 1150 роком у зв’язку з одруженням з Ольгою, до-
чкою князя Юрія I Долгорукого. Названий у “Слові о полку Ігоревім” Осмомислом (що має вісім смислів), 
тобто розумний, мудрий. Ярослав Осмомисл поширив територію свого князівства, приєднавши землі між 
Дністром і Карпатами, пониззя Дунаю. Він мав велике військо, завдяки якому став одним із наймогутніших 
князів на Русі, проте не зміг протистояти боярському засиллю. Розбагатіле боярство перетворилося на родо-
ву аристократію з військовими дружинами і почало втручатися у державні й приватні справи князя. Саме 
це має на увазі М. Грушевський, говорячи про родинну трагедію. 1172 р. Ярослав Осмомисл покинув свою 
дружину Ольгу Юріївну і взяв нешлюбну жінку, боярську дочку Настасію з Чагрів. Бояри спротивилися і 
примусили князя повернути Ольгу, а Настасію спалили як чарівницю. Також бояри не виконали останньої 
волі Ярослава: при смерті він бажав поділити Галицьке князівство між синами, призначаючи Олегові (синові 
від Настасії) Галич, а Перемишль — Володимирові, синові від Ольги. Бояри прогнали Олега.

Оброблюючи в 1899–1900 рр. історію Галицького князівства для своєї “Історії України-Ру-
си”... — події, які лягли в основу драми, описані в сьомому розділі другого тому “Історії України-Руси”  
М. Грушевського. Друге видання цього тому вийшло у Львові 1905 р.

Тепер, не можучи працювати як історик... — у цей час М. Грушевський перебував на засланні, 
тому не мав змоги працювати в архівах та бібліотеках.

(Іпат[іївський] л[ітопис], с. 385, під р[оком] 1173) — цитується Літопис Руський за Іпатським 
списком. Дослідник давньої літератури Л. Махновець, готуючи до видання переклад цієї пам’ятки, уточнив 
хронологію описуваних подій, датувавши їх 1171 роком. Подаємо цитований фрагмент у перекладі Л. Мах-
новця: “8 березня 1171. У тім же році утекла [Ольга], княгиня Ярославова, з Галича в Ляхи із сином з 
Володимиром. І [воєвода] Коснятин Сірославич, і многі бояри з нею були там вісім місяців. І стали слати до 
неї [послів князь] Святополк і інша дружина, просячи її назад: “А князя твойого ми візьмемо”. Володимир 
тим часом послав [посла] до Святослава до Мстиславича, прохаючи в нього [города] Червена: “Хай, там 
сидячи, добре мені буде слати в Галич. Якщо ж я сяду в Галичі, то Бужськ твій поверну і три городи придам 
до нього”. Святослав тоді дав йому [Червен] і хреста йому цілував, [що буде] помагати йому.

Листопад 1171. І пішов Володимир до Червена з матір’ю, і встріла його вість од Святополка із Галича: 
“Поїдь уборзі. Отця твойого ми схопили єсмо і приятелів його, Чаргових людей, побили. А ось твій во-
рог — Настаська”. І галичани, розіклавши вогонь, спалили її, а сина її [Олега] в заслання вигнали, а князя 
[Ярослава Осмомисла] водили до хреста, що буде він по правді жити з княгинею. І так вони уладилися” // 
Літопис Руський за Іпатським списком / Переклад Л. Махновця. — К.: Дніпро, 1989. — С. 305.

Володимир Ярославович — син Осмомисла, правив у Галичі в 1189–1199 рр. По смерті Володими-
ра галицький престол був зайнятий Романом Мстиславичем Волинським, що стало початком об’єднаного 
Галицько-Волинського князівства.

... суспільні суперечності, що півстоліття пізніше проявили себе великою “мятежжю” Га-
личини... — йдеться про тривалий період міжусобиць і боротьби за галицький стіл, який розпочався після 
смерті Романа Мстиславича (бл. 1152– 1205). Як писав М. Грушевський у першому розділі ІІІ тому “Історії 
України-Руси”, “конечною точкою сеї боротьби і замішань треба уважати Ярославську битву і подорож 
Данила до Бату: сі дві події, взяті разом, придушили ворожі елементи і дали Данилови спромогу опанувати 
свою позицію сильно і певно. Отже, сей період боротьби потягнувся від р. 1205 до р. 1245–1246”. У на-
веденому уривку йдеться про князя Данила Романовича (1201–1264). Згадано битву під Ярославом 17 
серпня 1245 р., де війська Данила та його брата Василька розбили полки чернігівського князя Ростислава, 
галицьких бояр, угорців і поляків, що завершило майже 40-річну боротьбу за владу над Галицько-Волин-
ським князівством. Ця битва була однією з найбільших в історії Русі ХІІІ ст. Названо також подорож князя 
Данила до столиці Золотої Орди Сарай-Бату для переговорів з Батиєм.

с. 300 ... приїзд Андроніка... — йдеться про Андроніка І Комніна (бл. 1120–1185) — імператора 
Візантії у 1183–1185 рр. Його мати Ірина — донька Володаря Ростиславича, князя перемиського та зве-
нигородського і одного з засновників Галицькoгo князівствa. У пошуках союзника в боротьбі з імператором 
Мануїлом I Комніним перебував у 1163–1165 рр. у Галичі при дворі свого двоюрідного брата Ярослава 
Осмомисла.

...після останнього походу кн[язя] Івана Берладника... — князь Іван Ростиславич (бл. 
1112–1162) — син Ростислава Володаревича, князь звенигородський (1129–1145) і галицький (1145). 
Прозваний Берладником за втечу і князювання у придунайському місті Берлад і головування серед бер-
ладників — втікачів та біженців різних соціальних верств Русі, переважно південних земель, що покидали 
батьківщину через різні утиски й оселялися в пониззі Дунаю. У 1159 р. вирушив у похід проти галицького 
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с. 264 Жити десь в Короні... — йдеться про Річ Посполиту.
с. 265 Пана Войцеха — тобто львівського підкоморія Войцеха Мясковського.
с. 266 Infandum jubes renovare dolorem... — рядок з другого розділу поеми Вергілія “Енеїда”, в 

оригіналі “Infandum, regina, jubes renovare dolorem”.
с. 272 “Ой гук, мати, гук...” — історична козацька пісня, перша строфа: 

“Гей, гук, мати, гук, де козаки йдуть
І веселая тай доріженька, куди вони йдуть.
Куди вони йдуть, там бори гудуть.
Поперед себе ворогів лихих, гой, облавою рвуть”.

с. 274 “Гей ти, сину, не гайся, щоб ти з того війська не зістався!” — тут і далі дещо неточно 
цитується історична народна пісня “Ой пущу я кониченька в саду...” В оригіналі: 

“Ой пущу я кониченька в саду, 
А сам піду к отцю на пораду. 
Отець мій по садочку ходить, 
За поводи кониченька водить. 
Ой на, сину, коника, не гайся, 
Щоб ти того війська не зістався. 
Військо йде, короговки мають, 
Попереду музиченьки грають”.

с. 276 З криком дійшли до Кумейків, а з тайною до Корсуня — згадано дві великі битви між 
козацьким і польсько-шляхетським військами: велика поразка козаків 6 грудня 1637 р. у бою під Кумейками, 
яким завершилось придушення повстання Павлюка. Кумейки — село тепер Черкаського р-ну Черкаської 
обл. Битва під Корсунем 28 травня 1648 р. — друга після Жовтоводської переможна битва військ під 
проводом Б. Хмельницького у спілці з татарами. У цій битві польська армія була повністю розгромлена.

с. 277 “Ой біда, біда чайці небозі” — варіант “Ой горе тій чайці, чаєчці-небозі...” — українська 
історична пісня-символ, тужливий плач за долею поневоленої України. Найчастіше автором слів і музики 
вважають І. Мазепу, але окремі дослідники приписують її також Б. Хмельницькому чи іншим діячам.

Чи сотника Худолія... — Яків Худолій, сотник Черкаського полку. Після укладення 8 серпня 
1649 р. Зборівського мирного договору, який підсумував першу фазу в історії Хмельниччини, в Україну 
почали повертатися польські пани. Спалахнули повстання, які очолювали полковники-радикали: брацлав-
ський — Данило Нечай, миргородський — Михайло Гладкий. Яків Худолій підняв бунт на Микитинській 
Січі, його навіть обрали гетьманом Війська Запорозького на противагу Хмельницькому. Коли ці повстання 
почали загрожувати стабільності козацького устрою, Б. Хмельницький 20 вересня 1650 р. видав універсал 
про застосування смертної кари до їх керівників та активних учасників. Деяких бунтівних старшин було 
страчено, зокрема й Я. Худолія.

Співає пісню “Про козака і Кулину” — ця пісня була відома ще з ХVІ ст., вперше зафіксована у 
“Хронології” Андрія Римші (1581).

с. 278 І Силуян... — йдеться про Силуяна Андрійовича Мужиловського (?–1655), українського 
військового діяча, дипломата часів Хмельниччини. У січні–березні 1649 р. очолював перше Посольство 
України в Росії.

Радивилові... — тобто польному гетьману литовському Янушеві Радзивілу.
Відома річ, скільки їх там над Случчю стоїть... — Случ — річка в Україні, в межах сучасних 

Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей, права притока Горині (басейн Прип’яті). У часи 
Хмельниччини річка якийсь час була приблизною межею між Гетьманщиною і Річчю Посполитою. Утіка-
ючи від козаків, польські поміщики зібралися на цьому кордоні й очікували придушення повстання, щоб 
повернутися у свої маєтки.

с. 279 Шкода, бачу, і тої шкапи, що за тебе на Жовтих Водах віддали — Іван Виговський у 
чині ротмістра кварцяного війська Речі Посполитої брав участь у битві під Жовтими Водами 1648 р. на боці 
урядових військ. У ході битви потрапив до татарського полону, але був викуплений гетьманом Б. Хмель-
ницьким, як говорить легенда, за коня.

с. 283 На Поділлю пан хорунжий що виробляє — тобто Самійло Лащ (Лящ), відомий своїми 
звірствами проти українського народу.

с. 286 ...Павлюка, покійника... — Павлюк (Бут) Павло Михнович (?–1638) — гетьман не-
реєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні 1637 р. У 1635 р. 
П. Павлюк разом із І. Сулимою брав участь у зруйнуванні запорізькими нереєстровими козаками фортеці Кодак.

с. 289 Мункач — угорський та німецький варіант назви міста Мукачевого (тепер Закарпатська 
область). У 1648–1649 рр. у Мукачевому, яке на той час було столицею трансільванських князів династії 
Ракоці, побували посли Б. Хмельницького, які вели переговори з князями Дьєрдем I і Дьєрдем II Ракоці 
про спільні дії проти Польщі.

с. 295 ... до Зелених Свят руських... — тобто до Дня Святої Трійці, на п’ятдесятий день після Паски.
с. 297 ...Ібрагім-султан, цар турецький... — йдеться про турецького султана Ібрагіма (1615–1648). 

Ярослав Осмомисл
Вперше опубліковано окремим виданням у Києві 1917 р.
Авторська дата: “Казань, Суконна Слобода, літо 1916 р.”
Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, на-

черки, замітки, історичні образи... — С. 487–571.
с. 299 ... літописне оповідання про родинну трагедію Ярослава Осмомисла... — Ярослав I 

Володимиркович Осмомисл (1130-ті pp.–1187) — князь галицький (1153–1187), син галицького князя 
Володимирка Володаревича. Літопис вперше згадує його 1150 роком у зв’язку з одруженням з Ольгою, до-
чкою князя Юрія I Долгорукого. Названий у “Слові о полку Ігоревім” Осмомислом (що має вісім смислів), 
тобто розумний, мудрий. Ярослав Осмомисл поширив територію свого князівства, приєднавши землі між 
Дністром і Карпатами, пониззя Дунаю. Він мав велике військо, завдяки якому став одним із наймогутніших 
князів на Русі, проте не зміг протистояти боярському засиллю. Розбагатіле боярство перетворилося на родо-
ву аристократію з військовими дружинами і почало втручатися у державні й приватні справи князя. Саме 
це має на увазі М. Грушевський, говорячи про родинну трагедію. 1172 р. Ярослав Осмомисл покинув свою 
дружину Ольгу Юріївну і взяв нешлюбну жінку, боярську дочку Настасію з Чагрів. Бояри спротивилися і 
примусили князя повернути Ольгу, а Настасію спалили як чарівницю. Також бояри не виконали останньої 
волі Ярослава: при смерті він бажав поділити Галицьке князівство між синами, призначаючи Олегові (синові 
від Настасії) Галич, а Перемишль — Володимирові, синові від Ольги. Бояри прогнали Олега.

Оброблюючи в 1899–1900 рр. історію Галицького князівства для своєї “Історії України-Ру-
си”... — події, які лягли в основу драми, описані в сьомому розділі другого тому “Історії України-Руси”  
М. Грушевського. Друге видання цього тому вийшло у Львові 1905 р.

Тепер, не можучи працювати як історик... — у цей час М. Грушевський перебував на засланні, 
тому не мав змоги працювати в архівах та бібліотеках.

(Іпат[іївський] л[ітопис], с. 385, під р[оком] 1173) — цитується Літопис Руський за Іпатським 
списком. Дослідник давньої літератури Л. Махновець, готуючи до видання переклад цієї пам’ятки, уточнив 
хронологію описуваних подій, датувавши їх 1171 роком. Подаємо цитований фрагмент у перекладі Л. Мах-
новця: “8 березня 1171. У тім же році утекла [Ольга], княгиня Ярославова, з Галича в Ляхи із сином з 
Володимиром. І [воєвода] Коснятин Сірославич, і многі бояри з нею були там вісім місяців. І стали слати до 
неї [послів князь] Святополк і інша дружина, просячи її назад: “А князя твойого ми візьмемо”. Володимир 
тим часом послав [посла] до Святослава до Мстиславича, прохаючи в нього [города] Червена: “Хай, там 
сидячи, добре мені буде слати в Галич. Якщо ж я сяду в Галичі, то Бужськ твій поверну і три городи придам 
до нього”. Святослав тоді дав йому [Червен] і хреста йому цілував, [що буде] помагати йому.

Листопад 1171. І пішов Володимир до Червена з матір’ю, і встріла його вість од Святополка із Галича: 
“Поїдь уборзі. Отця твойого ми схопили єсмо і приятелів його, Чаргових людей, побили. А ось твій во-
рог — Настаська”. І галичани, розіклавши вогонь, спалили її, а сина її [Олега] в заслання вигнали, а князя 
[Ярослава Осмомисла] водили до хреста, що буде він по правді жити з княгинею. І так вони уладилися” // 
Літопис Руський за Іпатським списком / Переклад Л. Махновця. — К.: Дніпро, 1989. — С. 305.

Володимир Ярославович — син Осмомисла, правив у Галичі в 1189–1199 рр. По смерті Володими-
ра галицький престол був зайнятий Романом Мстиславичем Волинським, що стало початком об’єднаного 
Галицько-Волинського князівства.

... суспільні суперечності, що півстоліття пізніше проявили себе великою “мятежжю” Га-
личини... — йдеться про тривалий період міжусобиць і боротьби за галицький стіл, який розпочався після 
смерті Романа Мстиславича (бл. 1152– 1205). Як писав М. Грушевський у першому розділі ІІІ тому “Історії 
України-Руси”, “конечною точкою сеї боротьби і замішань треба уважати Ярославську битву і подорож 
Данила до Бату: сі дві події, взяті разом, придушили ворожі елементи і дали Данилови спромогу опанувати 
свою позицію сильно і певно. Отже, сей період боротьби потягнувся від р. 1205 до р. 1245–1246”. У на-
веденому уривку йдеться про князя Данила Романовича (1201–1264). Згадано битву під Ярославом 17 
серпня 1245 р., де війська Данила та його брата Василька розбили полки чернігівського князя Ростислава, 
галицьких бояр, угорців і поляків, що завершило майже 40-річну боротьбу за владу над Галицько-Волин-
ським князівством. Ця битва була однією з найбільших в історії Русі ХІІІ ст. Названо також подорож князя 
Данила до столиці Золотої Орди Сарай-Бату для переговорів з Батиєм.

с. 300 ... приїзд Андроніка... — йдеться про Андроніка І Комніна (бл. 1120–1185) — імператора 
Візантії у 1183–1185 рр. Його мати Ірина — донька Володаря Ростиславича, князя перемиського та зве-
нигородського і одного з засновників Галицькoгo князівствa. У пошуках союзника в боротьбі з імператором 
Мануїлом I Комніним перебував у 1163–1165 рр. у Галичі при дворі свого двоюрідного брата Ярослава 
Осмомисла.

...після останнього походу кн[язя] Івана Берладника... — князь Іван Ростиславич (бл. 
1112–1162) — син Ростислава Володаревича, князь звенигородський (1129–1145) і галицький (1145). 
Прозваний Берладником за втечу і князювання у придунайському місті Берлад і головування серед бер-
ладників — втікачів та біженців різних соціальних верств Русі, переважно південних земель, що покидали 
батьківщину через різні утиски й оселялися в пониззі Дунаю. У 1159 р. вирушив у похід проти галицького 
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князя Ярослава Осмомисла. Маючи 6-тисячне військо, обложив головне місто Галицького Пониззя — 
Ушицю, але зазнав поразки.

... поетичний образ, в традиції позбавлений всякої хронології — билинного Чурила Пленкови-
ча — йдеться про героя руських билин; представлений у них як заможний і шляхетний красень, підкорювач 
жіночих сердець, своєрідний слов’янський Дон-Жуан. Про нього свого часу писали такі російські дослідники, 
як О. М. Веселовський, О. І. Соболевський, В. Ф. Міллер, М. Г. Халанський та ін. М. Грушевський рецен-
зував статтю В. Міллера “К былинам о Чуриле Пленковиче” (ЗНТШ. — 1897. — Т. ХVII. — С. 6–7).

Місцева традиція задержала пам’ять її в назві села Чагрова під Галичем... — село Чагрів тепер 
Рогатинського району Івано-Франківської області.

... давніших оброблень сього літописного епізоду, даних деякими давнішими галицькими пись-
менниками... — здогадно, йдеться про тексти Василя Ільницького (1823–1895): історичний портрет 
Ярослава Осмомисла в серії публікацій “Життя знаменитих князів, гетьманів, героїв і інших мужів руських” 
(газ. “Руский Сіон”, 1876–1877) і драму в 5 діях “Настася” (Львів, 1872. — 79 с.)1.

с. 301 Завіса підноситься при мольній мелодії... — тобто при мінорній, сумній мелодії. Мінор або 
moll (від лат. mollis — м’який) — музичний лад, в основі якого лежить мінорний тризвук. Мінорний лад, як 
правило, суб’єктивно сприймається як сумний, на противагу мажору, що становить один із найважливіших 
естетичних контрастів у європейській музиці.

с. 303 Як згадаю брата Івана, що він бездомний по світі блукає по чужих краях, — Воло-
дарів внук — йдеться про Івана Берладника, двоюрідного Ярославового брата. Володар Ростиславич 
(?–1124) — князь звенигородський (1085–1124) та перемиcький (1092–1124). Разом з братами Рюриком 
(?–1092) та Васильком (бл. 1066–1124) — один із засновників незалежного Галицького князівства.

... коло Студеного моря, за Зелізними воротами — Студене море — давньоруська назва Пів-
нічного Льодовитого океану.

с. 313 Се мені поклонилися купці месембрійські в Онуті — Месембрія — давньогрецьке місто 
на західному березі Чорного моря. Онут — село в Україні, тепер Заставнівського р-ну Чернівецької обл.

с. 316 І дід наш Ярослав чи не був такий сам, як наш Олег — незрозуміло, про що йдеться. Дідом 
Ярослава Осмомисла був князь Володар Ростиславич.

с. 322 Приязнь і милость отця твого Ісаака... — Ісаак Комнін (1093–після 1152) — батько 
візантійського імператора Андроніка I.

Жорстокий і немилостивий цісар Мануїл... — Мануїл I (Мануїл Комнін Великий) (1118–
1180) — візантійський імператор у 1143–1180 рр.

Уроджений з Великим псом... — сузір’я Південної півкулі неба. У цьому сузір’ї знаходиться най-
яскравіша зірка на небі — Сіріус. Його древня шумерська назва — “собака сонця”. Греки називали його 
просто “собака”, а римляни — “собачка”. Саме від цієї назви і походить назва сузір’я.

с. 323 От князь австрійський Генрік... — йдеться про Генріха II Язомирготта (1107–1177) — 
маркграфа Австрії у 1141–1156 рр., герцога Австрії з 1156 р.

с. 325 ...в похід з князем Володарем на Святополка, як ми на Рожні Полі... — згадано бій, що 
відбувся в урочищі Рожне Поле поблизу сучасного міста Золочів Львівської обл. у 1099 р. між військами 
галицьких князів Ростиславичів — Володаря і Василька, з одного боку, та київським князем Святополком, 
з іншого. Битва закінчилась цілковитою перемогою галицької дружини Володаря і Василька. Ця перемога 
остаточно закріпила незалежність Галичини від Києва і заклала підвалини майбутньої могутності Галицької 
держави.

с. 326 А з єдинорогового... — єдинорог — міфічна істота, яка символізує невинність. Уявляли її у 
вигляді коня з одним рогом в центрі лоба.

с. 327 І там тече Гіон ріка великая — Гіоном у давньоруських літописах називалася ріка Ніл.
... від города Цар-города, від святої гори Афонської — Царгород — одна з назв Константино-

поля (з 1930 р. — Стамбул). Свята Гора Афон — монастирська держава на східному виступі Айон-Орос 
Халкідонського півострова у Егейському морі. Висота 1935 м над рівнем моря. Візантійський імператор 
Костянтин Погонат (правив у 668–685 рр.) віддав Айон-Орос у виключне володіння ченців. У VIII ст. 
грецькі самітники створили на Афоні так звану чернечу республіку. Перший монастир на Афоні заснований 
у 962–963 рр. Згодом на Афоні виникло близько 20 укріплених чоловічих монастирів, і він став відігравати 
роль великого релігійного центру православної церкви.

с. 350 ...За рани Ігореві, / Буйого Святославича! — М. Грушевський цитує “Слово о полку Ігоре-
вім”. Подаємо цей фрагмент у перекладі М. Рильського:

“Галицький Осмомисле Ярославе!
Високо сидиш ти
На своїм золотокованім престолі,
Підперши гори угорські
Своїми залізними військами,
Заступивши королеві дорогу,

1 Ця інформація надана проф. Євгеном Нахліком, за що упорядниця йому щиро вдячна.

Зачинивши ворота на Дунаї,
Через хмари каміння кидаючи,
Суд по Дунай рядячи.
Грози твої по землях течуть.
Одчиняєш ти браму Києву,
Стріляєш із отчого столу золотого
На султанів у далеких землях.
Стріляй, господарю, Кончака,
Раба поганого,
За землю Руську,
За рани Ігореві,
Хороброго Святославовича!”

Розділ ІІІ. ПЕРЕКЛАДИ
В. Гаршин. Чотири дні

Публікується вперше за чорновим автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57,  
арк. 85–92-а. Переклад незакінчений.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) — російський письменник, поет, художній критик. 
Оповідання “Четыре дня” (1877) — його літературний дебют, завдяки якому автор став відомим. Твори 
В. Гаршина мали широку популярність у 1880–1890-х рр.

Архівні аркуші автографа М. Грушевського дуже пошкоджені, тому авторське датування неможливо 
прочитати — збереглася лише частина запису: “червця 18...” Аналізуючи мову перекладу, можна приблиз-
но датувати його 1886–1887 рр. Показово, що у 1885 р. цей же твір переклав І. Франко — публікація у 
збірнику “З чужих зільників” (Львів, 1885, с. 29–40) без підпису перекладача.

В автографі, написаному чорнилом, є пізніші авторські стилістичні правки олівцем. Вони враховані в 
цій публікації.
Житіє Олексія, чоловіка Божого

Публікується вперше за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 125, арк. 3–8.
Авторська дата перекладу з церковнослов’янської мови — 14–15 жовтня 1888 р.
Житіями називаються життєписи людей, зарахованих церквою до лику святих. У давній українській 

книжності відомі сотні житій, при цьому перекладні (візантійські, рідше болгарські і сербські) житія мали 
поширення не менше (а в XI–XV ст. і значно більше), ніж оригінальні руські, тому що однаково шанувалися 
православні святі, незалежно від того, хто вони були за національністю й у якій країні жили. “Житіє Олексія, 
чоловіка Божого” належить до групи найдавніших візантійських житій і було одним із найпопулярніших. 
Сказання про християнського подвижника Олексія відомі всім християнським літературам; грецька версія 
цього житія відома в списках X–XII ст., з неї і здійснений слов’янський переклад. Події цього житія відбу-
ваються на рубежі IV–V ст. за правління римських імператорів, братів-співправителів Аркадія (377–408) 
і Гонорія (395–423) при папі Інокентії I. 

с. 361 ... (марта/березоля 17 дня) — у цей день (за новим стилем 30 березня) Церква вшановує 
пам’ять святого Олексія чоловіка Божого. Народна назва свята — “теплого Олекси”.

Мы же во имя Господа Бога нашего призовем (19. 8) — цитата з Книги псалмів; повністю цей 
вірш звучить так: “Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будем хвалитись Ім’ям Господа, нашого 
Бога” (переклад українською І. Огієнка).

... до міста Лаодикії, в Малій Азії... — Лаодикія — античне велике торгове місто у південно-західній 
Фрігії (тепер територія Туреччини).

с. 363 ... плив в таку землю Киликію... — Кілікія —історична область у південно-східній частині 
малоазійського півострова, що виходила до північно-східного узбережжя Середземного моря.
Житіє святого праведного Филарета Милостивого

Публікується вперше за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 125, арк. 9–19 зв.
Авторська дата перекладу з церковнослов’янської мови — 26 грудня 1888 — 2 січня 1189 рр.
Після тексту перекладу запис: “Празник святого Филарета <нерозб.> 1 студня (декабря) враз із св. 

пророком Наумом. <нерозб.> Богу слава”. 
с. 372 На той час царством грецьким заправляла Ірина з сином Константином... — Ірина 

Афінська (752–803) — імператриця Візантії з 797 по 802 рр. Вийшовши заміж за Лева IV Хозара, 
який стане імператором Візантії у 775 р., Ірина 771 р. народжує сина Костянтина. Після смерті Лева IV у 
780 р. неповнолітній Костянтин VI стає імператором Візантії, а Ірина при ньому є регентшою. Це тривало 
недовго. Ірина осліплює свого сина та після його смерті у 797 р. стає імператрицею Візантії.

с. 376 ... побудувала церкви, що зруйнували були перси... — у 500 — на початку 600 рр. перси 
піддали руйнуванню багато земель на сході Візантійської імперії й постійно загрожували їй. 
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князя Ярослава Осмомисла. Маючи 6-тисячне військо, обложив головне місто Галицького Пониззя — 
Ушицю, але зазнав поразки.

