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1 .

— ...Мосьпане гетьмане Богдане! Дозвольте мені 
лишитися з * вами на дискретну розмову,— попросив 
Іван Сірко Хмельницького одразу по закінченні корот
кої наради, що відбулася після розгрому під Корсунем 
основної польської військової армади.

— Дискретну? — пильно оглянув гетьман натомле- 
ним поглядом свого полковника.— Лишися, хоч часу 
в мене як кіт наплакав,— і поглядом показав решті 
залишити їх на самоті.

Поки старшини зморено, неквапом зводились з місць 
і виходили з гетьманського благенького намету, молодий 
кошовий Січі Запорозької, тепер полковник над січови
ками, продовжував сидіти, заклопотано обдумуючи свою 
наступну розмову з Хмельницьким. Ніби ж знав його 
полковник Іван Сірко і зі спільної, не так уже й давньої, 
участі в Тридцятилітній братовбивчій війні Європи за 
Фландрію, і з початку теперішнього рушення на шляхту 
і магнатів, але разом з тим вже й не знав: під Жовтими 
Водами пан Бощан був іншим до нього, не таким, 
як отут, в Закорсунні...

«Чи погром отих пічкурів змінив його, чи він лише 
вдавав із себе доступного раніше?» — роздумував Сірко, 
дивлячись, як гетьман, смокчучи люльку, гарячково став 
міряти намет, ніби забувши про все на світі.

— Здогадуюсь,— почав Хмель, коли вони лишилися 
врешті самі.— Ні ти, ні Максим не можете простити 
мені кількох речей: затримки війська отут, спілкування 
з ханом та Тугай-беєм, передачі татарам Шембека, 
Сапеги, Чернецького, обох гетьманів, графа Синявського, 
отого глухого плюгавця Донгофа та Кшиштофа Пшиєм- 
ського, як і закладництва Тимоша. І ти перший...— 
чогось не домовив він, роздратовано тикнувши п’ястуком, 
в якому була навикло затиснута люлька.

— Передусім, гетьмане,— поспішив, мов у гарячці, 
виказати наболіле Сірко,— не маю сили і вмінь стояти 
в лаві разом із бусурманами, які одвічно нищили та й 
нищать, наш народ, плюндрують край.

— Помітив те, лицарю,— глибоко зітхнув, аж схлип
нув гетьман,— але дійшов висновку, що краще нам стоя-
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ти в одній лаві з бусурманом, ніж дозволити йому вда
рити нам у спину. А до того ж тепер уже гаразд і не 
пізнати,- хто більший бусурмании: чи хрещений лях, 
чи нехрист татарюга, бо лях нині зчаста набагато бусур- 
манніший за найгіршого бусурманина. Отож на нього, 
більшого, ми й пішли, а в меншим і пізніше якось упорає
мося,— спинився він, щось пригадуючи.—- Дякую тобі 
і січовому товариству і за великошшічні бойові сукцеси, 
і за взяття Криниці, і за спорудження отих опудал, за
валів та ям у Княжому байраці під Жовтоводами, 
і за ваші з Максимом бардзо доречні канави та все інше 
тут, під Корсунем, бо таки опригодило воно нам неабияку 
вікторію,— оживився спогадливо гетьман і припалив 
до свічки люльку.— Я думав неоднораз уже над тим, і коли 
б була твоя ласка та дав ти згоду і допоміг, то я поставив 
би полковником над свавільними січовиками-козаками 
свого чигиринця-запасника Петра Дорошенка, а тобі дав 
би, як генеральному і досвідченому, полк пішців, що 
прибувають до нас плавом тепер, бо поцінюю і твої до
речні поради у сукцесах, і вміння орудувати. Подумай 
про те наодинці і допоможи мені,— затягся гетьман 
димом і допитливо подивився на молодшого соратця.— 
Не можу ні промовчати, ні применшити того, що ми вже 
скористалися твоїми і кмітливістю та тямком у вікторії, 
і вмінням та хистом малими силами брати участь у вели
ких сукцесах, бути зверхником над козацькою юрбою, 
але те, що ми започали щасливо і на що підняли наш не
щасний люд, само по собі більше за кожного із нас зо
крема і за всіх разом, бо всенародне!

— Коли я маю здати січовиків Дорошенкові і що маю 
робити з собою потім? — зітхнув Іван Сірко, зводячись 
з бічної лавиці, на якій щойно сидів на раді разом 
зі старшинами.— Не ремствую, гетьмане, бо зовсім бай
дужий, не пнуся ні в стратеги, ні в полководці, а й, пере
міщений та настановлений над отими «плавниками» 
з волості, не менше заподію справі, до якої ми присту
пили,— почав набивати тютюном і собі файку Сірко. 
«Про мою поїздку на Січ, видно, він і слухати не за
хоче»,— пронеслося в його голові.

■у То одразу й здавай, Сірку,— обрадів Хмельниць
кий тим, що все так легко і по-його вийшло, хоч десь 
глибоко в душі і налякала його ота незапёречна, ніби 
аж радісна згода Сірка на передачу кращого січового 
полку Дорошенкові.— Думаю, розділите навпіл полк 
Кривоносових пішців і кіннотників; він лишиться з верш
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никами, а ти з пішцями та гаківницями, бо завеликий 
він у нього і невигідно різнорідний. А вже розділившись, 
підете промишляти доокруж, як пропонували на раді,— 
чогось прихованого недомовляв, як здалося Сіркові, 
Богдан Хмельницький.

«Боїться мене бачити над січовиками,— вистрелило 
в Сірковій голові,— чи не має кого поставити над сві
жими покозачерцями — з кілками, ціпами, з вилами 
та косами? — відгадував гарячково він.— Мабуть, дійсне 
і перше, і друге...» — припустив, хоч і не був певен 
у правдивості оцього висліду...

Гетьман, видно, завважив його сумнів і мовив:
— Вірю, зможеш пішців і в бій повести краще 

за молодика Дорошенка, і ошатити, і використати, як ні
хто із нас, та й оконити когось із них, коли буде потреба, 
не забаришся. Хочеш ще щось сказати? — помітив, по
зіхнувши в кулак, гетьман, що співрозмовник навмисне 
розтягує викресування вогню.— Слухаю тебе...

— Зауважив сам і знаю від своїх вивідців, що отой 
пічкур-шляхтич Смаровський, з яким ви всує забагато 
трактуєте, гетьмане, має звести вас зі світу. Обережно 
плете змови і підбирає до них зглядців-спільників серед 
старшин. Звертаю увагу вашої милості на те, що він є при 
вас, як і отой колишній Радилінський, що приходив 
із Крилова в Кодак, вивідувач і шпиг, а не посланець,— 
вирішив іти нарешті Сірко з гетьманського намету.— 
Бувайте!

— Ходи здоровий! Помислю про це,— сказав якось 
притишено Хмельницький.— Вродливе і гарне — так же 
корисливе, як і суто корисне,— послав він навздогін 
загадку, хоч говорив її більше, мабуть, для себе — 
для оправду й розради.

...Надворі вставав стишений, аж мовчазний, настоя
ний на духмяних травах та білопінному пелюстковому 
цвітінні садків травневий ранок. Розкидано і сиротливо 
то там, то тут догорали по ще сонних загравах вогнища. 
Неймовірна темінь Горохової Діброви була острашливо 
насторожливою і такою густою, що ніби аж затоплю
вала все навколо непроглядними туманами і димами, 
що змішалися в нероздільність. Опітніле і наморене тіло 
ласкаво і приємно освіжав ранішній протяг-свіжак, обду
ваючи Сірка благодатною прохолодою. Втомлену свідо
мість лоскітливо дурманили татарський шабельник, 
чебер-чебрець, вовкун, натягач, чорнобиль і молочноцвіт- 
тя садів, дратували груди ніжністю росисті материнка,
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спориш, тонконіг, нечуйвітер, росоплач, молочай та боро
дай...

«Не любить мене гетьман, як і Максима,— зітхнув 
утомливо й глибоко полковник, простуючи навпомацки 
до приготованої джурою постелі в повозі, на пахкому 
торішньому сіні.— Недолюбляє, але терпить»,— отак же 
помацки поліз він, перехрестившись, на пухову трофейну 
перину, під бурку-вівчуг — вовчу шубу. Ще якийсь час 
лежав мовчки у блаженстві і чомусь згадував отого 
колишнього султанського посланця Хому Кантакузю 
з підручними, що під виглядом купця організував, 
як прелегат, тоді в Азаці змовний супротив козакам 
та різанину.

Згадав лише натимчас, бо духмяність, густа темінь 
і втома брали своє, і Сірко, не помітивши й коли, немовби 
провалився крізь землю, заснув. Тільки мить якусь йому 
ввижалися в тумані білуваті води Азака-Азова в кучеря
вих вижмурках і осокувато-тугих переливах, над якими 
у розпеченому вогнищі неба закипало літнє сонце, а зо- 
біч скнів і ржавів, мов підпалений, під повислим серпан
ком безконечний степ. Тільки на мить, бо тут же і зникло 
все, не знати як і куди.

Натомість за якийсь час побачив у сні спершу отого 
серебреника Андрія Тимфу, на якого, що град, сипалися 
срібні лускаті шеляги-тимфи1, а потім із ним зустрів 
і гетьманового писаря Самійла Трача-Зорку. Самійло, 
щоправда, лише показався — в благенькім одязі і по
столах; за ним зразу ж привидівся отой переповіданий 
вавілонський чи, може, сузький бучний людський шарва
рок, велетенська брама-іштар та кровожерний, подібний 
до Яреми Вишневецького чи до Л аща, римський прокура
тор після розп’яття Христа — Понтій Пілат, а обік нього 
в золоті й парчі великий іудейський синедріон та казково 
й небачено оздоблені квітами сади Ірода Великого, 
римського ставленика під наглядом — кого б ви дума
ли? — самого протоотця гетьманового Федора, знаного 
до посвяти на Січі як Барила за його кадубний голос...

Сон на тому не скінчився, а якось перескочив на Васи
ля Томиленка, чигиринця, що був і сотником на Січі, 
і кошовим, а став якось разом чигиринським полковни
ком і оіозним, а потім перевтілився, уже не знати й як, 
на Саву Кононовича — переяславського полковника

1 Тимфа — грошова одиниця, що існувала на Україні всередині 
XVII ст.
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й разом ніби кошового. Та дивним для Сірка в сні було 
не те все, а інше, не знати чому і відтворене. Бо нагло 
привидівся граф де Брежі, і не десь там — у наметі на 
Січі, що і собі перевтілився в розкішні королівські покої 
Версаля під Парижем...

Потім пішло і поїхало: показався його екселенція кар
динал Джуліо Мазаріні з тонзурою, розбурханий Дюн
керк з п’ятитисячною фортечною залогою, франкський 
генерал д’Аве, що загинув при штурмі твердині на 
каналі, який перетинав місто бастіонів, розрив високих 
і неприступних доокружних мурів по вибухах, дощ стріл 
із круглих і чотирикутних веж, чимось подібних до поль
ських у Гдині...

Та найхимернішим було в цьому сні те, що Мазаріні 
зненацька перевтілився в отого корсара-гранда сеньйора 
дона Базіліо Хуана де Падільо, коменданта форту Ревер, 
що, зрадивши іспанцям, допоміг козакам взяти і свій 
форт, і форт Мадрик, приставши до лав козаків. Він же, 
де Падільо, у сні чомусь стояв велетнем перед загравним 
полум’ям підпалених вітряків, що горіли свічками 
на пні, освічуючи згори уже знеможений Дюнкерк... І тож  
треба отакому приснитися?!.

...Радо виділив Сіркові за наказом гетьмана новопри
булих пішців Максим Кривоніс, тішився й Петро Доро
шенко, стаючи на чолі січовиків, хоч ті й ^ремствували 
аж як. Зате Сіркові боляче було розлучатися із запорож
цями, але не міг він без співчуття дивитися на отих 
свіщопокозачених посполитих у новому полку. Бо рвало
ся його серце із жалю до них, голодних і переважно 
босих та розхристаних. Новий його полк за своєю чисель
ністю фактично не був полком, а заледве півполком, не 
мав територіальної назви, як інші, бо складався із сіром- 
різнозібранців, в основному слобідчан, і перебував у ста
новищі ніби запасного гетьманового, тому й називався 
в жарт пригетьманською старшиною «Подай-біжи-вер- 
нись-стій».

Отож Сірко одягав і ошатував його, годував і ділив 
на сотні, вчив володіти зброєю, а не кіллям, часто 
на ходу ведучи в бій у супрязі із Кривоносом. І де хитро
щами, у яких Сірко був неперевершеним умільцем, 
а де підступай, де діяв чутками та обводними штуками, 
а де навіть і згамзованими опудалами спільників-татар 
або неймовірною коршунською раптовістю той його 
полк звільняв міста і села, падаючи на ворога, як Божа 
кара з неба.
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Прокотилася про нього слава спершу від Ладижина 
до Бершаді, а потім від Верхівки, Олександрівни аж до 
Умані та Брацлава, Тульчина і Вінниці. І доки Сірко 
зі своїми п’ятнадцятьма сотнями, без сотні вивідців і пів
сотні гармашів брав у ніч під святе Одкровення шаленим 
двобічним приступом Вінницю з її дубовими бастіонами, 
а новоосвячений пастир України, гетьман, слав послів 
на сейм,— кривоносівці під Махнівкою наголову і дощенту 
розбили надвірні хоругви Яреми Вишневецького.

Гетьман Хмельницький, наслухавшись від Івана Богу
на про орлів Перебийноса та Сірка, а паче всього про 
успішні вікторії останнього, дивувався. А коли по взятті 
Іваном Сірком та іншими Вінниці сотник тоді ще геть
манового дознавального відділу Гнат Турлюн доповів 
гетьманові, що Сіркові сотні, за винятком окремих піша- 
ниць, уже оконені і озброєні,— той не повірив Турлю- 
нові й грізно повелів і Кривоносові, і Сіркові (що саме, 
нагло взявши здвобіч Бар, спішно прямували до Кам’ян- 
ця-Подільського) негайно вернутися під Махнівку для 
спільного походу з полковником Книшею на Білу Церкву 
і Пилявці.

Гризли себе й чухали, досадуючи, потилиці обидва 
відчайдухи-полковники. Адже втрачали видимі можли
вості наступати далі і навіть обурювались отим ніби 
аж безглуздим гетьмановим наказом, але ослухатися — 
бо міг за те й на горло скарати! — не посміли. Поясню
вали собі те безглуздя чимось їм незнаним...

Боліли й судомились у Сірка руки після побоїщ, мозо
лями взялися долоні і обросли поволі шкарубкістю, 
стали геть великуватими ноги від вершнику в ання... 
Довго носили козаки приполами землю на могили полег
лих... Гримів і гучав кадубний голос отця Барила 
над жертвенниками...

Таки під Махнівкою, серед неймовірно бучного шар
варку людського — піших і вершників, посполитих 
і охочекомонних, Іван Сірко радісно і аж здивовано 
зустрів два полки Шумейків-Черкашиних із донськими 
січовиками, котрі осіли в Новочеркаській станиці зай- 
манщиною по отому рідному і йому «азовському сидін
ні» : батька Семена і його сина Андрія, і полк таки донців 
під орудою наказного отамана Якова Пія, яко^о знав 
ще з Хортицької Січі, коли той прийшов проводжати мос
ковського посланця з Криму — Дворянинова. Тоді хан 
плекав надії на українське підданство. Не вийшло з того 
підданства нічого, а теперішній хан теж гріє в серці
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думку про той час, коли зможе скинути дорогі ронди 
Високого Порога зі своєї уярмленої шиї...

Старий Шумейко на радощах від несподіваної зустрічі 
вішався Сіркові на в’язи, а Пія йому підвели зовсім змуж
нілі вже неждано-негадано і якісь не подібні до себе 
обидва Разюки — Степан і Фрол. Сірко так розчулився, 
як побачив їх, що аж клубок у горлі мусив проковтнути, 
бо був і серцем,* і душею прив’язаний до старого Тимоша- 
батька, особливо до покійного, скараного в Москві Івана, 
свого побратима...

Та найзворушливішою, а разом і якоюсь прикрою 
чи й аж болючою була для Сірка зустріч зі своїми: із своя
ком — Софіїним братом, з отим колись сатанинським 
Даньком, а тепер свіжонаставленим отаманом, плескато- 
лицим Данилом Гундою, що надзвичайно був подібний 
до покійного батька Кривошапки-Гунди, та ще з Останком 
Говдею.

Свояк Данило, отакий же, як і був, самовпевнений 
і блудослівний, кланявся Сіркові від своєї молодої дружи
ни Марини, від матері Мотрі, від його, Сіркової, дружини 
Софії та побратимів Артема і Сабрі, від їхніх жінок 
Мокрини та Христини — паній на всю губу, вже не 
в серпанки на головах, а в кораблики і кунтуші з позу
ментами ошатнених, нарешті — від рідних і дорогих 
над усе синів Петра і Романа та доньок Марійки і Ярин- 
ки. Хоч Сірко й здогадувався, що свояк у тих поклонах 
чимало йому прибріхує, проте тішився, бо, поговоривши, 
ніби вдома побував, ледь стримуючи в собі хвилювання 
удаваною грізністю і озлобленістю...

— А дядька Левка, дядьку Іване, вбито, і тіла його не 
знайдено,— вклинився, ніби обухом вдаривши Сірка, під
літок Остапко Говдя, племінник і джура покійного Кошо- 
венка, плаксиво звернувшись до полковника.— Мабуть, 
вибухом рознесло їх під Хуторами, бо спершу я бачив 
їх, як відбивалися, а потім нас відтиснули драбанти 
і навіть гналися, то Зорян мене врятував. А по наскоці 
полку Богунового я вернувся на те ж  місце, та скільки 
не шукав, не зміг знайти ні дядька, ні його коня,— зовсім 
розридався молодик, уже не стримуючись.— ...Дядько 
Богун знає, де їх убито бомбардою, але мені не каже,— 
додав він оскаржливо згодом,— то, може, вам повість?

— Ти не нюняй і не слини тут! — нагримав злобливо 
на юнака Данило Гунда, ображений, що той перебив 
йому домовитися зі знакомитим свояком про прийом 
у Сірків полк і його ватаги і самого Данька в числі трьох
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сотень слобідчан-доброхітців — не лише з Мерефи, 
а й із самих аж Стародуба, Севська, Конашівки та Обо- 
яні.— Кум твій, тепер острогозький полковник, Іван 
Дзиковський просив прийняти їх,— помітив Данько на
суплену невдоволеність свояка.— Переказував тобі, 
зцо в слобідських землях великий неспокій — рокош, а Ту
гай-бей за відданого йому тобою шляхтича Синявського 
взяв двадцять тисяч червінців викупу, насміхаючись 
із тебе. Велів ще переказати тобі, що генеральний осавула 
Дмитро Радан очолював погроми в маетностях і Потоць- 
кого, і Вишневецького і вже очистив від ляхів геть Черні
гів та Стародуб... То Чіл приймеш моїх доброхітців? — 
спитав уже після мовчанки у Сірка Данько, пережива
ючи, бо пообіцяв їм те дорогою, хвастаючи.

— Тим відають генеральний і полковий обозні, а не 
я,— відповів Сірко, стримуючи у собі гнів на Данька 
і одноразово жалобу до вбитого Кошовенка.— Прийми, 
Боже, раба твого Левка,— перехрестив він себе розма
шисто.— Пухом земля йому, лицареві,— зітхнувши, по
дивився він, щось думаючи своє, ще раз на Остапка 
Говдю.— Скажеш своєму сотникові Троцькові і полков
никові-обозному, хай відпишуть тебе в мої сотні,— 
звелів Орищиному синові, в жалобі звісивши голову...— 
А тебе,— подивився злобливо на свояка Данила,— коли 
згодяться обидва обозні на твоє прохання, прийму, але 
сваволі твоєї терпіти і найменшої не буду,— і пішов 
сосновим та березовим субором від гурту.

— Міг би й наказати їм,— аж скреготнув Данько 
від образи на свояка.

...Уже відбілопінила весна і в махнівських городах 
та під хатами, і на гнилоп’ятських луках, коли Сірків полк 
зупинився на узліссі. Просто неба відпочивали козаки. 
Буяло повінню зело. Вся природа ніби мліла під залив
ний пташиний шемріт, а оті зела густих лісних трав 
по теплих дощах п'янили і дурманили козаків пахощами.

Скубли свіжу травицю воли і коні, жадібно рвали її 
кози і вівці. Громадились і нуртували, кипіли маревами 
в небі бескиди хмар, нагадуючи собою то велетенські 
очервонені турецькі фески, то гостроверхі чорно-сірі 
обруднені ярмулки-скуфії ченців, що в якімсь ніби за
чарованім коловороті часто ховали шпарке пообіднє 
сонце.

І сущою правдою й дійсністю, як в отій приповідці, 
було те, що люди радувалися літові, а бджоли— цві
тові, бо метушилися в обнадіях і одні, і друхі^ішспішаючи



порати благодатну землю та уцілілі, не спалені ляхами 
домівки.

За якісь години на новому широкодолому місці биваку, 
яке розтяглосявдвобіч на ціле поприще, вже горіли вогні, 
над кабицями в казанках таганилася запашна щерба 
зі свіжої риби і в’юнів, щойно виловлених козацтвом 
у Гнилоп’яті, та із впольованих сайгаків, біля копиць 
сіна метушилися конюші. Не гаяли часу й знахарі, зіль- 
ники та цілителі, чистили, припасаючи, лікарські трави, 
відварювали мандрагору, напоюючи виваром поранених 
перед відправкою їх на волових повозах у далекі тили 
до Трахтемирова і Чигирина чи аж на Слобожанщину; 
клопоталися стельмахи, лимарі, зброярі, гармаші, пере
глядаючи, чинячи та посудячи повози, шори, човни 
і частини розібраних поромів, готуючи уже для Пиляв- 
ців бойові пробивні тарани, приступні черепахи, тяжкі 
балісти і похідні камнемети, в більшості відбиті у ляхів 
ще під Корсунем та пізніше.

Метушився увесь аж  завеликий тепер Сірків полк, 
і лише пан Іван, його провідник, натхненник і чільник, 
замість того, щоб особисто поїхати на вивідки в оті 
Пилявці, як думав і планував, послав туди ровту-загін 
на чолі із Гнатом Турлюном, а сам бродив узліссям 
як неприкаяний, ніби тікав від усіх і від себе, переживаю
чи ще й ще раз привезені виростком Даньком Гундою гри- 
зоти-новини про рідне обійстя під Мерефою, про дру
жину Софію, про дітей, побратимів та всю тамтешню, 
уже численну тепер челядь...

...Чималим селищем стала колись започата Сірком 
Артемівка. От-от із містом з’єднається. Розрослося і його 
обійстя біля Мжі, особливо завдяки постійним дбанням 
Артемових та Сябриних родин, а Софії все чогось не ви
стачає, все вона чимось невдоволена, як і теща Мотря,— 
огнівлена, озлоблена, аж підступитися до неї страшно.

В останній приїзд додому дивно і образливо пекло те 
Сірка, бо з полком справляється,— ба і з Січчю,— 
а з ними не може. Вони тоді не на жарт погиркалися 
із Софією, як ніколи ще, бо таки справді, видно, недужою 
стала дружина, аж вередливою, мабуть, не без помочі 
та під’юджувань тещі Мотрі, яку на шмаття роздирає 
маєтна заздрість і яка й при ньому пробує господарю
вати навіть у його покоях, а не те що в обійсті. І те ска
зати: Софія дійсно,— як обережно ото поскаржився йому 
побратим Артем,— хвора, бо ж і пізнати її, ще й надміру 
набожну тепер, не можна. Долучає їй недужі, видно,
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і отой протоієрей та дидаскал Вустим, що ледь не ночує 
в них, щотижня сповідаючи її не лише духовно, а мабуть, 
і тілесно, бо ж — диво з див — відмовилася лягти з ним, 
рідним чоловіком, в одне супруже ліжко, пославшись 
на слабість, чого досі ні разу не було.

Правду люди кажуть: лихо — як жінка тиха; біда, 
коли вона руда; та справжнє й непоправне горе, коли 
вона хвора,— згадав Сірко давній народний поговір, який 
вмліока визначив і вияснив для нього справжність 
їхніх взаємин із дружиною. І хоч згадалися йому й інші 
приповідки: батьки глядять дочку до вінця, а чоловік, 
як свою жінку,— до кінця, та, біда, як ото жінка блі
да, та лиха тому хвилина, в кого жінка — що калина,— 
вони не полегшили його розпачливого стану й настрою, 
а ще більше прирекли і усталили їх зачаєною від ото
чення таємницею.

«Вона таки дійсно розпишнилася в мене, як калина,— 
побачив він Софію вже вкотре в уяві.— Справжня пані 
бояриня!..»

...Ледь помітний путівець — і не путівець, а лише його 
присипана торішнім листям ознака — вився поміж 
субір’ям, між кущами ліщини, балчаками з водою. А дум
ки, згадки неслися нетрями у всебіччя навпрошки, і Сір
ко ледве встигав ЇХ притримувати, фіксувати в своїй сві
домості, осягаючи уявою і віддалі, і часи, і події, 
що спливали якимись ніби кадильними димками, як 
оті марева над кабицями, як оті хмаринки в небі.

По Жовтоводських і Корсунських довкружних боях 
і герцях, різанинах і переслідуваннях, особливо в Брац- 
лавщині, теперішня літня тиша здавалася йому ніби 
нереальною і навмисною. Відірвавшись зусиллям волі 
від думки про дружину і родину, Сірко кліщем вчепився 
помислом у гетьмана і його — тепер все старшу та знач
нішу й знакомитішу — генеральну старшину, яка все 
заповзятливіше лізла в оте «знакомитство» і все більше 
не подобалася Сіркові, хоч би й тим, що поволі займала 
місця вигнаного козаками польського панства.

Дратувало його хворобливо й те, що Хмельницький, 
як йому здається, не стримує і не осуджує тієї заповзят
ливості, що він, хоч і обережно, лід духовним наглядом 
невідлучного корінфського єпископа, свого духовника 
Йосафата утверджує нерівність між старшиною і про
стим посполитим, козаком, пнеться з допомогою прото- 
ченця Павла Грека — царського дознавача — до руки 
московського царя, ждучи від нього підтримки, сліпо
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слухає своїх підлиз, колишніх джур: банькатого Іванця 
Брюха, та Дем’яна Лисовця, чи й суддю, отого «гене
рального» полковника Силуяна Мужиловського.

<<Ні-ні! Святу правду люди кажуть, що до булави ще 
треба й голови,— знову подумав він осудливо про геть
мана, невдоволений його диспозиторським регіментар- 
ством.— А таки голови, бо чого ж оце ми стоїмо під 
оцими ПилявЦями, даючи ляхам оговтатись?!» Ходять 
чутки-туруси, ніби Богдана не перестають навідувати 
ляські посли, обіцяють: буде так, як хоче гетьман,— 
сейм обере вигідного йому і всьому українському пос- 
польству короля — Яна-Казимира. Тьху, та й тільки! 
Лише наївняк може повірити цьому. Ошуканство то, 
черговий обман підступної шляхти, намови прополь- 
ськи настроєної старшини, як і отієї для багатьох сум
нівної, а Богданом обожнюваної слічної Гелени.

Вечоріло. Врізнобій десь аж у Гнилоп’ятті в тиші кум
кали жаби, а там, аж у заобрії, мов у замежжі, дуговим 
ажуровим мостом висіла подощова чиста семипасмужно- 
поясна, як намальована, веселка. А таки намальована, 
бо тут же вона і зникла з очей, поманивши за собою 
сонце і натомість насурмивши у далині темною тучею 
небо.

На обрії, з боку Пилявців, вона стала підійматися, 
купчитися, раптово і загрозливо темніти. Її окраїни 
вумліока почали підкипати білуватою піною, а чорно- 
каглове черево стало відсвічувати гарячим, вогненним 
оранжем. Аж згодом отам десь, за Пилявцями, туча 
почала огризливо і гуркітливо гримати, поки не взялася 
випльовувати зі своєї пащеки в’язки вогненних бато
жистих блискавок, а ті — пороти на шмаття перелякане 
небо, освітлюючи купища чи то сірої вовни, чи дорож
нього похідного пороху під чистим оксамитом лазурово- 
ультрамаринової далечі.

Сірко, глибоко вдихнувши оберемок свіжого озонного 
повітря, оглянув ті загрозливо темні вежища, що на очах 
розросталися над його полком, зміряв віддаль до них, 
наказавши джурі, що з ’явився на його умовний свист, 
шукати його при потребі на хуторі, й понісся луками 
до розкиданих хаток удалині.

Фуркали і летіли безвісти з-під копит Велеса птахи, 
переполохані на смерть, а його, вершника, манили роз
биті в друзки вогненні блискавки в слюдяних шибках 
осель, манили обійстя, що, злякано близячись йому нав
стріч, озивалися гавкотом псів...
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У першім, що трапився йому, дворі полковника радо, 
хоч і мовчки, зустріла якась вдовиця, послужливо повів
ши коня в свою порожню стаєньку. За мить і сам 
він пішов за нею до хати. Потоптавшись перед порогом, 
сів ніяково і втомлено в ледь освітленому каганцем- 
сліпцем застіллі.

У хаті пахло свіжоспеченим хлібом, якимись травами 
та кукурудзяним солодом. І, поки він уплітав поставлену 
перед ним у мисці ряжанку, батуючи свіжого книша, 
а господиня слала йому чисту постіль на полику, гроза 
підійшла і в хутір, накрила його, як паполомою, темінню.

Сірко, смакуючи вечерю, прислухався до острашливих 
громихань і гуркотів грому надворі і невільно наглядав 
за господинею, яка, здавалося, не реагувала на все те, 
надвірне. Раптова нічна темінь тисла знадвору слюдяні 
шибки маленьких віконець, пнулася й пхалася до хати, 
погрожуючи затопити собою все в ній, і таки — хай 
і пізніше, як погасили світло,— домоглася свого: при
спала і Сірка в постелі, м’якій і теплій, духмяній 
від сіна.

Прокидаючись уночі то від гуркоту грому, то від не
ймовірної по тому тиші, постоялець чув, як не спала 
господиня, зітхаючи в другій половині хати. За віконцем 
кавуновою скибкою висів, що вартовий на бекеті, по
сріблений місяць і оксамитилось бузкове небо, а в хаті 
світилися дожовта вишкрябані молодицею лавки. Вже 
прокинувшись зовсім, Сірко бачив, як самоцвітно пере
ливався зі сходу на захід сріблоросий, чистий, наче 
скупаний, ранок і як лебеділа голубизною далина неба.

Не знати чому, але і на диво неговірку молодицю, 
яка, почастувавши гостя сніданком, підвела йому досить 
напашеного Велеса (у Сірка всі коні після Січі забобонно 
називалися Велесами), і її гребенястого задиристого 
півня, що погрозливо пірчав на Сірка серед табунця ку
рей у дворику, і віконниць, помальованих квітами, 
і гострого запаху кріпцю рано в хаті,— йому не хотілося 
лишати.

Тому, мабуть, так неспішно їв сніданок, усвідомлюючи, 
що сьогодні знову порине в буряну смертельну січу, і не 
знати, чи й вирветься з неї живим. Молодиця теж, 
видимії, не хотіла відпускати мовчазного постояльця, 
отакого короткочасного. Поправила, поки гість/ ускочив 
у сідло, довгу коневу гриву, благословила не словами, 
а доторком руки до їздця в дорогу та й повела поглядом 
так, що аж серце стислося в Сірка від жалю до неї.
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Хоч як дорікав собі Іван Сірко за те, що послухався 
гетьмана і не поїхав особисто на вивідини під Пилявці, 
постійний отаман його полкової вивідної сотні Гнат 
Турлюн зустрів свого полковника, як рідко коли, в повній 
всеобізнаності. З його оповідей гетьманові вивідці брати 
Клим і Марко Стасенки були тими вивідцями, для яких 
усе можливе. Від них він і довідався про польські регі- 
менти під Пилявцями і їхнє розміщення.

Слухаючи Турлюна, Сірко ніби своїми очима побачив 
і всю пилявцівську місцевість, і шанці в ярах та на луках, 
на яких, за наказом гетьмана, зі ставки в Білій Церкві 
Сірків полк мав діяти, і ляські свіжозібрані ровти 
від Старої Синяви та берегів Ікви.

Гнат Турлюн знав навіть, як надвірні королівські 
чи наймані війська можуть стати супроти них, під чиїм 
регіментарством вони будуть та якою зброєю володі
тимуть. Знав він і те, що Богдан Хмельницький, який 
по Корсунській битві віддалив від себе Сірка, послав 
дуже підданницького листа королеві Владиславові, 
що він, гетьман, отримав ще й цидулу від сина Тимоша 
з Бахчисарая, в якій той дискретно застерігає славетного 
батька від підданства жадібному ханові та від надмірних 
зв’язків з московитами-царедворцями; що отакого ж листа 
гетьман має від сенатора — брацлавського воєводи 
Адама Кисіля, який запропонував йому, гетьманові, 
покаятися, а в додаток прийшло ще послання від воєвод 
без воєводств Плещеева і Болхонського та щойно спе
ченого князя Хотмижського із запевненнями, що царські 
війська скупчено під Смоленщиною, але не проти ляхів, 
як просив гетьман, а проти невірних кримців...

Дізнався за ніч і день Турлюн і про те, що славні 
Нечай, Небаба, Кричевський та Йосип Глух успішно 
звільняють від запеклого Радзивілла не лише Київське, 
Чернігівське, Волинське, а й Смоленське, Мінське, Бере
стейське, ба й Новогрудське аж! — воєводства... Отож 
Сіркові став зрозумілим і приїзд воєвод царських — 
запахло смаженим!..

Взагалі, отой колись бідний і забитий хлопчисько 
Гнатко, що щасливо зустрівся Сіркові в лісі під Хирів- 
кою і сповістив його за наказом свого діда про наміри 
бузувіра і ката Самійла Лаща, тепер був зовсім вирост
ком, вродливим козаком, непересічним отаманом і сотни
ком, освіченим завдяки протоотцеві Гунашевському. Був 
не лише добротно ошатнений, на коні, а й наділений 
неабияким розумом та кмітом від природи.
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Його постійних розвідувальних послуг потребував не 
лише Сірко, а й навіть часом гетьман та інші чільники, 
коли брати Стасенки, гетьманові дознавачі, були від
сутні. А треба ж було вивідин і під Жовтоводами ще, 
і під Корсунем та Білою Церквою, і на Брацлавщині 
та Вінниччині, тепер оце і під Пилявцями, Не було ціни 
отим Гнатовим оповіщенням. Дорівнював Турлюнові 
в усіх якостях хіба отой, колись на Січі чорний, як халя
ва, корчмарів при служка Явтусь, вписаний у компут як 
Халява. Дорівнював він Турлюнові й у вивідній кмітли
вості, в охоронній та ощадній увазі до підлеглих козаків 
у своїй чоті, і у сміливості та відчайдушності у дворуч
ному, як і Гнат Турлюн та й сам Сірко, бою, у всіляких 
потужних сукцесних вигадках. За Явтусевою підказкою 
увесь полк Сірків майже тиждень уже не лише всіляко 
посудиться збройно, а й ошатнЮється опудалами з сіна 
й соломи, одягаючи їх у татарську та козацьку одіж. 
Оті опудала допоможуть — і неабияк! — узавтра і по
завтра козакам розбити вщент у півтора раза більші 
чисельно польські відбірні ровти і взяти великий полон 
кварцяників, небачено багаті, особливо рондні, збройні, 
кінні та шатні трофеї, більші навіть за покорсунські.

Неймовірно те, але й незаперечно, що і в Жовтоводах, 
і в Корсуні та Білій Церкві, і вже ось під Пилявцями 
і легендарний Кривоніс, і прославлені Нечай та Іван 
Ганжа, маючи навіть менші звитяжні успіхи, йіж оті 
Івани — славний Богун та Сірко, поклали на розгром 
шляхти значно більше своїх рядовичів-побратимів, а Іван 
Ганжа і сам наклав головою отут, у Пилявцях, тоді як 
обидва Івани досягли значних бойових успіхів, майже 
повністю цілими зберігши свої шереги завдяки штукар- 
ствам, хитрощам та спритності. Ні-ні! Вони не уникали 
бою, але вели його тільки напевне результативно, здо
бувши славу зачаклованих серед козацтва. А бій же то 
був — спаси Боже й помилуй!.. Світ, здавалося, загорів
ся, небо потемніло і закривавилося від нього!..

І Сірко, і Богун, не змовляючись, були одностайні 
у своїх успішних, як правило, маложертовних ратних 
діях і ніби змагалися, хто досконаліше обведе навкруг 
п а л ^ я  ляха-супротивника і меншими потугами до
можеться вагоміших наслідків у двобоях. Цінував це 
гетьман і одноразово остерігався, бо обидва «задирливо», 
як йому здавалося, і виклично вели себе і не в міру часто 
судили його дії в регіментарстві, особливо на радах 
і зборах"'при «знатних» і «старших».
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Заздрісна була йому, гетьманові, і шана до них козац
тва та поспольства, хоч обидва й були невблаганно 
суворими до підлеглих. Дивувало всіх ще й те, що, про
рубавшись у смертельних герцях від Жовтовод аж до 
Пилявців і омозоливши, наче підошвою підшивши, доло
ні обох рук, вони досі не мали жодної подряпини на тілі 
і тим збільшували свій сатанинський героїзм, поки не 
стали загальновизнаними характерниками, особливо 
Сірко, і в очах старшин, і в свідомості козацтва та 
поспольства...

2.
Стояла прохолодна політня пора, коли переможні ко

зацькі потуги, з боями взявши Старокостянтинів і Збараж 
та обійшовши — за викуп для оплати послуг Тугай-беєві, 
Калзі-султанові і Пін-азі — Львів, майже без супротиву 
досягли Замостя і аж Любліна. Досягли як герої і витязі 
на подив усьому світові! Нічого ніби не лишалося геть
манським лавам, як іти прямо на Варшаву і Краків 
і диктувати бундючним королятам і пихато-чванливому 
сеймові відповідну волю переможців, куплену по тер
піннях від визисків і знущань потом і кров’ю, життям 
численних тисяч визвольників в оцих сукцесах. Іти і дик
тувати — та й тільки!

Але сталося неймовірне. До штурму Замостя в Криво
носа, Богуна, Данила Нечая, Чорняти та Сірка все було 
заздалегідь старанно узгоджене, припасоване і зготов
лене, ба військо навіть відпочило. Додаткові полки на чолі 
з Небабою, Кричевським, Гладким, Іваном Нечаем, Гар
кушею, Кривошапкою та Микульським гетьман, як і ви
магала Мала рада, послав на Радзивілла, і ті зі сорока- 
тисячними місцевими повстанцями менш як за місяць 
часу звільнили від Литви Брагін, Лоев, Гомель, Річиці, 
Мозир, Туров, Пінськ, Берестейськ, Чечерськ, Брест, 
Рогачів, Бихів та Мотилів.

Отож, не боячись удару в бік, призначені штурму
вати Замостя полковники готувалися до наступу. Криво
ніс мав пробратися $з Чорнятою із-за річки Вепсі та її 
боліт і вдарити в леті на Суховолю і Ліпське, Богун 
з Данилом Нечаем — між Черничиним і Голобужем впу
сти на Меншин. Сітавець та Демковець, а Сірко, в свою 
чергу, бурею налетіти на Комарів і Лабунне, окличивши 
початок своїх дій гарматним пострілом як гаслом для 
загального наступу й штурму.
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Про якусь невдачу і мови не було. Всі три об’єднані 
потуги, не спиняючись, як наполіг ще не видужалий від 
поранення під Старокостянтиновим Кривоніс, мали врі
затися — за згодою і планом Хмельницького — клином 
у регіменти ляхів у Замості. В своєму резерві цього 
разу гетьман лишив Гирю, Демка, Морозенка, Глуха, 
Тетерю та Дорошенка і на віддалі — орду, звичайно, 
під таємним наглядом, досить навчений її поводженням 
дотепер.

Правда, як досконало і викінчено та виважено не 
розробив гетьман Богдан плану бою з ляхами на чолі 
із «периною», «латиною» та «дитиною», призначені іти 
першими на Замостя полковники, вернувшись у розташу
вання своїх залог, самочинно переінакшили Хмелевий 
план, не пішовши на ворога із Заболотців, Заставного 
та Вільхової спільною лавою, де їх ляхи, завдяки таємним 
вивідцям,' уже чекали, а вирішили тризубовим клином 
зненацька проколоти, розірвати чи й оточити з трьох 
боків найбільше огармачені польські охоронні застави, 
щоб потім уже — таки лавовим клином,— врізатися в 
Замостя.

Став у пригоді та посприяв цьому, противному для 
гетьмана, рішенцеві, приведений за дня Турлюном та 
Халявою полоненик. Сіркові своїм полком, у якому на
лічувалось завдяки приєднанню навколишніх селян втри
чі більше козаків, ніж визначалось, випало наступати 
в лоб досить укріпленим польським редутам. Отож, було 
та було роботи Турлюновій та Халявиній чатам у роз
відуванні, хоч місцеві повстанці їм і допомагали тут 
неабияк.

Полоненик повідав Сіркові, а через нього й іншим, 
що гоноровий пан Вишневецький, перегризшись із Ос- 
солінським, Заславським, Остророгом та Конецпольсьшйи 
із-за Карла-Густава, якого бажав бачити королем на міс
ці покійного Владислава, та не ставши, як хотів, ні подьг 
ним, ні коронним гетьманом, бо, окрім того, був ганебно 
розбитий Перебийносом, тепер зі своїми дуже поріділими 
надвірними жовнірами в баталію не стане. Отож і це 
врахували самочинці-полковники, а Кривоніс при тому 
навіть осмутився, що не зустріне в боях Яреми...

Бій почався на світанку одночасно, трьома зубами 
направившись на польські ще сонні редути. Сірко, ві
дірвавшись ще за дня від гетьманового резерву та орди, 
повів у наступ свій триполк із ліска, в який за ніч спішно 
передислокувався, бо той був ще й на горбі. З того ж
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горба його козаки пустили в долину на польські редути 
довгий ряд спарених оськами та обмотаних на матицях- 
втулках просмоленим прядивом і підпалених коліс, які, 
несучись покотом униз, лишали по собі стіну із чорного 
диму, докочуючись в розгоні аж у ляські, уже розладна
ні гарматними вибухами та набоямй редути.

По якомусь перетасуванні козаки услід отим вогнен
ним колесам, між їхніми чимало віддаленими дворядами 
пустили також підпалені, впряжені волами вози із сіном, 
під яким, був порох, і бідні нажахані тварини з несамо
витим ревом, все швидше і шаленіше, все освічуючи 
довкола, ломилися в польські авангардні редути, смер
тельно наполохавши і драбантів, і жовнірів, і коней.

Тривало все недовго, і в оте пекло, з того ж таки бірка, 
пустивши своїх пішців по обох боках, Сірко й повів буй
ною тучею кінноту із шаблями, арканами та списами. 
Гуркіт, грякіт, дике іржання коней, що бурею неслись 
на ляхів, покрилися перед ворожими редутами Сірковим 
кличем:

— Вперед, славні козаки! Смерть ляхам! На пере- 
могу-у-у! Я з ва-ми-и, поб-ра-ти-ми-и-и! Смерть кривд
никам нашим!..

Напуджені гарматними ядрами, отими вогнями, ви
бухами, димами, пожежами та осатанілими і збожеволі
лими волами ляхи похитнулися, коли ж зачули наростаю
чий неймовірної сили стукіт кінських копит — і зовсім 
показали спини. Однак втікали лише до першого кінного 
заслону. Надалі, як і в Кривоноса з Чорнятою та в Богуна 
з Нечаєм, бойовище набрало запеклої різанини. Значна 
частина Сіркових повстанців-пішців заходилася пере
озброювати і овершувати себе драбантськими та жов
нірськими кіньми й начинням, аж поки Сірко не спинив 
того і не повів усіх у наступ.

Точилася та різанина протягом усього дня, без будь- 
якого перепочинку, перемістившись нарешті під вечір 
під саме Замостя. Ворог залишив на полі брані купи 
людських і кінських трупів, ридванів, берлинів, карет, 
возів, повних вин, медів і браги, срібла й злотих для опла
ти драбантам і жовнірам, ядер, різної зброї і збруї, на
боїв, черед гов’яди, косяків осідланих і обезвершених 
коней. Три козацькі потуги зійшлися нарешті, оточивши 
півколом Замостя.

У наступні дні місто й зовсім було окільцьоване Сірко
вим, Богуновим, Нечаєвим та Чорнятиним полками, 
Кривоніс же подався на плечах утікачів на Люблін.

26



Чотири доби тривала та битва за Замостя, і лиш на п’ятий 
козаки зломили опір оборонців, знову захопивши тисячі 
полонених, табуни коней, майнові, скарбові та харчові 
припаси - трофеї.

На короткій раді-потрактунку полковники домовились 
так: передати орді полонених, відпровадити Хмельниць
кому із полками Чорняти і Нечая трофеї і правитись 
услід за Кривоносом. Та раптом отримали гетьманів 
суворий наказ: отаборитися для спочину потуг у Замос- 
ті й чекати його наступного повеління. Звичайно, і Богун, 
і Сірко, і козаки відчували смертельну втому. Але ж не до 
перепочинку було. Ворог повержений, йому не випадало 
давати час на те, щоб опам’ятатися. Настрій у полковни
ків і зовсім підупав, коли довідалися: гонець і Кривоносо
ві повіз веління негайно повернути свій полк до Замостя. 
Не лише в Богуна та в Сірка помінявся він аж-аж-аж, 
і у їхнього козацтва, та найпаче у місцевих повстанців. 
Ті, незважаючи на смертельну втому, аж ворохобно ви
магали в обох полковників вести їх на Люблін, Краків 
і Варшаву хоч і вночі, бо в багатьох із них домівки та 
родини були не лише під Любліном, а й далеко за ним. 
Чутка про гетьманів наказ Кривоносу повернутися з-під 
Любліна обурила всіх звитяжців аж до заворухи.

— Ганьба! Зрада! Глум!
— Гетьман злигався зі шляхтою!
— До дзябла шляхтича Хмеля!
— Кривоноса — гетьманом!
— Нечая!
— Богуна! Богуна-а-а!
— Ведіть нас!
— На Люблін!
— На Краків!
— На Варшаву! — вимогливо кричали юрби, купча

чись серед ночі на майданах і вуличних клинцях міста, 
що палахкотіло пожежищем, підпалене ще втікачами- 
жовнірами за поміч населення козакам...

Стривожені і гетьмановим повелінням, і настроєм 
козаків, Богун і Сірко спішно, серед ночі, подалися із 
джурами в Богданову регіментну ставку. По путі вони 
довідався, що з паном Хмелем тепер трактують гінці 
польського сейму, який конвокаційно зібрався на раду і 
обіцяє задовольнити гетьманову вимогу про призначення 
Яна-Казимира, а не Карла-Фердінанда крулем. Там же 
полковникам довірчо було сповіщено, що в помежжях 
Слобожанщини скупчилися чисельною силою царські
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війська під проводом воєвод Плещеева, Болхонського та 
князя Хотмижського, дарма що гетьман просив царя, хоч 
би для вигляду, стати стрільцями проти Радзивілла під 
Смоленщиною...

У ставці Хмельницький прибулих у північ полков
ників не прийняв, , порадивши через свого джуру пере
почити в чеканні аудієнції до ранку — приймав-бо слів 
царя Олёкшя, королеви шведської Христини і султана 
Магомета, які дійсно перебували в регіменті і по черзі 
трактували при гетьманові з генеральним писарем Ви- 
говським. Прибульці дізналися ще й про те, що орда під 
смолоскипами, не чекаючи дня із-за наближення байра- 
му, вирушила з понад десятьма тисячами переданих їм 
і ними полонених жовнірів та драбантів у Крим, із-за 
чогось геть пересварившись із султановими посланцями- 
перетрактовцями...

Наколотившись за дні, в обурі, злобі, наріканнях та 
смертельній зморі, Богун і Сірко, як снопи, поснули у го
стинній хаті, коли вже геть починало дніти, і проснулися 
пізно, розбуджені Кривоносом, що прибув під обід із 
Любліна.

— Пан гетьман після потрактовок та амброзій також 
спить як убитий, то ab irato — під гарячу руку не по
траплятимемо,— сказав Кривоніс полковникам, коли ті 
проснулися.— Зустрівся тут з Виговським і Зоркою, то 
звеліли чекати, докоривши, що ми самочинно порушили 
гетьманів рішенець під Замостям, а я подався ще й на 
Люблін,— потер він п’ястуком запалені довгим безсонням 
та димами очі.— Але переможців не судять, бо взяли 
ми і Люблін повністю, вважайте без бою, і всі доокружні 
замістя. Послав я, побратими мої, сповіщення про нашу 
звитягу твоєму, Богуне, улюбленцеві Сені Височану, то 
й він тепер радше підніме чорнорусинне Покуття при 
нашому спішному поході на Краків і Варшаву,— не сум
нівався Максим, що так воно й буде.— Близиться, брати 
мої, до кінця вивільнення русинів і не лише із-під ляд
ської, а й з-під литовської неволі! А це ж  наша Картагена, 
і в Замості та Любліні тепер її Рубікон,— чомусь аж 
захлинався при частому диханні він.

Богун і Сірко одразу помітили, що очі в Кривоно
са якось незвично світилися і блищали, а при розмові 
він чомусь прокашлювався, боляче проковтував слину 
і дихав так часто, ніби перед тим довго біг. Та й об
личчя в нього було якимось почорнілим і ніби постарі
лим. Пояснювали обидва полковники собі те утомною
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зморою і довгим неспанням, однак і поцікавилися, що 
з ним.

— Здибалась мені під Ліпським і Замостям перевдяг
нена в козацьке шаття чата підкуплених підісланців 
Яреми, то ледь із шістьма своїми охоронцями справився 
з нею, окаянною, а виявилося, що той загоник Вишне- 
вецькогобув зачумлений, то моїх побраггимів-захисників, 
опоївши оковитою, лишив тепер по виїзді сюди у лихо- 
манці-пропасниці, а сам чую лише велику втому,— 
засмутився тим спогадом Кривоніс.

— Як же то вияснилося та виявилося, що загін був 
зачумлений?— тривожно спохопився перший Богун.— 
Там же, коли так, все твоє військо за тиждень зляже, 
Максиме!

— Та, може ж, воно ще й не чума, а лише лихоманка 
якась,— знову прокашлявся прибулець, обтяжливо 
дихаючи.

— Добридень, пани полковники! — переступив поріг 
гостинної хати гетьманів посланець.— Пан Богдан про
сить вас небарно до себе на раду,— вклонився він пошти
во з порога і неспіхом вийшов геть.

За якусь хвилину Кривоніс, Богун і Сірко вже спини
лися в порозі просторої світлиці перед явно чимось не- 
вдоволеним гетьманом, що зустрів їх, мабуть, завбачливо 
сам-один.

— Кому добрий цей день, а кому й ні,— окинув зизом 
очей прийшлих полковників у порозі Богдан, відповівши 
аж згодом на їхнє добридень.

— Атож, саме так, пане гетьмане, нам добрий, а ляхам 
ні, то й ми так гадаємо, і твої потуги те кажуть і в Замості 
та Любліні, і аж на Березині та Пруті,— відповів від 
імені всіх соратців Кривоніс, без запрошення всідаючись 
на ослона під вікном і припрошуючи жестом руки до того 
обох супутців.— Ти, Богдане, здається нам, також, як 
і ляхи, не ділиш із нами тієї переможної радості, яка 
панує у вистражданому нашому війську та поспольстві, 
а шкода, вона варта того.

— Припини це діточе базікання, Максиме! — спалах
нув ураз господар, стримуючи в собі вибух гніву.— 
Скажи^краще, за чиїм наказом ти повів без погоди зі 
мною та старшинами свій полк на Люблін? \Іому ви 
змінили в поході на Замостя наш план наступу? Я що 
вам, бемулам, не гетьман тут уже?

— Сірків ось покійний настановця, пане Богдане, Іван 
Сулима, і на палі у ляхів будучи, говорив, що нужда
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і закони міняє, то і ми, його недостойці, з твого дозволу 
хай буде почуте, те тобі скажемо, бо керувалися ми не 
ad honores — честолюбством, а нуждою кінцево розбити 
і знести малими силами та жертвами останню велику 
фортецю ляхів, що таки і поталанило нам щасливо вчини
ти, а відтак, знано тобі, переможців не судять. Твої пол
ки — вірні тобі, вони успішно взяли Жовтоводи, Корсун- 
ську та Кам’янець-Подільську твердині, Пилявці і Бар, 
хоч ти, щадячи ляхів, і відкликав мен£, а Сірка ось від
лучив від запорожців,— таки незвично тяжко дихав 
Кривоніс, аж гетьман те помітив.

— Загалом кажучу, прийшла, бачу, черга й мені ска
зати, що твоє змудрене поступування ляхам та завбачливе 
загравання з царем і іншими, думаємо, повторить недав
ню долю Уота Тайлера у бриттів, і ми не можемо бути 
при твоїй особі його Боллами. Ти таємно і протяжно щось 
трактуєш через Кисіля та інших із ляхами, чекаючи ви
бору магнатами і сеймом «свого» короля, і забуваєш 
та не чуєш, що поспольство велить тобі спішно іти на 
Варшаву і садовити справді свого короля на трон не за 
згодою сейму та королят, а їм навперекір, ad libitum — 
на свій власний вибір, і почати нашу історію тепер ad 
tinea — з нового рядка та іншою мовою,— таки явно за
дихався Кривоніс, і Богдан, те ще раз зауваживши, сер
дито і клопітно заходив по світлиці.— Адже оте твоє 
зволікання тепер є ad absurdus — протилежно противне 
Катоновій мові про Картагену, яку ти мені повторяв, 
щасливо почавши із найважливішого за Вергіліусом — 
від Юпітера і за Гораціем — ab ovo — від яйци, піднявши 
та очоливши чернь. Не ти хіба,— тяжко дихав Криво
ніс,— казав за Цезарем: alea jacta est — жеребок кинуто, 
то не відкладай вирішення людської волі до грець
ких календ, яких у них, як відаєш, не було, бо і ти, і ми 
підемо ad patres — до праотців, і що тоді скажуть про 
тебе і нас не лише посполиті та козаки, а й діти та 
онуки?

— Вами, хворими, бачу, керує прецінь чорна кровожа- 
доба,— із усіх сил душив у собі гнів гетьман Хмель, 
гублячи його ще й ходінням по світлиці.— Нас нищить 
ab antiguo — споконвіку, Максиме, розбрат, а твої слова, 
можна трактувати ab hoc et hab hak — і так, і сяк, бо 
ви не справжні захисники у поспольства, а дияволові, 
ти і Богун — у черні, а Сірко — в розбещених січовиків, 
що заповзялися мене звести зо світу розбратом, як рече 
мій сповідник паноїтець Федір.
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— Отож і є. Він у тебе — мжиця й тля,— мов упік 
Кривоніс Хмельницького Федором,— він платно пере- 
вертна anhuis jn h e rb a— схована в траві змія із усім 
царським опійним паламарством, даруй за правду, якої 
не відаєш, мабуть, тільки ти в нашому поспольстві. Адже, 
заграючи аж так із царем, як запасним притулковим 
пристанищем своєї власної, даруй ще раз, персони, ти 
можеш занапастити наше поспольство і завести його 
у ще гірше, ніж лядське, уярмлення, бо підігріваєш листа
ми та обітницями не на жарт чималу надію і в царя, 
і в бояр та воєвод на хай і уявну, вигадану тобою, та лиш 
удавану сподьність у сув’язі нашого єдиновірства. Така 
гра небезпечна, Богдане! Я і мертвим з тим не по
годжусь! — таки явно задихався Кривоніс у обурі.

— Схаменися, окаянний, досить! — гримнув у стіл 
кулаком гетьман.

— Тобі не досить! Тобі — мало! Ти підкидаєш своїми 
хитромудрими, кажу, листами скалки і скіпки у вогнище 
всеяруської похітні, ти підігріваєш жагу і запал царя до 
його свавільних і довільних зазіхань! Я — кріпак, пане, 
брат отієї черні, на плечах якої ти виріс, і пам’ятаю, як 
ти виголошував, що поможеш звільнити її всю по Люблін 
і Краків, то тепер ти передумав уже те, чи як тебе розумі
ти? — уже лякав своїм виглядом і голосом Максим при
сутніх полковників і гетьмана.

— Ти, вільшанський Перебийносе, не глуши мене 
латиною, яку ти так полюбив, навчаючись по Скандина
вах та інших землях, наївшись там протестантства, забув 
зовсім, що andiatur et altera pars — слід вислуховувати 
і другу сторону. Прийшов до мене, як ото казав Пліній 
Старший: cum grano salis — з дрібкою солі, і глузуєш, 
кпиш та збиткуєшся, незважаючи на те, що я все-таки 
гетьман,— не голосом, а нутром кипів Хмель.

— В тому й cortex — корінь, вельмишановний, що ти 
наш гетьман і тобі сьогодні, чуєш, сьогодні, зараз, треба 
садити короля coram populo — прилюдно, відкрито і de 
piano — без жодних труднощів, бо завтра буде пізно, 
адже tarde venientum ossa — запізнілому лишаються 
маслаки! — вкривався потом у задусі Кривоніс не лише 
від щиррсті.

— Siste, wiatore! Statim! Спинися, похідцю, меце вчити 
і наставляти, як спудея шмаркатого! Я ж гетьман! І не 
клич мене, як хлопа якого, беззахисно оголити край та 
загнати рятівне військо у польську вершу. Я не хочу 
того! Не хочу, хоч би й тому, що того прагне султан,
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хан, шляхта і цар! І знамо ж  тобі, запальцю, що ubi jus, 
ibi remedium — де e захист, там є і право?

— Шляхта того не хоче, султан, пане Богдане, в зиму 
на тебе не піде тепер, бо в нього, як і в хана, починається 
байрам, та й цар на те не осмілиться, поки твої потуги 
в Малій Литві вмирають в побоїщах йому на вичікуваль
ний зиск! — не голосом, а клекотом говорив Максим.

— Навбач, воно ніби так,— спинився в ходінні геть
ман,— а хто знає, як буде насправді? Плещеев, Болхон- 
ський і князь Хотмижський уже під Слобожанщиною, 
а Тарасенко зі Стародуба сповіщає, що і Шереметько 
вже в Орлі і під Дебрянськом полком став,— явно на
магався погасити сварку Хмель, гнучи своєї.

— Можеш доводити нам, пошанний вельможе, хоч і до 
завтра свою заперечу, але ми будемо, як і все поспольство 
тутешнє та січовики, стояти на тому, що тобі слід негайно 
іти на Краків і Варшаву! Твоя поведінка, пане гетьмане, 
ще раз кажу, така саморуйнівна, що їй прощення немає, 
бо нівелювання, запобіжне звивання аж до гендлярства, 
завбачливе наперед ошуканство противників-сусідів ви
користається ними за поданими тобою псевдонадіями як 
приводи до допустимо можливого, а в цьому мусить бути 
ясність нашої незалежі для всіх сусідів, і тільки!

— Ненависть, Максиме, краще їсти холодною, кажуть 
старі люди,— знову міряв гетьман кроками світлицю.

— Твоя гра — непотрібний на днесь ризик, Богдане! 
Її прокленуть наші діти і онуки. Адже обсіли тебе марюки 
і мацалапники, і ти, як мачухівну, спробував ще малим. 
В тебе на руках жіночі манжети, неначе наручники! 
Не йти за розбитим ворожим військом наглядом і нагін- 
цем негайно нині в Польщу — невіжництво і безум! Ко
зацтво тепер в такому надихові, що й гори зверне на 
своїй путі!

— А харчуватись чим військові взимі? — знову озло
бився гетьман, викрикнувши.— Вам легко судити мене, 
а де харчу, питаю, брати будете?

— Харчуватися будемо, гетьмане, попашно, як ляхи 
харчувалися, граблячи нас сотні років, і ти не бештай 
нас, не шукай приключів, не напускай полуди нам на очі, 
бо тепер, як ніколи, наруч — з руки доконати нам ляхів, 
а там сяде курка в гніздо і без покладу, як їй припече, 
так і сейм під примусом в тебе, переможця, похіп твого 
короля прийме! — уже хрипів Кривоніс.

Полеміка навколо наступу між розмовцями то стишу
валася, то переростала в посвар, і гетьман, сівши врешті
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за стола, зриваючись на фальцет, як Максим згадав йому 
Гелену, викрикнув:

— Лемент чорнорадним напхом зчинили у Замості, 
переінакшенням наглим напоумилися поставити мене як 
чуперадло в сподіяне собою, переобрати, як чільця, на 
пагубу людну! І надха вас, окаянних, не напала! Мерщій 
іди у вершу, бо запізнишся! Іди, бо ми рокош учинимо! 
Ах ви ж, шалені! Присяй-бо не маю більше терпіння 
до вас! — застукав раптом він під столом ногами, крив
лячись на лиці.— І яка ж пришлість жде нас, коли ми 
станемо не визвольними люду із ярма, а уярмлювачами- 
адверсорами в Польщі? Будемо як всі сусіди наші?! 
Думали ви над цим, божевільні, вступаючи зі мною в при
рік? На скінчу нашої мови наказую: верніть військо 
із Любліна в Замостя, вчиніть припин і спочин негайно 
всьому і ждіть мого наказу, а він буде таким: іти не 
в Польщу, а додому, на Київ!

Запанувала така тиша і так надовго, що аж незручно 
стало всім присутнім у світлиці гетьмана. Кривоніс 
дихав часто і сопів так, що шкода було його чути.*

— Говорив Овідіус, то і я скажу: aeternum vale! 
Addio! — Прощай навіки! Прощай! Бог і час нас роз
судять! — страждально звівся врешті Кривоніс із ослона 
і вийшов із хати, як п'яний, хряпнувши із усіх сил 
дверима.

— А нам на присмаку що ти утішне покладеш, пане 
гетьмане? Адже ти зрубав щойно сука, на якому сидів,— 
сказав згодом Богун, як почув тупіт Кривоносового коня 
і угледів у вікні, як летіла персть з-під його копит.— 
Максим правду тобі говорив, і ми є обоямі того свідки: 
іти не на Польщу нині — злочинно! Харч нашого вій
ська — в Польщі, до того ж воно тепер, як ніколи, зі 
зброєю і не на охляп оконене та орондене, не кажучи про 
його надих. Та й не в ньому річ тут, а в моменті!

— Не натягай, Іване, на свиню наритники! — гримнув 
роздратовано кулаком у стіл Хмельницький.— Наказа 
чули, то й виконуйте та ідіть прічки геть від мене! — 
скреготнув він зубами в нестямі, перекривившись від 
злоби на лиці.

Полковники, переглянувшись між собою, разом звели
ся з ослона і мовчки, не прощаючись, вийшли зі світлиці. 
Нічого не говорячи, отак зайшли й у гостинну хату, 
звелівши по путі джурам зготувати коней в дорогу, а по
тім, уже трохи уталашені та утанажені, ще й жахним 
посваром із гетьманом та страхом за, може, очумленого

2 А. Химко 33



Кривоноса, виїхали до своїх потуг, клекочучи в душах 
злобою, розгубою і жалобою.

— Оглух і осліп гетьман Бощан, за Геленою смертель
но знудившись, за її милощами, а вона ж — мокриця, 
гнида і більше ніщо,— прямо зірвав у Сірка з язика 
Богун, коли коні зі скачу перейшли при підгірку на ступу.

— То не.нага і не сором, коли людин хворий кохан
ням. Але ж коли б це був не гетьман і не в такий час,— 
обізвався у відповідь по роздумі Сірко*— Було б, кажу, 
ніщицею те, коли б не момент отакий...

І вже до самого Замостя вершники ні слова не про
мовили з-поміж себе, думаючи кожний своє, не відаючи 
того,що оте Максимове «Прощай навіки!» було дійсним 
і по відношенню до них, бо доїхати в Люблін Максим 
не зміг, зліг в селі під Замостям, потім сконав від чуми 
на радість Яремі Вишневецькому і на неймовірну жалобу 
Україні та, врешті, і самому грішному в тому рокованому 
моменті Хмельницькому.

Замостя зустріло вершників звіддалік траурними 
бовканнями із дзвіниць церковки і костьолу, а зблизь
ка — спільною громадською панахидою та літургійною 
месою. Простуючи вулицями й перевулками в осердя 
міста, гологолові прибульці, спішившись, бачили в путі 
стоячих чи наколінних міщан і козаків, в більшості пере
в'язаних на рукавах чорними стрічками та хустами 
у поминальних та подячних молитвах і за полеглих, і за 
переможців. Сіркові, Богунові, їхнім джурам якісь схим
ниці на ходу також пов'язали крепом передпліччя, а ко
ням — гриви.

Майдан у центрі був суцільно заповнений поставленим 
в накоління козацтвом, що вчинили і приїжджі. Відправу 
спільної панахиди і меси вели місцеві вікарії архієрея 
і єпископа, екзарх протоотець Замостя Яростин та 
ксьондз Єжи-Ізідор із почтами. Якщо поминальні молит
ви на честь полеглих у обох відправників були подібні 
і виділялися тільки мовами, то посилання у них — різні, 
бо протоотець Яростин у проповіді звертався більше до 
Покрови, а ксьондз Єжи-Ізідор — до Матки Бозки Чен- 
стоховської...

Завершилася панахида і меса вечором з'єднаним спі
вом торбанників, кобзарів і бандуристів, у більшості — 
сліпців: «Нам поможе святий Юрій-Змієборець і Господ
ня Мати»,— дзвеніло в Богуна та Сірка в голові ще тоді, 
коли вони втоляли козацькою поминальною сніддю ціло
денний голод на бивакові, вирішивши, що і супротиву

34



гетьманові вони не чинитимуть, але і йти із ним чи за 
ним послушно навряд чи йтимуть.

А в цей час видимо-невидимо правилося у різнострої 
валками українське поспольство на оті нічийні тоді за- 
йманщини, поромлячись удень і вночі через річища та 
ріки все дальше й глибше в так звану Слобідську Україну, 
що розливно розстелялася на північ аж до оліснених 
Лоєва, Пропойська і Дебрянська та розхлюпувалася да
леко за Курськ і Білгород на сході. Про якесь майбутнє 
ніхто з тих викітчан не думав, бо манило їх, хоч і тим
часове, все ж терпимо спокійне сьогодення, бо у біль
шості з них не було в житті днів без чорних визисків, 
знущань чи й смертельних ясирницьких небезпек та без
посередньої нужди в труді на своїй рідній, неймовірно 
багатій землі.

Правилися на схід разом з іншими й козаки із Сірково
го полку, не тільки ті, що мали намір селитися, а й скалі
чені в битвах чи й зовсім здорові, часто добре ошатнені, 
з кіньми та статками, кому поталанило, звичайно.

Правилися й у Київ, хто на прощу, хто на видовище 
лункодзвінної зустрічі переможців із стольним городом 
чи й зі шлюбним кортежем Богом даного гетьмана. Були 
й такі, що простували на Переяслав, на гетьманове бучне 
весілля, чи в Чигирин, який, на народне нещастя, став 
недорослою і вбогою історичностями столицею великого 
народу замість його древньої, вибореної в віках кров'ю 
і потом столиці — Києва. Не бракувало й таких, що пра
вилися на тимчасові зимові постої в подніпровські сели
ща чи на Січ, в запорозькі паланки, у Валуйки і Пере- 
волочну на торгові й обмінні майдани; одні їхали по надії, 
інші — по безнадії, безконечно довгими воловими і піши
ми валками та обозами з такими ж нещасними, як і самі, 
полоненими, з яких одні кінцево втратять там волю, 
стаючи статками інших, а ті інші її повернуть, стануть 
людьми на землі, ввіллються у січову братію або стануть 
господарями десь аж за Стародубом чи в Посейм’ї.

Осліплені ж у боях та в ясирах, вервечками підуть 
краєм співати людові рідну історію під бандури та кобзи, 
будячи в умах народних їхню пам’ять... «Бійтесь моли
тися Зужим богам, зневажаючи своїх, бо згинете, аки 
обри-авари, проклятими і забутими!..» — співатимуть по 
дорогах і шляхах.

Споконвіку було так: коли одна половина людської 
долі підіймається, то друга падає,— викуплені чи обмі
няні у Валуйках і Перевалочній ясирники стануть, як
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пощастить, хоч і бідними, все ж людьми, зустрінуться 
із рідними, коханими, а продані чи віддані їм у замін — 
попадуть на каторги, на пасовиська, слугами-рабами f 
в караван-сараї, в омурованому султанському Топ-Кале, 
опиняться в скотарських, галатських чи й інших юрмо- 
виськах знедолених, просіявшись, мов крізь сито, через 
головний базар Стамбула — Бадестан, і в більшості своїй 
там і сконають...

А немолодий уже гетьман,— коло нього й старші та 
знатні старшини, звичайно,— втішався тим часом спо
кусливими принадами-звабами вдвічі молодшої за нього 
любки-дружиюі, доньки мліївського крамаря, впивався 
медами, водночас і приймаючи уже в Чигирині дари, 
а їх посипалося йому — як із рога достатку: і від тран
сільванського пресвітлого князя, і від родовитих молдав
ського та волоського господарів, і від місяценосного 
кримського хана, і від неймовірно щедрого султана, як 
і від свейського короля.

На той час повернулися в Чигирин з Москви і Федір 
Вешияк та Силуян Мужиловський з очікуваною гетьма
ном відповіддю царя на перше уклінне звернення його 
з Черкаського замку «про християнську, братерську 
поміч у єдиновірному звШьненш-визволенні од ляхів...»

«...Не мочно нам,— відповідав цар на гетьманове 
листовне прохання,— попрамши отчий Поляновський 
обет, принимать черкассов под свою высокую руку, по- 
Каместа светлый король польский не признает их не- 
подданными...» Були від царя Олексія й дари, щоправда 
загорнуті чомусь у рогожу.

О, ті дарй в Чигирині! Султан переслав через Османа- 
агу неймовірно дорогу булатну шаблю в інкрустованій 
піхві та горностаєм підбитий жупан, інші ошатності, 
загорнуті в парчу та перкаль, проштемпельовані орлистою 
тугрою-печаттю, булаву в каміннях та перлах і сорок 
шовкових мішків зі срібними турецькими левами разом 
із наказом перекопському султаи-азі, очаківському ара- 
мадан-беєві, кримському ханові і силістрійському паші 
«всіляко людно і збройно допомагати великому гетьмано
ві» у битвах із польською короною, як братові. Так сипав 
щедротами, аж повірити тяжко було!

Старшини напідпитку, та навіть і в тверезому стані, 
не в жарт кепкували: «Які ото дари ті монархи прислали, 
і в що загорнули, та як подали, так і житиме Україна в 
майбутньому: з Туреччиною в парчі, шовках і перкалях, 
а з так званою Московією-Русією — в рогожі та ликах...»
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Невдовзі дійшла чутка і в Чигирин, і на Січ, що, об
дарувавши убого гетьмана, цар не поскупився неймовір
но дорогими дарунками Федору Вешнякові та Силуянові 
Мужиловському — посланцям Хмельницького, пообіцяв
ши в додаток взяти їх «на високі служби» як «знакомитих 
бояр»... Та найбільше гетьмана дивувало і ображало те, 
що потверджував ту чутку не хтось інший, а по-собачому 
вірний цареві воєвода Шереметев, явно ділячи його стар
шину, щоб володіти нею...

І хоч допоки ховалося те на московський кшталт і від 
козацького поспольства, і від старшини, такої, наприк
лад, як косоокий Джалалій, кілкуватоголовий Товпига, 
огрядний Нечай, гамаликуватий Богун чи смаглолиций 
та сіроокий Сірко,— шила в мішку марно було втаїти. 
Останній, спершу ображений спутаністю своїх бойових 
дій Хмельницьким та відтрученням по Корсуні від січови
ків, яких під призвідством наказного полковника Доро
шенка по битвах майже не лишилося в живих і яких 
на їхню бунтівну вимогу наказний Дорошенко ррешті- 
решт передав-таки йому, Сіркові, ставши по цьому коню
шим у гетьмана, таки добре бачив все те і не переставав 
хмуритися, а хмурячись — виношував щораз певнішу 
думку: гетьман заповзято занехаює свої обов’язки, як 
і досягнення, розбавляючи їх мальвазіями і оковитою 
та спалюючи у файках, поперемінно набиваних добрим 
тютюном по-царському ошатненою молодою дружиною 
Оленою-Геленою в присутності постійних його та її бага- 
точисельних гостей. І це погана прикмета. Козацькі за
воювання були хоч і очевидні, однак їх лишалося ще на
лежно закріпити. А оте закріплення чи не тяжче, ніж самі 
завоювання, бо вимагає обачності, як і самопожертви.

З

Благословенною в придніпровських, а тим паче велико- 
лукських пониззях стала для колишніх звідусюдних 
викітців, а тепер і для хуторян, земля. Особливо потала
нило капулівчанам, як першим викітцям на нічийщині. 
Справжнє селище виросло за десяток років на цьому 
тяжкоДоступному місці, оточеному зі сходу і півдня 
дніпровськими плавнями, а з решти боків — рЬдючими 
долинами, які щороку обростали буйними травостоями, 
лепехами, верболозами та кущистими чагарями. Тепер 
там, мов гриби по дощу, виростали будівлі. А дітей тих 
родилося в кожній сім’ї! По десятеро, коли не більше.
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Худобі тут простір, привілля, благодать, рай земийй, 
та й годі! Ото лише й муляло, що мало отих благословен
них земель під ріллю й озимину, але копанками, канава
ми, ямами і ровами люди чимало вже осушили собі до 
потреби і поля, і сіножаті. Коли б не комарі, гедзі та 
всіляка погань-гнус, то і слів оганьбливих не відшукало
ся б для цих місць, бо людям затишки, спокій та зиски 
від праці, бо не знають вони тут ні татарських людоловів, 
ні чиншів та поборів панських, утримували лише оборон
ний загін із сотником та уряд із війтом, радцями, суддею 
і лавниками.

Правда, заможніші капулівчани, як і навколишні по- 
селенці-займанщики в Хуторах, у Грушівці та Куті, 
в Покровську та Перевізній Балці, в Ушкальці та інших 
нічийщинах, давали здавна і Січі, дають тепер і Хмель
ницькому на війну з ляхами і чоловіків здорових, і вози, 
дараби та колимаги, і гов’яду усіляку: волову, конину, 
овечу та козину, і сала, настроми та дрібнини живної — 
смальцю, масла та олії. Але те чи й позначилося б аж так 
на людях, коли б не вбиті та поранені й скалічені, бо ж є 
його, статку, тепер і свого у кожному дворі, і спольного 
чимало, а продати чи й інакше збути якось поцінно не
легко, адже мешканці цього забісся не торгують, а об
мінюються між собою чи й село з селом, жеребками 
визначивши нал остійно у кожному поселенні дні ярмар
ків на крам-базарах...

Хвору і незугарну, з ганджем худобу, як і всю січову, 
зимою й літом утримують вибрані поспольством пастухи, 
переважно з калікуватих новоприбульців-підсусідків, які 
мешкають в окремих чи загальних «зупольних» бурдю- 
гах, хатах та дворах або й у заможніших знатних по
селян чи вдів та вдівців. Індиків, курей, гусей, качок, 
ростять малі й старі і в такій кількості, що ліку їм 
немає.

Розвелося у цих селах досить уже і крамниць та яток, 
особливо в Капулівці, стараннями і коштами колишньо
го невгамовного Іцика, а  тепер Яцька Притули, що 
вернув із війни з культею замість руки. Меткий і доскоч- 
ний вдався отой Яцько Притула — із нічого робить диво. 
Що б і робили тут без нього селшцаїш, особливо шинкарі 
та шинкарки? Через нього та його спідручних капулів
чани мають досить не лише краму, а й оздоб та начинків. 
Є в нього в’язані хатні постоли-виступці та капці, шкар- 
пети, кожухи й домоткані сукна, юхтові взуванки, до
бротні свити, кунтуші, чумарки, опанчі та навіть підбиті

38



дорогими хутрами жупани, бо звіра ж того повсюдно 
тут — хоч гать гати. А риболовні та прядивні вечорнич- 
ні вспольщини яким додатком зисків для людності тут 
стали, а човнярі та ковалі скільки дають діла! Зледащіти 
тут нікому і не заманеться.

Щоправда, тяжко працюють люди, а чоловіки тепер 
ніколи не розлучаються з мушкетами, шаблями, луками, 
косами і накісниками, арканами та іншим боронним 
начинням, хоч і милує їх Бог та Січ уже чималий час від 
ушкальського людоловства. Відає отим усім у них селищ
ний, також однорукий січовик Панько Книш, який постій
но вправляє в оружній штуці хлопчаків, пильнує за 
справністю бекетів і вартуванням на них селян, при
значуваних із чоловіків почергово. Правда, часом і жінки 
вартують із вовкувато-злючими псами, підміняючи 
своїх мужів, якщо вміють викресати вогонь і розпалити 
трута. А яка жінка-козачка того не вміє?..

У Капулівці вітчим Івана Сірка Корній Слимаченко 
і його мати Домна ще на початку літа поховали старого 
Вустима Капулу. За рішенням селищної громади, ховали 
старого всім селом. Посеред цвинтаря не горбик насипа
ли, як звичайно, а цілу гірку і хреста поставили — дубо
вого, найвищого, ще й дашок над ним з оградиною нап'яли 
як ні в кого. І все це не тому тільки, що Корній був у сели
щі війтом, а з пошани до покійного як першопоселенця 
Капулівки.

Отож живуть тепер Корній і Домна у великій дво- 
половинній хаті. Живуть і чекають до себе з Мерефи 
невістку Софію з онуками: Петриком і Романом та Ма
рійкою і Яринкою, як і сваху Мотрю, а ті не приїжджа
ють, скільки не переказували їм запрошень через людей. 
Неблизька сюди дорога, ой неблизька! Та й господарство 
ж, як чули вони, у сина Івана чимале і в свахи з Дань- 
ком, вважай, не менше, хоча є й інші догадки — нелади 
якісь там: син їхній буває в Мерефі лише як гість, та й 
тільки...

Одна відрада і втіха для них — старий Лука Нечит 
і Текля, Іванів батько Дмитро та мачуха ївга, а по ви
їзді до Хмельницького Максима і Нестора — ще ота 
«пів^івка в піддівці», як назвав зведену сестру Настку 
жартома Сірко. Шкода лише, що вшнипилаєя дівчина 
в науку і бігає як навіжена в дяківку, а так до чого ж миле 
дівча росте — і відповідних слів не підшукаєш.

А ще ж помічне всім та проворне: і сапати городину 
допомагала Домні, і стригти овечок приходила, і долівку
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кізяками мастила, і плоскінь брати та просо жати на
відувалася. А що ту худобу, то, вважай, ледь не щодня 
виганяла на пасовисько, ощаджуючи паніматку Домну 
і пана війта Корнія яко знаменитих у селищі.

— Нічого не чулй-сьте, паніматко, про моїх братчи
ків: Івана*, Максима та Несторка? — ледь переступивши 
поріг, ще з дверей не раз питає в Домни.— Вбережи їх, 
Боженьку, одверни від них наглу смертоньку і верни їх 
додому неушкодженими,— молиться бабиними Теклини- 
ми словами, вступивши в хату і хрестячись до ікони.— 
Вбережи, Боженьку!..

Домна дивиться на неї і завжди чарується від вроди 
дівочої, яка хоч лише розквітати почала, а вже ви
креслюється в непересічність. Ховає Домна втіху від 
того, що її Іван на язиці у дівчини на першому місці. 
І не тому, що він значно старший, очевидно, а тому, що 
прив'язана Настка до нього, хоч і зведенця, більше, ніж 
до рідних Максима та Нестора.

— А мені, паніматко, аж дві цидули оце привіз дядько 
Андрій Притула, як прибув додому покаліченим,— якось 
похвалилася дівчина Домні.— Одну з них написав з війни 
отой козак, що приїжджав часто із Січі до Івана, сотник 
тепер, Гнат Турлюн, а другу — наш, капулівський, Лав
ру сь Гук.

— Це ж який Лаврусь, Настко? — робить Домна ви
гляд, іцо не пам’ятає хлопця.— Може, отой, що на коні 
тебе перегнав весною? — пробує вона вколоти дівчину 
жартівливою глумливістю.

— А то ж який ще! — зашарілася на лиці півдівка.— 
Ніби ви вже й забули, як він вам дрова ото рубав. На
писали обидва, що люблять: і той, і тамтой.

— Так і написали!?
— А чому б же й ні!? Вони мені ще тоді не воднораз 

говорили по-всякому.
— Губа не дура і в Гната, і в Лавруся,— резюмує 

господиня.— А ти, мабуть, більше вподобала собі отого 
сотника?

— Нащо мені сотник? Цур йому, і конопатий та таран
куватий, і старий уже, а Лаврусь лише на тіль-тіль стар
ший за мене, а бравий же, як голуб!

— Який там старий, дитино? — пробує заступитися 
за Турлюна господиня.— Он тато твій за матінку на 
скільки старший, а вона ж його любить,— і приязна 
ревність прокидається в серці Домни до невільної 
суперниці.
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— То ж тато та матінка, паніматко, а ми, теперіш
ні, як рече Лаврусь, по-іншому дивимося. Він мене 
так кохає, що і під плав піде за мною,— хвалиться дів
чина.

— А ти ж його?
— І я його. Коли б лише тих дяблових ляхів хутчіш 

побили до ноги наші козаки.
— А старий Гук і Гучиха про те відають? — догаду

ється Домна, що молодята щось уже собі, мабуть, ви
рішили.

— А нащо їм про те заздалегідь відати із їхньою «ка- 
пельою», як каже Лаврусь? Ми з ним побудуємо он на 
тому острівці, що поряд із водяними свинями, хату. Горба 
там і під обійстя вистачить, і під город та сіножать буде, 
і худобу до пасовиська не треба буде гнати та наглядати 
за нею, і ушкали трикляті нас там не дістануть зненацька 
серед плавнів. А риби скільки, а дичини всілякої та яєць 
пташиних весною!..

— А як же ви будете туди добиратися від села? На 
плотах, чи що?

— Згодом греблю насиплемо, а спершу г дотом та 
човном добиратимемося.

Корній, підслухавши із ванькирчика ту розмову дівчи
ни з Домною, віри не йняв. Зовсім ще дівчисько ж, а вже 
все обмислило собі, все обдумало, передбачило, як дорос
ле. «Не дай Бог поляже Лаврик, то все життя пропаде 
у дівчини»,— подумала про себе й Домна, випроводжаю
чи до ворітні юну гостю.

Дарма й говорити про те, що і батьки Прихідьки — 
Дмитро та ївга — не могли навтішатися і слухняною, 
і неледачою; і кмітливою та весело-привітною донькою, 
особливо тоді, як обидва хлопці, Максим і Нестор, пішли 
до Хмельницького. Настка лишилася їм і втіхою та раді
стю, і сподіванкою та надією на прийдешнє. Дмитро 
навіть другу половину хати звільнив від полови й сіна, 
прилаштувавши для того шопу. Опоряджуючи «другу 
хату», пробив у стінах вікна і вставив у них не слюду, 
а справжнісіньке скло, а ївга з донькою та Домною 
і долівку змазали, і пошпарували та вибілили стелю і сті
ни^ і аж засвітилася від того хата.

Настка жила вже своїм життям. Що б ніе робила, де 
б не ходила, з ким би не говорила,— а в душі на денці 
носила думку про Лавра. Тз^жні були вечорниці в усіх 
капулівських дівчат, а в Настки по від’їзді Лавруся вони 
стали душевним плачем. Отож, співаючи за шитвом*
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прядінням, чи товченням проса, або й за полінням, вона 
в уяві бачила лише свого милого.

Часом сили не мала дівчина стримувати в собі тугу 
за ним, тікала від усіх, щоб наодинці вдосталь виплакати
ся. І Бога молила, і клялася та звірялася Богоматері, яку 
носила під грудьми на дукачі, привезеному Лавриком 
в зимі ще.

Що й казати, полюбила Настка Лавру ся самовіддано. 
Ба, навіть численних його братиків та сестричок, що 
вбогою «капельою» бігали навіть у холод напівроздягне- 
ними, обожнювала. «Плодовитий у них рід, то, може, і ми 
з Лавриком такими будемо?»— думала потайки про 
себе. І не сховалося те від підтоптаного вже, із багрово- 
синім рубцем над витеклим оком Йосипа Гука та  теж 
геть зношеної щорічним приплодом Гучихи. Настка зна
ла, що майбутній її свекор одразу по народженні Лаврика 
був у ясирі, що викупили його звідти у Валуйках Яцько 
Притула, дядько Корній Слимаченко, отець Гнат та її 
тато Дмитро Прихідько.

Знала, що Йосипиха із усіх сил намагалася наздогна
ти втрачене в розлуці осімнення, не відстати від решти 
жінок-односельчан в дітоприношеннях... Ні-ні! Вони із 
Лавриком, маючи свій решпект, не будуть жити в «капе- 
лії», а оселяться окремо! їм допоможуть і війт Корній, 
і тато Дмитро, і брати: Іван, Максим та Нестор, не кажу
чи вже про матір ївгу та паніматку Домну. Коли б швид
ше тих дзяблів-ляхів побили до ноги козаки і наголову 
зігнали геть з України!

Отим і жила тепер Настуся, скніючи всю весну. Ще 
перед Явдохою поїхали з дому хлопці, а ось уже невзаба
рі й літо спливе, а Лавру ся все немає. Тішилася і полегшу
вала собі муку розлуки тим, що й інші здорові не прибу
вають додому. Приходили, правда, в села, поверталися 
потрохи, але тільки як лабзи-жебраки, каліки: одні ще 
з тогорічного походу, вилікувані та зцілені бозна-ким 
у дорозі чи й незцілені, нездорові геть.

Вони ж приносили з собою й вісті всілякі, все більше 
про вбитих та полеглих, аж лякаючи людей їхньою 
чисельністю. Переказували дещо і про живих: про Мак
сима навіть та про Нестора, про Івана Сірка і про най
дорожчого для Настусі — Лаврика. І вона, Настка* вби
раючи в юне серце ті вісті й чутки разом з повесвяними 
пахощами, вірила, захобзована-збуджена, що отой її 
славний зведенець, Іван Сірко, не дасть на поталу ні 
своїх братів, ні її Лавруся, а свого джуру, нікому.

42



Були б у неї крила — лебідкою, голубкою, горличкою, 
ластівочкою полетіла б до милого хоч на часину. Коли 
б то можна — вершницею на лошиці Ластці понеслася б 
до нього. Хіба ж раз вітром летіла верхи, переганяючи 
і хлопців, отих верещак-лобурів, а не те що дівчат. Вміє 
вона тепер і з лука поцільно стріляти, навіть добротного 
сагайдака свого має. Та й не дивно. Севрючани-присічни- 
ки навчені захищати себе від людоловів, і жінки теж. 
Таке життя в них!..

Весна капулівчанам судила дорідні і щедрі врожаї: 
і сходило, і кущилося, і зацвіло все не так, як  минулого 
року, та й дощі перепадали частіші й тепліші, особливо 
в травні, ніби на замову. А травневі дощі завжди на вро
ж ай, як липневі — на збитки...

Хороше у них, спокійно, зелено. Птаство просто під 
вікнами співає, а соловейки ночами витьохкують так, 
що душу Настці зате плюють виспівами та трелями. 
І найбільше отого заливного тьохкання на «їхнім остро
ві», в осокорах. Навмисне вони оселилися там чи випад
ково? Як наслання якесь!.. Заснути дівчині не дають, 
кляті. А при безсонні мучить Настку те, що довго дово
диться чекати їй любого, бо ж казав, як прощалися перед 
Явдохою, що хіба на осінь верне, а тепер переказав, 
що похід затримується, що вони досі сидять у Чигирині 
і ніби нарочито зволікають іти на ляхів. Горе їй, бо чим 
пізніше підуть вони в похід, тим довше вертатимуть з 
походу. Ні, Настка не сумнівалася, що козаки поб’ють 
ляхів. У тому і Лаврик був певен, як вони прощалися 
потаємно в засвіті.

Настці лише часом було прикро й досадно, що вона 
вродилася не хлопцем, та й тоді, пам’ятаючи оповідь отця 
Гната Шульги у церкві про спасительку французів 
Жанну д’Арк, яка очолила своє військо у війні із бритта
ми і звільнила батьківщину,— втішала себе тим, що, як 
трохи ще підросте, вона покаже себе і батькові та матінці, 
і Лаврикові, що мов маля яке носив її, глузуючи, і бра
там, які інакше і не називають її, як «мала», і навіть ото
му зведенцеві-братові, дарма що він тепер полковник 
і шишка у війську.

Uтужно робиться їй раптом, бо дійсність спускає її 
з неба на землю. «А я ж ще всього не порахувала!» — 
схоплюється вона і спішить до хати, милуючись попутно 
перлистими росами, що покрили довкілля, як плащаниці, 
та незугарною бійкою розбишак-півників посеред двору, 
що чубилися між курей.
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«Хай-но лише прийдуть до нас оті людолови, я їм по
кажу! Важливо, щоб при тому були і Іван Сірко, насміш
ник, і Лаврик-хвалько, бо що в тому розуміють брати, 
голоцюцьки?! Лаврик, звичайно, дещо вже тямить, але 
тільки й думає про Сулиму, наслухавшись оповідей свого 
полковника-цшшки. Треба і по-татарськи, і по-турецьки 
вчитися, і про грамоту дбати, як твердить дидаскал 
Ярош, бо без того людина темна і висотана, як обгорі
лий вушак»,— обдумує на ходу Настка слова Яроша 
і засідає за рахівницю, мимоволі обмацуючи теплий доро
гий Сірків дарунок на грудях.

А так, найбільшою втіхою і заспокоєнням для дівчини 
був медальйончик у вигляді чималого срібного дукача 
на золотому гайталику-ланцюжку, що розкривався, поло
винячись на завісках, і всередині мав парсунку Божої 
Матері з малятком. Вона обожнювала його, як оберегу 
від напасті, боготворила, як ікону, і всечасно носила те
пер на грудях.

Якось одразу по Великодню рознеслася Капулівкою 
вістка-туруса, що в літах підійшлих кравець-сірячник 
Мина Кривда, який досі жив тихо з бабою Ориною на 
краю села в Загреблях, п’яним бувши, привселюдно 
на ярмарчищі знеславив місцеву шинкарку Вівдю Зась, 
назвавши її повією-пущеницею, а її корчму — замтузом, 
місцем розпусти. Він же й розбив її скудель і гальбу, 
дзбанок і келих глиняні, за що та Вівдя потягла суплі- 
куванням його до суду, який мав відбутися ще в неділю 
по обіді в приміщенні сільської збірні.

Судові справи у всіх селищах Великого Лугу були 
тоді явищем рідкісним, і в недільний пообід до збірні нап- 
хом найшло і своїх, і навколишніх селищан, що марно 
було й сподіватися на якесь їх розміщення. Отож за 
наказом війта пана Корнія Слимаченка, селищного 
наказного сотника Панька Книша і сільського судді та 
дяка Ригора Квача всі лави і стіл зі збірні були перенесе
ні челяддю на ярмарковий просторий майдан і розміщені 
між ринковими довгими тесовими столами та лавами 
крам-базару.

Нема що й казати, із-за такої події старші покинули 
домівки, а молодь гойдалки, гилки і всілякі недільні гайди 
й забави. Посунули всі на той суд. Вервечкою пішли туди 
дівки та парубки, а з ними й Настка.

По якомусь часі, втихомиривши ринкові гуртища, війт 
оголосив судове слухання, а суддя з лавниками почали 
допити і дознания «притомного» і «потерпілої» і врешті
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довели повну провину відповідача, який «по всіх діях, 
що їх на шинкарку Вівдю Зась зринув, зостає винним, 
а за всі ущипливі та навітні слова і дії має вибачитись, 
вернувши Вівді Зась права і достоїнства, належні без 
усяких ревокацій і при привселюдному вибаченні ще 
сплатити їй вартість глиняного посуду»...

По чималій контроверсії та привселюдному вибаченні 
за неподобство обоє тяжбів заявили, що «вони падалі 
не будуть чинити неужиточних перехвалок і погроз як 
у словах безчесних, так і в ділах. Коли ж виникне від 
якоїсь сторони ворожда і посвар або похвальба, то та 
сторона мусить платити високим заряду і суду талярів 
сто повинного»...

Зачитаний баритоноголосим лавником рішенець нрав
ного шляхетного суду був зрозумілий усім присутнім, во
ни в ньому брали безпосередню участь, стоячи більше 
на боці хиренького, в полотняних штанцях і сорочці- 
вишиванці, з вицвілою ключкою на шиї Мини Кривди, 
а не на боці червонощокої, дорідної, добротно ошатие- 
ної Вівді Зась. Стояла на дідовому боці і Настка та її тро
хи старша посестра Василина Жолудь, що таємно коха
ла Настчиного брата Максима, якось зізнавшись про те 
лише одній Настці.

Звичайно, вирок суду і оті коитроверсії на ньому були 
не лише виказом правності і порядку, а й чималою роз
вагою та свіжим джерелом балачок для пащекуватих 
кумась і свах, які ще довго перемелювали все чуте 
і видиме. Для Настки ж те минуло швидко, як і недільний 
день, і вона вже знову мучилася своїм коханням, не маю
чи сил заснути вночі. А вечори ж були — Господи! — 
п’янкими і чарівливо теплими, як і її перша любов, 
а ночі — манливими, місячними й зоряними, а птаство 
і в селі, і в отих драглистих бабелах та навколишніх плав
нях заливалося таким співом та шемрітом, що Настка не 
знаходила собі місця, пестячи в грудях, у всьому юному 
тілі свою палку і гарячу, мов кипінь, благословенну і 
нуртівливу до болю і щему любов...

