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«ЛЮБЛЮ СВІЙ ЛЮД, ЛЮБЛЮ ВКРАЇНУ...»

Це трапилося влітку далекого 1914 року в містеч- 
ку Бродах, що на Львівщині, зі студентом Сокаль- 
ської гімназії Володимиром Хроновичем. Юнак гостю
вав тут у мачухи (він був круглий сирота).

Того щасливого дня Володимира запросив на відвідини 
до своєї господи префект української бурси і вже відомий 
на той час літератор Василь Щурат, який знав Хроновича 
як здібного учня, що пробує писати власні твори.

Зайшовши до світлиці, Хронович побачив незна
йомця у вишиваній сорочці, вже у літах. Було помітно, 
що того чоловіка мучить хвороба і говорить він через силу. 
«Хто це? Де я його бачив? — майнула думка, але раптом 
здогад пропік серце: — Та це ж Франко!»

Хлопець, переповнений піїтетною шанобою, упав на 
коліна і притулив до своїх губів покорчену хворобою 
руку.

І раптом:
— Встань з колін! — тихо, але гнівно мовив Іван 

Фр^рко.— У тебе є мати? Тільки матері цілуй руку... — 
Спостерігши, що юнак заперечливо хитнув головою, уже 
лагідніше додав: — ...і коханій дівчині.

Урок людської гідності, почутий з уст велета 
революційного духу, запам'ятався назавше, навчив не бути 
зайве сентиментальним, не метушитись, не створювати 
собі кумирів, божків, а тягнутися до справжнього, висо
кого, бути свідомим свого призначення на землі.

Володимир Михайлович Хронович народився 19 жовт
ня 1890 року в м. Бродах у родині ремісника. Постійні 
нестатки змусили батька родини податися на заробітки за
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океан. Працював у підземеллі американських шахт. Тяжка 
праця вуглярем не поправила становища, а хіба лише 
висотала сили та здоров'я. Без засобів до існування, мате
ріально і морально скривджений, батько повернувся у 
рідний край. Коли Володимирові пішов десятий рік, не 
стало матері. Через кілька місяців по тому батько при
вів у дім мачуху — людину прикрої вдачі, отож трудно
щів додалося.

З п ятнадцяти років Володимир Хронович — круглий 
сирота. Довелося самотужки здобувати освіту, скрізь і 
всюди терпіти приниження, зневагу багатих та сильних 
світу сього, постійні матеріальні нестатки, соціальну не
справедливість, національне приниження.

Однак це не зламало Володимира, а навпаки — за
гартувало волю до протистояння злу й насильству, мораль
ному й соціальному поневоленню.

Вчився відмінно у Сокальській учительській семінарії, 
захоплювався творчістю Івана Франка, Василя Стефаника, 
Марка Черемшини, Ольги Кобилянської, Леся Марговича, 
а також шліфував власне перо.

Закінчивши учительську семінарію, В. Хронович пра
цює у селах Львівщини. Друкує свої перші твори у ча
сописах «Прапор», «Дзвінок», «Ілюстрована Україна» 
й інших.

Та доля готує нові випробування: у 1915 році В. Хроно
вич потрапляє на фронт першої світової війни. Довелось 
побувати у Чехії, Італії. Дошкульно й тяжко було йому 
між життям і смертю, між чужими людьми, тяжко ози
валось у серці безглуздя кривавого побоїща, коли втрача
лося задаремно найсвягіше — життя.

Однак судилося вижити. Знову повернувся додому, 
пішов учителювати. Але творчих пошуків не полишав. 
Вийшла друком перша книжечка — «З життя лисиці» 
(у чудовому оформленні Олени Львівни Кульчицької, 
художниці зі світовим іменем). Справи Товариства взаєм
ної допомоги вчителям звели В. Хроновича з В. Стефани- 
ком, М. Черемшиною, які заохочували молодшого товари
ша до творчості, сприяли виробленню свого власного 
стилю письма.
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Перед початком другої світової війни В. Хронович 
оселився у Снятині, що на Покутті. Працював у школі, 
збирав бібліотеку, спілкувався з місцевою ініелііенцією, 
активно працював на просвітянській ниві... Фашистська 
окупація перекреслила плани; як і вся Україна, С.няіин- 
щина застогнала під гітлерівським чоботом. Інвалід пер
шої світової, Володимир Михайлович залишився на оку- 
нований території.

Війна щедро «порозкошувала» у Снятині; спалено 
школу, пропали цінні книги, учні розбрелися у пошуках
порятунку від голодної смерті.

Дружина В. Хроновича тяжко захворіла (й таки помер
ла одразу по війні).

Але як тільки-но бойові дії перекинулись за Карпати, 
на звільненій Снятинщині почало оновлюватись
життя.

Учитель сповна виконує свій громадянський і про
фесійний обов'язок; у найкоротший термін відновлює 
навчання у школі, очолює учительський колектив, малює 
(був досить добрим рисувальником) картини, стенди, аби 
прикрасити убоге приміщення. А коли школа цілком, 
так би мовити, стала на ноги, В. М. Хронович іде на заслу
жений відпочинок (1956 р.).

І аж тепер, нарешті, вивільнився час для творчості, 
настав плідний період — В. Хронович друкується в періо
диці, його книги видають провідні видавництва. Як і завше, 
вчитель і письменник активно опікується талановитими 
творчими людьми, допомагає початківцям. Товаришує 
з Юрієм Мельничуком, Василем Лесиним, Іриною Вільде, 
Дмитром Павличком.

1?І67 року В. М. Хроновича приймають до Спілки 
письменників України.

До останніх днів свого життя сумлінний рооітник крас
ного письменства і досвідчений педагог сіяв у своїх учнях 
добре, вічне, дбав про те, щоб залишити нащадкам гарну 
пам'ять про себе. І проросли ті зерна — у численних 
учнях, у читачах, у пам’яті всіх, хто знав Володимира 
Михайловича.

У м. Снятині, де знайшов вічний спочинок В. Хронович,
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на граніті викарбувані слова, які були девізом його життя 
і сподвижницької праці:

«Над все, однак,— над ясну днину,
Над сонце, молодість, весну 
Люблю свій люд, люблю Вкраїну,
Люблю Батьківщину свою».

У цих щирих словах — правда серця, приклад па
тріотизму, відданості рідному краю.

Григорій ГРИШКО
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ІВАНКІВ ДЕНЬ

ВРАНЦІ

Ло пізнього вечора бавився з товаришами на за
війку, а ранком ледве його розбудили. Прямо з ліж
ка мати підвела його до цебра, нахилила над водою 
“ почала вмивати. Іванко пирхав і кричав, що пече,
але мати на те не зважала. _

— І де б я тебе такого між люди пустила.
гнівалась у д а в а н о .-Дивися, хлопче, 6РУАУе

Та придивлятись до води Іванко не міг, ду 
пекло очі. За хвилину вхопив рушник і п очавути 
рати їх, потім обличчя, вуха і руки Голову майже 
не витирав, бо волосся мама обстригла, а це зовсім 
його неРрадувало. Він усе хотів виглядати старшим 
ніж був, голова ж без чубчика ніяк не робила його
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солідним. Не тішила Іванка й інша мамина вимога — 
ранішня молитва.

«Ой, Господи,— думав Іванко, натягаючи штан- 
ЦІ- Ще коли б не забрали мене на довгий «Отче- 
наш». Бо як почне мама після «Богородице Діво» 
переказувати «Вірую», «Достойно», «Під твою ми
лість» за покійну рідню та за всіх добрих людей, 
то потім із колін не зведешся».

На щастя для Іванка ранішній «Отченаш» про
йшов легенько. Саме перед «Вірую» вибігло зі стайні 
іелятко і помчало на городи. Мати побачила крізь 
вікно і кинулась за ним. Іванко мерщій закінчив 
молитву, вдарив кулачком кілька разів у груди, шеп
чучи за кожним разом: «Бозю, прости», а при «во 
ім я Отця і Сина» відмахав скоро три хрести, вхо
пив торбину і без шапки побіг у садок. Вранці там 
багато груш-падалиць, і було з чого вибирати. Не
забаром мав уже півторби. Хотів ще збирати, але 
подумав, що не буде місця для книжок, зошитів і 
хліба. Тому махнув рукою і побрів до хати. А щоб не 
забрали його назад до перерваної молитви, взяв
зошит, каламар і перо, сів під вікно на триніжку та й 
почав писати задачу.

Іванко був учнем другого класу, вчився в школі 
добре і дуже цікавився арифметикою. При розв'я
занні задач треба було думати, перевіряти, морщити 
чоло та мимоволі робити вигляд грамотної людини, 
а це завжди приносило йому насолоду. Відчував * 
велику радість, якщо задачу розв'язував швидко.

Інакше було, коли виконував письмові вправи з 
української або польської мови. В другому класі 
учні переписували кілька рядків вірша чи то опові
дання з книжки, і багато думати їм не доводилось. 
Старайся тільки написати чисто і дбай про те, щоб 
одна літера не пхалася на другу, а була від неї на 
присюйній віддалі, щоб велика літера «Д» не дуже 
горбилась, а «ц» не мала довгого хвостика; щоб по
дібні літери відрізнялись одна від одної і щоб не 
було викреслень та клякс. З цього користались де
які хлопчаки і взагалі писали неграмотно. Це сер
дило Іванка, бо циганити, як казав, не любив. Гірше 
було не виправити якусь помилку в задачці, бо до
машню роботу з арифметики доводилось читати на 
уроці вголос. В Іванкових же зошитах деколи трап
лялись і перекреслення. Маючи все це на увазі,
8



взявся Іванко до своєї роботи трохи зажурено. Тим 
більше, що над задачами, в яких було ділення, спо
лучене з множенням, мусив задумуватися.

Ось і тепер Іванко сидів і не знав, чи ділити 60 на 
два, чи два взяти стільки разів, щоб вийшло 60. До
помогли груші. В торбі їх набралося більше, ніж 
треба. Іванко був дуже радий, що так швидко за
кінчив завдання... Та скоїлось лихо. Сік із стиглих 
груш забруднив зошит, потім ще й перо підвело — 
велика чорна клякса сіла прямо посередині аркуша. 
А що промокатка від довгого вживання була зовсім 
рябою, то Іванко пішов до печі, дістав звідти при
горщу попелу і розсіяв його по написаній задачі. 
Але втіхи з цього було мало. Дрібний легкий попіл 
пристав до клякси та мокрих чисел і ніяк не давався 
здмухнути. Зрештою витер його рукавом сорочки...

Побачивши, що з того вийшло, Іванко аж жахнув
ся. Хотів переписувати на другу сторінку, потім роз
думав. «Ні,— сказав до себе,— вийду скоріше з хати 
і зроблю це в школі перед уроком». Так вирішивши, 
сховав похапцем зошит в торбину, щоб не побачила 
мати, тугіше затягнув ремінець на штанцях. Обі
звався:

— Дайте мені щось з'їсти, бо я вже йду.
_ Он маєш там на столі горнятко молока і хліб

та тих 20 грошів на бібліотеку,— сказала мати.— 
А до школи тобі ще не час, бо щойно сьома.

_ Минула вже, мамо. Тільки-но поїхав поштовий
автобус до Косова, а гранічера 1 на моюциклі ще 
не видно. Наш годинник спізнюється.

Сьорбнув молока раз і вдруге, за третім разом від
сунув горнятко, взявся до хліба. Зразу хотів відкрая- 
 ̂ти від буханця тільки малий кусник. «А коли до- 

* ведеться за щось сидіти в школі після уроків?» 
майнула думка. Та для великого кусня в торбині вже 
не було місця. Тому сховав його за пазуху, накинув 
на себе киптарик, взяв капелюх, погладив собаку 
Азора і пустився з ним до дверей. Мимоволі глянула
мати на Іванкову торбину.

_ Батеньку рідний! — крикнула.— А ти чим так
напхав? На ярмарок ідеш, чи що?

_ Ні, мамо! Здорові були! — Сказавши це, насу
нув капелюх і чкурнув чимдуж на вулицю.