... поетичний образ, в традиції позбавлений всякої хронології — билинного Чурила Пленкови-
ча — йдеться про героя руських билин; представлений у них як заможний і шляхетний красень, підкорювач 
жіночих сердець, своєрідний слов’янський Дон-Жуан. Про нього свого часу писали такі російські дослідники, 
як О. М. Веселовський, О. І. Соболевський, В. Ф. Міллер, М. Г. Халанський та ін. М. Грушевський рецен-
зував статтю В. Міллера “К былинам о Чуриле Пленковиче” (ЗНТШ. — 1897. — Т. ХVII. — С. 6–7).

Місцева традиція задержала пам’ять її в назві села Чагрова під Галичем... — село Чагрів тепер 
Рогатинського району Івано-Франківської області.

... давніших оброблень сього літописного епізоду, даних деякими давнішими галицькими пись-
менниками... — здогадно, йдеться про тексти Василя Ільницького (1823–1895): історичний портрет 
Ярослава Осмомисла в серії публікацій “Життя знаменитих князів, гетьманів, героїв і інших мужів руських” 
(газ. “Руский Сіон”, 1876–1877) і драму в 5 діях “Настася” (Львів, 1872. — 79 с.)1.

с. 301 Завіса підноситься при мольній мелодії... — тобто при мінорній, сумній мелодії. Мінор або 
moll (від лат. mollis — м’який) — музичний лад, в основі якого лежить мінорний тризвук. Мінорний лад, як 
правило, суб’єктивно сприймається як сумний, на противагу мажору, що становить один із найважливіших 
естетичних контрастів у європейській музиці.

с. 303 Як згадаю брата Івана, що він бездомний по світі блукає по чужих краях, — Воло-
дарів внук — йдеться про Івана Берладника, двоюрідного Ярославового брата. Володар Ростиславич 
(?–1124) — князь звенигородський (1085–1124) та перемиcький (1092–1124). Разом з братами Рюриком 
(?–1092) та Васильком (бл. 1066–1124) — один із засновників незалежного Галицького князівства.

... коло Студеного моря, за Зелізними воротами — Студене море — давньоруська назва Пів-
нічного Льодовитого океану.

с. 313 Се мені поклонилися купці месембрійські в Онуті — Месембрія — давньогрецьке місто 
на західному березі Чорного моря. Онут — село в Україні, тепер Заставнівського р-ну Чернівецької обл.

с. 316 І дід наш Ярослав чи не був такий сам, як наш Олег — незрозуміло, про що йдеться. Дідом 
Ярослава Осмомисла був князь Володар Ростиславич.

с. 322 Приязнь і милость отця твого Ісаака... — Ісаак Комнін (1093–після 1152) — батько 
візантійського імператора Андроніка I.

Жорстокий і немилостивий цісар Мануїл... — Мануїл I (Мануїл Комнін Великий) (1118–
1180) — візантійський імператор у 1143–1180 рр.

Уроджений з Великим псом... — сузір’я Південної півкулі неба. У цьому сузір’ї знаходиться най-
яскравіша зірка на небі — Сіріус. Його древня шумерська назва — “собака сонця”. Греки називали його 
просто “собака”, а римляни — “собачка”. Саме від цієї назви і походить назва сузір’я.

с. 323 От князь австрійський Генрік... — йдеться про Генріха II Язомирготта (1107–1177) — 
маркграфа Австрії у 1141–1156 рр., герцога Австрії з 1156 р.

с. 325 ...в похід з князем Володарем на Святополка, як ми на Рожні Полі... — згадано бій, що 
відбувся в урочищі Рожне Поле поблизу сучасного міста Золочів Львівської обл. у 1099 р. між військами 
галицьких князів Ростиславичів — Володаря і Василька, з одного боку, та київським князем Святополком, 
з іншого. Битва закінчилась цілковитою перемогою галицької дружини Володаря і Василька. Ця перемога 
остаточно закріпила незалежність Галичини від Києва і заклала підвалини майбутньої могутності Галицької 
держави.

с. 326 А з єдинорогового... — єдинорог — міфічна істота, яка символізує невинність. Уявляли її у 
вигляді коня з одним рогом в центрі лоба.

с. 327 І там тече Гіон ріка великая — Гіоном у давньоруських літописах називалася ріка Ніл.
... від города Цар-города, від святої гори Афонської — Царгород — одна з назв Константино-

поля (з 1930 р. — Стамбул). Свята Гора Афон — монастирська держава на східному виступі Айон-Орос 
Халкідонського півострова у Егейському морі. Висота 1935 м над рівнем моря. Візантійський імператор 
Костянтин Погонат (правив у 668–685 рр.) віддав Айон-Орос у виключне володіння ченців. У VIII ст. 
грецькі самітники створили на Афоні так звану чернечу республіку. Перший монастир на Афоні заснований 
у 962–963 рр. Згодом на Афоні виникло близько 20 укріплених чоловічих монастирів, і він став відігравати 
роль великого релігійного центру православної церкви.

с. 350 ...За рани Ігореві, / Буйого Святославича! — М. Грушевський цитує “Слово о полку Ігоре-
вім”. Подаємо цей фрагмент у перекладі М. Рильського:

“Галицький Осмомисле Ярославе!
Високо сидиш ти
На своїм золотокованім престолі,
Підперши гори угорські
Своїми залізними військами,
Заступивши королеві дорогу,

1 Ця інформація надана проф. Євгеном Нахліком, за що упорядниця йому щиро вдячна.

Зачинивши ворота на Дунаї,
Через хмари каміння кидаючи,
Суд по Дунай рядячи.
Грози твої по землях течуть.
Одчиняєш ти браму Києву,
Стріляєш із отчого столу золотого
На султанів у далеких землях.
Стріляй, господарю, Кончака,
Раба поганого,
За землю Руську,
За рани Ігореві,
Хороброго Святославовича!”

Розділ ІІІ. ПЕРЕКЛАДИ
В. Гаршин. Чотири дні

Публікується вперше за чорновим автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 57,  
арк. 85–92-а. Переклад незакінчений.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) — російський письменник, поет, художній критик. 
Оповідання “Четыре дня” (1877) — його літературний дебют, завдяки якому автор став відомим. Твори 
В. Гаршина мали широку популярність у 1880–1890-х рр.

Архівні аркуші автографа М. Грушевського дуже пошкоджені, тому авторське датування неможливо 
прочитати — збереглася лише частина запису: “червця 18...” Аналізуючи мову перекладу, можна приблиз-
но датувати його 1886–1887 рр. Показово, що у 1885 р. цей же твір переклав І. Франко — публікація у 
збірнику “З чужих зільників” (Львів, 1885, с. 29–40) без підпису перекладача.

В автографі, написаному чорнилом, є пізніші авторські стилістичні правки олівцем. Вони враховані в 
цій публікації.
Житіє Олексія, чоловіка Божого

Публікується вперше за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 125, арк. 3–8.
Авторська дата перекладу з церковнослов’янської мови — 14–15 жовтня 1888 р.
Житіями називаються життєписи людей, зарахованих церквою до лику святих. У давній українській 

книжності відомі сотні житій, при цьому перекладні (візантійські, рідше болгарські і сербські) житія мали 
поширення не менше (а в XI–XV ст. і значно більше), ніж оригінальні руські, тому що однаково шанувалися 
православні святі, незалежно від того, хто вони були за національністю й у якій країні жили. “Житіє Олексія, 
чоловіка Божого” належить до групи найдавніших візантійських житій і було одним із найпопулярніших. 
Сказання про християнського подвижника Олексія відомі всім християнським літературам; грецька версія 
цього житія відома в списках X–XII ст., з неї і здійснений слов’янський переклад. Події цього житія відбу-
ваються на рубежі IV–V ст. за правління римських імператорів, братів-співправителів Аркадія (377–408) 
і Гонорія (395–423) при папі Інокентії I. 

с. 361 ... (марта/березоля 17 дня) — у цей день (за новим стилем 30 березня) Церква вшановує 
пам’ять святого Олексія чоловіка Божого. Народна назва свята — “теплого Олекси”.

Мы же во имя Господа Бога нашего призовем (19. 8) — цитата з Книги псалмів; повністю цей 
вірш звучить так: “Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будем хвалитись Ім’ям Господа, нашого 
Бога” (переклад українською І. Огієнка).

... до міста Лаодикії, в Малій Азії... — Лаодикія — античне велике торгове місто у південно-західній 
Фрігії (тепер територія Туреччини).

с. 363 ... плив в таку землю Киликію... — Кілікія —історична область у південно-східній частині 
малоазійського півострова, що виходила до північно-східного узбережжя Середземного моря.
Житіє святого праведного Филарета Милостивого

Публікується вперше за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 125, арк. 9–19 зв.
Авторська дата перекладу з церковнослов’янської мови — 26 грудня 1888 — 2 січня 1189 рр.
Після тексту перекладу запис: “Празник святого Филарета <нерозб.> 1 студня (декабря) враз із св. 

пророком Наумом. <нерозб.> Богу слава”. 
с. 372 На той час царством грецьким заправляла Ірина з сином Константином... — Ірина 

Афінська (752–803) — імператриця Візантії з 797 по 802 рр. Вийшовши заміж за Лева IV Хозара, 
який стане імператором Візантії у 775 р., Ірина 771 р. народжує сина Костянтина. Після смерті Лева IV у 
780 р. неповнолітній Костянтин VI стає імператором Візантії, а Ірина при ньому є регентшою. Це тривало 
недовго. Ірина осліплює свого сина та після його смерті у 797 р. стає імператрицею Візантії.

с. 376 ... побудувала церкви, що зруйнували були перси... — у 500 — на початку 600 рр. перси 
піддали руйнуванню багато земель на сході Візантійської імперії й постійно загрожували їй. 
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Далі в автографі (арк. 20) — початок перекладу ще одного “Житія”, датований 5 січня 1889 р.:
Житіє святої Варвари
Дивен Бог во святих своїх; дивно читати про життя святих, як цуралися вони гля Бога 

світа сего й усяких утіх єго і забавок, як увесь вік проводили вони в найтяжчих постах і молитвах 
безперестанку, як терпіли вони за свою віру найгірші муки — і не тільки дужі чоловіки, але, що 
найдивніше, й жінки, старці, малі діти за помощою Божою перемагали недужу свою натуру.
Д. Мамін-Сибіряк. Майя

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — Кн. І. — С. 87–100. 
Друкується за цим джерелом. Автограф перекладу невідомий.
Дмитро Наркисович Мамін-Сибіряк (справжнє прізвище Мамін; 1852–1912) — російський 

прозаїк і драматург. Збираючи фольклор корінних народностей Приуралля й Сибіру, він захопився багатством 
живого матеріалу, перейнявся проблемами цих людей. Так народилася книжка “Легенди” (1898), з якої  
М. Грушевський переклав два оповідання: “Майя” і “Баймаган”.

с. 380 Є там озеро Кара-Куль... — одне з найбільш високогірних озер, оточене сніговими верши-
нами Паміру в Таджикистані. Озеро розташоване на висоті понад 4000 м. Взимку повністю замерзає. Дно 
вкрите льодом.
Д. Мамін-Сибіряк. Баймаган

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 4. — Кн. ІІІ. — С. 217–229. 
Друкується за цим джерелом. Автограф перекладу невідомий.
с. 389 ... на уральській козачій лінії... — система фортець і форпостів уздовж річки Урал (до 1775 р. — 

Яїк) — оборонна лінія, створена в середині ХІХ ст.
Г. Флобер. Іродіяда

Перша публікація: Ґ. Фльобер. Іродїяда / Переклад Мих. Грушевського з додатком статті про 
Ґ. Фльобера. — Львів, 1902 / З друк. НТШ (Серія: Літерат.-наук. б-ка, ч. 36).

Автограф невідомий.
Друкується за першопублікацією.
Стаття М. Грушевського “Ґустав Фльобер. Літературна характеристика”, надрукована як післямова 

до перекладу (с. 57–70 першодруку), датована автором 17 (30). ІХ. 1902 р. Передрук уміщений у цьому 
виданні: т. 11, с. 155–160.

Після тексту перекладу під заголовком “Пояснення” перекладач додав коментар деяких слів і по-
нять. Для зручності читачів ці примітки ми відтворюємо посторінково, не зазначуючи щоразу, що це текст 
М. Грушевського. 

с. 395 Мертве море — безстічне озеро в Ізраїлі та Йорданії, розташоване у тектонічній западині 
Гхор (Ель-Гор) на 395 м нижче рівня моря. Мертве море — одна з найсолоніших водойм світу, а його 
узбережжя — найнижчий суходіл планети.

Сікомора — плодове дерево з родини фікусових, сімейство тутових. Одна з найдревніших плодових 
культур, не раз згадується у Біблії. Вічнозелене дерево, формою гіллястої крони і міцністю деревини схоже 
на дуб.

Ірод–Антипа (20 р. до н. е.– після 39 р. н. е.) — правитель Галілеї й Переї з 4 р. до н. е. по 39 р. 
н. е., син царя Ірода Великого.

с. 396 Іван Хреститель — Іван Предтеча (івр. Йоханан бар Зехарья — син Захарії; бл. 6–2 р. 
до н. е.—бл. 30 р.) — згідно з Євангеліями, попередник Ісуса Христа, який пророкував Його пришестя; 
хрестив у водах Йордана Ісуса Христа, потім обезглавлений царем Іродом Антипою за намовлянням Іродіади. 
Пророк, мученик, після Діви Марії найбільший святий.

с. 397 ... пропав від часів царя Гіркана... — згадується Йоханан Гіркан ІІ (р. н. невід.–30 р. 
до н. е.) — з 63 по бл. 40 р. до н. е. юдейський етнарх з династії Хасмонеїв та первосвященик з 76 по 
40 р. до н. е.

Єрусалимський храм — стародавній центр єврейського релігійного життя. Перший Храм відповід-
но до біблійної Першої книги Царів був збудований царем Соломоном бл. 960 р. до н. е. та зруйнований 
Навуходоносором у 586 р. до н. е. Другий Храм був відбудований на місці попереднього у другій половині 
V ст. до н. е., пізніше перебудований Іродом Великим. Зруйнований римлянами у 69 р. н. е.

с. 397–398 “В’язниці Тіберія... — йдеться про Тиберія Клавдія Нерона (42 р. до н.е. – 37 р. 
н. е.), римського імператора (у 14–37 рр.) з династії Юліїв-Клавдіїв.

с. 398 ... серед римської Кампаньї... — йдеться про гірську область у південній Італії на узбережжі 
Тирренського моря. Столиця — Неаполь.

с. 400 ... від часів царя Давида — згадується один із найвідоміших персонажів Біблії, другий цар 
давнього Ізраїлю. Давид народився у місті Віфлеємі бл. 1085 р. до н. е. Увійшов у історію як цар, автор 
псалмів, пророк та Месія.

Перший Макавей... — тобто Юда Маккавей — син Маттафії Хасмонея, що підняв повстання. Після 
смерті батька Юда очолив повстання проти еллінізації Юдеї сирійськими греками у 166–160 рр. до н. е. 
Назва Маккавеї пізніше стала позначати всіх повстанців та захисників віри. 

с. 401 Вітелій — Луцій Вітеллій (10 р. до н. е.–51 р. н. е.) — політичний та військовий діяч 
Римської імперії. У 35–39 рр. був проконсулом провінції Сирії, якому підлягала Іудея.

с. 402 ... Вітеліїв син Авль — Авль Вітеллій (12–69), римський імператор у квітні–грудні 69 р. 
с. 412 ... а жінки на галереї думали про сарептську вдовицю — йдеться про біблійний сюжет, 

описаний у 17 розділі третьої книги Царств — як Господь послухав ревної молитви пророка Ілії й воскресив 
померлого сина вдови з Сарепти Сидонської — древнього міста на півдні Лівану.

... сей вірш сучасного поета... — далі цитується рядок з поеми римського поета-філософа Тіта 
Лукреція Кара (бл. 99–55 до н.е.) “Про природу речей”.
Предок

Перша публікація: Вестник Европы. — 1915. — Июль. — С. 219–225. 
Автограф невідомий.
Публікується за першодруком.
Про переклад російською мовою деяких своїх оповідань М. Грушевський домовлявся з українським 

письменником, публіцистом і літературознавцем М. Могилянським (1873–1944). З листом від 8 лютого 
1913 р. М. Могилянський переслав авторові свій переклад нарису М. Грушевського “Ніч” і обіцяв працювати 
над наступними творами. Він розпочав роботу над перекладом “Предка”, однак низка обставин завадила 
завершити її. Очевидно, розчарований таким затяжним процесом, М. Грушевський попросив повернути 
авторські тексти, що М. Могилянський і зробив наприкінці вересня 1913 р. Жалкуючи з такого повороту 
подій, 6 листопада 1913 р. М. Могилянський писав М. Грушевському: “Не мав часу для тієї праці, яку б 
робити бажалось. І чи матиму швидко, не знаю” (ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 646, арк. 19 зв.).

Не маємо точної дати, коли М. Грушевський переклав цей твір, проте очевидно, що він зробив це в 
першій половині 1914 р., а також встиг переслати переклад до Санкт-Петербурга в редакцію авторитетного 
російського часопису ще до початку Першої світової війни (1 серпня 1914), яка застала його у Криворівні, 
та свого арешту й заслання (грудень 1914 р.). Переклад, зазначимо заради справедливості, не надто вдалий, 
але показово, що журнал опублікував його саме тоді, коли імперські власті звинувачували автора у шпигун-
ській діяльності на користь Австро-Угорщини й тримали на засланні у Симбірську, а потім Казані. Лише 
завдяки клопотанню з боку Російської академії наук М. Грушевському дозволили перебратися до Москви.

с. 423 Кроме того, он весь обмотан тонкими шкурами... — у першодруці коректорська помилка: 
“Кроме того, он весь обмотан тонкими шнурками и не зябнет”. Український оригінал: “Крім того він об-
мотаний весь тоненькими шкурами і зовсім не мерзне”.

Розділ ІV. НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ
“Діялося року Божого тисяча сімсот першого...”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 1–34. 
Твір без заголовка. На першому аркуші авторська дата початку роботи: “11 серпня 1888”, на арк. 32 

зафіксовано, коли М. Грушевський востаннє працював із цим текстом: “ІХ. 24”.
с. 427 Горинь — річка в Україні та Білорусі (у межах України — 577 км, басейн річки — у Жито-

мирській і Рівненській областях), права притока Прип’яті.
... меж ними 70 тяглих... — тяглим називався господар, який має велику рогату худобу.
Була неділя перед Петром [і] Павлом... — 12 липня за новим стилем — день святих апостолів 

Петра і Павла.
с. 428 ... от-от почне жито точиться... — тобто перестигле висохле зерно почне висипатися з 

колосків.
с. 429 ... він сам прибіг з Володимирського повіту за 3 роки... — Володимирський повіт у другій 

половині XVI–XVIII ст. входив до складу Волинського воєводства Речі Посполитої, адміністративний 
центр — місто Володимир (тепер Володимир-Волинський).

с. 430 Це були Абазинські козаки з Брацлавщини... — йдеться про козаків Андрія Мехмедовича 
Абазина (Абази; 1634–1703), військового і державного діяча України, з 1690 р. — брацлавського полков-
ника. Разом з фастівським полковником С. Палієм А. Абазин став одним із керівників національно-визволь-
ного повстання проти Речі Посполитої у 1702–1704 рр., яке сучасники називали “другою Хмельниччиною”.

с. 432 ...Дівчинонька козаченька просить... — українська народна пісня. Більш поширений варіант 
початку: Ой на гору козак воду носить, 

Дівчинонька козаченька просить:
“Козаченьку, мій соболю,
Візьми мене із собою,
Помандрую я з тобою!”
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Далі в автографі (арк. 20) — початок перекладу ще одного “Житія”, датований 5 січня 1889 р.:
Житіє святої Варвари
Дивен Бог во святих своїх; дивно читати про життя святих, як цуралися вони гля Бога 

світа сего й усяких утіх єго і забавок, як увесь вік проводили вони в найтяжчих постах і молитвах 
безперестанку, як терпіли вони за свою віру найгірші муки — і не тільки дужі чоловіки, але, що 
найдивніше, й жінки, старці, малі діти за помощою Божою перемагали недужу свою натуру.
Д. Мамін-Сибіряк. Майя

Перша публікація: ЛНВ. — 1898. — Т. 4. — Кн. І. — С. 87–100. 
Друкується за цим джерелом. Автограф перекладу невідомий.
Дмитро Наркисович Мамін-Сибіряк (справжнє прізвище Мамін; 1852–1912) — російський 

прозаїк і драматург. Збираючи фольклор корінних народностей Приуралля й Сибіру, він захопився багатством 
живого матеріалу, перейнявся проблемами цих людей. Так народилася книжка “Легенди” (1898), з якої  
М. Грушевський переклав два оповідання: “Майя” і “Баймаган”.

с. 380 Є там озеро Кара-Куль... — одне з найбільш високогірних озер, оточене сніговими верши-
нами Паміру в Таджикистані. Озеро розташоване на висоті понад 4000 м. Взимку повністю замерзає. Дно 
вкрите льодом.
Д. Мамін-Сибіряк. Баймаган

Перша публікація: ЛНВ. — 1911. — Т. 4. — Кн. ІІІ. — С. 217–229. 
Друкується за цим джерелом. Автограф перекладу невідомий.
с. 389 ... на уральській козачій лінії... — система фортець і форпостів уздовж річки Урал (до 1775 р. — 

Яїк) — оборонна лінія, створена в середині ХІХ ст.
Г. Флобер. Іродіяда

Перша публікація: Ґ. Фльобер. Іродїяда / Переклад Мих. Грушевського з додатком статті про 
Ґ. Фльобера. — Львів, 1902 / З друк. НТШ (Серія: Літерат.-наук. б-ка, ч. 36).

Автограф невідомий.
Друкується за першопублікацією.
Стаття М. Грушевського “Ґустав Фльобер. Літературна характеристика”, надрукована як післямова 

до перекладу (с. 57–70 першодруку), датована автором 17 (30). ІХ. 1902 р. Передрук уміщений у цьому 
виданні: т. 11, с. 155–160.

Після тексту перекладу під заголовком “Пояснення” перекладач додав коментар деяких слів і по-
нять. Для зручності читачів ці примітки ми відтворюємо посторінково, не зазначуючи щоразу, що це текст 
М. Грушевського. 

с. 395 Мертве море — безстічне озеро в Ізраїлі та Йорданії, розташоване у тектонічній западині 
Гхор (Ель-Гор) на 395 м нижче рівня моря. Мертве море — одна з найсолоніших водойм світу, а його 
узбережжя — найнижчий суходіл планети.

Сікомора — плодове дерево з родини фікусових, сімейство тутових. Одна з найдревніших плодових 
культур, не раз згадується у Біблії. Вічнозелене дерево, формою гіллястої крони і міцністю деревини схоже 
на дуб.

Ірод–Антипа (20 р. до н. е.– після 39 р. н. е.) — правитель Галілеї й Переї з 4 р. до н. е. по 39 р. 
н. е., син царя Ірода Великого.

с. 396 Іван Хреститель — Іван Предтеча (івр. Йоханан бар Зехарья — син Захарії; бл. 6–2 р. 
до н. е.—бл. 30 р.) — згідно з Євангеліями, попередник Ісуса Христа, який пророкував Його пришестя; 
хрестив у водах Йордана Ісуса Христа, потім обезглавлений царем Іродом Антипою за намовлянням Іродіади. 
Пророк, мученик, після Діви Марії найбільший святий.

с. 397 ... пропав від часів царя Гіркана... — згадується Йоханан Гіркан ІІ (р. н. невід.–30 р. 
до н. е.) — з 63 по бл. 40 р. до н. е. юдейський етнарх з династії Хасмонеїв та первосвященик з 76 по 
40 р. до н. е.

Єрусалимський храм — стародавній центр єврейського релігійного життя. Перший Храм відповід-
но до біблійної Першої книги Царів був збудований царем Соломоном бл. 960 р. до н. е. та зруйнований 
Навуходоносором у 586 р. до н. е. Другий Храм був відбудований на місці попереднього у другій половині 
V ст. до н. е., пізніше перебудований Іродом Великим. Зруйнований римлянами у 69 р. н. е.

с. 397–398 “В’язниці Тіберія... — йдеться про Тиберія Клавдія Нерона (42 р. до н.е. – 37 р. 
н. е.), римського імператора (у 14–37 рр.) з династії Юліїв-Клавдіїв.

с. 398 ... серед римської Кампаньї... — йдеться про гірську область у південній Італії на узбережжі 
Тирренського моря. Столиця — Неаполь.

с. 400 ... від часів царя Давида — згадується один із найвідоміших персонажів Біблії, другий цар 
давнього Ізраїлю. Давид народився у місті Віфлеємі бл. 1085 р. до н. е. Увійшов у історію як цар, автор 
псалмів, пророк та Месія.

Перший Макавей... — тобто Юда Маккавей — син Маттафії Хасмонея, що підняв повстання. Після 
смерті батька Юда очолив повстання проти еллінізації Юдеї сирійськими греками у 166–160 рр. до н. е. 
Назва Маккавеї пізніше стала позначати всіх повстанців та захисників віри. 

с. 401 Вітелій — Луцій Вітеллій (10 р. до н. е.–51 р. н. е.) — політичний та військовий діяч 
Римської імперії. У 35–39 рр. був проконсулом провінції Сирії, якому підлягала Іудея.

с. 402 ... Вітеліїв син Авль — Авль Вітеллій (12–69), римський імператор у квітні–грудні 69 р. 
с. 412 ... а жінки на галереї думали про сарептську вдовицю — йдеться про біблійний сюжет, 

описаний у 17 розділі третьої книги Царств — як Господь послухав ревної молитви пророка Ілії й воскресив 
померлого сина вдови з Сарепти Сидонської — древнього міста на півдні Лівану.

... сей вірш сучасного поета... — далі цитується рядок з поеми римського поета-філософа Тіта 
Лукреція Кара (бл. 99–55 до н.е.) “Про природу речей”.
Предок

Перша публікація: Вестник Европы. — 1915. — Июль. — С. 219–225. 
Автограф невідомий.
Публікується за першодруком.
Про переклад російською мовою деяких своїх оповідань М. Грушевський домовлявся з українським 

письменником, публіцистом і літературознавцем М. Могилянським (1873–1944). З листом від 8 лютого 
1913 р. М. Могилянський переслав авторові свій переклад нарису М. Грушевського “Ніч” і обіцяв працювати 
над наступними творами. Він розпочав роботу над перекладом “Предка”, однак низка обставин завадила 
завершити її. Очевидно, розчарований таким затяжним процесом, М. Грушевський попросив повернути 
авторські тексти, що М. Могилянський і зробив наприкінці вересня 1913 р. Жалкуючи з такого повороту 
подій, 6 листопада 1913 р. М. Могилянський писав М. Грушевському: “Не мав часу для тієї праці, яку б 
робити бажалось. І чи матиму швидко, не знаю” (ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 646, арк. 19 зв.).