J 4.
А Сірка не полишала гризота. Що з гетьманом і що 

буде з Україною, коли він надалі не явить бажаної 
твердості духу? Розумів: заслуги його у визвольних по
ходах супроти ляхів надвеликі, але й непослідовність, як 
і непостійність, дивує. Як розуміти його гру з погром-
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леним у багатьох баталіях польським королем Яном- 
Казимиром? Чому він дослухається до порад недавніх 
перекинчиків із Львівського братства до царського двору, 
на «вірну службу» царю Григора В’юнка-Унковського 
і Василя Шеремета-Шереметєва? Яких тільки не наслу
хався він, Сірко, чуток з приводу їхніх немовби й при
ватних, насправді підступно-далекосяжних листів до 
Богдана. Тож, видимо, не так собі, з доброго дива, умов
ляють гетьмана вибрати істинно достойну християнина 
і державного мужа путь — піддатися московському ца
реві і тим захистити Україну від польської агрееоманії. 
Чого тільки не обіцяють гетьманові, а заодно і старши
ні, коли відроджена ними Україна обере саме цей шлях! 
Заприсягтися ладен: кличні листи від слічної Гелени, її 
ревні благання й запевнення, що жде не діждеться Бог
дана саме в овіяному славою Києві, що война з ляхами 
дійшла бажаної межі, скільки можна різатися та упива
тися кров’ю зарізаних — одне, а нашіптування протоіє
рея при гетьманові Федора, листи В’юнка-Унковського 
та Шеремета-Шереметєва — зовсім інше. Це вони збили 
гетьмана з пантелику й примусили віддати переможе
ним ляхам перемогу й повернути усю свою армаду з-під 
Зймостя на Київ. Справедливості ради слід визнати, 
сприяли отому смертельно рокованому для України 
Богдановому рішенню і чутки-туруси, які повторювали 
поспіль усі, а найперше протоієрей Федір,— ніби царські 
потуги вишикувані вже й готові напасти на Україну, 
обезвійщену перебуванням козацької армії під Замостям, 
що турецький паша Кара-Каюн мобілізував у своєму 
пашалику армію і має йти на Хотин, що Швеція, ощад
жуючи Вазу, Яна Казимира як свого династора, осуджує 
Хмельницького за невдячність до польської корони.

Знав Іван Сірко, що відхід від Замостя козацьких 
військ був злочином гетьмана, вигідним насамперед 
Польщі, а вже потім Туреччині, Ханству, Московії та 
Швеції, та знав він і те, що не стало Кривоноса, Ганжі, 
Кричевського, цілого ряду інших ватажків, що вміло 
діяли держави-сусідки, розкладаючи козацьку масу ізсе
редини навіть на Січі та на Дону.

Постійні Богданові вивідці полковники Клим та Марко 
Стасенки з ніг збивалися, шукаючи розповсюджувачів 
всіляких чуток, збивали з пантелику, безуспішно попе
реджуючи гетьмана, що йдуть вони в більшості від мос
ковських людей навіть тоді, коли поширюються немоско- 
витами...
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Відпустивши ще по путі від Замости козаків і охо- 
чекомонників, яких чекали по домівках, та відпровадив
ши вже із Чигирина запорожців і сірому на Січ, Сірко 
лишився у новій столиці із сотнею слобожан не знати 
й для чого. Лишився, чуючи душею, що вони тут пере
бувають не з нужди і необхідності, а більше для призам- 
кової пихи вчаділого по перемозі гетьмана.

Сумніваючись у гетьманові і багато в чому осуджуючи 
його як новоспеченого дуку, Сірко намагався частіше 
бути серед свого слобожанського козацтва або носився 
верхи чи пішо то в туманах Надтясминня, то Верхнього 
та Нижнього, Старого та Нового, великого та малого мі
ста, чи по Діброві та Луці, по степу та борах, часто аж по 
берегах Дніпра, любуючись його яругами. За отим бро
дінням непомітно пролетіли весна і літо намарне...

Отоді в Чигирин, поснований павутиною та залитий 
молочними туманами, як побиті, але ще гоноровисті пси, 
прибули від Яна-Казимира посли на чолі із паном Кисі- 
лем з дорогими гетьманськими клейнодами в сапфірах, 
з орластим червоним стягом-корогвою, із грамотою уже 
не «реабілітантові-збуйцеві», а визнаному вельмишанов
ному гетьманові, дякуючи про себе силі небесній за те, 
що вона «таки помутнила йому пам’ять під Замостям», 
таки вчула їхні молитви з небесних емпіреїв...

Та не їх першими прийняв уже визнаний гетьман. 
Прийняв царських посланців Григора Унковського і Ва
силя Михайлова, змусивши польських послів чекати 
прийому в дворищі і вислуховувати нищівно-уїдливі, 
як осінні мухи, глузи та кпини козацьких простолюдців- 
збуйців, ніби навмисне одягнених1 у дорогі трофейні 
кармазини, скарлати і фелендиші, у шалках-мегерках 
з гемлатами-перами, в кабардинках видрових...

Аж ніяк не меншою, а може, й більшою, була пиха та 
зарозумілість і московських достойників-гостей, якщо 
гетьман примусив уродзоних відсиджуватися на задвір
ках, а їх, царевих слуг, приймає першими.

А між тим, оті дорогі дари в Чигирині і оті пихаті посли 
від навколишніх держав, властиво, й стали історичним 
початком міждержавної битви сусідів за Україну, почат
ком зведення на пси її незалежності.

Н&решті, як змовившись, роз’їхались і ті з запрошених 
гетьманом старшин, які супроводжували його в Київ, на 
весілля в Переяслав, і вже потім до столиць, в Чигирин. 
Філон Джалалій із Богданом Товпигою — в свою Ічню та 
Кропивну, Данило Нечай — аж у Брацлав, Іван Богун
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нальчицький (бо було п’ять Іванів Богунів сотників і два
полковники — Новгород-сіверський і путивльський) 1 ---
у Кальник, Яким Сомко — у Переяслав, Іван Золота- 
ренко — в Ніжин, інші — на Чернігівщину, на Волинь, 
в Литовщину. Роз’їхалися вводити в рідних місцях свої 
нові козацькі адміністративні порядки: збирати подимні 
двойги, тройги, чворги, горілчані, чопові і земляні стяг
нення, підводні, шарварочні та перевізні, митно-проїзні 
та кагальні і причальні плати. І як багато їх не вводили 
полкові писарі, поспольство вчасно сплачувало їх, бо всі 
вони разом були меншими, ніж панські та орендарські 
дотепер...

А ще ж треба було міняти чи поновлювати магістрат
ські уряди в містах із магдебурзьким правом і ратушні, 
об’являти надання міст і містечок «до ласки військової», 
вводити наново чи стверджувати давні уряди в складі 
присяжних на чолі з війтами та «зупольні» володіння 
на ліси, поля, бори, пастівники, перевізні пороми.

Сила-силенна було роботи нововладцям, а найпаче 
писарям-скрибам і всіляким канцеляристам, дидаскалам, 
святим отцям і дякам, та ще більше було її в отих бун
чужних, обозних, конюших отаманів, суддів, сотників, 
коли вони ще й зналися на грамоті. Повсюдні дяківки при 
церквах показали тепер себе у всій силі, освячуючи за- 
провадженця Петра Могили як святого. Ось коли знадо
билися оті освітності, здобуті бурсаками у братських 
та лаврських школах, у дяківках чи й приватно вдома. 
Ось коли виправдала себе в очах поспольства і Могилян- 
ська академія-колегіум, що безперестанно, за заповітом 
покійного митрополита, протягом уже двох десятків років 
випускала зі своїх святих комірок-авдиторій тисячами 
вчений люд, який за рівнем своїх знань не поступався 
тоді європейському. Навчання тривало дванадцять років, 
і не лише своїх учив колегіум, а й московитів, європейців 
та навіть асійців...

Отак і для Сірка прийшов кінцевий надібок, і він зби
рався вирушити у Мерефу разом із слобожанами. 
Кмітливого отамана вивідної сотні свого колишнього 
полку Гната Турлюна з кількома його односельцями він 1 * з

1 За твердженнями В. Дорошенка і Д. Бантиш-Каменського, у дру
гій половині 17 ст. в козацьких чільниках «ходили п’ять Іванів Богу
нів, з них два полковники: кальницько-вінницький і новгород-сіверсь- 
кий. Останній співпрацював за оплату з царатом. Імперські «історики»
з умислом, тенденційно з’єднали їх у своїх висвітленнях в одну іпостась, 
тому в творі ніби допущешій анахронізм. (Прим, автора).
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відпустив ще із-під Замостя в рідну Хирівку, свого джуру 
Лавра Гука послав, на його велику радість, у рідну 
Капулівку, асам тепер користався послугами Орищиного 
сина, колишнього джури свого покійного побратима Лев
ка Кошовенка, ще майже підлітка Остапа Говді, який 
інакше не звертався до Сірка,— хоч як йому розжову
вали та пояснювали слобожанці,— як тільки «дядьку 
Йване».

Хлопчака навіть дражнили вже Дядькойваном, і ряту
вало хлопця від того глузливого лиха лише те, що він 
не вмів ображатися, ба й сам часто сміявся з себе, за що 
швидко набув неабиякої прихильності всієї сотні, пере
важно літніх козаків. Сірко не нарікав на юнака — той 
був і старанним, і відданим, і коней любив, а це одне вже 
було для Сірка неабиякою запорукою якостей джури - 
підлітка. Він і в путі вчив його, як батько, козакуванню.

Був при Сіркові і отой його шуряк, дружини Софії рід
ний брат Данило Гунда, якого він, Сірко, заледь терпів 
коло себе, бо той був хворобливо ласий до щедрих пиятик 
і похмілок, постійно зловживав отим своїм свояцтвом- 
шуряцтвом, хоч Сірко і заборонив йому тим хвалитися.

Добре вивчивши ще від Сабрі Берлада в Артемівці, 
та й від інших татар на Січі, татарську мову, Данило 
і в Чигирині якшався з ушкалами, що мешкали в замісько
му караван-сараї яко супровідники послів та гендлярів і, 
звичайно, дознавачів, ошукально міняючи у вдів оковиту 
і медівки або гульвісно віючись із всілякими упослідже- 
ницями чи й пороченицями-шинкарками...

Стали появлятися ночами приморозки, висихати та ви
мерзати не лише перекалки на шляхах, а й паші для ко
ней на луках... Повільно облетіло і останнє жовто-вог
ненне листя з дерев, прикривши собою, як плащаницею, 
вицвілі, померхлі трави квітчастими пелехатими ковд
рами. Ранковими приморозками прилягали до землі ту
мани, очистилось повітря, опрозоріло і пахло вже зимою, 
все частіше віючи північно-східною чужаницею-сґудени- 
цею на все живе Потясминня. Аж за серце брала Сірка 
нудьга від безсилля якось виправдати оте, що сталося 
після Замостя.

J хоч як сумував Сірко, збираючись в путь, але поряд 
із отією журою за полеглими, яких він розгубив у попе
редніх битвах, була десь аж на дні душі і втіха, бо, наси
тившись полоненими в цих битвах ляхами, татари, по су
ті, не брали ясирів в Україні і посполитий та міський люд 
навіть у похороннім горі став певнішим та гаразднішим.
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З’являлися у Сірка все частіше і оправдання деяких дій 
гетьмана, які він досі безкомпромісно засуджував...

«Може, він має рехт, як ото всіх запевняє,— думав 
Сірко, гуцикаючи в сідлі.— А може ж, таки бачить біль
ше и дальше нашого,— брав його часом, як просвіток, 
болючий сумнів.— Але ж лишити Замостя, кинути псо
ві під хвіст перемогу — та й яку! Заплатити за неї отакі 
жертви! Хто те може зрозуміти? Як те потрактувати 
суспільству?! А головне, що ота глистоподібна ляшка 
вчинила з ним! Сором і ганьба перед наступниками! 
Вони нам того не простять! — аж зубами скрипів він.— 
Та й послів приймав щиро, щедро й довірливо, як хлоп
чисько, а їх би треба гнати пріч. Ні, чогось я, мабуть, 
не розумію, недовторопую,— зітхав Сірко, обвикло влі
таючи через парканчик у двір свого постою.

— Дядьку Йване! Дядьку Йване! пробує вхопити 
на ходу румака за повід обраділий джура Остапко 
Говдя.— Вас пан гетьман кличуть до фортеці. Вже нині 
двічі прибував їхній сердюк за вами. Боїться, щоб ви не 
поїхали без того додому.

— Це добре, що бояться і кличуть, Остапку,— 
зіскочив вершник з коня.— Давно пора було. Сідлай сво
го Орла та будеш супроводжувати мене.

— Юж виконую, дядьку Йва... полковнику,— проковт
нув підліток недомовлене ім’я і побіг до стайні, обраді
лий...

За дубовим столом, у високому м’якому фотелі, напів- 
розлігшись, щось договорює гетьман. З лави поряд до
вільно слухає його Лаврін Капуста, а між них у шовках 
та пошивках сидить у такому ж кріслі — подарункові 
покійного князя Ракоці — усміхнена Олена-Гелена, геть
манша, набиваючи Капусті пахучим тютюном із інкру
стованої шкатули файку. Вдихнувши солодавого запаху 
тютюну та ще лугової таволги, дудинки, воронцю, заячо
го дерев а-хворобію і ще чогось незнаного і нерозгада
ного, Сірко переступив поріг розкішної зали.

— Кликали, пане гетьмане? Був на прогулянці...
— Добридень, полковнику... Спочинок після такої 

смертельної напруги й шатківні — необхідна потреба. 
Я й сам би не від того, так нікольство заїло,— споважнів 
господар, пильно і роздумливо оглянувши гостя із кап- 
шукуватих орбіт.— Проходь і сідай ось у крісло нав
проти, хай роздивлюся тебе. Чув, що збираєшся в Ме- 
рефу, чи то лише тлумний навіт? Чогось тобі тут 
бракує?..
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— Ні, не навіт. Пора і мені честь знати вже, бо го
стини, кажуть, хороші короткі,— всідався Сірко в не
звично м'який фотель.— А мав усього досить, як і спо
чатку.

— Не виганяю нікого із вас, не відтрунюю, отож, коли 
не в тяготу тобі, буду радий обдарувати гостинним при
тулком, поки буде твоя згода,— зовсім споважнів госпо
дар і, зітхнувши, подав Сіркові через стіл щойно набиту 
і припалену запасну файку.— А ще коли ти отакий не
вибагливий...— додав згодом, зглянувшись із Оленою- 
Геленою.

— Пора вже додому мені навідатись, мій гетьмане, 
і до родини, і до господарства,— зітхнув, оглянувши залу, 
Сірко. З напівтемного від завішених вікон покуття на 
нього докірливо, ба й навіть осудливо дивилася, супля
чись, голубоока Пречиста Мати Покрова, а зобік неї — 
сажньовусий козак Мамай із кобзою на колінах. 
Оправи на них, мальованих, світилися золотом, кінь, 
що стояв біля козака, горів у оранжі...

— Кажуть люди, що без господаря обійстя плаче,— 
подивився Хмель знову на гетьманшу,— а без господи
ні — хата та сім’я... Скористався я,— геть споважніло 
додав він,— і твоїми несказанно великими послугами у 
всіх змагах-ребеліях, і Кривоносовими ще в Жовтово- 
дах та Корсуні, і Богуновими та Нечаєвими під Пиляв- 
цями, як і на Брадлавщині Максимовими, то хотів би 
чимось віддячити, а ти чомусь не звертаєшся, мовчиш 
і все осторонь, манівцями ходиш.

— Не вам же я, даруйте, послуговувався, а найперше 
народові нещасному нашому і краєві, то чого б мали мені 
віддячувати? Та й потреби у мене нівроку якоїсь немає, 
окрім отих гараздів та спокою для козаків, міщан і пос
политих...

— Бог з тобою, Іване! Бачу, що й ти, як інші, незадо- 
волений, та тепер нам не до потрактувань між собою, 
а в часі бог нас розсудить,— подивився гетьман значуще 
на мовчазного Капусту.— Тож дякую тобі поки що і хочу 
сердечно просити...

у - Зроблю все бажане вами радо, коли матиму до того 
силу,— затягнувся Сірко пахучим тютюновим димом 
в очікуванні. 1

— Ти маєш її, на заздрість, досить, як ніхто з нас, 
слава Богу.

— У чому ж прохання ваше? — зацікавлено глянув 
Сірко у вічі Хмельницькому, про себе втішаючись.
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— Та все в одному, друже,— потарабанив господар 
пальцями по столу.— Ні до чого не дотрактувалися ми 
з паном Кисілем та іже з ним, бо ні я не хотів тих тракту
вань, ні він їх не бажав, справжніх. Королята і король 
у писі своїй ніяк не можуть второпати, що ми окремий 
і чисельніший за них народ, зі своєю вірою, звичаями 
і всілякими уподобаннями та забаганками, хоч і маємо 
сатанинських сусідів нелюдами.

— Думаю, даруйте, і ваша велика і непоправна вина, 
гетьмане, в тому,— не втримався-таки Сірко,— що вони 
того не розуміють, бо ви ясно і заперечно їм не скажете, 
а стоїте ногами на двох конях, замість того щоб всістися 
як слід на одному, рідному і вам, і людові нашому, і вести 
месників на Варшаву, знищуючи по путі всяке панство, 
і не лише ляське...

— Так-то воно так, лицарю, туманіють люди, бо поль
ських панів вони терпіли і навіть підлабузнювалися 
до них, а своїх і знати не хочуть. І скажу тобі: не буде 
наших, то будуть чужі, а чужі, навіть найліпші,— 
гірші за поганих своїх,— знову зустрівся гетьман по
глядом з Капустою.— Можна б і на коня, як мовиш, 
сісти, коли б...— загорілися злобою гетьманові очі,— оті 
порфірородні сусіди — цар, султан чи хан не вдарили 
в боки і в спину. А доки немає певності, доводиться 
стояти на двох, як мовиш, конях і зорити навсібіч, ждучи 
смертельного підступного удару,— тицьнув гетьман 
пальцем у стіл.— Ми хочемо, жадаємо мирної держави, 
а їх мучить похіть до нашого поневолення, кожен із них 
з усіх сил прагне підібгати нас під ноги свого коня. 
Отож, на весну нас, вже десь у березолі, знову жде війна. 
І почати її доведеться конче, а значить — треба воїнів. 
То, може б, ти, невпоміт для бояр та воєвод, підмовив 
за зиму пільгових слобожан та хоч кілька полків при
вів весною сюди. Знаю, що й Шумейки з Яковом Пієм 
при твоєму клопотанні змогли б привести по доброму 
полку охочекомонників з Дону. А може, тайшу Акжая 
чи й мурзу Мазан-батира з калмиками підмовиш, за мій, 
звичайно, державний менгун, оцінений на твій розум 
і розсуд, з моєю і ось Лавріновою заздалегідною 
згодою...

...Говорили, домовлялися, обмірковували, сперечалися, 
зважували і за пізнім обідом при келихах, і по ньому, 
запаливши венецькі свічада, надимивши люльками так, 
що гетьманша, не стерпівши, мусила полишити чоловіків, 
бо вже й сокиру можна було вішати в залі... Не жалкував
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гетьман, що таки відшукав благодатну шпарку, через 
яку врешті порозумівся із Сірком, геть здивувавшись, 
що того таки справді не цікавлять ні багатство, ні слава. 
Гетьманша геть тому віри не йняла...

Нарешті пізньо-осіннє надвечірнє сонце підпалило у 
високих вікнах-бійницях нагірного замку кров’янисто- 
рожеві багрянцеві багаття. Неповторне видовище — 
отой захід сонця, видимий із вікон Чигиринського замку 
на Камінній горі, що Байдииою каланчею панує над 
розкидистими довкіллями, і великого гірського міста, і 
річища та старого міста, і діброви, бору та степу, і навіть 
отих сивих замежжів довкола. Неповторне і моторош
не — мов калюжа свіжорозлитої крові на поскибленій 
сиво-чалій ріллі вечірнього обрію...

— Яків Пій та Дворянинов хвалилися мені, що бачили 
в Інкермані ясирників, які прожили в неволі понад три
дцять років, а мій гість, тепер наш дознавач Василь Хро- 
мий, прожив у Орді сорок років, попавши в ясир хлоп
чиком.

— Цецілія-Рената, ота перша дружина Владиславова 
і крульова шведська, кажуть, викупила свого родака 
під Константинополем, коло монастиря Сезибола, що 
вижив п’ятдесят років у неволі,— докинув Хмель у поміч 
Капусті.

— Який глузд із того виживання і для ясирника, 
і для краю? — не здавався Сірко, уже добре підпивши.— 
Виживають тепер он і в Торських солеварнях під Котель
нею наші люди, що стали царськими та боярськими після 
викупу із ясирів, як оповідали мені Степан та Фролко 
Разі, а як виживають? Як виглядають, коли виживуть, 
колодникам і каторжанам турським заздрячи? На людей 
же геть не подібні! На пні догнивають і догниють, коли 
лишаться живими якось! То кому потрібне таке вижит- 
тя?! І чого нам до царя горнутися?! Одновіра не пом’як
шує насильника!.. Та і яка вона, одновіра?!.

— Е-е-е, мішаєш, лицарю, праведне з грішним,— 
не уступав і гетьман гостеві,— не кажу вже про нашу 
Божу православну єдиновірність із московитами, що бу
ла, є й буде, на противагу і митрополитові всієї Русі 
Сі£іьвестрові Косову, і архімандритові Печерському 
Йосипові Тризні, запорукою рідності. Не меншою, спо
діваюсь, помічністю рідності між народами нашими є 
і отой вислідний постулат: «Ворог наших ворогів му
сить бути нашим приятелем»,— то чого б не триматися 
його, давно вже перевіреного між людьми?!
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— То ж між людьми! А цар і бояри — які ж люди ?! — 
вирвалось у Сірка.

Отак сперечалися, пока їх 'і ніч застала...
— Ну, бувай здоровий! Хай Бог тобі стане в поміч 

у всіх наших затіях, хай винагородить тебе душевними 
благами, а  тілесними і мирськими тар аз дами я  нагороджу 
тебе безвідмовно, коли побажаєш, бо чую себе боржни
ком і  як зверхник, і .як еоратець,— провів зворушено 
гетьман Сірка за поріг.

...Молодиця-гетьманша Олена-Гелена наступного дня 
сама особисто дала Сіркові в руки добротну, наповнену 
й тугу перекидну сакву-суму а  харчем у дорогу, немало 
тим здивувавши подорожника. Більше того, неждано- 
негадано сама й проводжала всіх слобожан аж на пере
праву в Бужин, грайливо гарцюючи на сиво-яблукува- 
тому огирі між явно невдоволеними її забаганковою 
присутністю пасербами Тимошем і Єврасем та моложа
вим гетьманським скарбником паном Ясем, що прово
джали Сірка також, очевидно, за наказом гетьмана... 
Таки полюбився, врешті, гетьманові і Капусті безком
промісною прямотою Сірко, як і природною кмітливістю 
та безперечними майбутніми послугами, на які вони, 
певно, сподівалися.

5.
Низькі і тяжкі хмари, як велетенські повісмища, 

близили, пригинали до самої землі непривітне небо в при
трушеній сніжком дорозі слобожан. Вистояні добрі коні 
жваво долали і віддаль, і шпаркий зустрічний вітер, 
несучись все вперед і вперед, бо вершники на них, зв’я 
заних по кілька, і в путі пересідали із одного на іншого, 
свіжого та відпочилого...

Зрідка лише із низьких хмарищ визирало до подоро
жан тихе тьмяне сонце і тут же ховалося.

Вже аж під Мерефою, коло крутоярів і крутосхилів, 
ні з того ні з сього появилася мряка, а їй услід — сива 
заметіль, що поволі переросла у віхолу, а та за мить 
несамовито понеслася назустріч подорожнім бирсою, 
ледь не зносячи вершників із сідел, виючи і виспівуючи, 
ніби та відьма за кимось ошаліло гналася на мітлі й го
лосила: «В’ю-у-у!.. Фі-ю-ть!..» Потім закушпелила мете
лиця так, що і світу не стало видно...

Ота віхола таки спинила подорожніх, збила їх докупи, 
хоч і ненадовго. За якусь часину отак же зненацька вона
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і стишилася, заповнюючи простір спершу тишею, а по
тім раптовою відлигою. Попри холод і страх людський, 
була і своя краса та принада в зимовому полі..

Недільний ранок поволі переходив в підобіддя, як 
вершники нарешті обережно переправилися через недав
но замерзлу й потріскуючу кригою Мжу. День був со
нячний, хоч і досить прохолодний; окіл мовчав під по- 
гавкування собак по^недільному урочисто; сонце, хоч 
і світило, але пригрівало лише в затишках...

— Може, все-таки заїдете до мого обійстя та перепо
чинете, хто має бажання? — звернувся Сірко до подо
рожан на луці перед рідною Артемівкою.

Далебі, ні, отамане! Спасибі! Треба поспішати, 
поки погода, та й родини, відаєш, чекають нас вдома. 
А кожен із нас просить тебе до себе в гості,— відмовився 
за всіх від Сіркових запросин старший козак-старо- 
дубець Марко Процик.

— Виконаємо, як просиш, бажання гетьманове, на 
весну і сюди прибудемо, як домовилися, а тепер бувай 
здоровий,— стяг першим найстаріший між усіх Клим 
Ворош вовчужну шапку-чабанку і перехрестився. Ски
нув і Сірко, у відповідь усім, перехрестившись, свою вин- 
дилихову кабардинку. Якусь часину відбувалося оте по- 
конне прощання: Сірко кланявся відбувальцям, а відбува- 
льці — йому. Вітерець і приморозок здиблювали і куйов
дили оселедці на головах. І Сірко чув, як мороз пощипує 
нагріті вуха і як лоскоче його шию велика срібна серга...

Наближаючись до оковдрених снігом дахів свого дво
рища, Сірко ще звіддалік помітив веселе юрмище дітла
хів, що мурашилося, котячись із високого горба обік 
рідного обійстя на гринджолах чи дросто на дошках- 
полозях. Вдивляючись у власне дворище, що невпізнанно 
розрослося і ошатилося довгим і високим дильованим 
парканом, нагадуючи собою фортецю, Сірко не чув ні гос
подарської гордості власника, ні радості та втіхи замож- 
ника, бо почував себе непричетним до всього, хоч і вклав 
чимало своїх, здобутих кривавицею коштів у оте ошат- 
нення.

Те відчуття чимось ображало його, робило неповноцін
ним, грішним, бо рідний дім здавався чужим йому, якось 
ніби нав'язаним його честі і совісті. Коли його що й ра
дувало щиро, то це стара і вірна покоївка/ота колишня 
Маріам, пані Марія, пов'язана, мов пуповиною, з його 
дітьми, та сім’ї побратимів Артема і Сабрі. І, прислухаю
чись до кінських пофоркувань, морозного скрипу під
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копитами та своєї злочинної, як йому здавалось, знеохо- 
ченості і збайдужілості до власного господарства, він ус
відомлював, що і йому все це чуже, і він тут чужий, що 
все це — лише надійне пристанище для родини, а для 
нього — затишок і гостинний куточок на землі, в Капу- 
лівці, поряд з. матір’ю Домною, куди можна завжди 
натимчас сховатися для перепочинку від хряскоту 
побоїщ, від смертельних веремій у битвах, як і від зимо
вого тріскучого морозу та пекучої спекоти літа. Чогось 
іншого тут для нього не було.

Мотрю Гунду-Кривошапку — колишню матір і те
щу — він тепер ледве терпів із-за її жадоби до статків, 
терпів лише із вдячності за її колишнє піклування про 
нього. Його чоловічі почуття до дружини Софії якось 
погасли не знати й коли, знесилилися,, стуманіли, стали 
швидше співчуттям до її хворобливої молитовної запо
взятливості і запопадливості власниці-господині, яка, 
майже не працюючи фізично, користувалася присвоєним 
собі правом керувати не лише старою безвідмовною по
коївкою Марією, а й побратимом Артемом та його Мокри- 
ною, уже не кажучи про Сабрі, його Христину та дітей...

«Пошесть до отієї захланності напала на людей, чи 
що?» — думав Сірко неоднораз, зауважуючи і в інших 
слобожан цю рису. Чекали всі не стільки його,— окрім, 
може, отієї покоївки Марії, Артема та Сабрі,— скільки 
його подарунків: доброго одягу, взуванок, грошей, кош
товностей, худоби, а найпаче — коней, без яких — бас
ких и гарних — Сірко ніколи не прибував додому.

— Та-а-а! Татусьо їдуть! Та-ату-у! — вигукнула на 
шаленому бігу гринджолят, першою його уздрівши, вже 
чимала Маринька-Марусина.— Та-а-а! — перекинулася 
вона навмисне, ращено котячись на збочину спускал
ки. Петрик, и близнюк, побачивши батька, також спра- 
вував сестрі услідо&ої гринджоли, загальмував обік неї, 
орючи ногами сніг. І лише менші: Ромко та Яринка, 
закушкані великими хустками,— не спинилися, а поне
слися донизу. На узбіччя скотилося ще кілька дітей, 
не знаючи, хто править до них трійко отих казкових ду- 
гошиїх коней, які їх зацікавили більше, аніж сам верш
ник та його джура.

— А мати наші поїхали на прощу до Києва,— сьорба
ла носом збуджена і розрожевіла Мариня.

Спішившись, Сірко посадив на коней поряд із торбами- 
Саквами дітей зі своїх обійсть, а доньку радо повів пішо 
за гарячу ручку...
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За списаною гринджолятами освіженою кручею мов
чазно стояв на Мжі, укрившись памороззю, Сірків 
водяний млин, а обік стайні — стодола і вже не одна, 
а цілих три хати. Вискливо обнюхували звіддалік гостя 
та його джуру Лапко і Бровко, а за всім на бугрищі жов
таво біліли піщані осипища, на які зіп’ялися три вітря
ні млини і, жваво махаючи хрестатими крилами, збира
лися злетіти в небо й не могли відірватися від кручі...

— А ми всі ходимо до Мерефи в школу-дяківку: і я з 
Марин ею на слово Боже, арифметику, і Ромко та Ярин- 
ка — на «Отче наш» та азбуку,— встряв у розмову Пет
рик, ведучи втішливо здругобіч Сіркового третього ко
ня.— І протоієрей пан Вустим, і дидаскали пан Ілляш 
та пан Касян нас там учать, дуже хвалять, тільки ото 
за турецьку говірку нас гудять, а бабцю Марію навіть 
обзивають бусурманкою, та ми кажемо їм, що бабці 
ви наказали нас навчати, а нам звеліли їх слухатися, то 
вони тоді і замовкають собі.

— Ага, не мене хвалять, тебе більше! — обертаючись 
до гостя і на ходу бокуючи, діловито поправила Мариня 
брата.— Бабуня Мотря тепер більше з нами гарують та 
мордуються, навзаєм сперечаючись із бабцею Марією за 
бусурманщину,— додала вона згодом.

— І бусурманщина, і письменство потрібні вам, ді
ти,— зітхає Сірко, згадуючи особисті біди від непись
менності,— вчіться добре всьому і у всіх!..

Чужим було Сіркове рідне обійстя, і коли б не ці малі 
діти, не побратими Артем та Сабрі, не ота безвідмовна, 
уже зовсім посивіла трудівниця, покоївка Марія, то його б 
тут ніщо вже не прив’язувало, може, й на втіху Софії.

— То ви нас не проміняли на пияків та гультяїв, як 
мати казали? — спитала Мариня, щось пригадавши 
собі, і зітхнула...

«Не дочекалася, поки приїду! Навмисне поспішила, 
чи що? — не відповівши доньці, подумав він про дружи
ну.— Адже переказував, що буду неодмінно!» — панте
личився в роздумі...

Роздаровував гостинці у добротно обставленій світлиці 
і дивувався запопадливості найпаче сквапних до дарун
ків тещі Мотрі та Мокрини і Христини. «Нехай обох мо
лодих змушують до того діти, а що ж спонукує тещу? — 
недобре подумав він, ледь стримуючи в собі обур...— 
Геть же не бідні вже...»

— Не ображайся, любий господарю,— вклонилася Сір
кові покоївка Марія,— та мені вже нічого не треба,—
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і обережно поклала на тесовий стіл щойно подаровану 
їй черчату алтабасову хустку.— Доньки ось у тебе 
ростуть, їм треба приданого, то хай і хустка їм буде,— 
обожнено подивилася вона, на Сірка.— Дорога ж то яка 
річ, Боже! Таку хіба лише уртаки-купці, султанни та 
пашівни мали,:— додала.

Сірко зауважив, як горіли заздрістю і жадобою очі 
тещі Мотрі, як вона чекала, що зять віддасть ту хустку 
врешті їй, і відчув ще більшу неприязнь до неї.

— Зі мною разом прибув і Данько, мамо, то йдіть до
дому, бо жде ж вас там,— дивувався він, що теща навіть 
словом досі не обмовилася про сина.

...Кілька днів по тому Сірко пиячив то з Артемом та 
Сабрі, то з козаками та міщанами, навіть із війтом, 
радцями-лавниками, а найбільше врешті з міським 
сотником Власом Кушніром, обережно приступивши тим 
способом до підшукування охочекомонників-слобожан. 
Врешті-решт, сотник не лише згодився сам поїхати 
навесні, коли Сірко домовиться з острогозьким полков
ником Дзиковським або й із самим воєводою Слобожан
щини князем Ромодановським про непокарання за похід 
на ляхів, а й пообіцяв підговорити інших...

Зустрічаючись із міщанами і місцевими козаками, 
з посполитими-викітцями безмежних новопоселень, що 
на очах розросталися на нічийних слобожанських землях, 
мов гриби в лісі по теплому дощі, Сірко все більше пе
реконувався: основна маса тутешньої трудової і гендльо- 
вої людності, користуючись тимчасовими заманливими 
пільгами, хоч і платила чималі податки-чинші та побори, 
була в більшій безпеці на прийдешнє, аніж раніше. 
Відірвавшись від нужди та мору, з якими жили в По
дніпров'ї, Поліссі, Поділлі, Брацдавщині, Київщині та 
чигиринському посполлі, люди поволі втягувалися в нову 
буденщину на голій займанщині, звикаючи і прив'язую
чись до нових, значно менших від ляських та значно 
легших, безорендарних поборів і законів і, що дивно, 
ставали поволі чужими святій справі визволення зали
шеної ними батьківщини.

Козацькі звичаї вибирати владців, які поки що діяли 
тут, узаконювали і озвичаювали і діла їхні, і вчинки. 
Бурмистри, війти, ратушні люди, лавники, судді та су
дові рочки, як і орендарі, всілякі шафарі, при яких коли б 
навіть і в бурмистрах мав брата, то не вирвешся із рук 
ката, ставали озвичаєністю поряд із боярином і воєводою 
та його посіпаками. «Можна жити...» Це було і щастям
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для змореного війнами люду, і його смертельним горем, 
бо забував він у плині часу своє рідне і поволі приєдну
вався та непомітно для себе прив'язувався до чужого, 
втрачаючи свою психологічну і етнічну святу окреміш- 
ність...

Ніколи раніше Сірко не відчував так отієї впливово
сті, заразливої в перспективі, як цього разу, отого розко
лу людності на тих, що трималися ще свого рідного, і тих, 
що вже йшли jb послугу чужому, привабливому тимча
совими пільгами та привілеями...

Більшість людності, починаючи від Піддебрянська 
та кінчаючи Степом, навіть не підозрювала, що вона, 
поселившись у голих займанщинах на нічийщині, мала 
втратити свою рідну державність. Лише тепер Сірко 
по-справжньому зрозумів це і в душі жахнувся, що 
люд не може того збагнути, заглянувши наперед. Йому 
часом хотілося кричати від розпачу, особливо коли 
Артем, обраний тепер лавником у Мерефі, ділився з ним 
своїми далекоглядними передбаченнями, осуджуючи й 
себе за урядство.

— ...І все виглядає так, ніби бояри тут людові якусь 
велику ласку роблять, дозволяючи доброхітно їх утри
мувати, скріпляти оборонну лінію, оружно боронити 
край і їх,— аж плювався від обуру Нелюб.— Є вже й усі
лякі підступні направи козаків на міщан і посполитих, 
а тих — на козаків, суди тим займаються. А шинків та 
гуралень розвелося — то й повірити тяжко! П’ють деякі 
навіть у будні!..

Ждучи дружину з прощі, відвідавши вершником не 
лише білямерефську займанщину, а й пристародубську 
та станицю Новочеркаську на Дону і замовивши там 
чимало отих навесних охочекомонників, Сірко, поряд 
з успіхами та втіхою, все більше, особливо в довгих 
самотніх дорогах, відчував свою особисту родинну 
трагедію. До нього все певніше приходило переконан
ня, що він, прив’язаний до Січі, а тепер і до війни, 
знехтуваний і зневажений, а може, й замінений на 
когось іншого Софією. При цьому висліді він сатанів, 
кляв дружинине святенництво і преподобство, вино

шував і викохував у душі все шаленішу ненависть до 
церкви і протоієрея Вустима, що переходила в не
стримні наступи гніву, яких уже не мії і стримувати. 
Хто знає, що було б, коли б не Артем, який добре все 
те бачив і намагався погасити гнів і загоїти рани побра
тимові...
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Напередодні Різдвяних свят якось уранці Артем 
і Сабрі закололи трьох вгодованих льох і забили чималого 
бузівка. До цієї події готувалися усією великою родиною, 
і Сірко був чи не основною помічною силою у чолові
ків. Він і тримав жертви, і перетягував їх на приготова
ний на вигоні, розчищений від снігу майданчик, і носив 
околот для осмального вогню, і смалив туші та лив воду, 
коли мили їх, і відносив для патрання в хату. За роботою 
трохи забував гризотну журу, що нуртувала в ньому не
відступно.

Зате в усіх назагал на душах були радощі, бо кипіла 
робота, рипів журавель над глибокою, обмерзлою на цям
ринах криницею, спускалася сива імла над Мжею і окіл- 
лям, дзвеніли ковальські молоти аж у місті. Вистачало 
роботи й однорукому Артемові та Сабрі, було її досить 
і для жінок та дітей.

— А ти і одноруч, Артеме, бачу, навчився господарю
вати,— похвалив Сірко, оглядаючи порожній рукав по
братима.

— Не я, брате Іване,— біда навчила,—обізвався той 
довірливо.

Димок над тушками то плівся вгору змійками, то пів- 
иячогребінними грайливими застружками осідав донизу, 
наближаючи імлу неба аж до землі...

Ще парувало на майданчику щойно погашене багаття, 
ще жінки тільки-но приступили до патрання свіжини, 
яку повносили чоловіки в хату, наддавши роботи Мокри- 
ні, Христині та Сабрі, ще Сірко у задумі затягувався 
люлькою та специфічним запахом смалятини, а Артем 
поїв худобу, ще лунко рипів журавель в руках Сабрі,— 
як під дворищем скрипливими полозами обізвалися до
рожні сани, задзеленькали дзвіночки на дузі і у відкриту 
Артемом хвіртку ввійшла вся в темному, мов черниця, 
Софія. її дорожні сакви натужно вніс слідом візник 
і мовчки, потоптавшись, передав їх Артемові.

Визріла, випещена, дорідна, заможно ошатнена в тем
но-червоні ох утрені сап’янці, в маурову об’яриу смугасту 
опанчу, освіжено розрум'яніла, у шапці з куниці-куни, 
дружина скриком відгукнулася спершу в Сіркових очах, 
а потім у серці та в усьому т іл і.«Таки є що палко любити 
в ній, є чим зачаруватись, хоч би й не хотів,— аж лячно 
йому стало.— Недарма тут люди прозвали її бояри
нею»,— пішов Сірко назустріч, щоб привітати Софію, 
вже вкотре в житті захоплючись і зачаровуючись її 
вродою.
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— Благословляю тебе, муже Іване, лаврськими офір- 
ними святощами і прощеннями гріхів, вимоленими мною 
за три седмиці і у святих мощів тамтешніх, і у самого 
архімандрита Йосипа. Відає він про тебе і, на мій подив, 
поцінює твою жертовну тщу гультяйству і мордирству 
та битвам, не відаючи того, що ти кинув напризволяще 
в кревності і жінку, і дітей, і рідне обійстя та побрати
мів, геть відбившись від святих обов’язків батька, чоло
віка і господаря. Прости, Боже, гріхи наші, подай милість 
свою і всепрощенні цельби нам,— хрестила його, роз
губленого, розмахом руки, як Сірко, ледь стримуючи 
в собі крик душі, зупинився перед нею, уражений отим 
святе нн ицтв ом...

«У вірі і погамуваїшя гніву, лицарю, і державність 
для нас, і відрив від остогидлого ляства та захисток від 
татарства, ж  і від розбратності люду»,— згадав Сірко 
при СофіТиому хрещенні слова отця Гната Шульги, 
сказані ще в Капулівці...— Бог її відбирає в мене чи таки 
отець Вустим? — оглянувся він на Артема, Сабрі, їхніх 
жінок і стару Марію, що вийшли з хати назустріч про
чанці.— Мабуть, і перший, і другий»,— зробив він по- 
думки сумний для себе висновок.

— То йдемо до хати, люба,— легенько попхнув дру
жину Сірко, направляючи її до ганку.— Там докажеш, 
там,— помітив він її бажаніш продовжувати оту хворо- 
святенну мову.— Там!

В Софіїній поведінці було щось дивне для всіх, хоч 
і досконало знане, а Сіркові, як господареві і чоловіку, 
все те видавалося непідвладним розумові та досвідові. 
І було воно чимось неокресленим, незбагненним, якому 
і назви він ие міг знайти. «Яку ж бо силу треба мати, 
щоб терпіти її!» — подумав він співчуваючи і побрати
мам Артемові та Сабрі, і їхнім дружинам...

— Там то й там,— слухняно попрямувала Софія до 
хати.— Неси, пане Артеме, сакви в дім, хай обдарую вас 
усіх святими хрестиками обителі Божої.

І, поки прочанка в своєму хворобливому благочесті на
вішувала на шиї спершу дітям, а потім і дорослим куп
лені в Лаврі хрестики, Сірко, присівши в крісло, із жалем 
і гіркотою думав: «Одна лиш Лавра в’яже вірою тутеш
ній люд із своїм рідним краєм, а більше «вже ніщо... 
А Софія в пасії є, хвора!..»

— Дарую вам прощу обителі Лаврської,— розма
шисто і зверхньо перехрестила прочанка Мокрину і 
Христину,— дарую і вам її, діти,— клала вона хрести
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спершу на своїх, а потім і на Артемових менших та 
Сабриних старших, на кожного зокрема, стоячи нестям
ною іпостассю над присутніми.

Продовжуючи, як причарований, спостерігати за об
рядно-урочистою освітленістю Софіїних неприродно 
блискучих очей, Сірко болісно дивувався, відчуваючи, що 
не чоловік він у дружини, а звичайний грішний і грі
ховний рядович. Не муж і навіть не батько її дітей!

З тим відчуттям взявся допомагати жінкам та чолові
кам у патранні свіжини, носився як з тягарем у душі 
і на умі, поки Софія нарешті не пішла з дітьми та пані 
Марією в куховарню поснідати, а потім і до покою- 
ванькиру — спочити з дороги. З тієї ж причини ледве 
зумів— аж в запівніч— заснути, бо ледь не силоміць 
домігся в ліжку від жінки допуску. Ніби повинну від
бувала, віддаючись! Розкішне, ніби вроджене для плот
ських насолод, її біло-ніжне тіло було мертвим, розтайно- 
холодним, недобудним, а його голодна пожадливість була 
їй ледве терпимою відразою... Повірити собі не міг...

Як сам не свій, всідався на вистояного Велеса і — 
чи в ясну морозну погоду, а чи й у віхолу-заметіль — 
нісся в степові навколи як несамовитий, ганяв там, зма
нюючи за собою ще й Лапка та Бровка. Вертав аж над
вечір, все ж не розвіявши на вітрі й морозі душевних 
розладів, гризот і туг.

По Щедрівках, Колядках та Йорданних святах, при
йнявши не одного ходака-вивідцю із Слобожанщини та 
домовившись з ними про весняний виїзд сотнями на 
війну, як лиш відкриє сині вікна місяць-просинець, Сірко 
поїхав на гостину аж у Острогозьк до кума Івана Дзи- 
ковського-Дикого. Поїхав і не пошкодував, бо хоч трохи 
розвіяв там розпач: і прийнятий був рідніше рідного, і по
бачитися та домовитися йому вдалося із обома тайшами: 
Аюкаєм та мурзою Мазан-батиром. Мало того, випала 
нагода зустрітися із обома Шумейками та Яковом Пієм 
і домовитися про повторну їхню поміч гетьманові.

Мав з того і радощів чимало, але найбільше втішила 
його кума, дружина полковникова Явдоха, яка і з лука, 
мушкета та пістоля стріляла незгірше чоловіка, читала 
книги краще дяка і була неперевершеною вершницею, 
господинею дому та куховаркою, як і дружиною — ве
селою, винахідливою, жартівливою і жвавою.

До всього того вона жила своїм людом, його нуждами, 
а в заступництві за нього і до князя та воєводи Слобо
жанщини Ромодановського доходила. Йе пропускала
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жодного Валуйського торгу і не вертала без викуплених 
там у татар та ногаїв я сирників. Це ними, бездомними, 
вивідцями, населила вона ціле займанщинне селище на 
нічийній землі! Поселенці так і назвали його на її 
честь — Явдошине. Не кум Іван, а вона підбила сотника 
Процика після першого Сіркового приїзду, і той зібрав 
близько трьохсот козаків, готових іти в поміч гетьма
нові!..

Про що лише не переговорили довгими зимовими ве
чорами господарі з гостем за час гостини! «Заздрісну 
жінку послала доля Дзиковському, ой заздрісну! Козак, 
та й годі! — роздумував Сірко і в оселі Дзиковських, 
і вже несучись у зворотну путь вершником.— Недарма 
кажуть: не люби вродливу, а впадай за хорошою... 
Єт, біда, що серцю не накажеш!.. Як на пательні, все 
кипить у них і не може колись не збігти та не вилитись 
боярам на голову...»

І знову був дім, і знову, як трохи спали морози та 
стихли сніговії, Сірко катав верхи до крику обраділих 
дітей, і майже щодня згадував Дзиковських та воднораз 
губив душевну тугу в несамовитих скачках по обезлюд
неному сніжному полю, одіточуючись від юної галасливої 
чарівності... А тим часом непомітно близилася весна. 
Близилася і розбурхувала і його, і слобожан...

Отак поволі зима й відспівала то густими тулумбасо- 
вими баритонами дяків і ченців, то дзвінкоголосими 
дискантовими високими мелосами спудеїв та іноків, і вже 
в сонячні передвесняні дні річки та ручаї почали потроху 
скресати і шемкотіти, заструги сніжних кучугур — тем
ніти та геть маліти. Весняне рівнодення їх, осірених та 
обруднених, пережовувало і злизувало з землі, гріючи її 
благодатні підніжжя в ясні сонячні дні...

Вже не одну сотню охочекомонників-слобожан благо
словив Сірко, відпровадивши в поміч Хмельницькому на 
Чигирин, а сам зволікав, бо то з Пропойська і Стародуба 
чекав ще обіцяних, то із Севська, Трубчевська, Почепа, 
з верхів’їв Сейму, Псла, Сіверського Дінця, звідусюди 
ще мали прийти охочекомонні, та чомусь затримувались, 
лякаючи його невідомістю і непевністю.

Аічас брав своє. Вдень танула, навіть уже болотилася 
перепалками земля, щоб вночі знову пришерхнути чи 
й замерзнути. Виплітаючи мережива, кричало гайворон
ня на яворах і в небі, що ставало все вищим, повівало си
рими вітерцями, і вже бубнявіли зачатки котиків на ло
зах, готових зацвісти інійною красою пуховичків...
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Відвідавши на прощання знайомих, Сірко заїхав по 
путі на мереф’янський ринок і там знову, як і колись, 
дивувався людському виру, гуторенню і галасні. І таки не 
витерпів, спішився, як забаглося, припнув Велеса до чи
йогось повоза й пішов, тісними погнутими рядами упо
довж ярмарку. Очі розбігалися від мінливих і манливих 
різновидностей: одягу, взуванок, скарбів, начиння, това
ру. Зупинився біля коней, як і раніше спинявся, і не 
слухав, а пив, вештаючись, і розмови, і ляпання руками 
на знак погодженості...

«У веселий, Арсене, час і смерть не страшна»,— почув 
він обривок мови якихось коноводів у сивих високих 
смушевих шапках.— «Та воно, куме, поганому танцю
ристові, кажуть, і штани заважають у танці,— відказав 
той.— Он сотник Квас також збирається, бо, кажуть, не- 
чувані скарби у ляхів козаки добудуть із Хмелем».— 
«Про що говорити?! Грали те ще при дідах, а ти і досі 
танцюєш. Торік було одне, а тепер хто зна... Тримай 
свій поквап в узді, бо біда може лучитися, куме!..» — 
«Е-е-е! Не кажіть, куме, півень і перед борщем піє,— 
не здавався той, кого звали Арсеном.— Дарма не гово
ритимуть люди. А-а-а!.. Кожний по-своєму розумний: 
один спершу, а другий потім...»

Сірко, усміхнений про себе, лишає розмовників, прав
лячись до Велеса; часу в нього обмаль, а хотілося б по
слухати ще не одних кумів, подивитися на коней в ярмар
чищі, просто повештатися в товчії серед статків і го
мону...

«Не лише скарби та менжування цікавлять їх тут,— 
думає він,— а все ж, як назагал взяти,— гибіє люд 
на пні!..»

Накупивши попутно дітям гостинців, він дякує госпо
дареві хури за приглянутого коня, проворно сідає в сідло 
і, виплутуючись поміж яток, перекупок, гончарів і худо
би, направляється додому. Велес косить великим скляно- 
сливовим оком і, вигнувши дугою дебелу шию, перехо
дить у помірний скач, розвіваючи довгою густою гривою 
і ніби відгортаючи дужими кованими копитами розби
тий ярмарків чанами шлях.

«Що там із Аюкаєм, із мурзою Мазан-батиром, із 
Шумейками та Пієм? Ні слуху ні духу від них. Невже 
щось не витанцювалося там?!. І Степан та Фрол Разі 
як в рот води набрали,— зітхає він глибоко, відійшов
ши в свідомості від спогадів і гамуючи душевні по
рухи та хвилювання.— Ні-ні! Вони не підведуть!..» —
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заспокоює себе вершник, завертаючи вже до свого 
обійстя...

Того-таки дня Сірко осатаніло пробивав на Мжі в уже 
ніздрюватій кризі ополонки, допомагав колоти і сплав
ляти кригу, бродячи і брьохаючись у каламутній воді 
весняної повені. Як уже пробно запустили млинове ко
лесо, обходив прощально своє, як чуже, обійстя: двір, 
шопу, вблівню, вівчарню та стайню, ласкаво і журливо 
дивився на мовчазну ситу худобу, а думками і видін
нями був далеко від них — в смертельних стогонах битв, 
в димах і пожежищах, у тріскотові, хрясканнях, хрустах 
і ревові.

Так і ніч його застала. Софія навіть у цей прощальний 
вечір пойнято молилася, як ошаліла, а потім, пославшись 
на недугу, лягла в ліжко, і Сірко ще й ще раз пересвід
чився, що свій він отут хіба для побратимів та покоївки 
Марії, яка запопадливо обслуговує їх, та ще, може, для 
дітей, особливо хлопців: Петрика та Ромчика, які, за сло
вами Артема і Сабрі, з Січчю й сплять...

«Грамоти їм побільше треба. Вона тепер чимало ва
жить у житті»,— подумав і тут же вирішив, що наступ
ного року повезе хлопців, як живий буде, до Київського 
колегіуму чи хоч у бурсу при Лаврі. З тим і на сон пізно 
вклався.

А наступного дня виїхав у дорогу засвіт, обвішаний 
саквами, що їх пані Марія наготувала ще звечора. 
Виїхав разом з десятьма вершниками-слобожанами та 
з Останком Говдею, якого до Сіркового двору привела 
в сльозах мати Оришка.

Вразило Сірка, що Софія, навіть не попрощавшись 
із чоловіком, демонстративно й виклично пішла в Мере- 
фу до суду і лавників по позову за гусей, яких поза
минулого тижня подавив полоззям якийсь мереф’янський 
хурщик. Таке відчуття, що пішла із душі його назовсім!..

— Будьте козаками, сини! — гукнув він хлопцям на 
прощання і поспішив ускач доганяти супутців.

6.
і

Наблизившись у погожий ранньовесняний дрнь в отар
ному скупченні шаре арочних юрб доброхітців до дніпро
вих переправ, Сірко з радістю дізнався, що в цьому гар
мидері на кільканадцяти поромах і тимчасових мостах, 
зшитих із човнів та чайок, ота людська безладно-тлумна, 
різнолико-роздрібна і розливно-повідна людська плино-
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теча зупиняється, як перед загатою, і наспіх, але ретель
но і владно, формується та ладнається в сотні і полки, 
у валки і обози та очолюється заздалегідь вибраними чи 
наказними отаманами, сотниками, обозними, писарями- 
скрибами та полковниками здебільше за принципом 
їхнього міоцевитоку...

Частина привідців, раніше обрана на раді в Чигирині, 
одержує від Якима Сомка, Дем’яна Лісовця, Василя То- 
миленка нові полкові та сотенні військові відзнаки, інша 
без регалій-корогов і бунчуків переправляється на Пра- 
вобіччя для доформувань чи за наказом наказного геть
мана Кричевського правиться Лівобіччям у заздалегідь 
визначені місця в селах, містечках, полях і лісах для 
вправ та вишколів, як північно-західна потуга, проти 
гетьмана Радзивілла.

Яким Сомко ще в Андрушах під Переяславом, а Дем’ян 
Лісовець під Липівцем та Василь Томиленко в Ялинці 
ознайомили Сірка зі станом справ, повідомивши, що він 
призначений на вузькій раді полковником особливого 
гетьманового запасного полку, який у неповному складі 
вже стоїть десь у селі Бітовому та в Діброві біля 
Чигирина під перначем у Тимоша Хмеля, як тимчасового 
наказного, до його, Сіркового, прибуття. Від них же він 
дізнався і про грізні королівські віци та не менш грізне 
посполите рушення в Польщі, як і про приготування 
Фірлеєм, Вишневецьким, Ланцкоронським, Конецполь- 
ським, Корецьким, Чернецьким своїх надвірних військ чи 
й найманих кондотьєрів та інших рушенців. Дізнався 
майже досконало і про ті смертельні бої, що взимі 
вже відбувалися з козацькими залогами на тимчасовому 
покордонні, очолюваному Богуном і Нечаєм в Брацлав- 
щині і на Поділлі.

Стало набутком його свідомості й те, що Ілля Голота, 
Іван Гаркуша з сином Філоном уже зібрали кілька полків 
на Сожі й Іпуті і об’єдналися в діях із Мартином Не- 
бабою, як наказним гетьманом Хмельницького. Не гаяли 
дарма часу і призначений берестейсько-могилівським 
полковником на тій же вузькій раді зять гетьманів по 
дочці Степаниді, Данилів брат Іван Нечай, а також 
наказний гетьман всіх Північних військ Іван Золота- 
ренко.

Формувати козацькі загони під боком у литовського 
гетьмана Януша Радзивілла допомагав під зверхністю 
Небаби і московський князь Іван Хованський, передбач
ливо призначений царем могилівсько-вітебським наміс-
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ником і воєводою литовських русинів, а також таємно 
призначений царем майбутній воєвода київський Василь 
Шереметев, що стояв під Смоленськом...

Було та було тут новин для Сірка... І він із Останком 
Говдею, своїм тимчасовим джурою, та мереф’янцями, 
і ота незліченна маса доброхітців-подорожників потрапи
ли тут, коло Дніпра, у якийсь вир, що клекотав і гучав, 
нуртував і колобродив ярмарком. На очах у всіх під 
скрип гарб і мажар, під іржання коней і мукання волів 
він набирав форм і порядку, встоюючись, і цівками, 
струмками, річищами, стишений і упокоєний, розтікався 
в боки, прямуючи до переправ на Правобіччя.

«Дивовижна сила!» — не раз повторював про себе за
хоплено Сірко...

«...Ми голови свої зложимо в довічному спаї, а не 
в розбраті і різночинствах, звільнимо геть землю нашу 
від гніту, насилля, гвалтів і наруг ляських,— читали 
в гетьманових універсалах.— За бидло нас мали пихаті 
паки і магнати, а особливо тих, хто противився бути 
у них лакизами й робочими волами та заявляв про свою 
окремішність і про окремішність всього народу нашого, 
про вольності дідівські та нашу незалежну у власній 
хаті віру...

Не проти поляків ми йдемо на смерть, а проти панства, 
що втратило в жадобі до насилу людську гідність і забуло 
Бога у розбещеному чванстві своєму...» — розносилися 
над юрмищами голоси спудеїв, скрибів і всіляких читців, 
несучи в народ гетьманове слово. І вже вкотре Сірко 
із сумом і досадою пошкодував, що він неосвічений 
і не вміє отак говорити з людом...

— Я тебе, полковнику, вже третій день жду. Виїжджав
і в Крилі в, і в Боровицю, і в Бужин,— радо зустрів 
Сірка Тиміш Хмель.— Ще на тогобічні впізнав тебе на 
Велесі. Казка не румак кінь у тебе! — почоломкався він 
з Іваном Сірком, його джурою Остапком та з рештою 
прибульців.— Тато на тебе вельми чекають, Виговський 
і Капуста уповають і сподіваються, що матимуть поміч 
чималу, як прибудеш... Полк поки що неповний, жде 
тебе,— поставив Тиміш свого баского скакуна поряд з 
Велесом, аж той захріп. *

— Дякую тобі і старшині та гетьманові за увагу до 
мене і за зустріч, а не поспішав я, бо так домовлялися 
з паном гетьманом ще восени.

— Вони все про теє відають і пам’ятають. Події 
в Польщі трохи поміняли їхні давніші рішенці, та мислю
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я, що отець і тепер зволікатимуть з наступом, шукаючи 
всіляких оправдів. Досі ж немає домовлених донців, 
татари повідомили, що ждуть, поки наросте паша, вкрай 
мало возів та дараб, зброї і ядер, обозні не підвезли 
досі провізію, січовики мовчать, хоч аж два гінці послано 
до них. Біда, та й годі, полковнику!..

— Ні донців, ні січовиків немає?!— перепитав Сір
ко.— Що б те значило? Адже надійно та твердо домо
вився із донцями та калмиками.

— Старшина і тато також губляться в тривозі...— 
притишив голос Тиміш.— Щось неладне коїться в Коші 
і навкіллі, а донців бояри підбивають не оголювати степу 
для ногаїв...

Сірко вибачився перед Тимошем, оглянув понадсотен- 
ний загін вершників, що згодилися бути при ньому ще на 
тогобічні, звелів їхати за ним не відстаючи і пустив коня 
ступою вперед.

— То заїдемо, думаю, спершу до полку? — чи то спи
тав дозволу, чи то наказав Сірко Тимошеві, уже клопо- 
чучись усім почутим.— Веди нас, лицарю, на спочинок 
і пристанище, бо направувалися ми сюди понікуди! 
Не дороги, а розтоптана та розмелена квашня! Та й сон
це вже он як підбилося, слід поспішати. В дорозі, вважай, 
і перепочити не було де. Весь край зрушив і посунув 
до Чигирина несшшно. Вперше бачу таке!..

— Нечай і Богун навідувалися,— стишив мову Тиміш, 
приблизивши геть свого коня до Велеса.— Шарпали їх 
ляхи, вважай, всю зиму, але розбили їх наголову і відігна
ли геть обидва полковники. Там у них не полки, а ціла 
армія! Ото лицарі!.. Вимагали від тата не чекати татар, 
а вже зараз іти на ляхів, доїш ті не зготувалися. Аж 
посварилися вкрай, а пана писаря Іван Богун у запалі 
обізвав покручем, то заварилося було тут таке, що ледь 
тато вгамували їх накрнком. Та й потім все пішло не ліп
ше. Малу ж раду чигиринську тато — може, чув? — 
вчинили потай і від світського, і від козацького поспіль
ства, не зваживши на бажашія всієї людності і пастви 
бути тільки в незалежі своїй,— якось аж святотатно 
поінформував Сірка Тиміш.— А на ній, про всякий 
випадок-трапунок, як умовляли всіх тато,— порішили 
при поганій чи невдалій вікторії з ляхами передатися 
в дружбу з московитами та дискретно від сіромної люд
ності сповістити про те царя і деяких його бояр та воєвод.

— До московитів? До царя? — аж спинив Сірко Веле
са.— І всі старшини згодилися з тим?!
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— Та де ж  там усі?! Кажу ж, Богун, і Нечай, та ще 
екзарх Йосип, мій духівник, Іван Золотареяко і слухати 
тата не схотіли! Вони були і проти чутки такої, кинувши 
виклично раду.

А Богун який? Вінницький чи новгород-сівер- 
ський? — був поглинутий уразливою новиною Сірко.

— Який же ще? Певно, що вінницький! Новгород-сі- 
верський пан Іван Богун продався цареві і боярам з тель
бухами. Він руками й ногами був за підданство, за 
боярські та воєводські чини, щоб, як казав, «затягнуть 
царя і бояр та воєвод до помочі нам замість підступів, 
злоумислів і лиходійств усіляких»...

— Ну, а генеральний писар — що на те?
— Виговський — столиций крутій, він був і проти, і 

за. Правда, вкінці об’явив себе прибічником тих, що не 
погоджувалися з татом,— додав Тиміш, помовчавши.

«Недарма, видно, і в королівських хоромах понюхав 
парфумів, і в колегіумі попробував кулеші, і в ханськім 
палаці побував ясирником»,— подумав Сірко про Тимо
ша, пустивши в ходу Велеса.

— Не любиш пана Івана? — спитав у Тимоша згодом, 
зробивши для себе і такий висновок.

— Не те що не люблю, а цілком осуджую і його, і тата 
за все торішнє, бо ж досі ніхто не може зрозуміло поясни
ти, чого б то було не йти від Замостя скачем на Варшаву, 
замість того, щоб нестися до Києва, який нікуди не втік би 
і по Варшаві?! А все те пан Виговський порадив татові: 
і сам, і через оту Гелену з її фіглями-міглями. Ех, коли б 
то була моя воля, гойдалися б вони, крім хіба тата, на 
бантині або ссали жаб’ячу цицьку в Тясмині,— безсило 
змовк Тиміш.

Сірко невпоміт зміряв палкого супутника мовчазним 
поглядом, і — дивно — дотеперішню упередженість до 
Тимоша, що була в його душі, як рукою зняло.

— У всіх нас ганджі є, Тимоше,— не знав, як зреагу
вати на ту палкість гетьманича.— В одних більші, в ін
ших — менші. Такою вже вродив Бог людину.

— Гандж ганджу не пара, полковнику! І Капуста та 
Кричевський, і Ганджа та Нечай, і Богун вінницький,— 
за новгород-сіверського не кажу! — і Мужиловський, і 
твоя милість, здогадуюсь, осуджуєте тата і за той не
поправний поворот із Замостя, і за оту, даруй, п’явку 
Гелену, щоб їй!..

— А ти сам як на те дивишся? — запитав мовби зні
чев’я Сірко.
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— Я перший з-поміж вас усіх неоднораз казав татові 
свою думку, але хіба вони мають мене за козака?! — 
чогось не домовив Тиміш.— Он і тебе, бач, минулого року 
відсторонили від січовиків, а цього року призначили до 
них Морозенка, а в нього ж свій полк є із поспольства, 
та й в Січі він не бував! Тепер і в Чигирин не схотів 
із-за того навідатись... А мені,— перейшов Тиміш на по
нині,— вони ладують за дружину молдавку, Лупову 
доньку, може, чув, Розанду. А навіщо вона мені?!

— Кажуть, Розанда, як лялька, вродлива і по-нашому 
вміє говорити?

— Ну вродлива, ну багата, ну вміє говорити по-нашо
му і навіть співати, бо виросла між русинками і мати 
в неї русинка, але нащо мені, козакові, вродлива лялька? 
Маю козачку, кращу за сто їхніх Розанд та Гелен ра
зом!— гаряче запевнив, як про щось уже вирішене, 
Тиміш.— їй, правда, бідній, щось пороблено чи шепту
нами, чи, може, Геленою, але вона виживиа, мов кішка! 
Вона викарабкається, як і всяка козачка...

— Тато тебе до іншого життя готує, і в тому, Тимоше, 
є, мабуть, рехт неабиякий.

— Мені й інші, як зговорилися, те кажуть, а я... не 
знаю, не збагну того...

— Світ, брате, так побудований, що чоловік не знає, 
де йому краще,— зітхнув Сірко, згадавши вперше по роз
луці Софію, обдумано намагаючись не підбурювати геть- 
маїїича проти батька...

Піднятий і зібраний тривожними сурмами запасний 
гетьманів полк був сяк-так зладнований із навколишніх 
поселян і ще й тому був половинним, що чимало його 
воїнів відпросилися на урльоии додому для весняного 
сіяння поля та саджання городини. Сірко при Тимоші 
ознайомився із шістьма сотниками, обозним, бунчужним 
і писарем. Були вони всі із Чигиринщини та Черкащини, 
виборними або спершу наказними, а згодом потверджено 
виборними. Вдивляючись у обвітрені лиця і спрацьовані 
руки своїх козаків, Сірко мимоволі згадав материну Гру
шівку між Криловим і Чигирином і свою земляцьку до 
неї причетність.

Давши наказ обозному і всьому полкові зготувати чи 
й роздобути спішно в навколишніх селах хоч сорок ще 
добротних возів-дараб, натесати з п’ятсот списів, попов
нити запас коней на кошти, видані на полк генеральним 
обозним та скарбником, Сірко, лишивши понад дві сотні 
своїх супутників-мереф’ян, вписаних тепер у компут, та
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наказавши Тимошеві і обозному негайно скликати роз- 
брідників-урльопівців, виїхав по обіді з джурою в Чи
гирин, до якого рукою подати. Невесело було в нього на 
душі, тож пустив Велеса скачем, щоб розвіяти сумоту,— 
боляче вкололо його гетьманичеве нагадування про те, 
що гетьман всіма силами відсторонює його від січо
виків.

Оминувши густий гай у видолинку та Холодні джерела, 
він, нарешті, побачив звіддалік оте велетенське чудо
висько — Камінну гору з Байдиною каланчею та геть
манський замок, що зводилися над старим містом. І в Ста
рому місті, і в Новому стояли дими та курява, що, мов 
тумани, розпорошувалися пилюгою й куріли димом по
переду: і на бекетах, і на вогнищах по горі. В путі йому 
все більше зустрічалося різноликого люду, а особливо 
вершників, пішців і валкових.

Частіше вони були в геть уже опорошених, в дьоготь 
офарбованих сорочках та штанях, в брилях чи й голіго- 
лов, у постолах або босоніж. І все те калибаличне,— 
спершу в пониззі Чигирина вулицями й завулочками, 
а пізніше новим дубовим мостом,— спішно сунуло, нес
лося, юрмилося під скрип, лемент, гамір, грюкіт і гуркіт, 
шарварок, іржання, мекання і статечне ремигання, під 
поодинокі сальви-постріли так тісно, що очі і тямок 
вершників губилися в намаганні щось розгледіти, розі
брати й уторопати. Особливо дивним все те було для 
Останка Говді. Хлопець аж шию вивертав, захоплюючись 
то тим, то сим...

Вив’юнюючись в отій людській товчії до замку, Сірко 
нашвидку відвідав по путі соборну церкву, а там, при
стоявши між мирян-молільників, поставив у свічницю 
тут же куплену свічку, проказав про себе «Отче наш», 
дихнув ладаном і миртом і прочувся на мить святістю. 
Службу Божу в соборі, супроводжувану хором і дзво
нами, кінчав правити сам протоієрей, екзарх Чигирин
ський, отець Йосип Тукальський, якого здавна вже Сірко 
недолюблював, користуючись взаємністю. І лише з по
божної чемності та в пам’ять про його батька, колишньо
го січового отця Данила, Сірко слухав сина.

В гарячій і палкій пристрасті і ніби аж f безтямній 
проповіді той віщав якраз про житіє святого і німого 
пустельника із Кубрані, сина Захарія, Іоанна Хрести
теля, який, за євангелістом-апостолом Лукою, як предте
ча Хрещення, раптом з волі Божої заговорив і охр есткв' 
ши Ісуса, навіки осудив Ірода...
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Проказав він у тій шаленій пристрасті притчу про 
Ірода і поганих виноградарів, які вважали виноградники 
своїми власними, а не Божими, недобре, хоч і гречно, 
згадавши у жалобі, крім інших попередників, «Тренос» 
та «Апологію» Мелетія Смотрицького про плач рідної 
церкви русинів, яка ще ніби від часу хрещення київських 
горбів святим апостолом Андрієм здобула право бути су
веренною патріархією...

«...Окремі недоумкуваті отці нашої Божої церкви і ба- 
ламути-старшини паплюжать своїм суєсловієм та жадо
бою черев наші рідні Христові храми і пастви посоль
ські, забруднюють гречності нашої гідності і святощів та 
святинь, ганьблять і обпльовують кпинами і єрессю та 
лжепророцтвами в храмах нашу споконвічну віру, її 
чемність і коректність чи пруться плазом до узурпаторів 
і агарян, отатарованих московитів!..

Паном і господарем твоїм, моя паство поспольна, 
оружна і мирська, мусить бути своя і тільки своя дер
жава та її рідний і їй служивий патріархат. Миряни 
і козаки, церковники і старшини мусять, як і в чужих 
людинів, слугувати лише їй, даній нам Богом... Я прокле- 
ну всіх тих, хто не зуміє чи не захоче відстояти і домог
тися незалежності своєї рідної ойчизни, проклену стар
шин і отців церкви, якщо вони не спроможуться створити 
патріархату!..» — аж грозив він присутнім тут...

...Сірко прочувся святістю урочисто обдзвоненого собо
ру і статечно вийшов на вулицю, бо хотів швидше поспі
шити до гетьмана і відігнати від себе оті пристрасні 
отцеві казання. Був і привід де забуття, бо серед люд
ської веремії вулиці йому зустрілася весела юрба чи- 
гиринців, в якій під дудки-сонілки та бубон і вигран 
якийсь міщанин співав речитативом, закладаючи в туп
цюванні і пануванні танцю поперечино то одну, то другу 
руки на тім’яницю, одне і те ж: «...Клим вдома — Хоми 
нема, Хома вдана — Клима нема... Ой горе нам! Ой горе 
нам!..»

В тямку Сірковім ще відтоді, як вийшов із церкви, ніби 
доганяючи його і переслідуючи, звучало оте шалене отця 
Йосипа: «...Обкрадені і сліпі, деякі козацькі старшини 
і вчені богослови, ці осли-перекинчики, опоганюють вір
них слуг Бога і своєї церкви скверною чужинською і її 
єрессю, слугуючи дияволу небореннями і знехтуваннями 
яко рідній...»

Сірко зітхав від тих нагадувань про нетямущу безго
ловість та безладність рідного поспольства і при тому
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вірив у правдивість сказаного Йосипом і проспіваного 
рукомес ником.

«Що ж у нас різного із протоієреєм?.. № він, ні я не 
приймаємо ніяких сполучень чи спілкувань із чужинами, 
а ворогуємо,— мелькнуло блиском f  Сірковій свідомо
сті.— Я бачу нашу силу у військових потугах, а він — 
в духовних,— прийшло перше-ліпше пояснення в голо
ву.— Хто з нас має рехт, хто помиляється?»— про
неслося і тут же відлетіло, зникло без відповіді...

— Добридень, молодче,— зустрів Сірка, принагідно 
вклонившись, Зорка-Трач у Замчшці, оглянувши Сірка 
і його Велеса...— Як у самого гетьмана у тебе румак,— 
похвалив коня, прицмокнувши язиком, писар.— Як кли
чеш його?

— Велесом, пане Самійле, іменую своїх коней. Уже 
третього змінив оце,— передав Сірко повіддя Остапкові, 
спішившись.

— Вельми похвально, лицарю! Велес поганським бо
гом худоби був у наших прадідів,— спохмурнів він, 
щось пригадавши.— А гетьман ніяк не дочекається тебе, 
то, може, зразу проб’ємося до нього на раду? — Самійло 
був чимось заклопотаний, як здалося Сіркові.

— Втішений бачити тебе у здоров’ї і тут,— спинився 
в ході по великій, геть задимленій світлиці Хмельниць
кий, як Зорка-Трач і Сірко, переступивши поріг, стали 
видні в мороці.— Прошу товариство виконувати мої 
вказівки й накази, як домовилися, і, вибачивши мені, 
лишити нас наодинці з полковником Сірком,— підвищив 
господар охриплий голос, пересиливши гамір.

Сірко чемно став осторонь під вікном поряд із писарем 
і спостережливо оглянув тутешніх гостей-завсідників, що 
статечно, мовчки чи й у різноголосих суперечках, навіть 
сварках виходили за двері. Де з ким із них він лише 
уклоном голови вітався, інших — тільки поглядом про
воджав, складаючи чи потверджуючи вже вироблену 
про них думку.

На щось особливе, загадкове показали йому Кіндрат 
Бурляй і одноокий Мартин Пушкар як своєму. Загадково- 
привітно посміхнувся йому і Максим Нестеренко, вихо
дячи із зали із широколицим і скуластим Філоном Джа- 
лалієм; продзвенів острогами виключне/ оглашений і 
сердитий Матвій Гладкий, щось попутно і докірливо го
ворячи Йосипові Глухові та Іллі Главачу; мовчки і са
мотньо, в зажурі пішов у двері гордий Іван Золотаренко, 
а йому услід — дорідний Остап Гоголь з незнайомим
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Сіркові сотником. Нарешті останніми полишили Хмель
ницького коштовно одягнені Антін Жданович і Юрій 
Немирич, а вже тим услід — Петро Саватович, Танась 
Болюк та Максим Гулак, продовжуючи на ходу не на 
жарт про щось сперечатися із Силуяном Мужиловеьким 
і Федором Вешняком.

Сірко потай, провівши всіх старшин, тішився зі своєї 
обізнаності, бо називав їх майже всіх по імені, мав якусь 
уяву про кожного, а разом з тим і печалився, бо розумів, 
що таки запізнився на вельми важливу військову Малу 
раду...

— Повідчиняй, Самійле, трохи вікна, бо геть учадів 
уже і від диму, і від розмов та суперечок,— пішов 
господар статечно до свого високого крісла.— Присідай, 
лицарю, отут, бо ти з чималої дороги, як здогадуюсь, 
а розмова в нас буде дуже некороткою,— вказав Хмель 
гостеві на отаке ж високе крісло навпроти себе.

Розпитавши вкоротці у Сірка про його домашніх, гос
подарство і Слобожанщину взагалі, про дорогу, та, зро
зумівши, видно, що гість не втішений тим розпитом, 
а навпаки, перейшов до охочекомонників, за ними — 
до донців та калмиків, а вже потім почав про загони 
поспольників, які Сірко бачив у путі, про стан його 
і Тимоша запасного полку.

Отак було і Сірка ознайомлено, і гетьман вивідав тро
хи про те, що хотів. Все цікавило стратега, тому він по 
паузі став довго і докладно говорити про посполите ру
шення, затримку походу із-за татар, донців та отих же 
калмиків, про недосталь провіанту і грошей, зброй
ного та похідного начиння, про військову раду, яка 
щойно відбулася, і всілякі закиди йому, гетьманові, 
старшин.

Не промовчав, як зауважив собі Сірко, він і про свої 
смертельні сварки з Нечаем та Богуном, про ворожі йому 
непослухи Матвія Гладкого і особливо Нестора Моро
зенка, який із-за того не прибув навіть на раду. Із того 
зітхання гетьманового Сіркові чомусь пригадалося і про- 
тоієреєве казання, і співання рукомесників на ярмар
чищі...

Помовчавши по тих оповідях і протерши п’ястуком 
темні капшуки під очима, гетьман заговорив знову:

— У мене до тебе ще одне, і головніше, і неабияке 
прохання. Почув я, що січові низовики зворохобилися 
і в поміч нам ніби іти зовсім відмовилися. За кошового 
там став якийсь Макар Худолій із Чигиринщини. Він

74



ото й заводієм там, грозиться переобрати мене на геть
манстві... Бач, як добре тепер, що ми ті мої вибори 
зробили під Жовтоводами, а не в Січі,— докинув гетьмац 
ніби між іншим.— Худолієві в допомогу став наш земляк, 
тепер писар, Суховій. Кажуть, останній — тямущіший 
від самого кошового, бо бував і в ясирах, і в тортурах 
ляських, і аж вісім літ був спудеєм у в Острозі.— При
мовк, щось пригадуючи, Хмельницький.— Закликали 
обидва, і не безуспішно, січовиків іти походом на Крим, 
і тепер готується, рихтується і посудиться туди чималий 
булук доброхітців. їх підтримує й частина старшини: 
і тамтешньої, і отієї, яку бачив, твоя милість, щойно отут. 
І не лише якось таємно...— зітхнув гетьман, почухавши 
за вухом.— А це може зірвати прибуття нам у поміч та
тар для спільного походу на ляхів або спричинити 
їхній напад на наші міста й села. Ні-ні! Не дорожу геть
манством, але чую, що зобов’язаний кінчити те, що 
почав, може, й необачно. Не кажу висе тобі, яке жахливе 
теперішнє становище наше, бо бачу і певен — добре 
розумієш все сам, але, крім тебе, голубе, не маю анікого 
так знакомитого там, в Коші, і так впливового на січо
виків, як ти. Отож і змушений уклінно просити тебе від 
свого імені і від знатнійшої та розсудливійшої старшини 
спішно виїхати на Січ і бодай розладнати якось оту воро
хобну змову, коли не пощастить навернути січовиків 
і привести їх мені в поміч.

— Я, даруйте,— не стримався Сірко, відчувши, як го
рить його лице,— вже гасив і ворох об у та калибалик, 
і січовиків навертав вам у поміч, і водив їх за вами 
у найважливіші битви, а на що ви звели добуте ними 
в боях? Сором згадувати!..

— Думаєш, не відаю того? — гаряче перебив Хмель
ницький.— Та й не мені ти їх навертав і приводив, 
а своїй материзні та своєму нещасному людові! Думаєш, 
зазнався?! — погрізнішав у очах і в голосі гетьман.— 
Гадаєш, не знаю твоїх звитяг і в Дюнкерку ще, і вдома 
та не поцінюю їх?!. Все хочу збагнути, все обтямковую, 
над усім маю розсуд, але мушу бути обачним і надміру 
обережним, бо ви всі, різночинці, не розумієте всього 
так, як я.— Примовк він раптом з гримасою втоми на 
оіоличчі.— Ви мудруєте і бачите мале, а не видите вели
кого. Звичайно, тяжко нам жити на цій землі дідівській 
між отими орлами і півмісяцем. Царські ііосли та людо- 
ненависники-потрактовники вичікують своєї вигоди 
і свого зиску та вимагають чи приховано натякають,

75



щоб; донців іуднщих наших викітних людей по займанщи- 
нах та в Слобожанщині я обходив, бо, бач, сіється, як 
чортополох, непослушенство. Як та  знаєш» бояри і право
славний цар хочуть, щоб усіх непослушенців навіть із 
Січі я викурював, і то не лише біглих, а — зваж! — 
і наших слобожан. Король і султан, ніби навпаки, хо
чуть нашого 'об’єднання і злиття із донцями, слобожа
нами, але тільки для своїх таємних вигод, прагнуть 
приєднання до нас всієї нічийщини і викітчини і, зви
чайно ж, звести нас із ногаями, калмиками, а хан тих 
і інших підтримує поперемінно. А тут ще й всі разом, 
і врозбрід плетуть злослівні інтриги, сіють наврочні 
чутки, шпигують, ворохоблять наше поспольство, як 
король оце Січ,— не сказав, а видихнув гетьман у жалі 
й задусі, ледь стримуючись.

— Даруйте, гетьмане, ще раз за відвертість і пря
моту,— примирливим тоном обізвався Сірко.— Не можу 
замовчати вашої вади, що кінчилася злочином. Магнатів 
і значну частину шляхти, як і її війська, наші потуги 
вибили, але другу частину ви віддали татарам, умножив
ши її повернення знову в шляхетські ровти і лави проти 
нас же. А повернувши козацькі потуги від Замостя, ви 
вдруге, може, й невільно, допомогли Польщі кінцево огов
татися після погрому, зробити висліди з поразки. Роз
пустивши наші військові формування, ви обрізали сук, 
на якому трималася наша сила. В цьому ваша вина, 
і ви мене нічим не переконаєте,— побачив Сірко в очах 
гетьмана і муку, і заперечення.— Бо тих можливостей,'— 
не дав він гетьманові говорити,— що були торік, нам не 
повернути ніколи й нічим тепер, як не воскресити Кри
воноса, Ганжі та інших,— стримався Сірко, не сказавши 
ще й про те, що його, Богдана Хмеля, як думав, більше 
тішить тепер осаджена ясписами та туркусами 1 була
ва й регалії до неї, які красуються отут на столі перед 
ним, та особисте щастя й насолоди з юною Геленою, 
аніж доля простолюдного поспольства в чужій чи в своїй 
панській неволі...

— Що магнатів віддав ханові й татарам,— посту
кавши пальцем но столі в роздумі і розпачі, сказав госпо
дар,— то мусив же я чимось розплатитися з людоловами 
за їхню поміч?!

— Це не виправдання! Не вірю я татарам ні на гріш 
і не схвалюю будь-якого вашого з ними обопілля!

Ясписи, туркуси — прикраси на одягу.
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— Знаю те достеменно: не лише ти так думаєш, але 
іншого виходу немає в мене. А що ота решта... то я такий 
же смертний, як і кожен з вас, мудрих, а значить — 
і мені властиво мати свої уподобання та вади, чи за
хоплення та заблуди, як і хоч краплю якогось свого 
власного «я»,— зовсім примирливо докінчив гетьман 
мову і звелів через Капусту, що якраз навідався, подати 
в залу полудник.

Минуло немало часу, поки розмова набула характеру 
не суперечки, а діловитості. І Сірко врешті уяснив жах сі
чового походу на Крим, а гетьман повторив своє прохання.

І почалися вияснення деталей негайної Сіркової по
їздки до Коша. Були вони морочними, довгими і копітки
ми, тягнулися і наодинці з гетьманом та Зоркою-Трачем, 
і вже згодом — при Вешнякові, Виговському, Капусті 
та військовому скарбничому Дмитрові Носачеві, покли
каному в залу Капустою. Кінчилося все тим, що в замко
ву гетьманську залу скупий Носач приніс врешті міщата 
з талярами, півталярами і чвертками та золотими, і Сір
ко, не відпочивши, як думав, з однієї дороги згодився 
наступного ранку із нелегкими саквами, в супроводі 
тимчасового джури Остапка та кількох відібраних для 
цього мереф’янців спішно, як на пожежу, їхати на Січ, 
лишивши недоформований полк у гарячих і нагайних 
приготуваннях до походу, а наказним — Тимоша Хмеля. 
Був і полудник прямо в залі гетьмана з винами і наїдка
ми, були й господареві жарти та дотепи, ніби Сірко не 
наговорив гетьманові стільки гірких прикростей та тяж
ких звинувачень.

— Вірю тобі більше, як собі, стратеже! — притис 
Хмель на прощання Сірка в порозі.— Хай Бог і Свята 
Покрова прикриють тебе від напасті і поможуть тобі 
отам,— перехрестив він посланця на виході...

Сірко вперше, спускаючись східцями замку, згадав 
про свого досвідченого джуру Лавріна Гука, дивуючись, 
що той досі не прибув сюди, як домовлялися восени. 
«Щось там, напевне, скоїлося!»— морочливо подумав 
він, скочивши на підведеного йому Останком Велеса.

— Пане полковнику! Пане полковнику! — зустрів 
йойо радісно таки того ж вечора Лаврін Гук у доброму 
підпитку, коли Сірко вернувся до полку від гетьмана 
і вже скз т в о я  в прохолодній воді та мостився йти на сон.

— Ти, Лавре?! Слава Богу! А я вже не знав, що й ду
мати,— обрадувався Сірко.— Де ж ти оце пропадав 
стільки часу, шибенику?
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— Я вже неб аром місяць, як чекаю вас тут. За нака
зом пана Томиленка, був у його полку на вишколі, а нині 
він згадав, що ви вернулися, і відпустив мене та оповів, 
як і де вас шукати. Там у нього і Максим та Нестор 
Прихідьки, і решта капулівчан.

— То й Д9бре, Лавре! Поїдемо разом завтра на Січ,— 
лукаво усміхнувся Сірко.— Клич обозного до мене,— 
пішов полковник до свого намету заклопотано.

— Щось негайне маєш наказати, пане ватаже? — 
вступив неквапом за вхідну попону в намет старшина.

— Бери ось Лавріна, і чимдуж несіться до пана То
миленка: чи на переправи, чи в полк. Проси його уклінно 
від гетьманового і мого імені негайно відпустити в мій 
компут моїх братів і капулівчан, які побажають бути, 
з тим, щоб завтра вранці ми вже виїхали разом на Січ 
гасити ворохобство.

— Виконую, полковнику! — споважнів старшина і пі
шов отак же неквапом з намету.

Тіло нило від утоми й змору, але спати йому не хоті
лося, адже чекала на нього запорозька стихія і важливі 
події на Січі. «Чи ж справлюся? Чи погашу той гарми
дер?.. «Ви, різночинці, шукаєте в чужому оці скалку, 
а в своєму і кола не помічаєте,— вирувало в пам’яті 
сказане гетьманом.— Бачите лише мале, а велике вам 
зась видіти!..» Нічого сказати, вміє Хмель переконувати 
і на все заздалегідь має докладні виправдання. Воно й не 
дивно, бо тяжка в нього і клопітка ноша,— зітхнув 
Сірко, зігріваючись.— А Тиміш мов з ланцюга зірвався, 
обраділий при моєму повороті... Невже ото лиш для спо
чинку понісся молодик як ошалілий в Чигирин? А може, 
й не в Чигирин, а в самий Суботів подався, до «кращої 
за сто Розанд і Гелен»?..»

Сіркова свідомість невпоміт переключилася на ворку
вання горлиць і тривожний крик пугача в гаю. А перед
літнє небо в озореній тозі дивилося на все чигиринське 
навкілля одиноким, заплямленим, більмасто-сліпуватим 
оком місяця незворушно, байдуже і ніби аж презирливо...

7.
Дорога слалася далека, але ні про січовиків, ні про 

донців із калмиками в путі не почули нічого, хоч на те 
потай і сподівався Сірко. Відсутність чуток про них все 
дошкульніше оберталася для Сірка журбою, тривогою, 
а потім і розгубою. Ще в Крилові почув він нарікання
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посполитих валкових фірманів, які везли ядра і зброю 
в Чигирин, що почіпський гендляр Олекса Рогіз-Рогозин 
перекупив по високій ціні зготовлені в Почепі на замову 
гетьмана порох і селітру і аж в п’ятдесяти бочонках 
те добро повіз у Трубчевськ московському воєводі Прозо
ровскому. Сірко в гарячці навіть подумав погнатися 
за зухвальцем чи послати когось до князя з протестом 
і вимогою. Стримала його лише нагайність важливішої 
поїздки.

Та все це було абищицею в порівнянні з тим, що 
приїжджі застали якогось ранку в Зозулиному Яру, де 
мешкала лише частина Коша. Сірко, як додому, як у рід
ну стихію, потрапив сюди. Красувалися свіжозбиті чайки 
і човни у духмяних запахах смоли, козаки їх конопатили 
прядивом-клоччям, носячи цебрами киплячу смолу з ка
занів, що бурхали отак же, як і вся Січ.

Готувався велетенський похід на море, якого, здавало
ся, спинити було марно. Січовшце нагадувало мурашник. 
Все посудилося, лагодилося, збиралося не на жарт в до
рогу, а через те, що не всі були вибрані для походу, ки
піло таким обуром і так пінилося й збігало, що спинити 
чи загасити його не під силу було нікому. Оте «не всі» 
якраз було на руку Сіркові, який одразу ж пустив чутку 
про набір козаків у похід на ляхів. Не обійшлося без 
виступів, ба навіть обізвали його, Сірка, вивідцею Хмель
ницького. Але зустріч із давніми своїми приятелями 
і просто знаними козаками, однокашниками та ша
нувальниками, врешті, впевнила Сірка, що він тут 
удома.

Спершу його подорожні відшукали Левка Конограя 
і Остапа Вареницю, пізніше вже ті привели до нього 
Василя Шевчика, що «народився, як корова рябе теля 
привела», і Гната Турлюна з Хирівки, а за ними, як 
з води, появився й Лаврін Мартинович, і Нестор Мороз, 
тепер курінні, і Олекса Корж, Мирон Кіш та навіть сі
човий протодяк Петро Буркун, від яких Сірко дізнався 
і про справи на Січі, і про те, що донці-січовики тут 
невдалік, калмики також.

Вже другий тиждень колобродять, згодившись нарешті 
іти на промисел із Ходолієм — на чайках і кінно,— 
сповістив Сірка Гнат Турлюн довірливо.

А Левко Конограй дискретно зізнався приїжджому, що 
згодився вести чайкарів на турків у Азак Лише тому, що 
інакше не міг перешкодити їм іти на Крим, вганяючи 
тим ножа у спину Хмельницькому.
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Відвідав Сірко й донських січовиків на чолі з Яковом 
Піем і обома Шумейками та донців із отаманом Круга 
Корнієм Ходи ею, а при нім і калмиків із обома тайшами, 
перед тим трохи опорожнивши сакви з допомогою розі
сланих по куренях своїх прибічників для умовляння 
козацтва, іти на ляхів. Понад шеститисячний донський 
і калмицький загін, добре озброєний, вишколений, ошат- 
нений і оконений, кишлився, пиячив та віявся до вдовиць 
і шинкарок, розмістившись у великолузьких селах і при
сілках, ворохобився під впливом січової сіроми. Навіть 
обидва Разі, Степан і Фролко, виступали за похід на 
татар, кленучи Хмельницького і його старшин-дуків, хоч 
старий Тиміш Разя і велів їм іти в поміч йому. Ні, недар
ма далекоглядний гетьман спішно послав саме його, 
Івана Сірка, із отими саквами на Січ!..

— Коли Ходня бере менгун від бояр, воєвод та царя, 
не зможе не взяти його і від гетьмана,— розвіяв Сір
кові сумніви Левко Конограй.— Починай із нього, і — 
квит!..

— Чи то правду теревенять запорозькі січовики, що 
ваша старшина хоче піддатися під зверхність цареві? — 
видихнув Степан Разя разом із перегаром оковитої, 
обіймаючи Сірка в чоломканні.— Доведе вас той Хмель! 
Ой доведе!..

— Може, дехто й хоче, та до того ще далеко, Степан- 
ку,— потис Сірко у відповідь дебелого молодика-донця 
в обіймах.— Все може статися,— додав він, оглядаючи 
приязно Степана,— а щоб не сталося, треба невідкладно 
і всіма силами добивати ляхів!

— А ви ж, старшини, що на те? — відступив Разя 
і сердито блиснув очима на Сірка.— Батько переказу
вали, щоб і не посудилися під царя, щоб і приводу не 
давали ніякого, бо одних катів зженете, а других — 
може, куди гірших — посадите бідному людові на голову. 
Вони ще запевняли, що від ляхів ви не тепер, то в четвер 
відірветеся, а від православних московитів ніколи й ні
защо, хоч і помрете!..

«Кожному своє болить»,— подумав Сірко, згадавши 
покійного мученика Івана Разю, четвертованого після 
катувань у Москві лише за спробу об’єднати Яїк, Терек, 
Тамань, Дон і Запороти в одну державу...

— Брат Іван,— ніби вгадав Сіркову думку Степан,— 
царство небесне його душі, їх достеменно узнав на своїй 
шкурі, як відаєш те й сам,— мов тиблем прибив Разя.— 
А твоя ж милість побратимом була йому,— докорив.
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— Не забув того, Стьопо, але...— зам'явся Сірко.— 
Щоб не попасти під царя, треба, повторюю, добивати 
ляхів...

— А татар?
— Татари можуть і зачекати поки що! Що нам їх 

бити, Степане, коли захотіти? Козаки навіть турків били, 
та ще й як, при твоєму братові Іванові... А батько Тиміш 
та мати як там? — спробував поміняти Сірко бесіду.— 
Ще бігають, нівроку?

— Тимошем їх називали ще на Чернігівщині, а на 
Дону вони вже Тимофій,— був розчарований Степан 
зміною розмови.— Що з ними, старими, станеться?

— Дякую і батькові, і тобі за оті нагадування та 
попередження. Передам їх обов’язково гетьманові і стар
шинам, бо,— врешті, трохи заспокоїв козака Сірко,— 
і сам таку думку поділяю,— схилився він стомлено на 
побічну дарабу.— А що то за домову, Степане, ви склали 
із Січчю? — ніби між іншим запитав Сірко.

— Домову? Із Січчю?! Яка ж то?.. Ніякої!..— встряв 
у розмову Яків Пій, якраз нагодившись.— Хіба ота дав
ня, ще з Азака. На тому стоїмо, як твоя милість знає, щоб 
водностай донцям і запорожцям тепер і навселіта стоять 
над Азаком чи деінде і промишляти, як можна, разом...

— Ага, тільки ота,— підтримав Пія Семен Шумей
ко.— Яка б же ще?.. Ми не переметчики, свого слова 
міцно тримаємося,— чомусь нагадав він Сіркові.

— Не перескочники, як гетьман ваш Хмель! — до
кинув докірливо Степан Разя.

Докір отой аж пересмикнув Сіркові лице, аж сіпавку- 
мишку вкинув йому в очі, та було не до образи і сварки, 
і довелося стримати себе, запобігаючи можливій сутичці.

Невбарі і Пій, і Шумейки, і Разі, мов змовившись, 
під різними приводами віддалилися, боляче вразивши 
тим Сірка, і він лишився ні в сих ні в тих.

«Як же то треба ненавидіти Хмеля, щоб не бачити 
навіть зрячим Шумейкам та Пієві невідкладної необ
хідності помочі йому»,— подумав він і знову попростував 
до гурту донців.

— Маю до вас справу, то, може, кликнемо малий круг 
старшинський та за оковитою й погутаримо? — влучив 
нагоду й заговорив до тих, хто заповзято разом з отама
ном грали в карти під наметом.— Моя оковита, а ваші 
наїдки,— додав він, вдаючи грайливо-веселого.

— Наш круг, даруй, Пилипом із конопель не скли-, 
кається,— пильно дивився Ходня в свої карти, ховаючи їх
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від гравців у жменях.— Плати, Овдію, програш спов
на! — викинув він раптом на рядно свої карти, ніби 
й не звернувши особливої уваги на запропоноване Сір
ком.— Ми... чого ж?..— оглянув гравців і болільників- 
зівак, ніби шукаючи в них підтримки.— Ми не від того, 
гостю! — повторив, зглянувшись лукаво з рештою.