1 Прикордонник на польсько-румунському кордоні.
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ПО ДОРОЗІ до школи
Іванко мешкав у Тучапах за селом під самими 

Попельниками, і до школи було йому далеченько. 
Та по дорозі хлопчина не сумував. За порадою 
старшого брата Михася повторював напам'ять дещо 
з вивчених уроків, якийсь віршик або таблицю мно
ження. В кінці стежки його увагу привернув гуркіт 
брички старого візника Ляуфера. Візник, видно,
дуже поспішав, бо з усієї сили хльоскав батогом ко
ней.

— А то фірман! — крикнув Іванко голосно.— Ко
ні летять вітром, а він батогом їх ще січе.

Пересунув торбину на груди, взяв обома руками 
і побіг навперейми: «Ану, може, дожену?»

Старий візник, побачивши, як хлопчик махає зда
лека рукою, зупинив коней.

Чого тобі треба?! — крикнув до Іванка сердито. 
Малий, побачивши перед собою грізне лице візника 
з великими чорними окулярами над горбатим носом, 
втратив відвагу.

Я... я хочу вас про щось спитати,— сказав не
сміло.

— Говори голосно, бо не чую.
Скільки вам коштувала тота бричка? — гукнув 

Іванко над самим вухом.
Ти кепкувати зіорався наді мною? — Ляуфер 

замахнувся на Іванка батогом. Та він спритно від
скочив убік і за хвилину вже стояв на протилежному 
боці рову.

Чекай, шибенику, чекай! — кричав візник, 
червоний від гніву.— Я тобі дам «коштувала», аж 
тобі в п'ятах похолоне.

Іванко розвів здивовано руки.
Не сваріться. Мені все хочеться знати. Ану ж 

стану колись газдою і схочу собі таку саму купити...
Не діждеш, бо зараз тобі тут кінець зроблю...

— А за що?
Ти ще питаєш? Та я, лайдаку, через тебе сьо

годні до залізниці запізнююся. І так сьома година...
— Минула, пане Ляуфер. Це вже половина вось

мої. Треба було раніше виїхати, а не коней дурно 
бити. Дивіться, які стали мокрі. О... о... чуєте? Вже 
навіть і дзвінок у школі дзвонить...

— Що?., що?..— не второпав Ляуфер. Опісля ви
ю



йняв з кишені годинника і подивився на циферблат. 
Була половина сьомої.

— Щось не теє,— сказав сам до себе.— І вдома 
половина сьомої і тут те саме... — Приклав годин
ника до вуха, далі взявся накручувати пружину.— 
Господи, стоїть...

їхати на станцію було даремно. І Ляуфер мовчки
повернув бричку назад.

А Іванко стояв і тільки посміхався.
— Щасливої вам дороги, пане Ляуфер!
_ Дякую,— буркнув візник.— Спасибі, що попе

редив, що час пізній...
Іванко здвигнув раменами.
— Ви не жартуєте?
— Ні, хлопче, не жартую. Якби не ти, був би гнав 

коней до станції. А туди десять кілометрів. Ось тобі
10 грошів за це. На, бери!
_ А десять кілометрів назад чому не рахуєте?
Візник усміхнувся.
_ Добре, на тобі ще 10 грошів. Підійди ближче.

Чого стоїш?
_ Або це правда? Ви тільки так навмисне кажете,

бо хочете мене потягнути батогом. Нема дурних, 
їдьте собі...

Візнику сподобались ті слова.
— Бач який філозоп з тебе.
— Не філозоп я, а Іванко Проданюк, і школяр 

уже другого класу.
— Познайомилися, хлопче, познайомилися. Так 

ти, виходить, покійного Федора син? Гарною люди
ною був твій тато. На, бери гроші.

—* Киньте на дорогу, як від'їдете, то я заберу.
Не було іншої ради, і старий зробив так, як хотів

[ ВсІНКО
— А прийди після школи до мене, то дам тобі ще 

• румунського винограду,— сказав, від їжджаючи.
— О, тепер то вже прийду напевно, бо бачу, що 

не дурите,— відповів Іванко весело і пострибав до
села.

ЗУСТРІЧ З ТОВАРИШЕМ

Біля перших хат, на околиці, зустрівся Іванко зі 
своїм шкільним товаришем Олексою.

— Ти чого такий сумний? — спитав.
п



— Дай переписати задачу, то буду веселіший.
— Де? Тут, на дорозі?
— Ні, у тітки Василини.
— А чому не в школі?
— Дурний ти. В школі підгляне котрась з дівчат, 

донесе вчительці, тоді доведеться сидіти після за
нять і самому-таки розв'язувати.

— То треба було зробити її вдома.
— Не встиг... Тато пішли вчора під вечір до млина, 

а я побіг на Черемош. Там скочив на дарабу і поплив 
нею аж до Драгасимова.

— То сьогодні написав би перед сніданком.
— Теж не встиг... Вранці мама ледве з ліжка 

стягнула.
Іванко засміявся. Намір переписати задачу у тітки 

Василини, яка жила біля школи, дуже йому сподо
бався.

— Ну, добре, ходім до тітки, але задачу списати 
не дам. Мусиш сам над нею трохи помучитись.

— Я ж нікому не скажу.
— Не хочу.
— Якщо так, то нема чого йти до тітки, бо задачі 

все одно сам не розв'яжу,— засмутився Олекса.— 
Не піду сьогодні до школи. Над Черемошем тепер 
так весело. Води в річці багато, і дараби пливуть 
дуже часто. Ходім розважимось.

— Ти здурів, чи що? А що скажемо вчительці? 
Краще я допоможу тобі в тих рахунках.

— От добре! А я цукерок куплю і поділюся з 
тобою.

— Не треба мені їх. Ліпше дай гроші на бібліо
теку.

— Я вже дав, а цукерок куплю за ті, які мама дали 
на мило.

— А що скажеш вдома?
— Скажу, що загубив.
— Не повірять.
— Ей, ні! Мама завжди мені вірить, тільки тато 

трохи не теє, але тоді мама боронить мене...
— Хорошу потіху мають з тебе вдома, нема що 

казати,— відповів Іванко, хитаючи головою,— але 
ходім, бо запізнимося.

Одинока тітка Василина, до якої часто забігали 
школярі, втішилася хлопчаками.

— Добре, що прийшли, соколики,— сказала при-
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вітно.— Хотіла побігти до кооперативу по сіль, та 
не було на кого хату лишити.

Правду кажучи, не було й тепер на кого її зали
шать, бо не встигла зачинити за собою сінешних 
дверей, як Олекса кинувся до комори. Іванко ледве 
встиг схопити його за рукав.

— Ти куди? Сідай і пиши задачу! — крикнув сер
дито.

— Коли б ти знав, що там в коморі,— лукаво 
підморгнув Олекса...

Сперечались обидва довгенько, але надійшла Ва- 
силина, і хлопці мусили взятися за роботу. Іванко 
переписав задачу і тепер підганяв Олексу. Поясню
вав йому трохи на пальцях, на грушках, а трохи ку
лаком під бік. Нарешті задача була вирішена, і друзі 
в якнайліпшій згоді зібралися йти. Та вже в дверях 
обізвалася тітка:

— Ходіть, соколики, зі мною до комори. Дам вам 
гостинця на дорогу.

Олекса моргнув на Іванка.
З повними кишенями горіхів залишали хлопці 

гостинну хату тітки Василини.

СУД У КЛАСІ

До класу ввійшли перед самим дзвінком і не 
мали вже коли розпитати, чому в класі на підлозі 
так багато соняшникових лушпинок, а Петрик Кар- 
гі'юк сидить за останньою партою і плаче. Про все 
дізнались, коли прийшла вчителька.

— Гарно розпочинаємо сьогодні навчання,— ска
зала невдоволено.— В класі мов на вигоні після 
від'їзду циган. Ти чого плачеш, Петрику?

Замість відповіді хлопчина водив очима по підлозі, 
а потім по товаришах, з яких декотрі тихо сміялися.

— То не я, прошу пані, то вони,— сказав нарешті, 
схлипуючи.

— Це дуже стара казка, Петрику!
— Справді вони.
— Хто?
Петрик підвівся і почав показувати рукою.
— Майданський Василь, Кейван Павло, Кіцул Іл

ля, Карп'юк Славко, обидва Григоращуки та Василь 
Плешкан. О... о! Дивіться, ще й сміються з мене.
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Хлопці заворушилися.
— Так, так, прошу папі, ми порозкидали лушпин

ки, то правда,— обізвався Мирось Григоращук.— 
Але він приніс насіння до школи і мені дав...

— За що дав? — спитала вчителька.— Петрик не 
такий скорий на подарунки.

А таки правда. Задарма він Миросеві зернят не 
хотів давати,— підтримали інші.

— Тоді за що ж?
Ніхто з дітей не хотів говорити. Мовчанка затя

гувалась. Іванко вертівся по парті, придивлявся до 
товаришів і старався бодай з їх очей дізнатися, про 
що йде мова. Врешті не стримався і крикнув голосно:

— Кажи, Миросю, кажи! Все одно не будемо 
вчитися серед такого сміття.

— Говори! — підхопили й дівчатка.
~  Ну, добре,— відізвався Мирось.— Петрик на

полягав, щоб я дав переписати йому задачу, а я по
просив за це зернят. Потім хлопцям роздав. Усі й 
насмітили...

Аж дві провини! — похитала головою вчитель
ка*— Одна гірша другої. Дати комусь переписати 
свою задачу — це те саме, що всунути йому в губи 
свою свіжоспечену паляничку. Ось я беру свою нив
ку, орю її, засіваю своїм зерном, волочу, полю, жну, 
в'яжу, сушу, звожу, молочу, мелю, печу й кажу 
Петрикові: «На, їж собі цю паляничку на здоров'я». 
Та біда в тому, що учень, який дає товаришеві пере
писати задачу, одночасно і кривдить його — не дає 
йому думати.

А навіщо лушпини порозкидали? — загукали 
Олекса з Іванком.

Ніби ви забули, що казала нам пані вчитель
ка? — відповів Мирось.— Не гой буде лушпинки
збирати, хто їх порозкидав, а той, хто зернята при
ніс...

— Я... я збирав їх і так,— виправдовувався Пе
трик,— тільки хлопці розкидали знову. Я вже нав
колішки лазив, визбирував до крихітки, а всі сміяли
ся з мене...

— Так тобі й треба! — вигукнув Мирось.— На 
другий раз сам розв’язуй задачу.

— Винен Петрик, це правда, але і ти не без гріха,— 
загомоніли в класі.

— Правильно, правильно!
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Вчителька підняла руку, втихомирюючи.
— Судіть самі, діти, хто правий, а хто винен. Ви ж 

майбутня тучапська громада. З роками дехто з вас 
стане війтом, інший писарем або радником. Цікаво, 
як ви тепер розберете цю справу?..

— Певне, що цікаво. Судім!
— Але хто?
За порадою вчительки суддею обрали Іванка, про

курором Олексу, а адвокатом Дмитра Тутецького, 
який також не був причетний до цієї події.

Ролі цих «урядовців» під час розгляду трохи по
плутались. Адвокат спочатку захищав Петрика, але 
потім всю вину таки звалив на нього, прокурор же, 
хоч його зразу обвинувачував, опісля став обороня
ти. Сам Петрик, коли Іванко запитав його, навіщо 
він дав Миросеві насіння, почухав голову та й ви
палив:

— Коли б я знав, що з того вийде, я б йому кольку
під бік дав, а не оті зернята...

Відповідь сподобалася всім, і в класі ще дужче 
загомоніли. Мусила втрутитись вчителька.

— Досить. Іванко вже знає про все і може ого
лосити вирок.

Хлопчина глибоко задумався.
— Вони всі тут винні,— сказав з полегшенням.— 

Але я думаю, що цю провину треба простити. Ми 
гуртом за кілька хвилин визбираємо до одної луш
пинки.

Всі підтримали такий вирок.

НА ВЕЛИКІЙ ПЕРЕРВІ

Весело було цього дня дітям на великій перерві, 
дуже весело. Де тільки зайшло між дітьми під час 
забави якесь непорозуміння, зараз прикликували 
Олексу на прокурора, а Іванка на суддю. За адво
катів журби не було, бо ці самі зголошувалися. Та 
ролі службовців якось плуталися. Прокурор ставав 
в обороні обвинуваченого, а суддя оскаржував по- 
шкодованого.