Не маємо точної дати, коли М. Грушевський переклав цей твір, проте очевидно, що він зробив це в 
першій половині 1914 р., а також встиг переслати переклад до Санкт-Петербурга в редакцію авторитетного 
російського часопису ще до початку Першої світової війни (1 серпня 1914), яка застала його у Криворівні, 
та свого арешту й заслання (грудень 1914 р.). Переклад, зазначимо заради справедливості, не надто вдалий, 
але показово, що журнал опублікував його саме тоді, коли імперські власті звинувачували автора у шпигун-
ській діяльності на користь Австро-Угорщини й тримали на засланні у Симбірську, а потім Казані. Лише 
завдяки клопотанню з боку Російської академії наук М. Грушевському дозволили перебратися до Москви.

с. 423 Кроме того, он весь обмотан тонкими шкурами... — у першодруці коректорська помилка: 
“Кроме того, он весь обмотан тонкими шнурками и не зябнет”. Український оригінал: “Крім того він об-
мотаний весь тоненькими шкурами і зовсім не мерзне”.

Розділ ІV. НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ, ФРАГМЕНТИ
“Діялося року Божого тисяча сімсот першого...”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 1–34. 
Твір без заголовка. На першому аркуші авторська дата початку роботи: “11 серпня 1888”, на арк. 32 

зафіксовано, коли М. Грушевський востаннє працював із цим текстом: “ІХ. 24”.
с. 427 Горинь — річка в Україні та Білорусі (у межах України — 577 км, басейн річки — у Жито-

мирській і Рівненській областях), права притока Прип’яті.
... меж ними 70 тяглих... — тяглим називався господар, який має велику рогату худобу.
Була неділя перед Петром [і] Павлом... — 12 липня за новим стилем — день святих апостолів 

Петра і Павла.
с. 428 ... от-от почне жито точиться... — тобто перестигле висохле зерно почне висипатися з 

колосків.
с. 429 ... він сам прибіг з Володимирського повіту за 3 роки... — Володимирський повіт у другій 

половині XVI–XVIII ст. входив до складу Волинського воєводства Речі Посполитої, адміністративний 
центр — місто Володимир (тепер Володимир-Волинський).

с. 430 Це були Абазинські козаки з Брацлавщини... — йдеться про козаків Андрія Мехмедовича 
Абазина (Абази; 1634–1703), військового і державного діяча України, з 1690 р. — брацлавського полков-
ника. Разом з фастівським полковником С. Палієм А. Абазин став одним із керівників національно-визволь-
ного повстання проти Речі Посполитої у 1702–1704 рр., яке сучасники називали “другою Хмельниччиною”.

с. 432 ...Дівчинонька козаченька просить... — українська народна пісня. Більш поширений варіант 
початку: Ой на гору козак воду носить, 

Дівчинонька козаченька просить:
“Козаченьку, мій соболю,
Візьми мене із собою,
Помандрую я з тобою!”
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с. 433 ... пана Лінчицького, под[е]стату волинського... — правильніше “подесту”, тобто пред-
ставникові місцевої виконавчої влади.

... пан Лінчицький завівся з сусідом й подав протестацію на гродський суд в трибунал — гродські 
суди, старостинські суди — державні суди першої інстанції у великих карних справах на території давньої 
Польщі, з 1434 р. заведені й на українських землях під владою Польщі. Обиралися шляхтою. Розглядали 
кримінальні і цивільні справи шляхти, а також інших верств, якщо справа стосувалася шляхти. Виконували 
вироки вищих судів у кримінальних справах.

... він часом заїздив теж сусідні лани... — тобто розбійним нападом відбирав землі інших поміщиків.

... ткач Микита забрав свої цівки та ляди... — автор назвав лише дві деталі давнього ткацького 
верстата — кросен, маючи тут на увазі все обладнання для ткацтва.

с. 434 ... було це перед Іллею... — день пророка Іллі відзначається 2 серпня за н. ст.
с. 445 ... після першого Спаса... — 14 серпня — Перший Спас, також називається Маковiя, 

Медовий, Спас на водi.
... судові рочки... — періодичні сесії гродського суду. Протягом року відбувалися три такі сесії: у січні, 

на початку червня та у вересні. Кожна така сесія тривала 4 тижні.
... мали бути після другої Пречистої... — 21 вересня — Різдво Пресвятої Пречистої Богородиці, 

яке також у народі називається Другою Пречистою.
... серед розкішних лісів, не зазнавших лиха од гут та буд... — гутою називали підприємство з 

виробництва скляних виробів, яке потребувало поташу. Місця перепалення деревини для добування поташу 
називались будами. Часто гути і буди в інтересах виробництва розташовували поряд.

с. 451 Турійськ — тепер селище міського типу на Волинському Поліссі над р. Турією, центр Ту-
рійського району Волинської області. Містечко вважається найдавнішою заселеною територією на Волині. 
Перша писемна згадка про нього в “Повісті минулих літ” належить до 1097 р.

... І землею, всім даною, і сердешним людом / Торгуєте?! — рядки з поезії Т.Шевченка “Хо-
лодний Яр” (1845).

с. 455 1699-й рік повернув діло на другий бік, маєтності вернулися знову, хоча й безлюдні, на 
корінь спустошені — у жовтні 1698–січні 1699 рр. відбувся Карловицький міжнародний конгрес, на 
якому були укладені мирні договори між державами “Священної ліги” (Австрія, Венеція, Річ Посполита, 
Росія) та Османською імперією (Туреччина), яка зазнала воєнної поразки. Зокрема, Туреччина офіційно 
повернула Поділля Речі Посполитій.

с. 458 Олика — тепер селище міського типу у Волинській області, розташоване на перетині доріг з 
Рівного, Дубна та Луцька. Вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1149 р.

с. 465 ... сказав Охрім... — у автографі помилково — Трохим.
[Приват-доцент]

Фрагмент цього твору вперше друкувався у публікації: Бурлака Г. Ще одне джерело до вивчення теми 
“Михайло Грушевський і релігія” // Біблія і культура: Збірник наукових статей. — Вип. 7. — Чернівці, 
2005. — С. 80–87. 

Увесь збережений текст публікується вперше за автографом: Національна бібліотека України  
ім. В. Вернадського. — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — Ф. І, 
№ 3609-а, арк. 1–31.

Автограф на вузьких аркушах пожовклого паперу, текст записаний з одного боку аркуша, вставки 
зрідка — на звороті; майже без правок. Збереглися аркуші (згідно з авторською нумерацією): 1–7, 52–57, 
62, 86–100, 116, 125, 127–137, 150, через це текст фрагментарний, з великими лакунами. Відповідно до 
сучасної архівної пагінації зберігся лише 31 аркуш, — таким чином, на жаль, не маємо змоги простежити 
послідовний розвиток дії твору. На останній сторінці вгорі зазначено “VІІ”, текст не закінчений, обрива-
ється на півсторінці. Цей твір у автографі, про який йдеться (єдине на сьогодні джерело тексту), не має 
заголовка, однак у щоденникових записах за січень 1891 р. згадано твір з робочою назвою “Приват-доцент” 
(М. С. Грушевський. Щоденник (1888–1894 рр.) / Підгот. до вид, переднє слово, упорядкув., комент. і 
післямова Леоніда Зашкільняка. — К., 1997. — С. 89): “Учора прийшла на думку тема оповід[ання], де 
був би неудачник. Коли власні свої біди абстрагируєш на якесь типічне лице, вони легшають...” (запис 28 
січня 1891 р.); «Учора вже зробив доволі, міркував за свого “Пр[иват]-доцента”, тільки треба, щоб було не 
поличчє [тобто не портрет однієї особи. — Упор.], а група, а то нудно буде» (запис 29 січня). Окрім цього, 
жоден з інших відомих нам на цей момент текстів М. Грушевського не надається за змістом до такого заголо-
вка. Тому припускаємо, що йдеться саме про твір з першою фразою “В актовій залі університету починався 
диспут...”, який зберігся фрагментарно. Також на підставі цитованих щоденникових нотаток датуємо твір 
приблизно: січень-лютий 1891 р.

На звороті першого аркуша зазначений перелік персонажів: Канюка; Штаньга; Яроцький; Марко 
Петр[ович]; Етінгер, ректор; Іваницький; Ковалько, стар[оста] 3 к[урсу]; Дяконенко; курсистки; Іван 
Терентєвич; Малицький; Купецький; Задорожній; Матюшенко; Соловейчик; Марина; Іван; Висоцький; 
Михальченко; Сумневич; Колька; Іван Дементєвич; Мисякевич.

с. 466  В актовій залі університету починався диспут — йдеться про публічний захист магіс-
терської дисертації — обов’язковий, окрім складання відповідного іспиту, етап здобуття вченого ступеня 
магістра в університетах царської Росії. Традиційно основною частиною захисту був диспут за участю не 
лише пошукувача й опонентів, але й усіх присутніх, у тому числі й студентів. При цьому, як правило, диспут 
розпочинали саме вони, потім до розмови долучалися іменитіші гості. Диспут завершували два офіційних 
опоненти. Відгуки опонентів не були відомі магістрантові наперед, а відповідати на запитання чи зауваження 
він повинен був одразу ж. Вихваляння дисертації або пошукувача опонентами чи учасниками диспуту не 
допускалося і вважалося непристойним.

Члени факультету в синіх мундурових фраках, згідно з “новоуставною” модою... — у Російській 
імперії після відносної лібералізації в 60–70-х рр., коли університети користувалися правом внутрішньої 
автономії, розпочався період обмеження їхніх прав. Після вбивства народниками царя Олександра ІІ у 
1884 р. був прийнятий новий університетський устав, згідно з яким ліквідовувалась автономія університетів, 
скасовувалась виборність ректорів, деканів, професури; увесь викладацький склад підлягав перевірці на благо-
надійність; суттєвих змін зазнали навчальні плани та ін. Також був запроваджений обов’язковий формений 
одяг для викладачів і студентів. Студентський варіант описав М. Грушевський у “Споминах”: “темно-зелені 
сурдути офіцерського крою з блакитним ковніром і двома рядами золотих гудзиків з державними орлами, 
мундири з одним рядом ґудзиків і ковніром, обшитим золотим галуном, до того шпага, так звана жабоколка, 
і темно-зелений кашкет з блакитною обичайкою” (Київ. — 1992. — № 3. — С. 138).

... що відізвалися на се стереотипове запрошеннє університету... — про публічний диспут-захист 
повідомляли заздалегідь, до участі запрошували всіх, хто забажає.

...магістрант... — здобувач, який склав магістерський іспит, але ще не захистив відповідну дисертацію.
с. 467 ... державного фундатора університету... — йдеться про російського імператора Миколу І, 

наказом якого 2 листопада 1833 р. був заснований Київський Імператорський університет святого Володимира.
... найбільш бельамістого з монархів Європи — вираз обігрує французькі слова bel ami (любий 

друг, коханий), натякаючи на бурхливе інтимне життя царя.
... хотів позичити у нього книжку Корзона... — Тадеуш Корзон (1839–1918) — польський 

історик, видатний представник варшавської історичної школи, член Краківської Академії наук (1902).
с. 468 ... в тім роді як “Минувшее” — у ХІХ ст. журналу з такою назвою не існувало, однак 

видавалася низка історичних часописів, зокрема “Русская старина”, “Русский архив”, “Исторический 
вестник”, “Киевская старина”.

с. 469 ... коли привезено до Київа його статую, а фундамент був іще не готовий... — йдеться 
про пам’ятник гетьману Богдану Хмельницькому, який був відлитий 1879 р. з металу за проектом М. Ми-
кешина у Санкт-Петербурзі. Наступного року статую перевезли до Києва, де вона кілька років зберігалася 
у дворі будинку Присутственних місць, бо на постамент, передбачений проектом, не вистачило коштів. Лише 
у 1885 р. В. Ніколаєв склав дешевший проект постаменту і втілив його в життя. Каміння для постаменту 
подарувала управа Київської фортеці. Сам Ніколаєв при цьому працював безкоштовно, до того ж на зеко-
номлені гроші спроектував ще огорожу з ліхтарями. Пам’ятник урочисто відкритий 23 липня (11 липня за 
ст. ст.) 1888 р. на Софійській площі в Києві в рамках святкування 900-річчя Хрещення Русі. Портретні 
риси та особливості одягу Хмельницького були відтворені за консультаціями Володимира Антоновича.

с. 470 ...Нема кому полагодить...” — автор цитує поезію Т. Шевченка “Стоїть в селі Суботові...” 
(1845).

...Великий, славний, та не дуже...” — рядки з поезії Т. Шевченка “Якби-то ти, Богдане п’яний...” 
(1859).

Се була історія з викраденими екзаменаційними темами... — тут і далі автор проектує низку 
власних біографічних моментів — і подієвих, і психологічних — на персонажа твору студента Іваницького. 
Про скандальну історію, яка сталася 1886 р. у Тифліській гімназії, коли М. Грушевський був її випускником, 
він детально розповів у нарисі “Як я був колись белетристом?” (опублікований у т. 12 цього видання, с. 4–5).

... і відчув се болюче... — ці події спричинили тривалу психологічну кризу, значно вплинувши на по-
дальшу долю М. Грушевського. Юнак суттєво змінив свої професійні орієнтири, адже раніше він всерйоз 
готувався до письменницької праці.

с. 471 ... я вірю, тому що се абсурдне... — одне з програмових положень учення Тертуліана (бл. 
160–230) — філософа Стародавнього Риму.

Тартюф — головний персонаж комедії Мольєра, створеної 1664 р., чиє ім’я стало загальним для 
означення лицемірства й святенництва.

с. 472 ... щохвилі давала йому себе відчувати — мало не дослівно через багато років М. Грушев-
ський напише так про власну вдачу, яка вимагала, “... щоб життя було напружене, щоб воно було наповнене 
вщерть — так, щоб у нім не лишалось порожнього місця, щоб воно горіло в неустаннім досягненні” (Гру-
шевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 9. — С. 131).

... в сповнюваннє всіх ідіотських, обскурантських приписів нової університетської устави 
1884 р. — характеризуючи цей новий устав, М. Грушевський писав: “Треба знати, як ся устава покaлiчила 
фiлологiчний факультет, i яку ненависть викликала до себе класична фiлологiя, котрою навантажено вcix студентiв 
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с. 433 ... пана Лінчицького, под[е]стату волинського... — правильніше “подесту”, тобто пред-
ставникові місцевої виконавчої влади.

... пан Лінчицький завівся з сусідом й подав протестацію на гродський суд в трибунал — гродські 
суди, старостинські суди — державні суди першої інстанції у великих карних справах на території давньої 
Польщі, з 1434 р. заведені й на українських землях під владою Польщі. Обиралися шляхтою. Розглядали 
кримінальні і цивільні справи шляхти, а також інших верств, якщо справа стосувалася шляхти. Виконували 
вироки вищих судів у кримінальних справах.

... він часом заїздив теж сусідні лани... — тобто розбійним нападом відбирав землі інших поміщиків.

... ткач Микита забрав свої цівки та ляди... — автор назвав лише дві деталі давнього ткацького 
верстата — кросен, маючи тут на увазі все обладнання для ткацтва.

с. 434 ... було це перед Іллею... — день пророка Іллі відзначається 2 серпня за н. ст.
с. 445 ... після першого Спаса... — 14 серпня — Перший Спас, також називається Маковiя, 

Медовий, Спас на водi.
... судові рочки... — періодичні сесії гродського суду. Протягом року відбувалися три такі сесії: у січні, 

на початку червня та у вересні. Кожна така сесія тривала 4 тижні.
... мали бути після другої Пречистої... — 21 вересня — Різдво Пресвятої Пречистої Богородиці, 

яке також у народі називається Другою Пречистою.
... серед розкішних лісів, не зазнавших лиха од гут та буд... — гутою називали підприємство з 

виробництва скляних виробів, яке потребувало поташу. Місця перепалення деревини для добування поташу 
називались будами. Часто гути і буди в інтересах виробництва розташовували поряд.

с. 451 Турійськ — тепер селище міського типу на Волинському Поліссі над р. Турією, центр Ту-
рійського району Волинської області. Містечко вважається найдавнішою заселеною територією на Волині. 
Перша писемна згадка про нього в “Повісті минулих літ” належить до 1097 р.

... І землею, всім даною, і сердешним людом / Торгуєте?! — рядки з поезії Т.Шевченка “Хо-
лодний Яр” (1845).

с. 455 1699-й рік повернув діло на другий бік, маєтності вернулися знову, хоча й безлюдні, на 
корінь спустошені — у жовтні 1698–січні 1699 рр. відбувся Карловицький міжнародний конгрес, на 
якому були укладені мирні договори між державами “Священної ліги” (Австрія, Венеція, Річ Посполита, 
Росія) та Османською імперією (Туреччина), яка зазнала воєнної поразки. Зокрема, Туреччина офіційно 
повернула Поділля Речі Посполитій.

с. 458 Олика — тепер селище міського типу у Волинській області, розташоване на перетині доріг з 
Рівного, Дубна та Луцька. Вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1149 р.

с. 465 ... сказав Охрім... — у автографі помилково — Трохим.
[Приват-доцент]

Фрагмент цього твору вперше друкувався у публікації: Бурлака Г. Ще одне джерело до вивчення теми 
“Михайло Грушевський і релігія” // Біблія і культура: Збірник наукових статей. — Вип. 7. — Чернівці, 
2005. — С. 80–87. 

Увесь збережений текст публікується вперше за автографом: Національна бібліотека України  
ім. В. Вернадського. — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — Ф. І, 
№ 3609-а, арк. 1–31.

Автограф на вузьких аркушах пожовклого паперу, текст записаний з одного боку аркуша, вставки 
зрідка — на звороті; майже без правок. Збереглися аркуші (згідно з авторською нумерацією): 1–7, 52–57, 
62, 86–100, 116, 125, 127–137, 150, через це текст фрагментарний, з великими лакунами. Відповідно до 
сучасної архівної пагінації зберігся лише 31 аркуш, — таким чином, на жаль, не маємо змоги простежити 
послідовний розвиток дії твору. На останній сторінці вгорі зазначено “VІІ”, текст не закінчений, обрива-
ється на півсторінці. Цей твір у автографі, про який йдеться (єдине на сьогодні джерело тексту), не має 
заголовка, однак у щоденникових записах за січень 1891 р. згадано твір з робочою назвою “Приват-доцент” 
(М. С. Грушевський. Щоденник (1888–1894 рр.) / Підгот. до вид, переднє слово, упорядкув., комент. і 
післямова Леоніда Зашкільняка. — К., 1997. — С. 89): “Учора прийшла на думку тема оповід[ання], де 
був би неудачник. Коли власні свої біди абстрагируєш на якесь типічне лице, вони легшають...” (запис 28 
січня 1891 р.); «Учора вже зробив доволі, міркував за свого “Пр[иват]-доцента”, тільки треба, щоб було не 
поличчє [тобто не портрет однієї особи. — Упор.], а група, а то нудно буде» (запис 29 січня). Окрім цього, 
жоден з інших відомих нам на цей момент текстів М. Грушевського не надається за змістом до такого заголо-
вка. Тому припускаємо, що йдеться саме про твір з першою фразою “В актовій залі університету починався 
диспут...”, який зберігся фрагментарно. Також на підставі цитованих щоденникових нотаток датуємо твір 
приблизно: січень-лютий 1891 р.

На звороті першого аркуша зазначений перелік персонажів: Канюка; Штаньга; Яроцький; Марко 
Петр[ович]; Етінгер, ректор; Іваницький; Ковалько, стар[оста] 3 к[урсу]; Дяконенко; курсистки; Іван 
Терентєвич; Малицький; Купецький; Задорожній; Матюшенко; Соловейчик; Марина; Іван; Висоцький; 
Михальченко; Сумневич; Колька; Іван Дементєвич; Мисякевич.

с. 466  В актовій залі університету починався диспут — йдеться про публічний захист магіс-
терської дисертації — обов’язковий, окрім складання відповідного іспиту, етап здобуття вченого ступеня 
магістра в університетах царської Росії. Традиційно основною частиною захисту був диспут за участю не 
лише пошукувача й опонентів, але й усіх присутніх, у тому числі й студентів. При цьому, як правило, диспут 
розпочинали саме вони, потім до розмови долучалися іменитіші гості. Диспут завершували два офіційних 
опоненти. Відгуки опонентів не були відомі магістрантові наперед, а відповідати на запитання чи зауваження 
він повинен був одразу ж. Вихваляння дисертації або пошукувача опонентами чи учасниками диспуту не 
допускалося і вважалося непристойним.

Члени факультету в синіх мундурових фраках, згідно з “новоуставною” модою... — у Російській 
імперії після відносної лібералізації в 60–70-х рр., коли університети користувалися правом внутрішньої 
автономії, розпочався період обмеження їхніх прав. Після вбивства народниками царя Олександра ІІ у 
1884 р. був прийнятий новий університетський устав, згідно з яким ліквідовувалась автономія університетів, 
скасовувалась виборність ректорів, деканів, професури; увесь викладацький склад підлягав перевірці на благо-
надійність; суттєвих змін зазнали навчальні плани та ін. Також був запроваджений обов’язковий формений 
одяг для викладачів і студентів. Студентський варіант описав М. Грушевський у “Споминах”: “темно-зелені 
сурдути офіцерського крою з блакитним ковніром і двома рядами золотих гудзиків з державними орлами, 
мундири з одним рядом ґудзиків і ковніром, обшитим золотим галуном, до того шпага, так звана жабоколка, 
і темно-зелений кашкет з блакитною обичайкою” (Київ. — 1992. — № 3. — С. 138).

... що відізвалися на се стереотипове запрошеннє університету... — про публічний диспут-захист 
повідомляли заздалегідь, до участі запрошували всіх, хто забажає.

...магістрант... — здобувач, який склав магістерський іспит, але ще не захистив відповідну дисертацію.
с. 467 ... державного фундатора університету... — йдеться про російського імператора Миколу І, 

наказом якого 2 листопада 1833 р. був заснований Київський Імператорський університет святого Володимира.
... найбільш бельамістого з монархів Європи — вираз обігрує французькі слова bel ami (любий 

друг, коханий), натякаючи на бурхливе інтимне життя царя.
... хотів позичити у нього книжку Корзона... — Тадеуш Корзон (1839–1918) — польський 

історик, видатний представник варшавської історичної школи, член Краківської Академії наук (1902).
с. 468 ... в тім роді як “Минувшее” — у ХІХ ст. журналу з такою назвою не існувало, однак 

видавалася низка історичних часописів, зокрема “Русская старина”, “Русский архив”, “Исторический 
вестник”, “Киевская старина”.

с. 469 ... коли привезено до Київа його статую, а фундамент був іще не готовий... — йдеться 
про пам’ятник гетьману Богдану Хмельницькому, який був відлитий 1879 р. з металу за проектом М. Ми-
кешина у Санкт-Петербурзі. Наступного року статую перевезли до Києва, де вона кілька років зберігалася 
у дворі будинку Присутственних місць, бо на постамент, передбачений проектом, не вистачило коштів. Лише 
у 1885 р. В. Ніколаєв склав дешевший проект постаменту і втілив його в життя. Каміння для постаменту 
подарувала управа Київської фортеці. Сам Ніколаєв при цьому працював безкоштовно, до того ж на зеко-
номлені гроші спроектував ще огорожу з ліхтарями. Пам’ятник урочисто відкритий 23 липня (11 липня за 
ст. ст.) 1888 р. на Софійській площі в Києві в рамках святкування 900-річчя Хрещення Русі. Портретні 
риси та особливості одягу Хмельницького були відтворені за консультаціями Володимира Антоновича.

с. 470 ...Нема кому полагодить...” — автор цитує поезію Т. Шевченка “Стоїть в селі Суботові...” 
(1845).

...Великий, славний, та не дуже...” — рядки з поезії Т. Шевченка “Якби-то ти, Богдане п’яний...” 
(1859).

Се була історія з викраденими екзаменаційними темами... — тут і далі автор проектує низку 
власних біографічних моментів — і подієвих, і психологічних — на персонажа твору студента Іваницького. 
Про скандальну історію, яка сталася 1886 р. у Тифліській гімназії, коли М. Грушевський був її випускником, 
він детально розповів у нарисі “Як я був колись белетристом?” (опублікований у т. 12 цього видання, с. 4–5).

... і відчув се болюче... — ці події спричинили тривалу психологічну кризу, значно вплинувши на по-
дальшу долю М. Грушевського. Юнак суттєво змінив свої професійні орієнтири, адже раніше він всерйоз 
готувався до письменницької праці.

с. 471 ... я вірю, тому що се абсурдне... — одне з програмових положень учення Тертуліана (бл. 
160–230) — філософа Стародавнього Риму.

Тартюф — головний персонаж комедії Мольєра, створеної 1664 р., чиє ім’я стало загальним для 
означення лицемірства й святенництва.

с. 472 ... щохвилі давала йому себе відчувати — мало не дослівно через багато років М. Грушев-
ський напише так про власну вдачу, яка вимагала, “... щоб життя було напружене, щоб воно було наповнене 
вщерть — так, щоб у нім не лишалось порожнього місця, щоб воно горіло в неустаннім досягненні” (Гру-
шевський М. Спомини // Київ. — 1988. — № 9. — С. 131).

... в сповнюваннє всіх ідіотських, обскурантських приписів нової університетської устави 
1884 р. — характеризуючи цей новий устав, М. Грушевський писав: “Треба знати, як ся устава покaлiчила 
фiлологiчний факультет, i яку ненависть викликала до себе класична фiлологiя, котрою навантажено вcix студентiв 
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без рiжницi: історикiв, словесникiв, фiлософiв, спихнувши на другий план предмети їх спецiяльности, [...] щоб 
убити всякий громадський iнтерес в студентах yнiверситету, вiдвернувши їх вiд тих живiших дисциплін, що їх 
iнтересували” (Як я був колись белетристом? // Грушевський М. Зібрання творів: У 50 т. — Т. 12. — Львів: 
Світ, 2010. — С. 5–6).

Фаворов Назарій Антонович (1820–1897) — православний богослов і публіцист, протоієрей. Ви-
кладач Київської духовної академії, також був професором богослов’я у Київському університеті.

с. 473 ... щоб дати вихід своєму нахилу до писання по-українськи, взявся до перекладу тих 
житій... — ще один виразний автобіографічний штрих із мотивацією звернення М. Грушевського напри-
кінці 1888 р. до перекладання житій святих. Два з них збереглися повністю (див. розділ перекладних творів 
у цьому томі).

... подався з Вілємсом... — можливо, йдеться про англійського військового й історика Вільяма Фріка 
Вільямса, автора книжки про герцога Веллінгтона (1853).