— То й домовилися,— присів коло круга Сірко, при
ховавши образу.— Посилаю хлопців за оковитою.

— Домовитись ми не домовились, а випити нам ніколи 
не гріх, і наїдки знайдуться,— був задоволений собою 
отаман...

Наспіх білувалася вівця коло щойно розпаленого 
тагана, стрімголов понеслися вершники за горілкою 
в Капулівку. По обіді, як і чекали, повернулися вони 
з повними бурдюками оковитої та торбами з їстівним. 
Умліла вже і вівця в казані-тагані. Отож, як і домовля
лися, зібралися донці з отаманом, і Пій та обидва Шу- 
мейки — зоднобіч, а Сірко, Конограй та Турлюн — 
здругобіч за тесовим столом біля намету. Розмова спер
шу не дуже клеїлася і торкалася більше то ногаїв, то 
ханських підступців-лазутчиків, то неврожаю минуло
річного та пошесті на коней. Але добротна оковита роби
ла своє, і кожний випитий поставець ожвавлював мову, 
розковував її, схиляв до основного в цьому застіллі...

Розворушилося все лише тоді, як Сірко передав Ходні 
від гетьмана кисет із талярами разом із запросинами 
взяти участь у спільному поході на ляхів. Передав і обом 
тайшам з обітницею належної віддяки по поході і зиску 
в нім...

— Нам що?.. Нам аби зиск-менгун був!— бовкнув 
спідручний отаманець Ходні, викликавши тим гнів свого 
патрона.

— Воно-то так, Охріме,— скосивши осатанілий 
погляд, глушив прикру ляпанину підлеглого головний 
отаман,— але ж у нас сім’ї, а їм, крім усього, наїдку 
треба, хліба насущного,— торгувався він із Сірком.— 
Хліба! — повторив Ходня.— Не у вас ми його купимо, 
бо руїною півкраю вашого лежить по неврожаї, а у мос- 
ковитів; а після воєводиного попередження не встрявати 
у війну з ляхами, а пантрувати і промишляти ногаїв, 
він і бояри не пропустять хліба на Дон.

— Чи ж ми підвладні і належні цареві? Чи ж ми, коза
ки, не вільні чинити, як хочемо, отамане? — гаряче обу
рився Семен Шумейко.— Чи ми не брати запорожцям, 
як були досі?!
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— Воно ніби й не підвладні, але ж маємо домову 
з царем сторожити від агарян степ і за те мати менгуни 
і хліб, то порушувати її, Охріме, нам зась. Стосунки 
наші з московитами тепер переплелися так, що вслуху
ватись їх та лізти на рожен не хісно і не спідручно,— 
вдав Корній Ходня, що він той вислів прочитав у при
сутності решти лише підлеглому.— А щодо братів - 
запорожців, то ти слушно кажеш, пане Семене, січовий 
наш отамане, ми вірні їм, отож не можемо, гостинно 
прийняті отут по запросинах, перевирішувати уже ви
рішене раніше.

— Ви як собі хочете,— вставив по чималій мовчанці 
Яків Пій,— а мої січовики підуть із паном Сірком, як 
навіть і запорожці не підуть під руку Хмелеві. Сам 
кажеш, отамане, що півкраю братнього в руїні, то як 
не захистити нам його від розору?

— Запорожці підуть Хмелеві в поміч і без старшини 
своєї! Ручаюсь за це вам,— сказав упевнено Сірко, 
ні до кого не звертаючись конкретно.— Хіба ми ще 
з осені не погодилися з вами про поміч на весну?!

Корній Ходня, Лук’янів син, головний отаман Дон
ського круга, що в стосунках і  переписці з царедвор
цями, як і в листу ванні Дону /^Москвою через Посоль
ський приказ, за тодішнім кшталтом іменувався як 
Лук’янов-син, невдовоЛеио сйпів носом, цмулячи цибуха, 
барабанив палицями і вдавав, що зважує сказане. Він 
уже зрозумів, що Сірко переміг його, і про себе уже 
навіть вирішив, хоч і приховував той рішенець, щоб 
дорожче його продати, що таки пошле донців,.а радше до
зволить їм із наказним Охрімом Корзою та сотниками- 
отаманами Данилом Кудрею і Савою Купрою на чолі йти 
до Хмельницького, але лише поторгувавшись та зна
йшовши собі виправдання перед боярами і царем, зодно- 
біч, а перед Кругом, докладаючись на отриманий уже 
менту н,— здругобіч*..

Кінчився отой ситний підобідок, і старшини у приязні 
й дружбі дали слово таки взавтра, не ждучи нерішучих 
запорожців, піти до Чигирина в поміч Хмелеві, хоч ім’я 
гетьмана і не називали відкрито.

— Не сумнівайся, полковнику! — запевняв Сірка ста
рий Шумейко.— Уже взасвіт і вирушимо, рсь хрест свя
тий, правду кажу! — перехрестився він.— Дзвони і грай, 
сурмаче, збір наших козаків! — гукнув він своєму джурі, 
про себе радіючи, що кінчиться тепер і пиятика, і воро- 
хобство.
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— Наша також поведе калмиків до Чигирина із Пієм 
і Шумейками! — тикав себе пальцем у груди старший 
тайша.

Уже геть під вечір, відпустивши братів Максима і Не
стора до батьків у Капулівку на урльоп, зморений пиити
кою, виїхав Сірко Велесом у Зозулину Балку на головне 
січовище. Ледь повівав теплий вітерець, і благодатно, 
аж спечливо, пригрівало весняне сонце. Сірко нісся 
шляхом поміж бекетами і вартами, як вітром гнаний. 
Лише по в’їзді у ворота стишився, бо був спинений чато
вими, які ледь не силою привели його у намет кошового, 
Макара Худолія.

Сухий, плюгаво-миршавий і недолуго-немічний, малого 
костистого зросту, кошовий сидів за тесовим столом 
у курені і, як здалося Сіркові, заздалегідь чекав на 
нього — дивився втомлено і відразно, склавши сажнем 
під підборіддям писані жилами руки. Його ж коренастий 
напарник, який сидів за тим же столом, був, навпаки, 
опасистий і ломакуватий. Ожиріле його лице капшучи- 
лося під очима, і Сірко ледве пізнав у ньому писаря 
Петра Суховієнка.

Оглянувши намет і не дочекавшись ні запрошення 
сісти, ні відповіді на привітання, він неспіхом повторив 
своє «добридень» і, не питаючи дозволу, стомлено при
сів на ослоні та почав мовчки посудити люльку тютю
ном. Мовчанка тривала недовго...

— Приїжджаєш в січовище, як з неба падаєш! При
їжджаєш, як додому, шпигуєш і ворохобиш, калибаличиш 
і нацьковуєш мені січове поспольство, яко у власному 
маєстаті, проти наших рішенців, намагаючись зірвати 
нам похід на море і агарян. По якому праву те робиш, 
свавільнішу, питаю? ! заговорив нарешті владно непо
казний кошовий.— Січ не належить гетьманові, ані його 
старшині! Вона, прецінь, недоторканна! — аж шкварча- 
ла злоба на його устах.— А ти знаєш, що Січ цієї зими 
ледь не пішла з торбами старцювати і жебрати, що наше 
товариство геть обірвалося і обносилося до рам’я?! 
Що коні в нас пошесть взяла, отож і на пастрому їх не 
могли посолити!? Хто нас одягне, взує і нагодує тепер, 
коли самі для себе не будемо промишляти? Гетьман чи 
його камарилья? Ти, може, насолиш нам пастроми, під
кинеш збіжжя, чи в ляхів ми добудемо по неврожаї? — 
ламав він замкнуті долоні на столі, примовчавши.

— Дозволю собі вам заперечити, пане кошовий, бо 
Січ належить мені, є моїм домом і домом всього люду
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нашого! Я ж  виріс на ній, не як ви оце  ̂а з малого і Моло
дика, як, певне, знаєте.

— По тому ти, байстрюче, отак ведеш себе і смієш 
перечити менті, кошовому? — не міг стримати обуру 
Худолій.

— Не раджу вам,— гамував у собі гнів Сірко,— так 
ображати мене, бо за звичаєм викличу вас на майданний 
поєдинок, а там, знаєте чи здогадуєтесь, мо\ можу і осо
ромити вас на весь Кіш,— примовк Сірко, пройнявшись 
якимось співчуттям і до кошового, і до товариства, і до 
самого себе.

Мовчав і кошовий, збліднувши, бо уявив собі, що гість 
дійсно може те вчинити для глуму і розваги січовиків, 
як свій тут старшина і не перевершений мордирця...

— Можу перепросити вас лише за те, що не шукав 
вас зразу, а відвідав спочатку донців і калмиків, але 
зробив це,— зм'якшував Сірко становище,— тому, що, 
знаючи нужди Січі не менше вашого, знаю й погрозу 
всьому посполитству рідному на всій нашій землі від ля
хів. Адже, переможи нас ляхи, буде переможеною й.Січ, 
пане кошовий... А построму треба готувати із риби, 
ловлячи її уже тепер, козаків можна підгодовувати 
пташиними яйцями та дичиною... Отож коли згодні, то 
хай нас розсудить сіЦове коло. І донці, і калмики уже 
завтра рано по домові зі мною їдуть у Чигирин. Скли
чемо раду, погутаримо з товариством, поміркуємо,— 
хай само вирішить, куди йому йти. Якась частина піде 
зі мною на святий бій за люд рідний, а решта — з вами 
на зиски в Азак. А щоб ви не йшли на татар, вдаривши 
ножем нам у спину, Хмель передав вам ось трохи таля
рів, то вручу їх як завдаток, коли згодитеся на мої умови.

— Купуєш мене?! Не довіряєш? — обурився кошо
вий.— Як те маю трактувати і поцінювати?

— ГІоцінюйте, як хочете, це дарунок гетьмана, а я 
його тільки передаю! — посміхнувшись, сказав Сірко, 
підсовуючи без припросин лаву, на якій сидів, до столу.

Не було чого робити сухорлявому, гачкуватому і хи- 
ренькому Макарові Худолієві — зрозумів він, що йти 
проти гетьмана і його посланця, та й проти чималої 
частини, як здогадувався, січового товариства, нехісно.

«Так-так, чого доброго, він і справді потягле мене на 
майдан, щоб зганьбити,— ще раз подумав кошовий, змі
рявши дебелу статуру нежданого гостя.— Січ йому — 
рідна домівка, і універсали ті гетьманові — не аби
щиця...»
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Обіцяні таляри теж були якимсь вантажем для згоди 
із Сірком, бо тягли терезки його розсуду вниз. Отож 
він ходив у мовчазній задумі із кутка в куток, поки таки 
дійшов висновку, що вчинити інакше безсилий.

Але виручив обох сперечальників присутній у курені 
і дотепер лише мовчазно-спостережливий січовий писар 
Петро Суховій.

— Ти, шановний гостю, не коса, а ти, Макаре, не 
камінь, щоб отак наскакувати в годину скрути. Отож 
пропоную миром вирішувати суперечку!.. Миром, і годі!.. 
Миром, і край!..

— Бути по-твоєму,— зітхнув, переглянувшись із 
писарем, Худолій і знову присів на своє місце за сто
лом.— То як ти собі мислиш те зробити? — спитав 
у Сірка уже примирливо.

— Скличемо раду. Накажіть посильним покликати 
січовиків з паланок, а довбиші хай взавтра рано вдарять 
тут, у січовищі, у накри-тулумбаси. Ви скажете това
риству своє слово кошового, а я прочитаю, хоч і через 
ось пана Суховія, універсал і скажу своє слово, та й хай 
товариство вирішує, як собі захоче.

— Ти правду сказав, що донці і калмики завтра йдуть 
походом на Чигирин? — перепитав Худолій, затягуючись 
файкою.

— Чого б мав вас обманювати? Домовились, і ніби 
надійно. Таки рано пообіцяли й вирушити.

— Ненадійний народ і донці, і калмики,— погойдав 
Худолій скрушно головою.— Чого б же то не сповістити 
мене про той свій перерішенець?

— Говорили, що оповістять, і мені наказали кланя
тись вам та передати про те,— гоїв Сірко образу кошо
вого вимислом.— Я тут дещо привіз на підвечірок, то не 
відмовтеся від пригощеиь уже тепер, бо хочу ще встиг
нути трохи перепочити з дороги, а ніч тепер така мала, 
а втома моя велика. Буду радий присутності тут пана 
судді, бунчужного чи й ще будь-кого,— вирішив Сірко не 
їхати на ніч, як думав, у Кадулівку, а заночувати в Січі: 
або в протодиякона Петра Буркуна, або в курінних 
Нестора Мороза чи Мирона Коша. Схотілося йому і з 
Левком Конограєм дискретно поговорити, упросивши 
його, коли вже інакше не можна буде, повести частину 
похідців на Азак, не збурюючи своїми наскоками орду.

При спомині про ординців він уперше усвідомив, що 
хоч і невільно, а зраджує своїй колишній поклятьбі 
мстити їм і за діда та бабу, і за батька та матір, і за
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хутір Грушівку, і за всіх ясирників, про яких знав і не 
знав. «Тільки тому я це роблю, що мусимо спершу пере
могти ляхів, а вже потім...— заспокоював подумки 
совість.— Нужда й закони міняє!» — згадав він Сулиму 
і глибоко зітхнув.

Світанок для Сірка загорівся рано, бо січище уже 
юрмилося і метушилося, як він проснувся, а сонце вже 
залило все довкілля. Новина про його приїзд та збірню 
зробила своє. Миючись, він почув і глухий гук накрів, 
і кличну сурму рогів, ба навіть гул хриплого дзвону 
з бекета-слула. Пора вже було йти на збурений січовий 
майдан у вибалку, оточеному колом куренів, наметів, 
всіляких шоп, стаєнь, возівень, зброярень і амуніційних 
паковень...

І розпалилося одразу все, розгорілося, як сухе багаття 
на сонці, та так,— особливо по виступі Худолія,— що 
і переказати того несила! Видно, добре підготував пан 
кошовий своїх прибічників за ніч, бо поставали вони по 
всіх кутках, дружно горланячи як навіжені. І сутичка 
між прибічниками походу на море і на поміч Хмелеві 
в першу ж мить ледь не привела до бійки.

— ...Нашими та посполитими головами пан гетьман 
Хмель ляське панство нищить, а своє підіймає нам на 
тім’я та утверджує... Січчю хоче керувати, як своїми 
полками... Універсалами голови туманить і посиольству, 
і нам, свій рай земний обіцяючи...— кричав надривно 
Макар Худ олій до натовпу.— Не бути тому! Не визнаємо 
ми його як гетьмана над нами! Адже торік стільки 
нашого брата поклав у битвах з магнатами, а який глузд 
посиольству і нам, козакам, з того?! Підкупили його 
разом із усією старшиною ляхи, відьму-ляшку повійну 
під нього підклали і змусили повернути нашу вікторію 
від Замостя, коли вороги були вже повержені в прах. 
На пшик перевів він і ваші, запорожці, звитяги!.. Хто 
верне тепер ту вікторію поспольству і вам, козаки, та 
вашим дітям, жінкам, матерям, нареченим і батькам?! 
Ніхто! І не такого нам гетьмана треба нині! — аж зри
вався Худоліїв голос.— І не такого раю на землі заслу
говуємо ми з нашим людом!.. Воля ваша, я не перечу, бо 
єсмь слуга ваш, але остерігаю вас, бо зносилися ми до 
краю!.. '

Услід кошовому зразу ж виступив, видно по домові 
з ним, і Петро Суховієнко, закликаючи засудити і універ
сал, як підбурливий, і гетьмана — за торішню зраду 
козацтву та поспольству під Замостям.
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— Відомо вам, славні запорожці що Хмель хоче пере
дати бсе світське, оружие і духовне поспольство наше 
русинське, відірвавши його від Польщі та Литви, покруч- 
но лютим боярам-московитам на розшарпання,— пере
дихнув він, дивлячись угору, ніби читаючи там щось.— 
Чи ж гадано-мислимо те для нас, вольних, питаю вас?.. 
Чи допустимо?! Адже цар і бояри є гнітителі сіромного 
люду навіть у Московії. Вони кровопивці, привласнювачі 
всього чужого і нацьковувані!.. Як сміють погрозливо ви
магати від нас, січових вольних чільців, щоб ми, не гаю
чись і як стій, віддали їм для мстивої розправи здавен- 
давна їхніх нібито біглих людей, і це тоді, коли ті люди 
є наші викітці-козаки, як і оті, що трьома сотнями родин 
у біді пішли з черкаським сотником Михаєм Кадиченком 
викітчанами ще по гетьманові Михаї Дороші на нічий- 
щини і заклали на ник свої черкаські слободи на злитті 
річок Харкова, Лопані і Уди або на Сіверському Дінці! 
Не бути тому! Не бути, козаки!.. Хмель і хмелята бачать 
у спаї з царем та боярами станові пільги собі і своїм 
родинам, а нам, козакам, і нашому всьому поспольству 
нащо вони, забирали, грабіжники й здирці!..— вклонився 
низько до натовпу насамкінець.— Січовиком-запорож- 
цем себе числиш, достойний чільнику, а слугуєш дуці- 
гетьманові, то як маємо сприймати те? Перечити всім 
тим, що не ввійшли в компут до походу на Азак, не буду, 
та й іншим, хто забажає, але остерегти січове товариство 
мушу, що не по путі йому із паном Хмелем-маєтником, 
та й квит!

Сірко слухав писаря і десь глибоко в душі міг би й по
годитися з ним, але не тепер, коли була ще не добита 
шляхта, яка із усіх сил хотіла вошвою втриматись на 
теплому кожусі поневоленого люду. Отож і в своєму 
короткому виступі не підтримав писаря, коли протодяк 
Петро Буркун на його прохання прочитав Хмелевого 
універсала.

— Дідько вас знає, куди ви, дуки, нас, сірому, ще за
ведете,— полетів із натовпу злобивий докір Сіркові від 
старшого, вже геть шпакуватого козака з тонкими хво
стиками сивуватих вусів і такою ж, як і в Сірка, сергою 
в усі.— Боярами, чувати, пнетеся всі стати, під царя нас 
підгребти наміряєтесь приховано, маєтності придбати. 
Ми, ті, що не ввійшли в похідний компут на Азак, підемо 
з тобою і життя понесемо, але не за твої і старшинські 
привілеї, а за свої — поспольні, а то ви із одного ярма 
нам поможете випрягтися, а в друге, ще тяжче, за
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пряжете,— горланив він як навіжений.— Було вже 
таке не один раз із багатьма із нас. І твій гетьман ви
міняв собі старшинство та маєтності не за одне життя 
козацьке...

— 'Згадали, козаче, як сідали,— спробував напівжар
тома спинити горлана Сірко.— Я не кличу вас у піддан
ство гетьманове і його старшин, а прохаю лише стати 
їм нині у поміч проти шляхти, магнатів - -  тих павуків- 
блощиць і орендарів-лакиз, наших визискувачів і поне
волювачів,— а це не одне й те ж! А щодо «виміняв» «■— 
то жаль, але на шкоду повшехного поспольства нашого 
не лише старшини були, як відомо, зрадцями козакам 
і запроданцями, ай наші духовники, посполиті та козаки- 
сіроми, бо і гетьманів та чільників — Байду, Кішку, 
Косинського, Кулагу-Петражицького, Трясила, Сулиму, 
Павлюка-Бута, Скидана, Чорноту, Ганджу — вони зра
дили, викуповуючи для себе гаразди та життя. Сором 
і гріх!..

— Також згадав, як с... сідав,— повторив глузливо 
шпакуватий, ледь дослухавши Сірка.— Що зараз говори
ти про те, що було, як новий рік у нас починався в бере
золі! Порівняв сірому зі старшиною! Гетьман від ляхів 
отримував до п’яти соток, полковник — сто двадцять, 
сотник — шістдесят, гармаш — п’ятдесят, десяцький — 
тридцять, візник-фірман — двадцять, а рядович-козак, 
сірома,— всього сім злотих на рік, то як їх можна рів
няти в зраді?..

— Не час тепер, славне січове товариство, На чвари та 
на осуд всіляких помилок тратити порох,— примирливо 
сказав Сірко.— Позбутися Польщі — це куди важли
віше, ніж позбутися панів! Кінь на чотирьох ногах, та 
спотикається, а людині на двох і бог велів... Без вас, 
січовики, славні запорожці, ніякий гетьман нікого не під
німе і не утвердить, як запевняв тут нас пан кошовий, 
хоч і багато в його словах гіркої правди є. Тож кличе 
вас гетьман, кличуть старшини, кличе вас люд наш зне
долений, і я кличу іти на змаги за волю, людську долю 
та віру Христову. Ставайте проти наруги й ганьби, яку 
ще чинить знавіснілий чужинець над батьками, матеря
ми, жінками й дітьми вашими невивільненими,— скін
чив Сірко, сам собі дивуючись.— Донці і Наші тамтешні 
січовики з калмиками, шановне товариство, сьогодні рано 
уже рушили у поміч гетьманові і нашому люду, то хіба 
можете ви не вирушити?! Он, бачите, пилюка хмарою 
стала!..— показав пальцем убік.

89



— Як то, донці й калмики?! — збурився натовп, огля
даючи хмарища, що стояли в небі.

— Ти диви, якась курява справді висить! А домова ж, 
казали, у нас з ними?

— Була домова, але тепер не до промислу, козаки!
— Не оконені ми і без зброї, вважай,— вигукнув 

хтось у натовпі.
—  Возів у великолузьких селян уже трохи домов

лено,— збрехав на ходу Сірко.— Пастрому і сухарі, 
лзнеси й списи зготуємо в путі до Чигирина чи саморуч, 
чи на гетьманові гроші, коні всім будуть уже в діброві 
під Чигирином, в гетьмановому полку!

— То ми будемо при гетьмані, і він нас вестиме, чи ти 
поведеш?

— Як згодитеся, то й поведу, але не раніш, як за три 
дні. Мусимо ще возів спорудити і всього іншого,— зрозу
мів Сірко, що більшого він уже не в змозі зробити.— 
Ті, хто згодний іти зі мною, ставайте отам на горбищі 
чи з сотниками, чи з курінними та куренями, щоб я міг 
побачити вас і ваших привідців або призначити їх по 
вашій згоді...

Заворушився майдан, та і вся Січ невбарі завирувала, 
розтікаючись, як повінь, на два боки. Стоячи на під
вищенні поряд із розгубленим кошовим та старши
ною Коша, Сірко дивився, як поодинокі козаки йшли 
то туди, то назад в замішанні. Врешті, та частина, що 
пристала іти з Сірком в поміч Хмелеві, виявилась значно 
більшою.

І закипіла робота коло всякої зброї і збруї, біля старих 
дараб і драбин, канатів, кадубів під пастрому і ошат- 
нення коней, біля начиння й посуду, одягу і взуття, 
поволі втягуючи все ширше коло зголошенців у перед
похідний процес. Того ж таки дня, одразу по виборах 
чільників, Сірко спішно послав малорослого, розтороп
ного свого однокашника Василя Шевчика із кисетом гро
шей у Капулівку з повелінням негайно прибути на Січ 
Максимові й Несторові, а потім той мусив з вітчимом 
Корнієм Слимаченком та батьком Дмитром Прихідьком 
придбати по великолузьких селищах — Хуторах, Уш- 
кальці, Грушівці, Куті та Покровському, в Черкаській 
слобідці та в Перевізній Балці — всі пригодні для походу 
вози й мажари з волами — чи в дар Хмельницькому 
від селищан, чи за оплату. Ще ж треба було всього за 
три доби, як вирішив, полагодити і поремоитувати їх, 
змазати, запастися коломаззю в далеку дорогу...
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— Гроші плати, як зможеш, по доставці господарями 
підвід сюди в повній справності,— наказав він послан
цеві на прощання.

— Само собою, Іване! — хитро і багатозначно кинув 
Шевчик.— Чи я того не розумію, думаєш?!

«Таки зруйновано, слава Богу, гатку-греблю! Таки 
зрушила вода і потече тепер у вселюдське річище, 
а я виконаю гетьманове доручення, як, може б, ніхто не 
виконав»,— утішливо роздумував Сірко, наглядаючи, як 
хоч і поспіхом, але ретельно повсюдно готуються січо
вики в далеку дорогу.

8.
У майже недоступних для ушкалів великолузьких 

обширах задихалася в цвітінні заворожена повесінням 
земля, парувалося у дзвінкім багатоголоссі співів пта
ство, раювали в райдужних мріях цро гарний урожай, 
приплоди, гаразди й достатки люди.

Сіркова сестра-зведенка Настка того погожого весня
ного дня і не сподівалася на приїзд у Капулівку свого 
коханого Лаврика та братів Максима і Нестора, що як 
з неба впали всій родині на голову.

— Нам наказав притьмом везти йому оковиту, а Лав
рові он цілий урльоп дозволив,— почула дівчина нарі
кання Нестора за перехватом-обідом. Чула і не йняла 
собі віри. Мов оніміло в неї раптом усе тіло, мов щось 
вступило у ноги і спутало їх, серце від тієї вістки заби
лося і заборсалося пташкою в грудях, наче в сільцях 
яких.

«Лаврик приїхав!.. Лаврик приїхав!.. Лаврик приїхав!.. 
На урльоп!.. На урльоп! — ще не могла дівчина усвідо
мити, що сталося, аж лякаючись.— Таки почула свята 
Богоматір мої молитви, таки відпустив його Іван, спаси 
його, Боженьку! Але що сталося?! Хіба вони досі не иа 
війні, чи, мо’, враиений він?» — потай стала вона у вань
кирчику під дверима, щоб почути Максимову оповідь 
матері.

Так і випровадила аж за греблю братів із питвом та 
наїдками, не вивідавши до пуття, іцо з Лавриком. Так 
і додому, мов зморена, вернулася, не зустрівши його 
в путі, так її і довгожданий вечір застаЬ — збуджену, 
натягнуту, мов струна, в пекельно-солодких, щемних 
муках та слізних очікуваннях. Тому й набралася сміли
вості та відпросилася в матері на вечорниці до баби
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Васьки із шитвом. А вже як вийшла з двору, то, мов псами 
нацькована, кинулася з усіх сил завулками та манівцями 
на край села, іцоб вже звідти, уповільнивши ходу і га
муючи задуху від бігу та переживань, направитися 
до гуківського дворища: І, на подив і втіху собі, вже 
віддалік побаяшіа Лаврика.

— Ти, Настко? — сповільнив він кроки, обізвавшись 
до неї притишено.

— А тож-бо хто?! — чомусь образилася дівчина, від
чуваючи, що в роті їй пересохло.

— Люба! Ти взнала, що я приїхав, від братів? — при- 
тис він її обережно до грудей.— Ніяк не міг вирватися 
з нашої капели раніше,— виправдувався.— А це що ж 
у тебе?

— Шитво. Відпросилася в матері на вечорниці на одну 
дзигарову часину,— зніяковіла Настка, ніби в чомусь 
грішному спіймана.

— А я ось,— висмикнув, відвернувшись, з-за пазухи 
щось,— привіз калинову хустку, вона тобі, білявій, 
до лиця буде!..

— Нащо ж ти її віз!? — вирвалося докором і радістю 
у Настки.— Як же я те поясню матінці й татові?! Вони ж 
у гніві казали, щоб і думати не сміла про гульки 
та кохання.

— А так і скажеш, як є,— не знайшов Лаврик, як 
розрадити дівчину.— Хіба ж ми з тобою який гріх 
чинимо?

— Та воно-то так, але хіба ж  вэни зрозуміють нас, 
любий? — оглянулася дівчина.— Давай-но кудись збо
чимо.

— А куди ж? — оглядівся і Лаврик.— Хіба в луку 
до отих копиць? — поклав він обережно Настці на плечі 
свої руки.

— Ти, Лавре, рукам волі не давай!— звільнилася 
дівчина вигином тіла.— Не давай, кажу! — погрозливо 
і аж плачно прошепотіла вона.— Не давай і не... думай!..

— Що ж у тому вадного? — удав ображеного хло
пець.— Уже й торкнутися тебе не можна! Так просився 
в пана полковника, так уже благав його, щоб відпустив, 
а ти так до мене?!

— Один брат Іван тільки й розуміє нас із тобою, вид
но,— сказала, зітхнувши, примирливим тоном Настка,— 
бо батьки нас тільки глузом міряють, ніби ми ще діти 
маленькі,— поскаржилася дівчина після мовчанки.— 
Ще тітка Домна та дядько Корній Слимаченки хіба ото
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прихильні до нас, а Максим з Нестором — то й не кажи! 
Приїхали знову на добу всього, а ще й не стемніло — 
обидва вже кудись подалися, мов вітром їх змело. 
Думаєш, не знаю куди?!

— Куди ж, як не до дівчат,— спинився Лаврик обік 
стіжка торішнього спольного сіна.— Присядемо тут?

— Присядемо. Але, цур, ти не будеш торкатися мене 
і обіймати, як ото зимою!

— Що з тобою, Настко!? Уже й торкнутися тебе 
зась?! — став дорікати Гук, смикаючи сіно зі стіжка.

— Знаю, до чого ті твої доторки ведуть! — зітхнула 
Настка скрушно.— Тітка Домна мене попереджували, 
щоб — Боже упаси! — уникала того!.. Говорили...

— Що ж вони говорили? — зробив Лаврик місце 
із насмиканого сіна.— Присідай ось тут!.. Так що вони 
говорили?

— Оповідали, що в їхньому хуторі козак і козачка 
дуже любилися, аж помовитись му сіли, а потім і під
пустилися, надіючись на швидке весілля. А вдосвіта 
заскочили якось людолови і їх, і всіх хуторян сонними 
забрали та й повели в ясир. І стала ота нещасна козачка, 
що як ангел була чистою, згодом у ясирі мученицею- 
покриткою, і стала нарікати і на себе, і на свого коха
ного, і на батьків, що не попередили її, і на татар... Тітка 
Домна наказували мені нізащо не зближуватись із хлоп
цем, хіба тільки уже по весіллі. Я вірю їм, то й пообіцяла, 
наклавши хрест святий, що буду того дотримуватись! 
Отож знай!..

— Дивлячись із яким хлопцем підпускатися,— в’яло 
заперечив Лаврик.

— А хоч би й з яким! Попереджували, що ні з яким 
невільно те! Гріх великий і небезпека непоправна для 
молодят, казали вони, а ще мовили, що зближення не
добрі духи роблять і отуманюють розум так, що моло
дята робляться безтямними...

Закохані якийсь час мовчали, прислухаючись до своїх 
подихів, до тріпотливої непогамованості сердець, до стри
вожених викриків пугачів у лузі і чатівників на бекетах, 
до плюхкання води. Ніч поволі вияснювалася, висіваючи 
нові й нові зорі, иалячи Стожари і кидаючи вогняними 
спалахами згорених зірок у заобрії. На сході аж ген небо, 
що було вкрите куделями хмарищ, поволі лущилося від 
них, поки й зовсім очистилося темнуватим всиненням 
і глянуло голубаво-блакитними велетенськими білками 
очей на землю...
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Приємно молодятам було отак сидіти, навіть мовчки, 
бо відчували одне одного, бо по-справжньому любилися... 
Ні геть хирявенька Гучиха, ні дорідна тепер ївга — їхні 
матері — не вірили в. оте справжнє, ще дитяче, а таке 
чисте кохання, бо й не здогадувалися навіть, де їхні діти 
отак затрималися в оцей чарівний весняний вечір...

Хоч і з трудом, але і другодень молодята таки зустрі
лися, уже коло двору тітки Домни, до якої Настка від
просилася в матері ще завидна. Та на третій день ївга, 
щось запідозривши, як ото випадково знайшла у прошві 
доччиної подушки калинову хустку, вже не пустила 
Настку із двору, хоч та й рвалася, як пташка із сильця, 
і просилася ревно дозволити їй до подруги-посестри.

— Матусько люба!.. Матусько мила!.. Дозвольте мені 
хоч на малесеньку хвилинку, хоч на ментик,— аж на 
коліна ставала перед ївгою дівчина.— Я ж обіцяла тітці 
Домні, що прийду увечері і домну їй прядиво. Ну мамо
чко, ну мамусько! Потім нікуди не ходитиму, ось хрест 
святий! — хрестилася запопадливо.

ївга врешті не витримала і таки відпустила Настку, 
але згодом одумалася, нашвидку перевдяглася, причепу
рилася та й сама пішла до Слимаченків на пересвідчення, 
захопивши з собою оту калинову хустку, знайдену 
в прошві.

— Настка? — посміхнулася Домна на запитання 
ївги.— А як же, як же! Була, щойно оце пішла, скінчивши 
м’яти мені прядиво, що недом’яла вчора,— жартувала та.

— Та коли б вона встигла оце?!— не йняла віри 
ївга.— І чим ото ви, посестро, її отак причарували 
до себе? Аж заздрість бере мене!

— Маю вже такі чари,— застелила Домна лаву ряд
ном.— Сідай, розповім, бо, бачу, тривожишся ти не на 
жарт, як всяка мати своїм дитям.

— Бо таки справді як приворожили ви дівчину,— ска
зала ївга, всідаючись на лаву.— Ну так уже просилася 
до вас, так молилася, що і переказати мені несила.

— Вона таки справді як приворожена, але не мною, 
ївго, а Туковим сином, отим Лаврнком, що джурою 
у Івана,— споважніла Домна, співчуваючи занепокоєній 
матері.

— Настка? Приворожена Лавриком!? — зробила 
великі очі гостя.— Та що ж ви таке кажете, Домно? 
Чи ж те можливе в її роки? Воно ж зелене дитя ще! Ні 
стану, ані грудей, ні розуму! Та й він же ще віскряк, 
вважайте...
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— Кохання в них, ївго, справжнє — палке, глибоке, 
чисте! І все в неї, слава богу, є. Такому коханню тільки 
заздрити треба!

— Ще, чого доброго, щось скоїться! — сплеснула 
гостя руками і засовалася на місці.— Де вони? — не 
мала сил дослухати Домни.

— Не скоїться нічого, сестро, заспокойся,— сіла на 
стільця господиня.— Заспокойся, кажу! Я, даруй, відала 
про те і раніше. Та запевняю тебе: боятися нічого, бо 
Лаврик порядний хлопець, добрий джура у Івана, коха
нець та суджений скромний, чемний та чесний, а до 
того я взяла клятву від Настки, що вона не допустить 
ніякого зближення з ним аж до весілля... Якось раніше 
ото і вже сьогодні під вечір вона розповіла мені, що 
мусила обманути тебе тим прядивом, щоб нині побачи
тися ще раз і попрощатися з Лавриком, який взавтра 
вже іде в похід,— задумалась, змовкнувши, Домна.— 
Ніколи не знаєш заздалегідь, де твоє щастя і нещастя 
ходить, тож, ївго, думаю, не заважай дітям у радості 
і сумоті, ніби ти й не знаєш нічого.

— Як же мені не заважати? — ледь не плакала ївга.— 
Ось гляньте, посестро,— розвернула вона принесеного 
із собою вузлика.— Оця хустка була схована у прошві 
її подушки. Як вона туди потрапила, отака коштовна?

— Таку достеменно мені подарував Івась через Мак
сима,— кинулася Домна до своєї скрині.— Ось вона, 
подивіться!

— То й цю, може, подарував він, але чому ж ніхто не 
сказав мені про те?

— Це подарунок, думаю, Настусі від Лаврика, може, 
і за Івановим велінням.

— Он воно що! Яка ж я дурна: думаю, як це він отаку 
дороговизну їй подарував? Адже Гуки із отим своїм 
виводком дуже незаможні!

— Аж дуже незаможні,— чомусь зітхнула Домна 
співчутливо, вкладаючи свою хустку знову в скриню.— 
Певна, що він так любить дівчину, що не лише хустку, 
а й життя їй подарує!

Сиділи ще довгенько жінки, перебираючи в розмовах 
то те то се, аж Корній вернувся з тминної хати. ївга ще 
поговорила із війтом про сіножаті та всполші пасовиська 
та так і пішла невдовзі, розраджена, додому. Але хоч 
і заспокоєна ніби була, та спокою на душі не знаходила. 
Так і хустку назад у прошву поклала, і Дмитра на всю 
ніч чатувать на бекеті випровадила, так і в постіль лягла.
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Та заснути, як не намагалася, не змогла аж до досвітку. 
А як запіяли перші півні, почула, як рипнули обережно 
двері і навшпиньки, нечутно в хату вернулася Настка. 
Вернулася як тінь і спішно стала роздягатися, стриму
ючи дихання.

— Ти, Настко? — спитала ївга пошепки, вдаючи 
сонну.

— Я, матусю! Тато на бекеті, то, може, я ляжу коло 
вас? — попросилася дочка.

— Лягай, коли хочеш,— сказала, як лиш уміла, бай
дуже мати.— А як воно, не пізно ще тепер?

— Ні, мамочко мила! — кинулася до ївги, вмент роз
дягнувшись, Настка в сльозах, тулячись і тиснучись.

— Бог з тобою, дитино! Чого ти плачеш? Хто тебе 
образив? — не знала в тривозі, що й думати і як повес
тися ївга.— Що скоїлося в тебе?

— Ні-і-чо-го-о, мамцю-у! Від радості, мамочко! Від 
щастя плачу,— почала дівчина палко цілувати матір.— 
Грішна я, мамцю, перед вами! Обманювала вас. Полюби
лися ми з Лавриком Туковим! Покохалися,— затряслася 
в плачі і нервовому сміхові дівчина.— І оце аж три 
вечори ходили на луку, а щойно розлучилися, бо когути 
заспівали про засвіт. То простіть мені, матусю рідна, 
прошу вас!

— Бог простить тебе, дитино! Чого ж плачеш, дур
ненька? — притисла тремтливу доньку до грудей і погла
дила по голові ївга.

Довго Настка пошепки, хоч у хаті нікого, крім них, 
не було, оповідала, як на сповіді, все, що у них, молодят, 
відбулося. Не втаїла вона і про хустку, яку зведенець- 
брат Іван дав Лаврикові, щоб той подарував Настці. 
Сказала і про вечорниці, шитво, оте вигадане тітчине 
прядиво та прощання з любим, уже зовсім заспокоївшись. 
І ївга оцінила чесність Настчину, як і прихильність 
до молодят доброї Домни. Так, обнявшись, вони нарешті 
й поснули, аж як в слюдяні віконця уже зазирав благо
датний трудовий світанок...

9.
Ще з ночі загахкали і запугали, перекликаючись, 

сальви в козацькому таборі. їм услід забили литаври * 
заграли сурми, бадьоро затужили дзвони із церков, 
Покровського собору і Байдиної каланчі, запищали 
і загромихали перевантажені понікуди повози-балагули
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і дараби-мажі, фіри і берлини, цуги і двоколісні бігунки- 
бідарки, впряжені чи воднокінь, чи водновіл-бовкун. 
Заіржала, замукала і замекала худоба в заплавах 
на всіх збочинах спершу Чигиринщини, потім Черка
щини, слідом Корсунщини, Білоцерківщини і нарешті аж 
Вінниччини.

Основна маса військ Хмельницького — понад двадцять 
добротних полків — пливла різношерсним плавом із 
самої тодішньої столиці через Гончариху і Остропіль. 
Обік, степом, у тому ж напрямку, по путі грабуючи 
навколи, на захід балками та байраками попасно сунули 
і татарські орди із запасними — для перевозу майбутньої 
здобичі — кіньми, цього разу на чолі із самим ханом 
Іслам-Гіреєм Третім.

Не один козацький старшина шкодував нині, що Тугай- 
бей лежить у себе на Перекопі ледь живий і не може бути 
в цьому поході. Особливо пікся тим сам гетьман та геть- 
манич Тиміш, який за рік перебування при ханському 
палаці закладником подружився не лише із обома сул- 
танами-ханчуками, а й із Тугаєвим сином, бейчуком...

Сірко на чолі об’єднаного, злитого із чигиринців та 
приведених ним січовиків гетьманового запасного полку, 
вже добре оконеного, вирядивши заздалегідь волячі за
барні валки з повозами і поклажами припасів, з части
ною пішців на чолі з обозним Іваном Стягайлом та бун
чужним Гнатом Турлюном, приласканий гетьманом і за 
січові та донські ровти, і за збережені та привезені назад 
чималі гроші, передані скарбничому гетьмана,— повіль
но посувався за обозом Хмельницького, час від часу 
спиняючись то на попас, то для всіляких поладунків.

У душі він гризся, а то й обурювався, коли ні з того 
ні з сього гетьманова генеральна кавалькада-валка 
«старших і знатних» із непомірно великим обозом зупи
нялася на бивак, ставила намети і починала бенкети 
і прийоми суплікаторів-прохачів та чолобитників або 
коли раптом виникали військові ради та суди і все те 
завантажувало й без того завантаженого гетьмана, особ
ливо п’явкососні прохання про надання сіл, міст, висіл
ків та нічийщин у довічне, врядове, чи рангове, або й 
приватне користування. І що далі кавалькада-валка 
Хмельницького рухалася вперед, то отих суплікаторів 
густішало й більшало. І ради на них не було! І кінця 
обурові Сірковому не було видно...

На одній із військових нарад у Білій Церкві Морозенко, 
обидва Нечаї, Богун, Подобайло, Голота, Товпига, Гловач,
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Небабаі Золотаренко, а по її закінченні й Сірко — водно- 
стай виказали гетьманові свої конечні поради: мирські 
справи на час походу він мусить відкласти чи передати 
полковникам на місцях, щоб не відволікатися від основ
ного і йти якомога швидше на ляхів, поки вони із окремих 
загонів не .з’єдналися в міцний кулак на чолі з королем 
Яном-Казимиром Другим.

Та сильні були генеральні переконувані навколо Хмеля, 
впливові і напосідливі, хитрі й лукаво-далекоглядні, 
бо і Морозенко, і Нечай та Богун, і Подобайло, Гловач, 
Махненко та інші по отому своєму ворохобному висту
пові були спішно відряджені хто куди. Січовики із Сірко
вого полку були виділені і передані Іллі Голоті та Богда
нові Товпизі, а відтак їх було спішно послано разом 
з Небабою, Гловачем, Подобайлом і Махненком у поміч 
наказному серед литовських русинів гетьманові Кричев- 
ському проти Радзивілла і його підручних — в Загалля, 
Мозир, Сож, Лоїв, Холмич, а до решти Сіркового запас
ного полку було долучено добрий полк роздягнутих, 
неозброєних, невишколених і голодних людей, прибулих 
із волостей.

— Не вільно мені і нерозумно лишати впливових 
невдоволених позаду себе на волостях, добродію Іване, 
коли вирішую долю України! — відповів у роздратуванні, 
погрозливо і водночас втомлено гетьман Сіркові на до
кір.— Казав же й кажу, що ви не бачите того, що бачу я! 
Оці нові маєтники,— додав згодом спокійніше,— завтра 
можуть стати не маєтниками... А з простим людом немає 
нам ради. Бери їх, годуй, оконюй, голубе, формуй, зодя
гай, озброюй і вчи в путі, бо ж у бої ведеш!..

І Сірко, хоч і губився, як те зробити, хоч і пікся в роз
пачі, хоч і обурювався, та розсудливість врешті брала 
своє, і він годував, зодягав, учив, оконював полк, дійшов
ши навіть до конокрадства цілих табунів чи позичок 
коней у татар. Гетьман був владний, і перечити йому 
в діях було ворохобством і злочином.

Часом Сіркові здавалося, що не він із отим своїм пол
ком рухається вперед, а попутні пострішшя, отиньковані 
двори, утеплені очеретом, рогозом, коноплею і віниччям 
хати та деінде землянки, садки, ліски, греблі, байраки 
і яри сунуться їм навстріч, впряжені в нужду. І що 
більше терся тепер Сірко між старшими і знатнішими, 
тим частіше згадував і тим більше визнавав правоту 
батька Дмитра Прихідька та кошового Макара Худолія, 
що дійсно йде стихійна заміна одних визискувачів-
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чужинців, які втратили протягом тривалого часу людську 
гідність, другими, своїми, що зводяться і непомітно 
сідають на плечі бідного народу.

«Січ і тільки Січ лишається твердинею, куточком, де 
ще живе і може діяти народовладдя!»— доходив він 
висновку і не раз ділився ним із побратимами, часто- 
густо виказував і Хмельницькому, Зорці-Трачу, Вигов- 
ському та іншим... Такою вже була його вдача, бо ненави
дів насилля і визиск всім єством своїм...

Як і в усіх попередніх народних рушеннях, револю
ціонізована Хмельниччина в боротьбі за свої спершу 
туманні, а згодом ясніші ідеали поволі знищила своїх 
найстійкіших та найпалкіших зачинщиків і надійців, 
січовиків і посполитих, а найпаче їхніх первопровідців, 
як ото: Кривоніс, Морозенко-Мрозовицький, Голота, 
Махненко, значна частина з яких тепер ще несла своє 
життя на смерть за життя бідного люду свого. Нищила, 
поки не знищила, одних та підняла на поверхню і по
садила на «вільні місця» тих, які, ніби продовжуючи 
попередників, загальні традиції і полум’яно-визвольні 
захоплення, рвалися більше до самовладдя, запопадли
вого користолюбства і наживної зажерливості, ховаю
чись від поспольства палкими гаслами патріотизму.

Іван Сірко, як і чимало інших, непросвітлених чи 
більш-менш просвітлених грамотою провідців, геть бай
дужий до влади і наживи, коли не рахувати пристрасті 
до доброго коня та вишуканої зброї і збруї, не башів 
іншого виходу в тому становищі, як продовжувати зброй
но і безкомпромісно стягувати із народних пліч отой 
п’явкососний чужинський гніт, сподіваючись, що із своїм 
ще невкоренілим панством народові пощастить впора
тися потім, позавтра...

...Вже позаду лишилися Біла Церква і Вінниця, вже 
поминули Брацлавщииу і Подолію, Старокостянтинів, 
коли козацькі війська нарешті підійшли торішнім про- 
тореним шляхом під Збараж, підминаючи дрібні спро- 
тиви окремих польських загонів по путі, і спішно стали 
на горбі для приготування до бою.

Отут, помалу зібравшись і згуртувавшись у Збаразь
кій фортеці-твердині, їх очікували ворожі полки Фірлея 
й Вишневецького, що невбарі поповнилися і* найманими 
загонами коронного гетьмана Станіслава Лянцкорон- 
ського, воєвод Заславського та Конецпольського. Обіч 
були розкидані загони Вітовського, Сапеги, Болдвина, 
Оссолінського, Денгофа, Любомирського, Гумбольдта,
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Вольфа та інших — зі слугами, служками та нефрунто- 
вими людьми.

Був розквіт літа, кінчався липець, як, врешті, козаки 
шістнадцятьма лавами пішли в обхід на Збараж і його 
фортецю, несучи в перші дні великі втрати. Вже третього 
дня козацьке військо зусібіч окільцювало у Збаражі 
і ляхів, і німецьких рейтарів та інших найманців, наси
павши неймовірним трудом свої вали вище фортечних 
стін-мурів та поставивши на них гармати, і почало 
смертельну осаду міста, весь час відчуваючи поміч міс
цевого рідного русинського населення...

Сірко, як і Богун, Нечай, Джалдлій та інші, практи
кував, крім насипу валів, підкопів та колісно-підкітних 
бекетів і возово-дарабних рухливих вужаків, вихватки, 
обманні засідки і наступи, виклики на герці, замани 
супротивника-ворога в засідки.

— Побратими! Звитяжці!..— звично звертався він 
до козаків підлеглого йому полку.--- Допомагайте один 
одному, але себе і сил своїх не шкодуйте для загалу, рід
ного поспольства та нашої козацької держави!.. Хай 
нам поможе Бог, відвага, взаємодопомога, кмітливість 
та побратимство!.. За мною, козаки! Гайда!..— вигукував 
він голосніше, перехрестившись, і нісся на огирі із під
нятою догори шаблюкою чи списом стрімголов на супро
тивника...— За мною, козаки-и-и!.. Я з вами!..

Коли навіть Сірко бував позаду, то і тоді вела усіх 
його засада хитрості, навальності і грізності. І допомага
ли йому завжди самовіддано, непоцінимо, копіюючи чіль- 
ника, козаки і підлеглі старшини, як і вивідники на чолі 
з Гнатом Турлюном та Богом даним Тимошем Хмелем. 
Правда, гетьман, застерігши сина від Сіркового впливу, 
відкликав його опісля в свою генеральну свиту, ніби 
для помочі собі, ледь відірвавши його від простого, 
доступного полковника-стратега Сірка...

— Всі ви, старшини, не згодні з татом, а чомусь, 
дивно мені, слухняно ідете з ними, навіть на смерть,— 
дорікнув Тиміш Сіркові.

— Батько твій веде нас на святе діло,— відповів, 
на диво собі не образившись, Сірко.— Він — втілення 
і іпостась кінцевої, хай і не бездоганної нашої мети, 
а різноликі та різношерсні незгоди його старшин, 
та й січовиків, цього разу просто ворохобні. Дехто з нас, 
байчал і байталгалайд, плете, що в голову прийде,— 
докинув він згодом, лише потім зрозумівши, що дорікнув 
тим Тимошеві.
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Десь за тиждень денних і нічних безперервних боїв, 
коли кільце довкола Збаража звузилося і наблизилося 
безпосередньо до мурів фортеці, а обложенці вже не мали 
зовсім їжі, Хмельницький зняв уночі свої основні сили 
і таємно направив їх від Збаража під Зборів, назустріч 
королеві, що йшов у поміч своїм обложеним потугам 
із великим посполитим рушенням. Та полк наказного 
Джалалія і запасний гетьманів полк Сірка не лише на
дійно встерегли обложенців, поки основних сил не було, 
а й неоднораз нападали на фортецю і вдиралися до неї, 
шаткуючи всіх, хто чинив супротив.

Невдовзі і посполите рушення було розбите наголову, 
отож здавалося, що доля польських потуг вирішена, 
бо обійшли їх зусюд і козаки, і татари, непомітно 
скориставшись туманом... У вихорах атак згасали літ
ні дні як для обложених у Збаражі, так і тих, що при
йшли їм на поміч, пробиваючись до фортеці. Гасли 
у вибухах, димові, куряві, тріскотні, в смертельному 
іржанні коней, у стогонах людей, у чавленні трупів 
і ще живих тіл, у розвідинах і роз’їздах. Бої велися 
і ночами, спалахуючи то там то сям, і не на життя, а на 
смерть, бо обложенцям нічого не лишалося, як вирва
тися із лещат або вмерти.

Смертельно бився і запасний полк на чолі з Сірком. 
Гасали його старшини, а найпаче Гнат Турлюн, пере
вдягаючись то в татар, то в рейтарів, або й у жіноче 
шаття уршулок, приносячи неоціненну поміч не лише 
Сіркові, а й самому гетьманові. Незамітним, спритним, 
хитрим і пронирливим був сотник без сотні — бунчуж
ний Гнат Турлюн. Не нападав, а налітав коршуном 
зі своїми кіннотниками чи пішцями Сірко на розвідані 
ним ворожі загони. Пробивався крізь їхню гущу як 
таран — зі стогоном, хрустом, брязкотом, зойками 
і дзвоном та шкребетом шабель в димах і стріля
ний ах.

І дивно, втрати в його полку були значно меншими, 
ніж у інших, а досягнення — набагато більшими. Прав
да, часом йому здавалося, що світ, перевертаючись, 
гуде і крутиться, горить і кінчається, та, помітивши 
зручніше місце, він користувався ним і падав на ворога, 
ніби щойно вступивши в бій, косив і таранив грудьми 
коня ворожі лави. Перекидаючи в шаленому леті шаблю 
із однієї руки в другу — був же собі, на щастя, лівша, 
він смертю летів на супротивника: невідворотно, невпин
но, як неосильна кара...
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Не байдикували, не гаяли часу і пішці Сіркового полку: 
насипали, особливо ночами, вали, ладували на них гар
мати, палили з мушкетів чи гаківниць, стояли стіною 
на путях втеч ворога, а нетяжко поранені ловили обез- 
вершених коней, лагодили і рихтували зброю, підбирали 
на бойовищі чи самі тесали списи, стругали і кололи 
стріли для луків, чинили повози й бал агули, плели шнури- 
аркани, петляли вершників ворога чи рихтували драби- 
ни-лазівки та підносили їх.

Жоден полк не зготовляв стільки приступових при
строїв і снастей, як Сірків. Зауважували те старшини 
і козаки, бачив те і гетьман, отож неоднораз зрозумів, 
що ворохобний Сірко — полковник непересічний. Ініціа
тива його була хоч і самовільною, але завжди оправда
ною, і при можливості гетьман виводив його наказом 
з бою, велів поповнювати лави полку, сприяв перепочин
ку, коли йото козаки ледве переставляли ноги з утоми.

А Сірко, знову поповнивши сотні, сформувавши 
та озброївши їх, а схарапуджені та поранені коні замі
нивши, лишав наказним молодого обозного Стягайла, 
а сам плазував нетрями чи нісся безпуттям або біжака- 
ми-стежками на саморозвідини, часом переодягнувшись 
у вбрання цигана.

Не зайве сказати, що в його полку було досить вільних 
коней і навіть доброї збруї та зброї, назбираних по боє- 
вищу отйми раненими і скаліченими. Він тією трофейною 
здобиччю навіть ділився з іншими полками. Не остан
нім у Сірковім полку було й те, що коло ранених і неміч
них були постійно зцілювачі-знахарі і кобзарі, яких і до 
гетьмана в намет нерідко брали, запрошуючи розвіяти 
скруху немічних та болесті слабих.

На засвіті, на заранці, як ще спали бусурманці,
Догнав Кішка з товариством ясирників понад триста... 
Вірним бувши в святім слові, посік він там людоловів,
А братів, сестер і діток, благих схимниць й кармеліток 
Вернув краєві і дому, дідів звичай мавши в тому!..

Почув якось Сірко краєм вуха спів отих розважальни
ків і про себе здивувався, що кленуть вони не ляхів, а ко
зацьких спільників — татар.

Зажерливі бусурмани, людолови-мори,
Буде слава козаченькам, вам же тільки горе!.. 
Будуть братці січовії бити вас, бандити,
В блават асах та саєтах вольними ходити!..

виводив кобзар мажорно і піднесено кінцівку, мріючи про 
вольність...
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Зіткнення й бої в наступальній путі потуг Хмель
ницького із польськими передовими загонами і арміями, 
що об’явилися перед ними одразу по Вінниці, Брацлаві, 
Пилявцях, були незначними. Козацькі полки зминали 
ворога, майже не затримуючись у русі. Поважний супро
тив потугам Хмельницького вчинила лише добре озброє
на армія Яреми Вишневецького аж біля Іпуті й Случі, 
під Старокостянтиновим. Але і тут полки Данила Нечая, 
Івана Богуна, Богдана Товпиги і Філона Джалалія під 
проводом висланого Хмельницьким наказного гетьмана 
Івана Чорноти зім’яли її врешті і фактично знищили, 
не захопивши, правда, найбільш вправного воєводи — 
князя Яреми Вишневецького і тих, що вихопилися 
з ним.

Десь по десяти днях побоїщ, коли Сірків полк якраз 
спочивав, а гетьман з частиною старшин виїхав навздогін 
висланим під Зборів потугам, ^нат Турлюн приніс Сір
кові розвідини, що король оточений під Стрипою. Нечай, 
Богун, Глух, Томиленко, Саватович та інші спішно пі
дійшли туди і перебралися разом із татарами на того- 
біч, королеві в тім’я. Новина ота була звичайною, але 
чомусь запам’яталася, бо й там, на Стрипі, помогла ко
зацьким потугам фортуна: не помітили ляхи ні їх, ні 
ординців у тумані, коли стискалося кільце обложенців. 
Завважили десь пізніше, і оточена шляхта в паніці по
чала стрімголов перевдягатися й тікати, лишаючи короля 
й Оссолінського зі свитою напризволяще. Пробував, 
зорієнтувавшись, втекти і король, та спинили його ніч 
і Оссолінський, змусивши до потрактовки з татарами 
і їх підкупу...

В другодень, по досвітку, оточене польське військо 
було на межі повного знищення не лише в фортеці, а й 
коло Стрипи, бо надій на розрив кілець за ніч не стало 
геть. Та не так склалося, як гадалося. Спершу Сірка зди
вувало, що гетьман десь подівся, не розпорядившись 
старшинам про поточні їх дії. Потім він дізнався від бун
чужного Турлюна, не ймучи тому віри, що ляхи прорвали 
кільце, відігнавши з боєм татар. Турлюн же виказав пі
дозру, що ординці щось замислили, бо основними силами 
стоять віддалік коло Стрипи, ніби й не збираючись пере
правлятися. Натякнув він заклопотаному Сіркові і про те, 
що Данько Гунда занадився до орди, пиячить, де лиш 
знайде нагоду, чваниться родинністю і шуряцтвом 
із Сірком повсюдно, гвалтує дівчат і жінок у навкільних 
осідках.
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— А ляхи тепер зовсім не стріляють в орду, бо та по- 
трактовку має із самим Оссолінським і королем,— 
закінчив, зітхнувши, Гнат.— Чи ж те можливе, пане 
полковнику, коли ляхи, вважайте, погромлені?!

Новини бунчужного додавали Сіркові певності, що 
у ляхів із татарами щось дійсно потрактувалося.

— Вигадав чи почув певне? — процідив він, кинувши 
грізним, смертельним поглядом на свого сотника-бун- 
чужного.— Знаєш мене,— сказав стишено,— задушу або 
знесу голову, не давши і перехреститися! — видихнув.

— Чому маю вигадувати?! І ляшка мені одна го
ворила, і п'яний жовнір, якого мусили прикінчити. 
Потвердив те і татарин один п’яному Данькові Гунді 
дискретно і...

— Клич спішно до мене Данька! — наказав, не до
слухавши.

— А як не схоче? — затнувся бунчужний.
— Притягни, приволочи, принеси негайно* але жи

вого! — люто промовив полковник.— Негайно, чуєш, 
остолопе!..

— ...Хотів бачити мене, Іване? — затоптався роз
гублено, як на шпарких вуглинах, в проході намету 
викликаний.

— Не Іване, паскуднику, а пане полковнику! — звівся 
із лавки погрозливо Сірко, пронизуючи шуряка колючим 
поглядом.— Пиячиш, жінок і дівчат гвалтуєш, з тата
рами якшаєшся! — насуплював він брови.— Що там 
плів тобі, п’яному, голомозий?!

— П’яний не був, лише вдавав... Хан ніби поклав за
мирення з ляхами, а за те ляхи йому заплатять всі борги 
за двоє літ, як замирить і гетьмана...

— Ніби чи таки поклав? — перейшов на шепіт, важко 
дихаючи і збілівши, Сірко.

— Та хто ж те відає?.. Мабуть, не ніби, коли орда до
дому готується,— теж пошептом відповів Гунда.

— Іди геть і ні пари з уст, бо голову знесу! Та шу- 
ряцтвом більше не чванься мені, коли хочеш бути жи
вим! — заходив Сірко по намету, думаючи, до чого йому 
спершу взятися.

«Обезкровлюють, обезголовлюють, і хто ж?! Людо
лови, з якими гетьман пішов у спілку і спайку! Жах 
один!.. Кара Божа!..» — ледь стримував себе Сірко, щоб 
не податися із шаблею на гетьмана.— «Ми програли бит
ву, а не війну»,— згадував він розмову в Чигирині. І до 
нього приходило переконання, що бусурманів, як і Худолій
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каже, у всіх зіткненнях слід бити і бити нещадно! Бити 
мурз, пашів, темників, усе Ханство з тельбухами! Росла 
в ньому ненависть до хана і людоловів, кипіла, клекотала 
і вишиоскувалася.

«Не битву, а війну програєм, гетьмане!..— грозився, 
стискаючи п’ястук і бігаючи із кутка в куток, Сірко.— 
А таки війну, коли Данько правду каже, і то — вдруге!.. 
Паршиве плем’я керує долею двох чисельних поспольств, 
і все з-за тебе, Богдане. Чи ж видано десь таке?!.— вики
дав він із себе обур незгоди і задихався.— Це тобі, вель
мишановний веймуле, не удар у спину, а дуля менш 
очі!..» А все ж ще десь у закутках душі Сірко надіявся, 
що Данько приніс плітку. Та даремно. Про таємні по- 
трактовки татар із ляхами Турлюн довідався того ж дня. 
Перевдягнений у людолова, він пробрався під ліс, у лаву 
охорони потрактовників і на власні очі бачив зустріч 
ханського темника і королівського значкового-хорун- 
жого.

— Мурза вимагав, а значковий опирався, але врешті 
досягли згоди і розійшлися на два боки,— доповідав сот
ник Сіркові.— Ляхи згодилися оплатити борги за два 
роки по підписанні миру з Хмелем.

Посланий спішно із отими відомостями до гетьмана 
і його обозного Івана Чорноти, Турлюн уночі вернувся, 
бо Хмельницький, лишивши за Стрипою козацькі лави, 
понісся, знаючи про переговори, до ханського намету, 
а Чорнота збирав раду.

Оточені у Збаражі ляхи і німецькі найманці-рейтари 
вже доїдали коней і собак, король із посполитим рушен
ням був розгромлений і залишений магнатами, розбитий 
ще під Старокостянтиновим Вишневецький, і лише Оссо- 
лінський діяв, ідучи не на життя, а на смерть, щоб тільки 
порятувати короля і королівство від повної поразки...

«Досить одного загального нашого наступу — і кінець 
польським армадам, гетьмане!» — говорив Сірко Хмеле
ві. «Досить єдиного удару, хай і жертовного — і кінець 
війні, пане Богдане!» — запевняв Хмельницького, про
сячи в нього загального наказу про наступ, Іван Богун. 
«А так, мій пане, і тільки так,— наказуй! — домагався, 
підтримуючи і цих, і решту, обозний Іван Чорнота перед 
гетьманом.— Від обіду до вечора їх уже не буде! Адже 
сам Бог нам допомагає тепер!» — запевняв він.

Визвольцям на чолі із Хмельницьким треба було не
багато: тільки послухати старшин і кувати залізо, поки 
гаряче, не слухати а чи й не мати біля себе ординців...
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Та обернулося інакше. Відібрала доля в козаків ві- 
кожданну вікторію, бо виступити в тій ситуації одразу 
проти двох ворогів вони не могли ніяк.

Даремно, дізнавшись про все і потрактовуючись із 
ханом, Хмельницький нагадував останньому про домову 
з Портою, мцрно благав ясноликого, нагадуючи йому про 
колишню поміч Січі і українського поспольства у спасін
ні й переховуванні його, тоді ще ханчука, від загибелі. 
Той мав на умі тепер тільки одну заповітну мету: ослаб
лення разом з ляхами України і наступне приєднання 
її до Ханства, що стане від того сильним і великим. Хан
ства, що в майбутній спілці під його рукою визволиться 
і від Порти та її хондкара.

— Хто ти є, гетьмане? — відмагався і озлоблювався 
він.— Забуваєш, що не порфірородний є! Хоч і лицар, 
але — не порфірородний! Переможеш короля-монарха 
і підеш у підданство захланця і мордирця царя москов
ського. Підеш, бо на панування над народом і краєм не 
родився, бо не знаєш московитів так, як знає їх татарська 
людність і я, бо не вартий ти стояти над народом, хоч би 
й тому вже, що керує тобою, хай і оддалік, жона, ота 
чужинка-ляшка,— добивав хан найболючішим карба- 
чем-канчуком гетьмана у своїм багатім наметі.

І у Хмельницького був тепер не убогіший намет, та 
виглядало все так, ніби ханський, придбаний не чесною 
вікторією, як гетьманів, а грабунком і людоловством, 
був обрамленням шани і честі володаря. Хмельницький 
корчився від безсилля і образи, як загнаний звір, серце 
від люті і шаленства мліло і зупинялося. Він стискав 
до болю рукоять шаблі, але не вихопив її із піхов, бо при
кладом йому були Уот Тайлер, підступно вбитий феода
лами, і теперішній, десь там у туманах далечі, індепен- 
дент Олівер Кромвель, який звеличував його, Хмеля, 
«імператором козаків, грозою над панами Польщі, осад
ником і завойовником не лише волі, а й фортець»!.. 
Бо сиділи у його шарпаниною зболілих грудях Муха-Бе- 
руля, Іван Підкова, Кшиштоф Косинський та інші, як 
і Томмазо Кампанелла, що не відмовився і по двадцяти 
семи роках ув’язнення іти до світлого і вселюдського Міс
та Сонця!.. Бо співав у ньому невиглушено великий гума
ніст світу Франческо Петрарка своєю «Книгою пісень» 
про зразкове, неперевершене кохання до Лаури!..

Не вихопив шаблі із піхов, бо чекала його, як думав 
і вірив, десь вдома зневажена всіма Гелена, за яку 
він досі ніс отаку тяжку кару від рідного війська,
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поспольства та церкви, від старшин та сина і від оцього 
запухлого зрадника-хана. Ніс, мов хреста на Голгофу! 
Пхав, мов Сізіф, каменюку на гору, в душі ридаючи і чет
вертуючись! Отож ходив і думав, гамуючи себе, зважу
вав, поки таки, припертий обставинами, згодився на хан
ський мир із ляхами. У тому мирі гнотиком чаділа надія, 
що він «програв бій, а не війну»!..

...Те, що почалося з цієї угоди, для козаків і посполь
ства було не легшим за гетьманського хреста і каменюки, 
бо було схоже на стихійне лихо, на небесну кару, стало 
вершиною насильства і здирства. Верталися пихаті й пи
каті магнати та чванькуваті пани і підпанки у свої маєт
ки та фільварки, сунули у волості кварцяні війська, щоб 
обрізати носи та вуха, вішати і саджати на палі вчо
рашніх Хмелевих сподвижників. Жінок і дівчат, дітей 
і чоловіків, що були в Збаражі із обложенцями, за тією ж 
угодою ляхи віддали орді!

Небо кололося від людського зойку та плачу...
Фірлей, удостоївшись щедрот короля, став сандомир- 

ським воєводою, Вишневецький одержав староство пере- 
мишлянське, Ланцкоронський — стеблицьке і брацлав- 
ське, Адам Кисіль отримав з тих же рук Київське воєвод
ство, а на Литві, як тоді величали Білорусію, Матвій 
Гладкий біля Вісниці, Бреста і Кобрина, нічого не відаю
чи про те, чи й не бажаючи відати, бився ще на смерть 
із Пацем, Воловичем та гетьманом і князем Радзивіллом.

Коронний гетьман за те лиш, що був свого часу відігна
ний від Слуцька козаками, скарав на смерть Махненка, 
мордував населення міста, і воно, щоб не датися в полон, 
замкнулося в фортечній вежі і підпалило себе. Обставля
лися здвобіч шляхи мучениками, посадженими на палі, 
повішеними на шибеницях і деревах. Міста і селища 
України стали Содомом і Гоморрою...

Порадившись із Нечаєм, Богуном, Джалалієм, Томи- 
ленком та іншими, Сірко гукнув одного дня до козацтва: 
«Хто зі мною, побратими, на Січ, у Великий Луг?» — 
і, не попрощавшись із гетьманом та його «знатними», 
перевантажений трофеями, а найпаче зброєю, обозами із 
шаттям та кіньми, вирушив серед ночі у путь на Січ. 
Волелюбних, безвихідно-нужденних, гордих, незв’язаних 
родинами виявилося стільки, що їх і в ігязгь полків не 
зумів би вкласти.

Сіркова ненависть до татарви і ляхів, до своїх же пере
кинчиків і навіть до гетьмана дійшла до приступу шален
ства. Він уже бачив себе у підпаленому запорожцями
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Бахчисараї... Він не мав сил мовчати й бездіяти, коли 
татари-людолови гнали ясири в Ханство, а ляхи вішали, 
розпинали і колесували, не дивлячись на домовний кор
дон! Він не міг виступити нещасним у поміч, бо те неод
мінно привело б до братовбивчої війни із прибічниками 
гетьмана. Ото^к єдиним шляхом для нього став відхід від 
Хмельницького...

А з уст кобзарів болісним зойком злетіла й пішла гуля
ти між людом піскя-прокляття: «Бодай тебе, Хмельни
цький, та перша куля не минула».

Котилися клуби куряви, піднятої Сірковою різношерс- 
ною кавалькадою, як ті хмарища перед буремною грозою, 
а йому здавалося, що за ними несуться гнані вітром веле
тенські гори перекотиполя і ось-ось доженуть, завалять 
усіх доброхітців і його самого. Був як натягнута стру
на — насторожений, зосереджений і ошелешений тим, 
що сталося, як і своїм вчинком, та до кінця не певний 
у всьому, окрім того, що і зброю, і коні,— а їх і по п’ятеро 
велося на обротях у вершників,— і воли та корови, 
і зброю та збрую необхідно конче зберегти і доправити. 
Адже чимало трофейного і взятого у фільварках панство- 
вих Сіркові для доправки передали, мабуть, з відома 
самого гетьмана.

Ті, що йшли із Сірком, за шаття вимінювали в селах 
хліб і молоко чи й просто дарували щось убогим — з та
тарського, польського, козацького вбрання, слухаючи 
всюди, як люд нарікає, грозиться чи й проклинає геть
мана або відпускає з похідцями синів і чоловіків, ждучи 
ще більшого лиха, неволі і смерті...

А на спішно скликаному сеймі, по молебні за спасіння 
королівства й корони, було стверджено не мир із гетьма
ном і козацькою державою, а тільки перемир’я і смер
тельно ображено митрополита Сильйестра Косова та 
направлено в Москву Альберта Пражмовського з доно
сом, що «баніт-гетьман Хмель та Іслам-Гірей ціляться 
йти на Москву», і водночас послано київського воєводу 
Адама Кисіля до Хмельницького для складання сорока- 
тисячного козацького реєстру і виграшу часу. Дав і 
Хмельницький, врешті прийшовши до тями, вказівку 
своїм полковникам посадити в селища, міста і містечка 
шістнадцять полків України із отими домовленими соро
ка тисячами, але з необмеженим числом джур, наймитів, 
підпомічників та окремців у кожного реєстровця.

Виконувалося все те спішно, швидко, надійно, бо іншої 
ради не було, бо то була тепер рятівна необхідність...
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Приїхала до пригніченого (дехто вважав, що й розчав
леного) гетьмана і царська депутація із жалуваною мош
ною та князем Прозоровським — для підкупу, нагляду 
та вивідин. І тішилися, і кепкували тихцем старші та 
знатніші з того жалуваного привозу: «Все-таки поміч, 
генеральному скарбу,— казали гетьманові і скарбни
чому.— Велику суму привіз князь генеральній скарб
ниці, не знати й за що! Було б ліпше, якби цар поставив 
бодай помежні полки свої проти Смоленських, що зму
сило б Радзивілла на невихід проти козаків...»

Сіркова валка-батова з кіннотою попереду і позаду 
ще попутно доладновувалася, зупиняючись, як її в путі 
догнав молодий гетьманчук, отой неслухняний і перерік- 
ливий Тиміш Хмель, із сотнею свого війська. В дискрет
ній розмові він признався Сіркові, що його чигиринську 
красуню Василину таки звела в домовину Гелена, що 
батько, мабуть, таки несповна розуму стали, слухаючи 
отця Федора, потураючи забаганкам тієї зміюки з Чиги
рина...

— Мов жива, лежала вона в труні, бідна горличка 
моя,— по довгій мовчанці сказав він скрушно.— Не обі 
йшлося, кажу, без Гелени та скарбника, а може, навіть 
і...— затнувся на мить,— тата! Я не обмовився, пане 
Іване, бо із її батьками вони здавна ворогували,— знову 
поринув Тиміш у мовчанку.

Сірко, слухаючи гетьманича, не знав, що й думати про 
причину його появи, але й це вияснилось по якімсь часі.

— їздив я зі своїм товариством по татовій намові до 
тестя... так-так, до господаря Молдови Базиля Лупу, сва
тати його Розанду,— ділився Тиміш.— Гарна і вродлива 
вона, але ж — дитя дитям і лялька! Тесть і теща прийма
ли і вітали мене як гетьманича, дозволяли нам всілякі 
прогулянки: і на човні, і на конях — верхи та в берлинах, 
забавляли музиками і танками, аж поки не взнали про 
зраду татарви під Збаражем на Стрипі... Я зразу помітив 
якусь переміну і попросив згоди на шлюб. Тяжко пові
рити, як можуть мінятися люди! «Розанда, бачиш, вже 
заручена!.. Розанда вже була б жоною, та ще й ранговою, 
коли б не така молода!.. Ні й ні, та й квит!..» Плакала 
бідна дівчина, як те почула, та і я був смертельно ображе
ний, ніби обікрадений і висміяний, як малйж,— зітхнув 
він глибоко і знову примовк.— Просила, пташкою кви
лячи, молила домагатися її, хоч би що, хоч би й збройно, 
грозилася втопитися, як не порятую її... Отаке в мене 
щастя,— затих уже вкотре Тиміш, мало не плачучи.
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— Як же ви розумілися з нею? — спитав згодом Сірко.
—  Говорять вони і по-нашому: і вона, і паніматка Ку- 

кона Тудоска, і тесть Базиль та його сини Йона та Степа- 
ниця. Вони якісь родичі-кревняки славного Петра Могили 
та Яреминої матері Раїни Вишневецької. Паніматка Ку- 
кона-Катерина Тудоска рідца мати гетьманші Радзивіл- 
лихи, чи що... Розанда і гречанські книжки читає, бо пан 
Базиль є греком...

«Нужда закони справляє»,— подумав про себе Сірко, 
а вголос спитав:

— Ти попутно нас догнав чи навмисне до мене?
— Навмисне, пане Іване. За порадою Нечая і Богуна... 

Вернувся до тата оце за поміччю збройною, а вони поглу
зували, а потім порадили самому над тим промишляти, 
явно втішившись, що ліве крило колись буде в надійній 
обороні! Грошей, правда, дали досить, не поскупилися. 
Отоді і зважився я, на раду пана Данила та Богуна, звер
нутися до тебе, пане Іване. По путі догнав калмиків і дон
ців, то тайші Аюкай-мурза і Мазар-батир, як і Корній 
Ходня та Яків Пій, відмовилися, а дядько Семен Шумейко 
та їхній Андрій із донськими січовиками згодні піти зі 
мною, якщо згодишся ти. Всі кажуть, що для такого по
ходу мусить бути не менше двадцяти тисяч шабель, 
а з тобою ж тут коло шести, та у Шумейків більше трьох. 
Ще наказний Давид Носач обіцяв піти з тисячею, мабуть 
по намові тата, гадаю,піде і дядько Пушкар з двома, До
рошенко за дозволом тата поведе свої дві тисячі — то не
багато, як бачиш, і не вистачить. Може, ще додасться 
і пан Богун, та щось і я зберу...

— То тато і на мені настоювали, чи як?..
— На тобі і на Богунові, як я зрозумів,— в першу чер

гу. А на решті — не дуже. Веліли мені тримати усе це 
в таємниці і ще просили через мене у тебе вибачення... 
Уклінно,— згадав Тиміпі.— Чуєш? Уклінно! Нужда в них 
з’їла гонор, видно.

— А вибачення за що ж?
— А хто зна. Вони тепер у всіх вибачення просять. 

Більше, думаю, за спілку з ханом. А Виговського і Зорку- 
Трача шпетять на чому світ стоїть.

«Нічого сказати, мудрий чоловік гетьман! Добро
зичливо, обдумано хоче вплутати нас із тезком Іваном 
у сватання, щоб колись його ліве крило було в захисті. 
А може, не хоче, щоб я опинився на Січі з оцією обуреною 
масою, а Богун межував із ляхами?»— вистрелила 
здогадка.
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— Дуже тато не хочуть, щоб ти, пане Іване, пішов 
у Великий Луг, як зауважив я, бо там знову Макар Худо- 
лій грозиться гетьманом стати і осудити їх на смерть,— 
підтвердив Тиміш здогад Сірка.

— Знову гетьманом?! Худолій?! Чи ж  правда те?!
— Чесне лицарське, чув! Сам пан Капуста дискретно 

запевняли мене...
— А в тестя ж війська скільки тепер? — поміняв Сір

ко розмову.
— Досконало не знаю! Думаю, з дві тисячі без рушен

ня буде. Та що те військо? Воно* як і челядь та охорона, 
більше з русинів та козаків.

«І не куди-небудь, а в самі гетьмани пруться,— думав 
своє Сірко.— Не бачать хіба чорної біди?.. Як же гетьман 
вийде тепер із цієї халепи при отакій оказії в усьому 
краї? Таки, може, мені необхідніше кріпити оте «ліве 
крило», аніж проливати людську кривавицю у чварах 
і усобиці...»

— Замахуєшся, Тимоше, на золотий, а вполюємо, 
може, на гріш всього,— сказав згодом гетьманчукові.— 
Ляхи, як дізнаються, показяться, та й султан не мовча
тиме.

— Султан тепер у забарному поході з військом, тата
ри, певне, мовчатимуть, а домови з ляхами ми тим по
ходом не порушимо ж,— Тиміш був утішений півзгодою 
Сірка і готовий заздалегідь до всього.— Армія хоч і буде 
ніби моєю, до тата неналежною в розголосі, як вони того 
хочуть, але я тебе, пане Іване, і пана Богуна слухатиму 
безсуперечно,— пробував він вияснити наперед стосун
ки.— Ваші поради і накази будуть для мене обов’язко
вими... Тато велять мені пускати чутки, що ми проти 
його волі під султана підемо, рокош чинячи!..

«Он воно що!.. Молоде, зелене, а вже має в собі щось 
велике і лицарське, хоч і заплутане в батьківські хитрин
ки,— подумав Сірко.— То йти мені з доброхітцями на це 
сватання чи не йти?.. Таки, мабуть, іти! Авжеж, іти!..»

Козаки підвели до усамітнених розмовників кобзаря, 
спитали Сірка, чи можна посадити його поряд. Одер
жавши дозвіл, той сів невдалікна колоді, поправив різно
колірну тасьму під брилем на чолі, помацав обік себе 
прискуленого з торбинкою через плече міхоношу в доро
гій, завеликій для хлопчака кирейці, мабуть, подарованій 
козаками, і мовчки втупився баньками в небо.

Задзвонила потиху під сухими пальцями сліпця кобза, 
і озвалася дзвоном струмка спершу тихо, а потім гучніше
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друга струна, третя, десята. Зірваний, але ще дужий 
голос уплівся в мелодію струн мажоро-мінором:

Ой не знав козак, та не знав Супрун,
Та як славоньки зажити,
Ой зібрав військо, Військо Запорозьке,
Та й пішов він ляхів бити...

Козацьке коло вкруг колоди поволі росло і ширилося, 
а голос співця-кобзаря могутнішав, заливаючи спраглі 
душі і горем, і надією на вихід з нього.

Отой спів не лише забавляв, розважав чи й розраював 
козацтво в біді, він наснажував його і думами про Шаулу 
та Наливайка, Кішку та Підкову, і жартівливими пере- 
співками, що паплюжили козаків-недбайлів та нетяг- 
пропияк, баглаїв-гуляк і уже геть бабкуватих бабіїв- 
бабодурів, що лізли до молодих і плели облудними язи
ками, що в голову влізе:..

Нарешті стемніло, вкрилося сутінками і залоночіло. 
Сліпець, пробринькавши, змовк, ніби на спочинок. Коза
цьке коло поволі стало рідшати, люди йшли на спочинок.

— Що ж нам тепер робити і куди йти, діду? — звер
нувся до співця Тиміш після чималої незручної мовчанки.

— Чи ж мені, сину, сліпому, краще видно, як вам, 
видющим? — по роздумі відповів кобзар, зітхнувши.

— Я до того, що ви між людьми ходите і ні від кого 
не залежите,— ніби виправдовувався гетьманчук.

— Ідіть туди, думаю, де можна і треба визволити рід
ний люд від кормиги та жінкам і дітям волю принести, 
бо не приймає народ гетьманового миру із ляхами!..

— Так і зробимо, старче! Спасибі вам і за пісні, і за 
пораду,— сказав і Сірко, даючи зрозуміти, що учта скін
чилася.— Ви, може, підвечеряєте? — спитав, як старий 
зібрався відходити.

— Дякую, лицарю, і повечеряли добре, і маємо навіть 
запас завдяки твоїм козакам. Хвалять вони тебе, то ша
нуйся! — тяжко зітхнув кобзар.— Це щастя не часте 
у вас, знатніших...

В недовгій мовчанці, що настала по відході кобзаря, 
Сірко і Тиміш почули недалеку мову сіром на колоді:

«...Ваші ненажерні цар і бояри не кращі наших круля 
і магнатів»,— дорікав якийсь, видно козак-поляк, втіка- 
чеві-московитові з тих, що побажали воювати в Сірко
вому збірному полку.

«Вони, приятелю, такі ж наші, як і король та магнати 
ваші,— зітхнув московит.— Ні Бога в них, ні людини!.. 
На землі більше нема держави, де б поспольство аж
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так ненавиділо своїх людиноненависників-зверхників, як 
це є у нашій Московщині»,— продовжив він згодом 
скрушно.

«Які вони не є людиноненависні, а, бач, панують і три
мають ваш люд у покорі і спокої...»

«Тільки примусом та насилом досягається той спокій. 
Рабський він, про інший у нас і мови не буває!..»

Як не був утомлений і ухорканий в боях і постійних 
дорогах Сірко, та коли Тиміш уже спав, він думав про 
завтрашнє «За наказного до обозу-батови призначу Іва
на Стягайла... Худобу звелю передати великолузьким 
селищанам з умовою, щоб за корову віддали колись бич- 
ка-бузівка, за кобилу — лошака-неука, коні і воли, як 
зістаряться, мусять бути віддані Січі, як її резервова 
власність!..»

Росами і випарами пахло довкола... Батогами-пугами 
кидали в сонну ніч і котили лунами вдалину дзвінкі свої 
виляски-голоси зачаровані літеплом перепели, свистали 
байбаки...

«... Хай святиться ім’я твоє, хай буде царство твоє... 
Дай нам хліб наш насущний... Вирятуй нас від лукавого... 
Пошли нам єдність і державу свою нині і навіки!..» — 
сумбурно повторював свій «отченаш» Сірко, уже від
ходячи до сну.

Юо

А другодні, після калибалику та веремії, Сірко свій 
переобтяжений обоз-валку з хворими, немічними і охот- 
цями до Великого Лугу на чолі із молодим ще наказним 
отаманом і обозним Іваном Стягайлом, його підпомічни- 
ками-отамасями Савою Брекалом, Трохимком Троцьком, 
Петром Гучею та Левком Коржем, переділивши і зро
бивши отой шарварок суто батовою, бо майже все коза
цтво і покозаченці, що вчора ще журно і нехотя прави
лися у безвиході на Січ, сьогодні доброхітно згодилися іти 
із Сірком у Тимошевій потузі в Молдову «свататися і крі
пити ліве крило» гетьманові.

Як лише батовний обоз віддалився, сюди, на Сірків 
бивак, галасливо лідійшли калмики й донці, а їм услід 
і донські січовики на чолі із обома Шумейками та Яковом 
Пієм. По короткій раді чимало козаків Пія і обох Шумей- 
ків дали згоду на похід, ділячись зразу і формуючи у сот
ні тих, що ідуть на Дон, і тих, що супроводжуватимуть 
гетьманича у Молдову.
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Довгенько прощався Сірко із Яковом Пієм, обгово
рюючи і становище, що склалося на Україні та на Дону, 
і можливе майбутнє обох січей, що стояли стінами на 
татарській сакмі в походах за ясиром. Проте найтеплі- 
шою була мова і прощання з Разями: і Степаном, що вер
тав тепер сотником-отаманом на Дон, і Фролом — знач
ковим у головного отамана Ходні.

Поки Сірко через синів передавав старому Тимошеві 
дорогу люльку-бирку в оздобі з дашком-лядкою, Ганці 
і Ділярі — шмат фаландишу і вибійки та по гребеникові 
до кіс, а старій Тимошисі — сувійок перкалю, заздалегідь 
знаючи, що вона обов’язково віддасть його дочкам на 
прошви, святкові кофти, підтички і сорочки, минуло 
чимало часу...

— Ми з Фролом не поверталися б додому, та боїмося, 
що тато і матінка слабі вже обоє,— ніби перепрошував 
Степан Разя Сірка.— Остобісіло Донському кругові 
брати від царя данину і за неї платити життям коза
цьким, пильнуючи його окреси.

— Змушені ви те робити по домові, чи що? Переобе
ріть Ходню та його наставців у Крузі, порозумійтесь із 
калмиками, бо і їм теж остогидло, та й живіть вольними, 
як належить,— порадив Сірко.

— Як переобереш, коли купили його бояри з тельбу
хами, а він — наставців, а ті — рядовичів? — в роздумі 
поскаржився Степан Разя.— Тато теж те казали не раз 
і не мені лише.

— Дружитися тобі треба вже, козаче, з Ділярою,— 
сказав зненацька лукаво Сірко.— За господарство бра
тися, дітей родити та ростити.

— Рано, отамане! Мушу не раз сходити чи в Лавру, 
чи в Соловецьку обитель, помолитися за брата Івана, 
світу подивитись і, як кажуть тато, розуму набратись. 
А-а-а, нащо мені калмичка Діляра, коли і своїх та ваших 
січовичок досить?! — віджартувався весело Степан.-— 
Тільки б захотів! А все ж, пане Іване,— споважнів він, 
міняючи розмову,— коли б спаялися, як говорив ото по
кійний Іван, усі козаки — і запорозькі, і донські, і астра
ханські та яїцькі, то проти них би сили не було на світі! 
Всі б їм були за іграшню, а не те що оті пічкурі-ляхи чи 
облежні-московити,— боляче зітхнув Степан.

— Коли б же, козаче! Однак не забувай, хоча царі, 
королі і вовки між собою, спаяються проти нас і з самим 
Люципером, коли побачать, що єднаємось. І ляхи, і турки, 
і татари — усі спаюються,— сказав Сірко, а про себе
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подумав: «Глибоко сидить у ньому задум покійного 
побратима Івана. Дуже глибоко! Батько йому, видно, 
нагадує...»

Аж четвертого дня зранку Сірко та обидва Шумейки 
під зверхністю вдоволеного до нестями Тимоша Хмеля 
збочили з козацькими полками з путі і завернули на пів
денний захід, відпровадивши наперед сотника Гната Тур- 
люна з чималим загоном сгеповиків-розвідців. Поїхав 
і Остапко Говдя — джурою в Турлюна. Наказними пол
ковниками в Сірка стали Нестор Мороз, Варлам Балюк, 
Сава Лихолай та Семен і Андрій Шумейки, кожен із де
сятками сотенних, значковими-хорунжими. Ішов і Сірків 
полк у двохтисячнім числі та ще вспольний невеликий 
обоз-батова, упряжений тепер тільки кіньми, зі зброєю, 
наметами та всілякими військовими начиннями і небага
тим їстивом...

Уже на п’ятий день, кинувшись на радощах стрімголов 
наперед, Тиміш Хмель приєднав в путі під Копайгородом 
полки Давида Носача, Мартина Пушкаря та Петра Доро
шенка. А вже під Шаргородом до них прилучився ще й 
Іван Богун із трьома добротними полками.

«Оце сватання! Оце потуга!.. Така сила і саму сул
таншу просватає, а не то Розанду!» — думав і Сірко, 
і інші привідці козацького війська, як вся армія зібралася 
врешті під лісом для ради і спільного узгодження по
дальшого слідування. На скликаній тут Тимошем,— бо 
тепер все робилося під його зверхністю,— короткій 
збірні всі дізналися, що король, провідавши про цей їхній 
сватівський похід, спішно послав коронного гетьмана 
Миколу Потоцького,— який перед цим був відпущений 
ханом з полону, звичайно за викуп,— під Кам’янець-По- 
дільський, щоб перешкодити Тимошевому сватанню або 
й розбити козацькі полки в путі.

Проте коронний або не встиг вчасно, або ж побоявся і, 
якось завбачливо чи випадково обійдений козаками, став 
оружним постоєм невдалік. Там же, на збірні, привідці 
козацької потуги довідалися, що, за рішенням сейму, 
після переобрання нового канцлера по смерті Оссолін- 
ського, король має об’явити віци на нове, ще більше 
посполите рушення, що на тому ж сеймі Погоцький уро
чисто об’явив: «З бидлом-козаками треба воювати довго 
і повсюдно та так їх нищити до коріння, щоб земля під 
ними почервоніла від крові!..»

Було вирішено, що козаки без насущних потреб не 
будуть у путі ув’язуватися в бойовища, а спішно йтимуть
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повз Сороки, Братушани, Фалешти понад рікою Гірла- 
маре, обік Скулян на Ясси, випасаючи коней якомога 
рідше, тільки по згоді селшцан, і харчуючись суто своїми 
припасами з обозу-батови, будучи готовими в будь-яку 
хвилину до можливих польських нападів.

Принагідно всією козацькою масою, як ніби запроше
ною князем Лупу, були розучені й вітання із зустріч
ними, мешканцями селищ, містечанами — молдавською 
та турецькою мовами.

Знали козаки дорогу до князя Базиля, і що далі руха
лися вони у п’ятиланцюжних довгих лавах, то казнові
шою здавалася їм зелена і повногронна Молдова з гаями 
і ледь підпаленими садками, косогорами і пасовиськами- 
долинами, з виноградниками і чередами худоби та ота
рами вспольних тонкорунних овечок, із сопілками, дрим- 
бами-вигранами, рурами-жалійками, скрипками, тулум
басами та журносігівучими рогами гударів, із вервечками 
молоді на гойдалках-орелях, в палких і іскристих танках 
та забавах у свята аж до знесилля в будні.

Не така вже й багата була вона, Молдова, але весела 
і охайна. Козаки та старшини про себе навіть заздрили 
мешканцям, бо мали ті недоторканні двори і хати, спокій, 
повні обійстя дітей і молоді та надію на довічність такого 
життя.

Гули журливо і дзвеніли ніжно мелодійні дойни, одна 
задушевніше другої, кохалась юнь, і плодилися діти, хоч 
і для султанських армій, на жаль. Були ж бо уярмлені 
Туреччиною! Давно і надовго! Повстання Мухи, Борулі 
і Підкови та їхніх сподвижників чи послідовників жили 
лише в легендах ще й тому, що були в осерді своїм більше 
русинськими, козацькими, прив'язаними до вапнякових 
товтр і хащівних дібров...

— Буна сара!..
— Буна зида!..
— Буна доміната!
— Домну малаєшті! — відповідали козаки, крокуючи 

вершницькими сотнями за своїми значковими, на вітання 
селшцан і міщан.

Подобались їм оті доземні поклони тутешнього люду, 
його зичливість і подільність.

Майже такі ж  хати в них, започатковані ще з часів 
Київської Русі, тини та перелази, отакі ж цибаті журавлі 
над криницями, замшілі пострішшя, токи на обійстях, 
винодавні кадуби і такі ж  стрімкі та високі стуракині- 
тополі по узбочинах доріг, що в спеку затінюють зморе
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ного подорожника від палючого сонця, точнісінько ті ж 
лелеки-бузьки на навершях стріх та на деревах. Козаки 
відчули себе тут ніби вдома, бо дні стояли сонячні, тихі 
та опромінені, як у рідній казці; бо кукурікали їм співучі 
півні, навіть оті ворітні, з кори чи із дерева зроблені, 
над ганками і вушаками; бо озивалися, десь проснув
шись, пугачі і підпадьомкали перепели, гавкали собаки 
на обійстях; бо отак же сходив над смоляним повечір’ям 
повний рідний місяць, і робилося поволі видно надворі, 
зоряно, ясно, як вдень, а вечорова густа темрява нарешті 
озорювалася і остожарювалася іскристими ядрами на 
плащаниці рідного неба, простягуючись у безодній про
стір Козацьким Шляхом; відцвітали уже востаннє, 
сягаючи стріх вершками, криваво-рожеві мальви під 
малими круглими слюдяними чи пухиревими вікон
цями.

Була якраз обважніла від всепліддя і споважніла ве
реснева рання осінь, коли військо Тимоша Хмеля пере
правилося через Прут і отаборилося в Голеєшті. Після 
поради Богун та Дорошенко із загоном козаків опини
лися гостями-вершниками перед воротами палацу гос
подаря, князя Лупу, як супутці настирливого нарече
ного, що прийшов виручати свою вродливу кохану за 
її проханням і задовольнити свою ущімлену опінію 
та гідність...

Насторожував і навіть лякав гостей обнесений саман
ним і вапняково-камінним муром княжий двір, бенте
жило і дратувало приїздців гризливе скавуління мислив
ської зграї собак із псарні та стовбичення сторожі на 
вежах-бекетах палацу. Довгим і образливим було очіку
вання прийому. Потривожена прибульцями сотня вірних 
охоронців князя уже приготувалася за наказом Лупу до 
збройної відсічі непроханим і нахабним наїздцям, та 
переговоривши із Тимошем і його побратимами і за 
вимогою доньки врешті, дізнавшись ще й про двадцяти- 
тисячний козацький загін «огарбузеного» зятя, князі-гос- 
подарі змінили обур і гнів на невпізнанну гостинність 
і привітність. Помогла тому і господиня — Кукона-Кате- 
рина Тудоска, бо не хотіла своїй шістнадцятирічній донь
ці пристаркуватого, хай і багатого, чоловіка (сама на
жилась із таким). Робила своє і чутка-віда, що, звіль
нивши від Польщі Україну, Хмельницький допоможе 
і йому, Лупу, звільнитись від султана...

«Може, це і є моє щастя!.. Гляди, й нашій Марі трохи 
полегшає!.. Авжеж!.. Звільняється ж Богдан від королів -
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ства, то, може, й я звільнюся!..» — міряв кроками князь 
Лупу свої покої...

Чарувала всіх приїздців, вітаючись по-русинськи, мо
лода і дуже вродлива князівна. І тільки княжичі-сини 
Йона та Степаниця не були захоплені Тимошем, бо бачи
ли у молодому зятеві суперника на господарський мол
давський престол при отакому оружному супроводі... 
Не знати ще було, як прийме звістку про Тимоша і стар
ша їхня та Розанди сестра, тепер дружина литовського 
гетьмана і князя Радзивілла, що мала чималий вплив 
на всю знать тутешню.

Та, врешті, розмістив господар Молдови на свій повний 
утримок по довкружних околах велике зятеве військо. 
Розселив і зятевих знатних та старших полководців 
та об'явив на всю країну про небарне вінчання доньки 
і великий багатий бенкет...