Мимоволі переконалися діти, що- судити когось, 
а тим більше боронити, це не така легка річ. Кожний 
обвинувачений завжди заперечував свою провину
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та вибілював себе на всі лади, хоч провину доказу
вали йому при свідках, мов на долоні.

Так бавилися діти другого класу, натомість по
важніше представлялася справа між дітьми старших 
класів. Там на уроці української мови вивчав ди
ректор школи з ними оповідання про Кирила Ко
жум'яку. Учні використали цю гему і під час великої 
перерви поділилися на українців і печенігів та по
чали готуватися до відповідного наступу. Україн
цями стали хлопці з Горішнього Кута і ті, що жили 
на Передніх Гонах, а печенігами хлопці з Долішньо
го Кута і з Переводу. А щодо наступу треба відпо
відної зброї, бо без неї не можна воювати, тому де
які хлопці продерлися на шкільний город по лабу- 
зиння. Перешкодив цьому директор.

— Вам нащо ці шаблюки в руках? — спитав, по
бачивши в руках кількох хлопців грубі кукурудзяні 
стебла.

Усміхалися, крутились, але ясної відповіді не да
вали.

Виручив їх Іванко.
— Кажуть, що на печенігів,— крикнув, сміючись.
— На яких печенігів?
— А на тих, що пішли в город по лабузиння.
Скоро зрозумів директор, в чому річ, і став запо

бігати лиху.
— Ох ви, пустуни! — крикнув весело.— Захоті

лося вам, як бачу, війни.
— А чого ж кажуть, що вони від нас сильніші,— 

почав один з них виправдовуватися.
— Хто сильніший?
— А ці, з Долішнього Кута. Ці... ці печеніги.
— То вони вже не українці?
— Та ні.
— А відколи?
— Ми вчора так у лузі поділилися.
Директор приглянувся до хлопців уважніше.

В школі, зайнятий навчанням, якось того не запри
мітив, але тепер побачив більше. В одного синець 
був під оком, у другого бігла по лиці червона стріч
ка від вуха аж по рот, в іншого така сама через ніс.

— Ох, бодай вас! — крикнув збентежено.— Ви не 
тільки поділилися, але, як бачу, вже й війну там 
розпочали.

— Ще й яку,— підхопив один з молодших.— Пе-
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чєніги дуже сильно перед нашими втікали. Коли б 
не румунські пограничники, так були б через Чере
мош аж під сам Банилів забігли.

— Та це ж божевілля. Румуни могли б були деко
го постріляти або навіть і вбити, а в них це не тяжко.

— Вони вже й до цього бралися, та хлопці завер
нули вчасно у верболози.

— А не ліпше було б зробити так, як це зробив 
вождь печенігів по згоді з Володимиром?

— Можна було, прошу, і ми вже були вибрали 
двох змагунів, та вони чогось дуже довго боролися 
і нам годі було встояти на місці.

— Вам, бачу, й тепер ще годі встояти. Ну, добре, 
змагайтеся, але так, як я вам покажу.

І, сказавши це, пішов директор до своєї квартири 
і виніс звідти довгу грубу мотузку. Після короткого 
пояснення печеніги вхопили її за один кінець, а 
українці — за другий і стали перетягатися. Решта 
хлопців з молодших класів і дівчата, які перервали 
з учителькою свою забаву, вінком окружили зма
гунів і почали приглядатися їх боротьбі.

Навіть і шкільний техробітник перестав рубати 
дрова і підійшов до дітей.

Перемагали печеніги, хоч діти-глядачі та сторож 
Юрко дуже підбадьорювали українців.

Тим часом директор пішов у клас, і хлопці зма
галися вже самі. Його відсутність використав старий 
Юрко та почав гудіти на українців:

— Не козаки ви, а гниляки! — крикнув він гнів
но.— Та я сам-один, переміг би тих печенігів.

Іванкові цього тільки й треба було.
— АЙу, вуйку! — гукнув з усіх сил.— Покажіть

їм це! Покажіть!
І, не чекаючи на рішення сторожа, протиснувся 

наперед та став кричати до змагунів.
Пустіть вуйка Юрка на печенігів! Пустіть вуйка 

Юрка! Вони їх перетягнуть.
— Що? Що? — крикнув один з печенігів.— Вуйко 

Юрко перетягне нас сам-один? Ніколи в світі!
— А перетягне! — лебедів Іванко.— Побачите, 

що перетягне.
— Ну, то добре. Беріть, вуйку, за мотузку!
Не було вже як відмовлятися, і сторож вхопив за 

один кінець мотузки, печеніги за другий і стали з 
Юрком змагатися. Не піддавався, хоч хлопці добу
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вали всіх сил. Тільки при сильнішім напруженні 
мотуз почав старому висмикуватися з рук.

— Чекайте! — крикнув.— Хай обмотаю руку мо
тузкою.

Мало це помогло, а навіть пошкодило, бо при 
сильнішому напруженні хлопців мотузка здерла 
Юркові шкіру на руці, аж до живого м'яса.

— Пустіть! — крикнув нараз з болю на ціле горло.
А як пустили всі враз, так старий Юрко відмолод-

нів відразу. Повернув на землі козла, гопнув собою 
в пліт, перелетів через нього і щез на городі в ма
линнику.

ЗА ОБІДОМ

Іванко дістав від директора віршовані казки, Олек
са теж. Малюнки в них подивилися хлопці ще в шко
лі, а Іванко прочитав навіть початок першої казки 
і тепер декламував напам'ять: %

Жили собі колись десь 
. баба Хима і дід Хвесь.
Жили вони завжди згідно, 
але дуже, дуже бідно.

Хлопчина хотів ще зайти до крамниці і похвали
тися книжкою перед крамарем та купити цукерків 
за ті гроші, які дав Ляуфер, але кооператив був 
закритий. Голод же робив своє, і тому, як минув 
Передні Гони та зійшов на стежку, біг до хати що- 
Ауху.

Побачила це мати через вікно і поспішила поста
вити йому на стіл кулешу з гарячим молоком, потім 
ще й товчену картоплю зі смаженими опеньками. 
Іванко їв усе те з великим смаком, а мати дивилася 
на нього і тільки усміхалася.

— Я вже сама не знаю, що думати. Йдучи до шко
ли, набрав ти цього добра стільки, що не було вже 
де в торбині і хліба сховати, а прийшов звідти такий, 
мовби від ранку нічого в роті не мав.

— Не гнівайтесь, мамочко! Я вже на першій пе
рерві вивернув торбину і витріпав з неї все до крих
ти,— признався щиро.

— І сам те все з'їв?
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— Хліб мусив дати Тимкові.
— Якому Тимкові?

А того кривого Арборака, що сидить в кримі
налі, того інваліда.

— То він ще не вернувся?
Ні, мамо. Тимко каже, що вчора знов були у 

них жандарми, але не ті, з Джурова, а вже з самого 
Снятина, перевернули в хаті і в клуні все догори 
ногами. Шукали якихось газет і книжок.

— Бідний чоловік цей Арборак,— сказала мати, 
зітхаючи.— Здоров'я забрали в нього пілсудчики ще 
під Львовом, а тепер у тюрмі його вже напевне до
конають. Жаль тільки тих малих діток та їх бідної 
мами.

Розповідав ще Тимко, що джурівські жандарми 
сильно її побили,— додав Іванко.

Мати більше не розпитувала, сіла край столу, 
підперла голову рукою і глибоко задумалася. 
А Іванко прибрав усе зі столу, добув з торбини кни
жечку і почав читати першу казку.

Ти звідки її дістав? — вгледіла мати.
— Позичив у нашого директора.
— Коли позичив?
— Сьогодні, після уроків. Тоді проїжджав шкіль

ний інспектор і хотів зайти до директора, а Олекса 
сказав на хвіртці, що їх вдома нема, і він поїхав далі. 
Директор, як довідалися про це, довго чогось смія
лися. Самі повели нас потім до свого помешкання 
і дали одну книжечку Олексі, другу мені.

— Ой, дивися, синку! Він, той інспектор, сьогодні 
і в Попельниках був,— сказала мати сумно,— звіль
нив там з роботи старшу жінку, а на її місце привіз із 
собою якусь молоду вчительку.

— За що звільнив?
— Розказують, що вона позичала дітям заборо

нені книжки, і, видно, хтось доніс йому про це.— 
Помовчала.— А що Тимкові допомагаєш — то доб
ре, Іванку. Треба якось матір його відвідати. Вона 
моя ровесниця, а твій тато з їхнім не одну біду 
пережив на війні. Ось пораджуся ще з Михасем, бо
після смерті батька він тепер у нас повний госпо
дар.

Надійшов Михась і приніс інші новини.
Попельницькі хлопці говорили, що цей боро

датий панок, цей інспектор, хоче їх директора звіль-
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нити з роботи. Якщо не звільнить, так, певно, відішле
десь на захід, до мазурів.

— Що ж робити, синку,— відізвалася мати, вста
ючи з-за столу.— їх сила і їх закон. Тут польський, 
по тамтому боці Черемошу — румунський. І ніко
трий з них не кращий. А люди правди доконуються, 
от і шукають таких книжок — про правду. Та ви ще 
малі, про це вам рано думати. Краще зміркуймо, яку 
поміч дати Тимковій матері. Хіба понесу їй трохи
зерна на кулешу?

— Ліпше вже, мамо, муки,— порадив Михась.
Я трохи пізніше піду на Долішній Кут кликати на 
толоку, то й віднесу все те.

В КУЗНІ

Тучапський коваль Сташко Токар був поляком, 
жив за селом, але кузню мав біля самого шосе, і 
тому заїжджали до нього з роботою деколи і сто- 
ронні. Як прийшов до нього Іванко, він зі своїм 
вісімнадцятирічним сином Франеком майстрував 
щось коло старого воза.

Саме тоді приїхав верхи з Джурова підкувати 
коня синок Павла Андрущака — Семко. В розмові 
з ним довідався Іванко, що той закінчив у Заболо- 
тові семикласну школу, здавав вступні екзамени 
до першого класу гімназії в Снятині, але провалився 
з географії та дістав погану оцінку з письмової ро
боти. Побачивши в руках Іванка книжечку, Семко 
попросив переглянути і дуже здивувався, що Іванко 
дістав її в школі.

_ Дітям у Джурові таких книжок учителі не
позичають.

— А які? — спитав Іванко.
— Самі тільки польські.
_ Мені в нашій школі і польських не позичали,

відізвався Франек.— За шість років я, крім молитов
ника та шкільних підручників, інших книжок не 
бачив.

— А ви, діти, менше носіться з цими книжками, 
бо й нашому директорові не втриматись — звільнять 
або переведуть,— зауважив коваль.— Жаль було б, 
то добрий чоловік.

— Зате у нас в Джурові,— вставив Семко,— всі
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раді, що звільнили нарешті одного вчителя пана фон 
Биліну, колишнього нібито австрійського офіцера- 
льогчика. Під час війни на Італійському фронті 
любив він хвастатись, бомбардуючи Рим, пару бомб, 
казав, помилково і на Ватикан скинув.

Старий коваль розсміявся.
— Знаю його, знаю. Але то неправда. В Заболотові 

с один кравець, який з ним служив у австрійському 
війську далеко від фронту і присягався, що пан Би- 
ліна навіть єфрейтором не був.

Та той Биліна багато всіляких казок розпус
тив, ^одав Франек.— Минулого літа їхав він ро- 
вером ̂  до Снятина, і я йому тут заліплював дірку 
в шині. Певно, як з поляком, то зволив він зі мною 
розбалакатись. І виходило з його розповідей, що 
служив він легіонером у бригаді Пілсудського, був 
гяжко поранений під Києвом і в званні капітана 
мусив демобілізуватись. Учителем став тільки з не
обхідності.

— Биліна розказує те, що й інші,— обізвався ста
рий коваль.— Тепер всюди в Польщі кожен другий 
службовець-поляк запевняє, що він колишній легіо
нер. Щоб вислужитись. А простим людям це без 
погреби. Бо найдорожче — то совість і честь, чого в 
таких, як ваш учитель, дарма шукать.