... до ботаничного городу — йдеться про один із найстаріших ботанічних садів на Україні, засно-
ваний у Києві 1839 р. як ботанічний сад Київського університету, нині — ботанічний сад імені академіка 
О. В. Фоміна, науково-дослідна установа Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

... при Караваєвській улиці... — вулиця в центрі Києва, спершу звалася Шулявською, у 1891 р. її 
перейменували на Караваєвську на честь видатного хірурга В. О. Караваєва. У 1920 р. її назвали іменем 
Льва Толстого.

с. 475 ... за кінець 75-го року поставив товаришам Федьковича “Козаки й татари” і половину 
“Малорусских преданий” — йдеться про діяльність М. П. Драгоманова (1841–1895). Названі праці 
свого часу вийшли друком: Повісті Осипа Федьковича. З переднім словом про галицько-руське письменство 
М. П. Драгоманова. — К., 1876; Про українських козаків, татар та турків. Зложив... — К., 1876; Мало-
русские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова. Издание Юго-Западного Отдела 
Имп. Русского Географического общества. — К., 1876.

“Громада” — український громадсько-політичний і науковий літературний збірник (1878–1879, 
1882) і журнал (1880). Видавався у Женеві, редактор — М. П. Драгоманов.

... пробою “Кіевского телеграфа”... — “Кіевскій телеграфъ” — громадсько-політична літера-
турна газета, заснована 1859 р. у Києві письменником О.-А. фон Юнком. Виходила двічі на тиждень, з  
1864 р. — тричі російською мовою. У 1874 р. газету у вдови Юнка відкупила Я. Гогоцька, діячі Старої 
Громади мали на меті перетворити газету на свій орган. Співпрацювали М. Драгоманов, М. Зібер, Ф. Вовк, 
М. Лисенко, П. Чубинський, П. Житецький, В. Антонович та ін. У їхніх статтях і матеріалах розглядалися 
питання розвитку українського національного руху, економічні, політичні та культурні проблеми в Україні. 
Вийшов 71 номер газети. Після прийняття Емського указу 1876 р. і посилення україножерського курсу 
російського уряду газета була закрита.

... читати Маркса або Мена... — тобто твори європейських філософів. Карл Гайнрих Маркс 
(1818–1883) — німецький філософ, соціолог, економіст, політичний журналіст. Його наукові твори та 
економічні дослідження, об’єднані в теоретичне вчення, яке називають марксизмом, сформували основу кому-
ністичного і соціалістичного руху. Мен де Біран (1766–1824) — французький філософ і політичний діяч.

с. 478 ... при Великій Підвальній улиці — київська вулиця в історичній місцевості Старе місто. 
Виникла як дорога попід міським валом, що був насипаний за часів великого київського князя Ярослава 
Мудрого (XII ст.). Упродовж XIX–на початку XX ст. існувала під паралельними назвами: Підвальна, 
Велика Підвальна і Ярославів Вал. Сучасна назва — Ярославів Вал.
“Діялось се — тому років вісімсот, трохи більше”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 92–120. 
Твір без заголовка. На арк. 114 автор поставив дату “12–14 / VIII. 94”, що й служить підставою 

датування цього незавершеного твору.
с. 479 ... (Білгородка, недалеко Київа) ... — Білогородка — тепер село Києво-Святошинського 

району Київської області, розташоване на правому березі річки Ірпінь, за 22 км від Києва. Територія сучасної 
Білогородки була заселена здавна. У VII–IX ст. тут існувало слов’янське поселення, де згодом виникло місто 
Білгород. Уперше згадується він у літописі під 980 роком; на той час місто з прилеглими землями перебувало 
в особистому володінні великого князя київського Володимира Святославича, тут знаходився князівський 
палац. У 991 р. в Білгороді була збудована фортеця і місто стало одним із найміцніших форпостів в обороні 
Київської Русі від кочовиків.

... жили в ..., де й городок був невеликий — назва пропущена в автографі. Городком називалося 
невелике укріплене поселення.

... а за Ірпенем — то вже Дерева... — йдеться про древлян (деревлян), східнослов’янське плем’я 
(союз племен), які у VI–X ст. жили на українському Поліссі. На Київщині їхні землі межували з терито-
рією полянських племен.

Орда печенезька так далеко в ліс не залазила, та й останніми часами не стало за її чутно, 
як Ярослав її під Києвом побив — печеніги — об’єднання тюркських племен, у 890-х рр. печеніги пере-

селились у північно-причорноморських степах аж до гирла Дунаю, витіснивши звідси інші племена. У Х ст. 
часто нападали на Русь. Останній похід печенігів на Київську Русь відбувся 1036 р., коли вони зазнали 
нищівної поразки під Києвом від війська Ярослава Мудрого. На відзнаку цієї перемоги був споруджений 
Софійський собор.

с. 480 ... він пам’ятав ще, як за старого Володимира хрестили людей... — тобто був свідком 
процесу т. зв. хрещення Русі. Ключовою подією стало масове хрещення у 988 році мешканців Києва, а 
згодом інших міст держави князем Володимиром Святославовичем, у результаті чого християнство стало 
провідною релігією на Русі.

А з Ігорем що було, з Володимировим батьком... — треба не “батьком”, а “дідом”: йдеться про 
князя Ігоря Рюриковича (не пізніше 879–945), основоположника київської династії князів. Він був 
батьком Святослава (бл. 935–972), а Святослав — батьком Володимира Великого (бл. 958–1015).

... князь Мал, що тоді в Коростені князював... — Мал (Ніскиня) (р. н. невід.–946) — верховний 
вождь союзу древлянських племен. Подальша розповідь переповідає історію, відому з “Повісті минулих літ”.

с. 481 Ольга (бл. 890–969) — дружина князя Ігоря, київська княгиня, канонізована Православною 
Церквою. Помстилась за загибель чоловіка жорстокою розправою бл. 945 р. над деревлянами, які його 
вбили. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава (до кінця 50-х рр. X ст.). Близько 955 р. 
прийняла християнство, але не змогла зробити його державною релігією. 

с. 482 Як той князь Олег, що перелякав греків, поставивши човни на колеса, й так човни 
землею по вітру підвівши — Олег Віщий — напівлегендарний князь Київської Русі. Здобув владу не 
пізніше 882 р., загинув між 912 і 922 рр. Вершиною його політики вважають похід на Константинополь і 
угоду з Візантією. У 907 р. руська дружина на 2000 лодіях, за даними Нестора-літописця, на чолі з князем 
Олегом вирушила в похід на Константинополь. Русичі оточили місто і перетягнули волоком човни по суші 
в затоку, оминувши натягнутий через затоку ланцюг. Бачучи неможливість чинити опір русичам, місто 
здалось, і князь Олег на знак своєї перемоги прибив свій щит на ворота міста. Руські дружинники були 
обдаровані великими дарами. Однак угоду про пільги для руських купців з візантійцями вдалося підписати 
лише в 911 р., коли пригрозили другим походом проти Константинополя.

... князь Рурик... — Рюрик II Ростиславич (р. н. невід.–1214 або 1215) — син Ростислава I 
Мстиславича, внук Мстислава І Великого. По смерті Святослава III Всеволодовича (1194) сидів (з пере-
рвами) на Київському престолі у 1173–1210 рр.

с. 485 ... нас з Борисом, Володимировим сином... — Борис і Гліб — молодші сини Володимира 
Святославича, одні з перших святих, канонізованих руською церквою. За літописом, незабаром після смерті 
батька в 1015 р., їх обидвох убив старший брат Святополк. Борис загинув на річці Альті 24 липня, а Гліб — 
5 вересня біля Смоленська. У результаті чотирирічної війни Святополк був переможений своїм молодшим 
братом Ярославом Мудрим.

с. 486 Желань — притока Ірпеня, пізніше відома як Борщагівка, Нивка, П’явка.
с. 487 Почайна — колишня права притока Дніпра. Відома з найдавніших часів. Починалася на 

Оболоні, протікала краєм Подолу, від Дніпра була відділена піщаною косою. За часів Київської Русі пра-
вила за гавань. Саме в Почайні, поблизу її впадіння у Дніпро, 988 р. відбулося історичне Хрещення Русі. 
У XIX ст. після перепрямування основної течії Дніпра до правого берега в районі Подолу роздільну косу 
розмило і Дніпро поглинув Почайну. На місці верхньої течії Почайни залишилася низка озер на Оболоні.

Кирилового монастиря, що збудував потім Всеволод... — Всеволод II Олегович (бл. 1094–
1146) — Великий князь Київський у 1139–1146 рр. Заснував у передмісті Дорогожичах свій родовий 
Кирилівський монастир, а після його смерті дружина Марія Мстиславівна у 1150 р. своїм коштом збудувала 
при монастирі Кирилівську церкву, яка збереглася донині.

с. 488 ... перед двором княжим, і до Десятинної... — Церква Успіння Пресвятої Богородиці Деся-
тинна (Десятинна церква), вважається першою кам’яною церквою Київської Русі. Споруджена у 988–996 рр.  
на території Київського Дитинця Володимиром Великим, який на її побудову та утримання виділив десяту 
частину своїх прибутків, звідки і походить назва храму. До нашого часу зберігся лише фундамент будови.

с. 490 ... Малко сміливо єго окульбачив... — тобто осідлав. Кульбака — сідло для їзди верхи.
... За Оскольдовою могилою... — Аскольдова могила — одна з найвідоміших історичних місцевос-

тей та урочище в Києві, де колись також містився престижний некрополь, знищений за радянських часів. 
Аскольдова могила виникла на місці урочища Угорського. Цю місцевість здавна пов’язували з легендою про 
вбивство київських князів Аскольда і Діра, літописною подією 882 р., внаслідок якої князь Олег захопив 
владу в Києві. За літописом, Аскольд похований саме на цьому місці. Згідно з переказами ще княгиня 
Ольга збудувала тут у Х ст. дерев’яну церкву Св. Миколи (Микола — це ім’я, яке прийняв Аскольд при 
хрещенні у 867 р.). У 971 р. церкву зруйнував син Ольги Святослав, правління якого пов’язане із жорсто-
кою язичницькою реакцією, переслідуванням християн і нищенням церков. Лише у 990 р. князь Володимир 
відновив раніше зруйнований храм. У 1036 р. при церкві був заснований жіночий монастир.

... на княжій службі довелось Вишаті і єго дітям посадникувати... — посадником називався 
намісник князя у землях, що входили до складу Київської держави у Х–ХІІ ст. Посадник, управляючи 
певною областю, був зобов’язаний збирати й доставляти князю данину.
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без рiжницi: історикiв, словесникiв, фiлософiв, спихнувши на другий план предмети їх спецiяльности, [...] щоб 
убити всякий громадський iнтерес в студентах yнiверситету, вiдвернувши їх вiд тих живiших дисциплін, що їх 
iнтересували” (Як я був колись белетристом? // Грушевський М. Зібрання творів: У 50 т. — Т. 12. — Львів: 
Світ, 2010. — С. 5–6).

Фаворов Назарій Антонович (1820–1897) — православний богослов і публіцист, протоієрей. Ви-
кладач Київської духовної академії, також був професором богослов’я у Київському університеті.

с. 473 ... щоб дати вихід своєму нахилу до писання по-українськи, взявся до перекладу тих 
житій... — ще один виразний автобіографічний штрих із мотивацією звернення М. Грушевського напри-
кінці 1888 р. до перекладання житій святих. Два з них збереглися повністю (див. розділ перекладних творів 
у цьому томі).

... подався з Вілємсом... — можливо, йдеться про англійського військового й історика Вільяма Фріка 
Вільямса, автора книжки про герцога Веллінгтона (1853).

... до ботаничного городу — йдеться про один із найстаріших ботанічних садів на Україні, засно-
ваний у Києві 1839 р. як ботанічний сад Київського університету, нині — ботанічний сад імені академіка 
О. В. Фоміна, науково-дослідна установа Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

... при Караваєвській улиці... — вулиця в центрі Києва, спершу звалася Шулявською, у 1891 р. її 
перейменували на Караваєвську на честь видатного хірурга В. О. Караваєва. У 1920 р. її назвали іменем 
Льва Толстого.

с. 475 ... за кінець 75-го року поставив товаришам Федьковича “Козаки й татари” і половину 
“Малорусских преданий” — йдеться про діяльність М. П. Драгоманова (1841–1895). Названі праці 
свого часу вийшли друком: Повісті Осипа Федьковича. З переднім словом про галицько-руське письменство 
М. П. Драгоманова. — К., 1876; Про українських козаків, татар та турків. Зложив... — К., 1876; Мало-
русские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова. Издание Юго-Западного Отдела 
Имп. Русского Географического общества. — К., 1876.

“Громада” — український громадсько-політичний і науковий літературний збірник (1878–1879, 
1882) і журнал (1880). Видавався у Женеві, редактор — М. П. Драгоманов.

... пробою “Кіевского телеграфа”... — “Кіевскій телеграфъ” — громадсько-політична літера-
турна газета, заснована 1859 р. у Києві письменником О.-А. фон Юнком. Виходила двічі на тиждень, з  
1864 р. — тричі російською мовою. У 1874 р. газету у вдови Юнка відкупила Я. Гогоцька, діячі Старої 
Громади мали на меті перетворити газету на свій орган. Співпрацювали М. Драгоманов, М. Зібер, Ф. Вовк, 
М. Лисенко, П. Чубинський, П. Житецький, В. Антонович та ін. У їхніх статтях і матеріалах розглядалися 
питання розвитку українського національного руху, економічні, політичні та культурні проблеми в Україні. 
Вийшов 71 номер газети. Після прийняття Емського указу 1876 р. і посилення україножерського курсу 
російського уряду газета була закрита.

... читати Маркса або Мена... — тобто твори європейських філософів. Карл Гайнрих Маркс 
(1818–1883) — німецький філософ, соціолог, економіст, політичний журналіст. Його наукові твори та 
економічні дослідження, об’єднані в теоретичне вчення, яке називають марксизмом, сформували основу кому-
ністичного і соціалістичного руху. Мен де Біран (1766–1824) — французький філософ і політичний діяч.

с. 478 ... при Великій Підвальній улиці — київська вулиця в історичній місцевості Старе місто. 
Виникла як дорога попід міським валом, що був насипаний за часів великого київського князя Ярослава 
Мудрого (XII ст.). Упродовж XIX–на початку XX ст. існувала під паралельними назвами: Підвальна, 
Велика Підвальна і Ярославів Вал. Сучасна назва — Ярославів Вал.
“Діялось се — тому років вісімсот, трохи більше”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 92–120. 
Твір без заголовка. На арк. 114 автор поставив дату “12–14 / VIII. 94”, що й служить підставою 

датування цього незавершеного твору.
с. 479 ... (Білгородка, недалеко Київа) ... — Білогородка — тепер село Києво-Святошинського 

району Київської області, розташоване на правому березі річки Ірпінь, за 22 км від Києва. Територія сучасної 
Білогородки була заселена здавна. У VII–IX ст. тут існувало слов’янське поселення, де згодом виникло місто 
Білгород. Уперше згадується він у літописі під 980 роком; на той час місто з прилеглими землями перебувало 
в особистому володінні великого князя київського Володимира Святославича, тут знаходився князівський 
палац. У 991 р. в Білгороді була збудована фортеця і місто стало одним із найміцніших форпостів в обороні 
Київської Русі від кочовиків.

... жили в ..., де й городок був невеликий — назва пропущена в автографі. Городком називалося 
невелике укріплене поселення.

... а за Ірпенем — то вже Дерева... — йдеться про древлян (деревлян), східнослов’янське плем’я 
(союз племен), які у VI–X ст. жили на українському Поліссі. На Київщині їхні землі межували з терито-
рією полянських племен.

Орда печенезька так далеко в ліс не залазила, та й останніми часами не стало за її чутно, 
як Ярослав її під Києвом побив — печеніги — об’єднання тюркських племен, у 890-х рр. печеніги пере-

селились у північно-причорноморських степах аж до гирла Дунаю, витіснивши звідси інші племена. У Х ст. 
часто нападали на Русь. Останній похід печенігів на Київську Русь відбувся 1036 р., коли вони зазнали 
нищівної поразки під Києвом від війська Ярослава Мудрого. На відзнаку цієї перемоги був споруджений 
Софійський собор.

с. 480 ... він пам’ятав ще, як за старого Володимира хрестили людей... — тобто був свідком 
процесу т. зв. хрещення Русі. Ключовою подією стало масове хрещення у 988 році мешканців Києва, а 
згодом інших міст держави князем Володимиром Святославовичем, у результаті чого християнство стало 
провідною релігією на Русі.

А з Ігорем що було, з Володимировим батьком... — треба не “батьком”, а “дідом”: йдеться про 
князя Ігоря Рюриковича (не пізніше 879–945), основоположника київської династії князів. Він був 
батьком Святослава (бл. 935–972), а Святослав — батьком Володимира Великого (бл. 958–1015).

... князь Мал, що тоді в Коростені князював... — Мал (Ніскиня) (р. н. невід.–946) — верховний 
вождь союзу древлянських племен. Подальша розповідь переповідає історію, відому з “Повісті минулих літ”.

с. 481 Ольга (бл. 890–969) — дружина князя Ігоря, київська княгиня, канонізована Православною 
Церквою. Помстилась за загибель чоловіка жорстокою розправою бл. 945 р. над деревлянами, які його 
вбили. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава (до кінця 50-х рр. X ст.). Близько 955 р. 
прийняла християнство, але не змогла зробити його державною релігією. 

с. 482 Як той князь Олег, що перелякав греків, поставивши човни на колеса, й так човни 
землею по вітру підвівши — Олег Віщий — напівлегендарний князь Київської Русі. Здобув владу не 
пізніше 882 р., загинув між 912 і 922 рр. Вершиною його політики вважають похід на Константинополь і 
угоду з Візантією. У 907 р. руська дружина на 2000 лодіях, за даними Нестора-літописця, на чолі з князем 
Олегом вирушила в похід на Константинополь. Русичі оточили місто і перетягнули волоком човни по суші 
в затоку, оминувши натягнутий через затоку ланцюг. Бачучи неможливість чинити опір русичам, місто 
здалось, і князь Олег на знак своєї перемоги прибив свій щит на ворота міста. Руські дружинники були 
обдаровані великими дарами. Однак угоду про пільги для руських купців з візантійцями вдалося підписати 
лише в 911 р., коли пригрозили другим походом проти Константинополя.

... князь Рурик... — Рюрик II Ростиславич (р. н. невід.–1214 або 1215) — син Ростислава I 
Мстиславича, внук Мстислава І Великого. По смерті Святослава III Всеволодовича (1194) сидів (з пере-
рвами) на Київському престолі у 1173–1210 рр.

с. 485 ... нас з Борисом, Володимировим сином... — Борис і Гліб — молодші сини Володимира 
Святославича, одні з перших святих, канонізованих руською церквою. За літописом, незабаром після смерті 
батька в 1015 р., їх обидвох убив старший брат Святополк. Борис загинув на річці Альті 24 липня, а Гліб — 
5 вересня біля Смоленська. У результаті чотирирічної війни Святополк був переможений своїм молодшим 
братом Ярославом Мудрим.

с. 486 Желань — притока Ірпеня, пізніше відома як Борщагівка, Нивка, П’явка.
с. 487 Почайна — колишня права притока Дніпра. Відома з найдавніших часів. Починалася на 

Оболоні, протікала краєм Подолу, від Дніпра була відділена піщаною косою. За часів Київської Русі пра-
вила за гавань. Саме в Почайні, поблизу її впадіння у Дніпро, 988 р. відбулося історичне Хрещення Русі. 
У XIX ст. після перепрямування основної течії Дніпра до правого берега в районі Подолу роздільну косу 
розмило і Дніпро поглинув Почайну. На місці верхньої течії Почайни залишилася низка озер на Оболоні.

Кирилового монастиря, що збудував потім Всеволод... — Всеволод II Олегович (бл. 1094–
1146) — Великий князь Київський у 1139–1146 рр. Заснував у передмісті Дорогожичах свій родовий 
Кирилівський монастир, а після його смерті дружина Марія Мстиславівна у 1150 р. своїм коштом збудувала 
при монастирі Кирилівську церкву, яка збереглася донині.

с. 488 ... перед двором княжим, і до Десятинної... — Церква Успіння Пресвятої Богородиці Деся-
тинна (Десятинна церква), вважається першою кам’яною церквою Київської Русі. Споруджена у 988–996 рр.  
на території Київського Дитинця Володимиром Великим, який на її побудову та утримання виділив десяту 
частину своїх прибутків, звідки і походить назва храму. До нашого часу зберігся лише фундамент будови.

с. 490 ... Малко сміливо єго окульбачив... — тобто осідлав. Кульбака — сідло для їзди верхи.
... За Оскольдовою могилою... — Аскольдова могила — одна з найвідоміших історичних місцевос-

тей та урочище в Києві, де колись також містився престижний некрополь, знищений за радянських часів. 
Аскольдова могила виникла на місці урочища Угорського. Цю місцевість здавна пов’язували з легендою про 
вбивство київських князів Аскольда і Діра, літописною подією 882 р., внаслідок якої князь Олег захопив 
владу в Києві. За літописом, Аскольд похований саме на цьому місці. Згідно з переказами ще княгиня 
Ольга збудувала тут у Х ст. дерев’яну церкву Св. Миколи (Микола — це ім’я, яке прийняв Аскольд при 
хрещенні у 867 р.). У 971 р. церкву зруйнував син Ольги Святослав, правління якого пов’язане із жорсто-
кою язичницькою реакцією, переслідуванням християн і нищенням церков. Лише у 990 р. князь Володимир 
відновив раніше зруйнований храм. У 1036 р. при церкві був заснований жіночий монастир.

... на княжій службі довелось Вишаті і єго дітям посадникувати... — посадником називався 
намісник князя у землях, що входили до складу Київської держави у Х–ХІІ ст. Посадник, управляючи 
певною областю, був зобов’язаний збирати й доставляти князю данину.



КОМЕНТАРІ 581КОМЕНТАРІ580

с. 491 ... як Святослав остаточно поруйнував Хозарське царство й городи персидські по 
Каспійському морю... — Хозарський кагана́т, Хозарія (650–969) — середньовічна держава, створена 
кочовим народом хозар, контролювала територію Північного Кавказу, Нижнього і Середнього Поволжя, 
сучасного північно-західного Казахстану, Приазов’я, північну частину Криму, а також степи і лісостепи 
Східної Європи до Дніпра. Зі становленням Київської Русі у хозарів з’явився сильний противник. У 964 р. 
князь Святослав звільнив останнє залежне від хозар слов’янське плем’я в’ятичів і в наступному 965 р. розбив 
військо хозар з каганом на чолі і захопив фортецю Саркел. У 968–969 рр. руси, діючи в союзі з огузами, 
зруйнували Ітіль і Семендер. Цей момент вважають кінцем незалежної Хозарської держави.

с. 493 ... як той хлопець, грабарів син, що за Володимира подужав печенезького перебійця й 
став боярином — літописне оповідання, зафіксоване під 993 р., про поєдинок руського хлопця Кирила 
Кожум’яки з печенізьким борцем. За цю перемогу князь зробив Кирила та його батька “великими мужами”, 
тобто надав їм боярський титул.
“Недалеко великого гостинця зі Львова до Галича...”

Перша публікація — у виданні: Грушевський М. Із літературної спадщини. — К., 2000. —  
С. 315–319.

Друкується за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 91–98. 
Твір без назви, незакінчений. На першому аркуші — авторська дата: 2 (15) / VIII. 1901 р.
с. 494 Галич — колишній центр Галицько-Волинського князівства, перша згадка про місто відноситься 

до 898 р. Найбільшого піднесення Галич досяг за Ярослава Осмомисла (1153–1187). У 1367 р. одержав 
магдебурзьке право. Сучасний Галич — районний центр Івано-Франківської області.

Зубря, Зубра — невелика річка в межах сучасних міста Львова, Пустомитівського та Миколаївського 
районів Львівської області.

... королеві Данилові — Данило Романович (1201–1264) — руський князь з династії Романовичів, 
правитель Галицько-Волинського князівства.

... Лев, осiвшися в новозбудованiм Львовi... — Лев Данилович (бл. 1228–бл. 1301) — галицько-
волинський князь. Львів заснований його батьком Данилом Романовичем в середині ХІІІ ст. й названий на 
честь сина. У 1272 р. Лев переніс столицю Руського королівства до Львова.

... в долинi над Щирцем... — ліва притока річки Дністер, тече територією Пустомитівського, Ми-
колаївського районів Львівської області.

... вiдтодi й почала прозиватися та осада Сокольниками — Сокільники — тепер село Пусто-
митівського району Львівської області. Перша згадка про нього в історичних документах датується 1393 р.

Говорили вже, що по cтapiм тивунi... — автор почав був писати ім’я цього тивуна “Гр”, але потім 
перекреслив ці перші літери й залишив крапки, так і не найменувавши персонажа.

...з товаришом забилися вони аж пiд Звенигород... — Звенигород — село тепер Пустомитівського 
району Львівської області. Колишня столиця Звенигородського князівства (XI–XII ст.).

... i yпросилися на нiчлiг у одного смерда... в Городиславичах — Городиславичі — село тепер 
Пустомитівського району Львівської області. Вважають, що село засноване у 1441 р.

... загостити на храм та на братчину на Святу Покрову — тобто на храмовий празник — сіль-
ське свято на честь святого чи події, ім’ям якого названий сільський храм. Братчина — спільне застілля у 
селі, влаштоване в складчину. 14 жовтня — свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть у народі, 
Святої Покрови. 

с. 496 Войшелк Міндовгович (бл. 1225–1268) — Великий князь Литовський у 1264–1267 рр. 
У квітні 1268 р. під час перебування у гостях у галицько-волинського князя Василька Романовича убитий 
претендентом на литовський престол Левом Даниловичем.

... не йому, а братовi Шварну... — Шварно Данилович (1230–1269) — князь Галицький, 
Холмський (з 1264) і Великий князь Литовський (1267–1269), молодший син князя Данила Романовича.

Дорогобуж — місто, тепер районний центр Смоленської області Росії.
... молодий князь Юрій Львович... — (мiж 1252 i 1257–1308) — галицько-волинський князь. 

Після cмepтi батька Льва Даниловича у 1301 р. об’єднав уci землi Галицько-Волинського князiвства. При 
ньому це князiвство зазнало розквiту й економiчного добробуту. З 1303 р. титулував себе “королем Руси, 
князем Ладимирії”. 

... з молодою жiнкою... — йдеться про Євфимію, княжну Куявську, княгиню Галицьку та Володи-
мирську, дружину короля Руського Юрія Львовича. Походить з династії П’ястів.

Приїхав брат князя Льва Мстислав... — Мстислав Данилович (1289–1292) — четвертий син 
Данила Галицького, князь луцький, володимирський і берестейський. 

Бібрка — місто тепер у Перемишлянському районі Львівської області на річці Бібрка.
Щекотів — давнє місто, про яке згадано в Літописі Руському під 1242 р. Його залишки збереглися 

на околиці села Глинськ тепер Жовківського району Львівської області.
с. 496–497 Городок — тепер адміністративний центр Городоцького району Львівської області, 

розташоване над річкою Верещицею, лівою притокою Дністра, за 25 км від Львова.