І запанувала в Яссах підготовча щоденна урочистість. 
Найменша ж донька, улюбленка батьків, пестунка й пус
тунка! Не поскупився господар на віншування та гостини 
всілякі. Мусили й турецькі наглядачі слухатися князя 
і приймати та шанувати на рівних і зятя, і шлюбну подію, 
ним започатковану, приносячи неабиякі дари, бо ж Лупу 
був тут беглер-беем, султановим хотінням, велінням, 
рукою і оком. Бо знали вони, що перепаде і їм щось 
із княжого столу, бо аллах далеко, а учта господаря — 
з берчем-горілкою, бергом і мальвазіями та наїдками — 
на столах, а головне (такі чутки теж ходили) піддається 
ж і Хмельницький з козаками Високому Порогові, 
як звільниться від ляхів...

Схоже було, що та офензивна затія мала б неабиякий 
успіх, коли б у козаків було хоч яке щастя...

Доки молодята, біля яких аж задовго крутилося усе 
в Яссах, ластів’яно та голубино кохалися, розпалюючи 
свої чисті й святі палкі почуття в достатках і розко
ші, в гостинах господаревого двору, у чарах погожої 
і обарвленої осені, потім зими, весни, літа та знову 
повересневої осені і зими, купаючись, мов у купелі, 
у м’якій і обворожливій молдавській природі,— магнати 
Калиновський і Ланцкоронський, як розлютовані кор- 
шуни, налетіли на Брацлавщину. Відкинувши значно 
менші числом — був же мир!— козацькі потуги, вони 
кривавим маршем дійшли аж до Красного і, зайняв
ши його, нагло забили там, крім містечан, і самого 
козацького ватажка-полковника, славного Данила Не- 
чая, не спиняючись, оволоділи Шаргородом, Мурафою,

118



Стіною, Ямполем і врешті наблизилися до самої Він
ниці... Мало того, привідці козацької потуги в Молдови 
дізналися, що за час їхнього перебування тут загинули 
в боях з литовцями та ляхами і Станіслав-Нестор 
Морозенко, і Михайло Кричевський, і Богдан Товпига, 
і Ілля Голота, і Іван Чорнота, і Федір Вешняк та ще 
ціла дюжина інших, «старших і знакомитіших», як 
і скриб Грач-Зорка, полкові обозні, значкові-хорунжі, 
сотники. І Тиміш, і Сірко, і Богун, і Дорошенко та 
Носач, і донці Шумейки, довідавшись про те, місця 
собі не знаходили в розпачі і жалобі... Мирним же був, 
за домовою, час!..

Отоді алярмово і прилетіли, як змовившись, у Ясси 
до сватів два загони гінців на змилених, ледь не загнаних 
конях — бокшастих із Вінниці і білоилямобоких аж із 
Чигирина — із жахливими і рокованими для всіх, а най
паче для молодят, новинами. Громом вдарили вони і по 
козаках та їхніх привідцях, по Тимошеві та Розанді. 
Вимагали ж бо негайного від'їзду всіх козацьких загонів, 
окрім Носачевого, який мав тепер орудувати в тилу ляхів 
з універсалами, до Вінниці, а Тимошевого поспішного 
слідування — по передачі полку Дорошенкові — в Бах
чисарай, як гетьманового закладчика у хана, без чого 
той нізащо не згоджувався стати знову на ляхів у поміч 
козакам...

Скреготав у шаленстві і нестерпному горі Богуй, пла
кав і ридав, ховаючись від присутніх, у гризотах та само- 
докорах Сірко, ходили самі не свої Носач, Пушкар, 
Дорошенко та обидва Шумейки, бо і підступне вбивство 
Нечая, й інші старшинські й козацькі жертви в мирний 
час видавались їм грізним передвістям...

Думаючи над тим під час спішного збору в зворотну 
путь до Вінниці, Сірко приходив до висновку,— хоч і не 
ділився з іншими,— що і тут, як і у випадках з Криво
носом та Голотою чи і з самим гетьманом, свою фатальну 
ролю зіграла жінка, хай і вірна та віддана. І зіграла не 
на своїй особистій струні, а на вагомішій — всенародній. 
А дізнавшись від гінців ще й про засуд та скарання 
обраного на Січі другим гетьманом Макара Худолія 
навмисне посланим Богданом на Запорожжя полком ко
заків із Федором Лютаєм на чолі, коли січовики були 
в поході на Азак,— він почав думати — уже вкотре! — 
і про неймовірні міжусобні жертви, що кладуться чіль- 
никами безглуздо, як гатки через заплавні непроходимі
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болота. I доходив до ще більшої туги та розпачу. Але 
над усім стояло оте: «До Вінниці!»

Уже через кілька днів, не діждавшись Марцішора — 
Дня весни і близького свята, відпочилі, відгодовані і добре 
озброєні козацькі загони неслися на Україну не спиняю
чись. Обнадійливо відпровадив їх Лупу. Були в кунтушах, 
жупанах, свитах, в башликах, у вовняних блузах і шта
нях, в повстяниках, аж любо дивитися було на них 
Куконі-Катерині Тудосці... Потріскував і аж пищав по 
запівніччях та ранками мороз, скрипіли, співаючи під 
кованими копитами коней і полоззями саней, сніги, об
палював вершникам лиця зимовий колючий зустрічний 
вітер, виштаповував криги на водах, як тільки виїхали 
кавалькади козацьких потуг із гостинних Ясс.

Ніби вирвавши із грудей серце і лишивши його Розан - 
ді у палаці тестя Лупу, натимчас попрощавшись, їхав 
у хвості Богунової колони-лави і Тиміш Хмель. їхав як 
убитий, з переданою йому батьком-гетьманом пайцзою, 
торбою-тороком бриндзяників, будзею сухого сиру, куку
рудзяних баранців і м’ясивом — в Бахчисарай. Зразу ж 
після переправи через Прут, уже в буджацьких Унгенах, 
розлучився він із козацькими шерегами і повернув із кіль
кома своїми охоронцями при рушницях на Кишинів, Три- 
хати, бурчаковий Інгулець, з твердою переконаністю, що 
поклятьба, яку він дав Розанді про швидке повернення, 
буде лицарською, бо вернеться він для одруження, як 
тільки ханська орда опиниться в Україні. Домовився він 
про те ж і з Носачем, що лишався із своїм загоном у Мол
дові і мав негайно вийти з військом із Ясс у товтри і ліси. 
Розанда стала тепер Тимошеві найдорожчим скарбом, 
і він не грішив перед нею, коли клявся, що найпізніше — 
весною буде в Яссах, хоч би те коштувало йому і самого 
життя!.. «Ми програли битву, а не війну!..» — чомусь 
згадав Сірко слова гетьмана і гірко посміхнувся.

11.

Прибувши навмисне серед ночі і потай від ляхів у Він
ницю, Богун, як господар, разом із козацькими старши
нами Пушкарем, Дорошенком, Сірком та обома Шумейка- 
ми, разом із міщанами спішно заходилися доладновувати 
оборону міста і околів. Працювали і вдень, і вночі, радя
чись і сперечаючись, як і чим забезпечити свою перемогу 
над відбірною армією рейтарів і жовнірів під проводом 
Калнновського та Ланцкоронського, що мала ось-ось
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підійти, бо, як донесла козача розвідка, поповнюючись 
свіжими силами уже від Бара і Вовковинців, вона про
стувала таки сюди.

Морозні ночі та денні каламуті із інею-шрону допома
гали козакам заливати водою, яку носили їм міщани 
із ріки, свіжі високі гори довгого снігового валу, роблячи 
його непрохідним ні пішо, ні кінно.

Мороз не спадав, навіть дужчав, найпаче ночами, 
і підступи до міста невпізнанно обростали доокружними 
крижаними валами так швидко, що люди диву давалися. 
Допомагав тутешнім чільникам і Сірків постійний бун
чужний Гнат Турлюн зі своєю сотнею розвідників-по
слухів, перевдягнених то у мніхів, то в уршулок, в уні
форми жовнірів та рейтарів або у шаття посполитих 
фірників. Його тямковиті детальні сповіщення про рух 
ляських когорт і про наближення у поміч вінничанам 
Йосипа Глуха із понад двохтисячним загоном уманців 
та про небарний прихід сюди самого гетьмана Богдана 
із усім військом і татарами — утверджували віру і дух 
в козацьку перемогу над ворогом. Та й наявність, тут 
Богуна, Сірка, Дорошенка і Пушкаря була запорукою 
надійності і для козаків, і для міщан, а отой крижаний 
вал — спасінням.

Придумали старшини із Богуном ще й додаткові смер
тельні тенета-силки, які їм, поряд з валами, мали допомог
ти без втрат відбити оту відбірну опанцеровану армію Ка- 
линовського і Ланцкорокського. Богун поставив свої основ
ні сили і всю гарматну армаду у Вінниці. Сірко і Дорошен
ко, за погодженістю з ним, розтягли свої сили приховано 
у дві лави по її правому крилі; Пушкар із Шумейками, 
а згодом і Глух, розмістилися, також потай, по лівому, 
скріплюючи там запасні оборонні перешкоди ворогові...

У перестрілках, що зразу й почалися, в сутичках і гер
цях окремих самохітців-вершників, у маневрених і вивід - 
кових та спантеличувальних переміщеннях, в обманних 
наступах і відступах минув добрий тиждень. Козацькі 
сили виявилися і менш чисельними, і гірш озброєними, 
хоч і захищали власне життя, а тому на Малій раді 
було вирішено морочити ляхам голову і оборонятися, 
освіжуючи та присипаючи соломою ополонки на річці. На 
ті старшинські вигадки — ополонки покладалася основна 
надія в розгромі уже перед містом польських військ.

Одного дня, як лиш трохи розсіялася морозно-непро
глядна інійна пелена, Богун із кількома сотнями чекав 
ворога за рікою, притрушуючи соломою і ополонки
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по всій річці, і протоптану в глибокому снігу дорогу по- 
цейбіч і потойбіч заріччя. Усе те робилося на очах у ляхів 
і так, щоб у них не лишалося сумнівів: Богун прокладає 
вкриту ожеледдю дорогу для себе.

Затримавши польську потужну лаву на якусь дзигаро- 
ву годину одразу за вимощеною дорогою та отими опо
лонками, козацькі сотні, удаючи, що не слухають своїх 
привідців, немовби перелякавшись грізних польських 
ровт та їхнього навального наступу, стрімголов побігли 
через ріку і цілились усім своїм потоком саме туди, де 
на ворогів їхніх чекала пастка. На плечах втікачів широ
ким крилом спробували вломитися до міста й рейтари.

Отут і сталося очікуване. За кілька недовгих хвилин 
на притрушеній соломою річці зчинилося таке, чого не те 
що передбачити, чому важко було повірити. Вороги то 
зникали в лише примерзлих ополонках, то падали й калі
чились у навальному, націленому на видиму перемогу 
леті, створювали на річці гори-скопища людських і кін
ських тіл. Ті, що не відали ще про пастку, кричали: 
«Одважнє! Смяло! Напшуд!» Повержені ж, навпаки, во
лали про поміч: «Єзус Крістус! Матня! Стуй! Назад! 
До тилу!» Та марними були ті зойки. Польські лави 
неслися й неслися на свою погибель.

Отоді і вдарили із фортечних стін гармати по стовпи- 
щу-галайстрі польських потуг, а вслід понеслися вихором 
поліси на обезладжені жовнірські шереги за гаслом-зна- 
ком, поданим гармашами. Понеслися водночас з обох 
крил: із Лукашівки попід річкою Згур на Почапинці, 
Дубову і Луку-Барську і з Браїлова, Межирова та 
Сербинівки — туди ж таки для погрому всієї спанікова- 
ної армії жовнірів і рейтарів.

Повели скачем і Богун та Сірко свою кінноту в лоб 
ворогові. Сірко аж ніби злорадо усміхався в отому ша
леному леті, тараном різав і косив ляські оборонні лави, 
знімав з коня в змиг ока всякого, хто підвертався, і, як 
правило, за своєю випробуваною методою, або стинав 
недругові голову, або розтинав навпіл, від плеча до пупа.

Та не повністю виправдався замудрий старшинами 
задум. Значна частина переляканої польської армади, 
пробившись крізь петлю-кільце, таки виприснула із ле
щат і, гнана козаками в безладді та нестямі, понеслася 
на Бар, Кам’янець і Сокаль для з’єднання із королівськи
ми потугами, що вже мали там бути. Оточена ж  і по
громлена наголову армада рейтарів і жовнірів побажала 
здатися. Неймовірно багатим був полон: дараби, повози,
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берлини, коні, зброя, гармати, ядра, порох, палаші, пісто
лі, взяті у переможених. Коло п’яти тисяч їх було полоне
но — без фірманів і слуг.

Того і наступного дня в погоні за втікачами були 
звільнені раніш захоплені ляхами міста і села по всьому 
обширу краю. Женучись за самим польним гетьманом 
Калиновським та його сподвижником Ланцкоронським, 
майже не ушкоджені козацькі полки під командою Пуш
каря, Дорошенка та обох Шумейків і під орудою Сірка, 
Глуха та Богуна наздогнали польську армію аж за 
Баром.

Допомагало переслідувачам місцеве населення і не 
лише всілякою їстівною пожертвою, а й ставало оружно 
в ряди визволителів у кожному місті, селі чи хуторі. Про 
перемогу під Вінницею захопливо говорили усі сусідські 
високі двори, порівнюючи цю вікторію із Ганнібаловими 
перемогами над римлянами, але натякали і на її можливу 
долю, як на Ганнібалову...

Від самого початку кампанії не марнував часу в Мол
дові й опецькуватий та малорослий полковник Давид 
Носач, розіславши із Ясс по Галичині сотні свого полку, 
що розрісся доброхітцями втричі, із присланими йому 
гетьманом універсалами, та, досягши самого Кракова, 
де він підтримав повстання проти поляків посполитих 
під проводом знайомого Хмельницькому і Сіркові по 
Фландрії легендарного Костки Наперського. Підпалене 
останнім і підсилене універсалами гетьмана, повстання 
росло, як пожежа, ширилося, а сотні Давида Носача, 
появившись і наробивши рекешету, тут же зникали, вер
таючись у товтри, ніби лише прогулявшись під Сучавою, 
Саноком, Кросном чи Жешовом...

Велику обумовку рідний русинський люд давав по
всюдно Давидові і Костці-Шимонові. Смертельно билися 
повстанці у Підгаллі з надісланими проти них каральни
ми загонами, доки не впали в нерівних боях, не пере- 
мігши ворога, але підсобивши життям своїм Хмельниць
кому. Допомагали йому і Мартин Небаба, Юрій Немирич, 
Антін Жданович, Матвій Гладкий, правуючись за на
казом гетьмана в заслін армадам Радзивілла, що мали 
стати в поміч королеві,— за Лоїв, Мозир, Гуров та При
п’ять, зв’язуючи собою останнього на Литві. Нарешті 
обрадувало гетьмана і те, що в Україну вибрався із сто
тисячною армією і хан Іслам-Гірей, везучи вершником 
і закладчиком Тимоша Хмеля. Той був у скруті, тузі 
і смутку, бо й надії не мав швидко вернутися до коханої
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Розанди. А він же їй клявся, а він же без неї вже й жити 
не міг!..

Богдан Хмельницький, вибравшись цього разу в по
хід стотисячною потугою трохи раніше, спішно напра
вився знову на Збараж з татарськими турмами у хвості 
і звільнив по путі без бою Бар, Меджибож, Скалу, Сата
нів, Старий і Новий Костянтинів та інші міста, направ
ляючись майже алюром під Берестечко, уже знаючи від 
розвідців-вістових і того ж Гната Турлюна, що королів
ські загони із Любліна через Стир і Вигнанку та Сокаль 
алярмово рухаються на з’єднання із напольним гетьма
ном Калиновським та його спідручними воєводами Ланц- 
коронським, Вишневецьким і іншими загонами магнат
ських формувань і найманців...

Знав Хмельницький і від Капусти, який, сидячи в Чиги
рині, сягав оком і вухом Варшави, та через Клима і Мар
ка Стасенків, що польську стоп’ятдесятитисячну найма
ну і рушеничу армію очолюють сам король і коронний 
гетьман Миколай Потоцький, напольний гетьман Марцін 
Калиновський, воєводи брестський Ян-Симеон Щавін- 
ський, князь Ярема Вишневецький-Корибут, Станіслав 
Потоцький, великий коронний маршал Юрій Любомир- 
ський, Станіслав Ланцкоронський, литовський підканц- 
лер Казимир Сапега, великий коронний хорунжий Олек
сандр Конецпольський та ще кілька десятків полковод
ців над найманими полками рейтарів, стіноносців, пан
цирників, бронних ровт із неймовірно великим числом 
пахолків, слуг і навіть духівників, бо ця війна через нун
ція Тореззо була оголошена священною самим папою.

І в козацькій армаді, хоч і не в такій кількості та 
якості, було все для безсумнівної, враховуючи потуги 
поспольства до волі, кінцевої перемоги над ненависними 
всьому бідному людові польськими поневолювачами. Та 
примхливим і зрадливим до зухвальства був їхній бог 
війни і вередливою до неймовірності була доля України...

Розставивши свої потуги на правому крилі під Вербе- 
лем, Боромлею, Колод ежами, Бокійною та Повчею, 
а ханові —- за Островом, Митницями й Стремільчим, 
гетьман наказав козацьким полкам вдень і вночі копати 
шанці, насипати вали, в’язати рухливі вужаки-фортеці 
й бекети, поволі близячись, і обходячи, та оточуючи 
ляхів мурами злівобіч, ждучи ординського наскоку 
на королівські війська справобіч. Та швидко розгадали 
вороги гетьманів і старшинський задум, бо зосередили 
всю свою гарматну потугу на татарах, як ті нарешті
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понеслися лавиною, і відігнали їх геть від свого крила. 
Вдало виконали свою місію польські фальконети і мор
тири праворуч.

Позбувшись татарської орди, обраділі і окрилені ляхи, 
не гаючись, всією своєю армадою пішли на приступ 
правого і основного крила козаків. Незабаром зав’язало
ся смертельне побоїще, що тривало у відчайдушші цілий 
день і скінчилося частковою поразкою нападців, бо гори 
жовнірів і рейтарів під вечір лежали перед неприступ
ними і непробивними козацькими редутами. Мало того, 
козаки вже вдосвіта другого дня пішли у наступ, пере
брівши за ніч болото. Була домова, що і орда одноразово 
вдарить злівобіч на ворога. Коли б те сталося, ляхи 
були б знесені із геть ослаблених позицій.

Та, на диво і розпач, не появилася орда протягом на
ступного довгого дня, а в козацьких лавах, що ослабили 
себе переходом через болото, дух переваги і перемоги 
поволі замінився зневірою, занепокоєною підозрою і, хоч 
і прихованою до часу, панікою.

Сірків неповний полк, об’єднаний із таким же. Доро- 
шенковим — останній знову був тяжко поранений, зрідів, 
як і кілька інших, видихаючись у рукопашному, наваль
ному бойовищі, і, хоч пробився чимало вперед, був 
за наказом гетьмана замінений за болотом свіжим, під 
проводом Криси-Пацюка і відкликаний для перепочину 
і дсформування.

Мліли у Сірка і тіло, і руки від утоми, дрижали ноги 
від цілоденної напруги, нудило від голоду, бо їв ще вчора 
в обід, але він на те не зважав, думав про завтрашній 
день і спішно поповнював свої лави. Не зважав, бо знав 
і втому, і пошарпаність, і знеможеність усіх полків: 
Джалалієвого, обох Шумейків, Бурляєвого, Пушкарево- 
го, Лісовцевого, Глухового, Саватовичевого, Томилен- 
кового, Нестеренкового, Золотаренкових, Балюкового, 
Сомкового, Богунового.

Марниця, що були вони в бою підсилені свіжими по
сполитими силами, кістяком залишалися обпалені в битві 
козаки, і посполиті їм не дорівнювали. Сірко бачив, як 
за вужаками, через гори трупів, ішли ті вперед, тараном 
тиснучи ворога, трощачи його і відкидаючи чи обходячи 
і петляючи. Бін вірив, що до вечора шляхта і рейтари 
й без ординців будуть розбиті, хоч і з великими втратами 
для козаків. Бірив, що на ранок йому треба буде доганяти 
польські загони втікачів далеко за Берестечком. Отож, 
нагодувавши і поповнивши наспіх свої ровти, він поклав
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їх примусом спати там, де стояли, не склепивши сам 
очей.

Примхливою була доля козацька того дня, бо вже геть 
по обіді неждано-негадано кинули ляхи у бій свого ко
зацького «гетьмана» Забузького, як на глум, із самих 
русинів! І завагалися козаки вбивати своїх братів. На 
клич Забузького в отім спантеличчі зненацька перейшов, 
зрадивши своїх, до нього полк Криси-Пацюка, заздале
гідь довідавшись про полонення гетьмана Богдана тата
рами. Ще не знаючи про зраду орди, формуючи свої 
сотні із новоприбульців, оконюючи їх та озброюючи, 
як і розпорошенців, Сірко звернув увагу, що в ар’єргарді 
немає гетьмана, який мав би повернутися від хана. По
мітили те та розвідали, стривожившись, і Гнат Турлюн 
та Сірків шуряк Данило Гунда, що був у сотні розвід- 
ців-вістових. Вони ж і повідомили Сірка, що Хмельниць
кий затриманий у наметі хана як закладник, бо Тиміш 
Хмель із закладництва втік. Ті ж розвідці, що ніколи не 
поривали із Сірком зв’язку, принесли йому згодом звіст
ку і про Забузького, і про зраду полковника Пацюка- 
Криси.

Не значив козацьким потугам отой зрадницький полк, 
а значило те, що вбивати своїх козаки не хотіли. Демора
лізував козацькі когорти і пущений ляхами поголос, 
що хан зрадив козакам, бо примушений був іти із ними 
за наказом дивана та Баш-ханум, що Хмельницький 
кинув армію і втік з-під Берестечка до Гелени. Ці чутки, 
як і відсутність гетьмана, зробили більше шкоди, аніж 
майже вже переможене польське військо.

Допомогло козацькому лихові і благородне намагання 
Філона Джалалія порятувати становище, що в погоді 
із Богуном, Дорошенком, Пушкарем, Сірком та Глухом 
оголосив себе наказним гетьманом. Та причина виклика
ла підозру до нього, як до татарина-покруча за походжен
ням, і справжній шал у рядовичів. Недарма кажуть, 
що біда приходить у парі. Ой недарма!..

Напіврозбиті польські лави від тих вістей, а головне — 
від згоди короля виплатити ханові ясак дворічної за
боргованості та дозволити по можності взяти ясир його 
стотисячній орді по путі додому, ожвавилися. Затримка 
гетьмана ханом їх окрилила. Зауваживши розлад у ко
зацькому війську, татари пішли навальніше на спантели
чені козацькі редути. Рятуючи становище, Богун оголо
сив себе наказним, і хоч у безпосереднім бою таки під
няв козаків на захист, їх перевага була вже втрачена.
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Відбиваючись від шаленого наступу ляхів і на ходу 
переладновуючи козацькі лави, Богун почав, забачивши 
Сіркові начинания стогобіч болота, мостити із усього, 
що тільки було під руками,— навіть із сідел! — перепра- 
ву-гатку для відступу свого війська. Отут іще раз поціну
вали чільці Сірка, бо той не лише себе рятував, спішно 
давав усім поміч, а найпаче Богунові в заплавнім болоті. 
Він наказав від імені гетьмана всім гармашам безугавно 
палити по ворожих когортах з валів і горба, котити, 
нести та тягти всій решті повози, дараби, берлини, вужа
ки, драбини, дерева, майно, одяг, сіно і навіть трупи коней 
та мостити переправу-гатку навстріч Богуновій виправі.

Густі козацькі ядра, каміння, стріли нищили, стриму
вали та розладиовували основні сили королівсько-шля
хетських когорт у наступі, та чимало ляхів таки пробило
ся в козацьку заболотну гущу, в якій козаки шаблилися 
і кололися ощирливо списами, потроху відступаючи 
в багнисту хлюпанину болота, не даючи змоги палити 
туди ядрами своїм гарматам...

Ті греблі-гатки із сідел, кожухів, жупанів, коців, кін
ських трупів таки допомогли переправі нацейбіч болота 
значній частині козацьких полків, щоправда добре по
трощеній. Допомогла і звитяга тих кількох козацьких 
сотень, що доброхітно підставили себе муром, даючи 
можливість порятуватися знесиленим і спанікованим. 
Та сотня героїчно і невідступно билася до останнього 
козака — навіть на колінах, коли не мали уже сили 
захищати себе стоячи... Сам король, бачачи те, ви
йшов наперед і дарував їм життя, аби лиш скорилися. 
Та не стали коритися козаки.

На тім болоті, крім усього, був іще один вислід для 
обох сторін. Із зменшенням певності козаків у своїй 
перемозі росла певність ляхів, що їм ні тепер, ні в четвер 
не поневолити, не підгребти під свій чобіт України, 
бо козаки радше воліють вмерти, аніж здатися ворогові 
на милість...

Козацькі полки, хай і пошарпані, були переправлені, 
і армія захисників краю порятувалася від кінцевого 
розгрому, хоч і втратила тисячі вбитих і покалічених 
рядовичів і сотні чільців. *

У грозову проливну ніч, що нарешті настала, віді
йшли від шанців польські війська, а розпорошені козаки, 
схоронивши та помолившись за полеглих, знову об’єдна
лись під орудою Богуна, відступали й боронилися в путі, 
робили вилазки, які скубли і бентежили ляхів.
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Не дочекавшись Хмельницького, спішно відійшли, ря
туючи гетьманське майно, клейноди, регалії та скарб, 
Виговський, Мужиловський, обозний Лисовець. Правили
ся вони до Вчорайшого і Паволочі під охороною Джала- 
лієвих козаків.

Отоді й вияснилося, чому відійшли від болота ляхи. 
До Богуна і Тимоша, що перебував при його полку, 
повернувся із Буковини зі своїм загоном Давид Носач. 
То він налякав своєю появою польське військо і допоміг 
переправі, хоч і не відав про неї Та, крім радості, привіз 
Носач і чимало смутку, бо оповів про втрати Костки 
Наперського і свої, про взяття ординцями в ясир без 
боронного люду в містах і селах Поділля.

Особливо болісну новину привіз Носач Тимошеві Хме - 
леві. Князь Лупу, за намовою придворного чунтула 
і докупана Бараша та на вимогу Розандиної сестри княги- 
ні-гетьманші Радзивіллихи, не вважає більше Тимошеві 
заручини з донькою Розандою чинними і дійсними, 
бо гетьман Хмельницький не скористався в своїй гордині 
поміччю малолітнього монарха-хондкара Авджі-Мислив- 
ця Магомета Четвертого і його матері Баш-ханум, ру- 
синки-султанші. Хоч Туреччина вже восьмий рік воює 
за Кріт, вона б зуміла стати частиною своєї незчисленної 
сухопутної армії яничарів на пихатого короля польсько
го... І як не тяжко сприйняв Тиміш оту новину, та докори 
тестя Лупу він поділяв повністю.

Пливла, котилася, сунулась услід за козаками майже 
вся західна поспольна Русинія, лишаючи позад себе 
пожежища, поодинці і з батовами, з повозами, візками, 
сумами-торбами і бесагами, з вервечками дітей та ста
рих. Бо все дуже і здатне йшло у загони повстанців, не на 
жарт лякаючи всіх крамолою... Світилися літні теплі, аж 
казкові ночі не місяцем-срібловидом і не зорями-опалами 
Чумацького Шляху, а пожежами по обезлюднених 
просторах.

Поспішали на схід і магнати, вимагаючи від свого на
казного козацького гетьмана Забузького наступу і зни
щення ребелітантів, продовжували битися з полками 
Небаби під Лоєвим озброєні до зубів Радзивілл і Галь- 
ський і таки наблизилися в кінці липня до оточеного 
зусібіч повстанцями Києва.

Не відлежувався в тій скруті на пуховиках і острогозь- 
кий полковник Іван Дикий-Дзиковський. Перевдягнув
шись у полотняну сирову одіж, потай правив зі своєї 
дідизни Чернігівщини понад дві тисячі багатодітних
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родин викітців-утікачів, щоб поселити їх на облюбованій 
ним Слобідській Україні, по правій Поденщині, над річ
ками Білою і Айдаром, де вже зажили і розрослися 
із отаких же втікачів цілі селища: Вілолуцьке, Старо- 
більське, Усердське.

Загроза Києву і його святим місцям змусила й митро
полита Сильвестра Косова та архімандрита Печерського 
Йосипа Тризну вийти з процесією назустріч Радзивіллу 
й просити в нього милості, тим паче що сунув на Київ, 
вішаючи, топлячи і палячи усіх і вся сам коронний геть
ман Миколай Потоцький; пробивався крізь суцільні ре
шета повстанців у Любарі, Паволоці, аж поки не відшу
кав свій смертельний кінець у забісних Трилісах, де був 
тяжко поранений банітами і вмер з горя та ненависті, 
а найбільше з жадання помсти рідному людові князь 
Ярема Вишневецький, якому на путі під Фастовом, мов 
мара, мов шпетне привидіння, став жіночий полк, що не 
здався його армії, поки всіх його ребелітанток не було 
врешті вирубано до ноги!..

Та збирав на той час, звільнившись від хана, і.свою 
п’ятдесятитисячну армію Богдан Хмельницький. Стоячи 
у Білій Церкві, розсилав він універсали про охоче- 
комонні набори, підтримував, як міг, смертельні бої під 
проводом Золотаренка під Києвом і славного Гаркуші — 
на Дніпрі із ровтами Калиновського, перешкоджаючи 
їхньому з’єднанню з Потоцьким і Радзивіллом. І, віда
ючи про те, коронний гетьман Миколай Потоцький 
змушений був схилитися до думки про підписання 
миру з козаками і їхнім привідцею гетьманом Хмель
ницьким.

Нестерпно тяжкі були умови підписаного в Білоцерків
ському замку миру. Найбільше засмучувало українську 
людність те, що мостивим панам-шляхтичам за умовами 
миру дозволялося вертатися у свої фільварки, маєтки 
як у ойчизни, а козачий реєстр зменшувався всього лиш 
до двадцяти тисяч. Щось неймовірне творилося по тому 
на змученій і зраненій землі, і чимало козаків, як і поспо
литих, не послухали ні гетьмана, ні його прибічників 
і повстали, звівшись проти чільців за те, що ті у Білоцер
ківській домові дали клятву на вірність королеві і згодили
ся лише на двадцять тисяч козацького реєстру. Повстала 
услід їм, хоч і була малолюдною, й Січ, звинувативши 
Хмельницького в усіх гріхах та переобравши його всім 
старшим і меншим Війська Запорозького посполитством 
на нового гетьмана — вже вдруге по Худоліеві. Ним
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став Матвій Гладкий, котрий тільки-но прибув туди 
зі своїм полком після бою з Потоцьким.

На тій же громоподібній раді вирішено було послати 
козацьку депутацію до короля й вимагати від нього по
вернення до Зборівських умов. Та не принесла на Січ 
вона втішних вістей. Перших дванадцять депутатів ляхи 
скарали на палях, а інших перебили загони Хмельниць
кого на чолі із Федором Лютаєм, що став гетьмановим 
кошовим, перемістивши спалену ним Січ із Зозулиної 
Балки в Чортомлик.

Тепер тільки, в отій безвиході, більшість неприхильних 
вчора до молодика-гетьманича старшин побачила раптом 
спасенну шпарку в Тимошевому сватанні й одруженні, 
навіть у підданстві України Високому Порогові, коли на 
те пристане, породичавшись із Лупу, Тиміш. Одні норо
вили відсторонити від геть хворого і пісного вже гетьмана 
його тямковитого сина-непослуха, який відкрито шпетив 
усіх, і батька теж, інші — шукали, де можна бодай на- 
тимчас сховати не вписане в компут козацьке військо, 
а треті чекали можливості і нагоди потрактуватися через 
Лупу та прихильного до русинів волоського господаря 
Матвія Бассараба із Магометом Четвертим, особливо 
із його доброзичливою до русинів султаншею Баш-ханум.

Що-що, а повторне сватання сина до доньки молдав
ського господаря сподобалося дешперованому та вгомо
неному в непомірному відчаї гетьманові Хмельницькому. 
«Ми програли битву, а не війну!» — знову вмовляв він 
ближніх. І, поки полковники формували, одягали і шко
лили відкрито і прикрито нові полки у Масловій Балці, 
в Умані, Білій Церкві, питання кінцевого Тимошевого 
одруження визріло і набрало негайної необхідної 
доцільності.

Так у круговерті, злигоднях, ворохобствах, нужді 
і лихові минула засніжена та морозна зима, і на диво 
рано повернуло на весну. Побігли струмки, іскрячись на 
благодатному сонці, заграли і задзвеніли дружно ручаї- 
бурчаки, і почали повертатися птахи з вирію: довго- 
клюві журавлі й лелеки, сіро-білі гуси, зморені і обмалілі 
качки та інший дріб. Як дими над хижами, бурдюгами 
і печищами, сунули підпалені сонцем хмарини, а вночі, 
у приморозки зірки в небі здавалися міріадами звіриних 
слідів, залишених на темному савані видноколого над
хмар’я. Людські злигодні не міняли краси під ними.

Поки гетьман чекав із Москви відправленого ще торік 
свого посланця Семена Савича, а боярин Хитрово-Хитрий
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і князь Ромодановський набирали — уже вкотре! — добут- 
ців солі на зміну тим, що померли від непосильної праці, 
у Масловій Балці та її навколах козацькі шерегові полки 
були готові вже іти знову на польські когорти. Найбільше 
постаралися і в наборі, і в формуванні, і в окоиенні, 
озброєнні та вишколі їх обидва Івани — Сірко та Богун, 
хоч перший не раз питав себе, стараючись: «Що змушує 
мене триматися Хмельницького? Чому я, неоднораз 
відходячи, знову повертаюся до нього?» І як тільки сейм 
категорично, безварунково не ствердив Білоцерківської 
домови з гетьманом, Тиміш Хмель зразу ж вибрався 
з такою ж, як і позаторік, потугою під нровідством Богу
на, Сірка, Носача, Томиленка та ще слабого після по
ранення Дорошенка до дорогих йому Ясс, залишивши 
набагато більшу частину козацьких полків при батькові...

Живою ще була козацька мати, хоч і пошарпаною та 
замученою довголітньою війною, розбратом, пожежами, 
ясирами і всілякими злигоднями. Випроводжав сина на 
чолі отого війська сам гетьман, і хрестили йому путь, 
благословляючи, Корінфський принагідний митрополит 
Іоасаф та генеральний духівник гетьмана, архіотець 
Федір. Посадженими батьками у багатім розцяцькованім 
берлині з упряженими вчотирикінь казковими арабськи
ми скакунами їхали за козацькими когортами немолодий 
уже суботівський генеральний отаман Капуста з гене
ральним послом ясським Дем’яном Лисовцем, при саквах 
з гетьманськими дарунками, грошима, перлами, сувоями 
єдвабів, тонких сукон та хінських шовків і весільним 
одягом для молодого.

І хоч як дискретно те все готувалося, хоч як потаємно 
вони вибиралися в дорогу, знову пустивши попереду 
незамінного Гната Турлюна з товариством у жовнір
ському строї, хоч так же таємно в путі приєднали до 
себе добрий тумен кайсацької орди на чолі із мурзою 
Нечахом,— ляхи дізналися про Тимошів похід, стракту- 
вали його по-своєму, і король спішно направив навперей
ми самого коронного гетьмана Калиновського із військом, 
що отаборилося на Тимошевій путі під Батогом.

Швидко розвідали те Турлюн та його «жовніри» і отак 
же швидко сповістили і привели під Батозьк^ гору геть
мана Хмельницького з військом, ба й більше — пробра
лися уже на третій день в саму середину польських 
розташувань, знайшли там побратимів із полку Криси- 
Пацюка і підговорили кіннотників-жовнірів зв’язати 
коронного гетьмана і видати козакам!
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Добре обстеживши розташування польської залоги під 
горою, Гнат Турлюн щасливо і вчасно вибрався вночі 
із польського стану.

Наступного дня Калиновський, довідавшись про за
колот і змову у війську (схопити його козакам не по
щастило) , наказав німецьким пішцям і гармашам вдари
ти по кінноті зрадців із гармат і фальконетів. Перестріл
ка не була тривалою, але розладнала польські полки 
своєю нежданністю і дала можливість Турлюновим роз
відникам та їхнім побратимам підпалити польський 
пакетовий обоз-батову і фіри з наметами. В отой пойлох- 
паніку гетьман Богдан кинув на добре розвідані польські 
редути Богуна, Сірка, Носача, Томиленка, лишивши коло 
себе та коло Капустиного і Лисовцевого берлинів у запасі 
Дорошенка з полком як охорону-сторожу.

Бувають же дива на світі, але це було диво з див, бо 
заколот кіннотників Пацюка-Криси та пожежа дали 
можливість козацьким полкам приступно взяти польські 
шанці. Неспинною була козацька та кайсацька галасвіт- 
на лавина, невідворотною, смертельною. За кілька годин 
бою велика окопана армія Калиновського із усіма воєво
дами і німецькими рейтарами та пахолками була зім’ята, 
перетолочена, перебита і взята в полон. Впав убитим на 
бойовищі і сам коронний гетьман Калиновський... Здо
бувся козакам неймовірно багатий покотовий табір — 
батовний обоз, гори всілякої зброї і збруї, табуни коней, 
череди гов’ядів і живності, повози одягу і пороху, списів, 
ядер та пістолів і навіть десятки берлинів.

Аж третього дня, відпровадивши татарською сакмою 
додому на південний схід мурзу Нечаха з ордою, наділив
ши його в оплату за поміч полоненими, перевантажена 
батова із кіньми і повозами, зброєю і регаліями та берли
нами направилася на північний схід за гетьманом і пол
ками Дорошенка та Томиленка. Хмельницький знав, що 
вони синові для боротьби із тестем Лупу не будуть по
трібні. Отож гетьманич із рештою полків, із Капустою 
і Дем’яном Лисовцем у берлині вирушив далі, позаторік 
протоптаними шляхами. Котився до Ясс і власний Тимо- 
шів берлин, що ще позапередвчора віз коронного геть
мана Польщі Мартина Калиновського до Батога...

Топтали коні обочини путі, пирхали від куряви, мотали 
головами від о б о д і в  і  гедзів; цьвохкали і виляскували 
соловейки, щебетали ластівки, виводячи ластів’ят на 
обліт, тужили горлиці, плакали вивільги; грали музики 
в селищах, і то розпалювалися на сході, то догасали на
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заході, десь за горами, горбами та за лісами, за поселен
нями в долинах, за містами біля річок осинені літом дні. 
Повітря пахло то мирояном і буж-деревом, то синім 
катраном і васильками, то свиріпкою і коноплями. Слали
ся жовтаво-сірою повстю за козацькою шерегою довгі, 
запилюжені порохами то витоптані, як токи на низинах, 
то розім’яті в порох шляхи...

Недалеко від Ясс, як лиш переправилися мостом із 
гуркотом і гримотом через Прут, назустріч козакам ви
йшов, мов із землі, і став, спершись на патерицю-костур 
сухими руками, у криеані-брилі сліпий кобзар із хлопчи- 
ком-міхоиошею з дзьобанкою-торбою на плечі. Старий, 
обвіяний вітрами і опалений сонцем сивий подорожній 
хрипло викрикував речитативом прокльони Богданові, 
аж Тиміш зупинився його послухати. Слухали його й інші 
похідці, і кожний думав, що багато в його словах гіркої 
й болючої правди, бо западала вона в душі й боліла, як 
рана. Покликавши до свого коїш міхоношу-поводиря зі 
збочини, Тиміш нагнувся із сідла, поклав тому в простяг
нену брудну руку золотого і, зірвавшись, понісся пріч, 
ніби утікаючи від отих прокльонів. «Великих і лаючи 
прославляють!» — подумав він і ще сильніше заостро- 
жив свого коня...

Передчуття швидкої зустрічі з коханою Розандою, що 
дотепер десь глибилися і нуртували в Тимошеві, залили 
геть молодика. Тиміш, попри осуд батька, вже знав, що 
той проторював, пробивав і ширив затоптану за століття 
всілякими гнобленнями, засмічену чужими уподобання
ми та забур’янену монголо-половецькими, татаро-ту- 
рецькими і польсько-литовськими діями і покручами 
святу стежину до власного державного устрою з неза
лежним життям рідного, зусібіч оточеного сатрапними 
тираніями народу. Він, Тиміш, не мав досвіду, але мав 
добру освіту і на козацьку державність дивився по-ново
му і далі батька. Він не захоплювався жінками, хоч 
і закохався в Розанду. Одруження для нього було до
поміжною дією до свого майбутнього становища. Тиміш 
багато уподобань узяв від батька та його оточення, але 
не менше і від дидаскалів у Київському колегіумі, не- 
однораз наставлений на боротьбу для блага пастви ще 
самим Петром Могилою, а потім Сильвестром Косовим.

Отож прокльони відійшли і захлюпнулися швидкою 
зустріччю з милою нареченою, і він почав думати, що 
слід йому приготуватися до зустрічі, перевдягтися, як 
радить Капуста, бо, звичайно, ніякого супротиву тесть
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Лупу вже не осмілиться їм вчинити, та близька зустріч 
із коханою разом із радістю і блаженством викликала 
в ньому і якийсь щемний острах...

А Іван Сірко ґризся в докорах кобзаря, відставши від 
свого полку та навіть тих, що йшДи слідом. Приємно 
благодатна теплінь літа і вітерець-остуджу в ач віяли на 
нього ароматом довкілля, що заміняв постійний запах 
Велесової гриви, пороху доріг і степових трав. По
гойдуючись під ходу Велеса, він пригадав привезені 
йому весною мереф’янами листи: одного від дружини 
Софії з дописками синів та доньок Петриковою рукою, 
а другого — від Явдохи Дзиковської, куми, з поклоном 
від її чоловіка Івана, які йому вже кілька разів пере
читував джура Лаврін Гук, що й тепер їхав поряд нього, 
і які Сірко завчив напам’ять.

«Живий у Возі, муже і батьку наш, Іване! — пригада
лись слова Софії.— Ми, слава Богу Всевишньому нашому 
і святій Богоматері Марії Магдалині, ще живі є ось тутки, 
і не гадай, що тебе забули-сьмо, бо несемо за твоє гріхов
не полишення нас напризволяще тяжку покуту і гаруємо 
в Бозі. Дітиська, Богу дякувати, і без тебе ростуть та 
школяться в дяків, отця та в обійстю, як велів ото. Вони 
вельми дякують тобі за папір, який ти передав з козака - 
ми-каліками, і за поклін твій. За наших підсусідків нічо
го не маю сказати. Гарують і газдують і також кланяють
ся доземно тобі, поки живі й здорові. Мати наші й баба 
Мотря слабують, щодня мають нарік на невістку Мариню 
та Данька, що поволікся, яко баламута і забійник, за 
тобою. Ми усі ситі, ошатнені, як має бути: і взувачками, 
і сурдутами, і всілякими справунками, дякувати Богові 
і тобі. А що полишив нас, то Бог тобі буде суддею!.. З тим 
і лишаюся в мілошному Бозі та роблю все тобі, як жона. 
Софія».

Пригадав Сірко і дописку Петрика: «Татусю наш! Ми 
чемні, добре школимося, як ви й наказували-сьте та 
хтіли-сьте, а Марилька віддала Васнлинці папір, і нам си 
лишила його замало. Лошаки вже як ті ружі, стали шале
ними кіньми, тільки дядько Артем їх мордують, коли не 
хочуть залягать. А дядько Сабрі кажуть, що ви нібито 
веліли їх так мордувати, а нам жаль їх... Хрещена Явдоха 
були взимі і нам гостинців доста від зайця привезли. 
То коли ви вже мене і Ромка, як казали-сьте, візьмете 
на Січ, бо ми вже їздити і верхи, і під конем навчилися — 
зовсім-зовсім!.. Ваші діти: Петро, Ромчик, Мариля та 
Яринка...»
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Пам’ятав Сірко листа і від Дзиковської: «Вельми
шановний наш, зичливий куме і мосьпане полковнику 
Іване! — писала вона, і лист той, як і Софіїн, грів його, 
додавав сили та наснаги, ніби запевняючи, що він не 
самотній у людському морі, а має добрих друзів і рід
них.— Ми в Возі жиємо, а я газдую та помалу даю раду 
нещасним нашим прихідцям-викітцям на займанщинах. 
Як повені, їх нині тутки набралося! Івась також, узявши 
урльоп, їх приправив нещодавно цілі юрмища. Тепер слу
гує князеві Ромодану в Острогозьку. Чекали-сьми твою 
милість до себе бодай взимі, та й марно, і боїмося, щоби 
там чого з тобою не лучилося. Хай Бог дасть вам сили, 
відваги і згуртованого одностаю та вбереже вам життя. 
Нашого бідного люду тут ніхто не притискає, і жиємо 
ми, як у власній державі, але як довго те протягне — не 
знати, бо Ромодан просить царя, щоб той прислав більше 
стрільців, а ми, козаки, для нього ворохобники. А за 
прислані восени гов’яди, коні та шаття викітчани тобі 
вельми зичливо дякують, як і ми з Івасем — за дорогі 
дарунки. Будемо знову узимі в Софії. У них все гаразд, 
лиш Богом, прости Боже, вона захворіла невиліковно, 
їй неспинно звучить у голові Божий голос і кличе її до 
себе. А воно, видно, то чуперадла та блудні її обсідають, 
нещасну. Аж дивно, не в нужді ж живе! Співчуваємо 
і їй, і тобі... За дітей не турбуйся, вони в надійній безпеці 
і вишколі, як і належить.

Низький уклін тобі та зичення від Івася. Йому також 
не з медом, бо князь Ромодан — тепер Ромоданов- 
ський — потроху, хоч і з оглядкою, прибирає і нас усіх, 
і бідний люд до рук, а вони в нього ох загребущі! Ніхто 
не відає, чим те скінчиться. Ростуть діти наші, слава 
богу! Пильно просимо, напиши або перекажи нам хоч 
щось про себе і навкруги... Ледь не забула-м: нашим 
отцям тутки по більших приходах стали платити жалува
не від самого Никона та присилати їм, ніби в поміч, 
дияконів-пияків піддячими... Явдоха».

Сірко, перебрівши в пам’яті отими листами, зітхнув 
і наче знову побув коло своїх. Довго ще в думках, попри 
все навколишнє, він зустрічався з ними всіма і навіть 
з капулівчанами та Січчю, сперечаючись. Душа розрива
лася надвоє: одна частина її була в Артемівці і Остро
гозьку, а друга — в Запорогах і Капулівці.

«Немає, мабуть, ніякого в нас Бога, бо коли б був, то 
не дивився б байдуже на довгі і тяжкі наруги над бідним 
людом і не мовчав».
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Отямившись, що геть відстав і опинився позаду вій
ська, він перевів Велеса на швидку ходу і почав обхо
дити шерегових. І тут, проїжджаючи понад довгою 
стрічкою кінних, чув він в уривках розмов одну й ту ж 
біду, хоч і сказану іншими словами. Козаки пере
жовували те ж 'горе: нарікання і турботу, а не надії 
і переконаність, осуд і догану, а не похвалу і одоб
рения.

Джмелиним дзижчанням влітали ті розмови Сіркові 
у вуха, а накривалися якоюсь витіюватою, крученою- 
верченою правдою, ніби насмішкуватою, аж він притри
мав коня: «Еге, Андрію, біг шлях, біг та й розділився 
на відноги, то так і ти. Запали тільки людові свічку ба
жання, і вона освітить йому путівець спасіння і надії. 
Ти, бач, хитрий і мудрий, як лис отой! Орел твого розуму 
високо в небо знісся!..» — «Цінні, як коштовності на 
кармаші-ярмарку, твої поради, але чорний сажень долі 
поведе люд не туди, де пророчиш, а до слупа смутку, жур
би, побивань і болістей, то що ти зробиш?..» — «Грійся, 
кажу, теплом мого серця і гарячого слова, харчуйся 
добрими моїми бажаннями та живи моїми віщуваннями, 
шановний, а я...»

Два співбесідники-сотники, їдучи поряд, один позаду, 
а другий — попереду своїх сотень, широколиций і пісно- 
лиций, також вели розмову про те ж, лише один був 
стриманим і скупим, а другий балакучим. Сірко заува
жив, що один говорив скупо, давав перевагу в розмові не 
туманним мереживам, а мудрій уникливості від відповіді 
чи й промовчував, подобаючись йому.

«Відвуд, бач, у красному пір’ї, а смердить так, що й не 
підступиш, так воно, може, і гетьман: доки війна — поки 
й доступний, а тоді і на віддаль стріли до себе не під
пустить, лакизами та блюзнірами обросте, маєтків набу
дує. Кажуть же, що даринами його, як князя якого, 
обіклали чужинецькі посли».— «То все ж у наш город, 
а не в чужий іде!» — «Та воно-то так, тільки нам з тобою 
що з того?..»

Слухаючи оті мовлення і рядовичів, і сотників, Сірко 
згадував погром коронного гетьмана Станіслава Конец- 
польського під Переяславом, і взяття Кодака разом із 
Сулимою, і Жовтоводську та Корсунську битви, і погром 
ним особисто Лаща під Хирівкою, як і перемогу над 
королівськими військами під Пилявцями, Збаражем, 
Зборовим, Львовом та аж Замостям, порівнюючи їх по
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вправності і героїзму із підвінницькими та батозькими, 
підтримуючи гетьмана в тому, що «програна лише битва, 
а не війна!..» Але тут же згадував уже другу зраду хана 
Іслам-Гірея і шаленів, сатанів та доходив до нестями, аж 
його Велес відчував те на собі, зизуючи великим вороним 
оком.

Вражало Сірка і усвідомлення рядовим козацтвом 
першопричин лиха свого люду: «Ти мене не вмовляй, що 
гетьман поганий! Ти мене переконай, що переобрати 
його — це зробити добру справу!— обурливо тикав 
пальцем якийсь голомозий молодшому.— Не марно ж 
старі люди кажуть, що дурний порядок краще розумного 
безпорядку!..»

«А де ти, Іване? — питав сам себе Сірко.— 3 ким ти 
і за кого ти? — доскіпувався. І відповідав: — Між наро- 
дами-гнобителями і народом пригнобленим! Там, де біль
шість рідного люду. За того, за кого загал! Проти людо
ловів і загарбників...» То були сповідь і суд, виправдання 
і клятва, перевірка праведності і вивіреності, вже вкотре 
виведена ним і стверджена логікою.

А пообік дороги, наче зеленаві простирадла, позапинані 
і сповиті, стояли, стрічаючи подорожніх у духмяному 
плодоноссі, сади Молдови, і кували козакам довгі щасливі 
літа зозулі.

12.
Знав уже беглер-бей, князь і господар Молдови Базиль 

Лупу і про раптовий, як смерч, погром військом Богдана 
Хмельницького озброєних армад Калиновського, який, на 
вимогу зятя і дочки Радзивіллів, мав стати і «не встиг» 
своїми невеликими збройними силами на поміч. Знав 
і про невірогідний згин самого коронного гетьмана в тому 
бою, що підняло в його очах учасника погрому і настир
ливого претендента в зяті Тимоша Хмеля високо і пере
конливо. Отож і наказав Лупу своєму б ану спішним 
алюром відпровадити військо аж до Берші, а сам при
готувався на родинну зустріч непроханого зятя, ніби й не 
було анулювання торішніх заручин і наступних домов 
стати в поміч опанцированим лавам Калиновського. 
Ждучи в Ясському замчищі приходу заповзятого зятя, 
Лупу, згадував із гіркотою, що вже відбувалося щось 
подібне в Молдові ще за Штефана Третього Великого, 
який хотів одружитися з русинською ішяжною Явдохою, 
донькою київського князя Семена Олельковича. Згадав
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він і Штефана-Іштвана Першого, який дружив із Руссю- 
Україною. Спілкувались із Русанією і Штефан Душан та 
Штефан Восьмий, останній мусив прийняти іслам і від
дати Молдову султанському диванові.

Думаючи отак, пригадав він і бої під Яссами з поль
ськими набрідниками та найманцями, у яких на боці мол
даван і господаря тодішнього Граціана билися турки, 
ногайці, буджаки, мунтяни, кримці, а найбільше — 
сучавські русини, кладучи свої життя в Цецорській битві. 
У тяжких і довгих боях був тоді взятий у полон і теперіш
ній гетьман України Богдан Хмельницький, котрий хоче 
тепер стати йому сватом і побратимом. «Діла твої, Боже, 
незбагненні!.. Хто зна, може, Тиміш і є долею Розанди,— 
роздумував він, покорившись обставинам.— Чи щирі 
оті Бассараб і Ригор Ракоці, що так ото тягнуть за 
Хмельницьким? — питав себе вже вкотре. А Георгіцу 
і Штефан Бурдуц все ще плетуть змови в Семиградді. 
На кого ж розраховують?!. Шлюб скріпить і мій двір, 
і моє становище, бо ж наблизить русинів і до дивана на
решті»,— робить він висновок особисто для себе...

Зворушливо, тепло, палко, ніби й не було отієї відмови 
та скасування заручин, зустрів Лупу гостей. А хто старе 
пом’яне — тому око геть!.. Кукона-Катерина хліб-сіль 
по-русинськи на цятковано розшитому, зі строкатими 
півнями рушникові звеліла винести назустріч зятеві, 
а що вже палко та пристрасно цілувала Тимоша — от 
хрест святий, рідніше рідного, допустивши врешті до 
нього і закохану Розанду...

Пеклося, смажилося і варилося, дошивалося і прасува
лося, поки Богун та Сірко розташовувалися на постій, 
а Лаврін Капуста, як посаджений батько, їздив із Лисов- 
цем купувати у дарунок від гетьмана замок аж під Суча- 
b v  у супроводі полку Давида Носача. Купили вони його 
за якісь три доби, обладників всіляких найняли та упра
вителя маєтку домовили — того самого, що був там до 
купівлі. Всі поспішали з весіллям, лише господар Молдо
ви Лупу із усіх сил гайнив його, відтягував ту урочи
стість, вишукуючи всілякі причини. Не простий це крок! 
Не звичайний! Треба все передбачити!..

Вже благословив молодих від імені султана Магомета 
турецький диван, обдарувавши їх несказанно дорогими 
дарунками, а вслід тому — Матвій Бассараб та Ригор 
Ракоці, бояри-чунтули Лупу і турецькі наглядачі в Мол
дові, і господареві не було вже куди відкладати рокованої 
події...
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Нарешті, на радість молодятам, вона почалася. Велася 
гучно, з вінчанням та молебнем у храмі Трьох Святих. 
І п'яних від щастя гаркюків-молодих, і приголомшену по
дією челядь чарувала вишукано багата готика та барокко 
будівель в акантах і фризах карнизів, захоплювали ікони 
в дорогих окладах і парсуни господаря Лупу, його дружи
ни Кукони-Катерини, їхніх синів Йони і Степаниці та 
самої Розанди, що красувалася між решти...

Оздоби храму горіли в дорогих венеціанських свічадах, 
палали опалами, а парсуни господарів підіймали княжий 
рід у свідомості челяді до надлюдської божественності. 
Серед тієї розкоші вибарвлювалася й червоно-вишнева 
очільниця-бената, парчево-гризетова гальонка на голівці 
Розанди, вцяцькована дорогоцінним камінням і облямо
вана хутром та галунами. Сережки-кульчики на підвіс
ках, гравіровані золотими трояндами у кілька ярусів, 
спадали аж до її плечей.

На ній була білопінно-голубувата, блакитноакварель- 
на шовкова сукня, перетята зеленою бкрайкою, смугасто- 
оранжеві ходові виступці-пантофлі, також у галунах 
і опаловім камінні, що ледь виднілись із-під сукні... 
Не шкодував тепер Тиміш за покійною Василиною. 
Небо і земля між ними!..

Не лише ошатнена в герасівки-стрічки челядь захоп
лювалася молодою, а й сам Тиміш Хмель чарувався 
судженою. Чарував і сам — особливо дівчат та жіноцтво, 
бо хоч був зодягнений скромніше, як личило тоді воїнові- 
козакові, та за вродою не поступався обраниці. При
ваблював вороним вусом і пишним оселедцем на чисто 
виголеній голові, як море, широкими штаньми, багато 
вишитою перкалевою сорочкою з вигаптуваною верхо- 
стьобом манишкою, масивною золотою сергою в правому 
вусі і м'якими чобітьми, пошитими та вмережаними 
в два кольори.

Тиміш дивився на Розанду-дружину, хоч і намагався 
приховати захоплення від присутніх, як на Джоконду, 
парсуну якої бачив і в султанськім посаді, і в замку хама 
кримського, коли ще був там аманатом-закладником. 
Розанда різнилася від отієї Джоконди хіба лише дитиня- 
чністю в погляді, витаючи при ньому, бажаному їй і 
судженому, десь в емпіреях ісламського не0а.

Було йому, Тимошеві, і в церкві-храмі як у живій 
казці. Адже бачив отаку незбагненну розкіш і багатство 
вперше. І музику органно-клавесинну отут уперше по
чув! Які то божественні міхи її видихували!.. Для нього,
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за вихованням козака-лицаря й аскета, все те було 
раєм!..

«Недарма так хвалив батькові Розанду отой мніх, Пав
ло Алепський, супроводжуючи отця-патріарха по Украї
ні!.. Присяйбіг, недарма!»

Іван Сірко, що, як і інші присутні, був до глибини душі 
зворушений і  музикою, і хором, і обрядностями та 
благословінням, і отим розкішним вінчанням під заливні 
співи та звуки клавесина, в додаток був ще й несподівано 
та радісно вражений, бо провадив обряд не хто інший, 
а давно ним знаний Гнат Шульга, з яким він ішов колись, 
благословенний самим митрополитом Петром Могилою, 
попутцем із Києва до Чигирина і який потім посів церкву 
і школу в Капулівці, користуючись шаною у всіх велико- 
лужан. Тепер він екзарх. Як те могло статися? Єписко
пом же став, бач, отут, у храмі!..

Поки тяглося бучне весілля, купаючись в мелодіях 
дримб, бубонів, вигранів, флуерів, канал, бучумів, чампо- 
їв, скрипок та цимбалів, привезених аж із Будапешта 
та Бухареста, в одноголосих, плачних співах дойн, в за
пальних жоках, сирбах, хорах, які піднімали присутніх 
над світом трудового щодення в небо, для молодих готу
валось тимчасове мешкання в замку господаря Лупу, 
поряд із монастирем Галата в Яссах, де вже тепер стояв 
полк молодого гетьманича на чолі із наказним полковни
ком Нестором Морозом. Там же були і дорогий трофей
ний берлин та всі весільні дарунки разом із багатим 
приданим-віном Розанди.

На цю урочисту родинну зустріч та учту не приїхала 
лише старша сестра Розанди — гетьманша Радзивіл- 
лова, хоч і прислала у відповідь на запросини дорогі 
дарунки із гінцем, переказавши, що дарує суто від себе і, 
як здогадувалися родичі, мабуть, таємно від чоловіка 
і його свити...

Тим часом був відбудований у Рантові замок — зви
чайно, під наглядом посадженого батька Лавріна Капу
сти, і Тиміш Хмель з молодою жоною, з багатим обозом - 
батовою в берлині переїхав до власного дому. За ним 
потяглися й гості...

Сірка там чекала ще одна приємна несподіванка, бо 
управителем Тимошевого замку виявився отой чорний, 
як халява,— і колись на Січі, і тепер — служка крамаря 
Лейби Явтусь, що був з ним посланий у Кодацьку фор
тецю із мальвазією Іваном Сулимою, а тепер господа
рює в замку, тут же мешкаючи. Вирослий, змужнілий,

140



меткий, ошатнений, дорідний, він писався тут на молдав
ський кшталт — Халява. Сірко говорив з ним, розпитував 
про всіх і про все і приходив до висновку, що ота васаль
на залежність Молдови від Туреччини є набагато терпи
мішою, порівняно з безправністю його народу під Поль
щею... Полюдці-добраги збирали чинші султанові-хонд- 
карові лише двічі на рік, а в убогих та спритних їх часто 
зовсім не брали. Жахали людей лише набори хлопчиків 
у яничари, що проводилися раз на рік.

У розмові з Явтухом Халявою Іван Сірко, на власний 
подив, довідався, що і Матвій Бассараб, і Григор Ракоці, 
і деякі молдаванські чунтули-бани князя Лупу за час 
весільної веремії та по ній поміняли своє прихильне 
ставлення до Тимоша Хмеля на лиховісне — стараннями 
знатного шляхтича Дмитра Вишневецького, що мітив од
ружитися з Розандою, а домова з гетьманом Богданом 
змінилася острахом за власне становище. Пущений 
Вишне вецьким поголос-віда про прихований задум 
Хмельницького звільнити всі русинські землі і людність 
навіть за Товтрами та за Яссами і Сучавою з допомогою 
отого одруження сина лякали не лише балів, а й балкан- 
ські двори.

Поки молоді, усамітнившись, справляли уже другий 
медовий місяць, Сірко, Носач та Богун відвідали околиці, 
крім Раптова та Су чави, оглянули поріччя Сучави, ча
рівну гористу природу поза Серетом, заселену русинами, 
побували в Товтрах. А тим часом прибув загін посланців 
від гетьмана Богдана з наказом повернутися зі своїм 
полком Богу нові першому, вслід йому невпоміт — Сірко
ві, а ще згодом — Носачеві із молодою Тимошевою дру
жиною під виглядом повесільної прогулянки, лишивши в 
Яссах із сотнею козаків посла Лисовця. Той наказ батька 
настільки засмутив Тимоша, наскільки й обрадував 
Розанду і тещу. Сполошив він і полковників тутешніх.

Одного вечора Богун зі своїм великим полком полишив 
Сучаву і околиці і направився за Капустиним берлином 
до Вінниці. І хоч як таємно вони від’їхали, уже дру
гого дня путь їм перетнули польські ровти, зупинившись 
між Дашовим та Монастирищем. Богун відпровадив 
Капусту із сотнею охорони, а сам, розділивши свій полк 
на два, із наказним Нестором Морозом несподівано 
третього дня на світанку напав на ляхів так зненацька, 
що вже по обіді польська армада на чолі із Станіславом 
Чернецьким була здвобіч наголову розбита. Недарма Бо
гун, як і Сірко, майже не знав поразок у боях...
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Вирушив і Сірко, врешті, із Молдови до Чигирина, 
попрощавшись тепло із Лупу та Куконою-Катериною, із 
Гнатом Шульгою та Явтусем Халявою, з чунтулом- 
баном Барашем і навіть із джупанесою Розанди. Виру
шив, як було наказано гетьманом, на Чигирин, але в доро
зі провідав, Іцо татари і частина буджаків із Ачі-Кале — 
Очакова та Вітовтової цитаделі взяли великий ясир із 
втікачів-викітців, які правилися на схід в Задніпров’я. 
Круто взявши праворуч і роблячи переважно вночі пере
ходи, Сірко зненацька зустрів чамбул людоловів і умлі- 
ока оточив його та без супротиву взяв у полон. Четверто
го дня отак же раптово він напав і на решту людоловів, 
пославши загін козаків під Межигір’я. Оружні татари 
вчинили супротив і намагалися вирватися, кинувши 
ясир. По короткій сутичці, на несказанну радість неща
сних бранців, і цих було подолано. Татар забрали в по
лон, прихопили, ясна річ, і табун коней та все награбова
не ними в Україні майно.

Сірко із полком та ясирииками невдовзі був уже аж 
під Ржищевом. Викітчани одержали від нього своє майно, 
їстива, оконилися та опряжили повози-батови з баулами. 
У Ржищеві він переправив їх за Дніпро. Довго проводжав 
Сірко очима із дніпрового горба викітські валки, поїш й 
не зникли вони за перелісками та горбами. Приєднавши 
кількасот ржищівчан-доброхітців до свого полку, він 
врешті спішно направився на полудень до Чигирина.

Тим часом із Рашкова вибрався, хоч і нерадо, в казко
во-ясний політній день і Тиміш Хмель з Розандою в суп
роводі свого і Носачевого полків, не зустрівши, на щастя, 
пригод у путі по рідному напівзруйнованому, закосиче
ному в жовтозела та забур’янення краєві. Поки молодих 
оточувала урочиста обрядова святість, а польський ко
роль, магнати і сейм вирішували у Бресті долю «брод- 
них» людей та жебраків-повстанців і спішно оголошува
ли нове посполите рушення, Кіндрат Бурляй та Самійло 
Мужиловський пиячили і трактували в Москві із боярами 
Прозоровським і Хитрово-Хитрим та з дяками Лопухіним 
і Івановим, домагаючись від них хоча б наближення 
царських стрільців до Смоленська для спеленання воєн
них дій Радзивілла, а ще дозволу на проїзд козацької 
делегації через Задебрянщину до шведської королеви 
Христини. Та батюшці-цареві не до них було, він слав до 
ляхів у Львів Рєпніна-Оболенського з вимогами сатис
факції за образливе написання його величного імені 
без стоповерхових титулів і слів «всія Русії володар» та
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вимагав покарання королівських писарів-скрибів Окуня і 
Ляпуна, які кровно принизили гідність царя. Ян-Кази- 
мир, навіть недослухавши читання того задовгого по- 
слання-протесту, відпровадив посланця далеко від себе 
і спішно пішов із шіетдесятитисячним військом на 
Кам’янець-Подільський. В Чигирині пороховим склепом 
вибухнула і карою Божою впала на гетьмана така неспо
дівана і на диво жорстока новина. У відсутність Хмель
ницького, може й не без помочі суботівського генераль
ного отамана Лавріна Капусти, Тиміш Хмель, зловивши 
ненависну всім, а йому особливо, мачуху Гелену на пере
любстві із генеральним скарбником Крайзом, привселюд
но скарав обох, повісивши поряд на шибениці,— на 
неприховану радість міщан і старшини та на непоправне 
горе батькові. А так, не Гелену і Крайза син загубив тоді, 
а гетьмана. Адже вона була крилами Богданові в його 
леті до слави і до падіння!..

Іван Сірко, повернувшись в ті дні до Чигирина із Вужи
на, де розміщував свій полк, віри не йняв тому, був до 
краю спантеличений тією подією. Її не розуміли й інші, 
крім хіба Капусти та Виговського.

Тиміш Хмель лицарськи виріс в очах міщан, в очах 
старшини, навіть різних дознавачів та їхніх засильців 
у Чигирині. Легенди стали ходити про нього у всьому 
краї, підхоплені кобзарями та подорожниками-жебрака- 
ми. Гайтою-повією поспольство обзивало гетьманшу — 
мачуху його! Не бракувало утіх і в усіх сусідніх високих 
дворах... І тільки Польща і навіть папа були в траурі...

В самому ж місті на Тясмині, як на бджолиному рійни- 
щі, гуло і гойкало, вирувало і нуртувало, кипіло й збігало: 
і внизу та на Пісках, і в Нагір’ї, і на Луці-Діброві. Роз
рослося місто, започате фортечкою на горі ще князем 
Святославом, так, що не віриться і старожилам! Коза
цький рід Чигирів б’є себе в груди і божиться, що його 
прадід Чигир знав самого Святослава, бо був у сторожі 
замковій і остроговій... Набудовано, навергано, настягу- 
вано, навезено і нанесено та нагнано стільки, що Сіркові, 
по майже дворічній відсутності, впізнати Чигирин не
сила. Купцями, крамарями-гендлярами, гостями та 
жебраками заповнилися вулиці, торговий майдан-ринок 
і навіть околиці; ятками, будами та лавками обросло 
все довкілля, обгородилося й обставилося. Службами 
та мешканнями обсівся у всі боки замок йа узбіччі Ка
мінної гори — і не пізнати б її, коли б не ота Байдина 
каланча...
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А худоби всілякої, а дробу! Реве, ірже, кувікає, кукурі
кає і навіть канарками в кліточках виспівує! А їстив, 
питв, шинків з дорідними, меткими шинкарками — і 
в руках, і в очах, і в станах та статурах закличних! 
А гов’ядів тих — очі розбігаються! Навіть два слони 
із слоненятком і кілька десятків верблюдів та верблюдиць 
з верблюденятами є! А про осликів-трудівників і казати 
нічого — повно їх і на вулицях, і в дворах, бо коня чи вола 
вилучать на війну, а ослика ніхто не зачепить!..

А одягу, взуття, кабардинок, мегерок з пір’яними 
султанами, хустин та головостяжів, зборників і очіпків, 
стрічок, намист, плахт, корсеток — поглядом не охопиш! 
А шовку, сукон, парчі-гризету, саєту, перкалю, оксами
тів, китайки, полотен, фелендишів різних! Тямком не 
вбереш ні в очі, ні в голову!

А послів тих — дивовижно одягнених, а берлинів, 
карет, таратайок, носилок-лектик — безліч! А коней — 
та ще яких!— море, хмарища! Кипить, кишлиться 
різностроєм, різноликістю, гомоном, багатомовністю, 
гамором, плачем, сміхом, штукарством люд, один убогі
стю світить, а другий — багатством і розкішшю.

Навіть козаки-гульвіси — і ті не однакові, ба й давнез- 
ні діди та кобзарі різні: в одних штани із гандиверу- 
саєту, а в інших — із полотна, бо саєтові ганиба-нужда 
з’їла, сорочка, хоч і з манишкою та стрічкою, але в одного 
гафтом підрублена, а в іншого — сировою ниткою. 
Сором не дим — очей не виїсть, бо вбогість не вада, 
а нещастя...

«Так воно, так, та з хати як? — чує Сірко розмови.— 
Хай би вже було, як є, аби ляхів якось одоліти, так з ха
ном знову ж заграє гетьман і московитів, кажуть, уле
щує, а для чого нам і ті, і інші? Що ми — каліки якісь? 
Не дамо собі ради?! На гетьманчука одна надія тепер... 
На гетьманчука!..»

Сірко зітхає, оминає гурти людей, вив’юнюється із 
їхніх товпищ до Велеса, що чекає на нього над берегом 
Тясмииу із джурою Лавріном Гуком. Він переповнений 
недавніми подіями, горем гетьмана і отими наріканнями, 
що почув щойно в товпищі. Тясмин рябіє сонячними 
блищиками, ряскою і качиними та гусиними вивідками, 
а береги — курми, гиндиками і пацятами... Багатий 
Чигирин! Великий тепер, бо з’єднався і з Дібровою, 
і з Пісками, і з Полем та аж Бором.

«Конче мушу побачитися в Суботові із Тимошем,— 
вирішує на ходу Сірко.— Мушу зорієнтуватися та освід
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читися, що воно, та куди, і до чого тут іде. Чому знову 
розпускаються полки? — Вихоплюється він хвацько на 
свого вірного скакуна.— Польща і Литва знову ж в ру
шенні!..» »

— Десь їдемо, полковнику? — злетівши й собі на коня, 
питає Лаврін Гук.

— У гості, Лавре,— на скаку гукає Сірко.— В Субо- 
тів!..

Осінній вітерець-легіт обдає обох вершників, що не
суться від чигиринської Камінної гори давнім розбитим 
шляхом-путівцем попід горою на Суботів. Тясмин 
праворуч в’ється змієм попід кручами та горбами, а ліво- 
біч, за густо заселеною горою, як смугасті постелі, роз
ляглися на косогорах, розпласталися вижовклі та оголені 
поля, пописані смушкуватими оранками-ріллями. Ось і 
обійстя гетьманове. Мурашаться, клопочуться на горбі 
каменярі-муляри, докладаючи із цегли та буту церкву- 
усипальницю, бо гетьман старий і думає вже про кінець 
свого буття, що спливло, як оті закругли тясминські 
в Дніпро.

«Кажуть, що стіни її на білках яєць кладені,— міряє 
поглядом Сірко святу новобудову.— Весною пташині 
гнізда драли, і дотепер буцім на двори гетьман накладає 
податки ще й яйцями»,— пригадалося Сіркові почуте, і 
він завернув Велеса у велике дворище, що відкрилося 
брамами перед знайомим козаком-вартовим. Чатові свіч
ками стоять на бекетах. Лелече гніздо осиротіло роз
ляглося на стрісі бджолиного темника і дихає покину- 
тістю і смутком, колодки-пні мирно стоять рядами в го
роді, і лише поодиноких бджіл можна коло них побачити. 
Примовклий лист на деревах саду ніби приспаний — 
не шерхне, а тиша поліття — чарує...

— Вдома гетьмаиич, пан Тиміш? — питає Сірко в 
знайомого козака, віддаючи попутно джурі повіддя.

— Дома, пане полковнику! В світлиці, мабуть,— 
відказує козак.— Де ж йому ще бути?

— А пані гетьманчукова?
— По печериці з дівчатами пішла ще на світанку, то 

не забариться швидко і повернутися,— пояснює варто
вий.

— Мирно тут їй? — цікавиться гість, кинувши багато
значним поглядом на супутня, уже перед ганком.

— Чого ж би ні? Адже щедра та мирна, як голубка. 
Покоївки не нахваляться нею.

— А покоївки Гелени, гетьманші?
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— Та хоч і зрідка тут бувала, але не дай Боже! 
Жаско сказати, пухом їй земля! Я, поки і живий буду, не 
забуду її. Виступців-жовтинців сап’янових не подав 
якось їй, то... А ще, чи міг я знати, де ті шкарпетки з вов
ни? Та нам — що? Жінкам і дівчатам доставалося від 
неї,— скаржився.

— ...Знову хана намовляють у спілку, трактують 
з ним, ніби чорної зради його й не було, хоч, певен, ми й 
самі б тепер упоралися з ляхами. Те ж їм і старшини 
кажуть,— довірливо ділився Тиміш із гостем, як роз
говорилися.— Знову посланців до царя спровадили, щоб 
віддати у цареву кормигу без війни і супротиву люд, що 
отакою ціною вирвався від ляхів. А про султана і слухати 
не хочуть, казячись. А нам, коли не виберемося від усіх, 
найкраще, вважаю, під Магомета податися і хоч трохи 
пожити, як ото молдавани, волохи чи семиградці, оща
джуючи, громадячи і коплячи сили в мирній суєті... Руї
ною ж  край стає, згарищем лежить напівзруйнованим...

— Пліснявка тобі на язик, гетьманмчу! — не втримав
ся Сірко, зрозумівши вплив Кукони-Катерини і Лупу на 
Тимоша, від яких і сам те чув.

— Знаю, знаю, ви всі проти єднання з турчинами,— 
підхопив господар.— Зате я проти того, щоб піддатися 
під царя та бояр! І не буде того, поки живу! — аж ку
лаки стиснув Тиміш у рішучості супротиву.— Не буде! 
Чуєш, полковнику славний!..— вигукнув твердо і впев
нено.

— Та, може ж, гетьман те лише для причаєної запо- 
біжності чинить, бо цар із боярами — той же ніж у нашій 
спині,— заперечив невпевнено Сірко.— Ударила б гайду
ка, так боюся мужика! — прибив приповідкою.

— І цар, і бояри, та й ляхи, мов коти над ніркою, 
чекають, поки ми знесилимося, щоб хапонути,— загово
рив молодик згодом, заходивши по просторій світлиці.— 
І щось не видно в татовім старанні сужротиву їм, а особ
ливо тепер, як не стало Гелени. Отець Федір-галахура 
крутить ними, Григір Унковський-перекинчик геть за
ворожив їх,— почав розпахкувати Тиміш люльку.— 
Вони і тям, і розум втратили геть по тій скурвій, прости 
Боже, Гелені,— притишив він змовницьки голос.— 
Гемоновим сином обзивають мене! У нас в родині, як і в 
усій Гетьманщині, нема миру та глузду,— вернувся 
Тиміш до свого наболілого.

Що довше говорили, то певніший був гість: молодик 
у всьому має свою думку, а головне — переконаний, що
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від ляхів козаки обов'язково відхрестяться, хоч, може, 
й недешево.

— Батько наполягають, щоб ми із Розандою зимували 
в Суботові, і я про себе тішуся, бо Розанді тут дуже 
сподобалося.

— А як свекор на невістку дивиться?
— Як на ляльку! Дивляться і плачуть^ Та й вона до 

них прив’язалася, аж ревнощі беруть мене часом.
— То добре, гетьманичу! Ото і є глузд, якого ти не 

бачиш. Л як Богун, пан скриб Виговський та суддя Мужи- 
ловський?

— Богун — то полковник із полковників, що гетьма
ном, та ще яким, і завтра міг би бути. А Мужиловський 
більше цареві догоджає, аніж батькові,— зітхнув гли
боко Тиміш, примовкнувши.— Ну, а Виговський, той 
із усіх сил хотів би мене спровадити чи на той світ, 
чи хоч би в Молдову. В’юнкий, верткий, хитрий, мов 
шельма, і собі на умі. Ну і здібний, як ніхто отут 
в Чигирині... Прошу твою милість підтримувати мене — 
я на тебе та Богуна великі надії покладаю: на тебе, 
як на незамінного чільця над Січчю, а на Богуна — 
над волостю,— поглянув Тиміш у очі Сіркові прохально 
і багатозначно.

«Таки досить гетьманчук обізнаний із нами всіма. 
І те добре!— подумав Сірко, дивуючись все більше 
дорослістю Тимоша.— Цей піде на герць не за Гелену, а 
за бідний свій люд і битиметься з ворогами до смерті!..»

Тим часом із шумом повернулися Розанда і ціла гал ай
стра дівчат із опеньками. Досі тихі покої наповнилися 
метушнею, гомоном і звуками.

— А ось і дорогий гість наш !— гінко переступила 
молода господиня поріг, видно дізнавшись про приїзд 
гостя від челядників. Була обворожлива, зарум’яніла, 
обвітрена, вдоволена. Картавлячи, направилася через 
світлицю до Сірка привітатися.— Буна сара! — мов 
проспівала вона, трохи знічуючись.— Добридень!

— Буна сара, пані доміне! — вклонився гість, цілуючи 
подані йому обидві руки, що пахли опеньками і трава
ми.— Як вам тут ведеться? — подивився Сірко у її вели
кі очі, що сяяли юністю і веселістю.

— Не вам, а тобі, прошу,— лукаво і пустотливо гляну
ла вона із-під брів на гостя з удаваним докором.— Як на 
небі, прошу, як у казці біблійній! Правда ж, Тимоше? — 
облила світлом очей мужа.— І в свій замок не хочеться... 
Ой, та ви ж голодні!.. Перепрошую,— поцілувавши на
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ходу Тимоша, вийшла вона в клопоті, лишивши співбесід
ників знову наодинці...

Обідали пізно, слухали сумну думу старезного кобза
ря, потім пісні дівчат, що слугували в покоях. А ввечері, 
як вже в обійсті все уляглося і вгомонилося, Сірко, зали
шений на ніч господарями, ще довго, палячи люльку, го
ворив із пасічником дідом Арсеном, сидячи на призьбі 
під бджолярнею.

Мов мала дитина, тривожно, плачно пугав у глибині 
саду пугач, і час від часу долітали уривки пізніх пісень 
і журливо — хрипких дзвонів, що били дзигарові години 
з Байдиної каланчі аж у Чигирині, на Камінній горі... 
Невбарі починався новорічний вересень. Чекали люди 
свята Главосіку — усікновення голови Іоаниа Предтечі, 
а Сірко аналізував розмови із гетьманичем і Арсеном, 
поки врешті і заснув...

13.
Ще один повересневий новий рік, хоч почався порівня

но добре, буцім аж щасливо, і для всього поспольства, 
і для понад шістдесяти тисяч покозаченого війська, мав, 
як і попередні, і свої лиха всілякі, і нещастя та нужди, 
особливо для малих та старих, бо доки чоловік молодий, 
то все йому ніпочім. Сірко ж пікся незчислимими лихами 
рідного люду, який по Білоцерківській домові знову по
трапив у ярмо шляхти, або поголовно переходив у коза
цькі та повстанські з'єднання, чи брів світ за очі, на 
викітчини і нічийщини. Правда, для Сірка в тому була 
і втіха, бо нові з'єднання гарячково ошатнювалися, 
оконювалися, озброювалися, вишколювалися, ставали 
під чільство Богуна, Джалалія, Томиленка, Пушкаря, 
Золотаренка, Сомка, Нестеренка, Глуха, Ждановича, 
Лисовця, обозного Коробки і його особисто.

Потік викітчан, переважно старих і малих, на нові’ 
землі і в Слобожанщину, і в Залороги, і на Єгорлик та 
Підкумок — смутив кожного чільника, бо чимось нагаду
вав пташині ключі в небі. Смутив і пророчив подальше 
нещастя поспольства, бо сиротив і порожняв край, як 
птахи по осені небо...

Правда, під зиму отой потік зупинився, бо на затисну
тому ізусюд українському обширі в Гетьманщині і поза 
нею вже стояли чатові, дозорні бекети та доброхітні 
поспольні чергування по охороні громад або озброєні 
і готові до супротиву шляхті полки, які, згідно з розісла
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ними гетьманом чутками, мали ось-ось — знову в спілці 
з татарами — іти до князя Лупу в Молдову, в поміч 
Ракоці чи й свейській короні в Смоленську землю...

Було та було отих вигаданих чуток, як і причин для 
них! Та було й інше: Сірко та його прибічники не згоджу
валися із гетьманом щодо стосунків із ханом та спілки 
з ним після двох його зрад. Ходила чутка, в яку вірили, 
що він готується із Запорогами та Січчю покарати хана 
у самому Бахчисараї за зради і людоловство. Сірко таки 
дійсно носив цю думку в собі і ділився нею не раз, 
та стримували його до часу воєнний стан і можлива 
міжусобиця...

Усе те вимагало негайної дискретної розмови з гетьма
ном, і таки домігся Іван Сірко виклику в замок, як і обі
цялося йому. А викликаний був, як вияснилося, не лише 
він, а й Богун із Вінниці, Джалалій з Кропивної, Золота- 
ренко із Ніжина і чимало інших із ближніх та дальніх 
місць і міст. Добрати причини виклику по отому геть
мановому виборі осіб було годі, і Сірко зрозумів, що по
говорити з гетьманом про своє, наболіле, може, і не до
ведеться, як сподівався...

— Не нам, кажу, з вами, а бідному людові нашому 
все те потрібне, як повітря! Чуєте, людові, щоб лишитися 
живими на своїй землі сьогодні! — зірвавши голос, го
ворив Хмельницький при Капусті, отцеві Федорові та 
інших генеральних, звертаючись виключно до Виговсько- 
го, Бурляя і Валюка, які стояли перед ним, як школярі 
перед дидаскалом.— Та й не піде люд наш під ваших 
агарян, хоч би як ми, чільці, того хотіли. А з московита
ми ж у нас віра одна! — апелював господар замку по
глядом до отця Федора.— Sal us populi suprema lex 
esto! — благо народу — найвищий закон, як казали древ
ні! Віра одна, кажу вам! — мов прибив він сказане.

— Добрий, та не дуже,— зовсім тихо відповів він на 
спокійне Сіркове привітання, оглянувши пришельця 
утомленим поглядом.— Добрий, та не дуже, кажу! — 
підвищив голос уже до нього, знову розпалюючись.— 
Підбиваєш разом із іншими самовольцями сина проти 
мене, легковажиш його крамольною, бунтівною діточні- 
стю. Трактуєте, огуджуєте і осуджуєте мої дії щодо царя 
й Москви, тішитеся з того, як той неглядів син і свавіль
ник розправився, яко вбивця, з нещасною Геленою! — 
аж зеленів Хмельницький від злоби і обуру, звинувачу
ючи уже всіх присутніх.— Не надійтеся, квакші! Буде 
по-моєму, бо зі мною козацтво і поспольство, зі мною наш
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православний Всевишній Бог! — продовжив, ніби про
рвавши в собі якийсь потік, гетьман.— Досі було так, а 
тепер буде по-іншому. Буде в нас і можність відступу, 
коли виникне потреба,— заспокоював натяком невдово- 
лених і незгідних.

Сірко спершу'від несподіванки сторопів, відчув сором 
і образу, що спантеличили його, запалили враз лице, 
замиготіли в очах тремом, але потім перейнявся жалем 
до гетьмана, як уже до хворого, засмиканого і оточеного 
жалюгідними людьми, що несуть йому до вух всілякі 
плутні, навіти, вислужуючись. Врешті, зітхнувши гли
боко, став співчувати отому бідному людові, від імені 
якого господар щойно шпетив усіх і його, не розуміючи, 
наскільки сам віддалився і від козацтва, і від пос- 
польства.

«Хіба ж це рада, навіть і Мала? — питав себе подумки 
Сірко, опустивши голову.— Ті, що не погоджуються з 
тобою, не е ж вороги!..»

— ...Як ото їм усім, так і тобі особисто, я забороняю 
наближатися до Тимоша і на гарматний постріл від
нині!— почув Сірко наказ.— Чуєш, за-бо-ро-няю! І не 
подивлюся на те, що ти виріс у шляхетного і знатного, 
що ти користуєшся у поспольства і в козацтва славою 
неперевершеного лицаря і характерника!

— Нікого й ніколи я не підбивав, гетьмане, хоч і 
згоджувався в душі із отими звинуваченнями та осудами 
ваших дій,— ледве втиснувся Сірко в паузу гетьманових 
шпетів.— І не у вас я виріс та не під вами, а задовго до 
вас, хоч шляхетного та знатного становиська, як звину
вачуєте, і не досяг, бо й не пнувся його досягти. Отож 
ваш докірливий закид мені — даремний, а злоба ваша — 
одна навітність невиправдана, і тільки. Мав говорити 
з вами багато про що, та бачу — марно, то прошу ва
ших повелінь і наказів, які я, як знаєте, виконую, не 
шкодуючи ні сили, ні вміння, поки йду в одній упряжі 
з вами.

— А ти надієшся іти не в одній?! — збільшилися 
у Хмельницького очі і кашпуки під ними.

— Про таке досі не мислив,— спаленів Сірко,— але 
всі ми під Богом ходимо, гетьмане великий! То прошу 
ваших повелінь, бо не хочу бути нечемним,— дав він 
зрозуміти господареві і всім присутнім, що його розмова 
і терпець вичерпалися.

Довга і гнітюча мовчанка тяглася, як щось рокове. Сір
ко в чеканні переступав з ноги на ногу... Щебетали
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дзвінко і заливно десь коло гнізда над відкритим вікном, 
збираючись у вирій, ластівки, бив хрипло години на горі 
дзвін, розкочуючись лунами по околах, дружно клекали 
десь молоді лелеки, чулися далекий клеп ковалів і виляс
ки праників на Тясмині...

— ...Поголос буде, що йдемо в Молдову, а підемо на 
Жванець. Твій полк буде у моєму запасі. Вирушаєш туди 
без мене взавтра, услід за іншими. Іти мусиш переважно 
вночі та манівцями, днюючи в байраках і лісах. Зустріч 
і збір усіх потуг — коло Бара. Наказним у путі та до мого 
прибуття — пан Богун. При його відсутності — ти! 
Всі чільники і татари про те попереджені,— оговтавшись 
по мовчанні, рубав гетьман слова.— Думаю, це буде 
остання наша битва зі шляхтою і її короною, бо ні у нас, 
ні у них немає вже сили,— додав згодом.— Будемо нама
гатися послати в напад першим хана, і бажано б — під 
Жванцем уже. Ляхи ослаблені геть, і хан згодиться 
тепер піти в наступ першим, а ми вже докінчимо,— 
замовк господар і вимушено посміхнувся, ніби й не 
було ексцесу і він не шпетив щойно Сірка та решти 
в цій залі.

— Виконую, гетьмане! Але, перш ніж відійти геть, 
скажу: заплутаєтеся ви між всілякими потрактовками із 
ханом і з боярами та царем так, що і відступу у вас не 
буде! Попереджують мене в тому і чільники князя Ромо- 
дана, переконаний і сам,— втішився Сірко, що зміг сказа
ти гетьманові головне.— Переконаний, хан іде з нами 
лише на зраду!..

— Дякую за лицарську відвертість і вболівання! — 
по роздумі відповів Хмельницький.— Вірю, що з Божою 
поміччю ми не заплутаємося.

Біля Велеса на піщаному березі Тясмину на Сірка 
чекав з нетерпінням стурбований і аж поблідлий Тиміш 
Хмель. Сірко, угледівши його, затурбувався і прискорив 
кроки.

— Несказанна біда, пане Іване!— ледь не плакав 
гетьманчук, ідучи Сіркові навстріч.— Напали на Ясси 
ворохобці, ціла зграя! Отой підступний тестів логофет, 
Штефан-Георгіцу-Бурдуц Тлустий, з вельможами-джу- 
панами на чолі найманих молдаван, волохів і трансіль- 
ванців. А Бурдуц при помочі семиградського князя 
і волоського воєводи-паші уже захопив і замок князя 
Базиля, і його помістя та фільварки. Місця собі не 
знаходжу! — шморгнув носом Тиміш Хмель.
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— Звідки ти знаєш?! — не йняв віри почутому Сір
ко.— Я щойно від гетьмана, і він ні словом не обмовився 
про це.

— Вірного чоловіка прислав Явтусь Халява із Рашко- 
ва. Отець Гнат Шульга ось написав мені сповіщення, 
а в ньому і тобі кланяється. Може, підеш охочекомонцем 
зі мною в поміч тестеві? Чи вже маєш наказ батька і не 
ослухаєшся? — спитав молільно.

— А-а-а, маю вже, і дав слово при старшині, що 
виконаю,— зам’явся Сірко.— А де ж тесть Лупу 
тепер?

— Ось-ось буде тут. Мчить сюди із кіннотниками. 
Бідна теща вже жде моєї помочі та врятування в Рашко- 
ві. Розанда, як і ніхто ще, про те не відає.

— Оце подія, брате,— сказав заклопотано Сірко і, 
помовчавши, додав: — Ти зі мною не зустрічався. Іди 
мерщій до гетьмана і проси негайно війська. Мене не 
проси, коли сам не запропонує — не піду, дуже обізлився 
він на мене,— сказав довірливо, шкодуючи Тимоша.— 
Іди, іди, бо тобі треба потрапити на раду! — торкнувся 
він молодикового плеча.— Ждатиму тебе на ринковому 
майдані коло Тясмину. Щасти тобі! Не впадай у роз
пач! — попрощався Сірко з Хмелем.

«Як же то султан на те дивиться, адже Лупу із Тимо- 
шем — то ключ до України в його руках? Чи, може, 
пронюхав уже про домову з царем, про яку цар і бояри 
трублять, як ніби уже складену у відповідь на буцім аж 
молільне прохання гетьмана і всієї генеральної старши
ни?!. Ні, гетьман не полишить ні Лупу, ні Тимоша в біді, 
не стільки із-за них, як із-за отого «лівого крила» свого. 
А таки-так, не залишить!..» — роздумував Сірко над тим, 
що скоїлося в Молдові.

Довгенько довелося чекати йому із джурою огорьова- 
ного Тимоша Хмеля. Вже і пополуднували в корчемці 
вдвох, і на рибалок надивилися вдоста. Сірко спіймав 
себе на тому, ждучи, що хотів би піти із Тимошем на ви
ручку Лупу... Нарешті прилетів клусом і Тиміш, як на 
пожежу.

— Ледве дозволили мені взяти у Молдову Носача, 
Батюка, Гулака і свій полк суботівчан та ведмідчан,— 
випалив він, злітаючи на ходу із коня.— Тесть допомогли 
мені своїм проханням. Розплакались, як хлоп’я яке. Вони 
лишилися з вірними ще трьома тисячами молдаван та 
русинів, котрі там десь, у Сучаві,— додав у заклопоті.— 
Ото і вся опора!
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— Бери з собою Розанду і скачи нагально туди, 
не гайнуючи часу,— наказав Сірко.— Рашків — ваша 
власність, і його не посміють відбирати ні Штефан, 
ні хто інший, бо там тепер герб Хмельницьких прибитий. 
Та й не до Раптова, вважаю, їм!..

— І батько слово в слово оте ж  саме сказали. Так 
і зроблю. Шкода лише, що ні тебе, ні пана Богуна 
не буде зі мною. Король із армадою, кажуть, стоїть 
уже, оглядаючи край, у Кам’янці-Подільському, то ризи
кую. Може, хоч Турлюна потиху даси мені з його 
сотнею? — благально попросив гетьман чук насам
кінець.

— Турлюна?.. Візьми. Він надійний, кмітливий, стане 
тобі в немалій пригоді і в дорозі, і уже на місці,— додав 
згідливо і обраділо Сірко.— Пришлю його пізно ввечері 
у Суботів. Але знову ж  — я дав тобі його ще тоді, 
в Сучаві,— змовницьки притишив Сірко голос.

— Певно, що так, полковнику! А як же інакше?! — 
обрадів молодик, здогадуючись, в чому справа.

— Даруй, що не маю сили допомогти тобі більше, як 
хотів би.

— Все знаю і ще більше дякую тобі, бо вірю в твою 
щирість,— направився Тиміш берегом Тясмину.— Не 
знаю, що це сталося з татом,— журливо понизив він 
голос.— То Плещеев їм голову крутив посланцями та 
листами, немовби приватно ставши, кажуть, на Путивль
ських землях воєводою, потім отой польський перевер
тень Унковський занадився дознавачем у замок, назначе
ний воєводою Сіверщини по згоді з батьковим полковни
ком, другим Іваном Богуном, а йому на зміну зачастив 
наразі отой покруч — Богданов і баки забиває «жалува
ною» даниною, а Бутурлін листами премудрими та обі
цянками їх бавить. Просто біда, полковнику! І на Січі, 
може, вже знаєш, Федора Лютая запорожці скинули 
і обрали кошовим Павла Гомона,— примовк він, щось 
обдумуючи.— Ще їх плутає отой дармоїд-святоша і спо
відник отець Федір. Капуста хвалився, що Богун не
щодавно вчинив вилазку і відбив у ляхів велику казну- 
платню жолдакам-жовнірам, то це нам, думаю, поміч 
буде неабияка, хоч батько і шпетять його на чому світ 
стоїть за самочинство...

На прощання, як змовники, потисли один одному 
руки.

«Гаман не сват, трясця — не хвороба,— подумав Сір
ко, від'їжджаючи геть.— Якось виліземо і з цієї рахуби.
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А Богун молодчина. Як добре, що він отакий самочинний 
у тебе, гетьмане, а не інший».

Довго стояла стіною на шляху клубчаста курява, про
воджаючи у два боки вершників, поки й осіла в піщаних 
кучугурах та під Камінною горою... Пробивалися колючі 
вечірні промені крізь галуззя дерев і вигравали зайчика
ми на міхурах віконець чи на склі...