То свята правда, пане майстер,— говорив Сем- 
ко далі.— Як звільнили його з роботи, то люди в 
Ажурові дуже втішилися, а вже найбільше поляки. 
Бо й інші через нього ненависть до себе мали. Було 
за віщо. Рік тому побив сина Василя Семаня, Ми
колу, і бідний хлопчина по другім дні помер. А Би
ліна вчителював, бо дуже його в місті боронили.
І тільки як дійшла скарга аж до варшавського сейму, 
тоді сказали Биліні: «Ідзь, пане, на чтери в'ятри»3.

— Сказали, бо мусили.
— Ох, надовго запам'ятався нам фон Биліна! — 

зітхнув Семко.— Як жорстоко знущався він над 
школярами! Спочатку бив нас лозиною або грубою 
лінійкою по голому тілі, а як наші батьки почали ' 
скаржитись на нього інспекторові, то почав знуща
тися в інший спосіб — давав ляпаса, бив рукою по 
шиї, тягав за вуха, виривав на висках волосся або
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змушував стояти голими коліньми на сухій гречці 
і тримати руки вгору. Вирве, було, котромусь пу
чечок волосся, покладе між сторінками книжки та 
каже, Сміючись, мов сатана: «На, покажи, це своєму 
деді». Старші хлопці почали тоді стригтися і тільки 
декотрі залишали малі чубчики. Але як Павла Ко- 
стащука синкові Биліна зрізав ножицями і такий 
чубчик разом з куснем шкіри, то вже і їх не зали
шали. \

Франек мимоволі стиснув кулаки.
— Де ж, до лиха, були ваші парубки?! — крикнув

сердито.
Семко похитав головою.
_ Не було як його провчити, бо вечором на селі

без жандарма не показувався.
Іванко слухав те все, і стало йому страшно та не

вимовно сумно. Десятки неясних ще думок тривож
но билися в голові, ніби пташки в клітці: «І чого то
люди один одному зло роблять?»

— А в гімназії вчителі б'ють? — спитав С.емка
тихо.

_ Ні, хлопче, буком у гімназії не б'ють, б ють
іншим — двійками.

Франека питання Іванкове зацікавило.
— Тобі нащо тото знати?
_ Мушу знати, бо тато, вмираючи, наказали мамі

залишити на господарстві тільки Михася, а мене піс
ля школи послати до міста, до гімназії. Вони конче 
хотіли, щоб я став колись інженером.

— Гімназія, хлопче, тебе інженером не зробить. 
Треба ще й університет, а досягти цього ой як не-

* легко. Та й нема того університету. Міністр обіцяв 
нашим послам, що колись його таки відкриє у схід
них областях Польщі, але не знає тільки де. У Ста
ніславі ні, бо заблизько до чехів, у Тернополі також 
ні, бо заблизько до більшовиків, а у Львові страш
но — дуже місто неспокійне.

— Наш комендант прикордонного поста радить 
закласти університет в Мостиськах під Львовом, 
сказав Токар, гірко всміхаючись.— Там колись мі
щани дуже хороші фуяри 4 виробляли. А на Львів
щині дурня, часом для чемності, «фуяро з Мостиськ»/ 
називають. Тепер виробництво тих фуяр трохи під-

4 СОПІЛКИ.
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упало. От, каже, як відкриють в Мостиськах україн
ський університет, так це виробництво непевні знов 
підніметься. Як не верти, а виходить одне прсміхо- 
висько.

я

— Так, так, пане майстер,— сказав Семко, вже 
сідаючи на підкованого коня.— А поки спасибі за 
роботу та й за розмову. Здорові живіть, пане Сташ- 
ку, і ти, Франек.

— Бувай здоров, хлопче! — гукнув вслід старий 
коваль. Потім до Іванка: — А ти, синку, носа не
вішай. Ще багато води утече, поки тобі до тих уні
верситетів...

У ЗЕЛЕНІМ ЛУЗІ

В Тучапах луг широкий, рівний і веселий. Його 
серединою шумно плине Черемош, а попід селом 
в'ється Розтока. Є ще одна притока Черемошу — 
Перевід, але вона тече селом і більше подібна до 
окремої річки. Вода в Розтоці і в Переводі така ж, 
як і в Черемоші: звичайно чиста, ніби кришталь, 
вона сивіє, мов олово, коли в горах впадуть дощі. 
В погожу днину видно все на річковому дні, мов 
через найчистіше скло,— найменшу рибку і наймен
ший камінчик. Перейти Черемош убрід або купатися 
в ньому небезпечно, бо прудко рве вода. Через те 
купаються тільки старші. Дошкільнята навіть близь
ко не підходять. Хлюпочуться малюки в Переводі. 
Тому й кажуть бідніші жінки взимку: «Мені коли б 
як до весни дотягнути, а тоді з дитиною вже нема
журби. Піде ранком на Перевід, і ні капелюха їй не 
треба, ні сорочки».

Цікаво бачити такого Василька чи Петрика літом 
підвечір на вулиці або на стежці. Засмаглий, як ци
ганча, ледве плентається від Переводу до хати. Не
має вже сили. Тому лягає десь під копицею або під 
плотом і часом проспить там до ранку.

В річку та в луг закохані діти до безтями. Все їх 
там радує: хвилі рвучкої води та їх шум, дараби, що 
пливуть по них, риба, що вистрибує над водою, при
ємна прохолода під час спеки і навіть голе каміння, 
розсіяне на берегах.

— Хлопці! — крикне котрийсь з пустунів.— Шу
каймо близнюків!
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Не\ знаходять їх майже ніколи. Тільки зрідка по- 
іцастй г̂ь котромусь знайти два схожих камені-близ- 
нюки, ^нле тоді на його радісний крик злітаються 
товариші та починають шукати різницю. Знаходять 
одну, другу, третю і, не питаючи того, хто знайшов, 
кидають \їх у воду. Сміху, дотепів і гніву доволі! 
Бродять Дотім за камінцями, мов ті лелеки за жаба
ми, і забувають про все — про сонце і спеку, про 
худобу і д^раби. І дараби на Черемоші пливуть і 
пливуть неЦпинно. На одних польські прапорці, на 
інших румунські.

А гуцули на них, подібні здалека до індійських 
божків, мовчать і тільки люльки смокчуть завзято. 
Задивившись у воду, зовсім не звертають уваги на 
хлопців, а як уже й поглянуть, то погляд їх не дуже
ласкавий.

Та буває і в гуцулів деколи ліпший настрій. Зір їх 
лагіднішає, на лиці перебігає усмішка. Декотрий 
керманич, мабуть, уже батько дітям, згадує годі 
своїх власних малюків і стає більш приступним. 
Такого керманича впізнають хлопці відразу. Кида
ють забаву, вискакують на його дарабу і пливуть аж 
до третього села, до Княжого. Це не так уже й дале
ко, бо над Черемошем села розташовані тісно одне 
біля одного. Повз невеличке сусіднє село Драгасимів 
перепливають вони майже непомітно.

Інколи дараба наїде під селом на мілину і затри
мається. Так буває рідко, переважно під час суші, 
коли води в річці мало. А буває і в час повені. Тоді 
Черемош обов'язково змінює в багатьох місцях своє 
русло, через що і межа Покуття проходить Чере
мошем тільки на географічній карті. Насправді ж 
буває по-різному. Часом весною буковинці купають
ся «за кордоном», влітку — навпаки, а під осінь то 
так уже, як до якого місця. Тільки в 1927 році, під 
кінець літа, Черемош виправив свою помилку і про
йшов по самому кордоні. Тоді кількалітня праця 
польсько-румунської прикордонної комісії пішла 
нанівець, Черемош перекотився по прикордонних 
залізобетонних стовпах і розбив їх у дріб язок, не
залишивши ні найменшого сліду.

У такі часи треба бути дуже досвідченим кер
маничем. Дараба пливе тоді майже наосліп, а кер
манича орієнтує тільки течія води, за якою потрібно
стежити без упину.
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ІВАНКОВА АРИФМЕТИКА

Пасти корову найкраще весною. Скрізь/багато 
паші, і майже кожне зілля соковите та смс/іне для 
корови. Та й на громадському вигоні Роздолля. 
Місця доволі, і нема страху, що худобу зайде в 
шкоду. Якщо ж таке трапляється, тоді відривається 
від гурту котрийсь із хлопців і завертає її назад. 
Добровольців до цього нема, доводиться обирати 
по черзі. Бавляться діти різно, і в погожу днину 
нудьги у пастушків нема. Граються *у чайки», в 
«куце-довге», стрибають ♦на віддаль, ї/авперегонки, 
будують з піску різні канали та греблі, загачують 
на струмочках воду і роблять малі ставки. Най
частіше, однак, грають у м'яча, який зшивають зі 
старих веретянок та різного клоччя.

Інакше буває восени. На громадському вигоні 
трава вже стоптана і спалена сонцем. Пасти худобу 
нема на чому, стерня на полях переорана. Діти же
нуть череду в луг над Черемош — там пильнувати 
за нею треба добре. Крім того, дні стають чимраз 
коротші і холодніші. В дощову погоду аж жаль
дивитися на пастушка, що жене додому голодну 
корову.

Нема тоді у дітей райдужних думок. В голові сну
ють то бажання порозважатися, то премудрості 
шкільної науки, до яких ніяк не хоче звикати дитяча 
голова. Та найбільше мороки з таблицею множення. 
Іванкові, що пригнав у луг свою Красулю, теж це 
не до вподоби.

Один раз по три є три,— прошептав хлопчина 
і с гав пригадувати таблицю множення до тридцяти.
Та тільки переступив за другий десяток, як почав 
плутати.

— Шкода, що нема патичків,— сказав сам до себе 
і враз аж в долоні сплеснув.

На конику їду, а коня шукаю. Пруття ж до
волі!

Миттю перегнав корову на ширше місце, зрізав 
у вербовім гущавнику два прути і почав їх краяти 
на малі, рівні кілочки. З одного зробив п'ятнадцять, 
з другого теж стільки. Опісля вигладив на піску 
рівненький майданчик та й почав їх застромлювати 
трійками рядок за рядком, що робило вигляд солдат 
на марші.



Д  Добре йде! — крикнув радісно.— А тепер ра
хуймо.

ТаЛзвідки не візьмуться старші хлопці. Видно, 
поверталися з дараби. Побачивши Іванка, обступили
його, почали кепкувати.

— Дивіться, хлопці, яке військо вилаштував собі 
Іванко! А- гукнув Богдан Мироник з п ятого класу.
_ Це Це військо,— насупився Іванко.— Я тільки

вчуся такд
— Що, іЦо? — загуділи.— На патичках?
— А такі на патичках. Табличку множення.
— Агій на тебе! — свиснув Данко. Та це ж прав

дива комедій-
— Комедія, кажеш? А мені зате весело було вчора 

дивитися, як тебе на уроці географії викликали по
казати Дністер, а ти їздив патичком по Черемоші.

— Ти коли бачив?
— А таки бачив. Хіба неправда? Учителька до 

директора посилала.
Тепер уже на Богданка мали посипатись дотепи. 

Не знаючи, на чім зігнати злість, він підійшов до 
Іванкових патичків, порозкидав їх ногою.

— На, маєш Дністер!
Іванко усміхнувся.
— Я вже й сам хотів те зробити, спасибі, що ви

ручив.
Це ще більше розізлило Данка. А Іванко не пере

ставав.
— І ще тобі щось скажу, Данку. Цей рівчак, що 

ти зробив на піску ногою, зовсім до Дністра не по
дібний. Дністер у нас пливе круто, а тут він виглядає, 
як зігнута лінійка.

Блиснув зубами в усмішці, глянув на всіх лукаво 
і^подався бігцем завертати корову од берега.

— Куди, Красуля, чи за границю хочеш? — гукав
здалека.

Інші теж, глянувши довкола себе, миттю розбіг
лися по лузі. Було чого, бо одна корова за цей час 
увійшла в ріку і поволі прямувала на румунський
бік.