Міліон
Перша публікація — у виданні: Грушевський М. Із літературної спадщини. — К., 2000. — С. 311–314.
Друкується за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 1–9. 
Текст на окремих аркушах, їхня нумерація переплутана при архівному описуванні: текст першого аркуша 

продовжується на звороті другого, текст другого — на звороті третього і т. д., що не було враховано при 
першій публікації. Окрім того, не всі аркуші збереглися. Представлений тут текст — спроба реконструкції 
цього незавершеного твору. Логічні пропуски позначаємо крапками у квадратових дужках. 

с. 499 ... чи би я не пiшов на надзвичайного... — тобто на посаду надзвичайного професора. Цю 
посаду в університеті надавали тим, хто захистив магістерську дисертацію і мав певні успіхи в науковій роботі. 
Наступним і вищим щаблем викладацької кар’єри була посада звичайного професора.

... до Гурієва... — йдеться про місто Тарту (Юр’їв, Дерпт) — друге за величиною місто Естонії. Уні-
верситет у цьому місті створений у 1632 р. У 1898–1918 рр. мав назву Юр’ївський університет (у зв’язку 
з перейменуванням Дерпта на Юр’їв). Від 1831 р. у зв’язку з ліквідацією Віленського та Варшавського 
універистетів став головним місцем навчання українців (особливо з Волині та Поділля), поляків та білорусів 
з-під російської займанщини.

... як ватагу кондотьєрську — тобто як найманців-штрейкбрехерів. М. Грушевський намагається 
засобами езопової мови пояснити, що причиною такої незвичайної для університету події, як заміни викла-
дачів, очевидно, стали політичні чи національні переслідування.

Розумiється, я подякував — тобто відмовився, подякувавши.
с. 500 ... на кождий двунадесятий празник... — дванадцять найважливіших після Великодня свят 

у православ’ї, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці.
с. 501 ...покиваша глави i помаваша руками своїми — тобто кивали головами і махали руками — 

граматична дієслівна форма імперфект церковнослов’янської мови.
Запорожці

Перша публікація — у виданні: Грушевський М. Із літературної спадщини. — К., 2000. —  
С. 326–335. Друкується за цим джерелом. 

Оригінал (автограф олівцем) зберігається у Римі, в патріаршому архіві Св. Софії. — Фонд ЗУНР, 
тека М. Грушевського. Твір незакінчений і не датований автором. Текст свого часу виявив і підготував до пу-
блікації Мирослав Лабунька (1927–2003). Він же на підставі дослідження інших матеріалів архіву ЗУНР, 
зокрема листування М. Грушевського, виклав деякі міркування про можливий час створення “Запорожців”: 
“Можна дійти висновку, що річ була написана коротко перед поворотом Грушевського в Україну (1924) у 
Бадені біля Відня, де він тоді з родиною жив” (Грушевський М. Із літературної спадщини ... — С. 323).  
Л. Винар до цього додає: “Цей сценарій історик писав на замовлення В. Винниченка для фірми “Україн-
фільм”, що її заложив Винниченко з грузинським діячем Васо Думбадзе. Ця фільмова компанія планувала 
випустити кінофільми за сценарієм М. Грушевського “Запорожці”, за романом В. Винниченка “Соняшна 
машина” та інші. Проте “Українфільм” через брак фінансів незадовго розпався, а сценарій Грушевського з 
1922 року, правдоподібно, не був закінчений” (Там само. — С. 10).

Отже, приблизна дата створення “Запорожців” — 1922–1923 рр.
с. 503 Уведеніє — Введення у храм Пресвятої Діви Марії — велике християнське богородичне свято. 

Святкують 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня — за григоріанським.
Левенець Іван Прокопович (р. н. невід.–бл. 1736) — полковник полтавський (1700–1702, 

1703–1709, 1725–1729). У 1709 р. не підтримав заходи гетьмана Івана Мазепи, спрямовані на ліквідацію 
московського панування в Україні, однак не допомагав і московським військам у бойових діях проти швед-
сько-української армії. 

Мазепа Іван Степанович (1639–1709) — український військовий, політичний і державний діяч. 
Гетьман Війська Запорізького, зверхник козацької держави на Лівобережній (1687–1704) і всій Над-
дніпрянській Україні (1704–1709). Князь Священної Римської Імперії (1707–1709). Під патронатом 
московського царя Петра І проводив курс на відновлення козацької держави Війська Запорізького в кор-
донах часів Хмельниччини. Тривалий час підтримував Московське царство у Північній війні зі Швецією, 
але 1708 р. перейшов на бік шведів. Після поразки під Полтавою врятувався у Молдавії.

... на майдан виходить магістрат... — тобто представники міського управління.

... офіцери московської залоги... — у результаті підписання Московських статей 1665 р. були значно 
обмежені права Гетьманщини, посилилася адміністративна і фінансова залежність України від Московсько-
го царства. Майже у всіх великих українських містах розмістилися російські гарнізони — залоги, значно 
розширилися права царських воєвод, які зосередили в своїх руках ряд військових і фінансових функцій. У 
Полтаві стояла московська залога під командуванням полковника О. Келіна.

... на св. Михайла... — 21 листопада православна та греко-католицька церкви відзначають Собор 
Архистратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних або, як скорочено називають у народі, 
день Святого Михайла.
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честь сина. У 1272 р. Лев переніс столицю Руського королівства до Львова.

... в долинi над Щирцем... — ліва притока річки Дністер, тече територією Пустомитівського, Ми-
колаївського районів Львівської області.

... вiдтодi й почала прозиватися та осада Сокольниками — Сокільники — тепер село Пусто-
митівського району Львівської області. Перша згадка про нього в історичних документах датується 1393 р.

Говорили вже, що по cтapiм тивунi... — автор почав був писати ім’я цього тивуна “Гр”, але потім 
перекреслив ці перші літери й залишив крапки, так і не найменувавши персонажа.

...з товаришом забилися вони аж пiд Звенигород... — Звенигород — село тепер Пустомитівського 
району Львівської області. Колишня столиця Звенигородського князівства (XI–XII ст.).

... i yпросилися на нiчлiг у одного смерда... в Городиславичах — Городиславичі — село тепер 
Пустомитівського району Львівської області. Вважають, що село засноване у 1441 р.

... загостити на храм та на братчину на Святу Покрову — тобто на храмовий празник — сіль-
ське свято на честь святого чи події, ім’ям якого названий сільський храм. Братчина — спільне застілля у 
селі, влаштоване в складчину. 14 жовтня — свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть у народі, 
Святої Покрови. 

с. 496 Войшелк Міндовгович (бл. 1225–1268) — Великий князь Литовський у 1264–1267 рр. 
У квітні 1268 р. під час перебування у гостях у галицько-волинського князя Василька Романовича убитий 
претендентом на литовський престол Левом Даниловичем.

... не йому, а братовi Шварну... — Шварно Данилович (1230–1269) — князь Галицький, 
Холмський (з 1264) і Великий князь Литовський (1267–1269), молодший син князя Данила Романовича.

Дорогобуж — місто, тепер районний центр Смоленської області Росії.
... молодий князь Юрій Львович... — (мiж 1252 i 1257–1308) — галицько-волинський князь. 

Після cмepтi батька Льва Даниловича у 1301 р. об’єднав уci землi Галицько-Волинського князiвства. При 
ньому це князiвство зазнало розквiту й економiчного добробуту. З 1303 р. титулував себе “королем Руси, 
князем Ладимирії”. 

... з молодою жiнкою... — йдеться про Євфимію, княжну Куявську, княгиню Галицьку та Володи-
мирську, дружину короля Руського Юрія Львовича. Походить з династії П’ястів.

Приїхав брат князя Льва Мстислав... — Мстислав Данилович (1289–1292) — четвертий син 
Данила Галицького, князь луцький, володимирський і берестейський. 

Бібрка — місто тепер у Перемишлянському районі Львівської області на річці Бібрка.
Щекотів — давнє місто, про яке згадано в Літописі Руському під 1242 р. Його залишки збереглися 

на околиці села Глинськ тепер Жовківського району Львівської області.
с. 496–497 Городок — тепер адміністративний центр Городоцького району Львівської області, 

розташоване над річкою Верещицею, лівою притокою Дністра, за 25 км від Львова.

Міліон
Перша публікація — у виданні: Грушевський М. Із літературної спадщини. — К., 2000. — С. 311–314.
Друкується за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 1–9. 
Текст на окремих аркушах, їхня нумерація переплутана при архівному описуванні: текст першого аркуша 

продовжується на звороті другого, текст другого — на звороті третього і т. д., що не було враховано при 
першій публікації. Окрім того, не всі аркуші збереглися. Представлений тут текст — спроба реконструкції 
цього незавершеного твору. Логічні пропуски позначаємо крапками у квадратових дужках. 

с. 499 ... чи би я не пiшов на надзвичайного... — тобто на посаду надзвичайного професора. Цю 
посаду в університеті надавали тим, хто захистив магістерську дисертацію і мав певні успіхи в науковій роботі. 
Наступним і вищим щаблем викладацької кар’єри була посада звичайного професора.

... до Гурієва... — йдеться про місто Тарту (Юр’їв, Дерпт) — друге за величиною місто Естонії. Уні-
верситет у цьому місті створений у 1632 р. У 1898–1918 рр. мав назву Юр’ївський університет (у зв’язку 
з перейменуванням Дерпта на Юр’їв). Від 1831 р. у зв’язку з ліквідацією Віленського та Варшавського 
універистетів став головним місцем навчання українців (особливо з Волині та Поділля), поляків та білорусів 
з-під російської займанщини.

... як ватагу кондотьєрську — тобто як найманців-штрейкбрехерів. М. Грушевський намагається 
засобами езопової мови пояснити, що причиною такої незвичайної для університету події, як заміни викла-
дачів, очевидно, стали політичні чи національні переслідування.

Розумiється, я подякував — тобто відмовився, подякувавши.
с. 500 ... на кождий двунадесятий празник... — дванадцять найважливіших після Великодня свят 

у православ’ї, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці.
с. 501 ...покиваша глави i помаваша руками своїми — тобто кивали головами і махали руками — 

граматична дієслівна форма імперфект церковнослов’янської мови.
Запорожці

Перша публікація — у виданні: Грушевський М. Із літературної спадщини. — К., 2000. —  
С. 326–335. Друкується за цим джерелом. 

Оригінал (автограф олівцем) зберігається у Римі, в патріаршому архіві Св. Софії. — Фонд ЗУНР, 
тека М. Грушевського. Твір незакінчений і не датований автором. Текст свого часу виявив і підготував до пу-
блікації Мирослав Лабунька (1927–2003). Він же на підставі дослідження інших матеріалів архіву ЗУНР, 
зокрема листування М. Грушевського, виклав деякі міркування про можливий час створення “Запорожців”: 
“Можна дійти висновку, що річ була написана коротко перед поворотом Грушевського в Україну (1924) у 
Бадені біля Відня, де він тоді з родиною жив” (Грушевський М. Із літературної спадщини ... — С. 323).  
Л. Винар до цього додає: “Цей сценарій історик писав на замовлення В. Винниченка для фірми “Україн-
фільм”, що її заложив Винниченко з грузинським діячем Васо Думбадзе. Ця фільмова компанія планувала 
випустити кінофільми за сценарієм М. Грушевського “Запорожці”, за романом В. Винниченка “Соняшна 
машина” та інші. Проте “Українфільм” через брак фінансів незадовго розпався, а сценарій Грушевського з 
1922 року, правдоподібно, не був закінчений” (Там само. — С. 10).

Отже, приблизна дата створення “Запорожців” — 1922–1923 рр.
с. 503 Уведеніє — Введення у храм Пресвятої Діви Марії — велике християнське богородичне свято. 

Святкують 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня — за григоріанським.
Левенець Іван Прокопович (р. н. невід.–бл. 1736) — полковник полтавський (1700–1702, 

1703–1709, 1725–1729). У 1709 р. не підтримав заходи гетьмана Івана Мазепи, спрямовані на ліквідацію 
московського панування в Україні, однак не допомагав і московським військам у бойових діях проти швед-
сько-української армії. 

Мазепа Іван Степанович (1639–1709) — український військовий, політичний і державний діяч. 
Гетьман Війська Запорізького, зверхник козацької держави на Лівобережній (1687–1704) і всій Над-
дніпрянській Україні (1704–1709). Князь Священної Римської Імперії (1707–1709). Під патронатом 
московського царя Петра І проводив курс на відновлення козацької держави Війська Запорізького в кор-
донах часів Хмельниччини. Тривалий час підтримував Московське царство у Північній війні зі Швецією, 
але 1708 р. перейшов на бік шведів. Після поразки під Полтавою врятувався у Молдавії.

... на майдан виходить магістрат... — тобто представники міського управління.

... офіцери московської залоги... — у результаті підписання Московських статей 1665 р. були значно 
обмежені права Гетьманщини, посилилася адміністративна і фінансова залежність України від Московсько-
го царства. Майже у всіх великих українських містах розмістилися російські гарнізони — залоги, значно 
розширилися права царських воєвод, які зосередили в своїх руках ряд військових і фінансових функцій. У 
Полтаві стояла московська залога під командуванням полковника О. Келіна.

... на св. Михайла... — 21 листопада православна та греко-католицька церкви відзначають Собор 
Архистратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних або, як скорочено називають у народі, 
день Святого Михайла.
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с. 504 ... на той полк князя Репнина — Рєпнін Нікіта (Анікіта) Іванович (1668–1726) — 
російський князь, один із воєначальників Петра І.

с. 505 Шведський король присягає, як його дід... — Карл XII Густав (1682–1718) — король 
Швеції у 1697–1718 рр. 8 липня (27 червня) 1709 р. шведська армія під командуванням Карла XII зазнала 
поразки у Полтавській битві і її рештки разом з І. Мазепою відступили на територію Османської імперії — 
у місто Бендери. По смерті І. Мазепи Карл XII уклав союз із новообраним гетьманом П. Орликом та 
кримським ханом для спільної боротьби проти Московського царства і як “протектор України” проголосив 
себе гарантом безпеки і державної незалежності України. Його дід Карл Х Густав (1622–1660) — 
шведський король у 1654–1660 рр., у 1654 р. прийняв перше українське посольство, яке за дорученням 
Б. Хмельницького представило план створення антипольської коаліції. У 1656–1657 рр. вів активні пере-
говори з Б. Хмельницьким про утворення українсько-шведського воєнного союзу, проте передчасна смерть 
гетьмана не дозволила реалізувати ці плани. Підтримував союзницькі відносини з гетьманом І. Виговським. 
За Карла Х Густава 1657 р. був укладений у Корсуні українсько-шведський договір.

с. 508 Короп — тепер селище міського типу, районний центр Коропського району Чернігівської області.
с. 510 Переправа через Самару річку — Самара — ліва притока Дніпра. Бере початок на західних 

схилах Донецького кряжа, далі тече Придніпровською низовиною.
...велика рада в справі приступлення Запорожа до Мазепи — 27 березня 1709 р. у Великих Бу-

дищах І. Мазепа, Карл ХІІ і кошовий К. Гордієнко підписали договір про спільну боротьбу проти Петра І.
Кошовий Гордієнко... — Гордієнко Кость Гордійович (р. н. невід.–1733) — кошовий отаман 

Запорізької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який, попри особисту неприязнь до Івана Мазепи, 
підтримав його в боротьбі з Петром I. До 1728 р. очолював Олешківську Січ, сподвижник П. Орлика.

...шукають в Кущівськім курені... — У Запорізькій Січі існувало 38 куренів. Назви їхні походять 
від отаманів-засновників або міст, звідки прийшли перші запорожці. Відомий дослідник козаччини Д. Явор-
ницький склав розпис усіх куренів, розмістивши їх за часом виникнення. Кущівський курінь у цьому спис-
ку — другий. Кущівка — колишній запорізький зимівник, тепер — один із мікрорайонів міста Кіровоград,

Дрібні фрагменти
“До повісті”, “Листопада 30...”, “От вечірочок...”

Публікуються вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп.1, спр. 48, арк. 65–67.
Аркуші з архівними номерами 65–66 — фактично один аркуш, складений удвоє. Ці тексти своєрідні 

тим, що виконані у формі щоденникових записів. Однак якщо текст № 2, без сумніву, є справді фрагментом 
щоденника, то перший і третій мають авторські помітки: біля першого фрагмента — “До повісті” й біля 
третього — “До сентиментальної повісті”. Запис від 30 листопада (№ 2) дає змогу приблизно датувати всі 
три фрагменти, тому що в ньому йдеться про події 1885 р.: згадана М. — це співачка, актриса мандрівної 
трупи Олена Павлівна Марковська, у яку тоді був закоханий учень випускного класу Тифліської гімназії 
М. Грушевський. Також згадується Е. — гімназійний знайомий Жорж Ерастов та С. — прима тієї ж теа-
тральної трупи Марія Смирнова (про це написано у “Споминах”. — Київ. — 1992. — № 2. — С. 123–124).

Аркуш 67, на якому записаний фрагмент “От вечірочок...”, — окремий, але формат, якість і чорнило 
такі самі. Цей текст датовано: “Студня 14” (тобто грудня), відносимо його до того ж 1885 р.

с. 512 ...Деціями й Муціями... — названо два знамениті давньоримські роди, представники яких 
прославилися в історії, зокрема, як юристи і воєначальники.
“Ніччю під 22 жовтня...”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 80 зв.
Запис олівцем на окремому аркуші. Згадані Ієремія Галка — літературний псевдонім М. І. Костомарова 

(1817–1885) та І. С. Нечуй-Левицький (1838–1918).
“Та коли ж той старий чорт Крутояренко...”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 312.
Датуємо приблизно 1895–1896 рр. лише на підставі стилістичних перегуків з “Історією однієї ночі”, 

написаною в січні 1896 р.

Розділ V. ДОДАТКИ 
Ранні редакції оповідань
Остатня кутя

Дотепер двічі публікувався варіант ранньої редакції оповідання, створеної 1884 р. (вперше — у часописі: 
Український історик. — 1996. — № 1–4 (128–131). — С. 235–237), але варіант неавторський. Свій 
твір 3 лютого 1885 р. М. Грушевський, ще будучи гімназистом у Тифлісі, надіслав І. С. Нечуєві-Левиць-
кому, який вніс до рукопису низку редакторських виправлень і рекомендував оповідання для публікації у 
львівському “Ділі”. Сучасна дослідниця А. О. Шацька вдруге опублікувала текст “Останньої куті” також 

з урахуванням цих виправлень, трактуючи їх як такі, з якими погодився автор (див.: М. Грушевський. Із 
літературної спадщини...— С. 144–154), а в коментарі навела низку найвиразніших прикладів такої правки 
(c. 394–386). Однак правдоподібніше, що М. Грушевський свого часу не мав змоги ознайомитися з пропо-
нованими змінами, адже його рукопис Нечуй переслав до Львова, де цей текст і заліг на довгі роки. Навіть 
згодом, коли у 1891 р. М. Грушевський почав переробляти оповідання, він, очевидно, не бачив цих правок, 
адже не врахував їх, хоча більшість із них були доречними.

Тут пропонуємо увазі читачів автентичний текст найпершої редакції оповідання “Остання кутя” без 
урахування виправлень І. Нечуя-Левицького. Цей первісний варіант у багатьох моментах недосконалий, поза 
сумнівом, редагування І. Нечуя-Левицького покращило його. Але ж М. Грушевський у 1891 р. продовжив 
працювати над текстом без урахування цих правок, тим цікавіше зіставити тепер остаточну редакцію твору 
з первісною, адже всі вдосконалення стилю й сюжету, безперечно, належать лише авторові.

с. 517 На вiчну пам’ять З., Ф. і М. Г-ім — присвята молодшим братам і сестричці Михайла Гру-
шевського, які померли протягом квітня-травня 1882 р.: Захарові (1872 р. нар.), Федору (1875 р. нар.) й 
Марії (1880 р. нар.). Текст присвяти записаний на титульній сторінці автографа І. С. Нечуєм-Левицьким 
на прохання автора. У листі від 26 (14) травня 1885 р. М. Грушевський писав: “А другу мрію “Остатня 
кутя” хтів би я посвятить рідним покійникам, бо дітенята в тій мрії справді жили і справді вмерли, довічний 
покій хай їм буде! [...] Як добре, подпишіть: “На вічну пам’ять Захару, Федору і Марії Грушевським”, чи 
ініціяли, чи як там, Вам вже лучче знати” (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 1997. — Том 1 / Упор. Г. Бурлака, ред. Л. Винар. — С. 38).

... голодна кутя сьогодня... — автор, очевидно, переплутав назви “багата” й “голодна” кутя (ця 
остання готується в переддень Водохреща — 18 січня); у деяких місцевостях саме цю останню в різдвяному 
святковому циклі кутю називають “багатою”. В остаточній редакції М. Грушевський виправив цю помилку 
(див. основний текст).

с. 519 ...шваґер мiй з машиною поїхав... — машина — тут локомотив залізничного потяга. Тут, 
здається, автор помилився у назвах родичів, адже згідно з текстом оповідання, Явдоха має намір піти до 
дочки, чоловік якої (тобто зять) “з машиною поїхав”, а не “швагер” (чоловік сестри або брат дружини).

с. 520 ... монашка на копiйцi... — тобто свічка.
Старий терен [I], Старий терен [II]

Ці тексти — фрагменти ранніх варіантів оповідання.
Вперше опубліковані у виданні: М. Грушевський. Із літературної спадщини... — С. 398–402.
Подаємо за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 53–57, 60–61. Текстоло-

гічний аналіз автографа свідчить, що на арк. 54 маємо найраніший варіант початку твору. Через це публікуємо 
його першим. Текст наступного варіанта — з заголовком і датою — це архівні аркуші 53, 55–57, 60–61. 
На аркушах 58–59 — щоденникові нотатки М. Грушевського.

с. 528 І радощі, й лихо — одна їм мета, / В житті все до доброго йдеться — це варіант вислову, 
який постійно в різних редакціях повторюється у романі Вольтера “Кандід” (1759): “Tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles” (“Все на краще у найкращому з можливих світів”). Цей вислів став 
крилатим у багатьох мовах, його вживають найчастіше в іронічному сенсі, хоча можна сперечатися — чи мав 
намір автор іронізувати над своїм героєм. До остаточного тексту оповідання епіграф не потрапив. У “Кандіді” 
Вольтер висміює теорію Г. В. Лейбніца про “наперед визначену гармонію”, а саме, його твердження “Світ 
створений Богом як найкращий з усіх можливих світів” (“Теодіцея”, 1710).
Пани

Фрагмент початку чорнового автографа першого варіанта оповідання “Пан” під назвою “Пани”, 
датований автором 7 серпня 1888 р. Вперше опублікований у коментарях: Грушевський М. Із літературної 
спадщини... — С. 404–405.

Друкуємо за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 45–46 зв.
Загальна схема відомих на сьогодні джерел тексту цього твору представлена в коментарі до основного 

тексту. Закреслені автором варіанти подаємо в дужках.
Авторські передмови до збірок
[Передмова до збірки “Оповідання”]

Передмова до видання: М. Грушевський. Оповідання. — У Києві: Видавництво “Вік”; З друкарні 
Петра Барського, 1904. — С. ІІІ–IV. Підпис: “М. Г. У Львові”. До збірки увійшли: “Бех-аль-Джугур”, 
“Бідна дівчина”, “Неробочий Грицько Кривий”, “Історія одної ночі”, “Ясновельможний сват”.

Зберігся неповний автограф передмови: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк 1–1 зв.
Подаємо за першодруком.
с. 536 Перші два оповідання... — “Бех-аль-Джугур” і “Бідна дівчина”.
... до белетристичного писання — далі в автографі була фраза, викреслена згодом: “З тих перших 

років два тільки оповідання були в своїм часі друковані й лише їх подано тут. Вони були писані в семій й на 
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с. 504 ... на той полк князя Репнина — Рєпнін Нікіта (Анікіта) Іванович (1668–1726) — 
російський князь, один із воєначальників Петра І.

с. 505 Шведський король присягає, як його дід... — Карл XII Густав (1682–1718) — король 
Швеції у 1697–1718 рр. 8 липня (27 червня) 1709 р. шведська армія під командуванням Карла XII зазнала 
поразки у Полтавській битві і її рештки разом з І. Мазепою відступили на територію Османської імперії — 
у місто Бендери. По смерті І. Мазепи Карл XII уклав союз із новообраним гетьманом П. Орликом та 
кримським ханом для спільної боротьби проти Московського царства і як “протектор України” проголосив 
себе гарантом безпеки і державної незалежності України. Його дід Карл Х Густав (1622–1660) — 
шведський король у 1654–1660 рр., у 1654 р. прийняв перше українське посольство, яке за дорученням 
Б. Хмельницького представило план створення антипольської коаліції. У 1656–1657 рр. вів активні пере-
говори з Б. Хмельницьким про утворення українсько-шведського воєнного союзу, проте передчасна смерть 
гетьмана не дозволила реалізувати ці плани. Підтримував союзницькі відносини з гетьманом І. Виговським. 
За Карла Х Густава 1657 р. був укладений у Корсуні українсько-шведський договір.

с. 508 Короп — тепер селище міського типу, районний центр Коропського району Чернігівської області.
с. 510 Переправа через Самару річку — Самара — ліва притока Дніпра. Бере початок на західних 

схилах Донецького кряжа, далі тече Придніпровською низовиною.
...велика рада в справі приступлення Запорожа до Мазепи — 27 березня 1709 р. у Великих Бу-

дищах І. Мазепа, Карл ХІІ і кошовий К. Гордієнко підписали договір про спільну боротьбу проти Петра І.
Кошовий Гордієнко... — Гордієнко Кость Гордійович (р. н. невід.–1733) — кошовий отаман 

Запорізької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який, попри особисту неприязнь до Івана Мазепи, 
підтримав його в боротьбі з Петром I. До 1728 р. очолював Олешківську Січ, сподвижник П. Орлика.

...шукають в Кущівськім курені... — У Запорізькій Січі існувало 38 куренів. Назви їхні походять 
від отаманів-засновників або міст, звідки прийшли перші запорожці. Відомий дослідник козаччини Д. Явор-
ницький склав розпис усіх куренів, розмістивши їх за часом виникнення. Кущівський курінь у цьому спис-
ку — другий. Кущівка — колишній запорізький зимівник, тепер — один із мікрорайонів міста Кіровоград,

Дрібні фрагменти
“До повісті”, “Листопада 30...”, “От вечірочок...”