«Гетьман звівся на нікуди, а цей, хоч і тямущий, але 
був би на рік чи два старший, ото було б діло,— роз
думував Сірко, несучись учвал попід Тясмином до 
Кам’янки.— Треба ж отакому збігові статися. А скільки в 
замкові набралося отих нотрактовників і вивідців, як 
блощиць, як гайвороння на падалицю-стерво,— пригадав 
він і старця-посланця ігумені Печерської, і Карачбеєвого 
гінця, і посла Венеції Віміні, і Наїнбеєвого Каюн-бабу, 
і московського Богданова, і інших.— Очі у всіх меткі, 
липкі, ніби п’ють тебе, ніби пронизують, як ото Капустині 
чи Виговського. А пиха яка у кожного!.. Ех, була б моя 
воля!..— спинився Сірко, бо не знав, що ж було б, коли б 
його воля. І вже згодом, зітхнувши: — Був би гетьманом 
чи Богун, чи Тиміш, а пан Богдан спочивали б собі 
у Суботові біля пасіки із дідом Арсеном, і Виговського, 
мабуть, не було б у замку...»

Мчали учвал Тимошеві полки ночами, аж земля гу
діла, і Турлюнова сотня розвідців не встигала пильно 
звіряти їм шляхи. Котилася вскач у журі, гризотах і сльо
зах, і пташкою, і чайкою квилячи, Розанда — то з покоїв
кою суботівською, то із Тимошем у берлині. Правився 
вслід за нею її отець, Лупу, зміщений господар Молдови. 
В путі потай нарікав він і на себе, і на дружину, і на 
доньку та зятя, і навіть на гетьмана Богдана та ще бозна 
на кого, шкодуючи, що не віддав дочку за отого шляхти- 
ча-магната Дмитра Вишневецького, бо і Радзивілл був 
би тепер за нього, і король допоміг би, а так — один 
він, вважай, лишився як палець, бо сватові до нього 
діла мало у власній зловісній біді, а султан ніяк не 
здолає Кріту. Тиміш же, хоч і лицар, але молодий, 
а друзі і приятелі стали або недругами, або байдужими 
і вичікують, що то буде. Зрадливою і лукавою буває 
доля чільців, а ще коли вони покладисті і мирні по 
натурі...

Ось і Рашків нарешті. Мов жива казка палац! Доброго 
управителя Тиміш найняв собі,— нічого бога гнівити,— 
і порядок, і чистота, і краса несказанна! Достиглий 
виноград прямо через вікно зривай та смакуй! А кві
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тів та чагарів усіляких: підстрижених, врунистих, 
мальовано посаджених обік хідників, альтан та водо
метів!..

Лишивши Розанду і Лупу в палаці при Куконі Ту- 
досці, Тиміш зі своїм та тестевими молдавськими полка
ми вже третьої ночі опинився під Сучавою. Завдяки 
сотні Гната Турлюна, він знав заздалегідь, де розташува
лися ворожі до тестя позиції, які вони та чим особливі. 
Завдяки цьому вдалося йому вигідно підвести і непомітно 
розмістити свої потуги, звичайно, з поміччю таких до
свідчених полковників, як Носач, Болюк і Гулак, а ще з 
поміччю вірних Лупові молдавських з'єднань, що знали 
місцевість, як свої п’ять пальців.

Бій почався під Яссами з окремих вилазок, вивідок та 
наскоків в третій день по сніданку, а розпалився, як вже 
почало трохи пригрівати сонце. Був кінець серпня. Не
спинно понеслися Тимошеві полки на зухвальця лого
фета і його прибічників та найманців. Дзвеніло, трі
щало, іржало, гуло і клекотало побоїще, і козаки, як 
основна сила, то відчайдушною сміливістю, то кмітли
вістю, обходами та хитрощами уже під вечір розірвали 
на шмаття ворожі лави, а як стемніло,— перемогли їх, 
об’явивши прощення всім, хто здасться.

Тільки ніч порятувала і Штефана-Георгіцу-Бурдуца 
Тлустого, і рештки його та Барашевого з’єднання. Не 
знав обраділнй від перемоги князь-паша Лупу, приніс
шись ледь світ в другодень в кареті-берлині, як і дяку
вати зятеві, Носачеві, Болюку та Гулакові. Був до всіх 
щедрим, добрим, а полонених нагодував і відпустив з 
Богом, навіть зрадникам-банам простив, лише докорив
ши за відступництво. І Штефанові-Георгіцу, колишньому 
логофетові, він простив би, коли б той не втік із купкою 
прихильників у Товтри.

І знову все поволі увіходило в свої проторені колії 
в житті і Базиля та Кукони Тудоски, і Тимоша та Розан- 
ди. Ледве не на руках носила теща любого їй зятя, 
як на Бога, дивилася на нього Розанда.

А тим часом наближалася осінь — кінець року за 
козацьким календарем. І ота блискуча Тимошева пере
мога, що обливалася щедро і сльозами радості, і маль- 
вазіями та напоями, мала і зворотний бік, бо*смертельно 
налякала і колись дружнього волоського господаря, 
і семиградського князя, а самого Штефана-Геор- 
гіцу, та навіть польського короля поставила у без
вихідь.
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І коли щасливий гетьманчук, витаючи на сьомому 
небі, обмірковував поради чорноморця-січовика Левка 
Конограя про побудову і опосудження чайок на Січі та 
Дону, які зв’яжуть і яничарів, і Ханство та вернуть ко
закам все Русинське море аж до портів-приплавів 
Чанак-Кале, Гелібола і Золотого Рогу, Егею і Мармуру, 
розбитий Штефан-Георгіцу в горі та прикрій дійсності 
лякав супліками і султана, і господаря Волохії, і князя 
Трансільванії, і короля польського — тепер уже і через 
зневаженого князя Дмитра Вишневецького — тим, що 
Тиміш Хмель куди небезпечніший за батька, бо огніздо- 
вується під Балканами. Так чи інакше, а Георгіцу таки 
домігся, пересиджуючи в Товтрах, того, що переповнений 
жаданням помсти і до Лупу, і до Тимоша князь Дмитро 
Вишневецький і за королівський, і за свій кошт найняв 
цілий полк рейтарів і допоміг Штефанові придбати 
коней, озброїтись і вернутися до повторного бою із 
Тимошем...

З частиною найнятих волохів та трансільванців під 
проводом Матвія Бассараба волоського вирушив Ште- 
фан-Георгіца із вапнякових Товтр і зненацька напав на 
розпорошене по постоях Тимошеве військо. Та козаки 
впереміш із молдаванами, хоч і з чималими втратами, 
перемогли його в першому наскокові на Ясси і погнали
ся в розпороші і легковажній певності до Сучави, де на 
них чекав у засідці, згораючи помстою, ображений Тимо- 
шів суперник Вишневецький.

Отам, у смертельному тяжкому побоїщі, вириваючись 
із пастки-оточення, козаки і молдавани були розбиті. 
Танас Болюк, Максим Гулак та сам Тиміш Хмель — 
смертельно поранені, а Носач і інші чільники. забиті. 
Козаки змагалися до темної ночі і таки вирвалися з каза
на, винісши мертвих і поранених, і на чолі з Гнатом Тур- 
люном зуміли ще й другого дня відбитися від Штефана та 
полковника Кондрацького, котрий очолював жовнірів та 
рейтарів...

Усі сім діб, домовлені для похорону полеглих у бою, 
то вовчицею скиглила, то ластівкою квилила у горі та лю
бові над догораючим у антоновім вогні мужем Розанда. 
Зигзицею над коханим зятем плакала теща, бурлив 
увесь Рашків риданнями і зойками, поки той вогонь па
лив Тимоша, а на восьму добу гетьманчук прийшов до 
себе, покликав слабим голосом Розанду, благально огля
нув її уже напівсвідомим поглядом і, не знайшовши в сой 
сили щось сказати, затих навіки... З Тимошем сконала
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надія народу в Україні, умер духом гетьман Богдан 
Хмельницький, його генеральна старшина і значна ча
стина козацтва... Ба й духовенство в крепі ходило і пра
вило молебні по усопших і убіенних...

Наступного дня, в дев’ятини, повів рештки розбитого 
козацького війська до Жванця, де за розрахунками мав 
бути уже гетьман, разом ізТимошем у домовині, сотник 
Гнат Турлюн. Не потрапив він, слава Богу, з рештою 
війська у засідку Вишневецького, а, розвідавши про неї 
заздалегідь, спритно обійшов її. Вишневецький і Кон- 
драцький постріляли свою розвідку.

Смерть Тимоша, тіло якого із-під Жванця було від
проваджено до Суботова, була передостаннім ударом 
в саме серце гетьманове. Вона приголомшила його, 
розчавила, зламала, онепритомнила й добила на пні. 
Відпровадивши останки сина, він ще якось кріпився, 
тамуючи біль, тим паче що король якраз наблизився 
до його редутів під Жванцем. Він ще знаходив у собі 
силу навіть втішатися для вигляду, коли татари на
решті понеслися зусібіч на польські когорти і 'гаки 
накрили їх, окільцювавши собою, як петлею-арканом, 
зустрівшись в тому кільці та спаявшись із коза
ками.

Знайшов гетьман силу втішатися, бо вивідці принесли 
йому віду-вістку, що Радзивілл не вирушив, як мав, із 
Литви на Київ тому, що цар і бояри-воєводи нарешті 
поставили своє загрозливе військо проти його ще тоді 
Смоленщини. Тішився, бо стояли вже тиждень навкруг 
ляського війська залізним кільцем приведені ним у дію 
потуги; бо козаки із засідок приводили до нього їхніх 
вивідців, бо стояли невиснажені для задуманого ним 
останнього довершення бою його запасні, резервні ко
горти; бо бідні оточенці спершу голодували, а вже за 
тиждень почали їсти звірину і конину і вимагати від 
короля здачі на милість та потроху в темні ночі тікати 
з першого, татарського, кільця в друге — козацьке; бо 
жовніри почали грабувати королівські та воєводські 
обози-табори; бо в оточеному польському скопищі поча
лися пошесті і смертельні міжусобиці та чвари; бо на
казний гетьман полковник Золотаренко розбив литовські 
полки в Стодолищі, в Рославлі і на Острі, і/огнавши їх 
за Монастирщину, Горки та аж за Дніпро в Голинки, 
Насплю та Рудню...

Тішився, бо з кожним днем, з кожною годиною, зда
валося йому, близилася ота віками виборювана в
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довголітній визвольній битві хвилина-сподіванка на свій 
державний устрій, на початок нового, навічно вивільне
ного з лабетів чужинців поспольного життя в омріяній 
і споєній мрією-волею Материзні.

Бачили вже ту хвилину і всі, хто був при гетьмані, 
бачив її і врешті скорився долі сам король, хоч і чекав 
ще чуда. Виділи те і татарські мурзи-воєводи, та й сам 
хан Іслам-Гірей, бо того не можна було не бачити, хоч 
би бути й сліпим...

Тішився гетьман, бо сконав перекинчик і прибічник 
шляхти у всіх потрактовках православний чільник 
Адам Кисіль! Тішився і з тієї втіхи, що в Корсуні повін
чався раптом (уже втретє за життя) з Ганною Золота- 
ренко. Весілля, правда, цього разу не було — ще не стара 
гетьманша була досить мудра — не дозволила. Хмель
ницький по тому одруженні мовби ожив, омолодився, 
хоч і став сивим як голуб...

Було з чого тішитися гетьманові на тому повороті 
історичної долі його народу, та незвідані, нерозгадані, 
незбагненні смертними путі Божі, як і людські на цій 
грішній землі. Як пекельний землетрус, як брилу з неба, 
як заступ сонця, принесли в табори трьох військ під Жва- 
нець меткі, верткі, швидкі і всюди пролазні посланці 
владик земних і, звичайно ж, постаралися розтрубити 
на зло всім тим, хто виборював під Жванцем свою ко
зацьку долю, вістку-віду про рішення московського Зем
ського собору зважити на давнє і ревне прохання гетьма
на Хмельницького і приєднати Україну до Московії-Русії, 
взяти, як зазначалося, в сутужний для неї час під свою 
державну руку.

І хан, тепер утретє, сказившись, осатанівши у злобі 
на гетьмана, на очах помінявся вмент і примусив 
ледь живого польського короля стати йому другом, 
а Хмельницького — підписати з ним мир і при
знати дійсними та вічними позаторічні Зборівські 
домови!..

Тішилися бояри і цар у Москві завбачливій своє
часності рішення Земського собору, ридав від радощів 
польський король, оживши із мертвих, а його воєводи 
і ксьондзи правили подячні меси за спасіння держави 
і корони... Оніміла від несподіванки Україна. Та лиш 
на час. По якімсь часі забродило хмелем, заграло бра
гою, виливаючись через край, козацьке ворохобство, 
особливо в Сірковому полку, із слобожанами і січови
ками.
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— Веди нас в Запороги! Побратими-слобожани, під 
гетьмана-перекинчика ми більше не підемо на згин! 
Хмельницький — царів припутень!.. Старшини в ньо
го — продайдуші! — не вгамувати було обуру... До
поміг чільцям в тому лише прихід ночі та авторитет 
Богуна і Сірка.

Підписувалася домова наспіх, без гетьмана і його стар
шин. Хан за спасіння корони взяв у короля ще сто тисяч 
злотих гарачу-викупу та домігся від свого порфірород
ного ляського брата — король зіп’явся від того на десяте 
небо і був несказанно щедрим! — дозволу брати стільки 
ясиру в польській Русинії, скільки хан захоче і зможе 
по путі додому.

Король ладен був віддати і всю Русинію ханові, тільки 
б вона не дісталася Москві, ненависній і вічно ворожій 
до Польщі. Оце і був момент, якого так довго чекав цар, 
виграючи війну без війни! Оце і був початок кінця 
козацьким надіям на незалежну державу! Початок 
кінця боротьби чотирьох сусідів за володіння Україною. 
Ходили чутки, поки стали і переконанням, що ота 
вістка із московського собору в отаку вирішальну для 
України мить була навмисне розіслана в три армії 
під Жванцем царськими вивідцями, щоб не допусти
ти перемоги бунтарів-козаків і татар над вінценосним 
королем, бо із убитим горем гетьманом легше було 
домовитися про приєднання його геть змученого довго
літніми війнами краю під виглядом самовряд у вальної 
автономії...

Ще лунали урочисто подячні меси і te deum Єзусу 
Крістусу та Пресвятій Матці Ченстоховській в поль
ському розбитому таборі, а король вже думав про 
сатисфакцію Хмельницькому та нові походи в Укра
їну, без якої Польща не мислила і життя свого на 
землі...

Жовкло листя на деревах, купчилися хмари в небі, 
ставали прохолодними ночі і ранки, всівалося росами 
павутиння бабиного літа, а над смертельно втомле
ними козацькими потугами кричали сови, пугали пу- 
гачі-погутькали, ключами пролітали гуси, качки і 
журавлі та табунами шпаки у вирій, а на полі бою 
злорадо викрикувало гайвороння. В тому чулася зну
щальна реготнява, збиткувальна глузь чорної, повій- 
ної долі, що глумилася на весь свій неймовірно вели
кий і злостивий рот із усіх, хто почував себе ошу
каним.
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Іван Сірко, як і кожний рядович чи чільник, що вижив 
у Жванецькому побоїщі, дивився на оте віщування птаст
ва забобонно і дякував долі, що живий і бачить над собою 
небо. В ньому ще животіла певність, що житиме і його 
рідний люд, позбавившись і татарського людоловства, 
і польського гніту та визиску. Про новий царсько-оприч
ний і тирано-деспотичний гніт, що тепер започинав іти 
до його народу-козаччини, як замінник обох попередніх, 
він не думав, обіцяли ж Україні автономію, самовряду
вання, вабило й те, що обидва народи — єдиновірці.

Правда, якимось надцятим чуттям він здогадувався: 
є в тих обіцянках щось сумнівне. То ж не так собі, з доб
рого дива, збіглі на Січ московити-холопи казали: «Цар 
і всякий духовний чи світський володар у цій державі 
є від анцихриста, а Никін — апостол від сатани. Його 
длані в крові пастви, слова гріховні й облудні, відправи — 
ті ж  вертепи...» Багато важило в тих сумнівах і те, що, як 
запевняли всі збіглі, ніхто із сусідів не збігав у Московію, 
як би йому прикро та тяжко не животілося вдома. Під
лила лою у вогонь і нова, несподівана для нього зустріч 
із давнім знайомим, якому беззастережно вірив.

Дізнався, що до донців у козацьких шерегах під час 
бою із ляхами прибився з кількома десятками охочеко- 
монних старочеркасців старий Тиміш Разя. Він встряв, 
пішовши на акорд, у бійку, де й був смертельно посі
чений...

Вечоріло, як Сірко в півтемках навідав недужого. Той, 
увесь, мов лялька, забандажований, напівсидів у повозі 
просто неба і був ніби якийсь покинутий і забутий. Гри
вастий його Гнідко, припнутий до полудрабка, смикав 
із-під його голови і пліч запашне сіно і час від часу тор
кався ніжними губами голови хворого, ніби ласкаючи 
свого старого господаря. Сірко ледве стримав у собі плач, 
забачивши Разю, бо його вигляд додав жалю до дотепе
рішнього внутрішнього відчаю...

Геть сивий, старанно вимитий і свіжопоголений, з пиш
ними, довгими вусами та оселедцем, хворий, забачивши 
перед собою Сірка, неймовірно оживився, втішився, по
веселів і заговорив, хоч сльози й світилися в його очах, 
а голос був слабким і хриплим:

— Спасибі! Ще жию, сину, і не думай — ще топтати
му ряст. Я як той дуб-довговік! Хай кирпата не надіється! 
Батько дожили до завосьми десятків і мені веліли того
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триматися,— і, зауваживши, що Сірко співчутливо ди
виться на його голову, додав: — А шишаків набили мені 
і порубали належно, бо схотів, дурень, на старості по
бачити рідний люд і край на власновіч, а воно краще 
було б не бачити його, бо знову що не панек, то і гетьма- 
нек,— спинився він перепочити, зітхнувши.— Наслу
хався, начувся, набачився, кажу, і в путі, і тут того лиха 
людського, тих зловісних пожежищ, убогих каруц, бинд, 
візків та волоків викітських, скринь, що повняться в Чи
гирині чужим добром і гараздами. Нестерпна журба 
всюди й болісті, розор та плюндрування!.. Виною тому 
і хан, і лях, і цар. Немає на них, посіпак, небесної сили, 
а найпаче на Інаєтку отого! То ви, січовики, переховали 
його тоді на свою голову. Маєте тепер, негляди! Довада- 
досада пече мене більше ран оцих, що ви всі сліпі й темні! 
Боже, освіти нас, рабів твоїх, перед усім миром і світом 
тямущістю, добротою, хоробрістю, лицарством, красо
тою, любощами, а основне — згуртованим спаєм та 
стійкістю перед зажерливими сусідами!..— захрестився 
він.

Що довше говорив старий Разя, то більше нарікав на 
всіх і все, розпалювався, шаленів, задихаючись, аж спи
нити його було годі.

— Був у Чигирині — і в місті, і в діброві, і в палаці- 
фортеці та голубостінному соборі, і на собороуспінному 
майдані та на ринку. А що бачив? Як в отих Вавілонах 
ліпота там, а в журбі-докуці все, бо ледь жиє робітний 
і рукомесний, та й посполитий люд, а ошатаному та мош- 
нопадному не до них за зисками та нажитками,— скоти
лася в нього сльоза.

— Кажуть, що отаман Донського круга Корній чогось 
до гетьмана прибився, а перед тим довго гостив на Січі,— 
хотів поміняти розмову Сірко.

— Знайшов кого приймати гетьман,— ніби чекав 
отієї розмови Тиміш Разя.— Зглядця він боярський, ви
відач та дознавач царський, перескочка-блоха він! — аж 
сплюнув осерджено хворий.— Покійний його батько, 
царство душі його, Лукіян Ходня, земляк мій з Чернігів
щини, з полку в Острі,— ото був козак, а цей — недолю
док, хоч і кум мені,— скривився від болю хворий, на мить 
притихнувши.— Так запанів, так носа задер,— уже 
згодом, пересиливши біль, заговорив він,— хитрість 
зробив собі іконою, з боярами лишається, на московський 
кшталт пише себе всюди Лукіяновим, а головне — збив 
собі Малий круг зі сватів та кумів всіляких, крутіями,
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підлизами і хапугами обставився, такими, як і сам, і не 
токмо в станиці Старочеркаській, а й у Земському соборі 
в Москві. На посопщів-сіром, на викітців як на розбій- 
ників-мордирців дивиться. А де їм, нещасним, подітися? 
До татар на ринки хіба чи на каторги йти?! Одне слово, 
гемон він — г більше ніхто! — схлипнув хворий, раптом 
змовкнувши і скривившись.

— Що з нами буде, батьку, як думаєте? — вирвалося 
у Сірка, як лице хворого розправилося.

— А що буде,— аж лоб наморщився у Разі.— По ото
му рішенні Земського собору, під боярський чобіт поволі, 
видно по всьому, ляже і наш, і ваш народ робучий та 
волеохочий, а старшини — воєводами, як ото Ходня, на
звуть себе. А бояри так надінуть гамулець руками покру- 
чів, що дарма буде й брикатися: хоч би й хотів, то не 
писнеш! Ляже в нужді люд, хвалячи на весь рот царя- 
батюшку з царятами та боярами. На Дону вже видно, 
куди воно йде. Круг, хоч ніби й вольний, а все в ньому 
«гостить» якийсь наглядач пихатий, яко дорогий друг 
козацтва. Такими ж п’явками вони обсядуть і вас, і вашо
го сліпого гетьмана. І всі ото дивляться, аби щось поцу
пити, як погано лежить, обурюються, що в тебе є, а в них 
немає. Жадоби більші за очі-баньки та роти мають, і кож
ний до нас уже, ніби додому, прибуває,— примовк він 
пригадливо.— А цар, як той гарцівник коні, соколів, ка
жуть, мордує. Звісно, гаспид гаспидом. Якось голодно та 
тісно стало людові жити на землі, ніби й стати ніде... 
Ой, гостець мене напав і прямо роз’їдає суглоби і масла
ки, спасу немає від нього! — поскаржився хворий, цмо
каючи і змочуючи губи.

Сірко відмовчувався, всього лиш думав чи не мав чого 
сказати.

— І невже таки справді Богдан-Зиновій під царя по
веде народ? — ніби збудився по мовчанці Разя.— В царя 
ж там на Москві люті злодійства! Ото кінець вже буде 
і волі, і всьому! Лінію ж і Ромодан-князь, і Мещер
ський — перекинчики-бояри — переносять знову аж у 
Калитву, чувати, і в Россош, остроги-глибиці ставлять 
мерщій, привласнюючи і наші, і калмицькі-ойротські 
пасовиська, і нема кому спинити їх, окаянних! — кипів 
старий Разя гнівом.— Натягни-но мені, Іванку, линтваря 
оцього вовчужного на груди, бо щось похолодніло,— 
скривився поранений.— Он, бачиш, і Семизорний Віз 
уже показався, щербаті зорі заблискали. Ніч-бо яка 
надходить! Боженьку, твоя воля! Що воно тільки буде?!
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Тримайтеся козацьких вольностей, сину, виборюйте їх, 
ні на кого не надіючись, домагайтеся виборності привідців 
більшістю поспольства та свято шануйте виборність як 
поконну і не допускайте, скільки сили у вас буде, Малих 
кругів чи й отих рад старших та знатніших чільницьких, 
які силяться і пнуться прибрати до рук владу та поділити 
її зі шляхтою або боярами... Живіть з любов’ю до землі 
і люду, як до матері своєї, боріться, скільки є й буде сили, 
за ріднизну, за братів та сестер, бо зганьблять і затоп
чуть і робітне поспольство наше в натурі, і волелюбне 
козацтво оті чужинці з поміччю перекинчиків-старшин...

— Спасибі, батьку, за раду щиру. Буду дотримувати
ся свято. А тепер піду вже. Спочивайте та будьте здоро
ві,— став прощатися Сірко, зрозумівши, що не жилець 
уже старий Тиміш Разя, хоч і не хоче того визнати.

Ідучи від повоза Разі і осмученим, і обраділим від теп
лої і по-батьківськи рідної зустрічі зі старим, що на мить 
затулила собою і смерть Тимоша Хмеля, і надаремні 
втрати в Збаражі, і оте вичікувально-роковане рішення 
Земського собору, Сірко був повний враженнями, зо н и  
в ньому сплуталися, ставши жмутком, клубком і в тямку, 
і в єстві...

Невільно згадав і батька Дмитра, і вітчима Корнія, 
яким не віддавав досі належної уваги і шани, як і пер
шому названому його спасителеві в Мерефі — Криво- 
шапці-Гунді. Було йому шкода їх: і всіх разом, і кожного 
зокрема, навіть дружини Софії, матері Домни, ївги, 
мачухи Мотрі чомусь жалко зробилося, як ніколи досі...

Влігшись на вовчугу на сіні, приготованім джурою 
Лйвріном Гуком на повозі посеред батови, Сірко ще був 
під враженням усього, що сталося. Він відганяв оті гри
зоти, а вони лізли в голову, крутилися перед очима, тере
били душу і тіло і не давали заснути.

15
По другій Зборівській угоді в козацькому таборі були 

й такі, що тішилися із замирення, але значна більшість 
гризла уста в гризоті і ладна була гризти й лікті від 
досади, обливаючи серця кривавими сльозами, відкрито 
нарікала на гетьмана, грозила чи лементувдла, і ясно 
було, що силоміць впроваджувана лінія не перемогла б, 
коли б угода вирішувалася загальними козацькими 
і старшинськими голосами. Ненавистю буяла більшість 
не лише до зрадника хана, а й до царя та бояр, які
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навмисними діями спричинили ханову зраду, завбачливо 
розповсюдивши свої рішення якраз тоді, коли вони були 
на смертельну шкоду козакам. Багатьом чільцям та й 
окремим козакам було зрозуміло, що гетьман попав 
у сильця-лещата та сіті боярства і вибратися з них вже 
не зможе. Для задоволення своєї пихатої зарозумілості 
та дутої престижності він піде поволі на знищення не
слухів-чільців і духовників, як єретиків.

Особливо різко виступили проти майбутнього при
єднання Запорозька Січ на чолі із кошовим Павлом Го
моном, писарем Дем’яиом Барабашем та наказним обоз
ним Іванцем Брюхом, митрополит Київський Сильвестр 
Косов та архімандрит Йосип Тризна. Представники 
духовенства і в ставку гетьмана, і на Січ відпровадили 
спішно своїх посланців з реляціями проти «будь-якого 
спілкування з московитами», хоч дотепер пасивно і під
тримували реформатора Никона.

Здивував гетьмана його довірений Данило Грек, який 
досі, хоч і був гречанином, спілкувався із московськими 
воєводами, як їхній дознавач при гетьмані, і перепису
вався з усіма високими дворами сусідів Гетьманщини. Він 
навіть застерегу зробив гетьманові і генеральній стар
шині, що домагання дружби з царем і оте рішення собору 
є «втягненням четвертого двору в змаги за Україну!..»

Відвідав гетьмана після ісходу і Йосип Тукальський- 
Нелюбович із застереженнями Косова і Тризци та своїми 
власними, пославшись на те, що «Московія розірве спай 
і братство церкви, пастви і війська козацького, започат
кованого ще Сагайдачним і Яцьком Неродичем-Бородав- 
кою, які вели козацькі війська до перемоги над ляхами 
і дали можливість створити Гетьманщину як державу».

Досі відносно дружний гетьманів табір із-за отого рі
шення розділився, розроївся, хоч і не розпався ще. На 
спішно зібраній гетьманом раді старшин — диспозиторів 
справ військових — Хмельницький ознайомив присутніх 
з попередніми умовами царя, згідно з якими Україна, 
як Малорусія, мала лишитися васальною самоврядною 
автономією на зразок Молдови, Волощини, Угорщини 
під султаном, а старшини, по вибору їх козаками, будуть 
прирівняні в станах до бояр і воєвод рангових.

На раді про поспольство на волостях, про міщан та 
рукомесних людей ніхто вже і не згадував, розуміючи, 
мабуть, що вільним мріям їхнім прийшов кінець. Може, 
саме тому полковницьких пірначів при голосуванні за 
гетьманову пропозицію піднялося геть мало. На його
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здивування, їх було рівно стільки ж, як і за піддания під 
опіку-курацію султана. Особливо активно себе виказував 
молодий чигиринський і наказний паволоцький полков
ник Дорошенко, аж Богдан мусив прикрикнути на нього 
в роздратуванні.

Рада проходила бурхливо і вимагала від кожного із 
присутніх виказати власну думку про те, як жити Геть
манщині в майбутньому. Не промовчав і Сірко, застеріг
ша присутніх, що Запорозька Січ негайно виділиться 
в окрему, нікому не підвладну державу, якщо Гетьман
щина шукатиме прихисток в будь-яком}7 високому дворі, 
навіть свейському.

Сірка палко підтримав вінницький полковник Іван 
Богун.

— Земля наша стане ще більшим побоїщем для сусі
дів! — кричав він на раді.

Гетьман ще і ще раз втовкмачував і роз’яснював, умов
ляв і сперечався, обіцяв і запевняв, що Україна і її люд 
житимуть при царі «всея Русії» не гірше, а краще, аніж 
при польському королі, звільнивши і решту русинських 
земель від Польщі, Литви і навіть від ханських та султан
ських пашаликів. Кінчилася рада тим, що якийсь час 
старшини будуть роздумувати, ураховуючи наступні 
події і поведінку сусідніх дворів...

Ще роздавались гетьмановими супліками гроші із його 
гамзи-казни «на утримання військові і рангові, на кошт 
і жолд, господарчі видатки і скрути», що практикувалося 
по закінченні кожної вікторії; ще Хмельницький утішав 
себе сердечними листами Юрія-Григора Унковського, що 
лестив гетьманові описом його величі; ще король поль
ський, приходячи до себе після поразки і розгрому, лише 
вирушав з-під Жванця, а хан турлив кількатисячний 
ясир русинський, відхлинувши ордою в степи; ще Іван 
Богун вінницький, явно ігноруючи оті посули на ранги, 
ішов зі своєю свитою в Помежжя, йому услід в Умань — 
Глух, в Кальник — Федоренко, у Корсунь — Лука Мози- 
ря, в Прилуки — Давидів брат Тиміш Носач, у Ніжин, 
як наказний гетьман,— Іван Золотаренко разом із обда
рованим гетьманом щедро, не знати й за що, другим Іва
ном, Богуном, Новгород-сіверським і стародубським... 
Усе ще було як колись, не було лиш колишньої одностай
ності буяння духу людського. Сум і непевність заполони
ли серця.

Відпровадивши охочекомонників із придбаними у вік
торії кіньми та батовами до Дзиковського і на Дон,
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а зібраний полк ворохобців — у Стародуб, пішов у непев
ності, гукнувши запорожців і нових охочекомонців, і Сір
ко на Січ, лишивши гетьмана під Жваицем з рештою 
війська, що також збирався правитися разом із Я ким ом 
Сомком до Переяслава на роковану і невідхильну зустріч 
із царськими боярами для «правних потрактувань», 
а фактично — для віддачі без бою України в «самоврядну 
підлеж всея Русії»...

Штапувала осінь собі на смерть чарівну льолю. Диви
лося, мов із-під кучматих брів, примруженим і осудливим 
оком на довгу валку пішців, кіннотників і батових Сірко
вого війська, що розтяглося впростяж покрученим змієм, 
поосінне тьмяне сонце, ховаючись у хмарах. Шматувався 
в душі, аж стинаючись і корчачись від болю, Сірко, 
і вперше за кілька літ по-людськи плакав рубнутий в бою 
по лобі Велес, аж у вершника серце краялося від його 
чистих і великих сліз, що стікали мокрою доріжкою.

Рухалися забарно, хоч і спішили ніби, поки земля не 
взялася голощиком-ожследдю. І військо, і батови в отому 
ланцюзі то на горби виходили, то в долини спускалися, 
ламаючи стрій. Ранками вирушали, як ще туман запина
лом вкривав землю, лише глягою-кис ляком із сухарями 
чи грулею-ріпою підкріпившись. Співали натужні рипи 
возів, копит і ніг у путі...

А за Вінницею, де Сірко ще раз зустрівся в смуті із 
Богуном та Федоренком, його валку догнав гетьманів 
посильний з листом, якого треба було передати кошовому 
Січі Павлові Гомонові та «старшому і меншому Війська 
Запорозького посполитству». Хмельницький власноручно 
писав у тому листі, якого перечитав Сіркові його джура 
Лаврін Гук, таке: «Відпускаємо до Вас Військо Ваше 
низове Запорозьке, яке Ви щоліта в усі мимошедші роки 
і тепер присилали на наше бажання для потреб звитяж
них проти неприятеля нашого — короля польського, і за 
оті присилки Ваші оного мененого війська веле дякуючи, 
наперед про отаку ж добру приязнь до нас пильно про
симо...»

Іван Сірко ждав від посильного якихось додаткових 
новіш для себе особисто, але той оперезав коня карбачем 
і понісся назад, ніби втікаючи, поки й зник у далечі. Вночі, 
на привалі, обидва Івани — і Сірко, і Богун — розпалю
ючи пристрасті, лишились непримиренними в думці про 
якесь приєднання України до будь-кого, хоч і визнавали, 
що рідний люд у війнах на третину зменшився, а нужди 
його, вичерпавши сили, збільшилися. Обидва в душах
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плакали за Тимошем Хмелем і проклинали хана га стар- 
шин-крутіїв і перекинчиків, покладаючи надії на Золота- 
ренка, Дорошенка, Сомка, Лисовця, Томиленка і інших, 
як і на спай Січі із волостю, представниками яких вони 
були загальновизнаними...

В дорозі різко помінялася погода. Спершу подуло си
рим і холодним вітром, а однієї ночі випав сніг, на ранок 
вдарив мороз, хоч до Михайла Архангела було ще чимало 
часу. Довелося поміняти в Черкасах вози в батових на 
сани, купити за полковий кошт трохи одягу: свит, кожу
хів, кирей, чобіт, шапок, хусток, коців для людей і кін
ських попон, залишити недужих і тяжкопоранених.

Дні коротшали, тому було вирішено правитися з рана 
і допізна. Одного дня, правда, того не дотрималися: зупи
нилися по обіді в містечку Боровиці, бо Сірко звелів ку
пити борошна на мамалигу, затірку і лемішку і забажав 
побачити здавна знайоме йому місто. Нагадало йому 
про себе оте нещасне втікання з-під Мошнів зі славним 
Павлюком-Бутом по Кумейках. Щоправда, Боровиця 
тепер була далеко не та. Розрослася, розбудувалася аж 
ген-ген так, що й не пізнати. Довгенько стояв усамітнено 
над урочищем і геть замерзлою річечкою Гречанкою. 
Проскакав над осипищем, від сліз не бачачи дороги, 
через вимерзле джерельце річки Боровички, де були 
колись козацькі редути, і вернувся до полку, як уже смер
кало і в таборі смажилося на вертелах кілька сайгаків- 
кізок та у здоровенних казанах-таганах і катрягах вари
лася саламаха...

Довга, марудна і клопітлива путь потроху вивіювала 
із Сіркової душі злобу на гетьмана, на себе і на польсько
го короля та переносила її, перемішуючи, подвоюючи, 
на хана і вперше — на царя та бояр. І тоді, розпалившись 
у муках і болістях, він місця собі не знаходив, пригаду
ючи діда й бабу, батька й матір та всю родину.

«Як жити народові між отакими сусідами? — питав 
себе, не бачачи просвітку.— 3 ляхами неможливо, 
з татарами і турками — й поготів, з московитами...— 
аж спинився, бо згадав, як писала йому кума Явдоха: 
«А цар, бояри та воєводи, як і святі отці з іншими посі
паками, користаючи з безвиході наших людей, манять 
їх в оті забісся слобідські, в оті верші хррстом та брат- 
ністю, самоврядуваннями, відгороджуючи тим свій люд 
від ногаїв, вербунками зманюють в Тор на солониці, 
і ніхто вже звідти не вертається навіть каліками, бо 
остроги кругом ловлять збіглих і закатовують... Будують
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тепер їх повсюдно, та такі, кажуть, що через них і .до 
ногаїв не втечеш...»

Мука в дорозі ще підсилилася, коли в путі дізнався, 
що людолови знову побрали неймовірно численні ясири, 
а села і містечка спалили.

«Ну й сусідір поселила нам чорна доля! І за який же 
то гріх? — стискав у грудях невимовний біль.— Боже! 
За що така кара люду нашому?! Чим ми прогнівили тебе, 
нещасні?!»

Тріщала, лопалася крига на Дніпрі, довколи лежаЛи 
накриті білими снігами та морозним мороком інею. Доро
ги вже не було, обізнані козаки вели армію навпрошки, 
хто в задумі і розпачі, а хто в жартах і вимислах, полег
шуючи собі і побратимам путь.

16
Найперше, що побачили, наближаючись до Січі, прибу

лі, це перетягання ватагами козаків підсіченого оситняку 
й очерету. Буйнорослі, вони завжди були і ошатненням 
та одашенням куренів, куховарень, стаєнь та інших буді
вель, і постійним матеріалом для поплавних куликів під 
чайки й човни, для хідників у куренях та наметах, для 
підстилів-матраців на нари, для виготовлення кошиків, 
кошелів, затинів перед вершами і нарешті — паливом 
в зимі. Отож, заготовляли їх в Січі цілі гори, легко збива- 
ючи-стинаючи окісками на придніпровій кризі, поки ще 
не навіювала зима снігу...

Одразу ж, як обози і загони заїхали в ледь засніжений 
двір, при зустрічі із чільниками і самим кошовим, Павлом 
Гомоном, Сірко вияснив, що ні сіна та збіжного оброку 
для пригнаних коней, ні харчу для козаків-прибульців 
у Коші достатньо не буде. Засмутило те приїздців, проте 
в Січі спішно палилися груби в охололих порожніх куре
нях, готувалася саламаха і затірка для них, промерзлих, 
стомлених і голодних. Кошовим Павлом Гомоном, скупим 
і скнаруватим, був навіть виділений кадубок оковитої — 
«для зігріву душ прийшлих». Все те трохи облегшило 
смуту і виснагу прихідців, а запашні постелі в теплих 
куренях після рибної юшки, саламахи та зігріву приспа
ли войовників як годиться...

Того ж тижня Сірко, порадившись із Гомоном, мусив 
спровадити табуни коней у великолузькі села: Ушкалку, 
Хутір, Грушівку, Кут, Покровське, Перевізну Балку, 
Капулівку — чи на спольщинний утримок, чи й на дворо
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вий-обійстяний — з умовою доглянути двох коней за 
третього. З кіньми таким чином скруту було розв’язано. 
Пішли на села як підсусідки й охочекомонні люди, від
пустили й деяких козаків, в тім числі й звідних Сіркових 
братів, і лише джура Лаврик Гук, як не рвався, як не 
намагався податися до своєї коханої Настки, полишити 
Сірка не зміг.

Приправлені батови-обози: майно, зброю і збрую та 
гроші-кошт — Сірко передав за звичаєм, на велику ра
дість старшим та знатнішим у Коші, скарбникові-гамаза- 
никові. Приведені ним козаки і покозаченьці були вже 
в компутних сотнях, жили в спорожнілих ще з пізньої 
осені куренях, крім тих, що пішли у села і зимівники 
на захарчні підробітки, Сірко ж, хоч і знакомитий, 
лишився звичайним рядовичем без певного поки що при
значення.

Він не нарікав, не ремствував, бо не пнувся до вряду- 
вання. Шанували його тут за значні воєнні сукцеси на 
заздрість деяким із старшого й меншого поспольства 
у Війську низовому, середньому і верхньому Запорозько
му. Однак шана та не приносила йому радості, бо чувся 
обманутим разом із гетьманом та його генеральними 
чільцями.

Якось цілий вечір, як уже все увійшло в озвичені колії, 
кошовий і січова старшина, як воду в сухий пісок ллючи, 
пили разом із Сірком оковиту, ніби запиваючи неписану 
угоду на невідоме подальше. Розсівшись за великими 
тесовими дельованими столами, вони розпитували його, 
«герцера», про бої і сутички, про смерть Тимоша, про 
Розанду та Сучавський замок-палац, про події під Жван- 
цем та третю зраду хана, поволі судячи, гудячи й радячи 
йому щось своє, сперечаючись і доводячи. Сірко «доймив- 
ся» і зрозумів, що немає більшого і небезпечнішого во
рога в гетьмана Богдана за січовиків.

Він, за своїм звичаєм, не судив і не виправдовував 
Хмельницького ні за його потрактовки із воєводою Іваном 
Кобильським та Зам’ятнею Леонтьєвим через Григора 
Климова, що започалися ще по Корсунськім розгромі 
ляхів у Мошнах і Черкасах, ні за їхній кінець у Переяс
лаві, хоч і був у душі проти багатьох його і тодішніх, 
і теперішніх дій.

Січові ж чільники не стримувались, крім писаря Дем’я- 
на Барабаша, і говорили все недвозначно, прямо і різко, 
проклинаючи гетьмана, а воєвод обзиваючи перекинчи
ками і наймитами. Особливо нарікали вони на останні
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події, знали-бо вже і про посилку Данила Грека у свей- 
ське королівство, і про приїзд до Богдана у Переяслав 
нових послів із Москви — дворянина Артамона Матве
ева, стольників Федька Ладиженського та Родіона Стре
шнева, дяка Бредіхіна та піддячого Фоміна на вивідки 
і підготовку гетьмана і генеральних старшин та знатних 
до доброхітної клятви та присяги російському вінценос
цеві на Євангелії...

Знали вони і про розсипку крулем відозви до всього 
українського поспольства, духовенства і козаків, в якій 
мова йшла про триєдину державу під скіпетром польської 
корони, і в тій державі, запевняв він, Україна буде зрівня
на в правах із Польщею та Литвою. Знали і про приїзд 
і других посланців царя в особі тверського боярина та 
наглядача Василя Бутурліна і муромського окольничого 
та намісника Івана Алфьорова з думним дяком Л аріоном 
Лопухіним і цілим десятком стольників та сотників, 
одним стряпчим-кухарем, чотирма дворянами-вивід- 
цями, двома товмачами йДвомастами стрільців.

Знали і про те, що цар порізав зносини зі Стамбулом, 
а на хана напав удар від Богданових дій. Властиво, з їх
ньої мови виходило, що не цар, а, навпаки, султан порвав 
зносини з царем, хоч мав із ним домову не присвоювати 
України та не приєднувати її взаємно обома царства
ми до своїх територій. Вони були переконані, що ота 
«ураза» і хана, і султана та короля є причиною наїзду 
царських послів і стрільців у Переяслав кувати залізо, 
поки гаряче...

Із отих застільних п’яних розмов Іван Сірко за вечір 
зрозумів, що Січ не простить Богданові його зносин із 
Москвою. Січові старшини знали навіть про те, що отих 
других московських посланців зустрічав під Переясла
вом полковник Павло Тетеря із сотниками, отаманами 
та шестистами козаків при накрах і литаврах. Тетерю 
вони особливо не любили, як крулівського підісланника 
і зглядцю. Павлик, із їхніх слів, виголошував вівати за
йдам, що заглушалися сальвами та пострілами із стрі
лецьких рушниць-цівок. А вже у Переяславі царських 
слів зустрічало духовенство на чолі із протоієреєм Гри
горієм, соборним екзархом, який, не послухавшись зверх- 
ника-митрополита Сильвестра, благословив посланців 
святою хрещеною водою і виголосив молитву за здоров’я 
і довголіття самодержця-царя, цариці та царедворців.

«Потопчуть заповіді Божі і в нас, створять і в нас світ
ських тиранних кумирів, без яких не можуть жити»,—
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запевняли запорозькі вивідники, бо знали вони навіть, як 
і скільки дзвонили соборні дзвони Успіння Святої Бого
родиці, заки процесія ішла до міста, та що перед послами 
урочисто несли ікону Спасителя, а Богдан не міг — сам 
Бог не допустив! — переїхати гуди із Ржищева тонкою 
кригою.

Сірко дивувався, що старшини в Коші були добре обіз
нані з подіями у Молдові і Волохії, бо відали і про те, 
що Тиміш Хмель «відійшов у світ божий» на руках у за
коханої в нього тещі, а Гелена — любка Богдана і 
Крайз — скарбник-наглядця не встигли отруїти Хмель
ницького, бо отаман Капуста і покійний Тиміш їх за 
кілька дзигарових годин випередили. Добре, видно, нюш
кували в гетьмана запорозькі розвідники!..

Мудрим і в'юнким здався Сіркові Павло Гомон, бо 
поволі й неквапно, пересипаючи мову жартами, зважував 
слова в роздумах і висловах: одне ніби за гетьмана ска
же, друге проти нього поверне: «Оте і те — добре, а оте 
й те — зле вчинив пай Богдан».— «Розумна кума — як 
мірка пшона, а що говорить, як бракне й зварить?» — 
«Тепер і протоієрей Григор, і Тетеря, і Сахнович, і інші 
переяславці, побачивши, з ким мають справу, будуть 
найзапеклішими ворогами царя навселіта»,— передрікав 
Гомон насамкінець.

«Гелена не отруїла його, то ці отруять неодмінно, щоб 
пишно схоронити і, хвалячи покійника, від його імені 
загнуздувати і уярмлювати наше поспольство, як і своє. 
Царі московські так уже робили і в Псковській та Новго
родській, і в Мещерських та інших сусідських землях, 
як і в ханствах Казанському та Астраханському. Вони 
невситимі в з аг арбах, бо з того лише живуть на світі 
грішному»,— ніби про себе говорив він.

— Добра не буде ні від царя, ні від бояр, бо всі наші 
слобідські викоти і осади та всі дотепер нічиї займанщи- 
ни вони спішно обставляють, яко з покону свої. А де ви
дано, щоб козаки комусь були підлеглими?! Де, пита
ється? — обурювався Гомон.

Він по-своєму ненавидів, як зрозумів Сірко, і царя 
з боярами та воєводами, і гетьмана, його писаря та всіх 
«генеральних», лише на нього, Сірка, та ще кількох стар
шин, начувшись про них чимало доброго, дивився з по
дивом та незрозумілістю, як на диваків. «Ось хоча б і 
ти,— кивав на Сірка,— воював заповзято, як пардус, і на 
тобі — кинув усе і безмаєтно подався на Січ, а тут віддав 
і решту!..»

m



Коли ж до тих роздумів-нарікань докинув слово обоз
ний Іванець Брюх, став притишено доводити, що гетьман 
повернув не туди, куди спершу всіх кликав, у Сірка рап
том майнула думка-здогадка, що оцей Іванець Брюх 
і є у Січі гетьмановим дознавачем самим першим, бо 
звідки гетьман відає, що робиться в Січі, а Гомон та Бара
бані — що твориться коло гетьмана?

— Ти, пане Іванцю, даруй, тільки зі своєї каланчі 
дивишся,— заперечив Брюхові Павло Гомон, заїдаючи 
випите.— Хіба ми не завдяки панові Богданові відірва
лися геть від ляхів і за віцем короля навіть рівні і їм, 
і литвинам?

Запанувала гнітюча тиша, бо Брюх промовчав.
— Ми всі по-своєму мудрі,— перервав мовчанку Сір

ко, звертаючись до Гомона, а дивлячись на ІванцЯ, бо 
багато почув правди у словах обозного.— А тобі ж тієї 
мудрості, вашець, чимало додав і сам пан гетьман за час 
твого джурування в нього, то, може, краще було б твоїй 
милості мати цноту до свого зверхника-навчителя і зем
ляка та помовчати? — подивився він неприязно палючим 
поглядом на блудливого та слизького в мові, як знав ще 
раніше, застільника. Сірко певне знав, що все, за цим 
столом сказане, буде відоме і гетьманові, і Капусті, може, 
й саме через Брюха.

— Якої мудрості? ІЦо, в мене своєї немає?!— мов 
обпечений, схопився Брюх.— Слугуй і далі йому, будь, 
як мовиш, цнотливим у відповідь на те, що й сам оду
рений і одурених запорозьких черкасів повів тоді 
у Жовтоводи та Корсунь здобувати йому, самолюб
цеві, гетьманство та повійну ляшку-отруйницю і до- 
знавачку. Пан Капуста, хоч і який ото, а зразу її, як 
знаю, підозрював, не кажучи вже про Тимоша-покій- 
ника.

— Ти, пане Іванцю, за своїм великим носом, крім 
крамоли, нічого в гетьманові не розгледів,— докорив 
Сірко Брюхові.— А при біді зразу втік на далеку від 
змаг Січ, хоч мусів би стати в пекло бойовищ.

— Я не бажав рідний люд вести в смертельний бій 
за велику гетьманову пиху, як не хочу оцієї віддачі тепер 
в царську неволю,— відповів ворожістю Брюх, ледь стри
муючи себе від образи.

— Всі ми смертні, Брюху, а люд наш — вічний, отож 
і смертний бій отой на більше та на довше потрібний 
був людові, а не гетьманові,— підвищив голос і Сірко, 
відчуваючи Брюхову нещирість.
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— Ну-ну,— встряв у суперечку Павло Гомон,— до
сить вам сперечатися! Наробили похибок і ми, Іваїщю, 
з січовиками досить, і волость. Ліс рубають — тріски 
летять, і годі вам розгардіяшу вати, особливо тобі, обоз
ний! — подивився осудливо на Іванця кошовий.— Бла
жен той, хто вірує, сказано, то будемо уповати на віру...

Знову запанувала незручна мовчанка. За димом від 
курив вже ледь видно було присутніх. Барабаш неспіхом 
поправив гнотики на свічках, поплямкав заклопотано 
і присів знову, потираючи руку об руку, ніби гріючи їх.

— Пам’ятаю, ти тут на Січі був незбореним характер
ником,— скривив уста в усмішці Брюх.— Я це до того,— 
побачив він у Сіркових очах здивування,— що, може б, 
ми ради святої неділі та поминок по убієнних спробу
вали поборотися на майдані взавтра, як не боїшся? Мо
горич із переможеного, а заїдки, гадаю, пан Павло 
дозволить підкинути за січовий кошт, як натякав 
учора.

Сірко зрозумів підступність старшини і обозного. Він 
якийсь час вагався і зважував, як повестися. В голові, 
хоч і охмеленій, пронеслася думка, що і в разі згоди, 
і навіть у разі переваги над Брюхом, він вже не буде 
полковником войськовим чи характерником в очах ту
тешніх сіром-нетяг та старшини, бо, поборовшись, стане 
простим рядовичем, а коли не переможе, то буде ще й 
зганьблений. Майнуло переконання, що Гомон і Барабаш 
придумали те заздалегідь, щоб в очах січовиків оту 
військовість зняти із прибульця. Отож, не допускаючи 
й натяку на якусь боязнь, він, повагавшись для годиться, 
байдуже відповів:

— Як ти, пане Іванцю, аж так хочеш, то що ж — 
спробуємо побавити козацтво, але могорич мусить бути 
і для всього нетязтва тутешнього, а не лише для чільців.

— Оце по-нашому! Оце оказія! Оце ривалі-суперни- 
ки! — вигукнув Яків Барабаш захопливо.— Оце затія, 
бий його нечиста сила! — потер він руку об руку.

Присутні обважніло і непевно підвелися на ноги, ио- 
випорожнювали через силу михайлшш-поставці і поволі, 
дякуючи кошовому, посунули в двері. Добре підпилий 
і геть зморений, пішов спати й Сірко із курінним 
Васюрою Вареницею в його курінь, де вже цочував по 
приїзді сюди кільканадцять ночей на запашній постелі- 
вистілку із сіна. За лічені хвилини роздягшись та, за 
звичкою, чепурно склавши обік себе одіж, влігшись у 
постіль, він поринув у благодатний глибокий сон.
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У глибокому сні він не почув, як скрадливо хтось 
зайшов до нього у пригородок, як обережно, навпомацки 
і навшпинячки підкрався до його одягу, як вовтузився 
під рівномірне хропіння господаря, підрізаючи ширінки 
в обох штанях і в чистих підштаниках та як острашливо, 
поскладавши наспіх одіж на своє місце, вийшов у нічну 
темінь.

А вдругодень, коли Сірко, пропустивши молебень по 
убієнних і жалобу, відсипався, Лаврін Гук став його 
настирливо будити, аж Сірко здивувався, прокинувшись.

— Що сталося?!
— Кличуть вас, пане полковнику, в дворище козаки 

і старшини на якусь вибаву-боршо,— пояснив у роз- 
губі джура.— Регочуть, що ви нібито злякалися і боїтеся 
йти, то я осмілився розбудити,— не знав до пуття Гук, 
добре чи зле він учинив.

— Гукни! Скажи товариству, що я вже одягаюсь,— 
наказав Сірко, згадавши вчорашній підступний виклик 
Брюха. Труснувши тяжкою головою, він швидко звівся, 
одягнув чисті штани, білизну, озувся в нові шкапові, 
змазані шмиром чоботи і, протерши зволоженим рушни
ком лице та накинувши на плечі наопашки кунтуша, 
вийшов із куреня. Зупинившись на порозі, він оглянув 
неквапом чималу купу старшин і козацтва на бугрищі.

«Доведеться боротися»,— майнула думка, і він напра
вився до ожвавлеиого його появою гурту. Привітавшись 
поклоном та поздоровивши натовп зі святою неділею, 
Сірко кинув свого кунтуша на руки курінного Джере- 
лівського куреня Івана Стягайла, зійшов на пагорбок, 
окремо вітаючись із присутніми старшинами і насам
кінець із Іваицем Брюхом, який красувався і вишуканим 
одягом, і викличною лукавою веселістю.

За велінням кошового, юрба старших і молодших чіль- 
ників відійшла із пагорбка до навколишнього товпища, 
яке непомірно обростало цікавими до розваг. Сірко та 
Брюх врешті залишилися сам на сам, добре видні зві
дусіль присутнім.

В козацьких традиціях розваг борня, як правило, не 
обумовлювалася чимось, була довільною, але беззброй
ною, з необмеженням методів і прийомів, хоч би кінчи
лася навіть смертю. Та крайності загалом осуджувалися, 
тому борня йшла доти, поки один із учасників не міг або 
відмовлявся її продовжувати. Отож і ця мала бути такою. 
І ось борці, подавши навстріч один другому руки, зчепи
лися, стишивши геть повний цікавого очікування натовп.
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Зарипів, захрумав сніг під перебірливим тупцюван
ням двоборців на бугрищі. За мить розсипалися розкіш
но-пишні оселедці на їх опарених головах, а вони, борці, 
знай водилися, шукаючи влучних моментів, для вдалих 
кінцевих захватів супротивника, які привели б до 
перемоги.

Вже пробував Брюх кинути чи бодай повалити Сірка, 
вже відповів неоднораз йому тим же Сірко, та все кінча
лося нічим, і оте скрипливо-скімливе тупцювання та 
коливання на місці продовжувалося, ніби щойно почав
шись. І чим довше тяглося борюкання, тим певніше діли
лося навколишнє товпшце, ставлячи то на одного, то на 
другого забавника. Два табори болільників, підгейкуючи, 
нацьковували суперників, а окремі часом аж кректали 
за них, ніби не стояли в юрбі на обочині, а боролися самі 
на пагорбі.

Напруга в натовпі все більше наростала і нарешті 
досягла межі. В цю мить Іванець Брюх таки досягнув 
своєї мети — дістався рукою Сіркової очкурні на штанях 
і підштаниках, але й Сіркові вдалося вхопитися за оч- 
курню суперника.

Отут і сталося негадане-неждане для всіх та на радість 
Брюха: Сіркові штани і підштаники раптом осунулися 
аж до халяв-чобіт, і оголене тіло заблищало на морозі, 
засвітивши на всі боки в натовп та викликавши шквал 
громового реготу.

Сірко згорав від сорому й обуру: отакі міцні завжди 
шовкові ширіньки на штанях і підштаниках несподівано 
порвалися! Мелькнула здогадка, що з ними щось пороб
лено. Те нещастя додало йому заповзяття, і, натуживши 
надлюдську свою силу, він відірвав Брюха від землі, під
няв його над собою і, застогнавши, не просто кинув, 
а з усієї сили швиргонув униз головою так, що присутні, 
на мить завмерши, аж гахнули вслід Сіркові, коли Іва
нець сторчма, як рептух, полетів донизу головою, опи
савши в повітрі півколо...

Відхаркуючись і приходячи до тями, неквапно натягав 
на себе підштаники й штани Сірко. Вовтузився, корча
чись від болю, Іванець Брюх. Якусь мить мовчав навко
лишній натовп. Нарешті до поверженого кинувся його 
джура, а ще за якийсь час, очунявши, Іванець почав зво
дитися. ,

Сірко, плюнувши, розсміявся і направився до куреня, 
підбираючи по путі в одну руку кунтуша, а другою три
маючи штани і підштаники, під сміх і регіт товпища.
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Ні, зганьбленим він себе не відчував. Навпаки — тішив
ся, що і цього разу йому поталанило вистояти в змазі 
і захистити свою честь перед побратимством-черкасами 
і старшинами...

Переодягнувшись у курені та придивившись до порва
них ширіньок, він упевнився, що вони дійсно були нав
мисне підрізані і трималися на кількох пасемках. Джура 
Гук аж ахнув, коли Сірко показав йому ушкоджені 
ширіньки.

— Неси до тлумища і покажи товариству! — нака
зав він Гукові, відчувши, що лице його наливається 
кров’ю, а серце стугонить в грудях. Довго довелося йому 
ходити із кутка в куток, стримуючи гнів. Нуртувало 
і козацтво в дворищі, розглядаючи оті порізи на Сірко
вих ширіньках. Явний злочин виклицав обур навіть 
у прибічників Іванця. Та на суд гонору-честі і захисту 
гідності, як сподівалося козацтво і старшини, Сірко 
Брюха не викликав, пощадивши його.

Вчинок цей, замість зганьбити Сірка, підняв його 
в очах товариства, а Брюха огидив навіть серед кошових 
старшин. Ворохобня піднялася в січовшці, і побитому 
Брюхові довелося її гасити кадубцем оковитої, викоченої 
на дворшце, що вгамувало трохи обур, хоч і не змінило 
думки товариства про Брюха.

Джмелино гув січовий майдан, перемиваючи кістки 
і Сіркові, і Брюхові. Веселилося, гуляло козацтво, справ
ляючи поминки і жалоби по убієнних та святкуючи святу 
неділю. Пив і Сірко зі старшинами, навмисне зневаж
ливо не згадавши про скоєне, виборений ним заклад, 
поминаючи вбитих та віншуючи їх. Не появлявся на люди 
скалічений Іванець Брюх. Павло Гомон, дізнавшись про 
злочин, звільнив його від рангу обозного.

Вдень вийшло сонце, закапало зі стріх, появились 
і стали рости рядками, мов прикраси, бурульки на стрі
хах, козаки повиносили з куренів привезених з війни 
недужих, закутаних у вовчуги.

Сидячи в застіллі, Сірко тішився, що лишився живий 
по всіх бойовищах, та розглядав невпоміт мозолі на 
долонях від шаблюки і списа і мов бачив і оті бої, і смерть 
побратимів.

А під вечір, як тільки він повернувся до свого тимча
сового пригородка, на ще веселу і галасливу Січ прибула 
врешті і вивідна Сіркова сотня на чолі із сотником Гна
том Турлюном, яка перебувала за його наказом у Пере
яславі і для бачення прийому бояр гетьманом, і для інших

176



довідомлень. Сірко нетерпляче чекав Турлюна, поки той 
обідав та перевдягався, так ніби відомості від нього могли 
повернути йому спокій і вселити якісь нові надії...

Він не йняв віри сотникові, коли той оповів, що роко- 
ване сталося, що підданство вже скоєне, що гетьман 
і окремі старшини дали присягу через бояр цареві на 
вірність і послушенство...

Перервала довгу розмову обох поява Сіркового брата 
Максима, що відпроваджував коней і людей у велико- 
лузькі села і мав бути тепер вдома при батьках.

— Ти тут? Щось сталося, брате? — зауважив Сірко 
блідість на лиці Максима.— Чому мовчиш? Щось ста
лося, питаю?! — повторив грізніше.

— Настку татари в ясир забрали ще в осінь,— ледь 
вимовив той і заридав, не стримавшись.— Разом із ху
добою.

— Що ти плетеш? Як то її в ясир могли забрати? — 
не йняв віри почутому Сірко.

— Ще в осінь, із толоки, як була на пасовиську коло 
череди взамін за хворого тата,— ледь вимовляв Мак
сим у плачі.— Дядько Корній, війт, також геть слабі 
тепер.

— Чому ж досі мене ніхто не попередив? — відчув 
Сірко, як завмерло серце в грудях і не стало чим дихати. 
Підступи Брюха, поведінка старшини в Коші, оповіді 
Гната і Максимова новина аж дух йому забили.— Чого ж 
ти раніше мені не повідомив? — перепитав він.

— Я і Нестор лише нині ранком добралися додому, 
а там отаке горе! В селах ми чули від людей, що татари 
якось забрали капулівську череду і пастухів, але хто міг 
допустити, що між тими пастухами була і наша Настка?

— Як же ушкали аж туди добралися? — заходив 
Сірко по тісному пригородку.— Чому ж Січ нічого не ві
дає? — стискав п’ястуки в погрозі.

— Січ відає! Як то не відає?! Приховали від нас, 
мабуть!

— Як то приховали?! Чому ж не попередили з беке- 
тів, чому не гналися? Чи чатових не було? Чому не звіль
нили усім поспольством?! — уже кричав у чорному гні
ві і розпачі Сірко на Максима.— Зрештою, чому досі не 
викупили їх?!

— Бекетчики не бачили, бо був туман. Худобу ушкали 
захопили ранком, а люди довідалися про це лише пізно 
ввечері, як не дочекалися череди із пасовиська. Погна
лися і аж на Рогачик дійшли по сліду, а за переправу
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хто ж піде? Старі та малі? Татари,— шморгнув носом 
Максим,— ще за дня спокійно переправилися через рус
ло і були вже бозна-де в степу. А посильних-викупців 
посилали, кажуть, вже двічі підряд, то вони вернулися 
обойно аж по двох місяцях ні з чим.

— Ми вернемо і її, і інших — чи викупом, чи походом, 
тільки б дізнатися, де вони та що з Насткою,— знову 
заходив у роздумі Сірко.

Горе пекельне, лихо несказанне, мов брила, упали 
на нього, на джуру Лавра Гука, на сотника Гната Тур- 
люна та на Максима — його звідника і Настчиного рід
ного брата. Якусь мить Сірко задихався від шаленства, 
зводив у небо очі, що палали прокляттями, мукою та бла
ганням.

Вже пішли спати і Гнат Турлюн в печалі від почутого, 
бо потай любив Настку, і смертельно вбитий горем Лаврін 
Гук, і Максим Прихідько, а Сірко, метаючись, мов звір 
у клітці, все міряв кроками тісний пригородок, смалячи 
люльку за люлькою, ніби не знаходив собі місця не лише 
в курені, а й у всьому світі...

Біля куреня ще доспівували козаки свіжу думу про 
лицаря Нечая, що додавала журби та смутку своєю туж
ливістю:

Ой з-під лісу, з зеленого гаю 
Вийшло військо славного Нечая,
Вийшло військо, а його немає.
Ой його попівна в обіймах тримає.
Вийшло військо зі Шпеком на ляха,
Що не зміг здолати рейтарів, бідаха.
Вийшло військо до смертного бою 
І лягло під Красним стятою травою...

Сірко аж щулився від жалоби й смути, аж ридав душею 
в горі. Перед очима стояли то покошені під Стіною 
й Красним козаки, то люба Настка з чарівними ямками 
на рум’яних щоках і ясинцями у великих, веселих очах. 
Оті очі молільно просили його вирятування і допомоги, 
волаючи і стинаючись...

Особисте горе обривалося уявною сурмою та накрами 
над ще болючішою подією, отією наспіх підготовленою 
Переяславською радою із ровтою-виправою козаків, куп
ками міщан-рукомесників і посполитих, на якій, не 
домігшись одностайної згоди, гетьман викрикнув: «Крім 
царського високорукого пристанища, кращого притулку 
ми не знайдемо тепер!.. А тим, хто з нами не згодний, 
вільна дорога у світи — чи до татар та агарян, чи до като
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ликосів, чи й ще де!..» Вигукнув і поцілував грамоту, 
в якій Виговський вичитав, що цар буде допомагати наро
дові «малоросійському» (уже не українському!) «боро
тися за віру православну і вітчизну»...

Сірко ніби на власні очі бачив усе, про що докладно 
почув від Гната Турлюна: як протоієрей Переяслав
ський Григорій, об’являючи присягу гетьмана в біло
кам’яному соборі, просив молільно московських послан
ців присягнути за царя на вірність Україні, на збере
ження її віковічних сподіванок, звичаїв, прав та воль
ностей, як посли не лише обурливо відмовилися давати 
клятву, а й почали брутально, погрозливо та непристойно 
обзивати протоієрея крамольником, бо подібна клятва — 
смертельна образа високої особи і порушення устале
ного звичаю царського як помазаника божого!..

Хмельницький аж тепер нарешті зрозумів, що напів- 
вивівши свою людність із вогню, він кинув її у полум’я, 
від чого його схопив серцевий удар і він мусів вийти із 
церкви, залишивши ганебний обряд доброхітного при
єднання трактувати уповноваженим — Павлові Тетері 
та Григору Сахновичу. Присяга «на вічну вірність ца
реві» все ж відбулася. Як запевняє Турлюн, надії покла
далися на Бога і час.

У безсиллі зітхав, скреготав зубами, лаявся і плювався 
Сірко, бо знову й знову перед очима зводилася рідна 
йому, як власні діти, Настка, а поряд із нею — обдуре
ний гетьман. І дивився він то на Настчині привид ні, то 
на Богданові уявні стинання, як на свої, і то підіймав 
їх обох до неба, то опускав на грішну землю та сварив 
так, як лише вмів: сестрі дорікав, що не зуміла втекти 
від ушкалів-людоловів, отак добре вершникуючи, а геть
манові — що підвів свій рідний люд.

«Збільшиться тепер перекинчиків уже і в четвертий 
бік, найманців, шпигів, наїде товмачів, набреде утриман- 
ців-цькувальників, і як Богдан сам не потопче оту га- 
небу-присягу негайно, то його таки умертвлять, щоіб від 
його імені ніхто вже не міг її потоптати. Його об’являть 
своїм, навіки пам’ятним, а сотні й тисячі — зрадцями 
і святотатцями його світлих діянь»,— згадалося сказане 
Брюхом.

І тоді у вухах продзвеніла записана Турлюном арти- 
кульна квестія «Домови»: «Судитися коваки будуть по 
своєму покону, реєстр війська — шістдесят тисяч, тіль
ки на своєму утримку і кошті, в містах України-Мало- 
русії і Слобідських земель урядники мають бути лише
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козацькі; староства Чигиринське, Мліївське, Гадяцьке, 
Медведівське і Кам’янське, яке Сірко нещодавно запо
чав, лишаються навічно при гетьмановій булаві, як ран
гові володіння; по кончині Хмельницького гетьман оби
ратиметься вільними голосами поспольства, але з доз
волу царя і з його потвердженням вибору... На писарів- 
скрибів, суддів та на всякого полковника і осавулу нада
ватиметься по млинові для харчу...»

Не було в «Домові» і натяку на плебісцитність, на стан 
поспольства міського-ратушного і сільського-волосного, 
як не було згадано і про межі з Московією в отих Сло
бідських землях, що сягали своїм заселенням викітцями 
та осадцями Ко-Лугів, Полісся Дебрянського, Орель- 
щини, Курщини, Вороніжчини, Покум’я та аж Підкум’я.

Розторопним проявив себе у Гетьманщині Гнат Тур- 
люн, довідався навіть, що благочинний Симеон Полоць
кий, «бардзо в науцях іскусний», чемно заперечив ца
реві зроблений тим запис: «Украйна-Малорусія повер
нута притулково в лоно Велікоя Русії на її живот»,— 
каламбурно зазначивши: «Як можна, високий володарю, 
повернути Русії те, що ніколи їй не належало, а ще вжи
вати двоозначне слово «живот»?!» Цар не посоромився 
дати зрозуміти Полоцькому: «То ми з тобою, дидаскале 
мій, достеменно знаємо, а поспольство і духовенство 
та отроки і наступники наші знатимуть лише те, що 
ми їм підкажемо знати, і тільки так, як ми підка
жемо!..»

Багато чого привіз Турлюн із волості, не приховав 
і того, що «ні Богун, ні Федоренко, ні Глух, ні Кравченко, 
ні інші чільники на волості отих квестійних артикулів 
Богданової присяги не визнають і самочинно готуються 
до війни з ляхами чи, при потребі, і з москалями...»

Стояла нещасна Настка чорним лихом в його тямку, 
стояв і гетьман, як у каглі на жаринні; і сам він там бор
сався, м’яв руку в руці, протирав лоба, скріб виголений 
гамалик і не міг навіть зусиллям волі себе заспокоїти. 
Ще й ще пригадував сказане Турлюном і доходив виснов
ку, що ні волость в Гетьманщині, ні січове низове пос
польство, ні Слобожанщина нічого достеменно не відають 
ні про домову гетьмана, ні про зміст листа кошового Го
мона, написаного Дем’янцем Барабашем, звичайно ж, 
при Брюхові. І ота гра старшин на дві дудки змушу
вала його, підтятого ще й подією з Насткою та гетьман
ським вчинком, відмежуватися хоч натимчас від Січі, 
перебратися або в Капулівку, або ще деінде.
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Особливо обурював Сірка добутий Турлюном за та- 
ляри і дослівно переписаний лист січової старшини: «За
дум Ваш бути купно з усім людом українським, по обох 
боках Дніпра мешкаючим, із усім слобідським і інших 
закутків нашим людом і удатися під протекцію пресвіт
лого монарха всерусійського — за слушний визнаємо 
і даємо нашу войськову раду, аби-сьте тої справи пока- 
місто не лишали і оную вершили, яко найлепший ужиток 
отчині нашій українській, а нам, Війську низовому, се
редньому і верхньому, окрему незалежу по козацькому 
покону омовили. А ще будьте пильні та примітливі, аби 
ляхи, довідавшись про тоє, не учинили Вам своїми пиль- 
нованнями і плутнями ніяких перепон, завад чи пере
шкод ства...»

«Отак, значить, говорили зі мною про гетьмана одне, 
а писали йому зовсім інше,— схилив на руки голову 
Сірко.— 3 чого у них отут, на зольності, ота двули- 
кість? — питав себе, марудячись.— Як можна ховатг 
таке від усіх козаків-черкас?.. Бояться долі Худолія, 
Гладкого і Лютая?! Чи втратили зовсім лицарську цноту 
і сумління?! І одне, і друге! — відповідав собі.—11 король 
та Радзивілл, і господарі та хан, і зверхники інших зе
мель, і сам світлий Поріг Високої Порти віри не ймуть 
отому доброхітному приєднанню, та на всі голоси зусі
біч обіцяють гетьманові золоті гори, і радять небарно по
рвати домову з царем як смертельну...— звучав Турлю- 
нів голос.— Філон Джалалій зник, кажуть, як у воду 
канув, після сварки з гетьманом, а Савченкові, яко по
слові гетьмановому, хан морду розквасив, упавши в ша
лену падучку...»

Було далеко за північ уже, а Сірко все не міг склепити 
повік. Лежав горізнач, повертався на боки, подумки блу
кав то з гетьманом, то з Насткою. Осуджуючи гетьмана, 
ловив себе на тому, що винив і себе та своїх однодумців, 
бо закрадався до нього сумнів, що, може, дійсно правий 
Богдан, а решта чогось не розуміють, не в змозі дійти, 
коли оті недоброзичливі сусідні високі двори отак спо
лохалися приєднання і згодні золоті гори обіцяти за роз
рив з царем та боярами. «А таки, може, помиляюся я? 
Отож треба відірватися від усього, переждати і зорієн
туватися та зайнятися Насткою...»— нарешті заснув 
він із тим.

Наступного дня Сірко з погрозою домігся від кошового 
Гомона та писаря Барабаша оголошення сіромству 
квестійних артикулів гетьманових домови та присяги..
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Зібрали Великий збір кошового і «паланкового» козацтва, 
на якому зачитали гетьманове сповіщення. Та «ужон- 
дова» звістка, як постріл тривожної сальви, вдарила по 
всьому козацькому поспольству, по окольних велико- 
лужцях, відгукнувшись луною, як від вибуху бомбарди, 
серед рангових та магістратсько-ратушних, монастир
ських, церковних та різноманітних підсусідкових верств 
української людності... Підсилювало її і «Послання мит
рополита Сильвестра до козаків-січовиків, донців, роль- 
ників та міщан».

Позавчорашні Сіркові сумніви розсипалися і здиміли 
у бурхливому обурі січової маси. Зате запам’яталося 
виголошене на зборі Гомоном і Барабашем:

— Доброхітне приєднання,— міркував перший,— як 
бачите, з нахилом тільки в бік привласнення наших зе
мель і люду будь-яким коштом і облудством є захлан- 
ством, а не проявом вільної християнської доброхіткості! 
Воно — казусний траф, що повторює отаке ж безпере
станне привласнення інших людностей в передніші часи 
царями і боярами, і нічого більше! Наше поспольство 
лише кривдно ним уражене, але не переможене!..

— ...Користаючись із обезлюдненості наших волостей 
та із того, що велике число люду скалічено війною, що ми 
опинились у безвиході і нужді разом із осадцями та викіт- 
цями, вони жалують нам живот тих же пахолків і найми
тів, яко уже привласненому передувально різнолюду!..— 
високоштильно підтримав Гомона скриб Коша Бара
бані.— Не бути по-їхньому!.. Московія не правова дер
жава, вона — пашалик! Деспотия!..

Найбільш обурено лементували, горланили і галасу
вали на зборі оті в різні часи збіглі козаки, що на своїй 
шкурі пізнали і бояр, і царя-батюшку. їх не страшили 
навіть погрози січової старшини.

— Збіжимо на Дон, у Крим! Підемо до ногаїв і чер
кесів! Віддамо Січ під хана й султана! — погрожували 
кошовому, аж той мусів закрити збір для «поміркувань 
і вияснень становиська насправдішнього...»

— Ваш гутір в загадках, і не втнеш вас, окаянних!
— Мовчіть краще, не балагурте, галасайки й відступці 

та ломослови!
— До дзябла кошового!
— Туди ж писаря-скриба!
— Підступці ви, а не старшини!
— Бий у накри і тулумбаси! — погрожували, довго не 

розходячись із радного майдану...
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Обмірковуючи ввечері події дня, Сірко то тішився, то 
впадав у відчай, дишперуючись непосильно тяжким, аж 
чорним болем поспольства, що накочувався, навалювався 
на нього, мов химери й привиди. Бачив перед собою то 
шмаття синього, сірого і чорного неба, то обрізок-уривок 
арканної петлі, що затягувалася на дебелій шиї в ката 
Лаща під запаленими зусібіч Кумейками, то взяття 
Кодака зі славним наставником Сулимою та катування 
і страти старшин у Варшаві. Услід проносилися клекоти 
і гримотіння двобійник вирів під Мошнами чи в Хирівці, 
у Дюнкерку чи Азові — із грізними бастіонами і замко
вими вежами. Згадався йому і лисий, з кривавими 
очима, вороний з підпалинами на йогах і в пахвинах 
кінь Шайтан, його роздертий вудилами рот і вивалений 
буряковий язик — уже під Білою Церквою... Було та було 
всього в його споминах...

Чорно-криваве, кривдне і болюче заступалося іншим: 
рідним, затишним, по-своєму втішним. Сиичкуваті стов
бури та султани, волоття очеретів і оситняків навкіл 
Січі чи розбуяні чагарі і зарості пахучо-п’янких маків 
та камелій в Азаці змінювалися падінням довжелезних 
драбин, відкинутих від вежової стіни під фортецею, із 
мурашиними чіпких козацьких тіл, що падали з драби
нами у підмурний рів із осмерділою водою, а між ними — 
постать Корнія Метелиці із масивною золотою сергою 
у вусі, і тиха смерть його джури Остапа Товкача, та 
довга дорога в станицю Зимовейську через Новочеркаськ 
із Іваном Разею.

Образ Івана і його батька Тимоша, гостинної Горпини, 
дочки Ганки і вихованки Діляри, чи незлобиві сварки 
доброго сотника Шуліки та похід із писарем-скрибом 
Семирозумом у Трахтемирів, стосунки із отцем Данилом 
Тукальським-Нелюбовичем оживали перед його зором, 
хоч був уже тим не радий... Дивним щастям і нещастям 
людей є дар спогадів. Він і остуджує буйну радість, і 
стишує болі від кривдних злодіянь.

З отого тучового марева вимальовувались грізні поста
ті Варлама Ремеза, Никодима Довбні, Кості Колішні, 
Галона Гонивітра та Фрола Штокала — бомбардирів 
у баталіях під далеким Дюнкерком, потім раптово ста
вало перед очима запашне татарське зілля, чебрець, 
будяки під горосхилом, жовтоцвіти в байраках і жи- 
хунці-чистотіли у прилісках, лу ни-обомов ні - покоти у лісі 
по путі від митрополита Петра Могили з Києва чи 
обілене лелече гніздо на осамоченій вербі в степу
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та тихі, заспівані жайворами передобіддя рідного неба 
над ним...

Сірко жив спогадами, і його пам’ять, що фіксувала все 
пережите і почуте із вуст людських, була воднораз 
і його перевагою, і нещастям. На кожному шляху своєї 
козацької батьківщини, в побоїщах і по них він бачив 
руїни чи напівзруйновані мури минулого, печища та мо
гили, вчинені догони за ясиром та людоловами. Але не
подоланим був край, непереможеним! Не могло бути 
тоді й мови про якесь приєднання ні до Польщі, ні до 
Московії, ні до Туреччини чи Ханства...

А гетьман Богдан?.. Досить освічений, із довголітнім 
практичним досвідом, невже він не розумів, що Україну 
спіткає те саме, що й басків у Кантабрійських горах 
Піренеїв, валонів, інших різнолюдів Фландрії, які об
стоювали вони, беручи участь у Тридцятилітній війні? 
Адже Фландрія, відірвавшись за допомогою козаків від 
іспанської шибенично-вогневої інквізиції, потрапила 
в кліщі французького абсолютизму і все через оте легко
важне «а може».

Не міг не знати гетьман, що московське самодержавне 
тирано-деспотичне царство, як рідко яке на землі, володіє 
прийомами цинізму та підступності, як і ресурсо-люд
ськими можливостями, особливо тепер, після розвалу й 
падіння в результаті царських інтриг сибірського Кучу- 
мового ханства. Ідучи в бій, він незмінно думав, як 
розбити ворога, вберігши в себе і супутців, а йдучи назад 
по бойовищу, мріяв про те, як житиме сам і його рідний 
люд, позбувшись неволі. Йому, що ризикував життям, і в 
голову не приходило, що він віддасть колись свій люд 
у кабалу — та ще й набагато тяжчу, аніж ота ляська!..

Біла Церква, Махнівка, Старокостянтинів, Збараж, 
Жванець, Зборів, Львів, Пилявці, Сучава, Ясси, Раш- 
ків — стали і престижною похвальбою, і кривдою на 
язиці кожного козака, духовника, рукомесника чи доль- 
ника-поселянина.

Як вони йшли, як билися, оті Кривоноси, Вешняки, 
Кричевські, Нечаї, Голоти, Чорноти, Товпиги, Гладкі, 
Мозирі, Морозенки, Небаби, Махновські, Громики, Гар
куші, Джалалії та й давніші — Байди, Шаули, Підкови, 
Наливайки, Кішки, Косинські, Трясшій, Сулими, Пав лю
ки, Скидани, Биховці, кінчаючи Тимошем Хмелем,— як 
самовіддано йшли на смерть, а куди довели люд свій? На 
чому його зупинили? І куди він, Сірко, довів усіх, кого 
кликав умирати?!.
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Згадав козака Микиту Галагана із розвідної сотні, 
якого послав на мученицьку смерть, попросивши завести 
армади ляхів у Мочарну пастку по дну Різаного яру 
під Корсунем. А чи ж лише його, Микиту, послав він за 
десятки літ на видиму смерть заради перемоги над супо
статами? Гай-гай, скільки їх було таких! Ішли, бач, 
і вмирали. А де вона, ота перемога?!. Один пшик ли
шився від неї та він, Сірко, щоб бачити його і гризти ним 
своє сумління, бувши в’язнем власної совісті і обов’язку...

Знову ходив допізна, питаючи в козачого гулу за за- 
стінком: «Що ж буде? Чим ми кінчимо? Що і як мусимо 
робити тепер?!.»

Відповіді, як на нещастя, не було.

17.
Нечах-мурза за походженням — покруч-метис, помісь, 

бо батько його, Байбуз-мурза, був турко-русином, а 
мати — татаро-русинкою. Від батьків знав турецьку, та
тарську і русинську мови, був вилицюватим, мав рожеву 
чорність шкіри та — за запливами й проваллями щілин
них очей — малі гострі тернові зіниці. А головною його 
рисою, не знати й чиєю, була притаєна, фанатично-хижа, 
непогамовна хтивість.

Маючи постійний стосунок і в молодецтві, і в змужнін- 
ні-дорослості з русинськими ясирами, він поглибив знан
ня їхніх мов так, що, перевдягнувшись, міг бути подібним 
до болгарина, навіть і до степовика-українця. Єдиним, 
що його завжди видавало як татарина, було те, що літера 
«ч» в його українській вимові шипіла, як «ш», а «ц» і «з» 
сичали, як «с»... Старі батьки його, кажуть, були прости
ми смертними, поки отець не потрапив на службу до 
ханів Гіреїв — спершу аскером, а потім і сейменом, щас
ливо розбагатівши на людоловстві.

Давно те було, бо немає хтозна-відколи батьків, а на
томість Аллах допоміг Нечах-мурзі, правовірному синові, 
одружитися уже немолодим сейменом з багатою, хоч 
і значно старшою та до жаху невродливою вдовою по ста
рому мурзі-сусідові Хурамі. Прожив він терпеливо при 
ній всього десь понад рік, поки Аллах, почуввга його від
чайдушні, ревні, таємні молитви, таки прийняв її на сьоме 
небо і дав можливість йому заволодіти чималими її стат
ками, про які він навіть не здогадувався, живучи з нею.

Отож, прибравши до рук спадщину, він став готува
тись до обов’язків судді чи мулли, а доля ладнала йому

185



інше, бо кілька походів за ясирами до гяурів додали 
йому стільки статків і в худобі, і в людях, що й сам він 
диву давався. Мудрий і кмітливий, він дійшов висновку, 
що краще давати погані менгуни комусь, аніж приймати 
їх від когось. І хоч, за звичаєм, він ділився отими статка
ми з ханом, муллою, суддею, але й продавав, особливо 
молодиків і'’дівчаток, бувало, і по тисячі по поході. Ху
доби та коней він не продавав, а долучав до своїх, при
купивши кілька разів підряд пасовиська.

Отак поволі, не чванячись, він розбагатів і став 
справжнім мурзою, відомим не лише в Ханстві, а й у 
Стамбулі, в світлій Порті і Високому Порогові, порів
нявшись із Гасан-пашею в Азаці, кизикерменським Дав- 
лет-беєм і перекопським Карач-беєм. Було чим тішитися 
мурзі, проте і сумота підступала, бо покійна Хурамі не 
ощасливила спадкоємцем, хоч і старалися обоє, а ота 
божественно гарна кизилбашка по ній, Кара-Талака, вже 
тричі скинула плід в недоносах, прогнівавши Аллаха. 
Про рабинь-одалісок дарма й говорити, бо вони, хоч і по
хітливі, як він, мов кішки весною, та не плодючі.

Час ішов, і Нечах-мурза незчувся, як до нього прийшов 
страх не мати спадкоємця. Шаріату він не порушив: ні 
Корану, ні Сунн, а тільки Аллах — звичайно, за великі 
гріхи його жінок — відсахнувся від нього, даючи щедро 
одне і не даючи зовсім другого, наче в покарання.

Довелося молитися Печах-мурзі ретельніше, щедріше 
обдаровувати муллу за молитви, припинити зовсім похо
ди на гяурів, а натомість знаходити таких невірних ша- 
фарів, знаючи досконало їхню мову, які допомагали б 
йому за малу ціну-менгун, особливо коли невірні воюва
ли, безборонно брати ясири, і то в більшості худобою 
та скарбами. Вигідно це, бо і зиски завжди щедрі і 
певніші, і клопотів та ризику з ними менше.

В останнім торзі трапилося Нечах-мурзі особливе щас
тя, бо сам гяурський сотник Данько,— хай Аллах подов
жить йому життя,— запропонував, недорого взявши, і 
череду худоби, і табунець коней, і отару овечок. Узяв 
їх, кажуть, під самою Січчю — отим осиним гніздом! 
Мурзині люди, за Даньковою порадою, захопили зне
нацька досить худоби, і з допомогою того ж гяурського 
сотника без жодних втрат у путі щасливо приправи
ли її додому.

Торгуючись, Нечах-мурза не знав, що отой ясир, крім 
утіх та радостей, принесе йому чи не більше клопотів 
та справжнього горя: між переважно літніми і немічними
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пастухами-ясирниками Данько, на якусь невідому мурзі 
радість, вказав на сестру самого шайтана і характерника 
гяурку Настан, яку слід тримати потай від усього світу.

Настан — свіжу, як достигла ягода, викохану, випе
стувану, юну, білотілу і білокосо-русу, як отой лотосів 
цвіт, а головне — неторкану! Настан, що принесла Не- 
чах-мурзі до несказанності солодку муку і водночас — 
судомну гіркоту, болі, переживання, бо доподиву гідною 
та дорогою стала йому : і для душі, і для серця, і для тіла, 
бо не було від неї рятунку йому, гордому Нечах-мурзі, 
в усьому Аллаховім світі.

Був той ясир захоплений ще минулої осені, як отави 
спашувалися, а ось вже і весна у борні, нагляданні, 
сторожуванні, гризотах, в муках, приниженнях та споді
ваннях прийшла до нього. Довготерпеливим був Нечах- 
мурза. Та з приходом весни він мов проснувся, помо
лодівши, навіть знову народився, дякуючи в молитвах 
Аллахові і молячи його допомогти, дати йому сили й на
снаги, які стали особливо необхідними... Весна!..

З появою Настан в сараї-сералі Нечах-мурза вперше 
збагнув, що він вже немолодий, що різниця в тринадцять 
років чимало значить, і став гамувати свою розтринькану 
похіть ощадливіше і тільки тоді, коли лихоманився до 
білої трясучки коло неї, упертої і гордої, із отим співу
чим іменем Настан. Ім’я її панувало в ньому, перелива
лося, світилося неземним світлом, грало і нуртувало в 
серці, доводячи його до безпорадності. Траплялося, що 
він і одалісок у пристрасті ним іменував, і тоді чутки 
про це розносились по всьому сералю.

І все було б гаразд, коли б не появився у мурзи новіший 
клопіт і навіть страх. Страх, що Настан може покінчити 
із собою! Страх — не доведи Аллах! — що він її втра
тить! Нечах-мурза розумів, що в своїй затятості Настан 
доможеться як не самої смерті, то викрадення і втечі, 
адже вона шайтанова і характерникова сестра, і Данько 
недарма йому натякав про те при змові. При одній лише 
уяві про щось подібне Нечах-мурза німів, чув холодок 
у грудях і сатанів у сказі від безсилля. Можливі викра
дачі стали йому ввижатися і вві сні, а сподіванка мати 
наслідника-сина від Настан — здаватися марою!..

«Прокляті гяури-козаки хоч сюди доходять і нечасто, 
та в інших улусах щолітніми наскоками в ДОгінках за 
ясирниками каламутять тиху завідь життя татарстанів, 
беруть ясирно і побільшено у відповідь для обміну і ви
купу. І головне, що, звільняючи, вони, як дими над
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улусами, зникають і вивітрюються так, що навіть сам 
сеймен-ага, спритний і вмілий, рідко справляється з ни
ми»,— став роздумувати мурза і боятися не так за скар
би свої, як за Настан.

У затишному холодку недавно прибудованої до гарему 
просторої світлиці, обкладений подушечками, на дорогих 
персидських килимах замість варкої кошми, примру
живши глибоко провалені у вилицювате обличчя лискучі 
тернини очей, Нечах-мурза часто сидить тепер і ніби 
дрімає, роздумуючи. На трохи обвітреному жовтавому 
чолі бродить глибокий сум і досадний страх. Євнух-слуга, 
як тінь волі господаря, обмахує поодиноких мух, віючи 
жмутками благодатної прохолоди на свого повелителя 
і владику. Завчено дивиться він через велике вікно, як у 
дворищі працюють невільники, чи доносить Нечах-мурзі 
про якісь непорядки там, хоч той сам їх знає і бачить.

Господар, як здавна, слухає слугу, але з настанням 
весни його мало цікавлять раби та рабині, володіння та 
виноградники, навіть приплоди худоби. Як хмари ті 
в негоду, бродять вже місяць по пасовиськах в підгір’ях 
його ситі, білі, тонкорунні, сіровпорошені і щойно по
стрижені отари, поряд з ними гримотять по долинах, че
рез виярки його коні, і тільки корів та биків небагато 
в нього, бо попит на них у Ханстві менший, а значить 
і зиск невеликий.

Перестало це все цікавити, як раніше, мурзу. Він на
віть не розпитує тепер слугу про походи на ясири, рідко 
буває в гаремі в обіймах палюче-палкої кизилбашки 
Кара-Талаки, яка була донедавна такою бажаною. Його 
невимовний смуток ятриться від упертої гяурки Настан 
і передається всьому сералю: жінкам, одаліскам, рабам 
і рабиням, євнухам та — о Аллах!— навіть сусіднім 
улусам...

«А все через що? — питає себе подумки, ледь-ледь 
відкриваючи щілинки очей.— Бо зношуюсь, тіло втрати
ло силу і пружність, бо,— зізнається тільки собі із со
ромом,— не взяв її навіть опоєною, сонною, хоч і на
вовтузився до засапаності та мав повний, безспротивний 
доступ. Чи ж я одну їх, недоторканих, брав — навіть 
в шайтанних спротивах? — Пропливають цілі вервечки 
нещасних перед зором пам’яті.— Любов доводить мене 
до мління і безсилля! — пояснює собі.— Любов!» — хме
лем грає в ньому те почуття.

Примружені котячі очі винишпорюють дівчину в саду 
й затримуються на її до запоморочення манливому стані,
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будять хтивість, чарують спокоєм, як і той водометик, 
який вона при євнухах споглядає. Нечах-мурзі навіть 
плюскіт його чути — спокійний, заворожливий і таєм
ничий.

«Настан! Настан! — гукає в уяві дівчину.— Ти залила 
жовчю мою свідомість, отруїла непокорою мою гордість, 
опоганила мені всі дні, що так налагоджено та озвичаєно 
текли в сералі до твоєї появи. Чи ж бачено де отаке? 
Жодна правовірна не посміла б противитися мені отак 
вперто і довго! А моя ж воля — адат! Закон! Ні, так 
не буде більше! Це гріх великий і перед Аллахом!» — 
струшує він головою в розбуді вирішення.

— Клич до мене Настан! — велить євнухові Нечах- 
мурза, ожвавившись.— Іди і приведи її сюди. Клич, 
велю! — шипить зумисне і наглядає, як євнух виконує 
його волю.

— Що? Не хоче?! Та як вона сміє?! — бризкав він 
на євнуха слиною, осатанівши.— Клянусь деревом Туби, 
я заморю її в склепі-зиндані, як скаженого пса, ув’язню 
там зі зміями, як тато-баба воеводівну,— шаленіє- він 
і зозла ляскає євнуха по обличчю.

«Присушила, проклята! Прив’язався більше, ніж ко
лись до Кара-Талаки. Так та ж покірною була, мов 
ягничка, прислужна, як віслючка, а ця?.. О, шайтан! 
Скільки часу потакаю її примхам — і жодної покори! 
Хай би краще була втекла отам на пасовиську, як пробу
вала. А тікала вправно, як сарна,— згадує він.— Але 
петля мого сеймена була ще вправнішою... Скажи я ко
мусь, то й не повірить або обізве мене каюном-бара- 
ном,— пролітає в свідомості мурзи все, зв’язане з доро
гою йому ясирницею.— Треба добре відпочити і знову 
взятися: чи насилом-гвалтом спробувати, чи й напоївши 
та приспавши, як радив Омар. Мушу взяти її дівочість, 
щоб зробилася шовковою! Нічого з того не вийде? Знову 
осоромлюсь? Дарма! Чийого сорому остерігаюсь я? Че- 
лядницького? Омарового? Хай лиш посміє хтось із них 
бовкнути!»

— Тахташе, поклич хутко Омара до мене! — наказує 
євнуху.— Омара швидше! — зводиться із сидіння-гніз- 
да.— Омар знає достеменно, як те робити,— говорить 
сам до себе, простуючи до люстра під стіною.

«Постарів я дійсно неабияк, а той клятий цируль
ник ще й пошкодував нині білил і пороші для мого лиця. 
Зілан поселився б у твоєму череві, шайтане!.. Не чути 
геть і парфумів від мене! — На мить спиняється він, бо
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в голову приходить почута ще передвчора новина про 
хворобу Іслам-Гірея, що, мабуть, віддасть Аллахові 
душу. Хто то стане тепер ханом достойним для Високого 
Порогу і для нас?» — питає і шепче молитву, складаючи 
долоні.

Погляд його знову затримується на постаті дівчини 
біля водомету, нишпорить по перегнутому її стану, а дум
ка шаленіє вже й прагне скупатися в красі гяурки, як 
у воді з парфумами.

Не встиг він відвернутися, як змушений був зупини
тись і звести над переніссям брови від того, що уздрів 
у вікні. В серце йому ніби хто п’ястуком усадив із усіх 
сил, в душу — шилом шпортонув, по тілу — камчею врі
зав. На очі пеленою напливла лють, заливаючи свідо
мість. Зір прикипів, уп’явся в садівничого і квітникаря, 
що наблизився до дівчини.

«А я йому досі довіряв, смердючому! Та бач, щось го
ворить! Ах ти ж, пес-к’юпек паршивий! І вона, гяурка, не 
мовчить, не відвертається, безсоромниця, і рабині, як 
навмисне, відійшли десь! Таки навмисне? Домовлено?