\
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ЗА ДАРУНКАМИ

Ледь на вежі банилівської церкви, за Черемошем, 
пробила шоста година, як Іванко пустився з коровою 
додому, хоч знав добре, що в Румунії годинник іде 
на цілу годину вперед і що вдома тепер п'ята. При
чиною було інше. Несподівано зірвався північно- 
західний вітер, в небі поповзли темні, важкі хмари 
і повіяло пронизливим холодом. Пасти /корову до 
самого смерку не хотілося. Та ще без/киптарика.

Цікавила його і задумана мамою толока та обіцян
ка старого Ляуфера пригостити ласощами.

Чарівне слово — «толока». Старий ^вичай і гар
ний. А гарний він тому, що то добровільна і спільна 
праця. Полюбляв такі години Іванко. Посходяться 
вечорами хлопці і дівчата, сусіди порозбирають ку
курудзяні сніпки, сядуть вінком десь на городі або 
на подвір'ї, чистять качани до пізньої ночі. Сміху 
тоді, дотепів, баєчок і співів різних. Здалека, коли 
бачиш світло ліхтариків або розкладений на городі 
вогонь, створюється враження, що то цигани заго
стили до села. Після праці в хаті хазяїна — вечеря. 
Потім, звичайно, музиканти беруть скрипку та цим
бали, і починається на подвір'ї чи в стодолі гуляння, 
яке під неділю триває часом до білого ранку.

Отож на толоку чекав Іванко аж від середи.
Але мамі не було як поїхати на торг до Заболото- 

ва. Тому відклала її на суботу. В хаті сьогодні було' 
чим поласувати. Найбільше ж вабив хлопчину цу
кор.

Одну грудочку таки вхопив, здається, і Михась, 
бо йшов з киптарем у руці Іванкові назустріч і щось 
гриз.

— Ти що робиш, хлопче? — спитав Михась докір
ливо.— Мама посилають тобі киптар, а ти женеш 
корову додому. До вечора далеко.

— В лузі тепер і собака не витримає,— відповів 
Іванко, забираючи від брата киптар.

— Попаси ще бодай з годину. У нас паші не так 
багато, а зима довга. Послухай мене, Іванку...

— Але я мушу йти до Попельник.
— Та по що?
— Це зараз таємниця, розповім, коли повернуся.
І, не кажучи більше нічого, кинув братові батіг

під ноги, а сам звернув на бічну стежку.

зо





/

— Вернися, чуєш?! — гукав навздогінці Мих
Вернися, бо я ще мушу йти до тітки!.. ,

Не вернувся, а тільки додав ногам сили. /
«Нема дурних,— міркував по дорозі.—Ао ве

чора вже недалеко, а поночі йти від ЛяусЬ/ра я не 
маю охоти. Та й замерз, мушу трохи роз/грітися».

І розігрівався таки добре, бо як увійшов до хати 
старого візника, то личко в нього аж пац/іло.

Ляуфер, побачивши Іванка в хаті, відразу нагадав 
собі ранішню стрічу і розсміявся. /

— Слухай-но, Іванку. Ти гаки справді/хотів знати,
скільки мені коштувала бричка? /

Хлопчина заперечливо хитнув головою.
— Ні, прошу. Мені тільки жалко було, що ви так

гнали і били коней... '
Старий перестав сміятись, споважнів, трохи по

думав, потім підійшов до шафи і, крім китиці вино
граду, дістав ще звідти плитку шоколаду та подав 
усе те Іванкові.

— Бери, хлопче. Виноград маєш за послугу, а 
шоколад — за своє добре серце. Тепер іди додому, 
бо пізно,— і погладив його по голівці.

Не знати чому, але замість того, щоб порадіти, 
Іванкові дуже плакати захотілось. Додому повертав 
поволі, задуманий. І аж годі, як покуштував кілька 
ягід винограду, повеселішав. Навіть пісеньку затяг. 
Перейнята в старших, вона якось не в'язалась своїм 
змістом з дзвінким дитячим голоском, та звучала 
далеко і танула десь аж під Баниловом:

А я собі легінь 
та йду собі з бучі.
Не боюся грому,
не боюся тучі...

МАТЕРИНІ СЛЬОЗИ

Виспівував Іванко, що йде собі з бучі, а того й не 
знав, що правдива буча чекала на нього вдома. Роз
гнівався Михась, поскаржився на брата матері, що 
й без того була не в настрої. Сестра, на яку виглядала 
вже давно, не приходила, і стомлена мати нарікала 
на всіх.

— Доле ти моя нещасна,— говорила майже крізь
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сльози.— Від досвітку до пізньої ночі все на йогах і 
на ногах, а помочі ні від кого. /

І жаль вдови зріс ще більше. Глянула на/городи, 
звідки мала надійти сестра, та тільки голрвою по
хитала. На стежці не було ні живої душі./Тоді-то й 
почула спів Іванка. /

Іншим разом він би порадував її серце/Вона дуже 
той спів любила. Раніше її смішила тільки Іванкова 
вимова, який довго не міг виговорити /«л» і замість 
«пливе човен» співав «пвиве човен». /Але в школі 
закликав раз директор до себе і почав муштрувати 
Іванка на тому звукові. Відтоді хлопчина залюбки 
вишукував важкі слова та гукав усіїй у вічі: лилик, 
липа, ледар! Все ж часом забувався, п тоді «ложка», 
наприклад, ставала «вошкою». Сміху було!

Тільки сьогодні не сміялося матері. Кликала на 
толоку, а людей щось не видно. Ще й діти бігають 
задарма. Залишила цебер, в якому готувала корм 
корові, вхопила прут — і до воріт, Іванкові назу
стріч. Однак по дорозі роздумала.

— Побачить мене з прутом у руці, то втече, а я 
бігати по городах за ним негодна. Замість дещо 
допомогти, буде тинятись під плотом або за сто
долою, і я тільки більше журби матиму. Зрештою, 
за що його бити? Чи це допоможе?..

Повернулась мовчки назад, почала вимішувати 
в цебрі запарену січку з картоплею і грисом. Час 
від часу підносила рукав сорочки до очей, поплаку- 
вала стиха. Спочатку й сама не могла б сказати чого, 
але потім якийсь невимовний жаль стиснув її серце, 
і сльози рясно бігли по її обличчю.

Іванко ж перед ворітьми замовк, а що хотів зро
бити матері несподіванку і поділитися з нею Ляу- 
феровим дарунком, то виноград і шоколад сховав 
під киптариком та скоренько ввійшов на подвір'я. 
Побачив маму в сльозах — зупинився.

— Мамо, мамочко,— покликав жалісно.— Ви чо
го плачете?

З материних уст попливла скарга, тиха і болюча.
Через тебе, синку, через тебе,— говорила крізь 

сльози.— Плачу і нарікаю на свою долю, на життя 
своє безталанне.

— Ви... ви плачете через мене?
— А таки так, Іванку. Лишилась у хаті одна, ро

боти ж тієї... Недавно татка поховали. Самій тяжко,
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крав, а дістав у дарунок.
— Від кого в дарунок? Кажи правду!
— Від старого Ляуфера...
Не вірила спочатку, але в міру того, як син опові

дав, її сумніви поволі щезали, а на лиці, зрошенім 
сльозами, затеплилась усмішка. Забула за все — 
за свій безталанний вік, за свою гірку долю та тяжку 
працю. Повернула синкові дарунки, пригорнула
палко до грудей, поцілувала.

■ — їж сам, дитино моя золота, їж,— сказала ніж
но.— Для мене досить твоїх слів. Вони найкращі мої 
солодощі, синку...В

ІВАНКІВ СОН.
•Ще більше прояснилося обличчя матері, коли зна

йомі та сусіди надійшли згодом допомогти в роботі. 
Бігав між ними Іванко з Азором, хвилинки не міг 
всидіти.

•Ц А що в кожного було повно діла і не зовсім так
виглядала толока, як думалось, то зрештою добув 
з-під киптарика позичену книжку та присів біля ліх
тарні, бо вітер цілком затих і стало навіть тепліше.

|  — Що ти читаєш, Іванку? — усміхнулися мо
лодші.

— Казку про бабу Химу і діда Хвеся,— відповів.
На хвильку перервали дівчата працю.
— Про діда Хвеся? — почулося нараз.— То це
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вже старе як світ! — докинула одна з наймолодших, 
Парася. /

— А чому старе?
— А тому, що я вже від року знаю цкр казочку

напам'ять. /
І почала дівчина розповідати без зупийки.
— А ще вірші знаєш? — спитав її здивований

Іванко. /
— Багато, Іванку. Навіть за такого Хлопчика, як 

ти, але біднішого. Ось слухай:

Йде хлопчина дорогою, 
дивуються діти, 
що він босий, замурзани 
і бідно одітий.

— Бідний хлопчик,— запечалився нараз Іванко, і 
сумно йому стало. Чого воно так: тільки щось веселе 
задумає, чекає і сподівається, а обертається воно 
сумним кінцем або маминими сльозами? Ні, певне, 
дорослі просто не вміють веселитися, через те й 
виходить усе навпаки...

Звідки було знати Іванкові, що осіннього вечора 
майже до кожної хати закрадається на селі нудьга 
і насамперед хапає в свої обійми малих дітей. Вилі
зають вони на ліжко або на піч і скоро засинають.
Чи сниться їм що? Ні, а коли й сниться, то рідко, 
Переводяться вже казки старих бабусь. Нових кни
жок на селі мало, а старі, перечитані по два-три рази, 
не дають дітям ніякої насолоди. Буденщина ж сіра 
й одноманітна.

От і зараз не так склалося, як думав Іванко і чого 
так нетерпляче очікував. Вечір тягнувся довго, і ро
бітників щораз сильніше огортала дрімота. Не ми
нула вона і хлопчину. Відганяв її від себе, як міг. 
Бігав по хаті, співав і вигукував, але сон узяв верх. 
Поволікся Іванко до кухні, де варили вечерю, взяв * 
маму за руку та потягнув її до другої кімнати.

— Мамо,— попросив тихо.— Я... я трохи пере
сплю, а як буде музика, то ви мене збудіть. Чуєте?

— Авжеж збуджу, синку, збуджу,— запевняла 
мати.

— А ще не забудьте сховати мені з тої вечері рису, 
бо Михась з'їсть. І посипте його добре товченим 
цукром.
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— Хіосиплю, синку, посиплю... Помий лише ноги, 
бо бредні, і вмийся, та ніде вже з хати не йди. Ти 
готов десь і стоячи заснути.

— Я Помию їх по музиці...
— Не ^іожна. З такими ногами я тебе до ліжка 

не пущу !\ Чуєш?
— Добр^. мамо, добре, тільки я ще...
Іванко вимив руки, лице і ноги, хотів витертись, 

але перед ліжком, на якому мама поклала йому руш
ник, пригадав зустріч з Ляуфєром і посміхнувся. 
За цією картиною ожила інша, а вслід за нею з но
вою силою підповзла до нього дрімота. Не пам'ята
ючи вже, коли і як, звалився хлопчина на ліжко і 
заснув відразу. Нові картини прожитого дня почав 
йому нагадувати сон.

Зразу водив він його по різних манівцях у темних 
сутінках. Потім із тої темряви зійшло над селом 
сонце і щедрою рукою кинуло своє золоте проміння 
на їхню хату і садок, на село і луг, на поля і діброву. 
Рідне село побачив нараз Іванко зовсім в іншому 
світлі і дивився на нього іншими очима. Без най
меншої злоби в серці усміхалися до нього люди і 
товариші, тихими і зрозумілими словами вітали його 
квіти, весело щебетали в кущах пташки. Легко йде 
Іванко до школи, весело переживає з товаришами 
години шкільної науки, дружньо і в згоді бавиться 
з ними в лузі та будує на піску Дністер з його при
токами.

Тим часом минула північ, в хаті скінчилася вечеря, 
і хата поволі спорожніла. До Іванка підійшла мати, 
скинула з нього киптарик, підсунула подушку під 
голову, прикрила рядном і ніжний поцілунок лиши- 

• ла на розігрітому чолі хлопця. Під впливом матери
ного поцілунку чи далекої музики, що долинала в 
хату, думки хлопця покинули у сні землю й по
несли його в зоряні простори.

Іванко летить у повітрі з якоюсь прегарною мо
лодою жінкою. Вона з вінком на голові, держить 
його на своїх руках, пригортає до грудей і шепоче 
йому ніжно:

— Ти добрий, ти чемний, ти любий. Ще хвилина, 
ще дві — і цей Дністер з його притоками ми поба
чимо зблизька.