Публікуються вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп.1, спр. 48, арк. 65–67.
Аркуші з архівними номерами 65–66 — фактично один аркуш, складений удвоє. Ці тексти своєрідні 

тим, що виконані у формі щоденникових записів. Однак якщо текст № 2, без сумніву, є справді фрагментом 
щоденника, то перший і третій мають авторські помітки: біля першого фрагмента — “До повісті” й біля 
третього — “До сентиментальної повісті”. Запис від 30 листопада (№ 2) дає змогу приблизно датувати всі 
три фрагменти, тому що в ньому йдеться про події 1885 р.: згадана М. — це співачка, актриса мандрівної 
трупи Олена Павлівна Марковська, у яку тоді був закоханий учень випускного класу Тифліської гімназії 
М. Грушевський. Також згадується Е. — гімназійний знайомий Жорж Ерастов та С. — прима тієї ж теа-
тральної трупи Марія Смирнова (про це написано у “Споминах”. — Київ. — 1992. — № 2. — С. 123–124).

Аркуш 67, на якому записаний фрагмент “От вечірочок...”, — окремий, але формат, якість і чорнило 
такі самі. Цей текст датовано: “Студня 14” (тобто грудня), відносимо його до того ж 1885 р.

с. 512 ...Деціями й Муціями... — названо два знамениті давньоримські роди, представники яких 
прославилися в історії, зокрема, як юристи і воєначальники.
“Ніччю під 22 жовтня...”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 80 зв.
Запис олівцем на окремому аркуші. Згадані Ієремія Галка — літературний псевдонім М. І. Костомарова 

(1817–1885) та І. С. Нечуй-Левицький (1838–1918).
“Та коли ж той старий чорт Крутояренко...”

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. — Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 312.
Датуємо приблизно 1895–1896 рр. лише на підставі стилістичних перегуків з “Історією однієї ночі”, 

написаною в січні 1896 р.

Розділ V. ДОДАТКИ 
Ранні редакції оповідань
Остатня кутя

Дотепер двічі публікувався варіант ранньої редакції оповідання, створеної 1884 р. (вперше — у часописі: 
Український історик. — 1996. — № 1–4 (128–131). — С. 235–237), але варіант неавторський. Свій 
твір 3 лютого 1885 р. М. Грушевський, ще будучи гімназистом у Тифлісі, надіслав І. С. Нечуєві-Левиць-
кому, який вніс до рукопису низку редакторських виправлень і рекомендував оповідання для публікації у 
львівському “Ділі”. Сучасна дослідниця А. О. Шацька вдруге опублікувала текст “Останньої куті” також 

з урахуванням цих виправлень, трактуючи їх як такі, з якими погодився автор (див.: М. Грушевський. Із 
літературної спадщини...— С. 144–154), а в коментарі навела низку найвиразніших прикладів такої правки 
(c. 394–386). Однак правдоподібніше, що М. Грушевський свого часу не мав змоги ознайомитися з пропо-
нованими змінами, адже його рукопис Нечуй переслав до Львова, де цей текст і заліг на довгі роки. Навіть 
згодом, коли у 1891 р. М. Грушевський почав переробляти оповідання, він, очевидно, не бачив цих правок, 
адже не врахував їх, хоча більшість із них були доречними.

Тут пропонуємо увазі читачів автентичний текст найпершої редакції оповідання “Остання кутя” без 
урахування виправлень І. Нечуя-Левицького. Цей первісний варіант у багатьох моментах недосконалий, поза 
сумнівом, редагування І. Нечуя-Левицького покращило його. Але ж М. Грушевський у 1891 р. продовжив 
працювати над текстом без урахування цих правок, тим цікавіше зіставити тепер остаточну редакцію твору 
з первісною, адже всі вдосконалення стилю й сюжету, безперечно, належать лише авторові.

с. 517 На вiчну пам’ять З., Ф. і М. Г-ім — присвята молодшим братам і сестричці Михайла Гру-
шевського, які померли протягом квітня-травня 1882 р.: Захарові (1872 р. нар.), Федору (1875 р. нар.) й 
Марії (1880 р. нар.). Текст присвяти записаний на титульній сторінці автографа І. С. Нечуєм-Левицьким 
на прохання автора. У листі від 26 (14) травня 1885 р. М. Грушевський писав: “А другу мрію “Остатня 
кутя” хтів би я посвятить рідним покійникам, бо дітенята в тій мрії справді жили і справді вмерли, довічний 
покій хай їм буде! [...] Як добре, подпишіть: “На вічну пам’ять Захару, Федору і Марії Грушевським”, чи 
ініціяли, чи як там, Вам вже лучче знати” (Листування Михайла Грушевського. — Київ; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 1997. — Том 1 / Упор. Г. Бурлака, ред. Л. Винар. — С. 38).

... голодна кутя сьогодня... — автор, очевидно, переплутав назви “багата” й “голодна” кутя (ця 
остання готується в переддень Водохреща — 18 січня); у деяких місцевостях саме цю останню в різдвяному 
святковому циклі кутю називають “багатою”. В остаточній редакції М. Грушевський виправив цю помилку 
(див. основний текст).

с. 519 ...шваґер мiй з машиною поїхав... — машина — тут локомотив залізничного потяга. Тут, 
здається, автор помилився у назвах родичів, адже згідно з текстом оповідання, Явдоха має намір піти до 
дочки, чоловік якої (тобто зять) “з машиною поїхав”, а не “швагер” (чоловік сестри або брат дружини).

с. 520 ... монашка на копiйцi... — тобто свічка.
Старий терен [I], Старий терен [II]

Ці тексти — фрагменти ранніх варіантів оповідання.
Вперше опубліковані у виданні: М. Грушевський. Із літературної спадщини... — С. 398–402.
Подаємо за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 53–57, 60–61. Текстоло-

гічний аналіз автографа свідчить, що на арк. 54 маємо найраніший варіант початку твору. Через це публікуємо 
його першим. Текст наступного варіанта — з заголовком і датою — це архівні аркуші 53, 55–57, 60–61. 
На аркушах 58–59 — щоденникові нотатки М. Грушевського.

с. 528 І радощі, й лихо — одна їм мета, / В житті все до доброго йдеться — це варіант вислову, 
який постійно в різних редакціях повторюється у романі Вольтера “Кандід” (1759): “Tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles” (“Все на краще у найкращому з можливих світів”). Цей вислів став 
крилатим у багатьох мовах, його вживають найчастіше в іронічному сенсі, хоча можна сперечатися — чи мав 
намір автор іронізувати над своїм героєм. До остаточного тексту оповідання епіграф не потрапив. У “Кандіді” 
Вольтер висміює теорію Г. В. Лейбніца про “наперед визначену гармонію”, а саме, його твердження “Світ 
створений Богом як найкращий з усіх можливих світів” (“Теодіцея”, 1710).
Пани

Фрагмент початку чорнового автографа першого варіанта оповідання “Пан” під назвою “Пани”, 
датований автором 7 серпня 1888 р. Вперше опублікований у коментарях: Грушевський М. Із літературної 
спадщини... — С. 404–405.

Друкуємо за автографом: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 45–46 зв.
Загальна схема відомих на сьогодні джерел тексту цього твору представлена в коментарі до основного 

тексту. Закреслені автором варіанти подаємо в дужках.
Авторські передмови до збірок
[Передмова до збірки “Оповідання”]

Передмова до видання: М. Грушевський. Оповідання. — У Києві: Видавництво “Вік”; З друкарні 
Петра Барського, 1904. — С. ІІІ–IV. Підпис: “М. Г. У Львові”. До збірки увійшли: “Бех-аль-Джугур”, 
“Бідна дівчина”, “Неробочий Грицько Кривий”, “Історія одної ночі”, “Ясновельможний сват”.

Зберігся неповний автограф передмови: ЦДІАК України. — Ф. 1235, оп. 1, спр. 262, арк 1–1 зв.
Подаємо за першодруком.
с. 536 Перші два оповідання... — “Бех-аль-Джугур” і “Бідна дівчина”.
... до белетристичного писання — далі в автографі була фраза, викреслена згодом: “З тих перших 

років два тільки оповідання були в своїм часі друковані й лише їх подано тут. Вони були писані в семій й на 
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вакациях між семою і восьмою клясами ґімназиї, се не завадить пам’ятати, читаючи їх. Видаючи їх тепер, я 
мусів їх дещо прихорити, але важнійших змін не робив”.

Третє оповідання... — “Неробочий Грицько Кривий”.
... в дещо зміненій формі — далі в автографі передмови було: “Четверте й п’яте писалися за часів 

львівських, для публіки галицької — се мало свій вплив на їх уклад і мову”. П’ятим мало бути оповідання 
“Особисте щастя”, яке цензура заборонила.

Четверте було написане по переході до Львова... — “Історія одної ночі”.
Остатнє... — “Ясновельможний сват”.
...з нагоди ювилею Хмельниччини — тобто 250-річчя початку визвольної війни під проводом 

Б. Хмельницького.
... одно найперше (1884), видане без моєї відомости... — невідомо, про який твір йдеться. 
... і одно пізніше, з р. 1894, — се остатнє з причин, не залежних від мене — оповідання “Осо-

бисте щастя” було заборонене російською цензурою.
[Передмова до збірки “Sub divo”]

Вперше опубліковано без заголовка як передмова до кн.: Мих. Грушевський. Sub divo: Оповідання, 
начерки, замітки. — К.: Друкарня Акц. Т-ва “Петро Барський” у Київі, 1918. — С. 3; без підпису, да-
товане 1917 р.

До збірки увійшли: “Ніч”, “Предок”, “Пенати”, “З похорону”, “Тестамент”, “Комета”, “На горах”.
[Передмова до збірки “З старих карток”]

Вперше опубліковано без заголовка як передмова до кн.: Мих. Грушевський. З старих карток: Опо-
відання. — К.: Друкарня Акц. Т-ва “Петро Барський” у Київі, 1918. — С. 2.

До збірки увійшли: “У Святої Софії”, “Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції” (друковано 
вперше), “Біжниця в Зомерберґу”, “Як ми стрічали Новий рік. Уривок із споминів Івана Галайчука”, “Роз-
мова з Кривоносом” (друковано вперше).
Подорож на Ай-Петрі

Вперше опубліковано у виданні: Україна. Наука і культура: Щорічник. — К., 1999. — Вип. 30. — 
С. 258–261, — як твір М. Грушевського. Підставою визначення авторства було лише те, що рукопис з 
цим текстом зберігається в архівній справі разом з іншими творами цього ж автора та його родича Григорія 
Грушевського (1865–1921, писав під псевдонімами Грицько Чулай, Петро Голота та ін.). Однак 
почерк “Подорожі на Ай-Петрі” суттєво відрізняється від усіх (і ранніх, і пізніших) варіантів почерку 
М. Грушевського, окрім того, ціла низка мовних і правописних особливостей рукопису дають підстави за-
перечити приписування цього твору М. Грушевському. На жаль, поки що не вдалося з’ясувати, з чиїм саме 
автографом маємо справу. 

Публікуємо оповідання як твір, авторство якого остаточно не встановлене; за рукописом: ЦДІАК 
України, — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 84–90.

с. 538 Ай-Петрі — одна з мальовничих вершин Кримських гір. Висота 1234 м. Розташована на 
Ай-Петринській яйлі на північ від Алупки, над селищем Кореїз.

с. 539 Беденекир (Бедене-Кир), Перепелина гора — найвища гора Ай-Петринського масиву, її 
висота 1300 м.

с. 540 А вітер все дужчає i дужчає — Ай-Петрі занесена до Книги рекордів України як найбільш 
вітряне місце в Україні. На ній 125 днів на рік віє вітер, його швидкість досягає 50 м/с.

А
Абазин (Абаза) А. М. 430, 575
Август 402
Авенір, міф. 564
Авль Вітеллій 402, 404, 408, 409, 

411–414, 417, 575
Авраам, бібл. 560, 564
Агурамазда, міф. 139, 560
Аґріпа — див. Ірод Аґріпа 
Адріан 552
Андерсен Г.-Х. 95, 553
Андронік І Комнін 300, 301, 321–323, 

333, 571, 572
Антипа — див. Ірод Антипа
Антіной 84, 552
Антоній — див. Марк Антоній
Антоній Печерський 564
Антонович В. Б. 549, 556, 558, 559, 

577, 578
Аполлон, міф. 84, 552
Арахія, міф. 205, 206
Аркадій, імператор 361, 573
Артаксеркс Довгорукий 399
Аскольд, князь 490, 579
Афіна, міф. 559

Б
Барабаш І. 106, 263, 554, 555, 
Барабашиха 555
Барський (Григорович-Барський) 

П. О. 584
Батий 554, 571
Бедекер К. 183, 562
Бестужев-Рюмін К. М. 552
Бжозовський М. 241, 244, 250, 252, 

254, 265, 266, 268–270, 272, 296, 
297, 568

Богун І. Ф. 260, 569
Бодянський О. М. 559
Борецький І. М. 108, 109, 556
Борис Володимирович 211, 485, 486, 

564, 579
Брачі С. 108, 555
Будда 564
Бурлака Г. М. 547, 548, 576, 583

В
Вагнер В. Р. 80, 551
Варлаам, міф. 204
Василій Великий 544
Василько Романович 571, 580
Василько Ростиславич 325, 572
Величко С. В. 555
Веллінгтон А. У. 578
Вергілій 266, 570
Вернадський В. В. 576
Веселовський О. М. 572
Вешняк-Якубович Ф. 241, 251, 253, 271, 

275, 277–281, 284, 286, 289, 568
Виговський І. О. 115, 118, 241, 243, 

247, 248, 260–262, 270, 272, 
275–279, 281, 288, 289, 294, 295, 
558, 567, 570, 582

Винар Л. 547, 548, 581, 583
Винниченко В. К. 581
Вишневецький (Корибут) Є.-М. 113, 

115, 247, 248, 252, 264, 266, 271, 
272, 297, 557, 566, 568
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Вільямс В. Ф. 473, 578
Вітелій — див. Луцій Вітеллій
Владислав (Володислав) IV Ваза 106, 

112, 262, 263, 272, 277, 554, 555, 
557, 558, 569

Вовк Ф. К. 578
Войшелк Міндовгович 496, 580
Володар Ростиславич 303, 306, 315, 

325, 571, 572
Володимир Святославич (Володимир 

Великий) 479, 480, 484, 485, 493, 
543, 563, 578–580

Володимир Ярославич 299, 300, 328, 
330, 338–341, 571

Володимирко Володаревич 303, 310, 
315, 322, 329, 333, 334, 571

Вольтер 583
Воронченко Я. 241, 253, 260, 263, 568
Всеволод  Олегович 487, 579
Всеволод Ярославич 483, 543
Всеслав, князь 543

Г
Гаршин В. М. 354, 573
Гауптман Г. 561
Генріх II Язомирготт 323, 572
Гер’є В. І. 552
Геркулес, міф. 475
Гете Й.-В. 553
Гізель І. 107, 110, 114, 555
Гіркан — див. Йоханан Гіркан ІІ
Гладкий М. І. 241, 251, 253, 272, 

568, 570
Гліб Володимирович 486, 579
Гловацький (Головацький) П. 260, 569
Говин О. 545, 546
Гоголь М. В. 561
Гогоцька Я. 578
Гомер 81, 535, 551
Гонорій, імператор 361, 364, 573
Горацій 81, 535, 543, 551
Гордієнко К. Г. 510, 582
Гофман Е.Т.А. 100, 553
Гофманова К. 84, 552
Грабянка Г. І. 558
Григорій VIII 565
Григорій Богослов 544
Грушевська К. М. 559
Грушевська Марія Сергіївна 517, 548, 

583
Грушевська Марія Сильвестрівна 553
Грушевський Г. (Грицько Чулай) 584
Грушевський З. С. 517, 548, 583
Грушевський С. Ф. 201, 202
Грушевський Ф. С. 517, 548, 583
Гулевичівна Є. В. 554
Гуно Ш. 553
Гуня Д. Т. 554

Д
Давид, бібл. 400, 403, 407, 412, 564, 574
Давид, князь 7, 543
Данило Романович 494, 571, 580
Данилович І. 109, 556
Деції 512, 582
Джалалий Ф. П. 241, 243, 244, 251, 

284, 285, 289, 297, 568
Діоніс, міф. 125, 559

Дір, князь 579
Дмитро Солунський 564
Доде А. 80, 551
Дорошенко П. Д. 241, 251, 252, 275, 

278–281, 288, 289, 296, 567
Драгоманов М. П. 558, 559, 578
Думбадзе В. 581
Дьєрдь І Ракоці 570
Дьєрдь ІІ Ракоці 570

Е
Евтихій 398
Еней, міф. 137, 560
Епікур 101, 553
Ерастов Ж. 513, 582

Є
Євфимія, княжна 496, 580
Єзонія, бібл. 169
Єремія, бібл. 169, 170, 561
Єрмолович 241, 260, 263, 275, 276, 

279–281, 568
Єфремов С. О. 549

Ж
Жданович А. М. 120–122
Жигимонт — див. Сигизмунд ІІІ Ваза 
Житецький П. Г. 578
Жолкевський С. 556

З
Заборовський Р. 563
Заславський В. Д. 115, 558
Зашкільняк Л. О. 547, 548, 550, 576
Зевс, міф. 559
Зібер М. І. 578

І
Ібрагім, султан 297, 570
Іван Ростиславич (Берладник) 300, 

303, 310, 324–326, 329, 330, 332, 
336, 338, 339, 571, 572

Іван Хреститель (Яоканан, Йоханан), 
бібл. 395, 397, 399–401, 406–409, 
411–413, 416–418, 519, 524, 574

Ігор Рюрикович 480, 481, 564, 578
Ігор Святославич 350, 484, 543, 549, 

554, 572, 573
Ізяслав, князь 211, 332, 483, 488, 

489, 543, 564
Ілія, бібл. 575, 576
Ілляш І. 555
Ільницький В. 572
Інокентій І 573
Інуй, міф. 559
Іоанн Золотоустий 544
Ірина Афінська 372, 571, 573
Ірод Великий 395, 402, 404, 417
Ірод Аґріпа 396–398, 402, 409,
Ірод Антипа 395–412, 414–418, 574
Іродіада (Іродіяда) 395–402, 406–

409, 415–417, 574
Ісаак Комнін 322, 572
Ісус Христос  48, 53, 54, 110, 125, 

207, 211, 366, 376, 411, 412, 418, 
471, 518, 523, 534, 544, 550, 551, 
574, 581

Й
Йоаким, бібл. 169
Йоасаф, міф. 204–207, 209, 564
Йонадав, бібл. 169, 170
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вакациях між семою і восьмою клясами ґімназиї, се не завадить пам’ятати, читаючи їх. Видаючи їх тепер, я 
мусів їх дещо прихорити, але важнійших змін не робив”.

Третє оповідання... — “Неробочий Грицько Кривий”.
... в дещо зміненій формі — далі в автографі передмови було: “Четверте й п’яте писалися за часів 

львівських, для публіки галицької — се мало свій вплив на їх уклад і мову”. П’ятим мало бути оповідання 
“Особисте щастя”, яке цензура заборонила.

Четверте було написане по переході до Львова... — “Історія одної ночі”.
Остатнє... — “Ясновельможний сват”.
...з нагоди ювилею Хмельниччини — тобто 250-річчя початку визвольної війни під проводом 

Б. Хмельницького.
... одно найперше (1884), видане без моєї відомости... — невідомо, про який твір йдеться. 
... і одно пізніше, з р. 1894, — се остатнє з причин, не залежних від мене — оповідання “Осо-

бисте щастя” було заборонене російською цензурою.
[Передмова до збірки “Sub divo”]

Вперше опубліковано без заголовка як передмова до кн.: Мих. Грушевський. Sub divo: Оповідання, 
начерки, замітки. — К.: Друкарня Акц. Т-ва “Петро Барський” у Київі, 1918. — С. 3; без підпису, да-
товане 1917 р.

До збірки увійшли: “Ніч”, “Предок”, “Пенати”, “З похорону”, “Тестамент”, “Комета”, “На горах”.
[Передмова до збірки “З старих карток”]

Вперше опубліковано без заголовка як передмова до кн.: Мих. Грушевський. З старих карток: Опо-
відання. — К.: Друкарня Акц. Т-ва “Петро Барський” у Київі, 1918. — С. 2.

До збірки увійшли: “У Святої Софії”, “Історія синьйори Занети Альберіґо з Венеції” (друковано 
вперше), “Біжниця в Зомерберґу”, “Як ми стрічали Новий рік. Уривок із споминів Івана Галайчука”, “Роз-
мова з Кривоносом” (друковано вперше).
Подорож на Ай-Петрі

Вперше опубліковано у виданні: Україна. Наука і культура: Щорічник. — К., 1999. — Вип. 30. — 
С. 258–261, — як твір М. Грушевського. Підставою визначення авторства було лише те, що рукопис з 
цим текстом зберігається в архівній справі разом з іншими творами цього ж автора та його родича Григорія 
Грушевського (1865–1921, писав під псевдонімами Грицько Чулай, Петро Голота та ін.). Однак 
почерк “Подорожі на Ай-Петрі” суттєво відрізняється від усіх (і ранніх, і пізніших) варіантів почерку 
М. Грушевського, окрім того, ціла низка мовних і правописних особливостей рукопису дають підстави за-
перечити приписування цього твору М. Грушевському. На жаль, поки що не вдалося з’ясувати, з чиїм саме 
автографом маємо справу. 

Публікуємо оповідання як твір, авторство якого остаточно не встановлене; за рукописом: ЦДІАК 
України, — Ф. 1235, оп. 1, спр. 261, арк. 84–90.

с. 538 Ай-Петрі — одна з мальовничих вершин Кримських гір. Висота 1234 м. Розташована на 
Ай-Петринській яйлі на північ від Алупки, над селищем Кореїз.

с. 539 Беденекир (Бедене-Кир), Перепелина гора — найвища гора Ай-Петринського масиву, її 
висота 1300 м.

с. 540 А вітер все дужчає i дужчає — Ай-Петрі занесена до Книги рекордів України як найбільш 
вітряне місце в Україні. На ній 125 днів на рік віє вітер, його швидкість досягає 50 м/с.

А
Абазин (Абаза) А. М. 430, 575
Август 402
Авенір, міф. 564
Авль Вітеллій 402, 404, 408, 409, 

411–414, 417, 575
Авраам, бібл. 560, 564
Агурамазда, міф. 139, 560
Аґріпа — див. Ірод Аґріпа 
Адріан 552
Андерсен Г.-Х. 95, 553
Андронік І Комнін 300, 301, 321–323, 

333, 571, 572
Антипа — див. Ірод Антипа
Антіной 84, 552
Антоній — див. Марк Антоній
Антоній Печерський 564
Антонович В. Б. 549, 556, 558, 559, 

577, 578
Аполлон, міф. 84, 552
Арахія, міф. 205, 206
Аркадій, імператор 361, 573
Артаксеркс Довгорукий 399
Аскольд, князь 490, 579
Афіна, міф. 559

Б
Барабаш І. 106, 263, 554, 555, 
Барабашиха 555
Барський (Григорович-Барський) 

П. О. 584
Батий 554, 571
Бедекер К. 183, 562
Бестужев-Рюмін К. М. 552
Бжозовський М. 241, 244, 250, 252, 

254, 265, 266, 268–270, 272, 296, 
297, 568

Богун І. Ф. 260, 569
Бодянський О. М. 559
Борецький І. М. 108, 109, 556
Борис Володимирович 211, 485, 486, 

564, 579
Брачі С. 108, 555
Будда 564
Бурлака Г. М. 547, 548, 576, 583

В
Вагнер В. Р. 80, 551
Варлаам, міф. 204
Василій Великий 544
Василько Романович 571, 580
Василько Ростиславич 325, 572
Величко С. В. 555
Веллінгтон А. У. 578
Вергілій 266, 570
Вернадський В. В. 576
Веселовський О. М. 572
Вешняк-Якубович Ф. 241, 251, 253, 271, 

275, 277–281, 284, 286, 289, 568
Виговський І. О. 115, 118, 241, 243, 

247, 248, 260–262, 270, 272, 
275–279, 281, 288, 289, 294, 295, 
558, 567, 570, 582

Винар Л. 547, 548, 581, 583
Винниченко В. К. 581
Вишневецький (Корибут) Є.-М. 113, 

115, 247, 248, 252, 264, 266, 271, 
272, 297, 557, 566, 568

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Вільямс В. Ф. 473, 578
Вітелій — див. Луцій Вітеллій
Владислав (Володислав) IV Ваза 106, 

112, 262, 263, 272, 277, 554, 555, 
557, 558, 569

Вовк Ф. К. 578
Войшелк Міндовгович 496, 580
Володар Ростиславич 303, 306, 315, 

325, 571, 572
Володимир Святославич (Володимир 

Великий) 479, 480, 484, 485, 493, 
543, 563, 578–580

Володимир Ярославич 299, 300, 328, 
330, 338–341, 571

Володимирко Володаревич 303, 310, 
315, 322, 329, 333, 334, 571

Вольтер 583
Воронченко Я. 241, 253, 260, 263, 568
Всеволод  Олегович 487, 579
Всеволод Ярославич 483, 543
Всеслав, князь 543

Г
Гаршин В. М. 354, 573
Гауптман Г. 561
Генріх II Язомирготт 323, 572
Гер’є В. І. 552
Геркулес, міф. 475
Гете Й.-В. 553
Гізель І. 107, 110, 114, 555
Гіркан — див. Йоханан Гіркан ІІ
Гладкий М. І. 241, 251, 253, 272, 

568, 570
Гліб Володимирович 486, 579
Гловацький (Головацький) П. 260, 569
Говин О. 545, 546
Гоголь М. В. 561
Гогоцька Я. 578
Гомер 81, 535, 551
Гонорій, імператор 361, 364, 573
Горацій 81, 535, 543, 551
Гордієнко К. Г. 510, 582
Гофман Е.Т.А. 100, 553
Гофманова К. 84, 552
Грабянка Г. І. 558
Григорій VIII 565
Григорій Богослов 544
Грушевська К. М. 559
Грушевська Марія Сергіївна 517, 548, 

583
Грушевська Марія Сильвестрівна 553
Грушевський Г. (Грицько Чулай) 584
Грушевський З. С. 517, 548, 583
Грушевський С. Ф. 201, 202
Грушевський Ф. С. 517, 548, 583
Гулевичівна Є. В. 554
Гуно Ш. 553
Гуня Д. Т. 554

Д
Давид, бібл. 400, 403, 407, 412, 564, 574
Давид, князь 7, 543
Данило Романович 494, 571, 580
Данилович І. 109, 556
Деції 512, 582
Джалалий Ф. П. 241, 243, 244, 251, 

284, 285, 289, 297, 568
Діоніс, міф. 125, 559

Дір, князь 579
Дмитро Солунський 564
Доде А. 80, 551
Дорошенко П. Д. 241, 251, 252, 275, 

278–281, 288, 289, 296, 567
Драгоманов М. П. 558, 559, 578
Думбадзе В. 581
Дьєрдь І Ракоці 570
Дьєрдь ІІ Ракоці 570

Е
Евтихій 398
Еней, міф. 137, 560
Епікур 101, 553
Ерастов Ж. 513, 582

Є
Євфимія, княжна 496, 580
Єзонія, бібл. 169
Єремія, бібл. 169, 170, 561
Єрмолович 241, 260, 263, 275, 276, 