— Омар? Ти бачиш отого вахші? — міряє скошеним 
блищаком ока раба.

— Бачу, світлий мурзо. То садівник твій і квітникар.
— Віднині будеш його тінню! — рипить голос госпо

даря.— Зрозумів? А тепер іди і без Настан сюди не 
вертайся! — наказує, знов розглядаючи себе в люстрі 
і поправляю чи кільця з дорогим жуковинням-камінням 
на припухлих пальцях. «Поможи мені, Аллах, у всьому, 
бо більше не маю сили і терпіння...»

— Слухаю тебе, мурзо,— склавши виклично руки на 
грудях, ледь нахиляє горду голову Настка, переступивши 
поріг.

— Ближче стати боїшся? — і сердиться, і тішиться 
він, мліючи від солодкого сердечного щему, бачачи дів
чину зблизька — свіжу, чисту, прекрасну.— Покусаю 
тебе, чи що? Я уже кликав тебе, то чому не прийшла 
тоді? Чому знову противишся мені?! — грізнішає він 
у мові.

— Я козачка, мурзо, а не рабиня! — стримуючи в собі 
гнів, притишено і мирно відповідає дівчина.

Нечах-мурза чує в собі, як і завжди, якусь безсилість. 
Він гострим поглядом впивається в овали ледь прикри
тих дівочих грудей, жадібними щілинами очей безцере
монно шастає по шиї, по зарум’яненому від його безсо
ромного погляду лиці бранки, міряє позирком зверху
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донизу її стаи, що просвічується під шовком халата.
«Уста в неї — як достиглий кизил, і пухкі, і повні! 

А ямки на щоках — як замани! Таких і не намалюєш!»
Дотеперішня злоба і лють змінюються в ньому, зали

ваються теплим напливом палкого і буйного похіття. 
Трясе ним, криє його холодний піт, виступаючи на 
восковому чолі, застилає туманом глибоко посаджені очі.

— Вимийся, помастися і підіймися в мою половину, 
Настан! Поговоримо,— уже злагіднено кінчає він, огля
нувши осудливо й бридливо двох євнухів при бранці.— 
Так довше не може бути між нами! — ледь не шепоче.— 
Та не смій більше противитися моїй волі, бо не лише 
рідних не побачиш, а й світу Аллахового! Бачить про
рок, як довго я був терпеливим до тебе! Чуєте, ви, раби?! 
В мою світлицю її! — кричить він, скаженіючи, євну
хам, ткнувши пальцем на дівчину.

— Вже підіймалася туди, мурзо! Для чого ж ще 
раз?! — тихо відповідає Настка, виказуючи докір і глузд 
господареві.— Адже все одно я...

— Мовчи, рабине! — несамовито бризнувши слиною, 
скрикує Нечах.— В світлицю її! — схоплюється з ки
лима і поспіхом, проворно виходить з барамди.

— Огидні поторочі, бридкі маруди, смердючі сата- 
ни-и-и!— викрикує в нестямі бранка, схоплена євну
хами, і рве разки дорогого намиста на шиї, аж воно 
горохом розкочується по підлозі.— У-у-у, погані сли
маки! — скрегоче зубами Настка, яку служки ведуть 
до мийні.

Не боїться вона мурзи, як спершу, але ж  знову 
почнеться оте безсоромне омивання всього тіла раби
нями, знову, напевне, зав’яжеться між нею і господа
рем жахний поєдинок і продовжуватиметься до висна
ження, до хрипоти, до подертя тіла, як тоді!..

«Дай мені витерпу, Свята Богоматір! — уже не чи
нить супротиву дівчина, зберігаючи сили на подальше.— 
Коли що — принеси мені швидку смерть, великий Бо
же! — молиться про себе.— Ні, не візьмеш у мене свя
того, не вирвеш ні силою, ні навіть смертю! Витерп
лю !— вирішує.— Добре, що я послухалася Василини- 
мийниці і почала їсти, бо паморочилася б голова і не 
було б сили боротися. Цього разу може закинути в склеп- 
зиндан зі зміями, як погрожував. Ну й що^ Хай на
віть! Швидше все скінчиться! На козацьку поміч, як 
запевняє рабиня Вівдя, чекати марно. Бо коли б що, 
то була б вона уже! Одне поможи мені, Боже! Одне!
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Передати батькам, братам, а найпаче — Іванові, що його 
шуряк Данько продався мурзі і добуває собі зиски 
за ясирників. Поможи, та й по тому, Боже! Поможи, 
єдиний! Вже передала про себе та Данька і через Матвія 
Найду — садівника, і через Левка Півторадні — водо- 
метника, і через мийниць оцих. Хтось же перекаже 
Те Лаврикові,— зітхає.— Ну, Лаврусь на війні, він ні
чого не відає, як і брати та тато з мамою. Не знають 
вони, а мо’, вже й не живуть,— лякає бранку думка- 
здогад,— бо інакше вони б не лишили мене, слабу, 
сам на сам у поєдинку із отакою осоругою і псом пар
шивим...— пхукає водою з рота.— Хай миють мене мий
ниці старанно, хай змащують і натирають пахощами! 
Хай обливаються потом коло мене, мені аби час ішов 
довше,— не борониться Настка від запопадливих служ
ниць на канапі-лаві.— Хай тереблять тіло, скільки хо
чуть, воно тільки ковзкішим буде,— чує ознаки мління 
всього єства свого, як і холодок остраху перед поба
ченням із мурзою.

Лежачи на лаві під проворними руками розтираль
ниць, Настка згадує свого коханого і німіє серцем.

«О, Лаврику! Осяйна радосте й утіхо! — викрикує 
дівчина подумки.— Стогнеш у мені квилом і зойком, 
кличеш і докоряєш, що не віддалася тобі, бо навіть 
в думці не допускала такого і тобі не дозволяла допусти
ти! Караюсь, любий, печуся, але вір: не віддамся мурзі! 
Не допущу до святині опаршивілого кібця, людолова, 
самочинця! Не діжде!» — вже вкотре повторює вона...

Недавні скрики журавлиних і гусиних ключів мов 
розбудили її, мов злякали чимось новим, ще невідомим, 
але водночас і обнадіяли. Як оте дзюрчання джерелець 
і струмочків, що влилися в груди і там заспівали, хоч 
і тужливо, та воднораз і весінньо.

Настка і позавчора, і вчора, і сьогодні глушить той 
спів скрики в собі, чавить примарну надію, пеленає 
шаттям і застібає цуркою оту рану, Лавра, а він 
викушкується, випростується і солодким болем плаче, 
як дитя, зсудомлює тіло так, що хоч знову кидайся, 
як восени, на дно басейну. Колотиться серце аж до 
дзвону в голові, і не спинити їй, не вгамувати його. 
Зроду б раніше не повірила в таке... Натура! Весна! 
Тільки чого воно гупає сильніше отут, аніж вдома 
тієї весни? Що його посилило? Неволя? Домагання 
Нечаха і його шалена любов?! Так, любов його жаска! 
Такої дикої вона досі не уявляла!
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«Правду казали, видно, тітка Домна, що порі усе під 
силу. Що мені шепнув ото садівник Матвій Найда? — 
раптом згадалось їй.— Прямо не второпати! Невже він 
і справді знав когось із наших? Звідки? Як? Чи те, може, 
щось інше* значить? Говорив по-татарськи, а видно, 
наш він чоловік, як і Левко Півторадні, що відає тут 
водограями. Що ж він сказав? Бач, гріх який!.. І тато 
змушували учитися по-татарськи, і панотець Гнат ви
магав у школі, а я легковажила. Ось воно й прийшла 
коза до воза та й розмекалася»,— докоряє собі бранка.

В просторий і затишний покій мурзи Нечаха — те 
вже знає Настка — заходять лише дівчата недоторкані, 
цнотливо-чисті і задуже бажані йому, бо із іншими 
він зустрічається і бавиться в покоях гарему...

Під однією із глухих стін, у напівмороці, впадає 
бранці у вічі знайома простора постіль під шовковим 
балдахіном-навісом. Посередині покою, на велетен
ському килимі — низенький дзиглик-столик і дві подуш
ки-під ложки для сидіння. Великі, світлі вікна затінені 
знадвору виноградними лозами, що випустили перші 
листочки, і напівзавішені зсередини сітчасто-намітко- 
вим шовком. Стеля, мов склепіння неба, блакитно-голу
ба, в шандалах свічки горять, стоячи в трьох кутках, 
як сторожа, на дзиглику — вимережена срібна карафка 
з ангельськими бовванчиками, якої минулого разу На
стка не бачила. Поряд — два уже наповнені келишки 
і шербет у мисочках зі срібла. А під стелею — диво 
з див... Не мідне, мале та тьмяне, яке вона мала в да
рунок від Сірка, а велике і прозоре — дзеркало-сві- 
чадо, що аж манить заглянути в нього і побачити себе 
на весь зріст...

Нечах-мурза минулого разу їй казав, що в тому сві
чаді сидить Аллах і кожному, як лиш наблизиться, пока
зує, який він є. Звичайно, брехав мурза, ніби Аллах не 
дозволяє бачити себе в ньому лише непогрішним право
вірним, бо пра таке ж свічадо говорив прихожанам 
у церкві і панотець Гнат. А ще казав, що його вміють 
виготовляти із піску якісь галли-поташники і склодуви 
і що в ньому нічого немає Божого, окрім того, що люди 
ті роботящі і Божі. Та й як у ньому може бути щось 
божественне, коли Нечах-мурза творить пере^ ним отакі 
паскудства в ложі?..

— Настан! — ніжно і тихо озивається Нечах-мурза 
до дівчини, що спинилася на порозі.— Я люблю тебе 
більше, ніж себе! Я кохаю тебе над усіх у світі! Тому
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коли і ображаю, то не хотячи. Проходь і сідай навпроти, 
будемо пити смачну каву і говорити, як люди, що по
трапили в біду,— плутає він татарські і українські 
слова.— Для нас ось і шербет є,— вказує пальцем і по
глядом.

— Каву, мурзо, я вже пила минулого разу і більше 
не хочу,— кидає погляд на напій і бранка.— Для чого 
мучиш мене, мурзо, коли любиш?

— Не хочеш, то і я не буду пити,— байдуже кидає 
господар.— А за минулий раз пробач мені, нерозумно 
я вчинив, і самому досі боляче. Люблю я тебе дуже 
і ще раз прошу стати першою ханум у моєму гаремі.

— Шкода, мурзо, але я тебе не люблю і хочу чесно 
тобі сказати, що жоною тобі ніколи не буду. Та й не 
рівня я тобі, і замолода ще! — рветься в дівчини голос.

— Бач, як ти відповідаєш на моє добро! Як можеш 
ти після цього чекати від мене ласки, співчуття чи 
волі собі на повернення? Он стільки часу мучиш, мор
дуєш і катуєш мене, принижуєш перед усім сералем, 
усією челяддю. Ну як? — поправляє, вмощуючись, під 
собою підложку-подушку мурза.

— Мурзо Нечаху! Змилуйся наді мною, якщо любиш!..
— Коли б і хотів, то не можу, бо навіть поговорити 

мені з тобою несила, впертою,— розводить безпорадно 
руками і бере свого келишка.— Випий ось, як і я,— 
пригублює питво,— і почнемо розмову. Може, і домови
мося, врешті, до чогось. А, боїшся, що знов зроблю 
дурницю? Прости, розумію! Дивись, я обмінюю келиш
ки і п’ю з твого, а ти пий з мого,— ставить бранці свій, 
а бере її і починає пити.

Запах і справді божественний, а снідала вона солоне, 
тож пити їй хочеться. Слова і дії мурзи переконливі.

— Втекти тобі звідси, сама бачиш, неможливо,— 
продовжує Нечах.— Отож віддайся мені доброхітно, без 
мук і борні і будь моєю ханум.

— Мурзо, повторюю, коли в тебе є любов до мене, 
відпусти мене додому за винагороду, чи продай, або 
перекажи родичам, вони дадуть тобі великий викуп- 
менгун, і не сподівайсь, що віддамся тобі, бо це мені 
тяжче за смерть,— почала, не втримавшись, повільно 
пити Настка пахучий напій, повіривши, що то звичай
нісінька кава.

Нечах-мурза, стримуючи радість, уважно слухає дів
чину. Бачить, як вплинув на неї обмін келишків. П’ючи 
малими ковтками, він перечікує, зрештою вихиляє свій
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келишок, знову наповнює його з карафки і робить ви
гляд, що хоче долити кави і Настці, і та нещасна випи
ває своє питво і підставляє посудину господареві, бо 
кава їй сподобалася.

— Добре, люба, я подумаю над твоїм проханням,— 
зголошується Нечах, ллючи напій дівчині.— Подумаю, 
пораджуся і скажу тобі, може, й завтра свій кінцевий 
рішенець,— запинається він і змовкає.— Ти пий, пий, 
і таки, може, трохи полежимо, як твоя ласка,— лякаєть
ся він, що напій може не подіяти.

— Мурзо, забуть про те! Я ж сказала тобі вже, що 
того не буде!

— Гаразд, ти полежиш, а я звіддалік подивлюся 
і потішуся тобою,— трясеться і тремтить мурза.— По
слухай мене, я коли й зроблю тобі оту добру послу
гу, то не за менгун, а із любові! — тягне він час.— 
З любові, бо ладен вмерти за тебе,— вірить він у ска
зане. «Невже не подіє опій? Невже Омар обманув 
мене?» — проноситься страх у його свідомості...

Настка раптом відчуває знайому нудоту в роті, ша- 
ріється на лиці, серце в грудях б’ється сильніше, 
подих частішає, і до свідомості приходить переко
нання, що вона знову обпоєна, бо отак же, як і тоді, 
почало мерехтіти в очах і судомляться щелепи до 
позіху.

— Розкажи, хто твої родичі, з ким маю говорити, 
кому переказувати?..— марнує він завбачливо час.— 
Я таки послухаюся тебе, зважу на твоє прохання,— 
вдивляється він пильно в лице дівчини,— бо що гаразду 
з тієї борні нашої: і тобі, люба, і мені?..

Радість від отієї Нечахової мови не встигла заіскри
тися в серці, як по тілу поповзло повільне оніміння, 
відчула запаморочення в голові, неприємно-смердючий 
запах у носі.

— Будь ти про-о-клят-тий, мурзо! Ти — ти-ран! 
І-у-да-а-а! Вовку-у-ла-ка! — уже переконана Настка, 
що знову споєна, і ледве вимовляє оті прокляття, бо 
язик онімів, як і все тіло, млость її окутує, повіки 
тяжіють, уста дерев’яніють, лоб криєтьси дрібним по
том, позіхи судомлять її, солодкаво-смердючий запах 
будить блювоту.— Хай спопелиться твоє діідступне ко
хання, звірюка ти! — ще видихає з останніх сил Настка 
і падає на дзиглик-столик головою, втративши притом
ність. Приємне забуття і якийсь присипливий шум, 
наче дощ, поволі проникають у її свідомість.
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— О, чарівна, семинебесна моя Настан! — схоплює
ться Нечах-мурза, піднімаючи сонну голову дівчини.— 
Цього разу я обачніший, не потрачу стільки сил на 
боріння, і ти таки станеш моєю,— пробує він обережно 
підняти її, відкинувши розсипані коси.— Блідість тебе 
не споганює, а красить,— бере він Настку на руки 
і притискає до себе.— Чи не забагато Омар дав їй того 
напою з маку? — лякається в тривозі. Нарешті, поці
лувавши і схопивши в оберемок сонне тіло, переносить 
і кладе його обережно в своє ложе, гарячково і спішно 
розв’язує туго затягнуті поворозки халата-шлафрока...— 
Почув Аллах мою молитву,— трясетьси над голим ті
лом.— Почув мою муку! Пошли, о світлий, мені сили, 
а нам сина! — шепче, підігріваючи в собі жагу.— По
ш ли!— шпурляє з постелі її вдяганки і роздягається 
сам, як у гарячці...

Кукають лунко зозулі в саду, туркочуть голуби, вор
кує десь горлиця, заливно щебече під вікном ластівка, 
скрипливо кряче жабка-співуха із Качі, але Нечах- 
мурзі не до них. Він нічого того не чує, оглушений своїм 
злочином і похітною жагою. Ледь охолоджене, бліде 
оксамитове тіло Настки своєю чарівністю і покірністю 
душить його передчуттям насолоди. Він бгає його, мне, 
гне, ламає, чавить із усіх сил, поки нарешті домагається 
свого, угамовується, згасає, збуджується і знову утихо
мирюється, і врешті засинає...

Знадвору у великі затінені вікна покою заглядає ран- 
ньовесний вечір. Нечах просинається, утомлено дивить
ся на бранку і тішиться, як дитя. Вигляд крові пере
повнює його щастям, надіями, переситістю...

— Зачни її, о Аллах, сином! Дай їй сил очунятись 
і признати мене мужем! Пошли нам, світлий, обом 
щастя і багато дітей, красою — як вона, а розумом 
і силою — як ти!..— шепоче він, споглядаючи її розчу
лено, милується красою жертви і своєю перемогою над 
нею, поки й ніч опускається на землю. Нечах-мурза 
прислухається до ледь чутних подихів Настки і насам
кінець мертво засинає поряд, ніби також опоєний маком...

...Просиналася Настка, воскресаючи на очах гвалтів
ника і приходячи до тями, довго. І наступного вечора 
вона то очунювала, то знов провалювалась кудись у без
вість. Трохи напуджений Нечах-мурза не відходив від 
неї, як і вся прислуга, що сиділа напоготові за дверима 
увесь день, радуючись, що відбулося щось вирішально 
важливе і щасливе для мурзи.
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В покій ота прислуга була покликана лише тоді, як 
згвалтована геть очуняла й усвідомила, що сталоси. 
Мурза, зустрівшись із знеможеним поглядом Настки, 
прочитав у ньому зневагу і ненависть, наказав служ- 
кам-мийницям перенести велику ханум після омивання 
у її покій, прибрати ложе і пішов з Омаром у свою мий- 
ню. Він ледь стримував у собі радість, бо відчував, що 
вибрався на сьоме небо.

Головним у його поспішнім відлученні був, звичайно, 
намір дати рабиням і євнухам можливість переконати
ся, що господар і володар їхній ще здатний і не проявив 
себе досі не через свою — не доведи Аллах!— неміч, 
а із жалю та ощадження молодої, любої, хоч і непокірної 
жони. Він мав не меншу насолоду і від отого розголосу 
новини по сералю.

— Хоч і самі лягайте поряд з нею, а зігрійте мені 
негайно велику ханум Настан! — пихато і переможно 
повелів покликаним, виходячи зі свого покою, хоч і чув 
сором, бо змушений був нині не так брати дівочу 
цноту, як брав їх безліч досі...

«Дрібниця, абищиця, дурниця все,— втішав себе,— 
бо навіть Настан не відає, як те сталося, а якщо за- 
тяжіє, то хто повірить, що брав споєну і силою? — 
мився він у мийні.— Знайте і ви, кастрати, валахи,— 
подумки адресувався до своїх мийників,— що ота висока 
гора мною подолана і Настан тепер моя велика ха
нум!» — думав, поспішаючи вернутися у власний покій, 
тепер ніби ним освячений.

— Попередь, Омаре, мийниць, щоб і мили, і пере
носили велику ханум лише догори лицем, не перевер
таючи її! — згадав він пораду мулли.— Лежати вона 
мусить лише горілиць!

Отак і була понівеченою, обкраденою, погвалтованою 
в той весняний підвечір нещасна ясирниця, Дмитрова 
і Івжина Прихідьків донька, а Іванова Сіркова звідна 
сестра, «півдівка в піддівці» Настка, ставши великою 
ханум Настан. З того весняного передвечір’я і почалося, 
неначе в чаду, її нове життя. Спершу вона лежала як одур
манена, ще не відаючи про справжнє і не підпускаючи 
до себе мурзу. Потім, звівшись, обзивала його «пикою» 
і «мармизою», борючись не стільки з ним, скільки 
з нежданою появою жахного: жінки і матері в собі!.. 
Почувши те в собі якимось надцятим чуттям, вона 
смертельно злякалася, не вірила, не допускала того, 
а воно частіше й частіше нагадувало про себе вере
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дами, марудами, невгам’ями і невідгінними змінами 
в усьому її єстві.

Нечах-мурза лише за місяць домігся розмови з дру
жиною, і ненавидячи її, і люблячи в багато разів силь
ніше, аніж досі. До похоті і любові додалося почуття 
батька і мужа — і більше, і сильніше за них. Оберіган
ня дружини, ощадність до неї стали в ньому постій
ними турботами, хоч і вернувся він до господарювання, 
зисків та обов’язків, як раніше.

— Настан! Люба жоно! Не моя вина в тому, що ста
лося на мою радість! Доля-кісмет і Аллах нам те вчи
нили, і від їхніх діянь нам не відійти! Чому ж, мудра 
і добра, отак довго ти горда зі мною? Виходу ні в тебе, 
ні в мене вже немає. Немає, і все! — аж ніби благав 
він.— Я взяв тебе і зачав! Розумієш, зачав! Зачав 
і об’їжджу, пробач, тебе неминуче, як тарпанну лошицю- 
неучку, і ніхто та ніщо мені не завадить! Ніхто! Отож 
подумай востаннє. Жити ж бо треба. Підняти на себе 
руку — найбільший гріх і в Аллаха, і в Христа, а ще 
нині, коли носиш в утробі дитя,— непростимий! — пере
конував, запевняв, молив, благав Нечах-мурза, і Настан 
зрозуміла, що він має рацію, виходу дійсно немає. 
В неї навіть з'явилася думка, що не такий він уже й осо
ружний, що, як господар її, ясирниці, він не міг і бути 
іншим.

Оте жахливе його «зачав» спершу стьобнуло її по 
голому тілу канчуком, потім геть спустошило душу, 
в'їлося в серце, нарешті дійшло до свідомості уже не 
дівчини, а жінки й матері і обурило. Адже відбулося 
все те без її згоди. Дико, грубо, живосилом!

«Може, те «зачав»— брехня? Може, оті ознаки — 
результати отрути? — пролітало в її голові радісне сум- 
нів’я .- -  Тітка Домна навтяки казали ж, що те буває 
й облудством, у всіх не однаково...— розридалася вона 
раптом на очах мурзи.— У-у-у-у! — вила й голосила 
в безсиллі.— Кате мій! Убивце! Тварюко! Звіре-е-е! 
Я прокляла твою любов! Ти не «зачав» мене, а отруїв 
навіки!» — не знаходила вона слів, захлинувшись без
силлям.

— Не галасуй на весь сераль. Перестань! Замовч! — 
схопився як опечений з місця мурза.— Ти навіть з мо
їми рабинями так не говориш, як зі мною! — підвищив 
він голос у шаленстві.— Я змушу поважати мене і шану
вати як чоловіка! Змушу, бо скільки це буде тривати? 
Скільки, скажи, я матиму жону і не матиму змоги
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з нею бавитися, коли і як мені заманеться?! — аж 
захрипів Не чах.— Омар! Омар! Канчука мені! Швидше, 
рабе! — побагровів він і затрясся.— Бачить Аллах, що 
ти змушуєш мене до крайностей, і виправдає! — ско
чив він, як хижак, до Настки.

Схопивши, як за повісмо, жертву за косу, він намотав 
її на руку і смикнув так, що в Настки заблищало 
свічками в очах, перехопило дух від болю і образи, 
бо в додаток її опекли удари камчі. Настка ще знайшла 
в собі силу рвонутися кішкою на злочинця, та за мить 
упала, звалена на килим, і вже ледь відчувала град 
болючих цьвохкань.

В її тямку мурза то наближався, то віддалявся, 
як привид, і знову чувся його голос десь ізвіддалік: 
гарчливий, хрипкий, звірино-лютий.

— ...Ти будеш їсти в мене, як сарид, черву і змій, 
питимеш власну кров, очі висохнуть твої в темряві, 
без сонця! У склеп її, чуєте, раби! У підземелля, і нічого 
не давати, а рабинь-прислужниць не допускати!..— 
наказав, відхекуючись, Нечах.— До зиндану її!.. 
До зиндану-у!..

Євнухи обережно винесли зомліле й сполосоване кам- 
чею тіло баш-ханум. Катівник провів його щілинами 
очей, відхекувався, всівшись. Тваринна злість у ньому 
зменшилась, зникла, а натомість з'явилося спершу щось 
подібне досаді, потім — змору, гризоті і плач за по
битою. Він сидів на килимі, і схлип його змінився 
на болісний жаль і до неї, і до себе...

Не вжалило Настку в склепі-зиндані на соломі гаддя, 
бо були там не заворожені магом Кара-Єлемом гадюки, 
як думав Нечах-мурза, а мирні вужі. Настка ж, 
прийшовши в себе, опритомнівши вже другого дня, вті
шалася, що всьому прийде. кінець і вона без гріха перед 
Христом, не буде довго мучитися. Та оті гадюки її ща
дили навіть тоді, коли вона навмисне їх зачіпала. Отож 
страх і надія на смерть на другий день поволі зникли.

Під вечір її взяли євнухи нагору, а там служниці 
обережно помили, намастили ліками і пахощами та 
вклали знову в ліжко великої ханум... Сили і далі 
боротися з мурзою вже не було. Почалося лікування 
й повернення до себе, загоєння болів і образ, а ще на
родження певності, що вона таки зачала, отож мати 
і жона!.. Відтоді вона вже не боронилася й не сторони
лась Нечаха-мурзи, а, виконуючи його волю, частіше 
і більше зваблювалася, будила в ньому хіть, і сама
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будиласи, вгамовувала і вгамовувалась, собі на подив, 
в стогена* і нестямствах насолод, в плотсько-любовних 
щемах і знемогах, таких, яких і не підозрювала в собі. 
Правда, в тому зачаруванні та завороженні з нею довго 
і незмінно був не Нечах-мурза, а обожнюваний досі 
Лаврик Гук...

З часом з’явилися й ознаки безсумнівної вагітності, 
а також округлення, опишнення тіла та почуття неми
нучого материнства, уже не в тяготу, а в радість, в на
дію і навіть в задоволення. Сльози вередувань стали 
змінятися радощами, нудоти й забаганки — утіхами по
штовхів під грудьми та чеканням майбутнього дитяти, 
і вже не лише свого, а й мурзиного...

Про дім отецький, батьківщину не було ні слуху 
ні духу, окрім того, що ханська орда вернулася додому, 
приправивши чисельні ясири, що Хмельницький про
дався цареві московському, що шайтан Сірко живий 
і неушкоджений, а значить, гадала про себе Настка, 
живі Лаврик та її брати Максим і Нестор. В душі вона 
боялася братів, а особливо Івана Сірка, бо чула себе 
зрадницею...

Життя вимагало свого, і Настан поволі звиклася, 
приспала в собі і каяття, і докори, і гризоти та скрути, 
і навіть муки сумління, хоч і носила їх у собі. Все те, 
правда, не зріло і не росло, як плід у ній, а меншало, 
хоч і не зникало зовсім...

Часто-густо вона ловила себе на тому, що не прагне 
більше ні звільнення, ні повороту в рідний край, де, 
певна була, ніхто її без докору не жде ні жоною мурзи, 
ні покриткою, хоч покриток тепер на Україні ніхто 
особливо й не осуджує, бо бракує смертельно чоловіків 
і не лише для жінок, а й для дівчат...

Свого жовтавошкірого, білявого первістка, на неї схо
жого, вона народила по святій Варварі в ніч Сави, 
як говорили їй Василина і Вівдя, що були повитухами. 
Нечах-мурза з муллою, за звичаєм, обрізали його і на
рекли Якупом-мурзуком. Не наполягала Настан на на- 
реченгіі сина Савою, бо Якуп-Яків по-рідному, отож 
згодиласи, коли її спитали. І хоч те ім’я звучало в її 
свідомості якось чужинно, та врешті обвикла, бо його, 
покруча-чемериса, вона величала: «Чемерику мій!» — 
молячись уже зразу до двох богів: Ісуса і Магомета...

Запопадлива Настан незабаром, на радість і втіху 
Нечахові, знову затяжіла, ще годуючи Якупка. Але цьо
го разу вагітність була для неї радістю, бо чула себе
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з надлишком здоровою, а отяжіння не псувало її, а нав
паки — красило, аж мурзині приятелі мліли при ній 
і говорили Нечахові, що Аллах на все Ханство обдарував 
лише його такою красою.

Коли муж її пікся смертю Іслам-Гірея, Настка потай 
тішилася, бо знала, що він тричі зрадив Хмельниць
кому, а той в її понятті був Сірковим приятелем і при
бічником. Її не непокоїло, хто буде ханом по вмерлому, 
як те чомусь турбувало Нечаха, отож чутку про нового 
хана вона сприйняла байдуже, як далекий грім у літі...

Сходило сонце для неї та дитяти десь із-за далеких 
гір та лісів, у задимлених серпанках і заходило не 
з того боку, де вдома, в Капулівці, але решта світу 
була чи нё кращою отут, ніж там. Настан привчала 
себе до того, що вона вдома, була гордою до Нечахових 
людей, а до своїх, бранців і рабів, справжньою мило- 
сердницею, і Нечах-мурза про себе тішився і радів.

Поволі Настан ставала господинею не лише в покоях 
гарему, а й у всьому сералі та поза ним. Її признали 
як баш-ханум і жінки-гарем’янки, одаліски, рабині 
і служки та слуги. Суперниць вона не боялася, бо. Не- 
чах був хоч і здоровим, але не досить, щоб задоволь
нити навіть її як муж. Отак маєток, люди і статки му
жа невпоміт стали і Гі — не лише в її переконаннях, 
а і в переконанннях мурзи, не кажучи вже про челядь.

«Виростуть отут у спокої наші діти,— роздумувала 
вона неоднораз,— і в мене, і в інших бранок, і вже не 
будуть людоловити в моїй нещасній Україні, бо з’єднають 
землі в одну суцільну, як ото надіютьси Нечах та 
бранці, чисельніші тут за татар, і будуть жити, мов 
у раю, трудячись. Пошли, Боже, дай, світлий Аллаху, 
їм мирність і вміння жити із власної праці!..» — моли
лася часто, як лиш згадувала батьків, братів, рідну 
Капулівку...

18
Раптова втрата магнатами польсько-литовськими ці

лої України з давньокорінним, прокиївським етноцент- 
ром, яка протягом століть була звичним невичерпним 
джерелом небачено-розгульного визиску, високих гараз
дів та здорових поповнень поспольних, була не просто 
втратою — знаменням. Бо відбулося неможливе, надто 
коли врахувати природно сепаративні тенденції русинів 
всього Полісся, Поділля, Галичини, Прикарпаття,
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уже не кажучи про русинів у Литві, західно-південній 
Дебрянщині, Брестчині, Холмщині, Бельщині.

Подія та зумовлювала посилення ще не сформованої, 
лише започаткованої, та вже невиліковно хворої імпер
ською величчю Москви. Сусідні високі орлогербовані 
двори могли допустити навіть козацьку державність, 
але не могли і подумати про приєднання України 
до Русії, по-їхньому — Татаро-Московії.

Громовержжя тієї події не лише сколихнуло, а й все
ленсько потрясло всю Центральну Європу аж до Піре
неїв і Скандінавії і навіть увесь Близький Схід та Балка
ни, стало помітною тривогою на все сімнадцяте століття! 
Адже розуміли: спаяний православ'ям союз з часом 
неодмінно поглиблюватиметься, ростиме і грізнішати- 
ме в захланному активі ненависної всій Європі і Азії 
варварської Московії, яка обов’язково звеличуватиме
ться, дуючись вширочінь і вгору і територіями, і титу
лами, а вони милішатимуть і мілітимуть, деградува
тимуть і меншатимуть. Відрив України від Польщі 
здавався початком смерті не лише Польщі, а й для 
багатьох. Мучило їх, як те могло статися поза їх волею 
і благословенням? Вони лише тепер побачили огром 
волелюбців-козаків, котрі, не маючи своєї державності, 
звалили таку державність, як польська.

Із-за великожертовної визвольної війни — завдяки 
злочинній байдужі сусідів! — та за рахунок переходу 
перекинчиків на польську і на високооплатну та маєт
но-станову царську «жалувану» службу в Україні ство
рювався — з тенденцією росту, звичайно,— духовний, 
чільновійськовий та інтелектуальний вакуум. Дяківки, 
братські та масово-рукомесні цехи і школи, колегіуми, 
що досі тримали українське поспольство на порівняно 
високому освітньому рівні, піднятому Петром Могилою 
і Петром Сагайдачним до світових тодішніх стандартів, 
не поповнювали втрат, а підсилювали їх, зманюючи люд 
у сусідні високі двори. Особливо тим користувалася і 
послуговувалася дуже відстала тоді в освіченості Мос- 
ковія. Хто міг би подумати, що саме вона заволодіє 
таким багатим і престижно вигідним краєм? А проте 
сталося. А тут ще це приєднання. Отоді й заметуши
лися королі, як на гарячій пательні, вирячивши очі 
з перелячного подиву, обуру та відчаю, особливо зв’яза
ний Кошицьким привілеєм Ян-Казимир. Його королів
ський двір, оточений порфірородними абсолютичними 
державотронцями, застогнав, заборсався в нестямі,
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відчаї, зрубуючи і ті останні сучки, на яких так довго 
сидів, пригнічуючи народ-годівник. Польська метушня, 
борсання і рейвах, надто завдяки Йоганну Торрезу, 
поволі розбудили та розбурхали, отверезивши й сусідів, 
почавши з найвіддаленіших. Гавр, Гент, Сен-Дені, Па
риж озвалися першими, бо в отій ослабленій Польщі 
дошкульно втрачали вони потойбічного заавстрійського 
спільника...

їм услід спохопилася, проснувшись, сама Тронна па
лата і Сен-Жерменський палац, королева Анна і канцлер 
де Брієн, принц Конде і герцог де Гізі, легат папи Та- 
сінь і фактичний правитель Франції кардинал Маза- 
ріні, ба навіть хлопчик в оточенні бонн, бурбонець 
і в майбутньому абсолютист Людовік XIV.

Не диво, що за ними пробудилися і дожі Генуезької 
та Венеціанської республік, а їм услід подали голос 
і королева свейська Христина з королем Карлом-Густа
вом, а також їхній примирливо-вдатний граф Пітер 
та канцлер Аксель Оксеншерна, волоський і молдав
ський двори, цісар Фердінанд Третій і його всюдисущий 
граф Альфред Гресс, поінквізиторський Рим разом 
із самим папою Інокентієм, турецький хондкар Маго
мет IV і його тінь, довірений Осман-ага та особливо мати 
султана-молодика Турхан-Валіде, Давлет-бей в Кизи- 
Кермені, Гасан-паша в Азаці, хан Іслам-Гірей та його 
С е ф е р -К а з і в Бахчисараї, Кара-Бей на Перекопі і ба
гато інших...

Та що вони могли вдіяти? Московія бачила вже себе 
окоріненою імперією і оте дотеперішнє: «Татарія, охре
щена Руссю», як луска і тавро, відслоювалося від неї 
на неймовірну її радість. Впала ж манна із неба — 
Україна, хай і ослаблена, але історично укорінена, 
на чому можна буде грати, допоки байдужий до нещасних 
Бог дасть сили і вміння.

Московський двір та й сам порфірородний, первопре- 
стольний, Божою милістю монарх і цар із камарильєю: 
Ордин-Нащокіним, Наришкіним, Прозоровським, Матвє- 
євим, Кикіним і іншими воєводами не знаходили тепер 
собі місця, не мали часу на сон, бо вже не було ж по 
зруйнуванню і пограбуванню та присвоєнню Казансько
го і Астраханського ханств ні гроша, а тут без бою 
і клопоту, отак зненацька, з допомогою наївний сусідів 
привалив цілий золотий алтин і в додаток ще одно
вірний, такий чисельний, надроземельно-скарбний і тру- 
долюбий!
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Від такого, хоч і не хочеш, затанцюєш! Відкрилося ж 
невичерпне джерело експлуатації високоздібних інтелек
туалів, ремеслярів та мулярів, трлкових суспільно-упо- 
рядкувальників, освітників, торгівців, інших перспек
тивних сприячів росту імперії та її достатків. А голов
не — появилася нарешті можливість створення першо
рядних мілітарних спромог, які давали силу відірватися 
від назви та поняття «Московська Татарія» і опрести- 
жйти та підкріпити царственну стотитульність та на
близити її уже не до геть ефемерної, а до реальної 
і заповітної «Всія Русії»! Отож і виходило, що за 
«матір городів русинських» Київ Московії треба було 
стояти, хоч і вмерти, бо в ньому основне коріння 
Русі, без якого вона безкорінна!..

Війни для Московії ще й тому були не лише анексич- 
ним захланством, а й необхідністю — вони знищували 
«противних» інородців і висували з-поміж них добре 
оплачуваних — за кошт тих же інородців — лакиз, помі- 
сей-метисів і ставлеників-урядників, як, приміром, оті 
Ордин-Нащокіни, Прозоровські, Кучукбеєви, Давлетха- 
нови, Тарасови, Черкасови й Черкащини, Мещерякови, 
яким «несть числа»! Побратим Болотника Лапун, що, 
зрадивши йому, осліпленому і втопленому, став дорого- 
платним Ляпуновим-боярином при «Божою милістю 
цареві-батюшці» і був прикладом «добропорядності».

Стотитульний, непорочний, Божою милістю цар Олек
сій, будучи тираном і мучителем підлеглих, не міняючи 
своєї натури, був мудро-хитрим в тому, що експлуа
тував усіх не лише для власних благ, а й для «живота» 
«всія Русії». Це за його ініціативою поряд із Соборними 
уложеніями, написаними найманцями, в Москву за зазд
рісну оплату були покликані гуртом і вроздріб сонми 
ченців, дидаскалів, друкарів, рукомесників, малярів 
і мулярів, граверів і різників, спритних торгівців, якими 
розбудовувалася і духовно вишколювалася його держа
ва. Дорого наймалися розуми і кмітливості не лише 
з-поміж пригноблених народів, а й у близьких та дале
ких сусідів, і експлуатувалися подвійно, роблячи й рек
ламу «Великій Русії».

їм у Московському царстві не було числа, всіх їх 
чи їхніх синів було причислено до етносвоїх. В ті темні 
часи, та й пізніше, з них майже повністю складався 
корпус московських науковців і діячів культури, діла 
їхні, як і дітей їхніх, ішли виключно на благо «Вели
кої Русії». Цілі століття вони і їхні нащадки— «зело
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сведущие в науцях»— вирощували «сведущих» моско- 
витів, у яких культивувалося поняття про те, що вони,— 
а не оті наймані благочинці,— поблажливо-гуманні, 
бо терплять і приймають в своє середовище всіх вірних 
слуг «Божою милістю» царя!

Так само «жалувано» приймалися, як до ласки Бо
жої, і приєднані тепер «іскусні в науці мужі» з Украї
ни, а пізніше прийматимуться з Литви та Польщі. Була, 
правда, різниця: гоноровим полякам лишали їхні пре
стижні поки що прізвища, тоді як українцям — учора 
польським і литовським — їх міняли масово, додаючи 
до прізвищ — «ов» чи — «ін» .

Добрий цар «на Москві» завжди розглядався і трак
тувався як юродивий! Той із них, що не поглинув 
за свого царювання сусіднього народу, не знищив до ко
ріння супротиву своїх годувальників, не націлив свого 
наступника на нові завоювання, по смерті забувався 
і опричниками-найманцями, і московитами.

Навдивовижу метушився царський двір, обрадівши 
рішенню Переяславської ради. Хвалив на всю губу 
Богдана Хмеля і похмелят, жалував їм щедрі дари, 
а потай паплюжив і подавав іншим надію на гетьман
ство, дворянство, боярство і воєводство. До існуючих 
Посольського, Розбійного, Пушкарського, Збройно- 
Бронного, Стрілецького та інших приказів почалося 
спішне створення ще одного — Малорусійського, хоч 
удалося те зробити царським опричникам Скуратовим 
значно пізніше, як і призначити воєвод на українські 
землі та вписати посполитів-селян в чорнопосошних, 
бо приєднання те загорілося обуром «огульно-повшех- 
ним цалего люду»!..

За принципом «діли і володій!» не лише Богдан- 
Зиновій одержав від батюшки-царя грамоти на булаву 
і на вітає володіння йому і потомству до десятка 
міст і околів, а й генеральні: Богданович-3 аруд ний, 
брати Золотаренки, Оникієнко, Лісницький, Кіндрат 
Носач, Жданович, брати Виговські, хоч і приховано 
від рядового збуйного поспольства та козаків. Дійшло 
навіть до того, що окремі старшини почали «чолобит- 
ничати», просити одни з-перед одного, прив’язуючись до 
положекь-станів «царських хлопів-клевретів» і мерзот
но віддаляючись від свого природно-рідного посполь
ства. З’явилася і нова поговірка. Замісті «з ким хан, 
той і пан», говорилося: «чим маєтніший Іван, тим біль
ший він пан». Маєстатність ставала карою Божою для
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всієї людності, хоч в Україні опорядковано вводилася 
гетьманщина з виборностями, школами, магістратами- 
ратушами під зверхністю полковників і духовенства.

Однак цар і його камарилья не в усьому почували 
себе вдоволеними, бо не лише духовенство не присяг
нуло їм, а й '«войськові чільці»: Косов і Тризна, Богун 
вінницький, Дорошенко, Іван Нечай, Сомко, вся січова 
старшина, обозні, сотники, писарі на чолі з Виговським. 
Найжахливішим було те, що оті порядки довводилися 
та закріплювалися, стихійно впроваджуючись, і на всій 
Слобідській Україні, і білгородський боярин-воєвода Ро- 
модановський забив тривогу: фактично він став напів- 
воеводою в помежжі Гетьманщини, котра для захисту 
від ногаїв начинила його воєводство гетьмановими піль
говими сотнями, про які не можна було й говорити, 
боячись ослухатись царя, котрий надавав їм оті пільги. 
Створювалося неясне становище і в Орельщині, Курщині, 
Вороніжчині, Дебрянщині, південно-західній Смолен- 
щині з отими сотнями та козацькими полками під про
водом наказного гетьмана Івана Золотаренка.

Найнебезпечнішими для «Божою милістю» царя 
і його опричних скуратовців були все-таки Богун він
ницький, що в смертельних боях боронив від ошалілих 
ляхів Брацлавщину з осідком у Кальнику і Умані, та 
січовик Сірко, який був тепер неймовірно престижним 
і на Січі, і на Слобожанщині як «неприсяжець», тим 
більше що здоров'я гетьмана, не дивлячись на догляд 
Ганни Золотаренківни, катастрофічно погіршувалося, 
а другий син-підліток, наступник його Юрась, дотриму
вався прозахідної орієнтації, будучи під впливом духів
ника — протоієрея Чигиринського собору Йосипа 
Тукальського- Не любовича.

Тому-то інтереси царату збігалися тепер із гетьман
сько-старшинськими, і цар, задовольняючи їх, послав 
стрільців під оруду полковників ніжинського і чернігів
ського Василя та Івана Золотаренків у Смоленщину 
проти Радзивілла, не так для звільнення смоленських 
русинів, як для можливого приєднання і задоволення 
столітньої похоті до розширення московського царства 
під гаслом помочі «православним єдиновірцям».

Тішився (аж дуже) «Божою милістю» цар: ті стрільці, 
які були байдужі до ідеї звільнення, майже не мали 
втрат, а натомість козаки, кладучи життя в тяжких, 
смертельних боях, розбивши когорти Радзивілла, звіль
нили майже всю Смоленщину, Вязьму, Дорогобуж,
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Полоцьк, Рославль, Мстиславль, Могилів, Гомель, Ново- 
бихів, Пропойськ, Шклов, а полковник Іван Нечай, 
гетьманів зять і єретик-неприсяжець, переможно досяг 
аж Кукенойса як заповітної мрії царського двору про 
вихід новоімперії до Балтики. Та з радощами до царя 
прийшло і розчарування, бо козацькі полковники, почув
ши, що їх вікторії цар приписує собі, раптом спинилися. 
Івана Нечая нагло покликали назад, а воєводі-князеві 
Прозоровському, як хлопчиськові, заборонили палити, 
грабувати і нищити села і міста православних...

Отоді на Москві й дійшли висновку, що і наказний 
Золотаренко та його брат, і Нечай, та й сам гетьман 
їм, московитам, небезпечні, а тому добре було б, коли б 
їх швидше прийняв Всевишній у свої чертоги, хоч про те 
і не мовилося в подячному молебні, виголошеному у хра
мі Василія Блаженного патріархом Никоном. В остан
нього по-своєму горів зуб на козаків, як і на духовників 
України...

Значна частина українського поспольства, що була 
донедавна за приєднання-прилучення до «вспольвиз- 
вольця» -одновірця, а найпаче старшини, переглянула 
свої прагнення і пожадання, розділившись на чотири 
табори: незалежний, протурецько-татарський, прополь- 
ський і промосковський. Що меншало московських при
бічників в Україні, то більшали «жалування» і «пільги» 
колабораціоністам-старшинам, особливо в Слобідській 
Україні, на лихо Ромодановському і іншим воєводам 
«в помежжях», бо пільги збільшували число збіглих 
від них чорносошців, служивих та «іних людішек».

В першому таборі, звичайно, була вся січова людність, 
а з нею і її старшини. Сірко, живучи тепер у Капулівці 
рядовичем-полковником на урльопі, через Гната Тур- 
люна, Лавра Гука, Нестора Мороза, Івана Стягайла, 
Левка Конограя-Чорноморця, обох Барабашів та самих 
Гомона і Лиська, що приїжджали куштувати і смакувати 
тернівку, полинівку і медівку, черпав, як із джерела, 
всілякі відомості зі світу, а відтак не відривався від 
життя свого народу та від інтриг, підступів сусідських 
держав, бо дійшло до того, що Січ отримувала «пожалу- 
вання за промисли» і від царя, і від хана та султана, 
і від польського короля, часом одноразово. Не лише 
«пожалування» мала, а й «обнадіяння», хоч і вела себе 
по можливості незалежно і навіть своєвільно.

На перевиборній січовій раді по Великодніх святах, 
після тимчасового нотування добитчика Левка Лиська,
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козацтво знову обрало кошовим Павла Гомона, бо запро
шений на кошового Сірко, передавши через депутатців 
відмову і подяку за «жичливу бачность», порадив їм 
саме Гомона, як поміркованого і обачного. Звичайно, 
на виборах Гомон і інші мусіли запевнити нижнє, середнє 
і верхнє січове товариство, що не будуть піддаватися 
ні королеві, ні цареві, ні ханові та султанові, і найактив
нішими в отих вимогах були донські січовики-гості, 
всілякі «збіглі» та слобожани, що користувалися правом 
нарівні із рештою товариства. Січ стояла за незалеж
ність і волостей, і козацтва та духовенства, і Коша 
та всіх, до нього приналежних обводів.

Сірка печалили не лише оті «пожалування» чотирьох 
сусідів, не тільки безрезультатні пошуки Настки, хво
роба гетьмана і жертви у Богунових з поляками, а Не- 
чаєвих і золотаренківських — із рейтарами і драбантами 
в баталіях, а й раптовий похорон вітчима Корнія Слима- 
ченка, який помер, сидячи за столом з відкушеним пиріж
ком у руці. А все ж найдошкульнішим і найболючішим 
було повідомлення Гната Турлюна, Лавра Гука, братів 
Максима та Нестора, які повернулися ні з чим з орди, 
з ногаїв, з Валуйок та аж із Дербента. Не знайшли вони, 
хоч як намагалися, і сліду Настки. Лавро Гук аж у Кафі 
розвідував — і марно. Нічого не вдалося дізнатися і від 
взятого в полон ширінського князя Колемберта-Гази 
в Кодаці, як і від купців із Кизикермена, Джанкермена, 
Ісламкермена та Караванкермена.

Сірко подумки допускав, що Настка або покінчила 
з собою, або її було вбито при полоненні. Мало вірив він 
і в обіцяну поміч донського отамана Ониська Воропая 
та його побратима Тодося Пожака, хоч і знав їх ще 
з часів Азовського сидіння, і зовсім не вірив бахчисарай
ському Сефер-Казі, який обіцяв гетьмановому послові 
Савченкові віднайти Сіркову сестру і повернути додому.

Він би, може, і вгамував отой біль, так мозолила 
звідкись принесена на Січ чутка, що Настка жива й здо
рова, а продав її в ясир якийсь козак, але годі було до
брати, звідки взялася та чутка і хто був той козак, та й 
важко було повірити, що якийсь козак міг те вчинити, 
хоч би й був аж харцизякою чи неабияким підступцем.

Крім багатошарового горя, яке лягало на його неспо
кійну і наболілу душу, було в житті його й те, що діяло 
цілюще. Адже чув матір Домну, батька Дмитра і мачуху 
Мотрю, односельців-капулівчан, бортів Максима і Не
стора; був не лише знаний, а й знакомитий в Коші,
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а молоді Велес і Шайтан, то по черзі, то разом носячи 
його по полю, розвіювали оті нашарування по вітру. 
Гул і гомін працьовитих сіл вдень і натомлено-приспана 
їх тиша вночі на всіх обводах Запорогів діяли на нього 
бальзамно. А ходіння з батьком коло бджіл, сидіння 
перед їх пнями були насправді лікувальними, обворож
ливими, зачаровуючими.

Однак навіть ця ідилія не могла заспокоїти Сірка. 
Обдумуючи на дозвіллі привнесені чутками чи розпо
відями очевидців події, він щораз виразніше уявляв собі 
становище, яке склалося в Україні, і приходив до пара
доксального, близького до відчаю висновку: і Іван Богун 
вінницький, і Гаркуша та Небаба, і Глух та Дорошенко, 
і Золотаренки, Нечай та інші на Литві, і навіть Січ та 
духовенство, смертельно і безперервно б’ючись із ляха
ми, татарами та литвинами, водночас невільно допома
гали цареві й боярам, ослаблюючи себе й противників.

І отой парадокс, як не прикро, обіцяв подальшу і тяжку 
залежність його рідної землі і нещасного люду від нового 
сюзерена, а війни Польщі зі Швецією та Туреччини 
з коаліцією за Кріт були також непрямою поміччю 
царству. І виходу з того рокованого становища Сірко не 
бачив хоча б тому, що гетьман та його генеральні уже, 
як видно, не зможуть відступитися від свого лакизно- 
панівного становища, хоч у майбутньому не лише втра
тять маєтності та однодумців, а й набудуть собі одно
вірного .ворога, який може піти на спілку і з ляхами, 
і з турками, і з татарами, як лиш забачить власну хісну 
вигоду, а козацьку слабість. Печалили його і здоров’я 
гетьмана та його наївна гра з царем Олексієм.

«Так-так, пішли ж і цар, і бояри та воєводи у спілку 
з ненависною їм Портою,— згадував він роздумливо,— 
коли і січові, і донські козаки, не благословенні ними, 
захопили в тяжких боях Азак і п’ять років стояли там 
оружно, мов скеля, мов більмо в царському та султан
ському оці! А все-таци залишення нами тоді твердині 
Азака було непоправною помилкою. Не було в нас кому 
мислити по-державному,— зробив вислід Сірко.— Кошо
вий і гетьман Півторакожуха були немічні у цьому...»

«Адже побратима Івана Разю,— боляче згадував 
він,— за те, що лише посмів подумати'та припустити 
єднання всіх козаків від Яїку, Тереку, Тамані до По
дніпров’я в одну державу, царята підступно викрали 
і несамовито скарали колесуванням і четвертуванням 
воднораз, як останнього волоцюгу й убивцю!.. Чим
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далі,— приходить до висновку,— будуть козаки-вільно- 
чинці один від другого, тим легше буде їх поставити 
в залежу цареві і його опричникам, як основу «живота» 
царства!..»

В отому розбурханому морі горя, відчаю, побоїщ, смер
тей на ближніх і дальніх обводах рідної землі, в отому 
уясненні і утямленні становища і лицедійств недоскона
лого аж до злочинів світу, поряд із згадками неоднора
зових розмов з батьком, вітчимом, полковником Дзиков- 
ським, його Явдохою, старшими і знатнішими січови
ками, поряд з універсалами Богдана-Зиновія, а насправ
ді Виговського, в пам’яті виринала постать отця Михая 
Гунашевського і зміст його листа з порадою «віддячи
тись». Але Сірко не допускав і думки про присягу цареві 
та боярам, які в його свідомості були тільки «розбійни
ками з великого шляху»... Взагалі, йому всяка присяга 
чужинцям була жаскою...

По поминках вітчима, у жалобі за Насткою, у журбі за 
дружиною, дітьми, домом та побратимами, по Різдвяних, 
Водохрещних, Трьохсвятних, Сорокосвятних, Благові- 
щенних святах у Капулівку прийшла весна. Горе люду 
і краю набігало, як розбурхані хвилі на берег ріки в по
вінь, нашаровувалося, повнило душі до схлипу і відчаю.

Орав і копав, сіяв і саджав, полов і проривав, жав 
і косив, сушив і молотив, рибалив і ходив за бджолами, 
об’їжджав диких неуків — щойно вихолощених Велеса 
і Шайтана, вишколював їх, а жив подумки то в гризні 
й суперечці з гетьманом та його оточенням, то в гризоті 
зі шляхтою і боярами, але неодмінно — в усталеній 
приязні з Богуном вінницьким, зі старим Тимошем Ра- 
зею та ойротськими тайшами, його спільниками, із січо
виками Гомоном, Барабашем, Лиськом, Вергуном та 
іншими.

Не згадував лише Іванця Брюха — через образу від 
отієї підступної борні на січовищі. Ночами Сірко часто 
не міг заснути від болю, що досі не розшукав сестри, 
особливо ловлячи докір в очах батька Дмитра і ївги. 
Мучило й те, що не змогли козацькі чільці, а між ними 
і він особисто, поклавши стільки жертв, домогтися чогось 
більшого, аніж отого рокованого приєднання... Взагалі, 
цілий рік він гризся невідступно тільки тим, що б не ро
бив і про що б не думав. Не міг відірватися від навко
лишнього, як і від себе самого, бо все воно було його 
невід’ємністю, його суттю! А згадка про Зборів, Берестеч
ко і Збараж доводила до відчаю і шаленства.
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«Мабуть, до останнього подиху я не прощу ординцям 
ні ясирів, ні отих зрад,— стверджувався він у душі і 
клявся собі.— Доки живу, буду на боці мого рідного 
поспольства! Де більшість, там і я мушу бути, і коли 
вже випаде вести козацтво чи поспольство, то не під 
стрілецький бердиш-топір отого царського скіпетра- 
берла...»

У святкові чи недільні дні, коли не їхав на Січ, Сірко 
сідав на коня і правував його до просторого великолузь- 
кого шинку, а там припинав Велеса чи Шайтана до коно
в'язі, звично заходив до приміщення, всідався за тесовий 
стіл у кутку, і метка шинкарка-господиня, ледь забачив
ши його кремезну постать в надимленому до непрогляду 
приміщенні, руками байстрюків-хлопчаків ставила повні 
карафи, куманці чи михайлики з кухлем-гальбою, пода
вала йому подобротніші наїдки з плескачами, балабуха- 
ми, коржами, калачами, вергунами або мамалигою, баб
кою чи карасями в сметані, пампушками в перці й час
никові, і він мовчки гостився, вбиваючи час...

Довго в спокої він цідив оте питво та думав у жало
бі свою нескінченну думу, прислухаючись до гомону там
тешніх завсідників.

«...3 панами, кату,— схиляючись і легко пристукуючи 
надпитим кухлем, басив до своїх молодших співзастіль- 
ників сусіда,— нашому бгатові тгеба чинити те ж, що і з 
польськими чинили, бо інакше заведуть до ще гігшої 
неволі. Дуже вже уподобали, вважай, вони панство. 
Зі шкіги лізуть до нього!»

«Е-е-е, не кажи, Єфреме,— заперечував хтось із по
братимів,— з ними нам тепер набагато легше справи
тись, коли отак люд спаявся. Недарма ж ховають вони 
ті «жалувані грамоти» на маєстатності від свого брата 
чи й знищують їх. Не вони, а ми вершитимемо тепер 
долі чи при Хмелеві, чи й при інших. Нам би шляхту та 
недоляшків від себе повсюдно відлучити, як теля від ви
мені, а там час покаже, як діяти. Можна буде й до бояр 
приступити при нагоді разом із їхніми холопами та 
стрільцями. їм, і тим, і тим, кажуть, не з медом живе
ться. На Дону та на всіх слобідських землях наші ж тепер 
черкаси і в сотнях, і в полках. Бував там оце, то надивив
ся. У бояр та воєвод одно на умі, як би де правдами і не
правдами хабара вирвати та загнуздати чорнопосошця. 
Ні сорому, ні совісті немає, а гонору, пихи — більше, 
аніж у шляхти. А на Москві, чував, одне розпутство, 
шельмування, плутні та шулерство суціль. Одні багаті,
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аж репаються, а другі бідні, гірше за наших жебраків 
та подорожніх. А соромітство таке у тамтешнього люду 
в звичаї, що не доведи Боже!..»

В розмову вклинюється, видно, обважніло повільний 
третій, і Сірко слухає* як він гортанно цідить слова: то, 
як мед, солддкі й липкі, то, як брага, хмільні й терпкі, 
то, мов полинний настій, гіркі й ядучі...

Постійно задимлені та закаджені, хоч і витерті та 
випрані, гуси-лебеді та казкові півні, що просвічуються 
Сіркові малівками зі стін корчми і рушників, при отій 
появі третього завсідника підлітають і відлітають 
у вирій, відриваючись і від стін корчми, і від рудих руш
ників на ній, а вже висмоктана ним, Сірком, із люльки 
тютюнова осідь-бага від отих патякань застільця спри
ймається на смак то як солод, то як брага, то як полин.

«...Всіляко компрометуючи,— чує Сірко,— вони бу
дуть міняти гетьманів, як циган коней, поки їх престиж
на опінія в очах рідного поспольства і в очах сусідських 
дворів не втратить вартості та не дасть їм можності замі
нити гетьманування царствуванням...»

«...Там повсюди плазування, підлесся, раболіпство і 
прислужництво небачені й нечувані, купівля хабарем 
більша, як у ляхів, а тут людський страх у чоловіка пе
ред згубленням і заживопохованням ріднизни зробилися 
бичем Божим, побратими,— знову бере ініціативу гор
танний.—- Вже ж стало втіхою, коли чоловікові потала
нить бути похованим на своїй землі поряд із краянами 
та рідними, а вже коли йому ще й відспівають за упокій, 
закриють очі і віднесуть його у домовині на рідний цвин
тар, то з’являється радість за покійника, що дочекався 
людського погребу і не запропастився для дітей, роди
чів, сусідів і односельців.

А чому, питається? Бо не живемо, а животіємо, як 
жебри в поневіряннях, в подорожних мандрах, в пере- 
селеннях-викітчинах, осідщинах, вспольщинах, у втечах 
від переслідувачів і поневолювачів, у битвах на випале
ному, угарцьованому, уторованому рідному перехресті, 
у боротьбі уже не за волю народну, а лише за життя кож
ного під сонцем. Ясири ж знову, може чули, взяли бузуві
ри під Кам’янкою безборонно! Степ стогнав і голосив, 
кажуть, від горя! Порохнява аж до неба стояла,— мов 
підслухавши, повторює батькову Дмитрову вчорашню 
розповідь Сіркові.— А ще ж не кінець, бо ось-ось і літо 
скінчиться пожежами, ясирними нищеннями та викотами 
люду, оголюючи найпаче правобічний край...»
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«Чувати, багато чільних старшин і митрополит Силь
вестр та архімандрит Йосип, назвавши присягу глум- 
лінням над церквою й вірою, відкололися від Хмеля,— 
обзивається знову Яхрем,— і не присягли боярам та ца
реві. Найперші між військових чільців та найстійкіші, 
кажуть, отой вінницький Богун-реєстровик та січовик 
Сірко. Обидва ніби характерники: ні спис, ні шабля, ані 
куля їх не бере. Богун тепер в.Умані чи аж у Подольську 
стоїть сторожею на три шляхи, а Сірко тут, у Капулівці, 
від усіх віддалився, пересварившись із Хмелем, і в горі 
та смуті потерпає. Чувати, що бояри хочуть відібрати 
його маєток на Слобожанщині за неприсягу цареві. Он 
воно як!..»

«За гетьмановими універсалами маєтність та особиста 
недоторканність гарантуються, і бояри їх не порушать,— 
заперечує басовито-гортанно другий,— а Сірка, чував, 
маєтником і не назовеш, бо більше живе з своїм людом 
і вже з два десятки років у січах невпинно, як і Богун, 
шаблиться.»

«До Богуна в Кам’янець, чувати, гетьман Хмель від
рядив Лаврінового брата — Карпа Капусту, то, вважай, 
надійного наглядця має полковник під боком...» — 
докинув хтось.

«Йому і коголь, і Потоцький, кагуть, гетьманську 
бугаву в зоготі пгопонують»,— додає уже підпилим го
лосом гугняво перший.

«Ні реєстровець Богун, ні січовик Сірко не з тих, хто 
позариться на булаву,— встряє знову третій.— Вони 
і під бунчуками гетьмани».

«Об тім не говориться, Плате, бо в іншого пірнач 
чи бунчук більше за булаву важить, коли кебету та 
вдатність чоловік має»,— видно, запив слова промовець, 
примовкнувши.

«Я так мислю,— обзивається згодом Платон.— дерево 
може лише тоді рости, коли в нього є коріння, в нас те 
коріння є, і коли нас не знищили ні литвини, ні ляхи, то не 
винищать і москалі, хоч би й як захотіли!..»

Слухаючи такі розмови, Сірко не вперше доходить 
висновку, що для його народу від гетьманових дійств 
почалося щось нове, руйнівне і неспинне. Забуття рідних 
святинь, історичних дат, культурних, духовних та обря
дових звичаїв, родинно-сімейних пцфих співвідносин, 
суто поспольних зв'язків, задушевностей, гумору, до
статку, прив’язаності до місця на землі, порядку, гараз
дів і згоди в сім’ї...
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Тоді, вірячи сліпо мудрому з мудрих протоієрею Ми- 
хаю Гунашевському, Сірко не розумів усього так, як те
пер, коли оті біди стали особливо видимими і зробили 
застереги протоотця Михая пророчими. Впливали на 
його вислід і нарікальні скарги куми Явдохи Дзиковсь- 
кої та недавні кпини посланців-«присяжників» Кикіна і 
Косогова. Певності і запевнення, найпаче Кикіна, що 
приєнання «під царя-батюшки високу самодержну руку» 
є щастям, посланим чертогами Господніми, бо рука ота 
стане захистком єдиновірних від зазіхань сусідів- 
вовків, а старшинам і «озрілим в науцях»— станами 
і можністю ратно й богословно трудитися на «живот 
отчизни»,— розвіюються царськими та боярськими 
діями.

«Це ж зі мною говорили доброзичливі і співчутливі 
московити, коверкаючи мову, дотримання якої уже є, 
по-їхньому, забобоном. А що ж скажуть недоброзичливі, 
які не розуміють великого горя пригнобленого і недер
жавного народу? — роздумував він, згадуючи Гуна- 
шевського — «кошового над кошовими».— Вередом вва
жають наше самоврядування, що ніби тільки шкодить 
царству, ховаючи збіглих і підбурюючи посошців до 
збуйств. Буде достеменно те, що писав у «Пересторозі» 
запорозький екзарх... Як-то він там у Львові тепер?.. 
Що з ним?..»

На думку спливла і рідна Артемівка, Софія, діти, по
братими, Дзиковський і Мерефа.

«Треба неодмінно, як радять батько й мати, податися 
аж до Черкаських Юрт і Хуторів та всіх черкасців при 
кумах Дзиковських, а потім уже навідатися і в Арте- 
мівку»,— вирішує кінцево, дивуючись, що раніш не до
думався до цього.

За сусіднім столом вже не сперечалися, а, підперши 
голови руками, п’яно дрімали. Тютюновий дим стояв ту
маном і гойдався від біганини хлопчиків коло новопри- 
бульців. Шинкарка сиділа за шинквасом і переставляла 
поставці. У відкриті навстіж двері корчми раптом з га
мором увалилися юрбою скрипалі, сопілкарі, дримбарі, 
а їм услід козограй.

«Жити мирно можна лише мирним людинам із мир
ними, вільним — із вільними, незажерливим — із неза- 
жерливими»,— ніби вистрілюють в його тямку слова 
Гунашевського.

Досі розмірений, однотонний гомін криється гамором 
нетяг, що прийшли грою заробити гальбу пива, чи браги,
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або й келишок оковитої, щоб заглушити невтішні думан
ня, болючі балачки-гутірки та суперечки. Уже бігає по 
корчмі хлопчина і збирає «гроша на музик» у череп’яну 
миску.

— У нас, поштиві, одна пелька й спільна жменя! — 
дияконовим голосом баритонить скрипаль до гурту.— Ми 
гульма гуляємо і тупцюємо до півночі, як гульвіси - 
бреуси, коли хтось оплатить гоститву,— знімає він із се
бе брусло-брусляк вовняний, довгий, як підрясник, без- 
рукавець і кладе на ос лона-лавицю.

Добрий вечір тобі, зелена діброво...

заводить він басом, ніби освіжаючи Сірка улюбленою 
піснею. Корчемники підхоплюють її різноголоссям звід
усіль і заливають поволі шинок співом-тугою так, що Сір
кові невитерпно багнеться плакати...

— Хлопчино! — гукає він, обтяжіло зводячись чи то 
від випитого, чи від почутого та передуманого, впираю
чись п’ястуками в стіл.— Передай пані Горпині таляра 
і щедру дяку від мене,— велить служці і йде переваль
цем, ніби тікаючи, з корчми.

— Добридень, пане полковнику Іване! — різко спини
ли розігнаних коней Гнат Турлюн і Лавро Гук, зустрівши 
Сірка, як той лиш від’їхав від корчми.— А ми вас шукає
мо і в полі, і в Хуторах, і на Кутах, і біля заплав...

— Вам, бачте, полковника треба, а я рядович, тому 
й не знайшли... Щось стряслося? Хтось топиться, горить, 
вмирає, що коней так загнали? — рушив Сірко Велеса, 
з двох боків оточеного приїздцями.

— На Січі, пане отамане, справжнє ворохобство, 
вважайте, зчинилося,— заговорив сміливіший і старший 
Турлюн.— А започалося все із Бучок та інших остро
вів. Там тепер зібралося повно нетяжних сіром, і не зна
ють, що їм робити, бо кошовий і старшини на Січ не 
пускають, щадячи харч для втікачів-ясирників, а рядові 
козаки проти того, то й у Коші ось-ось загориться жаку- 
вання.

— А я ж для чого знадобився старшинам? — поціка
вився, припинивши Велеса та оглянувши приїздців, як 
уяснив собі становище Сірко.

— Вельми великий ясир ушкали знову взяли в Подо- 
лії за згодою самого круля в оплату боруу, то...— не знав 
Гнат, як не образити свого навчителя.— Женуть у Крим, 
як запевняють два втікачі-комонники, що схопили 
людолова за Кам’янцем і приправили нині до кошового.
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Ще й частину оплати везуть ханові. А правляться на 
переправу до Верне лава повільно, бо переобтяжені. Пан 
отаман Семен Вергун пішов ще того тижня із охочеко- 
монниками та своїм куренем у поміч донцям на турків, 
обидва Барабаші та Гомон відмовилися піти із січови
ками на вируч, боячись, що бучківці пожакують Кіш, 
то козаки й окольні люди просять повести їх вас. Радили 
те нам Конограй та Мороз, одобрили Гомон та Барабаш 
зі Стягайлом. А послав нас курінний Іванець Брюх.

— Іванець?.. І Конограй та старшини? — перепитав 
Сірко, зрозумівши, що становище в Коші загрозливе. 
«Хочуть мене віддати людоловам у зуби і водночас від
тягти кудись жаківників?..— майнуло в голові здогад
кою.— Але ж Конограй і Стягайло? — Перепинив він Ве
леса.— Вони у ту дудку грати не будуть».

— Ну що ж, коли і старшини, і Конограй та Стягайло 
за те, то поїхали,— рішуче зрушив Сірко коня і чвалом 
погнав його вузькою вуличкою.

Для Сірка слово «ясир» було найболючішою раною 
в душі, і з часом вона не загоювалася, а більше ятрилася. 
А по трьох ханових зрадах у Зборові, Берестечку і Зба
ражі та по викраденні Настки стала ще нестерпнішою, 
і тепер, заглянувши в свій біль, він уявив і оте юрмисько 
'нещасних, що ледь живим правиться степом, і мерзенних 
насильників-ординців, які ночами на биваках утоляють 
свою тваринну похіть на вродливих дівчатах і молоди
цях. Уявив і одразу ж  вирішив, що відкладати їх виручку 
ні на хвилину не можна, якими б мотивами не керу
вались і Брюх, і всі, хто з Брюхом. В ньому заволав 
і воїн-месник, і вождь-вивільник, і гамувати його могло 
тільки негайне звільнення нещасних!..

Того ж таки недільного дня під вечір Сірко в супроводі 
Турлюна і Лавра Гука дістався січовища. Гнат і Лавро 
тут же поїхали в Бучки купчити, на радість иетяг- 
острів’ян, доброхітців для пішого походу під Берислав 
на виручку ясирникам. Сірко, допитавши спійманого 
людолова і двох втікачів-ясирників та зорієнтувавшись 
у становищі, почав ладнати охочекомонців-вершників 
у сотні, яких набралося за п’ятсот шабель, та ще понад 
сто човнярів зі старим Левком Конограєм-Чорноморцем 
на чолі.

Палахкотіли до ранку вогнища по всьому подвір’ю, 
ганяючи тіні по закутках січовища, і, не спиняючись, 
гарчали усі наявні точила, пригострюючи ножі, шаблі. 
Не змикали очей і зброярі, чистячи, тешучи та клепаючи
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зброю, готуючи стріли, напинаючи нові луки, ладнаючи 
сагайдаки і мушкети, а лимарники — мастячи аркани, 
чинячи сідла, попруги й вуздечки.

Сірко, як і січова старшина та сам Гомон, всю ніч ре
тельно лаштував похід, оглядав коней, зброю, слідкував 
за приготуванням, квапив і радив, заохочував чи спиняв... 
Як пошептала ворохобникам Сіркова поява і його заклик 
до походу. Як заворожила козацтво і окремих курінних, 
вгамувавши кипінь обуру.

Другого дня по обіді, спішно відпровадивши курінного 
Нестора Мороза наказним отаманом із трьома сотнями 
пішців під Берне лав, а старого Чорноморця туди ж Дніп
ром на чайках, повелівши не допустити через ріку 
жодного людолова, Сірко повів вершників степом, розді
ливши їх за Великим Лугом на два загони.

За його велінням, Гнат Турлюн очолив три сотні зі 
стежами попереду і пішов до Глибокого Байраку, щоб 
зустріти ясир невдалік Бузького лиману і відігнати 
його з півдня на північ, а решту козаків Сірко повів 
через Інгулець та Інгул на Громоклею та на Мертві Води, 
щоб зімкнутися двома клинами десь в Заінгуллі, як ор
динці переберуться наполовину чи й повністю на друго- 
біч. Отож гнали вистояних коней стрімголов.

І Турлюнові, і джурі Гукові тяжко було повірити в те, 
як завбачливо розрахував Сірко. Після спочинку на пере
праві через Інгул обидва загони, як було домовлено 
заздалегідь, десь по обіді побачили людоловів із неймо
вірно великим та розтягнутим ясиром. Не давши нічим 
про себе знати, виждали у Чорнім Яру, поки ясир пере
правиться, і зненацька коршунами напали здвобіч, віт
ром, вихором налетіли, нечистою силою грянули на воро
жі голови і сікли обтяжених добрами і опанікованих 
людоловів, що капусту, арканили та шпетили, може, 
й цілу годину, бо і звільнені ясирники-бранці, ба навіть 
жінки прилучилися ошаліло до січі й побою.

Він був хоч і коротким, та нещадним. Людоловів ру
бали і стинали шаблями, кололи списами і ножами, 
били кілками, люшнями, ба навіть пугами-канчуками, 
а збитих на землю — арканами, шнурівками, ногами 
й руками. Сірко був змушений захищати прохачів- 
ординців, щоб хоч когось із них зберегти живим для об
міну в Бахчисараї, Кафі, Гезлеві чи й у Стамбулі та Дер
бенте ,

Татари, мов навіжені, металися, попавши в козацькі 
кліщі, пробували втікати, та дарма — усі були спіймані.
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Лише один зумів якось виприснути. Сірко завважив: 
то якийсь ага. Був добре ошатнений, утікав на породи
стому арабському скакуні із припнутим до сідла другого 
коня бранцем і служкою-сейменом позаду.

Іншим разом він не звернув би уваги на втечу завзя
тішого, ніж інші, татарина і його сеймена. А нині щось 
штовхнуло під лікоть — несамовито понісся за втікачами.

Лавро Гук, шмагаючи свого скакуна, розпачливо ба
чив, що поволі відстає від пана отамана, і вже потерпав 
за майбутнє свого зверхника, бо ж подався той один за; 
двома, не рахуючи зашнурованого бранця... Та Сірко н^ 
зважав на те. !

Велес аж зі стогоном, у розвії гриви та пишного хво-* 
ста, зближувався з татарськими кіньми, поки в шаленому 
леті не наздогнав трохи відсталого бахмана із сейменом-: 
аскером у сідлі. У змиг ока Сірко навідліг скосив шаблю
кою сейменові голову, аж вона повисла, танцюючи під 
скоки коня, на туловищі. Велес, ніби зрозумівши бажан
ня свого вершника, легко обігнав бахмана і додав такої 
швидкості, що і вітер, здавалося, його не догнав би.

Сірко зауважив, що людолов-ага обрізав на льоту noJ 
віддя припнутого коня з обшнурованим на ньому верш
ником і почав відриватися від переслідувача. Приостро
жений Велес, витягши шию, понісся ще швидше. Виснаж
лива погоня тривала чимало часу. Велес врешті поми
нув скакуна з прив'язаним полоненим, заспішив, ширше 
перебираючи дужими ногами. Відстань дозволяла Сіркові 
скористатися арканом, і він не знехтував нагодою. За 
якусь мить татарський кінь, звівшись свічкою, заіржав 
на весь степ і позбувся вершника.

Велес вишколено підбіг підтюпцем до спішеного людо- 
лова-втікача, який стрімголов звівся на коліна, відки
нув, щось горланячи, шаблю і склав у молінні, трясучись 
всім тілом, руки. Та вже в наступну мить Сірко помітив 
у руці людолова велетенського ножа, звично перехилився 
в сідлі, і під ноги Велесові покотилася вирячкоока голова 
втікача та, бризкаючи кров’ю, мішком повалилося людо- 
ловове тіло.

Невдалік стояв, обік поваленого в траву тіла, кінь аги. 
Він, густо граючи здухвинами, струшувався, дзвенів 
дорогими оздобами-наклепками та бурульками чи кити
цями на збруї, чепракові та кульбаці. А кругом стояла 
заспівана жеврітом птаства, мов потойсвітня, тиша...

Сірко, поволі зсунувшись із сідла, нарвав жменю тра
ви і почав старанно витирати шаблю, ніби те було тепер
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найважливішим для нього. Осюркана в небі і в околах 
мовчанка чарувала, мов водограї в потоках, і його, і ко
ня срібно-розливними співами. Ячіли жайвори, ляскали 
батожисто перепели, квоктали десь у траві куріпки, і всю 
околицю заливали цвіркотом коники. Тяжко було по
вірити тому, що тут скоїлося, бо пахтіло, п’янило, дур
манило всіх духмяністю тихе море зела і зілля...

— Даруйте, отамане! Ніяк не міг наздогнати вас,— 
винувато, наблизившись, заговорив до онімілого Сірка 
його джура Лавро Гук.

— Пересідай ось на цього арабчука, то не відставати
меш,— спокійно сказав Сірко, поглядом вказавши на ко
ня аги.— Рідко вправляєшся конем, ледарю, тому й не 
здоганяєш. А коли б то треба було втікати? — докинув 
докір, ще ретельніше тручи травою свою шаблю.— Поло
нений як там? — показав він на обшнурованого верш
ника, що, зачарувавшись тишею, мовчки сидів на коні, 
який спокійно стрясав головою і обмахувався хвостом 
від гедзів і сліпнів.

— Лях якийсь, пане Іване, знакомитий. Трохи по- 
нашому мовить. Весь порубаний, потятий, окривавлений 
і пошматований, але рани не смертельні,— всівся він 
на арабського поцяцькованого скакуна аги, припинаючи 
свого коня обік.— Пробував заговорити,— під’їхав він 
згодом до Сірка,— з ним, то сказав лише «дзенькує 
бардзо» та побажав говорити тільки особисто з вами.

— Знає, хто я?
— Не відаю того, пане отамане! Не мав часу говорити 

з ним.
— Постарайся зловити того аскерового бахмана. Коні 

і ясирникам, і пішцям нашим, знаєш сам же, вельми по
трібні,— сказав Сірко по-приятельськи джурі і рушив до 
вершника-бранця.

Чимало часу мовчки дивилися один на другого і звіль- 
нювач, і звільнений.

— Розшнуруй-но, Лавре, пана бранця та забандажуй 
рани з оковитою, як маєш,— наказав після мовчанки 
Сірко, як наблизився джура, видивляючись на мидзате, 
широке лице молодого, білобрисого і зніяковілого шлях
тича.— Ніг, мабуть, не чуєш, уродзоний пане? — спи
тав Сірко у роздумі, зауваживши, що і ноги бранця зв’я
зані добротною сирицею попід скакуновим черевом, і ру
ки вшнуровані та скручені за спиною.

— Те — дріб’язковість. Коли по правді, рицарю, то не 
йму віри, що ще жию, чую цей спокій та спів степу,
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бачу світ і тебе, як поратувніка свого,— кинув бранець 
поглядом заслізлених очей на свою пошматованість і за- 
кривавленість.

Уже розшнурований, усівся зручніше і сказав:
— Єстем воєводич, волонтер прибочний, ротмистр 

войска польскего Ян Собеський, пане! Злапаний татаро- 
вами в дозорному об’їзді.— Робилося йому незручно від 
Сіркової мовчанки.

Лавро Гук вийняв кусник білого перкалю з міщати, 
попанахав його на пасмуги, обмочив горілкою з дерев’я
ного михайлика, що висів збоку сідла на мотузці, і, ві
дірвавши обережно присохле до ран шмаття одягу, ста
ранно й уміло забандажував бяззю і плечі, і перед
пліччя.

— Дзенькуе душевне, хлопче! — скривив від болю 
уста перев’язаний.— Цо маш зі мною робіць, пане герце- 
ре, і хто ти є? — топтався, не втримуючи мовчанки 
і Сіркового погляду, шляхтич.— Маєш мене забирати до 
неволі? — намагався він посміхатися.

— Я сирників, як і несу противників, козаки у неволю 
не беруть, пане ротмистре-воеводичу, хто б вони не бу
ли,— не знав Сірко, що говорити визволеному.— Маєш 
он румака слічного, то їдь ним куди хочеш, як можеш. 
Лавре, відшукай-но отам у траві шаблю аги, обмий її 
та дай панові ротмистру! — гукнув Сірко до джури, що 
вів спійманого бахмана.

— Я, коли твоя ласка, волію вернути до гуртоправного 
ясиру з вами,— радо прив’язав ротмистр Ян Собеський 
до очкурні-шабельтасу подану йому Лавром дорогу та
тарську шаблю аги.— Я хотів би панові й лицареві 
скласти подзенкованє, але хто ти, бо не маю зараз при 
собє ніц-а-ніц!

— Нічого мені, пане воєводичу і ротмистре Собеський, 
від тебе не треба. Сідай, коли трохи розрухався, на коня 
та поїдемо, бо вже нерано,— приготувався Сірко підса
дити звільненого молодика.

Лаврін Гук, згрібши шнури-сириці, якими був зашну
рований бранець, скочив на скакуна аги, прив’язаний 
аскерів бахман впирався, поки він не огрів його канчу
ком. Але і після того бахман оглядався і шукав сумни
ми очима свого вершника-аскера, аж Гук поспівчував 
йому.

І Сірко, і його ощасливлений вивільненець їхали до 
ясирників мовчки, кожний думаючи своє, але однаково 
заворожуючись красою степу. По путі на них дивилася
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великими оксамитовими очима висока берізка, ніжно 
обмітали коням ноги м’які паволоки мітлиці, лягали під 
копита коней стрімкі, із сивими цвяховими голівками 
подорожники, розкидисто кошлатий, медово-пахучий 
буркун, а в низині, понад видолинком колишнього річи
ща, зоріла й горіла, чаруючи всім очі, куряча сліпота. 
Не перелічити того квіту трав’яного: і ставчак, і куріп- 
чик та черновать, і оршать та мотузняк, і ребрович, ку- 
черявник та батіжник, і нив’янка та бджолоцвіт, і вереш- 
ниця, насмітник та куркокорінь, і нитяник, мурашник, 
тирса та прибережна сиза куга поряд із мохоцвітом та 
мохункою траплялися їм по путі. А скільки ще траво- 
квітів, яким верхівці і назви не знали...

З людоловами, як вершники під’їхали, було вже покін- 
чено. Гнат Турлюн тих, що здалися на милість, посадив 
обік у траву, і козаки за його наказом піднімали їх по 
одному, обмацували, відбирали приховану зброю, золоті 
речі, мідні гривни і всаджували на траву подругобіч.

Понад півтори тисячі звільнених ясирників, в більшо
сті жінок та дітей, бовталися в джерелі обік, прали бі
лизну і милися та сушилися на урвищі, перебандажо- 
вували своїх поранених, переодягалися, лементували, 
плакали й голосили за рідними, а чоловіки, за наказом 
Турлюна, хоронили в крутоярі мертвих: і козаків, і ор
динців, обвалюючи на покійників із стрімкого урви
ща глиби землі, пасли великий табун коней, кількох 
овечок, з десяток корів та волів, лагодили вози-ка- 
руци, мажари, чинили відібраний у людоловів одяг 
і взуття.

Коли обидва знакомиті вершники і Гук повернулися 
до ясирників, Ян Собеський зразу направився до купки 
своїх жовнірів-охоронців, що здивовано і обраділо зу
стріли його, а Сірко поїхав до урвища, де вже височів 
обкорений, свіжий, грубий хрест над полеглими козаками 
і ясирниками, які прийняли тут загибок у супротиві 
ординцям.

— Пане отамане! Будемо ночувати тут?..— почув Сір
ко в смуті і жалобі запитання Турлюна.

— Напевне, бо куди ж на ніч пускатися?
— То наказати варити обід? Казанів у ординців до

були немало, і їжі е досить. Житнього борошна аж 
п’ять рептухів.

— Обов’язково варити на всіх,— оглянувся Сірко.— 
Спершу, мабуть, вергунів-хрустів чи коржиків яких, 
і овечок підсмажте для дітей.

221



— Овечок семеро є,— підказав Гнат.
— Гуртоправцям можна коней отих, що дихавця в 

них, та покалічених в додаток до построми дати, жиля- 
ників-житняків прісних на воді спекти, як у перший 
день великого посту.

— Ми тут вже радилися, галасабець-кисіль вівсяний 
зваримо.

— Ну, і якихось кілька волів забийте гірших, то, може, 
й вистачить. В оршаку ж і своя їжа є?

— Не у всіх, отамане, але в частини є. А з ляхами, 
що не встигли вчасно втекти, як?

— Ляхам дати сухарів, пастроми і овечку та казана, 
хай собі зварять... А ти чого ото таким задрипою ганяєш?!

— Після бою не мав змоги... Вже виконую, мій ота
мане! — понісся геть Турлюн.

Спали, окрім охорони, на вишарах — торішніх тра
вах — просто неба і козаки, і ясирники та людолови. 
Скрекотали в потічкові і травах всю ніч жабки, сікли 
нічну півмлу коники-цвіркуни. А ніч аж парувала духмя- 
нощами, аж бродила в молочних туманах, аж мліла і пла
кала із гайка пугачами...

Другого дня з самого ранку спішно від’їхали поляки 
з чоловим і мидзатим воєводичем Яном Собеським, який 
аж набрид Сіркові своєю гречністю. Ще після сніданку 
погнав із кільканадцятьма козаками Сірків джура Лаврін 
Гук понад п’ятсот ординських коней до Берислава на 
перецраву, щоб посадити там пішців і привести їх верш
никами назад на острови. Гнат Турлюн з козацькою 
надійною охороною поправив полонених людоловів до 
Чигирина в дар гетьманові Хмелеві.

Одноразово Сірко відпустив на конях, повозах і пішо 
за батовами-мажарами з кіньми, одинокими волами й ко
ровами ясирників-зголошенців, що доземно кланялися 
йому, дякуючи за звільнення, і вже тоді повів козацьку 
і поспільну решту на дарабах, бахманах і власним ходом, 
разом із табуном коней у Великий Луг на Січ.

Тішилися і козаки-визвольці, і посполиті-вивільненці, 
бо серед них були і родаки та односельці, і знайомі та 
побратими, а головне, що було не лише повернуто майно 
й худобу полюдоловленим, а й придбано чимало коней 
та роздано із відібраної в гуртоловів-ординців крулевої 
платні поспольству, що втратило обійстя, і опікунам, що 
взяли з собою дітей-сиріт по ясирстві, як кураторам. 
Сірко, дивлячись на ті втіхи і радощі, вболівав, що ця 
огульна маса, втішившись власним, належно не засмути
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лась тим, що за її життя заплачено життям полеглих. 
Кидання грудок землі на їх прах і молитва за упокій 
їхніх душ йому здавалися мало віддячними... Аж гризся 
з того...

Додавала смутку і решта діток, яким не знайшлося 
опікунів і яких мусив везти на мажарах у Січ чи у вели- 
колузькі села. Козаки, правда, в дорозі бавили їх то тим, 
то сим, а найменших навіть катали на конях, але Сірка 
щемило до болю оте слізливе: «До мами хоцу!.. До 
тата!..»

Як не повільно рухалася різнолика батова-валка до 
Січі, але вже сьомого дня, розтягнута довгою вужівкою, 
добралася і до січовищ, і до великолузьких сіл та хуто
рів, рознісши радісну чутку про вікторію. Шановито 
приймали і козаків, і Сірка кошові старшини, а після 
передачі в гамзу крулевої платні з вимогою врівняти 
бучківців та острів’ян з рештою навіть бенкет із око
витою улаштували на честь прибульців. Те не враховува
лося, що загін Нестора Мороза та Чорноморцеві чай- 
карі сходили дарма на Берислав і сушею, і річищем. 
Дякувалося всім, погасивши геть ворохобство і на остро
вах, і на зимівниках та ловах.

Відпочивши, Сірко вже третього дня готувався знову 
в Капулівку, щоб звідти виїхати, як задумував раніше, 
до Черкаських Юрт, як раптом був покликаний у кан
целярію до кошового та ще й спішно...

— Добрий-добрий! — відповів, смакуючи люльку, 
Павло Гомон, спідлоба поглянувши не на Сірка, що 
зайшов і привітався, а на присутніх за довгим столом 
соратців. Були то обидва Барабаші, Семен Вергун, 
Іванець Брюх, Левко Конограй та писар Левко Лисько.

— Лист тобі, Сірку, від круля Яна-Казимира,— після 
мовчанки заговорив кошовий.— Привезли його із охорон
ною королівською пайцзою-перепусткою і справжніми 
печатями. Ми тут,— зглянувся він із рештою в канцеля
рії, на мить приспинившись,— купно прочитали його 
і ніц не розуміємо, бо гінці крулеві, а підписаний на ньо
му якийсь Ян Собеський. Це хто ж він тобі буде? Чи це, 
може, сам круль і є?

— Не шляхетно ви чините, але звинувачувати людей 
в тому, чого їм бракує, не гречно, кажуть,— ледь стри
мував себе Сірко в гніві.— Собеський — бранець, наро
дився в Олеському замку, його понад тиждень тому 
я особисто звільнив від аги-ординця разом з ясирниками 
і відпустив за звичаєм,— і обурювався, і дивувався він.—
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Листа того направлено мені, а ви читаєте, пане кошовий, 
без мене?! Така нестатечність як же зветься?..

— Та воно-то так, але є сувора вказівка гетьманова, 
щоб такі листи негайно йому спроваджувати,— не витри
мав Сіркового погляду Гомон.

— Де той лист?! І де ті посланці, та при чім тут геть
ман? — уже клекотав від гніву покликаний.

— Посланців ми купно відпустили з миром, порадив
шись, бо боялися поголосу, а лист у пана писаря Лись- 
ка,— казав поглядом Гомон.— Почитай-но йому, Леон- 
тію, що там пишеться,— явно гнітився кошовий.

Левко Лисько неквапом знизав плечима, обавно наклав 
на масивного носа окуляри і, крекнувши, прочитав:

«Дорогий, милостивий, мосцьпане Сірку! Шановитий 
і шляхетний правдивий герцере! Рятувальнику і життя, 
і непосоромленого звитязтва мого! Шляхетний із шляхет
них, а знині мій повелителю і зверхнику! Гратулюю і ра
до надсилаю тобі трішечки пеньондзів і скромну мою 
ознаку навік залежного і неоплатного боржника твого 
та доземно і уклінно прошу прийняти їх як данину від 
чистого серця, доброхітно відданого тобі. Розізнав певні 
дані, що ти маєш двох синочків і двох цуречек. Хочу хоч 
чимось віддячитись тобі. Тому прийняв би в себе рідніше 
за рідних, яко близьких, всіх їх хоч би на час вишколу, 
з повним і по можності добротним та належачим утрим- 
ком, щоб я міг почуватися, що хоч чимось віддячуюсь 
тобі за неоплатну твою урятувальну помоц та нерозго- 
лос зцеденувати мене при отій смертельній для мене 
оказії... Прикладне вишколення дзєток, безпеку і здо
ров’я твоїм птушкам гарантую особисто, як і моя 
велька пані і мал^сонка...

Перепрошую! Лишаюсь чекати рішенця і ласкавої 
згоди твоєї милості в тому. За моїми вчинками і діями 
нічого не криється і не буде ніколи ховатися, окрім не
оплатної зичливої тобі вдячності за будь-яких ексцесів: 
і поспольних, і державних. І сини, і цуречки з вишколу 
в мене будуть повернуті тобі за твоїм бажанням негай
но, не дивлячись ні на які обставини, здоровими і не- 
ушкодженими, поки жию... Може б, я ще чимось при
служився ведлуг — відповідно твоїй милості, доблій 
і добжий пане?..

Твій навічний боржник і служка, воєвудич і ротмистр 
Ян Собеський.

Писано в Варшаві серпня двадцять п’ятого одна ти
сяча шестсот п’ятдесят четвертого року...»
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Як тільки Лисько кінчив читати, в приміщенні канце
лярії запанувала незвична тиша і мовчанка. Сірко 
неквапом підійшов до писаря, погрозливо простяг цупку 
руку в мозолях, і той, мов зачарований, згнічено віддав 
йому послання, знизавши плечима...

— Решта де? — глухо поспитав ображений Сірко, 
пронизавши очима кошового.

Гомон завагався в розгубі, але уже за мить нагнув
ся до січової скриньки, що стояла обік столу, неохоче 
витягнув звідти чимале оксамитове мівда і подав адре
сатові.

— Берегли як зіницю ока, пане Сірку,— бовкнув він, 
зніяковівши.

— Шановний мосцьпане Чорноморцю! Пане Левку,— 
повеселілим голосом звернувся ображений до Конр- 
грая.— Навчителю мій! Прошу розділити наявні тут 
кошти між нашим людом, збудувати яку пару байдаків 
і чайок для Січі, а решту лишити в себе і скористатц аа 
своїм бажанням. Ще прошу наділити тих, що не мали 
змоги піти з нами, і хорих та недужих, що ми привезли 
їх із походу,— віддав Сірко калиту Конограєві, вра
зивши отим вчинком усіх присутніх.

— Спасибі, брате, за довіру! Твоє бажання буде мною 
виконане вже сьогодні належно! — звівся неспішно Чор
номорець із лави і взяв до рук туго набите міща.— 
Іншого й не ждав від тебе!

— Дякую вам від звільнених ясирників за поміч їм,— 
став кланятись, поволі задкуючи до виходу, Сірко,— 
радію, що прислужився вам і зміг належно, по-людськи, 
вгамувати ворохобство. Завжди до послуг і січового то
вариства рядовичного, і до вашого старшинського зо
стаюся. Щасливо лишатися вам і правувати уміло,— 
вклонився наостанку приязно Сірко і пішов у двері, ли
шивши в розгубі усіх присутніх. То був бій, який Сірко 
з честю і блискуче виграв...

— І тобі, побратиме, того ж, і тобі! — поспішив 
обізватися Гомон услід, хоч Сірко тих зичень уже не 
чув.— Ото оказія, товариство! — додав згодом, прихо- 
дячи в себе.

— Недарма я радив вам не читати без Сірка,— доко
рив Левко Конограй, виходячи з-за столу.— Знаю його 
шляхетність ще із Азака. Не цнотно ти, пане Павле, вдіяв, 
осоромивши і нас...

— Хто ж те знав? — розвів руками в дешпері-при- 
гніті кошовий, поправивши пишні вуса.
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Десь через кілька* дзигарових годин Сірко, розпитавши 
в сотників та курінних про чутки і новини в Гетьманщині, 
у супроводі Гната Турлюна і джури Лавра Гука верш
ником винісся із січовища чвалом і невдовзі зник у покру
ченому путівці, поправувавши в рідну Капулівку...

19.
Був сонячний неспечний полудень. По навкружних 

травостоях і чагарях де-не-де почало появлятися срібне 
павутиння бабиного літа. Розмірено правлячись підтюп
цем попереду, Сірко, колишучись у кульбаці, ніби пере
варював у дорозі все почуте: і в корчмі, і в поході від 
ясирників, і на Січі від старшин та рядовичів — і все 
те колобродило в ньому то невпізнанним і невідомим, 
то розгаданим і ясним, хоч і, морочливим.

Найпершим йому згадався проточенець Скарга, за
точений у Фролову вежу в Москві Никоном, як посла
нець архімандрита Тризни, про якого оповів йому січо
вий архідиякон Петро Буркун. Той встав у його уяві як 
однодолець Івана Разі, показався йому навіть у тій са
мій ямі, на тому ж прикуто-стінному ланцюзі, із колючим 
залізним ободом на голові, про якого йому оповідав ста
рий Тиміш Разя. Сірко ніяк не міг вигнати із пам’яті 
отого Скаргу, хоч і думав про щось інше.