Іванкові стає невимовно радісно. Вони минають 
міста і села, ліси і поля, серед яких срібною стрічкою
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в’ється могутня ріка, а ген-ген в далечині смарагдо
вим вінком пишаються чудові Карпати. Ще далі 
перелітають вони Збруч, спускаються нижче, і до 
Іванка долітають слова пісні. Пісня рідне}, люба і 
така сама, як у них на Покутті... /

Співають її люди на ланах під час спільної праці. 
Свої люди. Бачить їх добре, а також і своїх ровес
ників.

— Це рідний край твій, дитино,— шепоче йому 
його супутниця.— Незадовго побачиш зі мною і Пів
денний Буг, і Дніпро з його славним Дніпрогесом. 
Полетиш зі мною аж над Чорне море, побачиш свою 
Батьківщину, цілу свою Україну в повній її величі й 
красі. Вона, дитино, жде також і на тебе, жде на 
працю твоїх рук. Тому гартуй сили, вчися і люби її. 
Ти ж найкращий її квіт, ти і твої ровесники.

Аж на ранок Іванко прилинув до хати.
Ось він встає з ліжка і дивиться на стінний кален

дар. Коло нього стоїть та сама чудова жінка і, по
казуючи на календар рукою, відриває з нього чер
говий листок.

— Сімнадцяте вересня тисяча дев'ятсот тридцять 
дев'ятого року,— шепоче Іванко, протираючи заспа
ні оченята.

— Так, так,— чує слова.— Настає новий день тво
го життя. Вчорашній день уже минув і не вернеться 
ніколи, хіба тільки в споминах, пестунчику ти мій 
маленький!..
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ПАВЛИК І АНДРІЙКО

В школі сидів Павлик на першій парті, а коло 
нього з лівої сторони Андрійко Брудерман, син 
багатого німецького колоніста. Щодо успішності в 
навчанні, так кращого учня від Андрійка в семінарії 
не було. Він мав надзвичайну пам'ять. Легко роз
в'язував найтрудніші арифметичні задачі, добре ма
лював і чудово грав на скрипці. Крім цього, був 
стрункого росту, мав класичні риси лиця, густу чор
ну чуприну, карі демонічні очі, а сильним і мело
дійним баритоном захоплював усіх, особливо дівчат. 
Вони його любили — він жодну, хоч пропадав за їх 
товариством і голову крутив не одній.

Андрійко після закінчення початкової школи став 
учнем гімназії у Львові і дійшов у ній вже до п'ятого 
класу, але дальше навчатися там перешкодила йому 
пасхальна сповідь. Він признався на ній перед своїм 
катехитом у деяких содомських гріхах, і цей почав 
його на цій сповіді сварити за них і грубо ганьбити. 
Та наслідки цієї виховної пастирської роботи були 
невеселі. Андрійко несподівано спалахнув гнівом. 
Не чекаючи прощення гріхів і одержання покути, 
зірвався з колін, залишив збентеженого священика 
Вфйого сповідальниці і вибіг з костьолу. Цього зу
хвальства катехит дарувати йому не міг. Він розка
зав про це на вчительській конференції. Андрійка 
з гімназії вигнали, і батькові ледве вдалося помісти
ти його в СоКальській вчительській семінарії.

З цього часу Андрійко кожного священика уважав 
за свого особистого ворога, між іншим, і свого ново
го катехита, запеклого єзуїта Боришка. А вже дуже 
почав собі легковажити священиків на третьому 
році, коли стратив віру в Бога. Учні на тому курсі 
вивчали вже на уроках геології теорію Канта — 
Лапласа про постання сонячного світу. Потім роз
повів їм про сотворення світу єзуїт Боришко.
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Андрійко на уроці закону Божого назвав цю розпо
відь дитячою баєчкою і спитав священика: «Кому те
пер і в що вірити? Чи вам, отче катехит, чи Канто
ві і Ляплясові?»

Розлючений єзуїт наказав за це Андрійкові поки
нути клас і, замикаючи за ним двері, сказав йому ще 
при відході:

— Вір собі вже тепер, в що сам хочеш, і йди до 
чорта!

Андрійко дуже дружив з Павликом, головно через 
те, що той володів добре німецькою мовою і поза 
школою розмовляв з ним тільки ио-німецьки. По
магав йому також викінчувати завдані вільноручні 
рисунки, бо Андрійко любив тільки рисувати різні 
карикатури, навіть і під час інших уроків.

Таке було і другого травня 1910 року. Для Павлика 
цей день став пам'ятним на ціле життя. До школи 
пішов цього дня вже другий раз без сніданку. Ха
зяйка, щоправда, квартири в своїй хаті йому не від
мовила, але заповіла, що харчувати його далі не бу
де. Вже два місяці жив він у неї і за утримання не 
платив. Не мав чим.

Всі його старання, щоб заробити дещо приватними 
уроками, не мали жодного успіху. Кількаразова 
нічна праця в паровому млині мало що помогла. 
Вона була тяжка, і у зголоднілого юнака бракувало 
потрібних сил, а в школі після такої нічної праці 
докучала ще й сонність, яку тяжко було побороти.

Майже цілий перший урок арифметики перейшов 
йому на споминах про пережиті дні. Тяжкі ці споми
ни витискала з думок журба про майбутнє: «Як про
жити ще два місяці до одержання атестата зрілості?»

— Господи! — шептав невіруючий вже Павлик.— 
Рятуй мене!

— Ні, ні! — прошептав вкінці рішуче.— Мені таки 
треба залишити семінарію, пошукати десь якоїсь « 
фізичної праці, скласти трохи грошей і доперва в 
другому році добувати цей атестат.

Зовсім інші думки гуляли годі по голові його това
риша Андрійка. На уроці арифметики він також не 
звертав жодної уваги на те, що пояснював учитель 
Сойка, а тільки малював на своєму арифметичному 
зошиті різні зайчики, коники, птахи та свинячі усміх
нені голови, і це справляло йому невимовну радість.

Під час другого уроку історії він зайнявся вже
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зовсім чим іншим. Як тільки ввійшов у клас про
фесор Вітошинський і сів за кафедру, Андрійко, 
побачивши його лисину, вирвав з зошита листок і 
почав ретельно майструвати учнівську «паперову 
бомбу». Павло, зайнятий своїми думками, звертав 
на нього мало уваги, але по хвилі стривожився. 
Андрійко чвертку цього листка зложив наполовину, 
обі половинки ще наполовину, а потім у вісімку. 
Цю вісімку зігнув посередині так, що утворилося 
римське п'ять. Паперова бомба була готова. З бічної 
гумової вкладки черевика видобув гумову червону 
нитку, заклав за цю бомбу і, замість її послинити, 
щоо була тяжча, вложив її вершок у чорнило кала
маря. Бомбу цю підніс до вуст, придержав зубами, 
а кінчики гумки натягнув пальцями обох рук і пу
стив її перед себе в повітря. В класі сталося щось 
неймовірне. Паперова, мокра від чорнила бомба 
поцілила професора в саме чоло, який під цю хвилю 
вписував у журнал тему уроку.

— Хто це зробив? — крикнув нараз професор, 
зриваючися з крісла, бо бомба по носі зсунулася і 
впала на журнал. Учні глянули на Вітошинського і 
мимоволі розсміялися. Та сміх тривав тільки кілька 
секунд. Ніхто не знав, хто це зробив. Про це знав 
тільки^ Павло. Він спочатку хотів навіть за це дати 
Андрійкові ляпаса, але, щоби його не зрадити, силь
но вдарив тільки черевиком по нозі, бо цей ані не
думав признаватися до свого ганебного вчинку. Мов: 
чав, мов мумія.

Учитель тим часом підійшов до першої парти,
постояв якийсь час мовчки перед нею, а далі почав 
тихо:

Дорогі друзі, майбутні вчителі. За що ви мені 
це зробили? Ви ж не діти вже, а зрілі юнаки. За два- 
три місяці ви самі станете в класі за вчительським 
столом і будете нести своїм молодшим братам світло 
знання. Тим братам, про яких писав колись наш не
забутній Тарас: «Возвеличу отих рабів німих — я 
на сторожі коло їх поставлю слово». І вірю я, що ви 
понесете з часом між них це слово, і народ наш 
буде гордитися вами.

На жаль, не буде гордитися всіми. Ось між вами 
знайшовся товариш, який, не знаю з якої причини, 
може, зі злоби, а може, тільки з дурної пустоти, так 
тяжко зневажив мене сьогодні. Хто це зробив, я не
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знаю, але, стоячи тут перед вами сильно пригнобле
ний, я питаю цього вашого товариша ще раз, за що 
він мені це зробив? Я працюю вчителем вже 32 роки 
і вкоротці піду на пенсію. Але йти мені на цю пенсію 
зі спомином про це, що мене сьогодні стрінуло, буде 
дуже боляче. Хай тому встане цей ваш товариш і по
просить мене про прощення. Я ж нікому з вас воро
гом не був, а тільки вашим добрим другом.

Слова любимого професора зворушили цілий клас, 
та признаватися не було кому. Всі учні, перед тим 
схиливши голови над партами, повторювали тихо 
завданий урок і зовсім не звертали уваги на те, що 
діялося впереді. Павлик кілька разів торкав Андрій
ка ліктем, тобто мовчки просив його, щоб всгав і 
признався, та даремно. Андрійко дальше сидів на 
парті й тільки тупо дивився перед себе.

Павликові жаль стало чогось товариша. Правда, 
Андрійко був пустуном, але серце у нього було 
добре. Він завжди оказував Павликові прихильність
і ласку.

Його треба було рятувати. Але далеко більше 
жаль було старого вчителя. Не надумуючись тому 
довго, він встав і голосно, щоб усі чули, сказав
схвильовано:

— Це я зробив. Простіть мене, пане професор!
В клас мов направду якусь бомбу хтось вкинув.

Умить повставали всі з своїх місць і з погордою гля
нули на Павлика. Ще більше здивований тим при
знанням був і сам професор. Він підійшов до Павли
ка, заломив перед ним руки та прошептав тихо:

— Ти... ти це зробив? А за що, Павлику, за що?
^ідповів на це йому уже сам Андрійко. Він за цей

час зложив свої книжки і зошити в портфель, узяв 
це все під пахву, вийшов з-за парти, похапцем по
цілував професора в руку і зі сльозами в очах крик
нув голосно:-

— Павлик сказав вам неправду. Це я зробив, пане 
професоре, і гірко цього жалкую. Простіть мені. 
Я... я не хотів у вас, але, на моє нещастя, воно куди- 
інде полетіло.

По тих словах вхопив за капелюх і поспішно ви
біг з класу.

Вітошинський допоміг Павликові закінчити семі
нар ще того самого року.

43



ПІДКАЗУВАННЯ
Франек Шуберт був сином шевця в Бродах. Батько 

Семка Балтаровича був також шевцем у тому ж мі
сті. Але між старим Шубертом і батьком Балтаровича 
була велика різниця. Шуберт був спольщеним нім
цем і народився в Бродах, а батько Семка — укра
їнцем, і його в місті називали заволокою, бо походив 
з села. Це було й причиною, що Франек поводився 
все згорда і дивився часто на Семка, як індійський 
раджа на парія, хоч оба ходили в школі до цього 
самого класу і Семко краще вчився від свого това
риша. Були між ними ще й інші різниці. Франек був 
у батьків одиноким сином і мав після навчання в 
школі багато вільного часу. Семко, навпаки, мусив 
удома виконувати майже всю домашню роботу: ми
ти посуд і підлогу, копати, сапати і полоти в городі, 
бавити маленького синка мачухи, а літом, коли вона 
по обіді спала, відганяти від неї ще й мухи. Звичайно, 
тоді надворі гріло сонце, а через вікно залітав до ха- * 
ти веселий гомін дітей. Не раз і не двічі брала тоді 
Семка охота кинути липову галузку і вибігти на 
вулицю, щоб трохи побавитися з дітьми, але така 
думка проймала його завжди страхом. Мачуха і без 
цього товкла його і била за що-небудь — що було б 
тоді, коли б це зробив? Крім цього, у неї хліб і всі 
харчові продукти були під замком, і вона часто ка
рала хлопця ще й голодом. Цього всього добра у 
Франека не було, і Семкові тяжко було щиро з ним 
дружити. Франек спалахував часто гнівом і пори
вався до бійки, хоч добре знав, що у Семка делі
катних пальців не було і його кулак був твердіший. 
Звичайно, після такої бійки Франек біг додому скар
житися, а тоді Франекова мати йшла з криком і лай
кою до Балтаровичів, через що багато побоїв діста
валося Семкові ще й від мачухи. Від батька, бо при 
згадці про старого Шуберта його серце заливалося
44



жовчю. Всі кращі і поплатніші клієнти йшли до ньо
го, а старому Балтаровичеві давала роботу тільки бід
нота, яка завзято торгувалася і дуже мало платила.