279–281, 568
Єфремов С. О. 549

Ж
Жданович А. М. 120–122
Жигимонт — див. Сигизмунд ІІІ Ваза 
Житецький П. Г. 578
Жолкевський С. 556

З
Заборовський Р. 563
Заславський В. Д. 115, 558
Зашкільняк Л. О. 547, 548, 550, 576
Зевс, міф. 559
Зібер М. І. 578

І
Ібрагім, султан 297, 570
Іван Ростиславич (Берладник) 300, 

303, 310, 324–326, 329, 330, 332, 
336, 338, 339, 571, 572

Іван Хреститель (Яоканан, Йоханан), 
бібл. 395, 397, 399–401, 406–409, 
411–413, 416–418, 519, 524, 574

Ігор Рюрикович 480, 481, 564, 578
Ігор Святославич 350, 484, 543, 549, 

554, 572, 573
Ізяслав, князь 211, 332, 483, 488, 

489, 543, 564
Ілія, бібл. 575, 576
Ілляш І. 555
Ільницький В. 572
Інокентій І 573
Інуй, міф. 559
Іоанн Золотоустий 544
Ірина Афінська 372, 571, 573
Ірод Великий 395, 402, 404, 417
Ірод Аґріпа 396–398, 402, 409,
Ірод Антипа 395–412, 414–418, 574
Іродіада (Іродіяда) 395–402, 406–

409, 415–417, 574
Ісаак Комнін 322, 572
Ісус Христос  48, 53, 54, 110, 125, 

207, 211, 366, 376, 411, 412, 418, 
471, 518, 523, 534, 544, 550, 551, 
574, 581

Й
Йоаким, бібл. 169
Йоасаф, міф. 204–207, 209, 564
Йонадав, бібл. 169, 170
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Йосія, бібл. 169
Йоханан Гіркан ІІ 397, 400, 574

К
Калиновський М. 112, 113, 557 
Калігула 397, 409
Кант І. 154, 561
Караваєв В. О. 473, 578
Караїмович І. 554
Карач-мурза 247
Карл Х Густав 505, 582
Карл ХІІ Густав 505, 582
Катерина ІІ 543
Квітка-Основ’яненко Г.Ф. 514
Келін О. 581
Кирило Кожум’яка 493, 580
Кисіль А. Г. 241, 243, 244, 250–255, 

265–273, 275, 282, 283, 285, 287, 
288, 295–297, 558, 559, 567, 568

Кисіль М. Г. 241, 243, 244, 267, 269, 
270, 275, 568

Клеопатра 411
Климент III 565
Ковалевський І. 241, 567
Конєцпольський О. 558, 569
Конєцпольський С. 272, 554, 555, 569
Конєцпольські 554, 569
Кониський О. Я. 549
Кононович-Горбацький Й. 555
Кончак 350, 573
Корзон Т. 467, 577
Косів (Кос) С. 116, 119, 558
Костомаров М. І. (Ієремія Галка) 514, 

533, 582
Костянтин VІ 372, 572, 573
Костянтин Сірославич 299, 571
Коцюбинський М. М. 559
Кривоніс (Кривонос) М. 230–232, 

249, 255, 256, 259, 260, 537, 553, 
557, 561, 565, 566, 568, 569

Кричевський С. М. 569
Ксенофан Колофонський 110, 117, 556
Куліш П. О. 533

Л
Лабунька М. О. 503, 581
Лащ (Лящ) С. 107, 283, 555, 569, 570
Лев IV Хозар 573
Лев Данилович 494, 496–498, 580
Левенець І. П. 503, 581
Лейбніц Г. В. 583
Лисенко М. В. 578
Лисенко Н. І. 548
Лісовська А. Г. (Роксоляна) 215, 565
Лука, бібл. 550
Лукич В. (Левицький В.) 552
Лупу (Лупул) М. 247, 568
Луцій Вітеллій (Вітелій) 396, 401–

410, 412–417, 575
Людовік XVI 549

М
Мазепа І. С. 503, 505, 508–510, 570, 

581, 582
Маковей О. С. 545
Мал (Ніскиня), князь 480, 481, 579
Мамін-Сибіряк Д. Н. 377, 386, 574
Мануїл І Комнін 322, 323, 571, 572
Марія, Богородиця, Божа Матір, Діва 

Марія 48, 53, 106, 201, 226, 362, 
445, 518, 523, 544, 550, 554, 564, 
574, 576, 579, 581

Петро І 551, 581, 582
Петровський М. Н. 567
Піщенко Г. 106–122, 555, 559
Поліклет 410
Понтій Пілат 403, 544, 563
Потоцький М. 112, 113, 272, 297, 

554, 557
Потоцький С. 106, 180, 297, 554, 

557, 562
Прокруст, міф. 552
Путілов В. К. 567
Пушкін О. С. 553
П’ясти 580

Р
Радзивіл (Радивил) Я. 253, 278, 283, 

289, 569, 570
Рехав, бібл. 169, 170, 178
Рєпнін Н. І. 504, 582
Рильський М. Т. 572
Римша А. 570
Розанда (Лупу, Хмельницька) 568
Роксоляна — див. Лісовська А.Г.
Ролле А. Ю. 545
Роман ІІ Мстиславич 201, 564, 571
Романовичі 580
Ростислав Володаревич 571
Ростислав І Мстиславич 579
Ростиславичі 331
Рюрик (Рурик) 7, 482, 573
Рюрик ІІ Ростиславич 325, 572, 579

С
Сагайдачний П. К. 110, 554, 556, 562
Саломея 398, 415–417
Самійленко В. І. 550
Сапєга К. Я. 545
Святополк Володимирович (Окаян-

ний) 325, 480, 483–486, 564, 
572, 579

Святополк-Четвертинський Г. О. 242, 
264–266, 269, 270, 568

Святослав Володимирович 479, 483, 
484, 486

Святослав Ігоревич 484, 492, 564, 
579, 580

Святослав Мстиславич 299
Святослав ІІІ 579
Святослав Ярославич 483, 543
Святославичі 212
Сенкевич Г. 84, 552
Сервантес М. де Сааведра 135
Сеферказі-ага 261, 569
Сигизмунд (Жигимонт) III Ваза 108, 

555, 569
Симеон, бібл. 550
Скидан К. П. 554, 555
Смирнова М. 513, 582
Смяровський Я. 241–243, 249, 254, 

255, 257–264, 266–268, 270, 271, 
273–275, 287, 288, 296, 567, 568

Соболевський О. І. 572
Соломон, бібл. 574
Стрешковський І. А. 545, 546
Сулейман І Пишний 565
Сулима І. М. 246, 286, 568, 570

Т
Тертуліан 577
Тишкевич Я. 259, 569
Тіберій Клавдій Нерон 397, 398, 

402, 409

Марія Мстиславівна 579
Марк Антоній 395
Марковська О. П. 513, 544, 582
Маркс К. Г. 475, 578
Маттафія Хасмоней 575
Махновець Л. Є. 571
Мачоха М. 109, 556
Мен де Біран 475, 578
Менгли-Гірей 559
Мефістофель, міф. 102, 553
Микешин М. Й. 577
Микола І 467, 567
Мишанич О. В. 543
Міллер В. Ф. 571
Мілон Кротонський 549
Могила П. 108, 117, 555, 556
Могилянський М. М. 575
Мойсей, бібл. 247, 564
Мольєр Ж.-Б. 577
Мстислав Данилович 496, 580
Мстислав І Великий 579
Мужиловський С. А. 278, 292, 570
Муції 512, 582
Мясковський В. 241, 242, 244, 252, 

254, 255, 265–267, 270–274, 288, 
296, 297, 567, 568, 570

Н
Навуходоносор 574
Настасія Чагрівна 299, 300, 303, 304, 

306–317, 327–332, 335, 336, 338, 
339, 342–349, 571

Нахлік Є. К. 545, 546, 572
Нахор, міф. 205
Неємія 399
Нерон 404, 574
Нестеренко М. 554
Нестор-літописець 579
Нечай Д. 260, 569, 570
Нечуй-Левицький І. С. 514, 548, 

582, 583
Никон Печерський 211, 564
Ніколаєв В. М. 577
Ньютон І. 561

О
Огієнко І. І. 573
Олег Віщий, князь 482, 484, 579
Олег Ярославич 300, 308, 309, 311–

316, 326–331, 333, 335–339, 
342–347, 349, 350, 571

Олександр ІІ 552, 577
Ольга, княгиня 207, 481, 564, 579
Ольга Юріївна, княгиня 299, 300, 

313, 315, 328–333, 335, 339–341, 
346–350, 571

Орлик П. С. 509, 582
Оссолінський Є. 112, 557
Островський О. М. 549
Острозький В.-К. 108, 556
Остророг М. 558
Острянин Я. С. 554

П
Павлюк (Бут) П. М. 109, 286, 554–

556, 570
Паїсій 116, 118, 119
Палій (Гурко) С. П. 575
Пан, міф. 125
Пенелопа, міф. 552
Первольф О. О. 15, 544
Персефона, міф. 559

Тінторетто 565
Тіт Лукрецій Кар 575
Толстой Л. М. 578
Трушевич С 546
Тугай-бей 271

У
Ульяновський В. І. 556

Ф
Фавн, міф. 559
Фаворов Н. А. 472, 578
Фарра, бібл. 141, 560
Февда, міф. 205
Федорович Т. 555
Федькович О.-Ю. 475, 578
Флобер Г. 395, 574
Фомін О. В. 578
Франко І. Я. 564, 573
Франс А. 559

Х
Халанський М. Г. 572
Хасмонеї 574
Хмельницька Г. С. 554, 569
Хмельницька (Чаплинська) Олена 

(Мотрона) 241, 256–264, 266, 
275, 277–282, 286, 287, 295, 
298, 567, 569

Хмельницький (Хмельниченко) Б. 
М. 106, 107, 109, 111–122, 202, 
230, 231, 233, 241, 243–263, 
265–267, 269–298, 469, 470, 

ПОЯСНЕННЯ СЛІВ1

549, 553–559, 561, 564–567, 
577, 582, 584

Хмельницький З. М. 241, 249, 255, 
266, 275, 276, 281, 567

Хмельницький М. Л. 109, 556
Хмельницький Т. Б. 291, 554, 556, 

567, 568
Хома, бібл. 292
Худолій Я. 277–279, 281, 286, 570

Ц
Цезар Юлій 560
Ціцерон (Ціцеро) М. Т. 230, 250

Ч
Чайковський М. І. 553
Чайковський П. І. 553
Чаплинський Д. 106, 252, 257, 258, 

262, 263, 271, 272, 275, 279, 554, 
567–569

Четвертинський — див. Святополк-
Четвертинський

Чорнята (Чарнота, Чернята) І. 241, 
244, 246, 248–255, 260, 270–
272, 275–278, 280, 281, 284–286, 
288, 289, 291, 567

Чубинський П. П. 533, 578
Ш

Шацька А. О. 547, 582, 583
Шварно Данилович 496, 580
Шевченко Т. Г. 81, 102, 534, 548, 551, 

552, 576–578

Шедель Й. 563
Шпільгаген Ф. 80, 551

Щ
Щек, міф. 554

Ю
Юда Маккавей 400, 575
Юлії-Клавдії 574
Юнк О.-А. фон 578
Юрій Долгорукий 315, 325, 329, 332, 

554, 571
Юрій Львович 496, 498, 580
Юрій І Ракоці 568
Юрій ІІ Ракоці 242, 289, 568

Я
Яворницький Д. І. 582
Яковенко Н. М. 556
Ямпольська А.П. 547
Ян II Казимир Ваза 116, 243, 244, 

250, 252, 258, 259, 262, 267, 271, 
272, 274, 279–281, 289, 290, 297, 
557, 558, 568, 569

Яоканан — див. Іван Хреститель
Ярослав Мудрий 201, 479, 482, 483, 

486, 488, 493, 543, 563, 564, 
578, 579

Ярослав Осмомисл 299–303, 305–
317, 319, 320, 322–324, 326, 
328–341, 343, 344, 349, 350, 
571, 580

Ярославичі 493

Àбсида — виступ будівлі, здебільшого 
півкруглий в плані, перекри-
тий півкуполом або зімкнутим 
півсклепінням. Вперше абсиди 
з’явились в давньоримських ба-
зиліках. У християнських церквах 
абсида — вівтарна частина, яка 
орієнтована зазвичай на схід

Авреоля — ореол, німб
Австерія — харчевня 
Адорація — поклоніння Святим Да-

рам, у переносному значенні — 
обожнювання когось, поклоніння

Ажитація — хвилювання, тривога
Анальфабет — неук, неписьменна 

людина
Ангажемент — запрошення артис-

тів на певний строк для участі 
в спектаклях або концертах на 
основі договору

Антракс — рубін або гранат
Апостатичний — ренегатський, та - 

кий, що зрікся віри, своїх пере-
конань

Аргузій — кінний стражник
Армата — артилерія
Артизм — художня майстерність, 

мистецька вправність, артистизм
Атавізм — поява у окремих орга-

нізмів якогось виду ознак, які 
існували у віддалених предків,  

але були втрачені в процесі ево-
люції

Афект — душевне хвилювання, 
пристрасть

Áаня – купол храму
Бас увірвався — не стало сили, змоги 

на щось
Берданка — однозарядна рушниця, 

розроблена американцем Х. Бер- 
даном. Її модифікації були на 
озброєнні російської армії у дру-
гій пол. ХІХ ст.

Бескет, бескид — масивна скеля, 
стрімчак

Біжниця — храм, божниця
Бляйвайс, блейвейс — свинцеве білило
Боз — бузок
Болізнувати — жаліти, співчувати 
Броїти — колобродити, виступати 

проти існуючого порядку, беш-
кетувати

Âаганки — продовгуваті прямокутні 
посудини, були поширені у ко-
зацькому побуті

Вахляр — віяло
Велицідень — Великдень
Верея — стовп, на який кріпиться 

стулка воріт
Верста — давня міра відстані. Одна 

верста дорівнює п’ятистам саж-
ням чи 1,067 км

Верх — вершина гори
Видець — глядач, свідок
Викона — ікона 
Висилюватися — знемагати, робити 

щось з останніх сил
Вискра — іскра
Витичений — означений певними 

віхами
Відперти — заперечити 
Волость — у Київській Русі — те-

риторія, підпорядкована єдиній 
владі; у дореволюційній Росії і 
в СРСР до 1929–1930 рр. — 
адміністративно-територіальна 
одиниця, що входила до складу 
повіту

Всильство — насильство
Ãаліматія, галімат’я — маячня, дур - 

ниця, нісенітниця
Гарець — міра сипких речовин, що 

дорівнює 3,28 літра 
Гарус — вовняна пряжа для рукоділля
Гелертер — учений з широкими, але 

відірваними від практичної ді-
яльності знаннями, схоласт

Гіацинт — коштовний камінь: світ-
лий, прозорий різновид циркону 
від жовто-червоного до оранже-
во-червоного кольорів

Гля — для
Гойний — щедрий, багатий 

1 Деякі слова з цього переліку мають кілька значень, тут вказуємо насамперед те, з яким його вжив М. Грушевський.
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Йосія, бібл. 169
Йоханан Гіркан ІІ 397, 400, 574

К
Калиновський М. 112, 113, 557 
Калігула 397, 409
Кант І. 154, 561
Караваєв В. О. 473, 578
Караїмович І. 554
Карач-мурза 247
Карл Х Густав 505, 582
Карл ХІІ Густав 505, 582
Катерина ІІ 543
Квітка-Основ’яненко Г.Ф. 514
Келін О. 581
Кирило Кожум’яка 493, 580
Кисіль А. Г. 241, 243, 244, 250–255, 

265–273, 275, 282, 283, 285, 287, 
288, 295–297, 558, 559, 567, 568

Кисіль М. Г. 241, 243, 244, 267, 269, 
270, 275, 568

Клеопатра 411
Климент III 565
Ковалевський І. 241, 567
Конєцпольський О. 558, 569
Конєцпольський С. 272, 554, 555, 569
Конєцпольські 554, 569
Кониський О. Я. 549
Кононович-Горбацький Й. 555
Кончак 350, 573
Корзон Т. 467, 577
Косів (Кос) С. 116, 119, 558
Костомаров М. І. (Ієремія Галка) 514, 

533, 582
Костянтин VІ 372, 572, 573
Костянтин Сірославич 299, 571
Коцюбинський М. М. 559
Кривоніс (Кривонос) М. 230–232, 

249, 255, 256, 259, 260, 537, 553, 
557, 561, 565, 566, 568, 569

Кричевський С. М. 569
Ксенофан Колофонський 110, 117, 556
Куліш П. О. 533

Л
Лабунька М. О. 503, 581
Лащ (Лящ) С. 107, 283, 555, 569, 570
Лев IV Хозар 573
Лев Данилович 494, 496–498, 580
Левенець І. П. 503, 581
Лейбніц Г. В. 583
Лисенко М. В. 578
Лисенко Н. І. 548
Лісовська А. Г. (Роксоляна) 215, 565
Лука, бібл. 550
Лукич В. (Левицький В.) 552
Лупу (Лупул) М. 247, 568
Луцій Вітеллій (Вітелій) 396, 401–

410, 412–417, 575
Людовік XVI 549

М
Мазепа І. С. 503, 505, 508–510, 570, 

581, 582
Маковей О. С. 545
Мал (Ніскиня), князь 480, 481, 579
Мамін-Сибіряк Д. Н. 377, 386, 574
Мануїл І Комнін 322, 323, 571, 572
Марія, Богородиця, Божа Матір, Діва 

Марія 48, 53, 106, 201, 226, 362, 
445, 518, 523, 544, 550, 554, 564, 
574, 576, 579, 581

Петро І 551, 581, 582
Петровський М. Н. 567
Піщенко Г. 106–122, 555, 559
Поліклет 410
Понтій Пілат 403, 544, 563
Потоцький М. 112, 113, 272, 297, 

554, 557
Потоцький С. 106, 180, 297, 554, 

557, 562
Прокруст, міф. 552
Путілов В. К. 567
Пушкін О. С. 553
П’ясти 580

Р
Радзивіл (Радивил) Я. 253, 278, 283, 

289, 569, 570
Рехав, бібл. 169, 170, 178
Рєпнін Н. І. 504, 582
Рильський М. Т. 572
Римша А. 570
Розанда (Лупу, Хмельницька) 568
Роксоляна — див. Лісовська А.Г.
Ролле А. Ю. 545
Роман ІІ Мстиславич 201, 564, 571
Романовичі 580
Ростислав Володаревич 571
Ростислав І Мстиславич 579
Ростиславичі 331
Рюрик (Рурик) 7, 482, 573
Рюрик ІІ Ростиславич 325, 572, 579

С
Сагайдачний П. К. 110, 554, 556, 562
Саломея 398, 415–417
Самійленко В. І. 550
Сапєга К. Я. 545
Святополк Володимирович (Окаян-

ний) 325, 480, 483–486, 564, 
572, 579

Святополк-Четвертинський Г. О. 242, 
264–266, 269, 270, 568

Святослав Володимирович 479, 483, 
484, 486

Святослав Ігоревич 484, 492, 564, 
579, 580

Святослав Мстиславич 299
Святослав ІІІ 579
Святослав Ярославич 483, 543
Святославичі 212
Сенкевич Г. 84, 552
Сервантес М. де Сааведра 135
Сеферказі-ага 261, 569
Сигизмунд (Жигимонт) III Ваза 108, 

555, 569
Симеон, бібл. 550
Скидан К. П. 554, 555
Смирнова М. 513, 582
Смяровський Я. 241–243, 249, 254, 

255, 257–264, 266–268, 270, 271, 
273–275, 287, 288, 296, 567, 568

Соболевський О. І. 572
Соломон, бібл. 574
Стрешковський І. А. 545, 546
Сулейман І Пишний 565
Сулима І. М. 246, 286, 568, 570

Т
Тертуліан 577
Тишкевич Я. 259, 569
Тіберій Клавдій Нерон 397, 398, 

402, 409

Марія Мстиславівна 579
Марк Антоній 395
Марковська О. П. 513, 544, 582
Маркс К. Г. 475, 578
Маттафія Хасмоней 575
Махновець Л. Є. 571
Мачоха М. 109, 556
Мен де Біран 475, 578
Менгли-Гірей 559
Мефістофель, міф. 102, 553
Микешин М. Й. 577
Микола І 467, 567
Мишанич О. В. 543
Міллер В. Ф. 571
Мілон Кротонський 549
Могила П. 108, 117, 555, 556
Могилянський М. М. 575
Мойсей, бібл. 247, 564
Мольєр Ж.-Б. 577
Мстислав Данилович 496, 580
Мстислав І Великий 579
Мужиловський С. А. 278, 292, 570
Муції 512, 582
Мясковський В. 241, 242, 244, 252, 

254, 255, 265–267, 270–274, 288, 
296, 297, 567, 568, 570

Н
Навуходоносор 574
Настасія Чагрівна 299, 300, 303, 304, 

306–317, 327–332, 335, 336, 338, 
339, 342–349, 571

Нахлік Є. К. 545, 546, 572
Нахор, міф. 205
Неємія 399
Нерон 404, 574
Нестеренко М. 554
Нестор-літописець 579
Нечай Д. 260, 569, 570
Нечуй-Левицький І. С. 514, 548, 

582, 583
Никон Печерський 211, 564
Ніколаєв В. М. 577
Ньютон І. 561

О
Огієнко І. І. 573
Олег Віщий, князь 482, 484, 579
Олег Ярославич 300, 308, 309, 311–

316, 326–331, 333, 335–339, 
342–347, 349, 350, 571

Олександр ІІ 552, 577
Ольга, княгиня 207, 481, 564, 579
Ольга Юріївна, княгиня 299, 300, 

313, 315, 328–333, 335, 339–341, 
346–350, 571

Орлик П. С. 509, 582
Оссолінський Є. 112, 557
Островський О. М. 549
Острозький В.-К. 108, 556
Остророг М. 558
Острянин Я. С. 554

П
Павлюк (Бут) П. М. 109, 286, 554–

556, 570
Паїсій 116, 118, 119
Палій (Гурко) С. П. 575
Пан, міф. 125
Пенелопа, міф. 552
Первольф О. О. 15, 544
Персефона, міф. 559

Тінторетто 565
Тіт Лукрецій Кар 575
Толстой Л. М. 578
Трушевич С 546
Тугай-бей 271

У
Ульяновський В. І. 556

Ф
Фавн, міф. 559
Фаворов Н. А. 472, 578
Фарра, бібл. 141, 560
Февда, міф. 205
Федорович Т. 555
Федькович О.-Ю. 475, 578
Флобер Г. 395, 574
Фомін О. В. 578
Франко І. Я. 564, 573
Франс А. 559

Х
Халанський М. Г. 572
Хасмонеї 574
Хмельницька Г. С. 554, 569
Хмельницька (Чаплинська) Олена 

(Мотрона) 241, 256–264, 266, 
275, 277–282, 286, 287, 295, 
298, 567, 569

Хмельницький (Хмельниченко) Б. 
М. 106, 107, 109, 111–122, 202, 
230, 231, 233, 241, 243–263, 
265–267, 269–298, 469, 470, 
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549, 553–559, 561, 564–567, 
577, 582, 584

Хмельницький З. М. 241, 249, 255, 
266, 275, 276, 281, 567

Хмельницький М. Л. 109, 556
Хмельницький Т. Б. 291, 554, 556, 

567, 568
Хома, бібл. 292
Худолій Я. 277–279, 281, 286, 570

Ц
Цезар Юлій 560
Ціцерон (Ціцеро) М. Т. 230, 250

Ч
Чайковський М. І. 553
Чайковський П. І. 553
Чаплинський Д. 106, 252, 257, 258, 

262, 263, 271, 272, 275, 279, 554, 
567–569

Четвертинський — див. Святополк-
Четвертинський

Чорнята (Чарнота, Чернята) І. 241, 
244, 246, 248–255, 260, 270–
272, 275–278, 280, 281, 284–286, 
288, 289, 291, 567

Чубинський П. П. 533, 578
Ш

Шацька А. О. 547, 582, 583
Шварно Данилович 496, 580
Шевченко Т. Г. 81, 102, 534, 548, 551, 

552, 576–578

Шедель Й. 563
Шпільгаген Ф. 80, 551

Щ
Щек, міф. 554

Ю
Юда Маккавей 400, 575
Юлії-Клавдії 574
Юнк О.-А. фон 578
Юрій Долгорукий 315, 325, 329, 332, 

554, 571
Юрій Львович 496, 498, 580
Юрій І Ракоці 568
Юрій ІІ Ракоці 242, 289, 568

Я
Яворницький Д. І. 582
Яковенко Н. М. 556
Ямпольська А.П. 547
Ян II Казимир Ваза 116, 243, 244, 

250, 252, 258, 259, 262, 267, 271, 
272, 274, 279–281, 289, 290, 297, 
557, 558, 568, 569

Яоканан — див. Іван Хреститель
Ярослав Мудрий 201, 479, 482, 483, 

486, 488, 493, 543, 563, 564, 
578, 579

Ярослав Осмомисл 299–303, 305–
317, 319, 320, 322–324, 326, 
328–341, 343, 344, 349, 350, 
571, 580

Ярославичі 493

Àбсида — виступ будівлі, здебільшого 
півкруглий в плані, перекри-
тий півкуполом або зімкнутим 
півсклепінням. Вперше абсиди 
з’явились в давньоримських ба-
зиліках. У християнських церквах 
абсида — вівтарна частина, яка 
орієнтована зазвичай на схід

Авреоля — ореол, німб
Австерія — харчевня 
Адорація — поклоніння Святим Да-

рам, у переносному значенні — 
обожнювання когось, поклоніння

Ажитація — хвилювання, тривога
Анальфабет — неук, неписьменна 

людина
Ангажемент — запрошення артис-

тів на певний строк для участі 
в спектаклях або концертах на 
основі договору

Антракс — рубін або гранат
Апостатичний — ренегатський, та - 

кий, що зрікся віри, своїх пере-
конань

Аргузій — кінний стражник
Армата — артилерія
Артизм — художня майстерність, 

мистецька вправність, артистизм
Атавізм — поява у окремих орга-

нізмів якогось виду ознак, які 
існували у віддалених предків,  

але були втрачені в процесі ево-
люції

Афект — душевне хвилювання, 
пристрасть

Áаня – купол храму
Бас увірвався — не стало сили, змоги 

на щось
Берданка — однозарядна рушниця, 

розроблена американцем Х. Бер- 
даном. Її модифікації були на 
озброєнні російської армії у дру-
гій пол. ХІХ ст.