Не полегшало йому й потім, бо в уяві вигулькнув голо
мозий ханський посол Шебаші-бей та бахчисарайська 
вежа Мудрості над священним плесом Сари-Гузель по
руч із в’язничними, повними ясирників-русинів печерами 
в горах Чуфут-Кале, про яку той пихато і погрозливо 
оповідав Сіркові днями в гостинній січовій колибі, 
приїхавши викупати полонених Сірком людоловів. Була 
якась подібність між Фроловою вежею і отією вежею 
Мудрості в горах Чуфут-Кале.

Вивіяла йому оте із голови лише згадка про почуте 
в Січі: бої Богу нових і Глухових потуг з армадами 
Потоцького під Кам’янцем, приготування воєводи Шере
метева іти в оруду Хмельницькому, що мав би вже тепер 
бути в поході на ляхів. Відірвали Сірка від того і вибризни 
із трав перепелів, куріпок, валюшів, крижнів-крижаків 
та іншої дичини, що пурхала і вистрелювала, піднося
чись над путівцем, та жевріт, шемріт і скрекіт, що крився 
кахканням качок і невгавним крячанням чорнодзьобих 
крячків та розпачних чайок в очеретах заплав і над 
водами, біля яких визміювався путівець під вершниками...
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Оті крикливі птахи, носячись над просторами дніпро
вих вод, будили заздрість у Сірка — їх, здавалося, ніщо 
не бентежило тут, у звичайній і рідній стихії. Але й вони 
були безсилі вигнати з його голови думи про таємні 
домови великого султанського візира Магомет-Кагірелі 
в Москві з дворянином-боярином при царі Василем 
Бутурліним, що також мав іти із армадою проти ляхів, 
про фірманів хана з наказом ногайській, бузулукській, 
буджацькій та перекопській ордам спішно йти в похід 
у поміч Польщі.

Думки змішувалися і шарувались в його свідомості 
в клубок і пласт, у верстви і скиби, вкладаючи су платно 
одне на друге: і лист Яна Собеського з дивними посу
лами, і гетьманові щедрі фундуші-дозволи різним за- 
хланцям та пронирам на відкриття залізних рудень, 
і насильні приписи за його ж, гетьмановими, універса
лами до тих рудень робітних та рукомесних людей без 
їх згоди.

Визміювалося в думках не тільки своє, а й чуже: 
і смертельна гризня покійного Іслам-Гірея із Магомет- 
Гіреєм, а готім — Калги-Гірея з нуреддіном Аділь- 
Гіреєм, Кзрач-мурзи з Ширіи-беєм, і смертельні чвари. 
Декташ-мурза з візиром Магодо^т-Капрелі в Стамбулі, 
у Високому Порогові, що підступами-«навітами» спро
мігся замінити його у візирстві на молодшого Мурташ- 
пашу по поверненні після домови з Бутурліним...

Падали й підіймалися в сусідніх високих дворах про
йдисвіти, а Гетьманщина згорала в пожежах, крилася 
руїнами і печищами, розтоптувалася невільничими сак- 
мами ногайців, перехопців, буджаків, бузулуківців. І що 
було робити йому, Сіркові, коли його побратим Богун 
мусив відітнути руку за зраду своєму колишньому рятів
никові, а тепер перекинчикові до шляхти Олексичеві, 
коли сотні нещасних посполитих, як розповідали втікачі, 
поконали на палях, посаджені найманцями Потоцького 
на відстані від попелищ Шаргорода аж до печищ Ме- 
джибожа? Не між містами та селами уже, а між попели
щами і печищами!

Несила було осягнути отого всього поклубоченого, 
гадюче сплетеного і нашарованого, несила було втямити 
і розставити на свої місця, хоч відав лише про малу 
частину великого горя свого люду і звірино-лютого зло
чину чужинців. А перед очима постійно стояв образ 
Настки, в свідомості крутився Ян Собеський з його 
незвичайним листом...

8* 227



«Доля моя в тому, чи що? Хто він? Чого хоче? Щирі 
ті бажання і дарунки чи підступні, данайські, як і при- 
силки крулем бунчука Богунові? Як маю себе повести 
з ним і з усіма, щоб не скніти, коли рідний край кор
читься в муках, в зойках, в смертях?» — забивали Сір
кові свідомість питання, а відповіді не було жодної.

«А може, гетьман Хмель має рацію? Може, інакше не 
можна? Може, Платон в корчмі правду сказав, що не 
знищили нас литвини і ляхи, то й москалі не осилять? 
Може, ми решту можливостей для свого люду і краю 
прогавили отам, під Замостям?!»— б’є громовицею 
в голову раптовий здогад і розтікається по свідомості, 
висіваючись прохолодним потом на лобі...

— Вйо-о-о! — зводить він у свічку Велеса і ошаліло 
несеться із усіх кінських сил, намагаючись розвіяти 
в несамовитому леті оте все, як ману, як мару, як маруду, 
як химеру, аж Гнат Турлюн і Лавро Гук відстають від 
нього, хоч і пнуться бути поряд. Напуджено, перелякано 
бризкають, зриваються з місць і несуться стрімголов від 
отого лету вершників звірі і птахи з побічних чагарів 
і травостоїв-вишарів. А у зустрічних озерах, заспах, 
ставах, плесах купається веселе сонце...

20.

Всьому буває кінець, і одного ранку, забезпечившись 
провіантом на трьох, Сірко виїхав із Капулівки спершу 
на Січ, щоб запастись подорожніми паперами, а пере
ночувавши там, на світанку переправився поромом на 
Лівобіччя — на шлях до Слобожанщини. Виїхав на двох 
молодих своїх вишкольцях: Велесові і Шайтанові
у супроводі Гната Турлюна і Лавра Гука. Турлюн і Гук 
по викраденню Настки побраталися між собою і ще 
більше прив’язалися до Сірка.

Сірко не лише постачився на Січі подорожніми папе
рами, а й почув новини, які його знову засмутили, бо 
дізнався, що, крім чигиринського полковника Василя 
Томиленка, що був забитий у бою під Меджибожем, та 
посла в Молдові Данька Лисовця, не стало Максима 
Нестеренка у бою з ординцями, Філона Джалалія, Йоси
па Глуха, чернігівського полковника Опанаса Подобайла 
і самого наказного гетьмана Івана Золотаренка. Від тих 
втрат у траурі ходила і вся січова старшина.

Ще почув на Січі, що козаки знову ремствують, а най
паче на Бучках, куди прибув новий отаман, присланий
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гетьманом, Іван Гуляйдень. Пригадувався в дорозі і гнів 
січового сотника Андрія Бобиря, чи просто Боби, який 
грозився при Сіркові вивести на чисту воду і Лиська, і Го
мона, і Барабашів та Бріоха і побачити їх усіх разом 
коло судного стовпа на січовищі.

«Недарма, видно, Андрій Боба грозиться старшинам. 
Він так просто образи не скаже, знаю його ще із Азака, 
коли він був джурою у Півторакожуха,— приходив 
Сірко до висновку.— Правду рече, що Мухамедка Гі- 
рей — найбільший ворог нашого люду. До чого дійшов, 
агел паскудний, запропонував Хмелеві приєднання Геть
манщини до Ханства! І той не врізав йому по пиці, не 
зніс голови! А Гомон ще й тішиться тим,— сплюнув 
спересердя Сірко.— Добре, істинно добре вітчим Слима- 
ченко вчинив, будучи війтом, що ото поставив громадою 
за полями-царинами та пасовиськами-вигонами стежі- 
бекети, окордонивши всі запорозькі помежжя. Січ тепер 
має не лише свої острови, а й свої обшири-обводи, а це 
буде недоторканною і для гетьмана запорозькою дер
жавою. «Як же це сталося,— перескочив раптом по
ду мки,— що тіло Золотаренка спалили з домовиною 
в корсунській церкві? Нащо був потрібний йому отой 
поєдинок-герць?.. Страшною, сатанинською була чиясь 
підступна помсти героєві Старого Бихова!..»

Опрозорено бачив перед собою і Золотаренка, і оту 
церкву, бо в ній сам справляв молебень по перемозі над 
ляхами після повернення з-під Замостя. Заважали дума
ти довше про те переказані йому Гомоном розповіді 
Сефер-Казі-аги московським послам Дмитрові Жеребцю 
та Семенові Титовому, нібито гетьман Хмель пообіцяв 
новому ханові, як ото й Іслам-Гіреєві колись, дружбу та 
навіть підданство всієї Гетьманщини. Не йняв тому 
віри Сірко, але повторене з різних уст робило своє, хоч 
і було неймовірним. Цікавий знати, хто розповсюджує 
ті туруси-чутки?

«В тому, мабуть, і порятунок наш, що і з ляхами по
кінчимо, і від царя позбавимося,— вірив, видно, Гомон 
в оті перекази.— Татари нам не завада, коли схочемо, 
тоді й відчепимося від них».

І вчора перед вимушеною ночівлею в уже порожній 
корчмі скаржився йому одноногий козак-шинкар: — 
«Жили б статніше і заможніше, так всілякі оплаті і дат
ки нас озлиднюють. Посуди сам, мосьпане: три гроша 
від копи провозу одного краму чи їдла якого — на утри- 
мок замку, діжму-десятину за оренду пивниці, стільки
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ж на різні ранги: на ратушу чи війтівство, на військо, 
на лавників і суд, на викітців, погорільців, на сиріт, 
калік, недужих та старих. А ще ж подорожнім треба 
щось на зуб дати, викітцям, кобзарям, сліпцям у помочі 
стати і притулити. А тих зайдисвітів усіляких, лайдаків- 
мордирців, невігласів-кривдників розвелося, що наказа 
гетьманового немовби пильнують! Навіть засуви, колоди 
і скоби на брамах, воротях чи дверях не боронять від 
них. А ще ж той люд жебрий пливе і плине, що сарана, 
жерлицями-стернями та дорожньою рінню ноги поколені 
і збиті, часом і без загортин-вдяганок, без закладинок- 
плахт, з малятами голими. Плач і зойк, мосьпане, та й 
тільки!..»

Прямуючи ніби аж нехотя додому, Сірко не відчував, 
що їде до свого обійстя, дружини, дітей, побратимів 
Артема і Сабрі, бо і в путі жив двома Січами під чіль- 
ством Гомона і Гуляйдня, сіромами в обох Кошах, бать
ковими докорами, хоч і виказаними інакомовно. Як і зав
жди в путі — а в ній пройшла третина його життя, 
Сіркові під легкі, ритмічні струси грайливих Велеса 
чи Шайтана, що йшли стриманим, ніби аж урочим під
тюпцем, згадався валуйський козак-станичник Іван 
Санько, знаний ще по азовському сидінні. Як запевняли 
його січовики і той же Андрій Боба, спорядивши ледь 
не на власний кошт сорок чайок на Дону, наперекір 
і головному отаманові Круга, і низовим донським стар
шинам, пішов він із товариством на Азак, переказавши 
Сіркові, що шукатиме, окрім своєї доньки-ясирниці 
Гафійки, і його сестру Настку. Обидві вони ніби пере
бувають у буджаків десь між гирлами Дніпра і Дунаю, 
а не в Азаці чи в Ханстві, живі й здорові, ждучи поря
тунку від рідних.

«Гай-гай, побратиме! — зітхав глибоко Сірко.— Що 
б я лише не віддав, тільки б викупити і її, і інших».

Рідна Мереф’янщина й Артемівка, як і діти та дружина 
Софія, з наближенням набирали значення святині, перед 
якою він мав за кілька літ і причаститися, і очиститися, 
хоч особливих ні провин, ні гріхів, ні заслуг та доблестей 
в своїх дотеперішніх діях не чув. Хіба підспудно гризла 
вина, що вижив у боях, полишивши інших мертвими, 
та й вона виправдовувалася, пом’якшувалася, бо поли
шив на полях побоїщ і тисячі ворогів, а крім того — 
багатьом із своїх і зберіг життя.

Серед одноманітного, мовчазного, продутого вітерцями 
степу, самотніх ярів-байраків, перелісків, долин і більших
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чи менших сіл, хуторів, містечок, що зустрічалися 
в дорозі, посилювали Сіркову пригніченість і викликали 
зітхання появи зграй смоляно- і попелясто-чорних, 
метушливо-крикливих та скаржно-зойкатих ворон, по
стійних супутниць кривавих побоїщ, що табунами несли
ся назустріч, вирували, крутячись над верхівцями, всі
далися на дерева, обвішуючи їхнє галуззя.

Чужоземщини Сірко тут не чув, бо все було знайомим 
і рідним. Перевали, горби, балки, долини, крутояри, 
байраки, рівнини у міжліссях і могили були такими 
ж загадковими і мовчазними, як і в Подніпров’ї чи десь 
у Побужжі та Запорожжі, а ось вітерці, що обвівали 
вершників у путі, відрізнялися, дихали на них по-іншому, 
холодили ранками і щипали за лиця, пронизували тіло, 
як коні зривалися на скач, змушували захристуватись, 
стримувати біг і «переходити із чвалу на інохідь.

Хоч ранкові сіверці все частіше слізили подорожни
кам очі, попутні околи були такими ж чарівними, а бере
зи, липи, дикі груші, шипшини-свербиуси, горобини були 
так замальовані і в галуззі, і на землі, що вершники 
спинялися в подиві, смакували гниличками, набирали 
їх в шаньки, торби і табівки, вдихаючи в путі їхній дух
мяний запах чи насолоджуючись їх смаком.

В отому русі, перебираючи в пам’яті почуте досі, 
Сірко згадав і про ляхів: биті ж і перебиті, вони тепер 
знову воювали на два боки: зоднобіч — зі свеями, 
а здругобіч, разом з ординцями та малими і великими 
ногаями,— проти Богуна під Уманню, Охматовим та 
Брацлавом. Хоч і втратив Чернецький під Монастири- 
щем, як казали, добру половину свого і дві третини 
ординського війська, знищивши при тому половину 
козацького, та відступав впорядковано аж до самого 
Ковеля, відбиваючись.

Богун — лицар, нічого не скажеш! Але і Чернецький, 
видно, навчений воювати, а найпаче — має дознавачів 
путніх, бо як би відступив якраз тоді, коли на підмогу 
Богунові нарешті пішов зі стрільцями сам боярин і ново- 
спечений воєвода Василько Шеремета, що, запустивши 
бороду, став «царським холопом» Шереметєвим під 
рукою Бутурліна.

Сірко радів отій охматовській перемозі Богуна, не 
надаючи уваги присутньому на ній Хмельницькому. 
Більше того, він осудливо думав про гетьмана, бо той 
не погнався із запасшім полком за розбитими ординцями, 
що, втікаючи, зуміли захопити великий ясир жіноцтва
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і дітей з товаром і майном. Сіркові аж серце стислося 
від болю, коли усвідомив, що ті діти виростуть слугами 
ординцям, а жінки та дівчата будуть плодити їм покру- 
чів. Ця думка чорним болем прийшла до нього вперше 
і потім уже не покидала його.

«Боже проклятий! — ледь не викрикнув він у шален
стві.— Скільки ж те горе наше буде продовжуватись?! 
Осліп ти, оглух чи знепритомнів, що не бачиш отого 
нещастя мого люду ? — оглянувся він на супутців, боя-* 
чись свого святотатства.— Ке давши поклятьби і присяги 
цареві та боярам, Богун, бач, все ж не відсторонив себе 
від захисту ріднизни, а я усамітнився, обезчолився,— 
подумав він докірливо, вперше осудивши себе.— На
відаю сім’ю, кумів, Мерефу та неминуче щось вирішу 
для себе, бо побічним споглядцею більше не маю сил 
жити! — поклав собі рішенець.— Не повертати ж мені 
коней, наблизившись до дому, бозна-куди!»

З цим рішенням до Сірка прийшло зкенаць полег
шення, аж дихнув вільніше та глибше, приостроживши 
Шайтана і попустивши повіддя.

Наступило пообіддя, а вершники то вскач, то клусом 
і ступою, то на взгірки та в долини неспинно міряли 
дорогу на схід, притомивши коней і зголоднівши. Сірко, 
їдучи попереду, перший забачив хуторець на горбі під 
ліском, чималу балку з водою та вербами і яворами 
у видолинку, щітчасту отаву по викошених не вдав ні 
кимось латочках сіножаті.

— Отут, товариство, коней напасемо, та поїмо, і від
починемо,— притримавши Велеса, показав він рукою 
вершникам на невисоку кручу по другий бік балки.— 
Ви, може, махнете в хуторець та розживетесь молоком 
чи іншим, а я займуся роздобутком палива та, може, 
яке зайча встрелю для обіду.

— Не раз хотіли просити вас, та все не осмілювали
ся,— зізнався Гнат Турлюн.

— Еге ж, у мене вже й живіт звело,— додав Лавро.— 
То ми із Гнатом збігаємо? — запитливо дивлячись на 
Сірка, виказував він захоплення отамановою пропози
цією. Тішився, що зможе хоч трохи пройтися і ослабити 
потомлені в їзді ноги.

Недовго розкульбачували обік путівця коней, званта
живши під кручу свої поклажі, вузли, торби, шаньки, 
попони-чапраки, пустивши коней на попас. Сірко 
проворно і швидко, відпровадивши хлопців до хутірця, 
назбирав і дров сухих, і хмизу та вересу цілу купу,
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а зайчати, походивши, не зустрів, тому, змирившись із 
невдачею, вернувся до бивака і, розкинувши свого линт- 
варя, приліг на осонні „ положивши голову на поклажі 
і задивившись у пообіднє небо, радуючись, як дитя, 
і спокоєм та спочином, і красою неба та околів, і тишею 
та теплом. Бачив, як жадібно паслись в молодій отаві 
коні, чув, як стукав десь на яворі дятлик-деревоклюй, 
як скрекотала сорока і викрикувала сойка, але згодом, 
зі змори, чи що, задрімав. Спершу в дрімоті йому при
снилося пищання немазаних коломаззю коліс та скри
піння гарб, а потім почулися голоси людей...

— Ой мамеле, бателе! Тпру-у-у, кляті! Стоять! Що 
я бачу?! Фім’є, поглянь, хто тут! — почув Сірко вигу
ки.— Кінь того отамана, що порятував нас під Савран- 
кою! Може, його злодії пограбували? Ні, таки й отаман 
персональне тутки! — хрипло і гортанно вигукнув хтось, 
геть розбудивши сплячого.

Сірко обважніло підвівся, вийшов з-за кущів і здиво
вано побачив чотири парокінні колимаги на високих 
дощатих колесах з плетеними лозяними і очеретяними 
куренями-кітцями на них, повними різновіких циганів, 
голих чи напівголих циганят, що в рейвасі сипалися 
грушами на землю. Він знав уже циганів по виду, і по 
одягові, і по шарварку, але так близько зустрічався 
з ними лише в Молдові, та й то з конокрадами. Ці йому 
здалися якимись іншими, хоч і не відрізнялися скоро
мовкою і брудшім ошатненням.

— Гудим я! Рома! Циган, якого ти, бане-ватамане,
порятував під Савранкою,— показував циган руками на 
свій галасливий рід.— Коли ото ви ясир звільнили,— 
шукав він паморочно русинські слова, мнучи в руках 
повстяну засалену крисаню-капелюха.— Пригадай,
бане, як ти дав мені коні дарма, коли ляхи мої пограбу
вали! — тряс перед Сірком приїжджий головою, прикри
тою сивуватою, густо завитою, аж сплутаною чупри
ною.— Коней, кажу, дав! — повторював.— Я твого коня- 
красеня і в тисячнім табуні пізнаю.

— Я пізнав тебе, пане-додосе, але що в тому радіс
ного? — згадав Сірко Савранку і випряжені колимаги 
циганів коло яру.

— В боргу я в тебе!.. Чи дозволиш і нам отаборитись 
тутай? — кидав Гудим очима на Велеса і Шайтана, що 
паслися невдалік.

— Степ Божий і нічий, чоловіче, то чого маю не дозво
лити? — оглядав турму оцвітастених циганів, циганок
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і циганят, що вивалились із буд-кітців.— Але за коно
крадство, додосе-ватаже, я стинаю голови!

— О, бане! Цигани вміють бути вдячними рятівникам! 
Завертай, копій, каруци під похилість і збочу! — 
звелів циган молодим — видно, синам чи зятям.— Отуди, 
під горба прав, кажу! — тикав він пугою.— Ми ковалі, 
бане-ватамане,— підступив ближче до Сірка, що розгля
дав прибульців, які безсоромно тут же справляли свої 
нужди.— Куємо все: і лемеші, і коси та насписники. 
Керуємось на Слобожанщину, там всяка бронь в потребі 
велькій,— не вгавав Гудим, намагаючись сподобатись 
Сіркові і переконати його, що вони не конокради.— 
Пашен-пашен, пшавели! Ціхо! — нагримав він на 
юрбу.— Голя! Голя! Ідіть геть! — погрозився канчуком 
на цікавих, що наблизилися до козацького бивака...

Заворожена ранньою .осінню тиша в сріблястій балці - 
оазі, розбуджена рейвахом, гамором, вереском та гел
готом, враз змінилася. Циганята кинулися під дику 
грушу і захопилися збором гниличок з таким завзяттям, 
що Сірко не переставав дивуватися. Чоловіки разом з Гу
димом, випрягши та попутавши коней, збирали дрова, 
жінки несли воду, забивали привезені з собою росошки- 
паколи і вішали на них таганки. Додос, принісши дров 
і торішніх сухих трав’яних виш арі в, кресав вогонь 
і підпалював багаття. Кілька старших дівчат і жінок — 
видно, за наказом старшої — з гелготом, накинувши на 
себе розмаїті опинки і фартушки з кишенями-тороками 
на них, подалися гуськом до хутора, уносячи із собою 
і частину гомону.

Сірко зацікавлено розглядав жіноцтво і дітвору, що 
мурашилася коло казанків. Дехто доїдав гнилички, що 
аж чвиркали соком. Замурзані циганята, нечесані і за
кучерявлені були засмаглі, обпалені сонцем, обсушені 
вітром і лише зубами світили — рівними і чистими. 
Наблизившись до колимаг, Сірко пильно розглядав мажа- 
ри-котяги, буди-курені та оковані колеса, а врешті 
навіть спробував, поторгавши, хиткість дараб та якість 
оковки дишел.

«Ковалі вони дійсно неабиякі!» — подумав, захопле
ний своєрідним у них, не схожим на бачене досі. Та 
вразив Сірка вигляд трьох юних циганок, що злізли 
при ньому з середньої котяги. Виділялися вони ошатні
стю, а старша — розкішними мереживами на адресо- 
вому цвітно-шовковому одягові та прикрасами-оздобами 
на шиї, грудях і руках. Але особливо впадали в око
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пишні коси і аж смоляно-чорні зіниці між густих і дов
гих вій.

Сірко піймав себе,— і зніяковівши, і здивувавшись,— 
на тому, що спокійно, байдуже, не захопившись та не 
розчулившись в душі, дивитися на старшу він не може.

— Мої молодші доньки в мамелу свою пішли! — 
зауваживши, що їх краса справила враження, не без 
утіхи і гордості поясішв Сіркові Гудим, звелівши іншим 
тоном фетицям-дівчатам прогулятися в балці, далеко 
не заходячи.— Ховаємо з жоною-фім’є Даною їх,— 
вказав поглядом на колись вродливу дружину.— Укри
ваємо від банських ласих очей, та боїмося, що не 
укриємо,— випроводжав він замилуваним поглядом 
дочок, коли ті, послухавшись, побрели отавою в глиб 
балки..

«Казанками та приносами із хутора при цьому юрми
щі, мабуть, нам не обійтися,— подумав Сірко, зауважив
ши, як від хутора надходили вже Гнат і Лаврін.— 
Шкода, що я нічого не забив із дичини, а годилося б щось 
засмажити... Та й оковита також не завадила б, хоч для 
причастя...»

— Небідний хутір, а всього п’ять років, як поселе
ний! — розглядаючи чужі колимаги і циганів, похвалив
ся Гнат Турлюн Сіркові.— Навіть оковитої, пане ота
мане, карафку пощастило купити, а молока — то і самі 
напилися, і вам ще дістали цілого глека задарма. Люб
лять козаків хуторяни, як рідних прийняли нас... Між 
ними і хирівські, мої земляки, знайшлися. А головне — 
вони пам’ятають вас як Івана Злого, коли ви того ката 
Лаща ледь не злапали там голого.

— Атож, пане полковнику, сам чув, як згадували,— 
докинув Лавро, і люблять вас!

— Бачу, що не так ви їм сподобалися, як вони вам,— 
посміхнувся в ус Сірко.— В прийми не запрошували, 
найпаче тебе, Гнате?

— Слово честі, пане полковнику, сватали Гната,— 
вирвалось в Гука.— А ви як здогадалися?

— Та вже здогадався. Такий, як Гнат, козарлюга 
всякій і дівці, і тещі бажаний. І цигани за свого при
ймуть,— вказав Сірко поглядом на цікавих, що не зво
дили з хлопців очей.— Вони і тебе, Лавре, пасуть, най
паче дівчата. Глядіть, бо заворожать. Я, хлопці, до того, 
що тут у нас відбулися зміни. Ми — господарі, то, може 
б, ви спробували щось вполювати на подальшому околі, 
бо що той принос ваш для юрби голодних гостей? —
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чи то радив, чи то наказував молодикам Сірко, запит
ливо глянувши на Гната.

— Та чого ж, пане отамане,— помітив, сторопливо 
кинувши очима, Гнат на молодих циганок, що повернули
ся.— Як мовлять, догнав не догнав, а спробувати побігти 
можна,— не знати було, до чого те й сказав...

Поки Гнат вкладав приноси поряд із Лавровими, до 
них наблизилася, з'ївши кандьор і затірку, якими при
гостила баба Дана, зграйка замурзаної дітвори і заворо
жено, ледь стримуючись, пасла поглядами оті роздобут
ий, хоч додос Гудим і гримав на них.

— Думаю, хороші супутці мої, що оте молоко в глеку 
можна подарувати старій Дані для малюків. Запере
чення будуть? — спитав Сірко.

— У нас не буде! — згодився Лавро.— Хто лише те 
зробить? — подивився запитливо на Гната, що кидав 
жадібні погляди на старшу з дівчат.

— Раджу вирішити жеребком без мене,— тішився 
Сірко нагодою.

— Цур, моя цурка довша! Подаруємо, кому випаде! — 
захопився ясно не на жарт Гнат.

— Згоджуйся, Лавре, може, це і є твоє щастя,— 
ламав Сірко вирішальні галузки, відвернувшись від 
молодиків.— Готово! Прошу тягнути, першим Лавро, 
як молодший!

Лавро заклав руку в тобівку і вийняв цурку. Сірко по
дав Гнатові ту, що лишилася,— вона виявилася довшою.

— Отак завжди, пане отамане,— ніби скаржився 
Лавро.— В хуторі йому, подивіться, скільки дали сала, 
а мені, бачите, скільки!

— Так то ж мої односельці! Як же б вони тобі дали 
більше? — виправдовувався Турлюн.— То я, пане, ота
мане, виконую? — взяв у руки глека Гнат.

Стара Дана і Гудим подякували не лише Гнатові, роз
давши молоко дітям, а й Сіркові поклонилися.

Невбарі хлопці-козаки, побравши списи, луки й сагай
даки зі стрілами, а Гнат ще й чеського пістоля, пішли 
в глибінь саги за верболози шукати дичини, а Сірко, 
розпаливши свою люльку-бирку, присів на повстяну 
Гнатову кошму, вирішивши поїсти потім. Роздумував 
над долею оцього дивного, досі тут маловідомого, жваво- 
моторного і суєтно-веселого та невибагливого кочівного 
народу. Все дихало у циганів неспинним буянням, жадо
бою до дій, особливою розв’язністю. Але й межі знали: 
варто було Гудимові, що взявся, пообідавши кандьору-
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затірки, чинити сирицею шори чи Дані, яка, сидячи 
на старому килимі обік багать, заходилася латати якусь 
одежину, прицитькиути, як палкі й кипучі пристрасті 
згасали, хоч, правда, й ненадовго.

Сірко, випаливши люльку, не витримав — відрізав 
окраєць свіжого, принесеного хлопцями хліба, поклав 
на нього шматик сала і, ріжучи те й друге штабівками, 
почав неспіхом їсти й собі. І тут же зауважив, що дітей 
від нього як віником змело. Закусивши бринзою ще 
з дому, він перехрестився в знак дяки і приліг, знову 
перейшовши на свій линтвар.

Схиленому на свої баули, йому було видно, як стара 
Дана засипала й засипала пшоно й борошно, як тільки 
казанки випорожнювалися, поки врешті негодованими 
лишилися три доньки, що прийшли із саги, та вона. Дів
чата почали порядкувати коло багаття, час від часу 
знімаючи піну із варива і підкидаючи у вогонь паливо, 
а стара знову взялася щось старанно латати, відпрова
дивши дітей в протилежний від Гната і Лавра бік. І діти, 
понісшись шляхом, злякали гуртик сайгаків, а ті пронес
лися долиною в напрямку Гната і Лавра, сховавшись 
за верболозами.

«Жаль, що мушкет мій не напоготові,— провів Сірко 
поглядом зляканих тварин, знову влігшись.— Знали б 
хлопці...» — і знову став дивитися на дівчат, що сиділи 
коло багаття. Найприємнішою була старша, уже сфор
мована, у розквіті краси — Лайза, як називала її мати. 
Сіркові за багато років поневірянь рідко трапляла 
на очі отака краса, отака витонченість тіла і отаке уміння 
ховати погляд нахилом голови. Від неї віяло чарами: 
чимось неземним, приголомшливим, навіть острашли- 
вим. Страшно було подумати, що ота врода зноситься 
в колимагах, у безперервних дорогах, у нужді і злигод
нях, на спеках, морозах, серед орави голих дітей. Срібна 
начільна обручка, обвішана кутасами і кулястими тороч- 
ками-коралями та галунами, грайливо переливаючись, 
дзвеніла, утримуючи копу пишного смоляного волосся, 
направляла його єдвабом в запліччя вздовж вигинистого 
стану. Сірко згадав гнучкий стан Софії і тяжко зітхнув.

«Що тільки не роблять з нами роки. Не лише з ті
лом, а й з душею та норовом!» — подумав боляче про 
дружину.

Дивний, своєрідний, великомученицький, казковий 
нарід цигани! їх оптимізмові й енергії, глуздові й кміт
ливості немає меж. Захоплення їхні, як правило, палкі,
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настирні, невгамовні. А лиха та кривди — тяжкі й поне- 
віряльні, як рідко в якого народу. Але найголовніше 
для них — воля і незалежність!

Нарешті з рейвахом, галасом, шарварком прибігли 
циганята з назбираними у мулі озерця в'юнами. При
йшли і три циганки із хутора з олією, цибулею, морквою, 
буряками, окрайцями хліба. Гнат і Лавро, що поверну
лися з полювання, оббілували принесену козулю і настро
мили її на веретено над розпаленим вогнищем.

Гнат, повертаючи веретено над багаттям, кидав пожад
ливим поглядом на старшу Лайзу, і гадки не маючи, що 
станеться потім. Він тільки відчував себе цього під
вечір’я якось тужно і самотньо. Потайки в нього тепли
лася думка якось таки «погнатися», але стримував себе, 
вдавав спокійного і заздалегідь тішився, що смачною 
буде вечеря, навіть з оковитою. Завчасу підозрював, що 
будуть спроби циганів покрасти вночі їхніх коней, і вті
шався, що вчені красені нікому не дадуться без крику 
і нікого чужого до себе не підпустять.

Вже напаслися козацькі скакуни і привчено прийшли 
на бивак, у подив циганам. Від дерев, влягаючись, по
довжилися тіні, догорали вогнища, веретено ще крути
лося, козуля, смачно пахнучи, досмажувалася, коли Гнат 
раптом зустрівся зблизька із великими чорними очима 
Лайзи, що наблизилася до багаття...

Мить якусь вони дивилися одне на одного, і Гнат, 
зустрівшись із отим поглядом, онімів, бо дотепер нічого 
подібного не зустрічав. Його врівноваженість та пев
ність у собі де й поділися. Всього на мить їхні погляди 
схрестилися, але від того і Лайза стерпла, опікшись 
гарячим. Обоє, як попечені й ошелешені, одерев’яніли — 
адже стільки зрухи і стрясу відбулося у їхніх єствах. 
Гнат, як хлопчисько, від тої вроди став раптом сам не 
свій!.. Те ж сталося і з Лайзою.

Вона першою спохопилася, відчувши рум’янець на 
лиці, і, опустивши очі та прикривши їх довгими віями, 
віддалилася, відчувши досі незнану солодку бентегу. Стояв 
і Гнат мов укопаний і не розумів, що з ним сталося. 
На пам’ять прийшло чуте в Молдові запевнення, що старі 
циганки вміють приворожувати людей, знав про те 
і з різних пісень та казок, але не вірив досі, як і завжди 
глузував із усіх, що вірили. І ось на тобі! Оця юна русал
ка, вродлива циганочка одним поглядом щось поробила 
з ним, вже досить потертим життям і смертями. Його 
погляд рвався в її бік, зродивши в тілі таку напругу,
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нестерпності якої досі не відав. Серце гупало так, що аж 
груди розпирало, смагляві щоки горіли вогнем, лоб піт- 
нився, і йому здавалося, що він не має чим дихати.

Гнат ще покручував веретено над полум’ям, але робив 
те несвідомо. Лайзині очі світили йому, сліпили його. 
Лякали незвичайністю, невідомим йому страхом і споло
хом, непевністю і моторошністю, яких не знав дотепер 
і яких не мав сили позбутися. Він пробував глузувати 
з себе, але силуваний, вимушений осміх був жалюгідним, 
штучним, викликавши в ньому вперше почуття досадного 
безсилля. Власна врода, що пантеличила дотепер дівчат 
і молодиць, здалася йому несправжньою, мізерною 
оманою.

«Ти гля!.. Причепився, як реп’ях...— знущався він 
із себе безжально і осудливо.— А так, Настки мені, хоч 
би й вернути, не мати,— виправдовував у душі свій гріх 
перед любою ясирницею, а літ же мені невбарі тридцять 
стукне, то зістаріюсь отак, ні до чого не прив’язавшись 
і нікого до себе не притуливши,— раптом забажалося 
йому мати жінку, дітей, свій дім замість дідового попе
лища в Хирівці.— Гроші в мене є, щоб придбати щось 
чи й побудувати, порадившись із паном Іваном,— не оми
нав він у своїй долі Сірка.— А такої краси, та ще отакої 
юної, я більше ніде не зустріну. Спробую, може, вона 
і є моя доля. Бо падати — так з доброго коня, кажуть 
люди»,— вирішив зненацька.

Лайза, розуміючи незвичайну силу своєї вроди, досі 
зводила з ума і циганчуків, коли ті траплялися їй на 
кочівній путі, і всяких молдавських баничів чи поль
ських бравих шляхтичів-залітальників, до того при не
малих зисках для себе. Від матері, сестер та невістки 
вона знала про існування палкого і палючого, шалено- 
спопеляючого кохання, але щоб воно було отаким скаже
ним, вона не допускала, несвідомо очікуючи його, як при
шестя Божого.

«Він, хоч і козак, але, по всьому видно, дуже вродливий 
циган,— ніби снила вона.— Як захоче взяти мене, 
то не буду противитися, віддамся і навіки стану його 
супутницею!.. Він найкращий із усіх циганів!..»

Вередлива досі, оманлива, лукава, Лайза враз ізціли
лася так, що сама собі не вірила. їй праглося зробитися 
ніжним павиним пірцем для Гната, квітковою пелюсткою, 
шовком м’якої трави, пухким килимом, пуховою пери
ною, пахучим, аж духмяним повівом-леготом і медовим 
напоєм!..
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«Тільки б він осмілився, був рішучим, домагався, 
наполягав, покохав мене, як я його, то і всю себе 
до останку віддам! — вирувало в ній, кипіло, борсалося 
вирішення.— Я напою його пестощами свого палючого 
єства!..»

Нарешті закінчилася щедра — а для Лайзи і Гната 
святково-рокована — вечеря. Трохи підпилі чоловіки, 
погомонівши, організували співи, гру, танці. Помагала 
їм і мати Дана, як уклала, нарешті, на сон дітей. Ішли 
в танок, хто і як умів. Палко грали Шамо і Чах на скрип
ках, засвистів Цуру на дудці, забринів додос Гудим 
на виграні, і наповнили тихий вечірній степ протяжно- 
плачні гімни волі і дозвіллю.

Не стерпіла, не стрималаси, як Цуру пішов у танок, 
відбиваючи такт ногами, і Лайза, кинулась і собі витан
цьовувати, як у лихоманці, халяндру, тосі-тосі, тринди- 
ринди, гоць-гоць-гоці. Віялися її розпущені коси, дзве
ніли підвіски й брасла на руках і ногах, вигравали 
пучки в очеретяних напальках, манила розкішно-барвна, 
павино-періста спідниця у фалдах, як і палючі зблиски 
очей, що світилися від багать.

Осмілився врешті і Гнат вступити у веселе коло, 
взяти Лайзу за руку, піти з нею поряд і кілька разів 
попросити її пошепки, щоб, як усі поснуть, прийшла 
до нього в сагу під верби.

— Прийду, як ждатимеш! — кинула на нього 
полум’ям очей Лайза.— В сазі жди мене! — не вірив він 
почутому, захлинаючись від радості.— Під яворами!..

— Кликатиму тебе пуганням,— повторив він в такт 
музиці своє гасло і, відірваний від Лайзи лукавими 
сестрами, потоптався дещицю для годиться то перед 
одною, то перед другою.

— Чекатиму! Приходь! — попросив знову, як збли
зився з нею, не встигши більше нічого вимовити, 
бо сестри змовницьки відгороджували його від Лайзи, 
аж його досада брала. Він плутався в їхніх безмежних 
спідницях, але не бачив ні їх, ні музик, ані матері Дани, 
яка розуміла, що твориться і з дочкою, і з її обранцем. 
Вона не мала нічого проти Гната, бо вірила, що він циган, 
і раділа, що в її роді додасться родак-рома і зять, коли 
зуміє його звабити вродлива Лайза.

«Не в душний палац кличе мене любий, як кликали не 
раз інші, марно надіючись на віддачу. Кличе в рідний 
степ і сагу! — ще жвавіше носилася Лайза в танці, ча
руючи навіть батька. Бажання зустрічі несли її в танку,
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піднімали, як знетямлену, віяли по колу серед сестер 
і братів, що підтримували запальністю танок.

А Гнат бачив лише повісмо її кіс, чув дзвони її оздоб, 
ловив блиски її поглядів, шукав рясноту її спідниць 
і носився, як і всі, в танці вихором. Тоскні плачі скри
пок, обурливі гуди бубна, покірно-горличні жужатиння 
вигранів і ластовині скарги сопілки робили казковим 
вечір, заливаючи закоханих трунком святого і великого, 
невідворотного. Лайза, виснажуючись у танці, подумки 
молила своїх богів, щоб пришвидшили кінець цього 
п’янкого вечора, щоб нарешті настала нестерпно-жаданд 
ніч.

Отож з радістю почула, як мати Дана врешті наказала 
дочкам і невісткам: «Голя-голя! Годі! Розходьтеся
на сон!..» В її розбуяних грудях ті слова відгукувалися 
такою радістю, що аж серце заскиглило, затіпалося 
пташкою. А все ж не пішла до сну, ще якусь часинку 
оніміло сиділа коло догасаючих багать, кушкаючись 
у дорогий, накинутий їй на плечі догадливою матір’ю 
вовняний платок, і до трему в тілі з острахом чекала, 
наче приречена, отого святого пугання із саги. Вона 
вперше в своєму житті жагуче й палко чекала...

А вечір згасав поволі, як здавалося Лайзі, вередливо 
довго присипався, нишкнучи. Зорі все густіше висіва
лися в небі мереживами, як пташині сліди на снігу, 
а десь на сході, в туманній купелі ночі заливався смолою 
обрій, щоб посвітлішати опісля і викотити, мов із печі, 
срібну паляницю-книша! Лайзі здалося, що минула ціла 
вічність, поки вона, стрепенувшись, почула гук «пугача». 
Почула і мов ошпарена схопилася, напружилася тетивою 
у всьому тілі, затремтіла, як у лихоманці-пропасниці, 
і не пішла, а, як зачаклована, побігла в глибінь саги! 
Побігла, як у купіль, забувши за себе, собі не вірячи, 
бо не мала сили не бігти...

Що лиш не виробляла, не коїла вона, коли вже доско
чила до Гната і вткнулася в його обійми, мов у незвідане 
і незнане блаженство. Як тільки ошаліло не визміюва- 
лась, не звивалася, не пеленала його і руками, і тілом- 
єством, і розсотаними косами, як лиш не пнулася, не 
слалася йому в палкому шаленстві статі, поки й не 
умлівала, знепритомлюючись, в довгих і солодких цілун
ках, відбираючи і в нього притомність...

— Вір мені! Чуєш, як серце дзвонить? То я говорю 
з тобою, любий! Намродер-око! Око в око! Вір клятві 
моїй, бо ніколи і нікого в світі я ще так не любила і не
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любитиму! До смерті буду твоєю рабою! Ми, роми, вірні 
в слові клятви! Гнате! Орле мій! Мій любий і коханий 
додосе! Ти мій віднині! Мій, де б ти і з ким би ти не був! 
Візьмеш мене взавтра дружиною чи, відмовившись, 
насмієшся з мене, мої поривання не зміняться, моя дал- 
кість не остудиться, бо я тебе мала в своїх обіймах тілом 
і душею — сильного, ніжного, бажаного! Бо ти віднині 
є в мені і будеш як найсвятіша із людських святинь! 
Бо я хочу нестерпно і, може, понесу від тебе дитя у вели
кий та прекрасний світ,— мов у гарячці, тиснучись до 
Гнатових грудей, шепотіла Лайза в тремі закоханості.— 
Дякую тобі палко й довічно за оцю казкову ніч і за ласки 
й любощі! Дякую за щедрість і щирість, любий! — 
аж туманила вона козака відданістю, поки й почало 
сіріти в сазі розвиднем...

— Вгамуйся, спинись, заспокойся, ластівко, горличко 
моя! — не знав Гнат, як і дякувати дівчині, знову й знову 
цілуючи її.— Це я мушу дякувати тобі довічно і за пал
кість кохання, і за пестощі, і за жертовність,— милував 
він ніжне і в’юнке тіло обраниці.— Дякую за все незви
чайне в тобі! Підемо до мого отамана, як до батька, поки 
твої сплять. Без нього нам не впоратися. Твої батьки 
будуть проти. Я, люба, не циган, а козак, а у вас, чував, 
звичаї круті і суворі.

— Роми вільні в своїх діях, особливо дівчата. А я 
настою на своєму і стану навік твоєю, коли ти справді 
хочеш мати мене дружиною... А коли думаєш, що нам 
треба йти до отамана, то ходімо! — почала отріпува- 
тись вона і поправляти одіж.— Веди мене хоч і на край 
світу!..

— Тілом, косами, дзвоном оздоб і пахом єства ти 
в мені будеш днесь і навік! — обійняв Гнат Лайзу, як 
очманілий, і повів із саги.

— Отаман — твій додос чи родич? Думаєш, він уже не 
спить? — Гнатові почулась турбота в запитаннях любої.

— Він більше, ніж додос, він — отаман. А хоч би 
й спав, при такій нагоді розбудити його — не злочин, 
адже від твого роду нам може прилучитися лихо.

— Роду я не послухаю, коли ти того захочеш, а ота
мана твого будити хіба ж годиться? — сумнівалася дів
чина.— Може образитися?!

— Не образиться, душе моя! Він ще утішиться, коли 
розбудимо.

— З чого ж би? Циганка ж я! — притисла вона 
на ходу шкарубку Гнатову руку до своїх уст.
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— Саме тому, що ти — рома! Подобаєшся ти йому,— 
пояснив, простуючи з дівчиною, Гнат.

В туманцеві сірів бивак, в далечіні чулися скрики 
гусей у ключах, з того місця, де вони щойно були, про- 
свистів байбак...

Розбуджений Іван Сірко, побачивши молодих навко
лішки на своїй повстині-линтварі, протираючи очі, диву
вався. Він не вірив собі, уздрівши Лайзу поряд із Гнатом...

— Вольному — воля, Гнате і Лайзо! — заспокоїв він 
молодих, второпавши, в чім річ.— Коли ви одне одному 
до вподоби, то, видно, і Бог того хоче,— поправив він 
дівчині коси.— Але,— спохопився,— чого ж ви на колі
нах? Зводьтеся! Я вас благословлю! Радий за вас! — 
Був він явно захоплений.— Я помітив ще в танцях, 
що ви змовляєтесь.

— А що я вам казав, пане Іване? — викушкався 
обраділий Лавро із кинутого на нього Сірком вовчуга 
і свого повстяного линтваря.— Побратим називається, 
ні слова не сказавши, утік від мене звечора! А я, здога
давшись, твою, Гнате, повстину поклав під себе і спав, 
як на перині! Радий за вас обох, мої любі! — звівся він 
і став, обхопивши руками Лайзу й Гната, цілувати їх 
по черзі.

— То благословіть і ви нас, пане отамане, бо ми вже 
муж і жона! Благословіть, як батько, та захистіть від 
гніву ромів,— вклонився прохально Гнат, а вслід йому 
і Лайза.

Сірко звівся, підійшов до помовлених і поклав їм руки 
на голови.

— Радо і благословляємо, і захистимо, скільки сил 
матимемо! Чи так я говорю, Лавре? — Сірко був весе
лий і втішений.

— А то як же, мій отамане? — відповів у захопленні 
Лавро.

— Найперше треба дістати оковитої, купити для Лай- 
зи нашого вбрання та добротного і мирного коня під 
сідлом, бо на моєму Шайтанові вона не їздець, і вполю
вати щось на спільний сніданок,— скочував Сірко поспі
хом сзою постелю.— Ти, Лавре, візьмешся за полювання, 
ти, наречений, не гаючи часу, їдеш у хутір за покупками, 
а ти, золота наша пташко, ляж та засни трохи на наших 
постелях, поки вони ще не остудилися,— почав Сірко 
розкочувати свого линтваря...

Майже розвиднілося, як Гнат вирушив до хутора, 
Лавро з луком, сулицею і арканом побрів у туманець
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саги, щаслива Лайза вляглася в постіль, а Сірко, при
хопивши рушника, пішов до плеса вмитися. Була за
своєна всіма — для Лайзиних батьків та роду — версія, 
що Гнат також циган, підкинутий малям в козацький 
двір. Вирішили, за пропозицією Сірка, що Лайза стане 
козачкою і вони з Гнатом матимуть свій дім і двір, може, 
в Артемівці чи Мерефі...

Понісся, полетів до хутора Гнат Турлюн із грішми 
в чересі, в путі уявляючи невеличке обійстя поряд із ота
мановим, дружину в козацькому вбранні і власних діток 
у своїй хаті. Його повнила жага життя, розпирала йому 
груди радість удачі, паморочила невиспану голову втіха...

«Який милосердний цей бан-отаман Сірко,— снувала 
догадку Лайза.— Благословив, дав грошей на коня, зара
див усім, уклав мене у власну постіль, як рідну... Не
бідний, видно, бо спить ув отакім вовчузі... А очима 
і обходженням заворожує»,— засинала вона в солодкій 
притомленості...

Кричали гуси і журавлі в ключах над биваком, тупали 
ногами козацькі коні і бродили в отавах спутані циган
ські. Прохолодний ранок повівав сіверцем.

Не спав уже Гудим, не спала і Дана, але з кітця не 
сходили, хоч Сірко і проходив кілька разів мимо циган
ських дараб, ніби ненавмисне їх будячи. Додод нарешті 
кректливо спустився з котиги, здогадавшись, що Сірко 
щось має до нього. Вони відійшли від бивака і чимало 
сперечалися, аж Дана помітила, хоч і не чула, про що 
була мова, а Лайза спала ангелом і нічого про те не 
відала.

Думав і Лавро, сидячи в корчах коло водопою, про 
молодих, тішився подією та радів за побратима. Ловив 
себе на думці, що тепер, коли б вернути Настку з поло- 
ну-ясиру, Гнат уже не стояв би йому на перешкоді. При 
тій згадці боляче стислося серце, бо вже близилася восьма 
осінь, як він попрощався з Насткою, вперше ідучи 
на війну і не передбачаючи нещастя та розлуки. Козацьке 
життя Лаврові здалося раптом осамоченим, посірілим, 
безвихідним. Захотілося додому, оселі і вірної дружини...

Каркали над гущаком ворони, а їм у відповідь дерен- 
котливо скрекотала сорока, та до водопою, як на гріх, 
ніхто не навідувався. Та ось врешті на путівці показа
лася табунцем купка сайгаків. Спинилася, самець підняв 
догори голову, рушив і тут же спинився, потяг носом 
повітря, поводячи стрясливо головою, потиху мекнув 
та знову рушив витоптаною стежиною на водопій.
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Мисливець обережно перемостився на пеньку і хотів 
уже натягнути лука, але передумав, посторонився і взяв 
нес пі хом до рук су лицю, що лежала збоку. Володів нею 
бездоганно, бо вправлявся роками і на Січі, і вдома, і на 
бойовищах. Мало було випадків, щоб він не попадав 
у жертву. Оковане гостре вістря було смертельним, 
якщо впивалося в тіло. Адже Лавро Гук недарма був 
вісім літ при отаманові Сіркові.

Тільки наблизилися обережно і сторожко тварини, 
тільки порівнялися з ним, як Лавро прицілився, роз
рахував віддаль і кинув смертельну сулицю у вожака. 
Той, пронизаний навиліт, високим скачем ще спробував 
кинутись навтіки, але, мекнувши, тут же повалився 
у шалину, задівши кінцем сулиці за верболіз.

Лаврові довелося прикінчити тварину Сірковим теса
ком, якого він прихопив із собою, щоб не мучилася. 
Довго не вовтузився Гук із жертвою. Вимивши тесака, 
він закинув на дужі плечі тіло сайгака і поніс до бивака 
на чималу втіху всьому гурту подорожників.

Знову розкладалися багаття, поки Лавро оббіловував 
і тельбушив дичину, знову радісно гелготіла невгамовна 
дітвора коло веретена. А Сірко, після розмови з Гуди
мом, як Лайза ще спала, запевняв тепер Дану, що Гнат — 
їхнє щастя, що він циган і не прийняти його — великий 
гріх, адже не він провинився перед ромами, а вони перед 
ним, і тепер, не прийнявши його за свого, коли Лайза 
і Гнат любляться,— Дана та Гудим допустять справж
ній злочин.

Сірко тішив Дану та Гудима з синами й зятем — 
сестри і невістка признали в Гнатові цигана — тим, 
що й вони матимуть дім, в якому зможуть зимувати, 
а влітку знову кочуватимуть собі, куди заманеться. 
Та найбільше переконав він циганів тим, що пообіцяв 
їм велику кузню, яка і годуватиме ромів, і оплатить 
вартість майбутнього обійстя.

В поміч Сіркові якраз надійшла Лайза і після сварок 
та її погроз покінчити з собою таки вдалося ублажити 
і додоса-батька, і матір, і решту циганів уже з допомогою 
і Лайзиних сестер. Придалися і Лаврів сайгак на вере
тені та повідомлення про те, що Гнат ось-ось має повер
нутися з конем для жони, козацьким одягом і оковитою.

Лайза так рішуче і безстрашно відстоювала Гната 
як цигана, що Сірко захоплювався і в цьому нею. Кінцево 
всі були переможені, як нарешті з’явився Гнат із доброт
ним конем під сідлом, з вузлом шаття для Лайзи та
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з сулійками оковитої і табівкою наїдків. Допомогли 
Турлюнові земляки-хирівці.

Найбільше захоплення циганів викликала Лайза, що 
почала змінно перевдягатися у вишиту сорочку, корсетку 
і киптар. В намисті, гризетовім очіпку зі шворкою- 
стрічкою і розшитій весільній намітці з яскравого шовку, 
в добротнім кунтуші і кожушаній опанчі не взнати було 
в Лайзі циганки. Очіпок, правда, виявився малуватим 
для копиці її волосся, але сестри з ним упоралися.

Аж тепер Сірко знайшов відповідним підвести молодих 
до батьків, просячи благословення, і ті, повагавшись для 
годиться, не знайшли в собі сміливості відмовити йому 
і молодим. Отож сватання і заручини-замовини на тому 
й закінчилися. Вирішили, що весілля тулятиметься 
в Артемівці, куди поїдуть з козаками і всі роми-цигани.

По обіді, ситі, вдоволені, а чоловіки й напідпитку, 
в новому родинному спаї гамірним кочем всі вирушили 
в подальшу дорогу. Лишились латки витоптаної отави, 
круги від погаслих багать та зграйки ворон, що знайшли 
собі тельбушну поживу. Лайза і Гнат Турлюни ще довго 
стояли в зажурі, прощаючись із сагою та своєю спільною 
нічкою, що з’єднала їх, одружила і освятила. Врешті, 
вони аж зітхнули обоє, кожний по-своєму...

— Запам’ятай, любий! Он там під вербою ми зустрі
лися і побралися! Мені вона на все життя стоятиме в очах 
і дорогою, і рідною, і пам’ятною,— вказала Лайза Гна
тові карбачем у сагу.

— Запам’ятаю, люба! — оглянувшись, рушив він до
ганяти вершників і котиги циганів, що вже віддалили
ся.— Поїдемо трохи позаду, щоб бути наодинці.

— Як звелиш, мій коханий! Як скажеш! — обдала 
його райдужним поглядом чарівних очей Лайза.— Я ж 
твоя жона і раба. Володій мною і керуй, як тобі миліше 
і приємніше,— поїхала за ним.— Я твоя!..

А Сірко?.. їдучи, довго і морочливо думав, чим різ
няться роми-цигани від інших людей, поки таки врешті 
співчутливо дійшов висновку, що в них, на відміну від 
усіх, немає батьківщини-землі. Та дарма, натомість у них 
був рід і звичай жити там, де легше, краще і насам
перед — вільніше...

Йшли прискореним маршем, чвалом, кожний зануре
ний у своє. Лише Лайза і Гнат невгавно щось планували, 
виясняли, упивалися одне одним і близькістю. Срібне 
начілля, від якого дівчина не схотіла відмовитися, 
світило в путі, хоч і було напівзакрите хусткою, що
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тримала заплетене волосся. Зустрічні поселяни і місте- 
чани дивилися на неї, як на видовище. Такою щасливою 
вона була вперше в житті!..

Уже на третій день, під вечір, кавалькада-батова 
опинилася у великому й просторому Сірковому подвір’ї 
в Артемівці. Хутір тепер сягав Мерефи, двір розрісся, 
явори піднялися і тріпотіли листям. Сірка з незвичним 
супроводом циганів зустріла родина Берладів: Сабрі 
і Христина з чотирма дітьми, згодом прибігли сини Петро 
та Роман, їм услід — доньки Марійка і Яринка, а вже 
потім — Нелюбії, однорукий Артем-побратим та його 
Мокрина з виводком дітей.

Його дітиська так попідростали, що Сірко не міг їх 
пізнати. Особливо вигнався Петрик, змахуючи смагля
вістю шкіри і голубизною очей на батька. Нагадала 
Сіркові колишню Софію Марійка — чимось невловимим, 
але незаперечним. А Яринка, як і Роман, були викапа
ною пані Мотрею, аж подив брав батька. Самої ж пані- 
господині, як називали тут його дружину, вдома не було.

— Поїхали бідаркою з панотцем Вустимом і дарни
цями аж у Борисоглібськ на відкриття та освячення 
побудованого викітцями храму і дяківки при ньому,— 
пояс г о їв  розторопно Петрик батькові.

Сірко не подав виду, що та обставина боляче вколола 
його, хоч, подумавши, зрозумів, що чужий він тут, хоч 
і господар, батько та муж, бо живе іншим життям, буває 
вдома зрідка, гостем, тільки як помічник в коштах. Збаг
нув і те, що для рідних дітей він став лише джерелом 
дарунків, що не за долю родини болить у нього душа, 
а за недолю рідного люду, розкиданого, як те зруйно
ване муравище, по сплюндрованих, опожежених, порва
них на шмаття землях у перетворюваному на руїну 
краєві...

Разом із місцевим сотником Даньком Гундою, із двома 
райцями, з Гудимом-додосом, його сином та зятем, Гна
том і Лавром вже наступного дня облюбували дві ділян
ки «нічийщини-займанщини» на околиці Артемівки, по
ставили на них паколи для Гната і Гудима і заходилися 
планувати майбутні будівлі.

Гудим та сини не відмовилися від кочувань по гомін
ких чи тихих шляхах, як і зять — від гендлювання кінь
ми, вони лише послухалися Сірка, щоб мати при біді 
своє пристанище в холодні зими, а влітку, поки додос 
дужий, вони кочуватимуть, як досі, омозолюватимуть 
залізяччям та молотами обубнявлені долоні, попасно
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мандруючи шляхами. Дана першою зрозуміла, що добрий 
пан отаман Сірко допоможе їм мати колибу і кузню, 
і треба кувати залізо, поки гаряче. Переконала в тому 
додоса Гудима і велика тутешня потреба в зброї, ножах, 
лемешах, осях та іншому начинні.

Поставлені на межах паколи двох ділянок Гудим 
по відході райців та сотника Данька Гунди завбачливо 
поперебивав, значно розширивши дільниці. Перегодом 
на отих відводах-ділянках появилося і те, що мало стати 
хатами, бурдюгами, тинами та іншим в обійстях. При
паси Гнат купував, а додос Гудим брав у борг «на від
робіток» чи крав із синами і зятем, і лише очерети 
та оситняки для дахів, за порадою Сірка, бив на Мжі. 
Найперше придбали у мереф’ян гори дешевого саману 
для двох хат, кузні, стаєнь — в рахунок майбутніх 
поковок. Потім ночами в недалеких лісках надбали ворин 
на огорожу і на лати.

Ненадовго спинило оті роздобутки весілля, яке від
булося в неділю на вигоні Гудимової ділянки між чоти
рьох циганських котиг-возів, багать з казанами, між 
купами саману, деревини, хворосту, очерету, оситняку 
і глини. Сірко та Лавро брали участь і в будівництві, 
і у весіллі, і в роздобутках. «Весільний батько» недо
сипав і перед весіллям, і по ньому.

Сприяла й погода, як на щастя, тиха, сонячна, хоч 
і прохолодна ночами. Мереф’янських троїстих музик та 
забавників, циганські бубни, виграни, сопілки й скрипки 
замінили співи пилок, стуки теслів, пісні толочників під 
час замісів, в'язання снопиків-куликів, обкорування лат. 
Роми були в захопленні і від весільних видовищ, і від 
уваги та шани до них, і від будування, що на очах зводи
лося, росло, ширилося, окреслювалося, втілювалося 
в задуми та бажані форми.

За наполяганням толочників, у наступний недільний 
день GipKO і Гудим мали відновити весілля, тим паче що 
ті принесли і питва, й наїдків та привели музик. Навіть 
Дану дочки змусили вдягнутися так, як вдягалася ще 
молодою — у цвітасте шаття, зроччя, кольорові бути- 
чобітки. Отож їли й пили, знову до знемоги танцювали, 
до виснаги грали, співали та сповнювали обряди.

Поки дружки вплітали стрічку в косу молодій, Сірко 
прислухався до гри кобзаря, що сидів обіч і приспіву
вав. Прислухався і згадував дотеперішні гризоти і зли
годні, поневіряння і бойовища, втрати побратимів і поже
жища. Мов бачив те все, п’ючи неквапом оковиту чи
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придивляючись до танцю, чимось і сам подібний до за
можного рома. Єдиною його втіхою в розпачі були Гнат 
із Лайзою та їхнє започате обійстя. Тішились і Артем 
з Мокриною, Сабрі з Христиною, сотник Данько Гунда 
з дружиною Маринкою. Лише колишня Сіркова мати 
Мотря Гундиха та дружина Софія, що повернулася вже 
із моління, наїжачившись, сиділи осторонь, осуджуючи 
Сірка за злигання з невірними і розтринькування кошту. 
В них усе вимірювалося коштом!..

— Везеш додому не скарби та статки, як інші, а гос- 
тей-об’їдців отих гріховодних, волоцюг, гнівлячи Бога 
і виставляючи нас на посміховисько перед хуторянами 
й міщанами,— сказала по поверненні із Борисоглібська 
йому докірливо Софія при Мотрі і Даньковій дружині 
Маринці.

— І шаленого Данька мого підбиваєш,— докинула 
дочці в поміч озлоблено і осудливо геть посивіла Мотря.

— Вашого Данька, мамо, даруйте, більше уже не піді
б’єш, він був підбитий ще тоді, як вдягнув перші штани,— 
відповів Сірко спокійно.— І вина не ваша і не моя, а того 
життя, при якому діти виростають без батьків. А що веду 
додому гостей, благочинна моя милосерднице і дружино, 
то лише виконую Божі заповіді: ділюся напрацьованим 
не тобою, а мною та моїми побратимами в цьому 
обійсті,— осадив він Софію.

— Обійстя тепер на Софію записане,— сплюнула 
Мотря і, уздрівши Сірків убивчий погляд, схопила онуку 
і вийшла.

— Мені, люба жоно, нічого не коштувало б перепи
сати подвір’я на себе. Та не вчиню того, й докоряти мені 
не смій, бо, крім слуг і дітей, в тебе давно вже нічого не
має свого. Ти не господиня тут, а велика пані. Госпо
дарство належить по праву тим, хто його утримує, пов
нить доробком, дає в ньому лад, отже — Артемові, Сабрі, 
Мокрині, Христині, а не тобі і мені. Так-то, милосердни
це моя! — вийшов він з хати, лишивши дружину в сльо
зах.

Вже пораючись у стайні, Сірко приходив до висновку, 
що і теща, і дружина вважають його за образника і 
кривдника. Міряв і Данько його, як відчув, прихованою 
ненавистю і боязню, і лише Данькова дружина Маринка 
ставилася до нього на диво приязно і довірливо, дивуючи 
і його тим. Невбарі й це йому прояснилося. Скаржачись 
Сіркові на Данькове шаленство, бійки, пиятики, neper 
любства-волочіння і баламутства, вона сказала:
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— Нема, любий свояче, людини на цілому світі, якої б 
він так боявся, як вас, то, може б, ви якось його при
струнили? Зовсім же від сім’ї відбився! Сказала б вам ще 
дещо, та хай на потім... Годую його, обпираю, одягаю, 
а й гроша не маю від нього ні для себе, ні для дітей, 
а їх же трійко, та й свекрухи ж нікуди не дінеш слабої, 
хоч, гріх сказати, і дітей вона, здоровою бувши, догляда
ла, як своїх, і господарство вела, мордуючи і мене коло 
себе,— поділилася Маринка найболючішим.— Не живу 
я з ним, а роки йдуть, то хочеться ж часом і мужа 
пізнати, даруйте на слові! Пекло мені і з ним, і з матін
кою!

— Спасибі за довіру, Маринко. Не знав я отого всьо
го,— дістав Сірко череса з тобівки, що висіла на ключі.— 
Ось трохи пеньондзів візьми і купи, що необхідніше, 
і собі, і дітям, і свекрусі, лише не Данькові,— подав він 
їй у жменю стовпчик талярів.— Данькові не давай і не 
кажи нікому за цей мій дарунок.

— Свате любий! Чим же я вам віддячуся, і з якої наго
ди ви отак мене обдарували?

— Не тебе, Маринко, а дітей, моїх небожат, і матір 
мою колишню...

— Вона ж тільки те й знає, що клене вас! Вона й жону 
вашу підбиває!

— Мені з того ні гріє, ні знобить, люба! А допомагати 
їй я навіки заборгований!

— Дивно мені,— зам’ялася, щось не осмілившись ви
мовити Сіркові, своячка.— То ви поговорите з Даньком?

— Неодмінно і при першій нагоді! — сказав палко 
Сірко.

— То хай береже вас Бог, а мені дозвольте вже йти 
додому.

— Ходи здорова!
— ...Все вже тут продається, як у бояр, і все купує

ться, як у баши-бузуків,— признався Сіркові того ж дня 
ввечері неговіркий Артем при Сабрі, коли вони сіли по
гомоніти в дворі на скамниці:— А Данько — перший 
здирця, переплюнув їх усіх разом!

— Він, пане Іване, той же бей, мурза чи й хан,— додав 
свого і Сабрі.

— Ми тут ні в сих ні в тих, бо керуємося та вправляє- 
мося самоврядуванням і утримуємо лише ратушу та 
сотню, а Данько і ратушний, і сотенний нібито за наказом 
самого Хмеля,— продовжив Артем.— Утримок ратушний 
він пропиває та й на сотню не все дає, що належить, бо ж
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перелюбниць у нього — як маку в маківці. Ні один сусі
да: чи міщанин, чи козак, коли він не мордирця, не може 
з ним мирно жити, якщо чимось не сильніший за нього. 
Якимись Стасенками грозить, Капустою і самим гетьма
ном тому, хто не вважить його. Було б смішним те все, 
коли б люди не плакали від нього. Данько лише тебе, 
брате, одного боїться, як я зауважив. Прямо диву даємо
ся,— розговорився Артем.— Чимось прошпетився він 
перед тобою, брате, інакше не поясниш того.

Сірко відчув необхідність втручання і певність, що 
воно буде дійовим і проясню вальним. Спливли йому 
на пам’ять і чутки, що буцімто Настку ординцям про
дав Данько, але без доказів нагадувати про те не 
годиться.

«Пригрозити йому, звичайно, не завадить: і за Марин
ку, і за Капусту, Стасенків та гетьмана, і за здирства 
з ратушними та сотенними коштами»,— подумав Сірко, 
вирішивши кінцево.

Засіло йому в голові спостереження, що, врядуючи тут 
за гетьмановими універсалами, люди не чули себе в 
опостійненні, чекали якихось вияснень, не забуваючи, що 
їхнє самоврядування — це тільки пільги царя, які той 
може будь-коли скасувати. Чув, що слобідські козаки- 
черкаси, як тут називали себе викітчани і збіглі люди 
з Ко-Лугів та Мещерів, Богданові потрактування з цара
том осуджували як шкоду і збиток для козацького пос- 
польства. Про те, що викітчани — не козаки, не було й 
мови. Загальним було переконання, що треба потерпіти 
оті потрактовки, доки кінцево буде відваджена від Украї
ни Польща, а вже потім виясняти стосунки та помежжя 
з царем. Загал, сполеченство тутешнє і не думало в май
бутньому підтримувати заміну польського панства своїм, 
старшинським, а не те що боярським, московитським. 
Сірко вірив розмовам, бо боярин, тепер воєвода, Ромо- 
дановський у Білгороді-острозі боїться об’являти стріль
цям чи черкасам жалувані йому землі, як і дехто з геть
манових старшин.

Наслухавшись свіжих чуток-від про злигодні і кривди, 
лиха і нужди, поговоривши з Даньком про його здирства, 
облудства і шельмування, Сірко зрозумів, що і вряду- 
вання тут самопливне, хоч і керується універсалами, 
і Данько дійсно має відношення до викрадення Настки. 
А після розмови з отцем Вустимом у Мерефі упевнився, 
що всі його висліди вірні та що є ще необхідність поду
мати про синів — Петра і Романа.
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— Хлоцчики вдатні до науки,— говорив йому пере
конливо отець Вустим,— як і дівчатка, отож є нагайна 
потреба навесні відвезти їх до Київського колегіуму,— 
піймав Сірко в словах екзарха і клопітняву Софії.

— Побачимо, пане отче,— відказав роздумливо і зав
бачливо.— До весни ще ж дожити треба,— натякнув за
гадково, навмисне залишивши невизначеним морочне для 
нього питання. В пригоді стала щира обіцянка воєводича: 
«Дрогий, милостивий мосьпане... Прийняв би рідніше за 
рідних, хоч би на час вишколу...»

Зміст листа Собеського не полишав Сірка, але з часом, 
засвоєний напам’ять, ніби роздвоював його, ділячи шлях
ту на добру і недобру, милостиву і хижу, нелюдяну та 
нікчемну, чого досі не було. Оте ділення залежало і від 
вісток про бойовища з ляхами. Покалічений козак-ме- 
реф’янин сповістив йому, що Богун залишив Вінницю, 
Шаргород та Меджибож і що міста ті спалені ляхами до 
тла, і це лише посилило роздвоєння. Більше того, той же 
козак на власні очі бачив цілі подорожні намиста пові
шених та купи спалених посполитів-черкасів поміж цими 
містами. Отож Сірко і додому їхав із Мерефи, і вдома не 
знаходив собі місця, переймаючись ненавистю до ляхів, 
як до нелюдів і пам’ятаючи водночас листа Собеського.

Роздвоєність ще й тому не зникла в ньому назовсім, 
що навіть сама крульова Жечі Посполитої, Марія-Луїза, 
в присутності своєї гості, королеви Франції Анни, 
обурилася тим вандальством і варварством, справивши 
поминальну месу по «вшистких убієнних і заменчених». 
А чутка про смерть папи Інокентія в Римі, якого замінив 
Олександр-Лев Сьомий, подала і Сіркові надію, що хоч 
натимчас Ватікан припинить хижо чинити плутства.

Згадався чомусь колишній січовий екзарх Михай Ту- 
кальський, який, будучи людиною набожною, наказував 
йому ніколи не впадати в крайнощі, оскільки що занадто, 
то не здорово... Одразу ж по тому спливли у пам’яті, як 
пострілом підкинуті, докори Михаєвого сина Йосипа 
в Чигирині: «Ви з паном гетьманом, іншими чільцями 
та товариством черкасів, як і Костка Наперський, по
клавши багато життів, не принесли тамошньому людові 
облегши і в Фландрії, і в Піренеях козацькою поміччю, 
ставши в лави Бурбонів, ні баскам, ні фландрійцям не 
допомогли вивільнитися від під’яремства поневолювачів- 
мордирців, а тим часом їх доля — під іспанцями, як і шот
ландців та ірландців під бриттами, тверців, псковитян, 
новгородців, ярославців — під московитами, а гаїв-вір-
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менів, балканців і різних арапів під турчином, як і 
наша — в поневоленні і Польщею, і Москвою, і турчи
ном... Волелюбці-козаки під вашим керунком, доводжу 
тобі, мосьпане, допомогли одним інквізиторам перемогти 
других, а не гнобленим звільнитися від неволі гнобите
лів. Я те вже казав панові Богданові, то й тобі, бачу, 
потрібно те повторити. Гріх то ваш, а не лицарство! Гріх, 
коли патжити в докоренність!» — аж насупився отець 
Йосип в злобивості. Він, Йосип, бачив оті події з якогось 
надсвіту, згори, по-своєму. «А так, з надсвіту»,— сказав 
про себе Сірко і глянув на пізньоосіннє поблякле та 
набурмосене небо,, гамуючи в собі щемкі думки...

21.

Повільно і сторожко того року остуджувала осінь 
вітрами землю для приходу зими. І нарешті, як велика 
родина Гудима і Гнат з Лайзою закрилися в напалених 
хатах, прийшла й вона. Спершу ніби привітно, щоб 
вжарт налякати людей, навіть черед та табунів із пасо
виськ не зігнавши, та згодом переінакшилася, сховала 
сонце і стала суворою та владною. Оболоками-хма
рами, вітрами-завіями, морозами лютими вістила поспо
литим і свою безжальність, і суворість. Грундалі-руко- 
месшіки, лабзи-жебраки, подорожники і викітці поспі
шали сховатися від неї в оселі, в бурдюги, в тісноти.

Однієї ночі, пославши килимом собі під крижані ноги 
сніжну повстину на примерзлу землю-матінку, зима за
явила про себе вже як господиня. Снігу спершу було не
багато, бо сипала його м’яким, як пух, висівом, але через 
якийсь час докинула, поки й не навергла хугами-мете- 
лицями цілі гори. Скоцюрблені дерева сумирно відійшли 
до сну. Була і людям радість, бо снігами відгороджувала 
зима від них людоловів і гуртоправів, зменшувала по
жежі і припиняла бойовища.

Сірко, як наступила зима, часто відвідував Гната і 
боявся зізнатися йому, що заздрив і його молодості, 
і одруженню, і подружній любові в хаті, що все менше 
дзвеніла порожністю і все більше впорядковувалася. 
Новопобранці були невтомними в опорядкуванні свого 
затишку.

Невбарі Гудим із синами та зятями стали відомими 
не лише на всю Артемівку, а й у Мерефі, Боровій, Валках 
та Змієві. Задахована черепицею їх кузня стала дзво
нити в чотири молоти від розвидня до стемніння. І якщо
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Гнат із Лавром мусили прокидати собі путівці в снігу 
від обійстя до річки і шляху, то в Гудимовому дворі те 
робилося лише до стайні, бо й до двору, і до колиби- 
хати, і до річки путівці протоптували та просанювали 
і ранками, і в обіди, і вечорами замовники. Спішив додос 
Гудим, як слівний чоловік, відробити людям за толоку 
і заробити щось на прожиток великої родини, на утри
мання коней і обстаткування дворища.

Сірко все більше переключався на власну господарку, 
хоч і була та в добротному стані, доглянута побратимом 
Артемом, Сабрі та їхніми трудівницями-дружинами...

Різдвяні свята, що, врешті, надходили по Введенню 
Богоматері, Зачаттю, Катерині, Андрієві, Варварі, Саві, 
Миколі та Анні, нежданно принесли і в особисто-інтимне 
Сіркове життя .зміни, змішавши і втіху, і чорний біль 
у щось нескінченне і вже багатолітнє, бо перервали піст 
тіла і статі, на що він вже й не сподівався.

Спав він в ізольованій комірчині на розкішному про
сторому ліжку під грубою, що відділяла собою комірку 
Софії і палилася з коридорчика. Отож одного перед
різдвяного вечора він, як звичайно, ліг на перину і чимало 
часу не міг заснути. Лежав і перебирав у пам’яті всяку 
всячину, думки крутилися то коло синів, то коло подій 
у Вінниці, Меджибожі, Шаргороді, Січі та в обводі Ве- 
ликоло Лугу.

— ...Іванцю!.. Іванку!.. Муже мій!..— почув він рап
том у пітьмі шепіт Софії, не вірячи собі.— Чи дозволиш 
мені, жоні твоїй, побути в твоєму ліжку? — близився, 
як привид, той голос.

— Це ти, Софо? Ради Бога, ходи, чом би ж не дозво
лив?*— посунувся він, не ймучи собі віри.

— Почула голос Пресвятої Богородиці, муже мій,— 
шептала дружина, навпомацки влягаючись поряд 
з ним.— З’явилась мені ще в ніч святого Зачаття і зве
ліла...— затряслася раптом в покайному пліачі, тулячись, 
ніби в якомусь переляці, пишним і розігрітим тілом до 
нього.

— Бог з тобою, жоно! Що вона звеліла? Вгомонись, 
не плач! Що звеліла тобі Богородиця? — взяв у долоні 
полапцем Софіїне лице Сірко.— Що звеліла?! Кажи, що?

— І дванадцять апостолів веліли, щоби зачалася від 
мужа свого! Від тебе, Іванку-у-у,— обхопила його 
руками, накривши всього собою.— А-по-с-то-ли-и ще,— 
захлиналася Софія,— велі-ли-и коси розплести і льо- 
люню зняти, як давно колись, то вчиню по їхній волі-і,—
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взялася вона гарячково-проворно знімати сорочку, 
а знявши, шаленіла, задушувала його, втрачаючи й сама 
притомність.

Як лише не вгамовував Сірко нападну і хворобливо- 
щемну жадливість жони, як і її стрясливості, захлини 
та плачі, поки під ранок, вхоркана, знесилена та знемо- 
жена геть, вона заснула. Заснула, правда, взявши від 
нього обіцянку, що поїдуть на Різдво вдвох у мереф’ян- 
ський храм на молебень, подякувати Богородиці та 
апостолам за їхню пораду. Поїдуть не санно, а неодмінно 
вершниками, Велесом і Шайтаном...

Та недовго був лад між мужем і жоною. Десь по 
Колядках, по молебні в храмі, по Щедрівках та Йордан- 
них святах Софію знову захолодило на цурку, замкнуло, 
і ходила вона, як досі, непідступною, аж Сіркові боляче 
було бачити її, колючу. Якось допросився її прийти, 
і, як здалося йому, вона пом’якшилася і навіть зніж- 
ніла в постелі, хоч і говорила невпопад: він про Хому, 
а вона про Ярему. Та під ранок, як бракло в неї, видно, 
сили, вона мінялася до невпізнання, спантеличуючи геть 
мужа.

— Пощо ти призначив у неслушний час мій прихід 
у твоє ліжко?! — докорила злобиво.— Спішиш, як гарячу 
напившись,— раптом злізла із ліжка, сопучи, одягла со
рочку і, скільки Сірко не просив її побути ще коло нього, 
не послухала, після того вона вже не мінялася, якось 
сказавши ніби мимохіть:

— В тяжі я, муже мій! Помогли мені зачатися від тебе 
свята Богородиця моя і апостоли!..

Софія, як зрозумів Сірко, тяготилася його присутністю 
в хаті і обійсті, бо не могла «диспонувати надзорно і не
ровно» при ньому, як їй баглося. Його умовляння і по
блажливість тільки дратували її та підсилювали в ній 
хворобу. Все частіше він бачив у хаті якихось ворожби
тів, шептіїв, зільників і шарлатанів і врешті просто не 
знав, як себе поводити. Відвідала Софію запрошена, як 
неабияка знахарка, і Дана, відмовившись від плати до 
того часу, позш не вилікує хвору, хоч Софія й наполягала. 
Дана й порадила Сіркові не говорити з жоною чи поїхати 
кудись натимчас із дому.

Те все мучило Сірка, гнітила його і відірваність від 
світу, і він почав їздити в Мерефу, у Валки і Зміїв та 
інші околишні хутори, села й містечка, де були шляхи, 
а на них — корчми-ромодани з новинами й чутками 
зі світу, без яких він, нудячись, не міг жити...
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У Змієві він і зустрівся з недавніми ясирниками, а 
теперішніми війтами-ратушцями, і сотниками Ярошем 
Храпом та Титом Ярмашем, що минулої весни коштами 
міщан і хуторян були викуплені із ординського ясиру. 
Зблизився Сірко з ними у зміївській корчмі, куди він 
з Валків приїхав удруге вже.

— ...Чулись ми про твій минулий, мосьпане отамане, 
заїзд у наш ромодан і, правду мовлячи, здивувалися, 
що твоя милість не навідала нас. Тит Ярмаш я, наказний 
сполечний війта і сотник у Змієві,— ознайомився Сір
кові непоказний козак, приблизно його віку, з мідною на
чищеною сергою у вусі, із щуплою статурою і осивленим 
оселедцем.— А це ось побратим мій давній, Ярош Храп, 
наказний війт і сотник при валків ській ратуші,— показав 
він Сіркові на сусіду, що всідався на лавиці поряд зі 
своїм компанійцем.

Сірко мовчки, спостережливо і роздумливо вислухав 
Тита, відповівши уклоном голови на привітання, замовив 
ще три гальби браги і дав зрозуміти війтам і сотникам, 
що він їх слухає...

— Не хочемо бути надокучливими, мосьпане і лицарю 
Іване,— заговорив, не пишно подякувавши за гостину, 
Тит Ярмаш,— але знаємо тебе ще з ясиру як порятовни- 
ка бідних гуртобранців, рівного в брані лише, може, із 
Богуном. Шайтаном іменують тебе ординці,— відпили 
гості неквапом браги і покуштували наїдків.— І тепер 
чекають від тебе порятунку кількасот наших односельців 
у підземеллях Кара-Кермена караван-євменського Менг- 
лі-бея, коли я був проданий Калиновським по Красній 
фортеці. Ждуть тебе, чесний звитяжцю, яко Бога, в Кизи- 
Кермені, Джан-Кермені, Єлям-Кермені, по всій Ханщині, 
як і там, де побував мій побратим,— вказав поглядом 
Тит Ярмаш на Яроша Храпа.

— А так, пане отамане,— процідив той,— ждуть не
щасні твого рятунку!..— повторив із притиском той.

— Не на багатьох наших чільців така надія є, як на 
тебе! Щоправда, ти, чувати, стомився і тілом, і душею, 
відійшов від поспольства, та йому з того не легше,— 
мов сіяв через сито слова схованого докору Ярош Храп.

Говорили про різне, довго і багато. Війти-сотники все 
зводили до того, що настійно треба шикувати і гурту
вати по слобідських землях сотні із викітчан, створю
вати сполечні і рольні задруги-спілки, особливо військові, 
щоб ними допомагати відбивачам від Польщі і наскоч- 
ників-ногаїв, приводячи до звичаю і сув’язі самовряду-
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вання та власну моць на прийдешнє. Вони не осуджували 
гетьмана Богдана-Зиновія, але тільки тому, що вважали 
Сірка його сподвижцем і прибічником. В розмові обидва 
кілька разів повторили, як про невідкладну справу, про 
необхідність посилення тутешніх сотень навіть каліками, 
що можуть тримати зброю, і жіноцтвом, об’єднання їх 
у полки і полкові міста та осередки, згідно з універ
салами...

Питання — «квестії», якими жили війти-сотники, були 
дійсно слушні і наспілі і стосовно звільнення ясирників 
із отих Кара-, Низи, Джан-, Єлям-, Керменів, і деінде, як 
і оті посилення козацьких сотень в містах, селах та на
віть хуторах Слобожанщини, але, щоб до них прилучати 
і аж жіноцтво, то в тому він, Сірко, не бачив резону. 
Подякувавши сотникам за щирість, розплатившись із 
корчмарем за випите й з’їдене, Сірко пообіцяв подумати 
про все сказане та, може, навідатись до побратимів ще 
раз.

Нарешті новоприятелі приязно попрощалися, і він по
їхав додому з почуттям надійності в дружбі.

«Є сенс у їхньому розумуванні-намислі,— думав він, 
несучись дорогою до Мерефи по морозцю.— Кращі вони, 
ніж я думав, а головне — живуть болючими долями краю 
і люду свого. Не те що я оце,— докорив собі.— Треба- 
таки віддати хлопців Собеському у вишкіл,— пригадав
ши знову загадкового листа, перескочив Сірко подум- 
ки.— І від отих навколінних молінь перед іконами їх ви
вільню, і опанують там ієзуїтство, без чого нам не відір
ватися від Польщі,— шукав виправдання.— А потім і на 
Січ візьму їх,— в’язалися'в голові долі Петра і Рома
на.— 3 дівчатами,— назвав він уперше так доньок,— ви
рішимо потім, та й не можна їх відривати від хворої 
Софії,— закололо в серці.— А що затяжіла, може, то 
слава Богу! Маля її забавить і відверне від храмів, отців, 
ченців та єлейниць отих. Може, сина народить, то ще 
краще!.. А так, слава Богу!.. Треба-таки, як слушно ра
дять оці приятелі, мені пізнати бодай когось із отаманів 
і наказних сполечних сотників-війтів,— мізкував, підки
даючись у кульбаці, Сірко.— А так. Візьму із собою Лав
ра — та й у путь. І себе їм явлю, і про стан сполечний 
щось дізнаюсь»,— відчув він клич шляхів і доріг...

Збиралися в путь недовго. Спершу подалися до ко
зацького помежного і заможного полковника, з .яким 
Сірко знався ще з-під Берестечка, Наума Дороша в Ста- 
родуб. Домчали туди при помірній погоді вигуляними
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кіньми швидко і без особливих пригод, по путі побувавши 
в кільканадцяти сотнях і ратушах та війтівствах. Зу
стріли їх у полку та господі полковника по-родинкОму. 
З перших же годин велися бесіди обоямо цікаві й відверті.

— Ти, воєводо, не щади мене, ревізуй у мене все, що 
бачиш, і інструктожсько, і візитово та люстрово,— 
просив господар при відвідуванні залог, сотенних осідків 
і порядків у полку.— Чей же, тридцять три сотні під 
моєю рукою врядовних, а ще ж скільки самоврядних, 
охочекомонних! Є коло чого мені, літньому, і прогавити 
щось, і недогледіти чи й збайдужіти недобачністю. Я тут 
у пана Богдана-Зиновія і вуха, і очі, а тямку та хитрості 
його Бог не дав, та й варюся у власній сукровиці, до 
пуття не відаючи, як те самоврядування скеровувати, 
коли від гетьмана йдуть універсали, а від царя пожа- 
лування і не так мені, як дружині моїй. І відмовлятися 
не можна, і брати небезпечно. А в додаток мене тут так 
обплутують чутками-відами, що я сам себе часом не пі
знаю, як почую.

Полювали з луками і сулицями, згадз^вали, спереча
лися й домагалися доказів. Пожилий, опасистий і отя
жілий господар був прихильником Хмельницького, а най
паче його універсалів, хоч і мав щось на умі своє. Сіркові 
він подобався освіченістю і гостинністю, самокритикою 
та глузом із себе.

— Знову ж таки, скажу,— повторяв Дорош,— як Бог 
не дав кебети, то воно й вчинилося по-дурному. А про 
гетьмана ти поміняй дзгмку, бо тяжке ми ярмо навалили 
на нього. Чей же, він став, вважай, у нас Лютером, 
завжденно-озвичаєно переорієнтувавши і скерувавши ду- 
ховників від уніатства до єдиноправослав я. А це не на 
грош сироватки! — піднімав господар пальця догори.— 
Тут, брат, треба та треба тямку!..— додав згодом зумис
не, щоб загострити увагу.— Помежжя? Р>тбежі? Креси? 
Покордоння із московитами?!— явно здивувало його 
Сіркове питання.— Поки оговорених укладом чи яким 
трактатом немає, бо ми є загатою для московитів і від 
литвинів, і від ногаїв, то де осіли і живуть черкаси на
ші, там і поменшся їхиіГ А хіба що?.. Ми, брат, спасіння 
московитам, бо немає літа, щоб иогаї й татари два, три, 
а то й п’ять разів не напали в людолов стві. Зима, та ще 
отака сніжна, як ця, нам полегша та спасіння. Єдино
вірство?.. Мабуть, і щастя, й нещастя разом, та що 
зробимо? На Бога надійся, а свій розум май,— ухилявся 
Дорош від прямої відповіді Сіркові.— Згадую зиму по
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Кумейківській виправі, як і Гуня, і Скидан, і ти ото 
віддалилися, а гетьмана Павлюка ляхи підступно схопи
ли і стратили, то снігу також було не менше, ніж тепер, 
але ж і корози були лютіші, і зо дві тисячі ляхів тоді 
померзло,— поміняв він розмову.

За тиждень Сіркових гостювань і люстрових та візито- 
вих оглядів, які, крім всього, супроводжувалися розпо
відями Наума Дороша про військові справунки, про 
«Обід та вечерю духовні» Симеона Полоцького-Ситніано- 
вича, «Книгу про віру єдину та єдність» Захарія Ко- 
пистенського з Перемишля, про свейську королеву Хрис
тину і султаншу Турхан-Валіде, яка багато чим різ
ниться від покійної Насті-Роксолани Сулейманової, про 
Марусю Богуславку та іншу всячину, вони спорож
нили не один череп’яний овізерункований куманець- 
плескач і обміркували тутейше і тамтейше. Сіркові 
сподобався полковник Наум Дорош, як і ладунок у його 
незчисленних урядових і доброхітних сотнях. Та особли
во припав до душі, просто причарував його молодий 
Дорошів канцелярист-скриб, і обозний та посильний бун
чужний в одній іпостасі Михай Миклошевський. Дотеп
ний, спритний, тямущий і доладний, він фактично був 
у Стародубщині наказним гетьманичем і отаманом. Пра
вою і лівою рукою, бо знав набагато більше за свого 
патрона-опікуна. В розмови встрявав лише при посилан
ні Дороша на нього, пив лише пригублюючись, для го
диться, їв також ніби куштуючи.

Не дуже говіркий, хоч і гостинний, гетьманич-отаман 
одного разу таки дивно розговорився в застіллі.

— Ця ваша залога, пане Науме, рівна доброму запол- 
кові чи й двом, а чомусь не ділиться, скажімо, з ні
жинсько-сіверським полковником Богуном-Борсуком,— 
докірливо поцікавився він у господаря.— І ще, даруйте, 
дивуюсь: довірена ви і станова особа у гетьмана, а сидите 
на задвірках? Чи, може, і ви потрапили в неласку 
Хмелеву, як і пан Сірко?

— Ні, в немилість, слава Богу, на старості, як відаєш, 
я не потрапив, а навпаки, тут моє перебування не менше 
важить, ніж у Чигирині, бо, посуди сам, помежжя ж тут 
наше! Маємо, пане Михаю, до чинення чимало всілякого, 
буду цього разу відвертим, межового клопоту із воєво
дою Мещерським, що тепер обрав собі осідок у Дебрян- 
ську,— говорив він більше Сіркові,— зайнявши нахра
пом мою сотню і сотенне містечко там. А щодо Борсука- 
Богуна, то і його полк, коли врахувати доброхітців,
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не менший, коли не такий же,— чогось недоговорював 
Дорош більше гостеві.— А так, не менший, але то ж 
необхідність і потреба, бо звідти рукою подати і до ордин
ців, і до самоврядних ханств, що також, як і ми, по- 
вовчому в ліс дивляться. Одна, як мовить воєвода Меще
ри, дорога і йому, і мені. Отож гетьман Хмель і тримає 
мене на оцім кресі напохваті, справую тут і з огулом, 
і з кожним осібно за гетьмана з паном Михаєм ось,— 
апелював Дорош до Сірка. Воно, правда, не легше і Гри- 
гору Лісницькому в Миргороді, Петрові Забілі в Борзні 
чи тим, що десь аж у Пінську, Левенцеві Потапові 
в Полтаві та ще з отим мордирним Семеном Горбанем, 
ратушним війтом, що пише кляузи гетьманові, а цареві 
на гетьмана, Кіндратові Бурляєві та Саві Криницькому 
в Гадячі чи й іншим на волостях. Дістається, кажу, всім 
нам. Але я тут натимчас, до Явдохи, маю призначення- 
номінацію за гетьмановим віцем у Прилуки, а над цими 
залогами лишиться пан Михай,— вказав Дорош на 
Миклашевського.— У нас тут справді не полк, а цілих 
три, як бачив. Іменуємося так по волі гетьмана.

Говорили про приїзд у Чигирин ханського посланця 
Шабаші-бея, зглядця і заколотця, про печерний замок 
і ув’язнення повстанців-ясирників у Чуфут-Кале, про 
рештки чуми-мору в Торжку, про переможний двобій на 
герці сосницького сотника Михая Жураха зі шляхтичем 
Туринським, про кровопивства польських панів і відкуп
щиків-орендарів, найпаче євреїв, що все охочіше пере
кочовують у Московщину з Поділля й Волині. Побіжно 
Дорош згадав і про сутички козацьких заложних сотень 
зі стрільцями Мещерського в Юрові-Польськім і Путивлі, 
осудив єпископа Митрофана, який кинув напризволяще 
під Остром паству, перескочивши у Вороніж, натякнув 
і про посилку до Київського колегіуму гетьманича Юра- 
ся-Євраха ще позаторік, як надії козаків у прийдеш
ньому...

Після невеликої перерви, заповненої роздумами про 
можливі клопоти в зв’язку з переїздом та влаштуванням 
у Прилуках, Наум Дорош знову сів на свого коня — 
перейшов до потрактування помежжя з Польщею, що 
тяглося, за його твердженням, від Покуття по Горині, 
від Прип’яті аж до Старої Бихівки. Говорив про скупчен
ня голоти-сіроми у Великому Лузі під зверхністю окре- 
мішнього кошового Івана Гуляйдня, якого надаремне об
даровує утримком Богдан-Зиновій, про вміння короля 
свейського Карла-Гу става брати «на акорди» польські
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фортеці, а королеви — листуватися з Богданом, про 
посмертне боярство Івана Золотаренка і «жалування» 
царя, про немилість Хмеля до Силуяна Мужиловського 
і Павла Яненка київського та відправку Силуяна послан
цем до царя в знак кари, про сварки і суперечки Ма- 
гомет-Кепрелі і Сефер-Казі в Стамбулі, про підозрілий 
вивідний приїзд Хоми Кікероліса в Суботів...

Наум Дорош вражав Сірка обізнаністю, знав, здавало
ся, все достеменно, так ніби жив не при залозі в Старо- 
дубі, а в самому Чигиринському замкові чи поряд, у pe
ri менті. Дорош був мов заведений цього разу. Він сповіс
тив гостя, що Хмельницький, перебуваючи з генераліте
том і воєводою Бутурліним у Фастові й Бердичеві, 
мусив спішно вернутися в Чигирин, щоб утримати ко
зацтво від заколоту, відмовившись вести свої потуги під 
князя і воєводу Трубецького в Луцьк. Наум Дорош аж 
звівся та заходив по горниці. А на втечу круля Яна- 
Казимира із Варшави у Сілезію при наступі Карла- 
Густава свейського він дивився з такими надіями і таким 
вдоволенням, як Сірко на смерть отруєного Іслам-Гірея 
в свій час. У Наума Дороша в чомусь були свої потаємні 
розрахунки...

Найбільше полковник пишався тим, що Богдан-Зиновій 
розбив ляхів при Слонім-города і Зельвою та взяв у полон 
самого коронного гетьмана Станіслава Потоцького. А в 
тому, що Хмель обклав облогою Львів та дав тим мож
ність козацько-стрілецьким потугам притьмом узяти 
Люблін і Гродно, Дорош вважав його ледве не рівішм 
Кромвелю...

— Там витязь Василь Томиленко наклав головою, 
царство йому небесне і пухом земля! — осінив себе До
рош смиренно хрестом, побожно спохмурнівши.— А Ма- 
гометка-Гірей отой, розбитий Хмелем під Озерною Стріл
кою, не побоявся докорити переможцеві за підданство 
і потрактовки з царем,— пригадав він захопливо.— Що 
Москву і царя ненавидить бусурман, то нічого дивного 
в тому,— так і не второпав Сірко, як ставиться до хана 
Наум Дорош, як і до Москви.

Не встиг Сірко осмислити повідане, як Дорош загово
рив про інше.