Але до бійки зі своїм товаришем поривався Семко 
дуже не радо. Франек мав на пальцях довгі, гострі 
нігті, і коли Семко клав його в бійці на спину та мняв 
йому боки, цей себе ними рятував. Тоді Семкове 
лице з одної і другої сторони нагадувало червону 
криваву сітку, яку годі сховати було перед людьми, 
а вже дуже тяжко перед учителем в школі. Цей пе
дагог, хоч був малого росту, а ще до того і горбатий, 
вмів своїх учнів держати сильно в руках, і вони дуже 
його боялися. В останньому році навчання був керів
ником їх класу і своєю поведінкою дався дітям за
пам'ятати на ціле життя. Називався Ромуальд Же- 
ліховський. Романом себе називати не хотів, бо це 
пахло, як казав, хамством, а він уважав себе за 
«високоуродзонего» ’, який тільки через своє каліц
тво став учителем, а не лікарем, чого дуже хотів. 
Свою працю в школі уважав ярмом. Навчити чогось 
в школі, може, і вмів, але не хотів. Не було й потре
би, бо замість нього вчили дітей вдома. Він тільки 
задавав, а потім перепитував і лупив хлопців тро
стинкою, де попало. Змучений катуванням, виходив 
опісля з класу на коридор викурити папіроску, а 
учнів лишав під доглядом свого любимця, синка
вищого урядовця..

Семка від побоїв Желіховського рятував часом 
його куток у класі, в якому було шістдесят учнів. 
На передніх партах сиділи діти місцевих аристокра
тів, в середніх — діти нижчих урядовців і багатих 
міщан, а в останніх — діти ремісників і бідняків. 
Сем£о з Франеком сиділи в самому кінці під задньою 
стіною, а біля них ще два близнюки кравця Пачков- 
ського. Семко сидів у самому куті. В переповненому 
класі учитель майже його недобачував і рідко коли 
перевіряв його письмові роботи. Але на цей куток 
хлопчина жалуватися не мав чого, бо він приносив 
йому користь. Учитель до свого каліцтва ще й трохи 
недочував, через що Семко почав заробляти гам 
підказуванням. Деколи підказував і Франекові, за 
що діставав від нього частину його другого сніданку, 
а часом якесь яблуко чи грушку.

5 Високородний.
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Та одного разу підказав він Франекові дуже не
зручно. Желіховський задав тоді учням вивчити на
пам'ять кілька початкових рядків поеми Мальче- 
ського «Марія» і другого дня першим викликав Фра- 
нека. Цей перестрашений встав та почав скорим 
темпом.

Рівночасно почав під партою бити ногою по нозі 
Семка, що в учнівській німій мові означало — «під
казуй!».

Семко, замість підказати другий рядок поеми, по
радив йому стиха, щоб так скоро не гнав.

Це було й Семковим нещастям. Франек, замість 
виголосити слова другого рядка — «Чи побачив ти 
зайця, що по степу скаче?» — підхопив пораду Сем
ка і виголосив її вже поволіше, але дуже голосно:

Поволі, поволі, не жени так скоро!
В класі Желіховського була дуже сувора дисцип

ліна, і учні на його уроках сиділи, мов мумії, та 
годі стримати себе вже не могли. Вони голосно роз
сміялися, а з ними і їх учитель.

Желіховський наказав шкільному сторожеві замк
нути за це обох хлопців на одну годину після 
навчання в окремому класі на другому поверсі. Фра- 
нека за невивчення уроку, а Семка за підказування.

Сиділи обоє під замком вже з півгодини і зовсім 
до себе не відзивалися. Франек дивився вперто через 
вікно на спортивну площадку і завзято свистав. 
Семко сидів за партою і виконував арифметичну 
задачу. Несподівано Франек зачав схлипувати, а далі 
й крикнув голосно:

— Семку, я голодний!
Хлопчину це здивувало.
— Ти... ти... голодний?
— Навіть дуже голодний.

Це неправда. Тобі мама дає кожного дня рано 
горнятко доброї кави зі сметаною і дві булки, а сьо- • 
годні на великій перерві ти з'їв булку з шинкою та 
ще й два яблука.

— А все ж таки я голодний!
«Ох ти, ненажера»,— подумав Семко і вже більше 

до нього не відзивався. Його серце стиснув невимов
ний біль. Він також був голодний, але далеко більше, 
ніж його товариш. Ранком, ідучи до школи, випив 
тільки горнятко чорної ячмінної кави і з'їв кусник 
разового хліоа. Другого сніданку мачуха йому вза-
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галі до школи не давала. Та цього він Франекові не 
сказав, а тільки сумно опустив голову і забрався 
до писання польської письмової роботи.

На вежі церкви вибила тим часом друга година, 
та випускати хлопців з арешту не було кому. Шкіль
ний сторож пішов після полудня до міста випити 
кварту пива і у веселому товаристві зовсім за них 
забув. Франек почав уже голосно плакати і кула
ками бити в двері. Але даремно. На такому калатанні 
і очікуванні минула ще одна година. Тоді Франек 
підійшов до Семка та прошепотів йому над вухом:

— Я втікаю.
— Кудою?
— Вікном.
— Зависоко, зломиш карк.
— Ей ні,— відповів Франек весело.— Я через за

хідне вікно спущуся на дах гімнастичного залу і по 
трубі злізу на долину. Допоможи, і якщо мені 
вдасться, тоді я піду до шкільного сторожа, і він
тебе випустить. •

Така втеча була можливою. До західної стіни
школи припирав дах гімнастичного залу, який при
будовано, тільки втеча цією дорогою була дуже 
небезпечна. Від вікна школи до стрімкоспадистого 
даху тої прибудівлі було близько два метри від
далення. Та Франекові пощастило. Він мав гарну 
шкіряну торбу на книжки. При помочі Семкового 
шнурка він її спустив легенько на цей дах при стіні. 
Придержуваний потім Семком за руки, зсунув з 
вікна, скочив щасливо на цю торбу, обережно поліз 
на край даху і по дощовій трубі спустився на землю. 
Та шкільного сторожа він не прикликав. Показав 

^тільки Семкові надолині дулю, сказав йому «до від-
зення» і чимскоріше побіг додому.

«Що мені робити? — подумав Семко після такої
ганебної втечі товариша — Втікати його способом 
чи сидіти дальше і ждати на сторожа?» Втікаїи 
вікном без нічиєї помочі було ризиковано. «Зіско
чити на дах,— думав Семко,— я скочу, але чи не 
страчу при цьому рівноваги і не полечу стрімголов
по даху на долину? А там?..»

Ця думка задержала тому його в класі ще деякий
час, але вкінці голод, спрага і жах перед карою вдо
ма перемогли. Біда була ще тільки з книжками. Вони 
були старі, і картки в них ледве держалися одна при
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одній, інші зовсім були відірвані. Семко, йдучи до 
школи, зв'язував їх завжди шнурком, але цей дав 
Франекові, коли він спускав свою торбу на дах, і 
тепер не знав, що з ними робити. Залишати їх в шко
лі боявся, щоб не пропали. Допомогли йому, врешті, 
сині короткі ниточки, які хлопці зв'язували і ними 
пускали в повітря паперового орла. Таких кілька 
ниток знайшов він в кишені, зсукав з них слабень
кий шнурочок, зв'язав ними книжки і спустив їх на 
дах. Ці зараз зсунулися по ньому вниз, але на землю 
не впали, бо задержала їх ринва.

«Може, вона і мене там задержить, якщо страчу 
рівновагу і буду зсуватися»,— подумав Семко і вже 
певніше почав спускатися з вікна. Воно так і сталось. 
Швидко падаючого хлопця ринва таки задержала.
З биттям серця діставався пізніше до круглої спуск
ної труби і по ній також щасливо зліз надолину. Та 
радість хлопчини довго не тривала. Спускаючися на 
землю, він забув скинути з даху свої книжки.

Спочатку думав Семко, що забрати їх з даху 
поможе йому шкільний сторож, але цей вернув до 
хати аж пізно вночі, і хлопчина даремно заходив ще 
цього дня два рази до нього. Треба було чекати ран
ку, та ніччю зірвався сильний вітер, пішла злива з 
громами, і другого дня побачив Семко свої книжки на 
землі. Але це були вже не книжки, а деякі картки 
з цих книжок та зошитів. Всі вони були розсіяні по . 
спортивній площадці, пороздирані, перемочені та 
приплескані болотом. Махнув тому рукою на це 
добро і, замість до школи, поплентався заулками 
міста на залізничну станцію. З думкою втікати з до
му носився вже давно.

«Мені тут нема вже що робити,— роздумував 
по дорозі.— Батько мені других книжок не купить. 
Мачуха забирає від нього всі гроші і тільки вічно 
нарікає, що їх мало, що лише на своє горе з невдахою 
та сухітником життя собі на старість зв'язала».

Мимоволі пригадалася йому рідна мати і її сльози 
та останні слова перед смертю:

— Будеш, Семцю, мати незадовго другу маму, 
але вона тобі мене вже не заступить.

— Ох, мамо, мамо,— шептав Семко по дорозі і 
йшов на станцію дуже пригноблений. Спочатку ду
мав скочити в останній вагон якого-небудь поїзда, 
але не вдалося. До Львова вже відійшов, а поїзд
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через Тернопіль до Підволочиська відходив аж по
полудні. Покинув тому перон і задумано поплентав
ся поза станцію, йдучи рівнобіжно з рейками за
лізної дороги.

Перейшовши один кілометр, присів на камені га 
став очікувати товарного поїзда. До голови почали 
прилітати різні думки.

“Ну, добре,— шепотіла одна з них.— Скочиш у 
товарний вагон, дістанешся з ним до Львова або до 
Золочева, а далі що? Ти ж нікого там не знаєш, 
згинеш там, Семцю, з голоду. Вертайся додому».

«Нема по що,— шепотіла інша думка.— Жодне 
добро тебе в хаті не чекає. Батькові з кожним днем
щораз гірше. Він вкоротці ляже в ліжко і більше вже 
з нього не встане».

Ця думка вкінці його переконала, і він рішив з 
собою покінчити.

«Ліпше вже смерть, як таке життя,— сказав вкінці 
до себе.— Кинуся під колеса першого-ліпшого ва
гона — і буде по всьому».

Минуло кілька хвилин, і товарний поїзд таки ви
йшов зі станції. Семко вже більше не роздумував, 
підвівся і пустився між рейками йому назустріч. 
Але наздогнала його якась жінка, вхопила за руку 
і відтягнула з рейок майже перед самим паровозом.

Ти що, здурів? — крикнула перестрашена.— 
Та це ж смерть, дитино ти моя нещасна.— І, пла
чучи, забрала його з собою до хати.

Ця жінка, дружина залізничного службовця, була 
шкільною товаришкою його мами.
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МАМУСИНЕ СЕРЦЕ

Павло Сидорчук, тридцятилітній хазяїн з нашого 
села, несподівано зустрівся в місті зі своїм прияте
лем Прокопом Найданом. Після радісного привітан
ня пішов він з ним на кухоль пива. У першу світову 
війну були разом майже на всіх фронтах. Найбіль
ше здружилися на італійському, де пережили ба
гато лиха. Тому мали що згадувати і про що говори
ти, бо Прокіп проживав у сусідньому повіті, і обид
ва відтоді, як повернулися з війни, ще не бачи
лись.