Бескет, бескид — масивна скеля, 
стрімчак

Біжниця — храм, божниця
Бляйвайс, блейвейс — свинцеве білило
Боз — бузок
Болізнувати — жаліти, співчувати 
Броїти — колобродити, виступати 

проти існуючого порядку, беш-
кетувати

Âаганки — продовгуваті прямокутні 
посудини, були поширені у ко-
зацькому побуті

Вахляр — віяло
Велицідень — Великдень
Верея — стовп, на який кріпиться 

стулка воріт
Верста — давня міра відстані. Одна 

верста дорівнює п’ятистам саж-
ням чи 1,067 км

Верх — вершина гори
Видець — глядач, свідок
Викона — ікона 
Висилюватися — знемагати, робити 

щось з останніх сил
Вискра — іскра
Витичений — означений певними 

віхами
Відперти — заперечити 
Волость — у Київській Русі — те-

риторія, підпорядкована єдиній 
владі; у дореволюційній Росії і 
в СРСР до 1929–1930 рр. — 
адміністративно-територіальна 
одиниця, що входила до складу 
повіту

Всильство — насильство
Ãаліматія, галімат’я — маячня, дур - 

ниця, нісенітниця
Гарець — міра сипких речовин, що 

дорівнює 3,28 літра 
Гарус — вовняна пряжа для рукоділля
Гелертер — учений з широкими, але 

відірваними від практичної ді-
яльності знаннями, схоласт

Гіацинт — коштовний камінь: світ-
лий, прозорий різновид циркону 
від жовто-червоного до оранже-
во-червоного кольорів

Гля — для
Гойний — щедрий, багатий 

1 Деякі слова з цього переліку мають кілька значень, тут вказуємо насамперед те, з яким його вжив М. Грушевський.
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Голка — бунт
Головщина — убивство
Гόни — українська старовинна міра 

довжини. Великі (“добрі”) го-
ни — 120 сажнів, середні — 80 
сажнів, малі — 60 сажнів. Са-
жень — 2,13 м

Гонфальоньєр — дослівно — “прапо-
роносець справедливості” — охо-
ронець конституції у середньовіч-
них італійських містах-державах

Городовик — рядовий службовець 
міської поліції

Госпόда — світлиця, дім
Готентоти — народ на південному 

заході Африки
Грабар — землеком
Гризтися — турбуватися, журитися
¥алґа — правитель, пан
Ґреґіт — кам’яний розсип 
Гудочник — музèка, який грає на 

дудку
Гуменний — прикажчик на току
Äедукція — метод мислення, при яко-

му часткове положення логічним 
шляхом виводиться з загального

Дерга — товста груба тканина; рядно, 
покривало, килим

Діадима — те саме, що діадема, при-
краса на голову у вигляді корони

Діґнітарство — високе становище 
у суспільстві

Дідинець — цвинтар
Довбиш — посада у козацькому вій-

ську — відав військовими литав-
рами, за допомогою яких скликав 
запорожців на загальні козацькі, 
а також перед військовими по-
ходами або під час прибуття на 
Січ офіційних осіб

Доїдати — докучати, досаджати
Домовник — домочадець, мешканець 

дому
Доохресний — навколишній
Доста — достатньо, досить, доволі
Дурійка — отруйна рослина дурман 

чи блекота
Åдукований — освічений
Етер — ефір
ªрей — священик, пастор
Æовна — дятел
Жупа — солеварня
Çавважати — помічати
Заглада — знищення, смерть
Заденунціювати — донести на когось
Закасувати — взяти до війська
Занехати — покинути, зневажити
Звомпити — злякатися
Згризливий — клопітний, конфлікт-

ний
Зіхати — позіхати, нудьгувати
²єромонах — монах, чернець, що 

має сан пресвітера (тобто право 
здійснювати священні таїнства). 
Священнослужитель середнього 
(другого) ступеня, що прийняв 
чернецтво

Імперіал трамвая — подвійна лава 
на даху вагона

Інвенція — вигадка, витвір фaнтазії
Іритація — роздратування, хвилю-

вання
Італьяни — італійці
¯д, їдь — їдка речовина, у перенос-

ному значенні — жовч, отрута
Éно – лише, тільки
Êабат — верхній одяг, солдатська 

куртка
Кагал — єврейська община, громада
Калантиритися — баритися
Камерарій — одна з найвищих при-

дворних посад при Святому Пре- 
столі.

Карамболь — різновид більярду
Кармазин — старовинне дороге сукно 

малинового або темно-червоного 
кольору, одяг з цього сукна

Кваси — конфлікти, суперечки
Кейф — приємне безділля, відпочи-

нок. Слово походить з арабської 
мови. Форма “кайф” стала пере-
важати з другої половини ХІХ ст.

Келарня — підсобне приміщення для 
зберігання запасів у монастирях, 
також — монастирські їдальня 
і кухня

Кий — палиця з твердого міцного 
матеріалу, давня зброя

Кирея — верхній довгий одяг. Кирея 
була ознакою заможності, певно-
го соціального стану. У козацьку 
добу її носила старшина, зокрема 
й гетьмани, накидаючи на жупан.

Клейноди — атрибути і символи 
військової та цивільної влади в 
Україні у ХV–ХVІІІ століттях

Ковтки — сережки
Коліґації — зв’язки
Коловорот — ворота, якими зачиняли 

вулиці на виході з села для за-
хисту полів від домашньої худоби

Комлики — калмики
Конвенціональний — відповідний 

до угоди; який відповідає певній 
традиції; умовний

Консеквентний — послідовний
Констеляція — взаємне розташуван-

ня небесних світил, яке служить 
основою для ненаукових астро-
логічних пророцтв; збіг обставин

Контентний — задоволений
Коритар — коридор
Корзно — старовинний верхній одяг, 

різновид плаща князів і знаті 
Київської Русі 

Коромола — крамола
Корпія — нащіпані з бавовняних 

ганчірок нитки, використовува-
лися замість вати як матеріал для 
перев’язок 

Корсар — пірат
Кохати, викохувати — дбайливо 

вирощувати, доглядати, пестити
Крилошанин — співак церковного 

хору, який співає на крилосі 
Кротість — смирення (старослов.)

Кукіль — однорічна трав’яниста росли-
на, росте як бур’ян серед хлібних 
злаків

Кутас — китиця 
Кушир, кушір — водяна рослина
Ëагоминка — ласощі
Легат — у заповіті доручення спад-

коємцю виплатити якійсь особі 
певну суму або передати їй певне 
майно

Ліберія — ліберальність, толерантне 
ставлення до поведінки й поглядів 
інших людей, згода на різно-
рідність і плюралізм; відмова 
від застосування радикальних 
засобів у стосунках між людьми

Лігоминка — солодка запіканка, 
десерт

Лісничівка — хатинка у лісі 
Лонський — торішній
Лядунка — сумка для патронів
Ляпіс-лязулі — лазурит, мінерал 

класу силікатів яскравосинього 
кольору, цінний ювелірний камінь

Лярарій — родові святощі, місце для 
хатніх богів, ікон

Льокай — лакей, лакиза, слуга
Ìагазинка — рушниця з магазину, 

тобто промислового виробництва
Мажара — великий чумацький або 

татарський віз
Мальконтент — незадоволена лю-

дина, опозиціонер
Мандани — плем’я американських 

індіанців з північної Дакоти
Манія — фарба; також — психічний 

розлад
Месер, мессер — почесний титул 

шляхетних людей
Мінджувати — гендлювати, тор-

гувати
Мішіґене — дурень, не сповна розуму 

(з ідиш)
Мореля — сорт вишні; також — сорт 

абрикоси з дрібними плодами
Мосяжний — латунний, блискучий, 

кольору мідного сплаву
Муниція — військовий обладунок, 

амуніція
Íа-бірг, нáбірг — в борг
Нава — поздовжня або поперечна 

частина простору церкви чи гро-
мадської споруди, розташована 
між рядами колон, арок або між 
зовнішньою стіною та поздо-
вжньою колонадою

Наглий — раптовий, несподіваний
Намість — замість
Насіканий — інкрустований
Наспартолити — нашвидку при-

готувати
Негоція — комерційна операція, торгівля
Незвикло — незвично
Нестановитий — непостійний
Нестеменно — обов’язково
Нефоремний — безформний
Нобіль — представник вищої знаті, 

аристократ
Îбкладки — дифтерія

Обрабувати — пограбувати
Оброк — натуральний податок, да-

нина продуктами традиційного 
селянського господарства

Околодок, околоток — підрозділ по-
ліційної міської дільниці, керівник 
цього підрозділу

Окуп — відкуп
Олтар, вівтар — головна частина 

храму 
Опал — паливо, дрова
Опанча — старовинний широкий 

плащ
Опока — вапнистий суглинок, в’язка 

глина; форма для відливки 
Оршад — напій з мигдалевого молока
Осаула, осавула — панський на-

глядач
Осип — хлібний податок
Остентаційний — показний, демон-

стративний
Осьмачка — міра об’єму сипких ре-

човин і меду, що була поширена 
в українських землях у XIV– 
XVIII ст. Не мала єдиного ме-
трологічного стандарту, дорівнює 
приблизно — відро, тобто 10 літрів

Очитаний — начитаний
Ïаламар — церковний служитель, 

псаломник
Палісандр — назва деревини ряду 

тропічних дерев
Паникадило — велика центральна 

люстра зі свічками у христи-
янській церкві. Запалюється в 
урочисті моменти богослужіння

Парсуна — портрет реальної історич-
ної особи, створений в традиціях 
іконопису, іронічно — про люди-
ну, яка надто собою пишається

Пастівня, пастевня — пасовище
Парюра — прикраси
Пекарня — кухня
Перебійця, перебієць — кулачний 

боєць, учасник народного риту-
алу-розваги, відомого з дохрис-
тиянських часів

Переступ — злочин 
Півтретяста — 250
Півчверта  — три з половиною
Півчвертаста — 350
Платно — багатий боярський одяг
По ряду — по порядку, по черзі
Погірдливий — гордовитий, зне-

важливий
Подорожник — мандрівник
Пойняти, поняти – взяти в полон
Помпатично — помпезно, пишно
Понсовий — інтенсиво-багряний, 

вогняно-червоний колір
Понявиця — килим, покривало
Пописуватись — красуватися, справ-

ляти гарне враження
Попразень — наступний після свята 

(празника) день
Порти — штани
Порфіра — багряниця, верхній уро-

чистий одяг правителів

Поскромити — приборкати, при-
смирити

Постригач — перукар
Потрапити щось вчинити — спро-

могтися
Потуха — розвага, підтримка
Префект Києво-Могилянської ака-

демії — посадова особа, яка 
відповідала за організацію на-
вчального процесу, виконання 
програм, успішність студентів, їх 
матеріальний стан

Прещення — кара
Приганути — пригадати
Пріор — титул настоятеля невели-

кого чоловічого католицького 
монастиря

Прожитися — розоритися, збідніти
Проз — повз
Прозеліт — особа, що прийняла нове 

віросповідання, неофіт
Протереблений — прорубаний, про-

чищений
Ðайця — радник, член магістрату
Ралець — подарунок під час візиту, іти 

на ралець — іти з привітанням і 
подарунком

Рамено — плече
Ратище — дерев’яний спис
Реб, ребе — поштиве звертання до 

рабина
Резиґнація — зречення, самопо-

жертва
Рекреація — відпочинок
Риняки, рінь — дрібне каміння на 

березі річки
Розполоняти — розвивати, по-

ширювати
Рукомесло — ремесло
Ñакрамент — священне релігійне 

дійство, непорушний канон
Салоп — верхній жіночий одяг, пере-

важно теплий
Свада — сварка 
Сита — суміш води і меду
Сказанець — засуджений на кару
Скора — шкіра
Сливе — майже 
Смарувати — шмарувати, натирати
Соцький — у Російській імперії — 

нижчий поліцейський служитель 
на селі, якого обирали на сіль-
ському сході

Спадень — захід (сторона світу)
Спішитися — поспішати 
Справник — очільник повітової поліції 

в Російській імперії
Спудей — студент 
Старовицький — старовинний
Страхопуд — опудало 
Струмкий — стрункий
Студень — грудень 
Сулиця — давня метальна зброя, інша 

назва — дротик
Сулія — пляшка з ручкою
Сутерени — підвал 
Òалярка — тарілка
Тарапати — колотнеча,  клопоти

Тивун — у Київській Русі назва кня-
жого чи боярського управителя

Тисина — тис, хвойне вічнозелене 
дерево 

Тороки — ремені позаду сідла для 
прив’язування речей або при-
в’язаний до сідла дорожній мішок

Тра — треба, потрібно
Троватор — трубадур
Трясця — пропасниця, лихоманка, ма-

лярія (гостра інфекційна хвороба)
Тул — колчан, спорядження лучника, 

де носили стріли
Тулумбаси — музичний ударний 

інструмент, інакше — литаври, 
належав до козацьких клейнодів

Ó млі ока — миттю
Умбон — металева бляха напівсфе-

ричної або конічної форми по-
серед щита

Урльоп — відпустка
Урядник — нижній чин повітової полі-

ції в Російській імперії, у ХХ ст. 
вживається як синонім урядовця

Ôактор — комісіонер, посередник
Фана — церковна хоругва
Фант — гра, в якій учасники ви-

конують жартівливі завдання, 
назначені за жеребом

Фрізія — історична область на узбе-
режжі Північного моря

Фуга — поліфонічна (багатоголоса) 
музична форма

Õаралужний — сталевий
Хитун — маятник годинника
Öарінка, царинка — необроблюване, 

поросле травами поле
Цвічений — освічений, культурний
Цехін — з ХІІІ ст. назва золотих 

венеціанських дукатів масою 
3,49 г, карбувалися впродовж 
1284–1797 рр.

Цилюрник — перукар
Цівка — тут — стовбур дерева
Цісарева — дружина цісаря
×емера, чемерка — чоловічий верх-

ній одяг
Чинш — грошовий податок
Чоло — лоб, також — діадема
Øафір — сапфір
Ширинка — хустинка, носовичок
Шлик — старовинний круглий або ко-

нічний головний убір, обши тий чи 
оздоблений хутром; конусоподіб-
ний верх шапки, що звисає вниз

Шопа — хлів, також — навіс з дво-
ма чи трьома стінами для возів, 
знаряддя

Шпакуватий — з сивиною, сивува-
тий (про людину), темно-сірий 
(про коня)

Штивний — твердий, негнучкий
Штука — мистецтво
Ùерба — українська страва, різновид 

супу, заправленого борошном
Þхт, юхта — сорт шкіри
ßкнайборше — янайшвидше
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Голка — бунт
Головщина — убивство
Гόни — українська старовинна міра 

довжини. Великі (“добрі”) го-
ни — 120 сажнів, середні — 80 
сажнів, малі — 60 сажнів. Са-
жень — 2,13 м

Гонфальоньєр — дослівно — “прапо-
роносець справедливості” — охо-
ронець конституції у середньовіч-
них італійських містах-державах

Городовик — рядовий службовець 
міської поліції

Госпόда — світлиця, дім
Готентоти — народ на південному 

заході Африки
Грабар — землеком
Гризтися — турбуватися, журитися
¥алґа — правитель, пан
Ґреґіт — кам’яний розсип 
Гудочник — музèка, який грає на 

дудку
Гуменний — прикажчик на току
Äедукція — метод мислення, при яко-

му часткове положення логічним 
шляхом виводиться з загального

Дерга — товста груба тканина; рядно, 
покривало, килим

Діадима — те саме, що діадема, при-
краса на голову у вигляді корони

Діґнітарство — високе становище 
у суспільстві

Дідинець — цвинтар
Довбиш — посада у козацькому вій-

ську — відав військовими литав-
рами, за допомогою яких скликав 
запорожців на загальні козацькі, 
а також перед військовими по-
ходами або під час прибуття на 
Січ офіційних осіб

Доїдати — докучати, досаджати
Домовник — домочадець, мешканець 

дому
Доохресний — навколишній
Доста — достатньо, досить, доволі
Дурійка — отруйна рослина дурман 

чи блекота
Åдукований — освічений
Етер — ефір
ªрей — священик, пастор
Æовна — дятел
Жупа — солеварня
Çавважати — помічати
Заглада — знищення, смерть
Заденунціювати — донести на когось
Закасувати — взяти до війська
Занехати — покинути, зневажити
Звомпити — злякатися
Згризливий — клопітний, конфлікт-

ний
Зіхати — позіхати, нудьгувати
²єромонах — монах, чернець, що 

має сан пресвітера (тобто право 
здійснювати священні таїнства). 
Священнослужитель середнього 
(другого) ступеня, що прийняв 
чернецтво

Імперіал трамвая — подвійна лава 
на даху вагона

Інвенція — вигадка, витвір фaнтазії
Іритація — роздратування, хвилю-

вання
Італьяни — італійці
¯д, їдь — їдка речовина, у перенос-

ному значенні — жовч, отрута
Éно – лише, тільки
Êабат — верхній одяг, солдатська 

куртка
Кагал — єврейська община, громада
Калантиритися — баритися
Камерарій — одна з найвищих при-

дворних посад при Святому Пре- 
столі.

Карамболь — різновид більярду
Кармазин — старовинне дороге сукно 

малинового або темно-червоного 
кольору, одяг з цього сукна

Кваси — конфлікти, суперечки
Кейф — приємне безділля, відпочи-

нок. Слово походить з арабської 
мови. Форма “кайф” стала пере-
важати з другої половини ХІХ ст.

Келарня — підсобне приміщення для 
зберігання запасів у монастирях, 
також — монастирські їдальня 
і кухня

Кий — палиця з твердого міцного 
матеріалу, давня зброя

Кирея — верхній довгий одяг. Кирея 
була ознакою заможності, певно-
го соціального стану. У козацьку 
добу її носила старшина, зокрема 
й гетьмани, накидаючи на жупан.

Клейноди — атрибути і символи 
військової та цивільної влади в 
Україні у ХV–ХVІІІ століттях

Ковтки — сережки
Коліґації — зв’язки
Коловорот — ворота, якими зачиняли 

вулиці на виході з села для за-
хисту полів від домашньої худоби

Комлики — калмики
Конвенціональний — відповідний 

до угоди; який відповідає певній 
традиції; умовний

Консеквентний — послідовний
Констеляція — взаємне розташуван-

ня небесних світил, яке служить 
основою для ненаукових астро-
логічних пророцтв; збіг обставин

Контентний — задоволений
Коритар — коридор
Корзно — старовинний верхній одяг, 

різновид плаща князів і знаті 
Київської Русі 

Коромола — крамола
Корпія — нащіпані з бавовняних 

ганчірок нитки, використовува-
лися замість вати як матеріал для 
перев’язок 

Корсар — пірат
Кохати, викохувати — дбайливо 

вирощувати, доглядати, пестити
Крилошанин — співак церковного 

хору, який співає на крилосі 
Кротість — смирення (старослов.)

Кукіль — однорічна трав’яниста росли-
на, росте як бур’ян серед хлібних 
злаків

Кутас — китиця 
Кушир, кушір — водяна рослина
Ëагоминка — ласощі
Легат — у заповіті доручення спад-

коємцю виплатити якійсь особі 
певну суму або передати їй певне 
майно

Ліберія — ліберальність, толерантне 
ставлення до поведінки й поглядів 
інших людей, згода на різно-
рідність і плюралізм; відмова 
від застосування радикальних 
засобів у стосунках між людьми

Лігоминка — солодка запіканка, 
десерт

Лісничівка — хатинка у лісі 
Лонський — торішній
Лядунка — сумка для патронів
Ляпіс-лязулі — лазурит, мінерал 

класу силікатів яскравосинього 
кольору, цінний ювелірний камінь

Лярарій — родові святощі, місце для 
хатніх богів, ікон

Льокай — лакей, лакиза, слуга
Ìагазинка — рушниця з магазину, 

тобто промислового виробництва
Мажара — великий чумацький або 

татарський віз
Мальконтент — незадоволена лю-

дина, опозиціонер
Мандани — плем’я американських 

індіанців з північної Дакоти
Манія — фарба; також — психічний 

розлад
Месер, мессер — почесний титул 

шляхетних людей
Мінджувати — гендлювати, тор-

гувати
Мішіґене — дурень, не сповна розуму 

(з ідиш)
Мореля — сорт вишні; також — сорт 

абрикоси з дрібними плодами
Мосяжний — латунний, блискучий, 

кольору мідного сплаву
Муниція — військовий обладунок, 

амуніція
Íа-бірг, нáбірг — в борг
Нава — поздовжня або поперечна 

частина простору церкви чи гро-
мадської споруди, розташована 
між рядами колон, арок або між 
зовнішньою стіною та поздо-
вжньою колонадою

Наглий — раптовий, несподіваний
Намість — замість
Насіканий — інкрустований
Наспартолити — нашвидку при-

готувати
Негоція — комерційна операція, торгівля
Незвикло — незвично
Нестановитий — непостійний
Нестеменно — обов’язково
Нефоремний — безформний
Нобіль — представник вищої знаті, 

аристократ
Îбкладки — дифтерія

Обрабувати — пограбувати
Оброк — натуральний податок, да-

нина продуктами традиційного 
селянського господарства

Околодок, околоток — підрозділ по-
ліційної міської дільниці, керівник 
цього підрозділу

Окуп — відкуп
Олтар, вівтар — головна частина 

храму 
Опал — паливо, дрова
Опанча — старовинний широкий 

плащ
Опока — вапнистий суглинок, в’язка 

глина; форма для відливки 
Оршад — напій з мигдалевого молока
Осаула, осавула — панський на-

глядач
Осип — хлібний податок
Остентаційний — показний, демон-

стративний
Осьмачка — міра об’єму сипких ре-

човин і меду, що була поширена 
в українських землях у XIV– 
XVIII ст. Не мала єдиного ме-
трологічного стандарту, дорівнює 
приблизно — відро, тобто 10 літрів

Очитаний — начитаний
Ïаламар — церковний служитель, 

псаломник
Палісандр — назва деревини ряду 

тропічних дерев
Паникадило — велика центральна 

люстра зі свічками у христи-
янській церкві. Запалюється в 
урочисті моменти богослужіння

Парсуна — портрет реальної історич-
ної особи, створений в традиціях 
іконопису, іронічно — про люди-
ну, яка надто собою пишається

Пастівня, пастевня — пасовище
Парюра — прикраси
Пекарня — кухня
Перебійця, перебієць — кулачний 

боєць, учасник народного риту-
алу-розваги, відомого з дохрис-
тиянських часів

Переступ — злочин 
Півтретяста — 250
Півчверта  — три з половиною
Півчвертаста — 350
Платно — багатий боярський одяг
По ряду — по порядку, по черзі
Погірдливий — гордовитий, зне-

важливий
Подорожник — мандрівник
Пойняти, поняти – взяти в полон
Помпатично — помпезно, пишно
Понсовий — інтенсиво-багряний, 

вогняно-червоний колір
Понявиця — килим, покривало
Пописуватись — красуватися, справ-

ляти гарне враження
Попразень — наступний після свята 

(празника) день
Порти — штани
Порфіра — багряниця, верхній уро-

чистий одяг правителів

Поскромити — приборкати, при-
смирити

Постригач — перукар
Потрапити щось вчинити — спро-

могтися
Потуха — розвага, підтримка
Префект Києво-Могилянської ака-

демії — посадова особа, яка 
відповідала за організацію на-
вчального процесу, виконання 
програм, успішність студентів, їх 
матеріальний стан

Прещення — кара
Приганути — пригадати
Пріор — титул настоятеля невели-

кого чоловічого католицького 
монастиря

Прожитися — розоритися, збідніти
Проз — повз
Прозеліт — особа, що прийняла нове 

віросповідання, неофіт
Протереблений — прорубаний, про-

чищений
Ðайця — радник, член магістрату
Ралець — подарунок під час візиту, іти 

на ралець — іти з привітанням і 
подарунком

Рамено — плече
Ратище — дерев’яний спис
Реб, ребе — поштиве звертання до 

рабина
Резиґнація — зречення, самопо-

жертва
Рекреація — відпочинок
Риняки, рінь — дрібне каміння на 

березі річки
Розполоняти — розвивати, по-

ширювати
Рукомесло — ремесло
Ñакрамент — священне релігійне 

дійство, непорушний канон
Салоп — верхній жіночий одяг, пере-

важно теплий
Свада — сварка 
Сита — суміш води і меду
Сказанець — засуджений на кару
Скора — шкіра
Сливе — майже 
Смарувати — шмарувати, натирати
Соцький — у Російській імперії — 

нижчий поліцейський служитель 
на селі, якого обирали на сіль-
ському сході

Спадень — захід (сторона світу)
Спішитися — поспішати 
Справник — очільник повітової поліції 

в Російській імперії
Спудей — студент 
Старовицький — старовинний
Страхопуд — опудало 
Струмкий — стрункий
Студень — грудень 
Сулиця — давня метальна зброя, інша 

назва — дротик
Сулія — пляшка з ручкою
Сутерени — підвал 
Òалярка — тарілка
Тарапати — колотнеча,  клопоти

Тивун — у Київській Русі назва кня-
жого чи боярського управителя

Тисина — тис, хвойне вічнозелене 
дерево 

Тороки — ремені позаду сідла для 
прив’язування речей або при-
в’язаний до сідла дорожній мішок

Тра — треба, потрібно
Троватор — трубадур
Трясця — пропасниця, лихоманка, ма-

лярія (гостра інфекційна хвороба)
Тул — колчан, спорядження лучника, 

де носили стріли
Тулумбаси — музичний ударний 

інструмент, інакше — литаври, 
належав до козацьких клейнодів

Ó млі ока — миттю
Умбон — металева бляха напівсфе-

ричної або конічної форми по-
серед щита

Урльоп — відпустка
Урядник — нижній чин повітової полі-

ції в Російській імперії, у ХХ ст. 
вживається як синонім урядовця

Ôактор — комісіонер, посередник
Фана — церковна хоругва
Фант — гра, в якій учасники ви-

конують жартівливі завдання, 
назначені за жеребом

Фрізія — історична область на узбе-
режжі Північного моря

Фуга — поліфонічна (багатоголоса) 
музична форма

Õаралужний — сталевий
Хитун — маятник годинника
Öарінка, царинка — необроблюване, 

поросле травами поле
Цвічений — освічений, культурний
Цехін — з ХІІІ ст. назва золотих 

венеціанських дукатів масою 
3,49 г, карбувалися впродовж 
1284–1797 рр.

Цилюрник — перукар
Цівка — тут — стовбур дерева
Цісарева — дружина цісаря
×емера, чемерка — чоловічий верх-

ній одяг
Чинш — грошовий податок
Чоло — лоб, також — діадема
Øафір — сапфір
Ширинка — хустинка, носовичок
Шлик — старовинний круглий або ко-

нічний головний убір, обши тий чи 
оздоблений хутром; конусоподіб-
ний верх шапки, що звисає вниз

Шопа — хлів, також — навіс з дво-
ма чи трьома стінами для возів, 
знаряддя

Шпакуватий — з сивиною, сивува-
тий (про людину), темно-сірий 
(про коня)

Штивний — твердий, негнучкий
Штука — мистецтво
Ùерба — українська страва, різновид 

супу, заправленого борошном
Þхт, юхта — сорт шкіри
ßкнайборше — янайшвидше
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