— Живу несугірше,— почав Павло,— мав трохи 
свого поля, трохи взяв грунту в придане за жінками, 
побудував нову хату і стайню і якось тягнуся вперед. 
Узяв оце другу жінку, добру і гарну, є Два хлопчики, 
яким уже на другий рік іде. Один, щоправда, не мій, 
але я переписав його на своє прізвище і люблю як
рідного.

— А чий же то хлопчик і звідки він у тебе ВЗЯВ
СЯ? — спитав Прокіп, вельми тим зацікавлений.

— Це таки рідний синок моєї другої жінки Ірини, 
від її першого чоловіка. Її молодша сестра Марта 
була* одружена зі мною, але після важких родів, 
даючи життя дитині, віддала своє. Хлопчик народив
ся здоровий, і того самого дня Ірина забрала його 
до себе. Вона теж народила тоді хлопця.

У мені ніби камінь спав з серця. Жаль було помер
лої, але жаль було й дитини.

— Після похорону, йдучи з Іриною з цвинтаря, 
завітав я до її хати, щоб подивитись на свого синоч
ка і втішити трохи своє горе. Показала мені Ірина 
на дві крихітки в ліжку та й каже:

— Пізнавай, котрий з них твій.
— Важко,— відповідаю,— бо одне подібне до дру

гого, як дві краплі води.
— Такий-то ти батько,— усміхнулась гірко.
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— А ти пізнаєш? — з недовір'ям дивлюсь на неї. 
Мої слова вхопили її за серце.

— Ти що, здурів? — скрикнула гнівно.— Я ж мати
— Голих в купелі не пізнаєш...
— Не бійся,— каже,— не поплутаю. Твій хоч тиж

день молодший від мого, але трохи важчий, і для 
певності я зав'язала йому на шиї синю стрічечку, 
а своєму червону. Ось це твій — на, дивись.

Не довіряючи Ірині, поцілував я в чоло і свою 
крихітку і її та задумано поплентався до пустої хати.

А через кілька днів Іринин чоловік захворів на 
тиф, відвезли його до шпиталю. Там і помер. Зали
шилась Ірина вдовою. Коли ж настала зима, обвін
чали нас, і вона з дітьми перейшла жити до мене, 
лишивши хату братові. Хлопчики вже ходити почи
нають.

— А тепер хоч розрізняєш синів? — спитав Прокіп 
весело.

— Дружина вбирає їх у різнокольорові сорочки, 
а своєму навіть хрестик повісила на шию, бо так і 
ростуть схожі. Та я Петрика пізнаю і тоді, коли після 
купелі обоє голі лежать. Мій тепер багато легший 
від її Сидорка.

— А чому?
— Бо свого краще годує і більше ним піклується, 

частіше на руки бере і ніжніше голубить, коли 
плаче. Мій Петрик часом кричить, кричить аж за
ходиться, та їй ні пече, ні гріє. Все пантрує, щоб 
тільки, борони Боже, не плакав її Сидорко. Я вже і 
сварив її за це, і просив — ніщо не помагає. «Стидай- 
ся,— кажу не раз,— ти не мачуха йому, а тітка. Це ж 
дитина твоєї сестри». Поплаче трохи, пожуриться, 
обіцяє бути іншою, та після двох-трьох днів Сидорко 
знов у неї на руках, а мій Петрик десь хлипає в

. кутку та ложкою об порожню миску постукує. Це 
зараз, а що буде потім? Не дуже мені весело на душі.

Прокіп трохи подумав, а далі каже:
— Ти найліпше зробиш, як свого Петрика віддаси 

нам. Ми з жінкою навіть і заплатимо тобі за нього.
— Ти жартуєш?
— Ні, не жартую. Ми, бачиш, з жінкою живемо 

чотири роки, а дітей у нас нема і здається, що таки 
й не буде. В нашому ж малому господарстві немає 
тільки дитини. Побиваємось за неї гірко.

Павло задумався:
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— Про те, щоб я віддав свою дитину, і мови бути 
не може,— сказав по добрій хвилі.— Хлопчика я 
щиро полюбив і бачу, що й він мені тим самим від
плачує. Тільки рано встану або ввійду з подвір'я в 
хату — проситься до мене на руки. Дитина вже те
пер, мабуть, відчуває, що ця нібито мама — не його 
мама. Та мені зараз прийшло інше на думку, і якщо 
ви з жінкою будете згідні, то я на це піду. Віддам я 
вам їх обох, але ненадовго. Як підростуть до шкіль
ного віку, заберу назад. Моя ж Ірина не повинна 
того знати. Сам буду зрідка навідуватися. Тільки 
як хлопчики будуть у вас кривдні, то я їх і до року 
заберу. Ти мусиш заступити їм рідного батька, а 
твоя жінка — рідну маму. Порадьтеся об тім, і якщо 
згодні — дайте знати.

Прокіп усміхнувся:
— Мені не треба довго радитися, бо жінка тут, 

у місті. Пішла десь купувати...
Не докінчив Прокіп слів, як появилась його Ган

нуся і, зачувши, про що йде мова, дуже зраділа.
— Трьох візьму, не лише двох! — сказала.
Минуло кілька тижнів, а Павло своїх хлопчиків

держав таки вдома. Вагався відвозити їх до Найданів, 
хоч вірив, що така зміна батьків дітям тільки на ко
ристь піде. Петрик не буде кривджений, а Сидорко 
пещений. «Чужа мати різниці між ними робити 
не стане»,— думав на самоті.

«Воно так,— снувалась інша думка,— до сімох 
рочків хлопчики, будуть однаково люблені. А як 
привезеш їх назад до хати? Почнеться те саме, що й 
тепер».

«Ні, не почнеться,— знову передумав.— Петрик 
матиме тоді вже свій розум і кривди зробити собі 
не дасть».

Переконавшись остаточно, Павло шукав нагоди, 
щоб відправити дітей. І як Ірина пішла на торг до 
сусіднього містечка, він зібрав усе необхідне в до
рогу, посадив зраділих хлопчиків на віз та й поїхав 
з ними до Найданів. Залишив жінці ключ від хати, 
на столі — коротеньку записку:

«Приїду аж ранком».
Біль і розпуку Ірини після її повернення додому 

важко описати. Бідна мати не знала, до чого вдатися. 
Зразу думала взяти Павла криком, лайкою, плачем і по
грозами, але, переконавшись, що все це відбивається



від нього, як горох від стіни, стала цілувати йому 
руки та благати:

— Верни мені, Павлику, моїх синочків!
— Хіба одного,, бо другий не твій,— відповів

байдуже.
— Мій, мій, обидва мої! — схлипувала, заливаю

чись сльозами.
— То іце колись побачимо...
— Мої, мої! Тільки верни мені їх...
Дарма, Павло був непіддатливий. Його тверду 

відмову скріпляла думка, що він робить все це на 
користь і її дитині. Тоді жінка стала шукати помочі. 
Ходила до сусідів, до вчителів, до батюшки, а його 
й це тільки сердило. Не витерпів одного вечора, 
сказав їй твердо:

— Не шукай дітей, бо лишень тратиш даремно 
час та занедбуєш хату. Я не ворог твоїй дитині, а тим 
більше своїй. Хлопці здорові, веселі, в добрих руках. 
Прийде час — я сам їх привезу. Тобі тяжко без них, 
мені теж не легко. Але так треба.

Бідній жінці не було вже чого казати. Вона вмов- 
кла, схилила сумно голову і, як могла, вгамувала 
своє горе. Потішала себе одною думкою: Павло 
зробить те, що обіцяє.

Довго очікувана матір'ю днина надійшла. Після 
шести років, коли дітей треба було записувати до 
школи, привіз їх Павло додому. Дружина, вгледівши 
Павла з двома хлопчиками на возі, вискочила мерщій 
з хати, кинулась обнімати і цілувати дітей.

— Дорогі ви мої, мої найдорожчі!
— Пізнавай тепер, Ірино, котрий з них твій,— 

шепнув Павло на вухо і усміхнувся.— Колись, як 
вони були ще крихітками, я не міг розпізнати.

Жінка тільки руки заломила. Перед нею стояли два 
хлопчики одного росту і дуже подібні, до того ж в 
однаково вишиваних сорочках і в однакових штан
цях. Глянула їм в очі, а вони карі, мов терен. Глянула 
на їх волосся і аж за серце вхопилася: в обох таке, 
як у Павла, чорне, ніби вугілля, а личка рум'яні
і весело усміхнені. Ірина заніміла.

— Ну, соколики,— гукнув Павло весело,— при
знавайтеся мамі, хто з вас Сидорко!

Як тільки відгукнувся один на своє ім'я, вхопила 
його мати на руки, залишила чоловіка з Петриком
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на подвір'ї і побігла до хати. У Павла защеміло серце. 
Взяв він Петрика та, притискаючи міцно до грудей, 
і собі попрямував у хату. Там глянув на жінку, по
хитав сумно головою, і вона зрозуміла все. Схаме
нулася, та було пізно.

В наступні дні Ірина старалась не робити ніякої 
різниці між дітьми, і все-таки їй не вдавалось. За 
Сидором біг її зір, його першого шукала, коли десь 
зникав на вулиці, його брала в оборону і оправду
вала, коли з Петриком тягався за чуба. Так і в школі. 
Все хтось був винен, тільки не Сидор. Годувала, 
правда, однаково і навіть сердилась, коли Петрик 
чогось їсти не хотів і підсував Сидоркові. Та згодом 
побачив Павлів синочок, іцо мати Сидоркові краще 
яблуко пхає в торбину, як йдуть до школи, і біль
шого коржика дає, і частіш пригортає його та голу
бить. Тим часом Павло наче й не бачив різниці між 
хлопцями: обох по-батьківськи любив, обох брав у 
поле, на пасіку.

За рік, однак, побачив, що те, чого боявся віддавна, 
набирає щораз гостріших форм, і надумав з тим 
покінчити. Коли хлопці були в школі, звернувся 
до жінки:

— Ірино, ти кривдиш не мою дитину, а свою влас
ну. Віддаючи Найданам хлопців на виховання, на
звав я Сидорка Петриком, а Петрика Сидорком.

Дружині мовби ніж в серце хто всадив.
— Бузувіре, лютий бузувіре! — крикнула голос- * 

но, впала на ліжко і розплакалась. А ще як згадала, 
що цілий рік більше серця і уваги віддавала не своїй 
дитині, то й межі не було її розпачеві. До пізньої 
ночі сиділа в головах Петрика, до безтями його 
цілувала і прегірко собі дорікала над сонним хлоп
чиною.

Другого дня спостеріг Павло у жінки переміну. 
Всю увагу звертала тепер на Петрика. Так минув ще 
один рік, і хлопчики перейшли до третього класу.

Між собою вони не ворогували, а Петрик, бачачи 
поведінку мами, навіть ще більше полюбив Сидор
ка, хоч і відчував інше ставлення матері, теж мовчав 
і нікому не жалівся. Та коли побачив, що вона за 
Петриком і світа Божого не бачить, прийшов раз до 
батька, обняв його за шию і прошепотів крізь сльози:

— Татусю, мені здається, що моя мама — не моя 
мама.
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Павла затрясло. Ухопив хлопця за руки, крикнув 
на цілу хату:

— Ні, ні, Сидорчику! Це неправда. Твоя мама — 
рідна, рідна мама!

Ірина розгубилась і не знала вже, у що вірити. 
Її непевність скріпили Павлові слова:

— Якщо так, Ірино, то й до самої смерті не дові
даєшся тепер, котра дитина твоя, а котра твоєї 
сестри. Шануй тому і люби їх однаково...

Промчались літа, і страшна біда спіткала рідну 
землю: гітлерівці напали. Петрикові і Сидоркові 
минув тоді 18-й рік, пішли вони захищати Бать
ківщину. Вернувся ж додому тільки один. Другий в 
нерівнім бою чесно склав свою голову.

— Тепер я тобі скажу відверто, котрий з них заги
нув, а котрий повернув: твій чи твоєї сестри,— ска
зав Павло Ірині на самоті і гірко усміхнувся.

— Ні, не кажи!— крикнула Ірина, заламуючи 
руки.— Не кажи!..
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