— Молодчина Антін Адамович! Може, чув, був посла
ний гетьманом без згоди царя Олексія на прохання Кар- 
ла-Густава і Ракоція Трансільванського їм у поміч проти 
ляхів із десятьма тисячами козаків та зумів захопити 
саму Варшаву і вернутися щасно з вікторією, якої аж
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Відень напудився,— повідав він Сіркові зовсім ним не 
чуте.— Добра всілякого, найпаче коней, кажуть, доброт
но осідланих, цілий табун приправив і зброї та армади 
навіз, аж дивувалися в Чигирині. Коли б, думаю своєю 
головою-гирею, Ян-Казимир не змовився потай з царем 
Олексієм через віденський двір, то мали б уже ми вигід
ний трактат із ляхами, певні помежжя й окреси, а так...— 
глибоко зітхнув і розвів руками.— Ян переслав цареві 
через Гнатка Боюковського підробного листа, в якому 
свідчилося, що гетьман Хмель нібито підписав домову 
з князем трансільванським про запросини свеїв до походу 
на царство,— почухав він клопітливо тім’я.— Сам розу
мієш, що зчинилося при троні Олексія, коли про те спо
вістив його Борсук-Богун, а вслід полтавський війт 
Семен Горбань. У Чигирин спішно примчався стольник 
Кикін та, слава Богу, до смерті споєний, усправедливив, 
що все те бреханина та наклеп,— посміхнувся в сивий 
вус Дорош,— і оце днями послідував у нашому супроводі 
через Севськ у Москву. А Юрасеві і старшинам гетьман 
повелів іти на шведів, аж до вікторії,— поглянув Наум 
Дорош багатозначно.— Он воно як ведеться бідному па
нові Богданові...

— Так насправді була домова з Ракоцієм чи то таки 
бреханина? — був геть заінтригований новинами Сірко.

— Та хто ж те достеменно знає? — розвів руками, 
хитро примруживши очі, господар.— Коли по правді, то 
диму, кажуть, без вогню не буває, але шляхтичі, знаєш 
же, навіть і короновані, на все здатні... Поживем — по
бачимо. А що ти, такий удатливий начільний довідця та 
віддалився від гетьмана, то і я, і інші не одобрюємо, бо 
вмілі, хісні і щасливі у вікторіях, як ти ото, регіментарі 
нашому краєві та сполеченству,— зваж, не гетьманові! — 
он як тепер потрібні,— провів він долонею по кадику - 
борлакові,— в рокованому нашому вивільненні. А панів- 
здирців, як ти ото презирливо величиш,— примовчав 
він,— можна буде потім і до Люципера спровадити, якщо 
здирцями будуть.

— Не бачу, пане Науме, даруйте, чого більше в діях 
і сукцєсах гетьманових: вивільнення чи закабаління,— 
відмовив згодом Сірко.

— І Богун,— ніби недочув Дорош Сірка,— у Брацлаві 
не склав присяги цареві, а знайшов же, бач, можність 
бути на сторожі рідного кресу. Не мені про те говорити. 
Отак скажу: не від гетьмана ти відсторонився, а від рід
ного поспольства в біді, а це не одне і те ж, брате...
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Ходили рибалити аж на Унечу із тамтешнім сотником 
Пашком Цілком і говорили та сперечалися уже втрьох. 
Цілко вірив, що Сірко приїхав ревізувати полк Наума 
Дороша, а тому наполягав, щоб доброхітні, компанійські 
ратушні та війтнг сотні вписати в компути. Сірко поба
чив там і вправні «баталії», в яких брали участь по- 
бійні, навіть тяжко поранені козаки. І завідцями у тих 
вправах був не полковник Дорош, а сотники й отамани 
залог, що перебували на самоутримку і при самовряду
ванні, бо підлягали тільки ратушам чи війтівствам.

— Ми з тобою сперечаємося, а життя і під кригою 
іде своїм путівцем,— не знав Сірко, про що трактував 
полковник, коли вони сиділи над ополонками.— «Ми про
грали битву, а не війну», як твердить справедливо пан 
гетьман, і загодя нам не пристало складати руки,— 
переконував він Сірка вже в горниці сотника, за дамни- 
цею, коли вони совали бібулки по шашниці.— Чи ти 
навмисне тоді, даруй за цікавість, лишив у Боровиці 
пана Пав люка, пішовши на ловлю Лаща? — перескочив 
він, спантеличивши гостя.

— Як ви могли подумати таке?! — аж обурився Сір
ко.— Адже я був посланий гетьманом, із батовами не
мічних і ранених на Січ для набору охочекомонців, 
а Лащ гнався за мною.

— Ти не дишперуйсь,що про нас тільки не патякають 
всякі людці злостиві, щоб зганьбити,— похитав Дорош 
головою, маючи щось на умі.

— Думаю, повірите мені, що не ляк і не якісь презорні 
оглядності послали мене тоді з Боровиці і тепер стри
мують на збоччі подій, а непростимий гетьманів гріх, що 
обманув поспольство, замінивши ненависне сполеченству 
ляське панство своїм старшинським. А спай із ханом та 
царем?! — з серцем відповів збентежений Сірко.— Авто
номне самоврядування хіба не те ж підданство?

— Не підданство, а відбиття від шляхти і Польщі за 
статтями домови! — нетерпеливився Дорош.— А без 
чільних людей, отаких тямущих в баталіях, як твоя 
милість, не жиє на світі ні одна держава,— аж почер
вонів у гніві господар,— а ти — панство!.. Не буду ж  я, 
приміром, зі своїми рубцями незагойними рівнятися 
з джурою Тимком?

— Рівнятися, мосьпане полковнику, і не треба, але, 
даруйте, хай він, хоч і джура, обере вас паном і пово
дирем натимчас, до нового обрання, а не за примусом, 
по нужді, після вузької ради визнає за пана напостійно,
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на віки вічні, як у бояр чи шляхти,— гарячився і 
Сірко.— У нашого козацького люду з Божою милістю 
царем та його боярами-апостолами путі різні. Наш люд 
хоче вольної волі й державної незалежності та особистої, 
і від чільника-старшини, і від своїх та чужинських гно
бителів-сусідів, що прагнуть його ошорити і запрягти, 
як ото приміром запрягли своїх хлопів шляхтичі чи 
нещасного московитянина і всіх загарбаних сусідів-іно- 
родців бояри.

— Богові, брате, Богове, а бикові — бикове, без пана 
держави не буває, як і без холопа,— гарячився Дорош, 
вихопивши з рота довгу зігнуту люльку.

.— Не мені, неосвіченому, з вами сперечатися, але 
чував я, що і тверчани, і псковичі та новгородці керу
валися вічем поспольним і чільців запрошували лише 
на час війни, а по ній ті жили, як і іні сполечани, утри
муючи себе самопрацею, хоч і звалися воєводами. Це 
і для нас покін!— уже не стримуючи гніву, вимовив 
гість.

— Бачу, що не переконав я тебе,— після роздуму, 
перемінившись, завершував розмову Наум Дорош.— Я 
не суддя тобі, а ти мені. Бог нас розсудить, але маси 
тлумної, впевнений, без примусу в державі утримати 
нині не можна, а ще при отаких сусідах, як у нас. 
То не згадуй лихом, і давай вип'ємо на прощання. Хай 
щасною буде твоя путь!..

В посічневий тихий, але морозний ранок, по двотижне
вому гостюванні і «ревізуванні», від'їхав Сірко з джурою 
Лавром від Наума Дороша до Ніжина в супроводі Михая 
Миклашевського, прохолодно, хоч і вдячно попрощав
шись із господарем. І погода була заздрісною, і дорога 
насаненою, тож їхали якийсь час скачем, а коли коні 
зігрілися, перейшли на ступу.

Михай Миклашевський, як зрозумів Сірко, намагався 
згладити суперечки в Стародубі. Він радив Сіркові, все 
більше входячи в сердечну розмову, не сторонитися від 
подій, а їхати до Богуна в Брацлавщину чи в Пінські 
ліси і шукати там визвольних трапунків, або й у Січ — 
погукати охочекомонців та піти з ними гетьманові, а най
паче рідному людові в поміч.

Сірко зрозумів із мови пана Михая, що, не дивлячись 
на сварки з Наумом Дорошем, він у них і в шані, і в по
вазі...

— Нужда, мосьпане Михаю, кажуть закони змінює,— 
нагадав Сірко слова Сулими.
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— А так, але в тутейшої спільноти при самовряду
ванні за гетьмановими універсалами і настановами нуж
да не така вже й крайня, пане Іване.

— Гетьмановими чи писаревими та генеральними? — 
спитав Сірко.

— А ти, рицарю доблій, є в сумніві? — подивився 
Михай на супутця, примовкнувши.— Підписані вони, як 
знаєш, власного рукою, то упередження до них є лише 
шкодою, бо роздрібнюють їх цілість і моцність.

— Яка ж, пане Михаюу по-твоєму, розбіжність є між 
самоврядуванням в Гетьманщині і в Слобожанщині? — 
дошнипувався Сірко, шкодуючи, що не спитав про те 
Наума Дороша.

— Яка од міна? — на мить задумався Миклашев- 
ський.— По всій Гетьманщині самоврядування офор- 
мальоване, актово-укладене, з поборами на війну і війсь
ко гетьманове, з наданням рангів і станів, а в Слобо
жанщині воно самопливне, хоч і керується універсалами 
того ж гетьмана, спірне і уактоване царевими тимчасо
вими пільгами за відсутністю стрілецько-потужних сил, 
супротиву чільців і духовників, навчителів-дидаскалів і 
всього сполеченства покозаченого люду, зоднобіч, й із-за 
ногайських неперестанних находів і наскоків та непев
ності у послуховій вірності всілякої різношерсної поне
воленої людності — з другобіч. Взяті гвалтами під колись 
княжий, а потім царський скіпетр і хрест, вони ще не 
перемололися і не зникли в черевах московських, а ждуть 
своєї години. А відтак і Слобожанщина наша — стіна 
від ординських нападів — приходить до себе. За царе
вими пільгами там нема поки що поборної плати на 
війну, на гетьманський регімент чи на стани, а лише на 
утримки ратушно-війтової та сотенної врядності,— не
спішно пояснював Михай різницю.— Все, пане добродію, 
ще залежить, гадаю, і від вас, чільців нашого споле
ченства,— як у Гетьманщині, так і в Слобожанщині,— 
та від результату ваших потуг з Польщею, Литвою, при 
поведенції Ханства, Високої Порти і свеїв, як чув від 
пана Дороша.

— Чимало ти, пане Михаю, начислив справовань для 
нашого сполеченства,— приязно сказав Сірко, зі
тхнувши.

— Таке життя наше, а перелік їх — тобі доказ,— 
зітхнув і Михай.

«Молодий, а тверезий, і спритний, та вишколений 
до біса,— думав Сірко, міряючи супутця непомітним
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поглядом.— Цей буде дотепнішим за нас, а в панстві 
і ляхів переплюне, бо, як в’юн, пролазний, обізнаний 
зі всіма і в усьому мас власну думку...»

Так у розмовах вершники доскакали і в Борзну, як 
приязні друзі і вболівальники за долю рідного люду. 
Борзненський полковник Петро Забіла прийняв Сірка як 
соратника по всіх дотеперішніх сукцесіях під Хмельниць
ким і як сина. Ширококостий, рослий, висушений, з пиш
ними, посіяними сивиною козацькими довгоспущеними 
вусами та таким же оселедцем, він нагадував богатиря 
із казки не лише статурою, а й громовим голосом та 
розкішною ошатністю і жвавістю в рухах.

— Нікуди, доблію, ти не поїдеш, доки не погостиш 
у мене. Компанієць твій, пан Михай, хай відпочине у 
мене, ласкаво прошу, та й їде до Ніжина, а ти лишишся. 
Не часто за військовими справами ми маємо можність 
відпочити і погутарити для душі і серця. Чей же, не 
чужий ти мені, полковнику вдатний, в стількох баталіях 
мали змогу і не жити вже, то і пригощу тебе, і шляхо
вими в подальшу путь обдарую, як годиться, не як той 
скнара Наум Дорош.

— Не потребую того, пане полковнику, маю своє і на 
гостини Дороша не нарікаю,— не хотів Сірко кидати 
тіні на стародубського господаря.

— Резерв козакові не перешкода, а такому, як твоя 
милість, то й поготів,— віджартувався господар.

Знову були ревізування сотень і залог, що мали за 
віцем гетьмана нібито розформовуватись, грали в дзвін
ку, згадували ситуації і стани в Україні й поза нею. Петро 
Забіла, як второпав Сірко, був також невдоволений 
Хмельницьким, хоч і не виказував того, бо «не час, зац- 
ний пане, розброди чинити нам». Кипіло життя і в Борзні, 
як і повсюди, хоч тут зіткнень із московитськими стріль
цями не було, а вісімнадцять сотень Борзненського пол
ку були готові і взимі кінно і пішо у всеозброї, з мушкета
ми і гаківницями, іти на баталії зі шляхтою. Лагодилися 
вози-дараби для батових і вужаків, стругалися сулиці, 
крутилися шнурівки на аркани, чинилися шкіри й сириця 
на упряж, кульбаки-сідла, луки і тобівки. Усе, як за
уважив Сірко, готувалося на весну заздалегідь, як у вся
кого господаря-дбахи.

А час ішов швидко, і подорожникам, як ледь відхлину
ли морози, довелося попрощатися із гостинним господа
рем і виїхати в подальшу дорогу з баулами і тобівками 
всіляких харчів. Дав Петро Забіла Сіркові і добротного
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череса з коштами «яко даровизну», хоч той і відмовлявся. 
Конотоп, Ворожба, Суми, Боромля, Короча, Чорнянка 
вже мали свої ратуші-війтівства і охоронні сотні; по
дорожників приймали там отамани, війти і сотники яко 
знакомитих і зацних супутців, бо знали Сірка ще з війни. 
Були суди і пересуди, ради і поради «опіньодавчі». І ос
новне, що Сірко повіз від них,— це переконання про 
невідкладну необхідність на всій Слобожанщині сув’яза- 
ти охоронні сотні, дооконити їх і доозброїти та ополкува
ти для сполёчного спротиву ногаям. Більшість сотень, 
війтійств, ратуш тримали охорону денно і нощно. Значні
шими тут були гризоти людності і нарікання на гетьмана, 
що «жадної бачності» до них не проявляє. В деяких по
путних містах було і по три сотні охорони, в менших — 
по дві, а в селах по сотні. Але мандрівці не зустріли жод
ного поселення в путі, в якому б не було чатних бекетів, 
хоч примітивної зброї і осельських чергувань.

За два місяці мандрівок Сірко достатньо набрався 
вражень, аж переповнився ними.

Вже коло Рибінська — Острогозька вершникам годі 
було перебратися через річки й низини, бо відлиги, що 
раптом наступили, грозили повіддю, а Біла, Айдар і сам 
Дон зненацька геть розлилися в окремих місцях. їхали 
досвітками, коли квашанину сковували нічні морозці, 
перебиралися загатами, кладками, часто ризикуючи і 
собою, і кіньми. Через те приїзд до кумів Дзиковських- 
Диких був не лише радістю, а й спасінням. Дві доби 
сушилися й пралися з дороги обидва вершники, поки 
спочили і набули належного вигляду.

Щоб побути з господарем разом, Сірко виїжджав із 
ним до сотень, у застави. Побував і в Старобільську, 
і в Усерді, і в Білолуцьку та Білогір’ї, в Россоші та Біло- 
водську, в Богучарі, Щиграх, Курську, Обояні і Суджі. 
Отам у сотнях та в дорозі куми переговорили стільки 
всього, скільки досі не говорили... Сірко бачив, як будува
лися люди, обживалися і ошатнювалися на нічийщинах, 
займанщинах, викітчинах і вспольщинах в постійній не
безпеці від ногаїв. Правда, розлив поводі їм давав пере
дих, віддушину натимчас, але не спочин від роботи, бо 
толоки і спольщини велися від ночі і до ночі, дзвеніли 
кузні, ставилися і слалися дильові кладки, і човгали цілі 
днини пильщики, добре ще, що всілякої деревини було 
досить.

Дивно було, як тут керувалися сотні, війтійства й рату
ші гетьмановими універсалами, віцами, судочинством,
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козацькими виборними порядками і настановами, хоч 
ніби й під воєводиними очима, який лише до часу терпів 
те не без милостивого віцу царського двору і Посоль
ського приказу.

— НогаГ, брате, нам і горе, і спасіння, бо стримують 
своїми нападами спритність боярина-воєводи, Посоль
ського приказу та самого милістю Божію царя в нашому 
поневоленні. Ти думаєш, по доброті ті пільги нашому 
людові даються царем? Гай-гай, хто б їх давав нам, коли 
б була сила і на нас, а не тільки на ногаїв? Отак воно: 
не було б щастя, так нещастя помогло. Нам би швидше 
пов’язатися в сотні, налагодити війтівства, ратуші, роль- 
ності, шинки, мости-перекладки, шляхи і путівці, задруги 
і вспольщини, а тоді видно буде, треба нам ті пільги і по- 
жалування а чи ні,— говорив полковник Сіркові.

Робив Сірко і тут для себе висновки. На оцих забісис- 
тих нічцйщинах рідний люд, обробляючи поряд із кал
мицькими, татарськими та іншими станами-кочами ди
кий цілинний степ чи випали, був на царинах зі зброєю, 
стояв на охоронних бекетах, сидів на чатових деревах, 
пантруючи і свій непосильний труд, і стрільців Білгород- 
ського розряду, що були в своїм острозі разом із воєводою 
Ромоданом-Ромодановським як на відрізаному Слобо
жанщиною острові. Різношерсне населення було бай
дужим до розряду лише тому, що він допомагав захища
тися від наскоків ногаїв. Не сховалося від уваги Сірка, 
що стрільці вважали, не дивлячись на свою мізерність, 
всі довколи і сусідства царською власністю. Уяснив 
Сірко, що найбільше воєвода боїться єдності різноінород- 
ців, а тому жалує, цькує і ділить всіх на прилежачих 
і противних, ганьблячи останніх. Найбільше таврували
ся противні ватажки, тоді як прилежачі заманювались 
жалуваними і становими пільгами.

— Тут тобі, брате, не інквізитори-королята, кожний 
з яких тягне власну дарабу чи берлин у своє воєвод
ство,— підтверджував Сіркові висліди Дзиковський.— 
Оці царята в першу чергу тягнуть цареву карету, а собі 
вже — що впаде з неї по путі. Як я тепер упевнився, всім 
ієзуїтам-інквізиторам до воєводських жалуваних оприч
ників у підступності так далеко, як куцому до зайця. 
Щоб те пізнати, треба пожити тут коло них і поваритися, 
як оце я, в тій підступності.

Впало у вічі Сіркові, що тут козацький люд був совіс
нішим, тямковитішим, а головне — працьовитішим, 
охайнішим та дружнішим.
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— А січовики і донці знову купно напали на Ханство 
і тим прив’язали ординців до домівок, не пустивши їх 
у поміч ляхам,— привіз увечері Дзиковський-Дикий 
звістку.— І чорноморці молодці — найпаче сотник Павло 
Часничиха та Семен Вергун. Послані кошовим Дем’яном 
Барабашем на сорока трьох чайках в море, вони щасливо 
висадилися під Судаком-Сурожем і спершу спалили міс
то, а потім напали на турецькі галери із хлібом та вина
ми. Переказують,— радів полковник,— що три доби по 
поверненні вся Січ не прохмелялася.

Сірко уявляв, як дісталися чорноморцям в тому холод
ному плаванні добра, хоч і розумів, що тепер те дісталося 
легше, бо турки були певні: ранньої весни на них не 
нападуть на чайках.

— Ледь було не забув,— згадав Дзиковський зго
дом,— головний отаман Донського круга Ходня-Яковлів 
знову гостить у Коші, то, може, запорожці намовлять 
його піти в поміч гетьманові, як ти гадаєш, куме?

— Гадаю, що він там за вимогою воєводи Ромодана 
як царський і боярський наглядач,— відказав стримано 
Сірко.— Він тепер в услуженні цареві та Посольському 
приказу, а не Кругові і донцям...

— Аж так?!. Переводиться козацтво на пси, та й 
годі! — задумався господар.

Свято Явдохи Дикі-Дзиковські щорік справляли пиш
но, бо господиня мала імення цієї святої, а цього року — 
виключно урочисто. На бенкет-ралець було запрошено 
чимало полкової старшини: сотників, отаманів, скрибів- 
писарїв, війтів, ратушних старшин та чернігівчан. І поки 
господиня із посестрами ставила на столи наїдки та пит
ва, Сірко, зустрівши Мину Джулая і Васюру Вареницю 
з Іваном Чорноморцем, заговорив про бої на Бужку 
в Меджибожі, а відтак перейшли до Збаража, який всі 
чотири брали приступом.

— Твої, полковнику, шнури й драбини помогли і через 
Гнізну перебратися нам уночі, і через обидва стави, як 
по кладках. А фортецю брати було півділа,— згадував 
Мина Джулай.— Отут би, в Слобожанщині, тобі при
лаштуватися хоч натимчас, бо в добрих чільцях тут 
є велика потреба,— пробував він вербувати Сірка.

— Так-так,— підтримали в один голос Васюра та 
Іван,— потреба як ніде і нагальна як ніколи... Твій хист 
тут би згодився для рідного люду.

Гомоніли чимало і нарешті сіли, хоч і тіснувато було, 
за стіл. Та не встигли і пригубитися, як на учту прибув
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сам воевода Ромодан з дружиною-красунею Оксаною. 
Його дід Матвій був козаком, який ще перед смертю 
царя Федора пішов на службу до московського тронного 
двору, його батько Григор, заслуживши за запопадли
вість і пильність боярство, став уже Ромодановським. 
І Григор Григорович був пильним і запопадливим, завдя
ки чому домігся в царя Олексія воєводства, щоправда, 
на землях, де частіше доводилося ховатися, ніж хизува
тися й бахвалитися, щоб не чути презирливого «пере
кинчик ».

Ще на порозі просторої, понікуди заповненої гостями 
світлиці, всунувшись поперед дружини у двері, воєвода 
палко поцілував господиню-іменинницю в уста, аж та 
зашарілася від незручності...

— Оце поцілували, пане воєводо,— виходила із при
крого становища збентежена Явдоха.— Оце приголуби
ли, як чоловік і не пробував ніколи! Але й гріх на мою 
душу наклали.

— Не смутись, серденько,— сміявся дурнуватим гел
готом гість,— я згодний відбирати назад той гріх вічно! 
Ось так! — поцілував він господиню вдруге.— Та дру
жина ж, бачиш, уже моститься наступити мені на мозоль. 
Маєш ось, люба полковникова, шмат алтабасу на сподню 
чи на сукню,— взяв він від дружини пакунок і подав 
Явдосі до рук.— Ех, коби-то мені трохи зняти років, а то 
ж у голові весілля, а в матні похорон! Го-го-го-о! — 
реготав як навіжений гість.

Всідалися хто де. Учта, що почалася жваво і весело, 
раптом згнітилася, і її взявся вести, нікого не питаючи, 
пан воєвода у відповідь на Явдошине припрошення при
гощатися, чим Бог послав і чим хата багата.

— Не проси, серденько, і не благай,— вигукнув Ромо
дан.— При отакій закусі,— показував вирячкуватими 
очима на страви,— та в отакому товаристві, будемо 
слухатися тебе і пити та їсти до безмеж.

— Як вам бажаеться, то на здоров’я, особи урядові 
і скрибники служиві,— повторювала господиня.— При
гощайтесь! — кривилася вона від випитого за її здо
ров’я.— Атож, чим Бог послав, тим і щедрі, гістоньки 
хороші!

Наступила недовга мовчанка, поки трохи заїли випите 
і знову налили за здоров’я уже господаря: «Який він, 
така й жона у нього!..» Потім пили за воєводу, і його 
жону, і за всіх присутніх,— варениця-оковита була до
сить міцною. Опісля хтось завів пісню, її підхопили інші,
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поки не вплелися у спів усі присутні. Дзвеніла не лише 
хата полковника, а й навколо лунало, неначе на Велик
день. Одні ще співали пісень, інші почали грати для пере
диху в кості, в дамки, в угадай-бійку, в нарди і замороки- 
шахи за підказками господаря. Завітали в хату два 
скрипалі і, трохи з’ївши та випивши, прийнялися грати 
і до пісень, і до танців.

Нарешті жінки пішли в покої розглянути Явдошине 
гаптування, а чоловіки встряли коло воєводи в палкі 
й гарячі розмови. Пан Григор був у настрої від уваги 
до нього і хизувався своєю непересічною обізнаністю 
«у справунках дипломатичних і військових». Його вислі
ди були незаперечними й категоричними, отож Сірко, 
присівши на лавиці, слухав його уважно, хоч і вдавав 
збайдужілого і захопленого смоктанням подарованої 
йому напередодні Явдохою грушевої люльки з довгим 
вигнутим чубуком.

— Хіни,— вів розмову мов заведений Ромоданов- 
ський,— чисельніші за нас і старші, кажуть, всіх на зем
лі, а і в них ворохобства бродять. Ще при цареві Михай
лові, милістю Божою, царство душі його благородній, 
заколот у них призвів до втечі самого імператора, а 
вождь повстанців Лі Цзичен, захопивши столицю, і те
пер імператорству є. У нас, московитів, те неможливе 
і неприпустиме. Ми з тим розправимося, як ото з Болот
ником чи із псковитянами, новгородцями та іншими 
бунтарями. У нас тепер сила і послушенство в державі 
його царської милості, слава Богу. Нам лише противні 
сусіди, а найпаче паршиві ногаї і ординці, а на спаді — 
поляки та литвнни-жмуди стоять на перешкоді, але то 
тимчасово, бо благості і щедроти милістю Божою царя 
Олексія жалувані і хрещеним, і нехристам незлічимо 
великі, як і церкви та духовники цареві.

Сірко, що з першого погляду не злюбив воєводу, не 
виказував того нічим, уважно слухаючи його балаканину 
та суперечку з господарем про заколоти. Слухав і був 
усім єством на боці Дзиковського, хоч той багато чого 
недомовляв, як і його сотник Іван Чорноморець, коли 
засперечалися про освіту в Московії.

— Що оті дяківки, братські школи, колегіуми, які 
і я пройшов, оті друки твої, полковнику? — заперечував 
воєвода господареві, стримуючи себе.— Розвели їх і 
гетьмани, і єретичні ваші отці духовні йа ляський та 
латинякські кшталти повсюди, а для чого, питається? 
Чорному людові наука ні до чого, вона хліба насущного
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йому не дасть. Ще чільцям двірським і духовникам, 
може, необхідна, але часто і їм шкідлива, як знаю по 
своєму синовцю, що у Київському колегіумі разом із 
гетьмановим Юргієм-Єврахом навчається. В тому вишко
лі, найпаче в Київському, за твою ж платню-пожертву 
тобі ж зіпсують чадо всілякими вольностями,— робив 
він паузи.— Ні, я не перечу, пане Іване,— заспокоював 
він Дзиковського,— але, повторюю, ті вишколи без мод
ного війська ні до чого. А пощо те вишколення жінкам, 
що самим Богом покликані слугувати нам і родити ді
тей? — притишив він голос.— А зараз, за гетьмановим 
віцем, вони ще й правовимогливі у контроверсіях.

Сірко не встрявав у розмову, не стримував воєводу, 
як інші, лише уважно слухав. Коли розмови знову почали 
точитися навколо вишколів, церковних наділів і духов
них справунків київських єретичних екзархів, воєвода, 
паплюжачи їх, дійшов і до «матері міст руських».

— Якщо Києва з його Лаврською первопечерністю 
і Софіївською духовною всекорінністю не можна пере
нести в первопрестольну Москву, то їх слід знищити, 
як тлумачать наші придвірні мужі і патріарх Никон 
з духовенством,— звеличував і хвалив боярин все коло- 
царське як найсвятіше.

Ромодановський вважав, що Київ мусить передати 
тепер «ознаймення матері міст рзгсішських первопре- 
стольній Москві та її патріархії з усією первісністю, 
одвічністю і матіриістю в докорінні і витоках».

— Адже Москва як-не-як,— твердив воєвода,— третя 
по Римові і Візантії держава — як не нині, то завтра. 
Царство могутнє і самодержством, і святейшим Сино
дом, і приказами та ізбовими земствами, боярськими 
думами і старостатами...

Не спинити було Ромодановського, підготовленого 
заздалегідь. І тільки запросини Явдохи приступити до 
другого обіду, підтримані мужем, перервали його просто
рікування. Та мовчав він недовго, бо насамкінець звер
нувся до Сірка.

— Чули ми, пане воєводцю, і тут, і на Москві, що ти 
скусний і вдатний привідця і герцер, то від Божою ми
лістю царя передаю тобі пропозу пристати на службу 
його первопрестольності за щедрий жалуванок і маєстат - 
ство хоч би й отут, в слобідських землях. Милосердя 
царські гарантую,— поклав він руку на плече Сіркові 
по-панібратськи, аж той зіщулився від огиди.— У нас, 
чим служіння більш послушеиське, тим воно більше
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поцінюється,— грузно всідався він за стіл, ждучи від
повіді.

— Подумаю над тим, пане воєводо,— сказав Сірко, 
ледь стримуючись від обуру.

Пили знову за іменинницю і за всіх прийшлих, за 
Явдоху святу і весну повідну, що дала передих людям 
від ногаїв, пили за міць війська тутешнього і охорони 
зискові. Ромодановський без тосту, саморучно налив собі 
щедро, спрагло і до огидності жадібно перехилив повного 
пугаря з перцівкою.

— А що ви вболіваєте за Україну, то марниця,:— 
заплітався у нього язик.— Ми прихилили Хмельницько
го, невдячного цареві, і його кращих старшин, а з ним 
і народ вага під милостиву руку пресвітлого царя великої 
Русії приберемо не патимчас, а назавше, хоч ви того 
й не хочете. Всіх непокірних смердів, холопів, сіром 
і рукомесників, як і їхніх чільців, ми знищимо до ноги,— 
подивився він п’яно на застільців.— І при тому зведемо, 
як кажуть, одшім стрілом двох зайців: і оті вольності 
всілякі, і непокори та непослушенства. А як же? Чого 
б то, самі помисліть, холопи-московити жили гірше 
холоиів-гетьманських та донців чи ще когось там, пере
ймаючи їхні дурні домагання врядувань?

Недарма кажуть: що в тверезого на умі, те в п’яного 
на язиці! Ромодановський що далі, то розв’язніше бах- 
валився, вмовляв і настановлював, хвалив і паплюжив, 
все в нього ділилося па чорне і біле, на ворожо-супротив
не і приязно-покірне.

— Панькання з козаками, зосібно з вашими та ще там 
якими,— то, шановні мої служиві, данина становиську та 
часові, і нерозумно вам, чільцям, надіятися на оті воль
ності. Говорю це вам, як старший станово і літами врядо- 
вець царя і держави і як братець по козакуванню дідиз
ному.

Сірко, перепросивши присутніх, як знову вийшли із-за 
столу, запалив люльку-файку і присів на ослінчику на
дворі під вікном поряд із ганком, на якому грузно всівся 
і воєвода. Повний обуру від почутого, Сірко не йняв віри 
нецнотності воєводи як державця, а той говорив, уже 
мішаючи розповіді з матюками і непристойностями.

— Дівуха, скажу вам, мед з молоком, спіла суниця, 
малина в сметані, і то ж перша, зважте, ніч у неї! Ні, 
братці, не задарма, хоч, як боярин і воєвода, мав належа
че мені право. Оплачував і перстеньком, і намистом, 
і алтинами, а холопам — де їм те взяти? На Московщині
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противних у стайнях порють або на псарні прикінчують, 
а тутай, за тими пільгами та самоврядуванням, вони не 
в обиді, і живі, і знак матимуть, що з боярином і воєводою 
поспали. Богові, братці, Богове, а бикові — бикове. Вас 
губить народовладдя, ви не ведете, яко пастирі, паству- 
череду, а йдете за нею, кермуючись її забаганкою,— 
тикав він, уже повісивши п’яну голову, пальцем у про
стір.— Семибоярство, хай буде вам знано, допустивши 
проклятих ляхів-латинів на Москву по Шуйському, по
казало нашим отцям, що без сокири й канчука в єдиному 
п’ястуці, яко скеровуючих і караючих, поспольства і спо- 
леченства приречені на загибок. Ось чому ми воліємо 
краще милосердно брати із Никоном, аніж давати щедро 
із марнотратцем Аввакумом! Це треба втямити, як благо- 
діяльний, милосердний принцип усіх великих правців, 
починаючи від Риму й Бізанту.

Сірко чув у виказах Ромодановського щиру певність 
у власній зверхності, як Божій, благодійній, покликаній 
самою натурою «царевих служивих людей», як «гас
л о » — клич чільців у всякому царстві — допомагати 
щедротно всьому, що сприяє ойчизні-державі, і знищува
ти до коріння все, що встає на її путі.

— Угодовці-старшини ваші за службу та вірність ца
реві переведуться в земельні, станові, дворянські, бояр
ські і воєводські посади. Отож перемикайтеся, вчіться 
нових метод і глаголів царських наших, оминаючи і за
буваючи ляські і латииянські словеса у вашій мові 
і тлумні самоврядувальні звичаї,— наголосив Ромода- 
новський, ніби аж співчутливо журячись долею при
сутніх.

Боячись «не шпетно» зненацька не втриматись, зірва
тися і мимоволі встряти в полеміку з воєводою і бояри
ном, Сірко разом із Іваном Чорноморцем, змовницьки 
переглянувшись, відійшли ніби оглянути полковникові 
будівлі.

— Оце тобі і спідка, і виворіт боярської ферязі, Ни- 
конових риз, воєводського жупана, царського тулупа 
і чорносошної сорочки, як і всея великої Русії в гетьмано
вих потрактовках із царем,— промовив Сірко, коли вони 
відійшли від хати геть.— Пропав кумів ралець нізащо 
з-за цього ясновельможного кнура.

— А так, пропав, але тобі, отамане зацний, на користь, 
думаю,— подивився на Сірка Чорноморець, набиваючи 
тютюном люльку,— тут не один нині ралець пропав, бо 
дещо й зискливе є,— почав викрешувати він трутом
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вогню.— Надіялись спочити і дещо купно побалакати, 
а він, нахаба, всю кашу споганив своєю пихою і тереве
нями. І бач, переконаний, що всім оте його просторіку
вання до вподоби.

— Коли б то лише просторікування,— пожвавив во
гонь і Сірко в своїй люльці.— То, козаче, як видно, стулка 
усіх наших стосунків у самоврядуванні і автономії за 
пактом в Переяславі...

Стояли* мовчки, палили люльки, і кожний думав своє.
— Кажеш, очерствів, товаришу,— зітхнув Сірко.— 

Всі ми очерствіли, а я ще так осатанів, що ледь стримав 
себе, бо не дай Боже, що й робив би, а найпаче з воєводою 
і його милосердним словоблудством. Немає в нас сили 
належної, і тим користаються отакі захланці.

— Що захланці, то істинно, а що не маєш сили, то дар
ма нарікаєш на себе, думаю. Я також часто потерпаю 
від ошаління, але щоб отак шалів, як ти в очах, то не 
вмію. Тяжким поглядом Бог тебе обдарував.

— На жаль чи на щастя?
— Думаю, на щастя, бо нам той шал ой як треба те

пер,— по роздумі відповів Чорноморець, щось розмірко
вуючи.— Сідай, посидимо на оцій лавиці, отамане,— 
запросив він Сірка.— До чого дійде в нас — передбачити 
несила. Адже оцей кабанюра з царем на вустах зробить 
нас служками і підданцями, а до всього — він певний, 
що інакше й бути не може.

— Тяжко передбачити, але до чогось дійти мусить,— 
подобався Сіркові сотник.

— Різний ми люд з московитами,— вів, зітхнувши, 
сотник,— наші козацькі чільці виростали із козака- 
рядовича за кміт, тямковитість, вправність і здібність, 
а у них вони спадкові слуги або найманці і плазуни- 
холуйники, як ось пан Григор. У них підлеглі — лише 
власність, тяглова худоба, товар для продажу й купівлі, 
як і в ординців. Ми з паном Миною Басюрою і іними 
сотниками і війтами та отаманами козацькими отут, 
в Закурщині, в; Забоянні, в Посейм’ї й Осколлі, в Зафа- 
тежжі й Щиграх, зварившись на помежжях, зробили 
висновок, що московитські людини і мислять, бідні, по
тому. У них пан до вищого стану належить, вони і Бога, 
і пана кличуть господином. Нарікати на нього навіть 
не сміють, бо те єресі і святотатсву рівне. їхні пани яко
їсь святості для сіромного життя не допускають, про 
громадське-спольщенне право і говорити не можна, бо 
все в них господинове і цареве.
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— Що ж нам робити, по-твоєму? — спитав у заклопо- 
ті Сірко.

— В першу чергу, як думаємо, ошатнювати, опіко лю- 
вати, оконювати, озброювати людинів своїх, освячувати 
місця церквами і дяківками, добуваючи користь і з геть
манових віців, і з царських пільг, зміцнювати їх спольщи- 
нами, сотнями і полками. Немає, пане отамане, доста 
в нас військових стратегів, тому все сув’язується тут 
самопливним способом та ще під неперестанними на
скоками ногаїв і ординців.

— А де у Слобожанщині те найнеобхідніше ? — щось 
думаючи своє, спитав Сірко Чорноморця.

— Гадаємо, в Поореллі, в Поосколлі, в Пововчанні, 
на Валуйківщині — на вгамарованих ординсько-ясир- 
них сакмах теперішніх,— тішився сотник, що співбе
сідник метикує над сказаним.— Людолови тепер обхо
дять Білгородський острог то з одного боку, то з дру
гого, а воєвода Ромодан, як переконаний пан полковник 
Дикий, радий тому. Я так розумію, що козак козака 
мусить в першу чергу розуміти, а тоді вже узгоджувати 
розбіжності. Так от нагальним нині є зорганізування 
нових полків із сотенних міст і осідків, для цього велика 
потреба є у військових отаманах.

Якийсь час сиділи мовчки, потім згадали про бої з 
ляхами, сидіння в Азаці, про полеглих, яких було не 
перелічити.

— Гори, пане отамане, із них можна було б скласти, 
а чого домоглися? — по мовчанці журливо сказав сот
ник.— Пшик, та й тільки! А кращі мужі в землі! І жінки 
теж: Олена Завистна, Марія Богу славка, Настя-Роксо
лана, Маруся Чураївна,— шморгнув він носом мимо
волі.— Жоден люд на землі не поклав стільки офір, 
як наш!..

— Мусимо вижити, пане сотнику, серед отаких сусі
дів, вистояти якось,— зітхнув і Сірко.— Тішуся, по
братиме, твоєю розмислістю і стійкістю,— зауважив 
згодом,— а чому ти у воєводи — не розумію.

— Перше, як прийшли ми до резону, є конча необхід
ність тутейшого зорганізування,— після мовчанки ска-̂  
зав Чорноморець,— а друге... Жінка, дітей шісток у мене 
по Азаці, мушу хоч трохи підняти їх, бо зміна ж росте, 
а без неї до чого ми доживемося? Та й родина сюди пере
бралася, то ото воно все докупи й зійшлося...

— Дякуємо щиро,— почули співбесідники голос госпо
дині,— що не погордували-сьте, пане воєводо, і навідали
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нас,— випроводжала Явдоха з чоловіком геть охмелілого 
гостя і його дружину.— Приготувала-м тутки ось трохи 
дарунків, то не осудіть, будь ласка,— дала Явдоха воє- 
водисі до рук баулку в полотні.

— Атож, атож,— басив услід дружині Дзиковський, 
підтримуючи воєводу,— не погребуйте, вельможний. 
Дяка вам за приїзд, пане воєводо, і за дарунки іменинни
ці. А за те... не переймайтесь, бо службу мої козаки, 
як знаєте, несуть справно і вдень, і вночі, та й посполиті 
ж постійно на бекетах.

— По-го-во-ри-и з па-но-м... на-ле-жне... забув я-ак?
— Неодмінно, як волієте! Сірком він пишеться.
— До-гу-лю-й-те-е со-бі-і на-а здо-ров’-я-а! — поліз 

у берлин за дружиною воєвода.
— їдьте щасливо з Богом! — кинула вслід і своє слово 

Явдоха, якийсь час проводжаючи берлин очима.
Мов мари якоїсь збавилися і господарі, і гості, як 

воєвода від’їхав. Зійшовшись знову у світлиці, заговори
ли по-родинному тепло і довірливо.

— Ждала-м, добрі гістоньки, черницкьпосестру Оле
ну, як кожного року, а воно, бач, яка Олена, воєвода 
вперся зі своїми цілуваннями, дарунками та гутіркою.

— Не криви душею, Явдошко,— кепкував з дружини 
господар,— бо всі бачили, як ти розцвіла, коли він тебе 
поцілував. Сам воєвода, не хто-небудь!

— Він і цілуватись незугарний,— відбилася від чоло
віка Явдоха.

— Запрошував його для годиться, а він, бачте, при
котив, то мусіли, любе товариство, вже гостити, бо ж 
як-не-як воєвода,— виправдовувався Дзиковський, під
ставляючи сулійку з перцівкою до Васюри, що любив 
наливати келишки.— Дізнався б, що не запрошений, 
біда була. б.

— А так! — погодився хтось із гостей.
— Боявся я за тебе, куме,— скосив очі до Сірка 

Дзиковський.— Слава Богу, що ти змовчав, дякую тобі. 
Дуже хоче воєвода, щоб ти згодився стати йому в пригоді 
отут, у Слобожанщині, то, може, очолиш полк десь на 
ординській сакмі хоч натимчас? Сотні і залоги є, і є край
ня потреба зорганізувати, згуртувати і настановити 
їх і для захисту людності від ногаїв та ординців, і для 
спаю козацтва тутки,— аж лякав він Сірка тією по
радою.

— Несподіванка то для мене, куме, не знаю, що тобі 
й одказати.
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— Помисли над тим, доблію, дуже треба ти тутешній 
людності, найпаче нині,— притишив голос Дзиков- 
ський.— Мусимо видлублювати користь і з часу, і з пільг 
та віців...

Знову сиділи як одна сім’я, в застіллі, але вже не пили, 
а більше говорили, перекидалися оповідками, поки ще 
заповзятіше та дружніше не заспівали. Заводила сама 
господиня. Пісням її ніби й краю не було. Журливі пере
ходили у веселі, веселі переливалися у сумні. Сірко, 
відводячи душу в рідній стихії, зауважив уже не вперше, 
як у жовтаво-карих очах куми ховалися і палкість, 
і розум, і потаємність, і веред, і особлива ніжність, як 
вони запалювалися якимось очарівливим блиском з надр 
душі, осяваючи присутніх. Сірко навіть потай заздрив 
кумові...

Геть пізно увечері господарі випроводжали на конях 
і фірах гостей з обійстя. Явдоха їхала на своєму сивому 
аргамакові так, ніби вона в кульбаці і родилася, ніби була 
не жінкою, а добрим козаком.

— Не дивуйся, милий куме, я вершницею всі тутешні 
креси змережила літками, людинів наших прилаштовую
чи повсюдно,— остуджувала вона Сіркове захоплення.— 
Софія твоя не гірше мене їздить, як знаю, ото лише горе, 
що хвора вона та трохи обважніла...

Сірко з гіркотою згадав дружину і аж зітхнув.
«Підмінили Софію молитви отця Вустима,— пронесла

ся думка,— зовсім не тією стала!..»
— З московитами нам не по путі, Іванку,— встряла 

Явдоха в розмову.— Я тут надивилася на них в роз’їз
дах по помежжях. Темне і безпросвітне рабство в них, 
худобиною живуть у бояр, волами замореними працю
ють на своїх господинів. А що черниця Олена мені 
оповідала про них, то ти, муже мій, і сам же чув не раз. 
Не розумію, чому вона нині не дотримала звичаю і не на
вістила мене в день іменин, як завжди? — згадала 
турботливо.

— Путь неблизька, та й путівці повіддю вкрилися, то 
не ризикувала тебе віншувати,— роздумливо кинув 
Дзиковський, пустивши коня скачем.

Споночіло, як провожаті повернулися додому. В хаті 
їх чекали білолуцький сотник Симон Павлуха і канте- 
мирівський — Іван Чорноморець, але не вони приверну
ли увагу Сірка, що залишився у Дзиковських на ніч, 
а черниця, що вийшла із куховарні, як лиш господарі 
зайшли до хати.
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— Посестро люба, дорога моя Олено! — кинулася 
обнімати її на радощах Явдоха.— А я не знала вже, що 
й думати, як ти тут не появилася в мій святочний день. 
Спасибі тобі, люба, і хай Бог береже тебе довго на радість 
бідному людові! Голодна, напевне, з дороги? — спитала 
співчутливо.

— Ні, під’їла те*іер ось, поки ждала, слава Господу 
нашому і святій Явдокії Преподобній,— перехрестилася 
Олена, нагадавши Сіркові Софію отим триразовим 
хрещенням.

Сухувата, але жилава Явдошина гостя була долітня 
молодиця, невисокого зросту, скромно, одначе добротно 
і тепло ошатнена в темний адамашковий і габиновий 
одяг. З чималим мідним хрестом на срібному ланцюжку- 
ретязьку, вона видалася Сіркові галахурною святенни
цею. Та згодом її великі чорні очі на чистому вродливому 
лиці і пов’язані темною хусткою білі коси скрасили пер
ше враження, а трохи сьорблива неспішна мова з окан
ням — геть поміняла його.

Вже потім він дізнався, що досить освічена навіть 
у латині та греці, ота галахурна святенниця була онукою 
чи не екзарха і настоятеля собору Теодора Стратілата 
у Новгороді, а дочкою ніби боярині Теодосії, після по
стригу — ігумені, яка замінила їй матір, як та пре
ставилась, у чернечому монастирі.

Та найважливіше було те, що зразу по новгородському 
заколоті, як Никон став патріархом, її, ігуменю, було 
заслано схимницею в Арзамаський чернечий монастир, 
яко єретичку-розкольницю, для спокути гріхів і охрещен- 
ня іновірців та інородців. Оте місіонерство і давало їй 
віддушину для прочанства і блукацьких мандрівок во 
ім’я Спасителя.

— ...Никонові антихристи в гонитві за вигодами та 
становими благами, як і всілякі бояри та іні опрични
ки,— говорила вона неспіхом, коли всілися знову в за
стілля,— перестали слугувати своєму чорному людові, 
найпаче новоохрещеним чи ще не охрещеним інород
цям московського розбійного царства,— хрестилася вона 
двопально, на польський кшталт.

Сірка дивувала її мова, що лише оканням відрізнялася 
від київської, але й це пояснила згодом гостя.

— Великий Новгород, як і Нижній, в словоглаголанні 
були прокиївськими, а не московськими, хоч те тепер 
всюди виживається всіляко. В Московськім вертепнім 
царстві, що служіння більш собаче і лакузне, тим воно
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більш поцінне і оплатне. У великорозбійному приказі 
герої не Мініни і Пожарські, яко боронці, а сатанні Ма- 
люти й опричні розбійці. їхні глаголи Езопові, богохуль
ні, як і богослужебні книги, вони опоганили нашу, а тепер 
і вашу церкву тщаться споганити. Тому жодної мови, 
жодних трактатів із дворянами, воєводами, боярами- 
плутами і п'явками, з антихристовими синод никами, 
окрім тих, що примкнуть до ущемлених, бути не може! — 
аж лякала черниця Сірка своєю мовою.

Говорила вона так запально і переконливо, що не віри
ти їй було неможливо. Ненависть до царату і гріховної 
церкви бісівської її розпирала несамовитістю і шалом.

— І ірод Олексій, і словоблудний Никон та їхнє воїн
ство Христове виголошують: «З нами Бог, покоряйтеся 
Господу нашому і глаголам нашим»,— і, як нетопирі, 
смокчуть крон робу чого людина неперестанно аж до його 
гибелі. Я бачила в путі сюди людинів у колодках, під 
батогами, на ланцюгах, виморених, і не лише дворових 
оброчних, а й зданих на відробітки чорносошців, при
писних рукомесників, інородців: калмиків, башкирів, 
казахів і навіть козаків. По якому резону, питається, 
людин людинові має слугувати, яко віл? — оглянула вона 
присутніх.

— Цар Олексій і Никон храми будують на Москві 
і тим догоджають заповідям Г осподнім,— докинув 
Дзиковський.

— Ірод возводив храми, будував бастіони-остроги, 
підтримував навіть рукомесників та митців усіляких, 
та не знімає те з нього тиранства і катства, хороший 
полковнику, а Никон,— спинилася вона,— тщиться ме- 
сіянином бути, а благословляє четвертування на Болоті 
в Москві, шибениці освячує, катів напучує одягати тюри- 
ки-мішки смертні, повінечні оброки терпить, владикою 
себе величає всея і всея, обклади дере із мирян, а люд 
в голоді живе. Для них що більше оброчних робіт, тим 
менше має сил простолюддя для обуру, спротиву і втечі 
в Сибіри або на вашу Січ,— знову перехрестилася Олена 
двопало.— Он чернігівський полковник відбудував Тро
їцько-1 ллінський монастир, заснований ще Антонієм 
Печерським, а де тепер Степан Подобайло, ваш гетьман, 
знаєте?.. Не знаєте! А його вбито більше року тому! І з 
вами так буде, коли не захистите себе від варварів 
і убивць!

— їхній хрест,— продовжувала вона,— над булатом 
ассійським зиждно стоїть або в їх гріховній длані
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ховається, а  молебні, словеса духовні не від Бога Всевиш
нього, а від калити і мошни! Вони, яко чума і холера, 
заразні,— знову заговорила вона неквапом.— Без розо
рення московського лігвища не жити і вам, козаки і ко
зачки, і іним сусідам-інородцям та іновірцям на землях 
своїх! Тож кличу вас іменем Божим і Святої Богородиці, 
з’єднуйтесь, гуртуйтесь, сполучайтесь у сув’язь, гостріть 
сулиці, мечі й сокири-алебарди — і на супостата-царя, 
який святотатно присвоїв собі милість Божу в самодер
жавстві, на Никона, в гріхи та єресь загрузлого, та на 
їхні заблудші воїнства, бо буде вам те, що тверчанам, 
псковитянам і великоновгородцям з їхніми вічовими 
дзвонами, старійшинами і духовними пастирями та мно- 
зіми інородцями, які згодилися з ними, нелюдами, тракту
вати по-людськи,— сьорбала Олена із уст оту нестямну 
проповідь.

— Киньте їх купно,— продовжила, перехрестив
шись,— яко фарисеїв лицемірних, в геєну вогненну, бо 
в словесах-глаголах їхніх трактовок лежить приховано 
трутизна підколодного змія в медовому єлеї,— знову 
осінила Олена себе хрестом.— Ніхто так не вмів і не вміє 
по-римлянськи ділити супротивників і розривати їхні 
спаї, щоб володіти ними, як те вміє московський вертеп
ний двір. Тільки стара господня віра, віче з вибранців 
і його дзвони мусять владарювати і ладувати людинами 
у кожного з наших народів на одвічних їх землях,— аж 
засинала вона вже від утоми.— Покажи мені, сестро 
Явдохо,— обізвалась по мовчанці,— мій постільник, бо 
з дороги зморена я,— обтяжено звелася і, вклонившись 
усім та осінивши себе хрестом, проказала: — Відійду 
я, добрі миряни, славте Пресвяту мученицю Євдокію 
і лишайтеся з Богом та його заповідями!

Якийсь час застільці сиділи приголомшені, мовчки. 
Похмілля давно вивітрилося, прохолодний вечір хати не 
остуджував, лампадка горіла рівно, осяваючи таїнством 
вечері і особливої рідності однодумців.

— Отак: у московському царстві невдоволений кож
ний посполитий, та навіть і люди з вищого стану, а воно 
собі міцніє і шириться, хоч попередження пані Олени про 
судний день, мабуть, дуже слушні,— запалював Дзиков- 
ський морочно люльку по приголомші.

— Пан Петро Забіла, гостинно приймаючи нещодавно 
мене у себе, казав,— вирік у задумі Сірко: — «Все 
моє»,— впевняло злато. «Все візьму!» — прирік булат». 
То, думаю, перше нам треба мати отой булат.
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— Отож про булат, куме,— обрадів господар,— від 
шляхти ми, думаю, якось відірвемося, а ось тут, у Слобо
жанщині, настають події, може, й не менш важливі 
з огляду на судний день Олени. Пан воєвода, як бачили, 
самохвал,— заходив господар здалека,— часом і палоч
ник: стрільців у поруб-бурдей ні за що саджає, голодом 
морить, привласнюючи царську казну. В його домі майна 
всілякого — не приведи, Господи, стільки, як і у всіх 
царських регіментаторів, але чує він себе ображеним 
і обійденим, бо на тому белебні перебуває в постійній 
небезпеці, як не від ординців, то від стрільців власних. 
Тому й згодився на сув’язь сотень по ординських сакмах 
і ромоданах у полки, а нам те більше на руку, ніж йому. 
Отож,— повторив він,— хоч як ти, куме, потрібен на 
Січі чи й гетьманові, але тут ще більше — зорганізував 
би полк із решти охоронних сотень, то й був би він твій 
булат...

— Не хотів би я присягати цареві й боярам, хоч би 
й для якоїсь конечної мети,— відповів по мовчанці 
Сірко.— А ви мене штовхаєте з вашим боярином 
до цього.

— Про присягу чого турбуватися? — обрадів Симон 
Павлуха, обізвавшись.— Був би полк із отих сотень, а від 
присяги можна і відмовитись чи якось відтягти її до отого 
судного дня...

— Все можна, куме, як захотіти,— продовжив Дзи- 
ковський.— Відаємо, що ти в нас делікатний, але ж і 
справа ця нині делікатна. Треба все зробити спішно і без 
розголосу, поки цей злодіяка і казнокрад бачить в тому 
лише жертву, якою зніматиме із себе гріхи перед царем 
за людоловство. Закрив би ти всі сакми ординські в 
Слобожанщину одним своїм іменем «шайтан».

— Треба на те, куме, згоджуватися,— встряла Явдо- 
ха,— ми тут межуємо з московським людом,— гріла ро
динним поглядом Сірка,— то всього за роки надивилися. 
Деякі московити, чув же, бідніші за наших викітчан- 
осідців, а що тих кровососів у них на тілі, то як бліх на 
поганому псові. Тому й тікає, найпаче безсімейний мос
ковит, від дворянина чи боярина світ за очі, тому він до 
хижості злобивий, розбійний і злодіюватий. А та матер
щина стоколінна із соромітщиною, що й від чад не 
ховається.

Мова перейшла на інше. Згадали ченця Григорія 
з Чудового монастиря, Лжедмитрія, якого було вбито 
в Калузі у Тушинському таборі, Івана Разю, ворохоб-
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ства у Пскові, в Новгороді, соляні бунти, свейського 
посланця Франца Месре, що зачастив до Хмельницько
го, польського емісара Песецького, Шабаші-бея Муха- 
медового і Наїм-бея турецького, що привіз найбагатші 
дари гетьманові на верблюдах. Говорили і про своїх 
простолюдинів, які в Слобожанщині живуть самовряду- 
вально, користуючись пільгами і не бачачи завтраш
нього...

— Кажуть, гетьман тепер податками всілякими об
кладає люд і на волостях, і в містах, як ті бояри,— на
гадала Явдоха присутнім.

— Війна, кумо, на смерть, то треба ж десь брати стат
ків для неї,— заступився Сірко за Хмельницького.

— Війна війною, а віддавати люд на поталу боярам за 
срібні старшинські гаразди — гріх непростимий. Не
дарма ж кобзарі його проклинають у думах,— стояла 
на своєму Явдоха.

— Та ще ж не знати, добрі люди, куди воно поверне,— 
заперечив Сірко.— Хворий тепер і недужий, кажуть, пан 
Богдан.

— Отож і біда,— озвався Симон Павлуха.— Що буде, 
коли й гетьмана не стане? Був я, пане Сірку, в Де- 
брянську сотником до приходу полку Мещерського, то 
набачився,— скаржився Симон Павлуха.— Злодійство 
почалося вже з першого дня. До жінок наших та дівчат, 
даруйте, пані Явдохо, в них тваринна похіть...

— Оце і є найболючіша біда нашого жіноцтва тепер,— 
глянула Явдоха на Симона Павлуху,— а ще коли чоло
віків і молодиків вибито на війні, то лихо одне, та й годі. 
Хоче не хоче, а час дівчині, даруйте, приходить, то лізе 
під москаля, мов заєць у пасть полоза. Он у Білгороді 
покриток уже чимало, а це ж лише квіточки, то якими 
будуть ягоди, можна собі уявити. Оксана Ромоданова — 
і та скаржилася мені потайно, що, як бояринею стала, 
рідних батьків може прийняти в себе лише таємно, коли 
воєвода десь відлучиться. Аж сльозою, бідна, облилася. 
Ота матерщина їхня, сороміцтво, шельмування, підступ
ність і зневага до цноти — ведуть до розтління, роз
бещення і баламутства.

— Про магдебурзьке право воєвода своєму війтові 
і згадувати зарік, як той нагадав йому за вимогою спо- 
леченства,— згадав своє Дзиковський.— Таж нам навіть 
ляхи не чинили в тому супротиву. Кажуть, що і Силуя- 
нові Мужиловському те не благословив цар у Москві для 
Гетьманщини.
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Сиділи ще чимало в застіллі, жували і пережовували 
новини і лиха люду рідного, обмірковуючи і повертаю
чись до організації полку в Слобожанщині. Іван Сірко, 
випалюючи люльку перед сном, гризся і отим полком, 
і влаштуванням синів, що були загатою в його припусти
мому прийдешньому чільстві.

Встали в другодень нерано. Лише Олена та Явдоха по
тиху поралися по господарству і в куховарні. При «Отче- 
нашеві» всі молилися за святого мученика Теодора і му
чеників збіглих та порубаних, в колодках, в ланцюгах, під 
канчуками, уярмлених — хрещених і нехрещених. Для 
Сірка черниця Олена була Христовим воєводою в спід
ниці. Одягнута скромно — в грубосуконну ворсисту бай
кову сукню, на грудях мала того ж хреста, а на ногах — 
доладні шкапові постоли, підв’язані шнурами. Понови
лися вчорашні розмови в застіллі.

— Чули, мабуть, миряни мої хороші, що на Москві 
всяко ганьблять Сильвестра Косова і преподобного архі
мандрита Тризну яко єретиків, вимагаючи від них під
леглості сатрапному Никонові, який самочинно нарік 
себе патріархом без благословіння патріарха Константи
нопольського,— була знову мов заведена Олена.— Не
дужий, чувати, Косов по тій причині і по вині гетьмана, 
бо той не хоче перенести свій регімент до Києва і захи
стити святі храми Божі від наруг, а найпаче від москови- 
тів. Зажерливе користолюбство, бездушність і бездухов
ність, розпутність, брехливість, лукавство, облуди, під
лабузництво, непорядність і несовісність — їхня натура, 
а особливо дворян, воєвод, окольничих, думних і всяких 
лжеслужителів церкви Христової, що й обряд сочетання- 
браку творять силою, вінчають словесами Бога за на
казами стольника, окольничого, боярина і воєводи, благо
словляють першу ніч жони з її владикою, а в суди жінок 
не допускають, яко тварин безмовних,— горіли очі Олени 
від переповненості обуром.

— Миряни мої! — мов наставляла присутніх благаль
но.— Всякі Божі люди на землі за святими заповідями 
мають жити у своїх власних державах, малі вони, чи 
більші, або й найменші, не зазіхаючи на чуже, бо тільки 
так один народ не буде гнітити і грабувати другого. Що ж 
до царів московських та лжехристових никонівців, то 
вони, мов пошесні моровиці, мусять, що та Картагена, 
бути дощенту знищені, бо без того ні захланні загарби, 
ні антихристові святоблудства не припиняться ніколи,— 
робилася аж пророчою Олена.
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— В незнищених їхніх кублах хто б не оселився, буде 
тільки сатрапом та неодмінно тираном, бо все сусідське 
вважається там своїми споконвічними ойчинами, як тепер 
цар-ірод Олексій, убивець і мучитель підданих, іменує 
Великоновгородщину, Тверщину, Псковщину, Я рос лав- 
щину, Суздальщину, Володимирщину та іні землі, загар
бані і притоптані, розруйновані і присвоєні. Хай буде вам 
знано, миряни, що князі усіх загарбаних розбойною 
Москвою земель, пішовши за зискливі гаразди і стани 
в службу тирано-царському престолу, як Волконські, 
Довгорукі, Трубецькі, Щербатови, Татищеви, а тепер 
уже і Симеон Полоцький зі своїм воїнством, звели, за
бувши Бога, робучих людинів, а паче чорносошців, у двір- 
цевих оброчників-рабів або каторжан,— передихнула 
Олена.

— Козаки! — по паузі почала вона стиха.— Ви воле
любні люди, то як могли допустити, що гетьман не осів 
у святому Києві? — вперла вона колючий погляд у Сір
ка.— Як допустили, що він із царем-катом злигався? 
Адже оте супряжство з московитом смертельне для 
вашого люду! Не розумієте ви того чи не хочете розу
міти? Від загарбної Москви ви вже не відчепитесь, які б 
вона вам самоврядувальні і пільгові золотограмотні обіт
ниці не давала. Московити не знають справжньої, щирої 
дружби. Для них дружба — це повне їм підкорення, 
а зазіханням ірода Олексія і його воїнства ні кінця 
ні краю не буде. Моря і окіяни їх уже манять, замор
ські чужини голови паморочать багатими скарбами, 
прожекти їхні, як знаю, безмежні! Війни їх рятують 
від заколотів, допомагають їм тримати хижо-люту 
армаду збройну, грабувати своїх і чужих людинів 
робучих...

Черниця Олена говорила і говорила, і її мові не було 
кінця. Сірка і захоплювала, і дивувала ця жінка, що, зда
валося, знала все і всіх не лише в царстві Олексія та Ни
кона, а й в  усьому світі. Він розумів, що її слова можуть 
повести цілі армади в битви і на смерть, проте реальності 
для дощентного знищення іродового лігва не бачив, як 
не відчував і крайньої потреби очолювати сьогодні в Сло
божанщині сотні. Подіяло на його рішення і те, що не 
лише гетьман хворий, а й Сильвестр, а в свідомості Сірко
вій вони були стовпами, на яких досі трималася Гетьман
щина.

По її відході і господарі, і гості знову всілися в за
стілля.
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— Хай .щастить пані Олені наблизити отой судний 
день у її святім старанні, любе товариство і дорогі 
гості,— звернувся до застільців Дзиковський, віншуваль
но піднявши налитого келишка.

— Хай! Хай! Хай! — підтримали господаря присутні 
і випили.

Згодом за столом почалося обговорення подій і в по- 
межжях Слобожанщини, і в Січі після заворухи Гуляй- 
дня, і у Гетьманщині в зв’язку з чутками про отруєння 
гетьмана Богдана, митрополита Сильвестра та архіманд
рита Йосипа, як і полковника Подобайла. В чутках тих, 
дуже протирічних і сумнівних, запевнялося, що отруюва
чами всіх чотирьох були: або Лянцкоронський через Ре- 
мигана Песецького в змові з кимось близьким до геть
мана, або Шереметев, Бутурлін, Трубецькой, або сам 
хан Мухамед-Гірей через Шабаші-бея чи султан через 
Наїм-бея...

Якщо перелік отруювачів викликав сумнів, то сам 
факт отруєння для всіх присутніх був незаперечним. 
Він різко міняв ситуацію.

— Коли таке діло,— робив підсумки Сірко,— то як ви, 
товариство, дивитесь на те, щоб я зібрав у Слобожанщині 
кілька сотень охочекомонців і відвів їх воднораз у поміч 
побратимові Богунові, а заодно і на вишкіл, для придбан
ня зброї і оконення?

— Аж так? — замислився господар, подивившись на 
Чорноморця і Павлуху, що розгубилися від несподі
ванки.

— Утримок усім доброхітцям в путі буде за мій кошт, 
але вони мають бути лише кінними. І ще: чи не згодитеся 
ви, пани сотники, мені належно допомогти, скликавши 
і направивши охочекомонців в Артемівку?

— Скільки маємо часу, куме? — поцікавився госпо
дар, захопившись.

— Розраховую до Великодня бути на місці, то пак, 
у Вінниці чи Кальнику...

Розмова увійшла в нове русло, і присутні ожвавилися 
Сірковою пропозицією. Кожному хотілося чимось по
сприяти в його задумові. Більше того, зорієнтувавшись, 
Дзиковський згодився попросити у калмицьких тайшів 
трохи коней, кинути гасло в усіх своїх сотнях на волостях 
про доброхітство і таємно від воєводи взяти якоїсь зброї 
з полкового пакгаузу-паковні. Але і він, Сірко, зобов’я
зався допомогти, як буде живим, слобожанам у організа
ції другого полку...
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Як на крилах, неслися із Острогозька Сірко із Гуком 
в Артемівку, мов ожив отаман, побачивши перед собою 
перспективу і запалившись новими сподіваннями: мож
ливою віддачею синів у науку до Собеського і хоч якоюсь 
допомогою побратимові Богунові у його скруті під Він
ницею. Так-так, він знову буде при якомусь ділі, щось 
корисне робитиме і якось слугуватиме і власній родині, 
і рідному людові, якщо Богун з ним погодиться.

Чимало дала Сіркові поїздка по отих залогах та полках 
і в Гетьманщині, і в Слобожанщині, але не менше істин 
і Дзиковські відкрили йому та черниця Олена з Арзамаса. 
Адже Добачив свою нещасну ріднизну і в гараздах чима
лих, і в горі та судомах, в сльозах та клопотах, почув її 
смертні зойки та стинання і від орди та нагаїв, і від ляхів 
та боярських пройдисвітів...

Неслися, як на крилах, вершники в Артемівку, а вдома, 
як на замову, Сірка обрадувала несподіванка: чекав його 
пересланий із Коша січовиками лист від Собеського. По
вторювалося в ньому, що пан Ян чує себе «великим 
боржником у герцера Івана і, гратулюючи свою повагу 
та пошану до його мосці, уклінно нагадує про запросини 
до себе у Варшаву, як і його воєвудських дзєток: синів 
чи й цуречек». До листа цього разу була прикладена і ко
ролівська перепустка «на шість осіб зі служками кож
ний», з якою можна їхати «вільно і недоторканно через 
усі застави-строжниці, шлабани, постої, ратушні і гмінні 
уряди всіх воєводств Жечі Посполитої...»

І, на радість Сіркові, оцим листом іїйтання віддачі си
нів Собеському вирішилося остаточно. Правда, до нього 
тут же додалися морочні шість, то пак, із джурами два
надцять осіб, які можуть разом із ним вільно поїхати 
до Польщі. Поморочившись над тим, він вирішив для 
себе, що те питання кінцево уладнає вже у Вінниці з Бо
гуном.

Отож, зганявши Велесом у Зміїв, Валки і Вільшани 
за доброхітцями, Сірко послав Лавра Гука знову по тих 
сотнях, полках та паланках, де вони гостили взимі, з про
ханням прислати якомога швидше в Артемівку охоче- 
комонців у поміч Богунові. Старався для нього і ме- 
реф’янський сотник-війт Данько Гунда, дивуючи своєю 
запобігливістю.

Як людина дійова і вправна, Сірко досить швидко 
упорався з прийшлими охочекомонцями, формуючи їх
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у сотні. Скоро їх зібралося вже понад полк, і людям 
та коням стало важко давати раду. Спасінням були моло
ді трави по Мжі і пожертви війтівств. Джура Лавро Гук, 
що вернувся за тиждень із об’їздів, запевнив Сірка, що 
по путі їх чекатимуть ще кілька сотень.

В день виступу із Мерефи Сірко направив Гната Тур- 
люна як отамана із кількома сотнями в Миргород, а сам 
з рештою пішов алюром на Полтаву з тим, щоб підібрати 
попутців, всьому козацькому рушенню злитися десь на 
Благовіщення під ржшцівською переправою на Правобічні.

Тішило Сірка й захоплення синів, які їхали вершни
ками: старший на батьковому Шайтанові, а менший — 
на домашньому Змієві. А все ж найбільше потішився, 
коли його наказний отаман привів під Ржищів, крім мере- 
ф ’янських, ще близько трьохсот доброхітців і дав йому 
від гетьмана листа, полкові регалії і гроші «у відшкоду
вання особистих витрат на утримок війська в подаль
шому», сповістивши про поновлення його у становиську 
«полковника безпомісного». Ніби марницею була увага 
гетьманова, а вислухавши його листа, був і розчулений, 
і вдоволений благословенням «на нові, кінцеві битви!..». 
То вже потім, як наближався до Вінниці, поряд із втіхою 
від гетьманових благословінь душу його все частіше 
хробачками свердлили докори сумління. Бо таки були 
вони, підстави для сумнівів і під Берестечком, і під За
мостим, і під Збаражем та Зборовим. А так, у написі 
хансько-польської домови тоді не була внесена згода 
круля на свавільне пограбування України, про яку і геть
ман достеменно знав, а робив вигляд, що не знає. Хіба 
не зумисне чинилося ним те? А чим пояснить він, гетьман 
Хмельницький, свій лист до короля в найкритичнішу для 
його війська хвилину: «Ми благородні лицарі і звільнимо 
вас без жодних умов, потримайтесь ще хоч добу, поки 
трохи вгомониться ворохобне козацтво...» Просто сумнів 
брав Сірка, що те чинив гетьман Хмельницький, хоч 
і знав його достеменно. Здавалось, мав би робити все аж 
он як можливе тоді, щоб король не вистояв і здався на 
милість козаків-переможців.

«Ні, таки по заслузі проклинають Богдана кобзарі 
в думах, а коло нього і мене та іних, і правдиво судить 
його і мене Олена, грозячи прокляттями нащадків...»

Полк — і не полк уже, а майже три, бо ж поповнилися 
його лави по путі ще кількома сотнями,— близячись до 
місця призначення, виглядав уже неабиякою силою. При 
огляді його погнутої шнуровиці Сіркові псувало настрій
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те, що в самому її хвості плентався в бідці-двоколці брат 
Лавріна Капусти Карпо, що правував ніби напостійно 
дорегіменту Богуна, везучи тому заодно і утримний кошт 
при військовій оказії.

«Може, гетьман і оці сотні таємно допомагав мені 
зібрати? — майнув здогад.— Чи Клим і Марко Стасенки 
живі, а чутки про їхню смерть — облуда? Не міг же все 
оте розузнати про мене сам Лаврін Капуста чи брат 
його? Тоді хто ж? Пушкар?..»

Марно намагатися передати Богунові радощі, а Сіркові 
втіхи при їхній зустрічі в Кальнику. Чоломкалися, тисли 
і обнімали один другого, оглядаючи, як хлопчиська, на
віть пробували борюкатися на радощах.

— Хорий ти, чи що, брате? — звернув увагу Сірко 
на блідість Богуна, висушеність, і землянистість, та 
навіть якусь притусклість в очах.

— Щоб аж так, то ніби й ні, але... ніяк не оклигаю по 
отому отруєнні взимі,— не хотів Богун говорити про 
себе.

— Даруй, брате, що надокучаю,— оглянув Сірко ще 
раз Богуна,— але ж ті отруєння, як начувся, сталися 
воднораз і в полковника Степана Подобайла, і в митро
полита та архімандрита, і в самого гетьмана, та ще ось 
і в тебе...

— Кажуть, риба в Дніпрі чимось заразилася,— явно 
не хотів Богун спинятися на тому.

— Хай і так, то хто ж її не вживає в Гетьманщині? 
І чому вона припала чільникам, а не комусь із рядови- 
чів? — турбувала Сірка та оказія.— Може, дійство те 
ляське або московитське, як чував у розмовах про геть
мана?

— Що ляське, то хто зна, а що московитське, то Бу- 
турлін же також отруївся, вживши риби. Сам дідько того 
не второпає, отож берегтися нам не завадить. Зайдемо 
в мій монастирський регімент, який по божому охоронен- 
ню уцілів, бо ж бачиш: все попалене і потрощене в руї
ну,— повів він дорогого гостя двором, потисши по путі 
йому руку так, що той аж стерпіти не зміг.

— Вірю, вірю, що маєш ще ти, брате, силу нівроку,— 
вихопив Сірко свою руку, мов із лещат.

Всівшись у канцелярії наказного, знайомилися зі ста
новищем в Гетьманщині, в Слобожанщині, в Січі та Вели- 
колужчині, вертаючись до помеж-кресів і там, і в Поділлі, 
та на Волині. Господар не мав чим особливо пригостити 
Сірка з дороги і почував себе незручно і аж ніяково,
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та гість, зрозумівши те, виручив побратима, наказавши 
джурі принести тобівку, яку Лавро Гук віз недоторканно, 
як гостинець.

— Живемо рибою, а меншаємо по ярах і лісках чи в 
бурдюгах і руївншцах,— несніхом говорив Богун.— Регі- 
мент передислокував у Вінницю, та все належно не пере
беремося туди. Думаю, тобі краще буде розмістити своїх 
доброхітців у Байраківці, Ярові, Липовці чи й у Лади- 
жині та Гайсині, як відпочинуть. Там вони підсилили б 
залоги сусідні і від злого ока були б сховані, а головне, 
паші там для коней більше, бо ми тут все випасли,— мов 
радився господар.

Два давні побратими, користуючись із спокою на пре
сах, пом’янули добрим словом полеглих і згадали багато 
чого за полудником, не поминули й давноминулих подій, 
спільних походів і кривавих сутичок із ляхами, зокрема 
й у Підзамчому, на берегах Мурафи та її плеса, поми
нально змовкнувши на честь тих, хто ліг там на вічний 
спочинок.

Невеселою була їхня мова, бо згадали спалення Крас
ного і Ямполя, де з Данилом Нечаем у смертельному пек
лі бою була і його дружина, хмельниківна Олена, що 
зустріла разом із шістьма тисячами козаків і свою смерть 
від шляхтича-сотника Байбузи, де прославили себе пол
ковник Гречка і сотник Тарас Завіса зі своєю красунею 
дружиною Мар’яною та особливо Олена Завистна, яка 
спалила і себе, і ворогів у Буській фортеці, що так довго 
стояла несхитно перед тридцятитисячними бранденбур- 
зькими найманцями-ландскнехтами на чолі з Черне
цьким, Ланцкоронським та іншими.

Думали-гадали, передбачували, як жити в майбут
ньому, чого ждати від шляхти тепер, як вести себе в отій 
неспинній смертельній баталії з Польщею і Литвою та як 
реагувати на гетьманову домову в Переяславі, яка, на 
думку обох, давала «підмогу на нині, а рахубу — тільки 
при козацькій силі! — у самов ряду вальнім завтра...»

— Дивно, що і Бутурлін, і Трубецькой, і Шереметев, 
і Волконський та інші царські чільці,— згадав Богун,— 
вимагали від гетьмана, щоб Філон Гаркуша відійшов із 
Пінщини в Смоленщину, і це, як розумієш, тоді, коли він 
своїми розпорошеними рухливими козацькими залогами 
не лише утримує нашу фронтову лінію, висячи, мов обух, 
над литовським гетьманом Павлом-Яном Сапегою, а 
й тримає його в небезпеці на користь царських потуг 
у Смоленщині.
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— Сапега — то не Радзивілл а ті вимоги дійсно дивні. 
Хіба зі смертю Радзивілла Литва не ослабла? — думав 
Сірко над сказаним.

— Зі згином Конецпольського для нас, бач, не насту
пив кінець польський, а лише почався з ними кінцевий 
бік,— каламбурив Богун.— Ти побував на кресах Сло
божанщини, то начувся і набачився, хто і що вони, оті 
московити?

— Якщо нміравду, то начувся досить, а второпав не 
так і багато, брате,— по роздумі відповів Сірко.— ГІо- 
спольство оброчне і чорнопашне набагато убогіше за 
наше. Дуже багато люду їхнього звірино ненавидить 
царя, бояр, воєвод, всяких думних і навіть духовних та 
чернечих п’явок. Про оті самоврядні Казанське, Астра
ханське, Зюнгарське, Калмицьке, Башкирське ханства, 
як і про козаків усіх, від донських до яїцьких, то й гово
рити нічого. Тримаються вони лише на перекинчиках, 
що щедротно оплачуються царем за кошт простолюди
нів,— примовк Сірко, згадавши черницю Олену.— Духо
венство при Никоні в розколі непримиримому. Для мо
сковських чільців своїм є усякий, хто покорився, віддав 
їм у службу і себе, і все своє та прийняв все їхнє повністю, 
і чужий, або й ворог, коли не кориться і не визнає та не 
приймає їхнього за своє, не молиться цареві-батюшці 
та його посіпакам, не несе себе в жертву державі, що на
лежить цареві як особиста власність.

— На чому ж те царство тримається і як тримає за
гарбаних? — дивувався Богун.— Сила ж яка!

— На визискові безрозмірному, гадаю, на підступ
ності суцільній, на розпорошеності усіх підлеглих, на 
единокулачному самодєржстві не обраного, а Богом да
ного престольника, на темноті людинів,— неждано й для 
себе уяснив Сірко московитів.

— Як же нам перед тим вистояти, коли у нас і чу
жий — свій, коли він людяний, добрий, дружній, і свій---
чужий, якщо він недобрий та нелюдяний? А до всього наш 
люд тугодумний та ще й запопадливий у праці.

— Чого не знаю, того не скажу, але, як зрозумів, і в 
Московщині, і в отих її самоврядствах невдоволення 
дійшло до краю і на те лише надія...

В обговоренні становища на кресах дійшли врешті 
і до важливої для обох поїздки Сірка із синами у Варша
ву. Богун, роздивившись перепустку-абсенцію, повідомив 
співрозмовника, що пан Ян Собеський уже є воєводою 
по смерті батька, а лист його, мабуть, щирий і не ховає
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в собі якоїсь підступності. Не було мови вже про те, їхати 
чи не їхати, бо, окрім щастя для синів, Сірко побачив 
і нагоду вивідати редути і потуги ляхів на кресі, їхні роз
ташування і скупчення, а головне — переконати пана 
воєводу, що про підлеглість Гетьманщини не може бути 
й мови, а для спокою і миру ляхи мусять вивільнити 
всіх русинів із-під Польщі та Литви, що дасть можність 
Україні стати дружньою до обох буферною державою, 
порвати самоврядувальну підданість Москві і лишитися, 
врешті, самодійною сусідою всім сусідам... Собеський має 
зрозуміти, що іншого путі ні в Польщі та Литви, ні в 
України немає і не буде...

Цілих два тижні по отих розмовах пролетіли для Сірка 
непомітно у клопотах і формуваннях козацтва, у тим
часових перерозташуваннях сотень, у заведених Богуном 
вправах і щоденних передсвітанкових рухавках. Сірко 
з першого ж виїзду у сотні і залоги зрозумів, що Богун 
був дійсним, справжнім господарем і наказним гетьма- 
ном-полководцем тут, як ніхто із отих, що він відвідав 
узимі. А ще чимось був подібний до покійного наставці 
Сулими: невтомний, ретельний, пильний і кукібливо-дба- 
лий. Трофейної зброї у Богунових пакгаузах-паківнях 
було досить для цілого десятка додаткових полків. Коней 
випасалося на Гірському Тікичі цілі табуни, діяла, як за
ведена, фуражна сотня, а найпаче тепер, як Карпо Ка
пуста привіз наказному гетьманів кошт.

В природі якраз розбуювалася благодатна пора літа. 
Зелені шати згустішали і вкрили розмаїтим барвом все 
суще. Давно відцвіли жерделі-абрикоси, терни, груші, 
горішина, у стрілки почало входити всіляке збіжжя по 
волостях на радість сполеченству і козакам. Потеплі
шали ночі, а ліси, сади і чагарі наповнилися пташи
ною метушнею і співом, сюрчанням коників, близячи 
пору, коли зоря із зорею сходяться, скидає свої яскраво- 
ніжні прикраси, мов намиста, шипшина-свербиус. При- 
линні вітерці-легати, разом з метеликами в барві, пла
вали, мов шовки, над пахучо-духмяною землею, і сонце 
в обідню пору починало пражити світ, попереджу
ючи усе живе про прихід жаданого і життєдайного 
літа...

Одного погожого вечора козаки, сидячи над багаттям, 
завели після гармидеру, реготу і борюкань тихий за
душевний спів. Сірко, який сидів невдалік із Богуном, був 
особливо вражений, бо співали козаки разом із кобзарем 
про Сулиму, Трясила, Павлюка і Остряницю:
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За річкою за Сулою 
Прогнав панів-катів ляхів 
Остряниця до болота, до Супою...

Пливла, як плач поминальний, дума, аж Сірко спи
нився в розмові та напружив слух, бо почув її вперше, 
отак доладно проспівану. Під враженням співу обидва 
чільці сиділи ще якийсь час мовчазними, віддаючи дани
ну пом’янутим.

— Що не можеш ніяк забути, брате, славних Трясила, 
Сулиму, Павлюка, Остряницю та Скидана, то хвалю тебе, 
але і в розпач не впадай, бо всім нам їхня путь спільною 
долею вислана,— докинув згодом Богун співчутливо, як 
співаки змовкші.— Дав би Бог і нам умерти такими ж 
відданими своєму краєві і рідному людові.

— Нужда закони змінює, говорив колись славний 
гетьман Сулима, то й нам, думаю, треба, щось міняти,— 
першим порушив мовчанку Сірко, не почувши більше 
співу в козацькому гурті.— Треба, кажу, щось міняти 
і виправляти в собі. Хмельницький, чувати, мов крижина 
на вогні, тане, згнічується, старіє та маліє, між нами 
кажучи. Як ти дивишся на те?

— Не доросли ми належно до керункових ролей не 
жертовністю своєю, а державністю,— подумавши, відпо
вів Богун.— Та й труять нас і ляхи, і ординці, і моско- 
вити, мабуть, і через нашого брата лихваря, і через послів 
з дарами отими пагубними. Скільки не радив панові Бог
дану вигнати під три сатани з Чигирина усіляких нагля
дачів, так ніби й не чує мене. Підказував уже вкотре йому 
й гетьманські регіменти перенести в Київ, також і слуха
ти не хоче. А пуп наш тільки там! Хворий самолюбством 
наш гетьман. Недарма Бутурлін стрімголов свого брата 
у Київ воєводою настановив. А так, Київ, брате, то не 
Чигирин і не Вінниця, кажу, там наша пуповина і з мину
лим, і з майбутнім,— знову примовк Богун.

— А що ото мене запевняють, ніби й рад тепер немає 
старшинських у гетьмана, а домови він з одним писарем 
компонує, з Ракоцієм та молдавським і волоським госпо
дарями, зі свеями щось замишляє? — поцікавився Сірко.

— Не відаю напевно, брате,— вистукав Богун багу 
з люльки.— Домови потрібні, звичайно,— додав він,— 
але що з них вийде цього разу — тяжко сказати, як і про 
те, з ким вони варті, а з ким всує. Старшини в нас тепер: 
той у ліс, а той по дрова, то навряд чи з того щось у нас 
до пуття звариться. Павло Часничиха з Дону, а Семен 
Вергун із Січі, чував, знову пішли з трьома тисячами

293



чорномдрцш проти *ордй, то хан так озлився, що Богдано
вых посланців за полоненими у гніві ледь не побив особи
сто, відпустивши із трьох тисяч ясирників лише чотирьох 
нещасних. Ото тобі й домова. Ті безголові, підмовлені 
боярами, всю кашу #гетьманові огидили. На Січі в нас, 
гадаю, мусить бути, брате, тверда і вправна рука при 
розумній голові. Промишляння і жакування, побратиме, 
псує люду нашому лице, і тобі треба пам’ятати про те, 
думаю,— зупинився навмисне Богун.

— Кажуть, що цар хоче, щоб гетьман без його благо
словення не складав ніяких домов? — перепитав Сірко.

— До того ще не дійшло, але при нашім розбраті та 
ослабленні може дійти.

— А Січ, по-твоєму, повинна підлягати гетьманові?
— І у війну, і без неї, думаю, неодмінно мусить, бо 

собою підсилює врядування в Гетьманщині.
— А традиції й звичаї січові, козачі?
— Доки покійний Сагайдачний зв’язував у королів- 

щині Січ, волості, Київ, братства, школи, товариства 
і цехи, поки ми й були в силі почати вивільнення, а оте: 
Богдан — своє, Січ — своє, а Косов — своє,— тільки на 
користь сусідам. В отому «дурний порядок краще розум
ного безпорядку» — я бачу рацію і основу для нашого 
вижиття. Ще мушу сказати тобі, брате, що і гетьман, 
і його свита по Переяславі трохи отверезилися і, коли б 
не любили так маетностей, опаніння та оковитої, були б 
цілком терпимими. А не май, кажуть, хороших бузів, 
а май друзів, то ото, й думаю, маєш нагоду показати себе 
Собеському, а через себе і нас належно.і.

Уже наступного теплого ранку подорожники виїхали 
в путь. Богун провів побратима аж за застави, до кресів. 
Путь, яку вибрав Сірко і погодив із Богуном, лежала 
через Збараж, Зборів, Замостя, Люблін, була знана йому 
в попередніх козацьких баталіях...

Після прощання з Богуном Сірка і його супровід спи
нили чолові польських охоронних плацувок, але по чима
лому виясненні крулева абсенція-перепустка зробила 
своє, і супутникам лише порадили поміняти маршрут, що 
про око ті пообіцяли, простуючи таки обраним напрям
ком. Впала у вічі подорожникам армада драбантних 
військ і суцільна вбогість визискуваного, забитого, затур
каного до краю, до сірості виснаженого русинського 
хлопства, пограбованого постоями, а також багатство 
розбещеного, манірного і маніжного панства і жовнір
ства. Коли русинські поселення кінчалися, жовнірських
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постоїв поменшало. Зате в панських маєтках і фільвар
ках збиралося посполите рушення* і лише у Варшаві, 
що здалася Сіркові більшою і гамірнішою від Києва, 
ні драбантів, гіі жовнірства не було видно.

Варшава!.. Аж зітхали подорожні від захоплення нею. 
Дивом була! Хто її охопить поглядом?! Справжнісіньке 
тлумне муравище, та й тільки! А тих панів, панків, під
панків, скрибів, служок і служивих, купців, крамарів, 
перекупок, ткачів, візників, рукомесників, ченців і чер
ниць! А берлинів, ридванів, двоколісок, мажар-котиг, 
різновидах дрожок, багатоколірно розписаних: у диво- 
світ! А вулиць, провулків, завулків — і чистих та 
охайних, і брудних та замотлошених,— а харчевень 
та всіляких запахів! А будівель і навіть смердючих 
бурдеїв! А ковалів, клепарів-бляхарів та отого клепу! 
А гостростісних кляшторів і костьолів! А дзвонів, музик 
та співу в них і не наслухаєшся!.. Змалієш, розгубишся 
і зникнеш, як голка в сіні!..

Отим гармидером, стуком, гуркотом, руханицею, різ- 
ношаттям, багатством і вбогістю, снуванням візків Вар
шава й запам’яталася, найпаче хлопцям Петрові та Ро
манові. Вони були ошелешені містом, в якому мали 
вишколюватися і жити. їх проймав острах, що вони тут 
загубляться, як не раз губилися малими в Мерефі на яр- 
марці...

Зустріли подорожніх в обійсті пана Собеського так, як 
козаки й не чекали. Хоч пана воєвода вдома не було, 
гостей приймав, як родичів, дворецький, пан Лех, ко
ней — конюші, розглядаючи прибульців, мов якесь диво. 
Той же дворецький розподілив прибульців у апартамен
тах, розпорядився перенести їхні баули з гардеробою, 
звелів служницям попрасувати Сірків одяг, повів його 
у мийню, за ним пішли туди Петро та Роман, а вже потім 
решта. В їдальні, куди їх запросив по всьому той же пан 
Лех, були розкішно накриті столи з питвом і наїдками, 
прислуговували козакам дівчата — послужливі і мало
мовні та вправні.

По підобідку дворецький запропонував гостям спочити 
з дороги, а коли ті відмовилися, порадив подивитися сад, 
альтанки, качелі-гуштавки, водомети чи посидіти у буя- 
ках-фотелях у передпокойовій залі. Помешкання пана 
Собеського були справжнім палацом у два поверхи з дво
ма флігелями-офіцинами, обнесеними камінними мурами 
з цегляними хідниками, обсадженими козячим листком, 
кущами смородини, звабним розарієм. Все те, як і сад,
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було доглянуте, підчищене, підметене. Порядок був на
віть у стайні, де тепер стояли в тісноті козацькі нагодо
вані й напоєні коні. Живи донесхочу в такій благодаті, 
і про рай не мріючи!..

Сірко, вийшовши в сад із супровідцями, відпустив коза
ків на розглядини в місто, а сам, приховуючи захоплення, 
придивлявся до тієї розкоші і поцінював її вартість та 
величину хлопської праці, покладеної тут. Жаском бра
лася його душа від тої оцінки. Чув ще втому від довгої 
їзди, тому всів ся в лозове згойдливе крісло в затіні і за- 
марив, мов побачив перед собою і канівську соборну 
церкву на горі над урвищами, і Павлюка, Скидана, Гри- 
майла, Риндича, Ганджу, а між ними Левка Кошовенка 
та змальовану ним жахливу страту повстанських при
відців отут, у Варшаві, між якими мученицьки вмирав 
і сотник Чурай... Згадалася відтак і його донька Маруся, 
нібито помилувана нещодавно гетьманом в Полтаві за 
отруєння зрадці-козака; згадався і його наставець — 
гетьман Іван Сулима та сотні інших чільців. Привидівся 
йому вершником, що з усіх сил втікає від нього з уривком 
петлі на шиї під Мошнами, а потім у підштаниках під 
Хирівкою покійний катюга Лащ. При згадці останнього 
все перервалося, але Сірко і в маренні пошкодував, що не 
він розправився із тим хижаком за неймовірно великі 
людські жертви...

Надворі тихо вечоріло, а десь поряд, коло палацу воє
води, чулися шарварок-гармидер, біганина і перемовки, 
що спонукали Сірка прийти до себе.

«Напевне, пан Ян повернувся»,— здогадався він і, 
неспіхом звівшись, попрямував із саду в бік подвір’я, 
де чулася русинська мова. «І тут, в самому серці 
Польщі, блага і гаразди творять наші русини,— по
думав він.— Боже великий, ти від нас відвернувся 
навіки!..»

— Віват! День добрий, дорогий мій збавителю! Грату- 
люю! Я жичливо радий бачити тебе нарешті тут і з сина
ми! — загледівши Сірка, розпростер господар руки для 
обіймів на хідникові...

Віталися, видивлялися один на одного, як на диво. Гос
подар розглядав Сірка близорукими, малими карими 
очима на широколицьому рум’яному лиці з опущеними 
донизу солом’яно-русими вусами, хвацько загнутими на 
кінцях догори.

— Чому стоїмо тут? — схопився Собеський.— Ході
мо до палацу! — взяв він обережно гостя під руку.—
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Я повелів дворецькому, аби синів твоїх поселив окре
мо, наказав одягти їх у нове вбрання, отож не гнівайся, 
що вчинив так,— ступав він перевальцем у ногу із 
Сірком, як з нерозлийводою-товаришем, побратимом 
чи родаком.

«Невже він щирий? Видно, мало мати щедротність, 
її треба щедро показати. Уміють бути ляхи і чемними, 
і уважними, і дружніми,— пронеслося в Сірковій сві
домості.— На подив уміють!..»

Сірко мовчки слухав господаря, а той повторювався, 
що безмежно радий віддячити гостеві, що Сірковим синам 
буде в нього пишно і досконале, розпитував про здоров’я 
дружини, цуречек, ойцув і дворакув, цікавився господар
кою, пригодами в дорозі, був співчутливим, сердечним, 
вибачався за незнання русинської мови, хоч і пробував 
говорити нею...

«Напевне, щирий»,— приходив до висновку Сірко, зво
рушений приязню, спокійно і коротко відповідаючи Со- 
беському.

Воєвода показався йому тепер навіть вродливим. «Тоді 
він був мені осоружним»,— згадав Сірко.

— Дякую за пам’ять! Загоїлися рани, лише шрами 
позоставалися,— відповів пан Ян Сіркові, коли той по
цікавився.— Ношу їх, як сором на собі.

Ходили ще якийсь час по дворищу, навідали флігелі- 
офіцини, в одному з яких мешкав дворецький з родиною, 
зайшли в стайню до коней, де господар зауважив красу 
Велеса і Шайтана, і попростували в палац на обід. 
В їдальні все вже було готове. Довгий оваловий стіл був 
убрусений єдвабом і обставлений високоспинними стіль
цями. Поки Сірко з господарем полоскали руки, за стіл 
сіла воєводиха, пані Марія, обік неї дуже подібна на 
матір, ясновида, кучерява, білява дочка Ядзя, а далі — 
аж Сірко не пізнав їх — його сини Петро та Роман, поряд 
з якими погордливо мовчали воєводичі Томаш і Тадек 
та якийсь старий і сивовусий дідуган.

Коли до їдальні зайшли господар і Сірко, пані Марія 
шляхетно підвелася, очарівливо, нахилом пишнокосої 
голови привітала гостя, а пан Ян почав освідчувати гостя 
з родиною, називаючи кожного по імені. І донька, і сини 
при батьковій згадці піднімалися і мовчки кланялися. 
По тому господар припросив Сірка сісти посередині за 
столом і сів врешті сам поряд, зскаламбуривши, що він 
голодний і що господиня навмисне пізно запросила на 
обід, щоб заощадити їжу.
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Яким не був бувалим дотепер Сірко, але за цим столом 
ночував себе ніяково і скуто, особливо боячись за синів, 
які ще не знали панських застільних звичаїв.

— Ми прості козаки, і я прошу нам вибачити, коли 
невміло себе поведемо,— звернувся до господарів Сірко, 
приступивши до питва, бо господар і господиня уже три
мали в руках келишки.

— Hex пан Іван не ма занепокоєння,— відповіла пані 
Марія, мабуть, помітивши стурбованість гостя.— У нас 
сини ваші,— глянула вона ласкаво на Петра і Романа,— 
швидко призвичаяться,— плутала вона польську і україн
ську мови.

Випорожнили келишки й взялися обідати. Проходило 
те якось напружено, мовчки, вимушено, і тільки госпо
диня час від часу потиху озивалася до служок-дівчат, 
щоб подавали або забирали зі столу. Сірка аж пантели- 
чив той обід різноманітністю й кількістю страв та питв.

— Випили ми, дорогий гостю, райнвейн, може, знаєш, 
а тепер скуштуємо романеї, а ось ще й алікант фря- 
зький,— підняв знову келишка Собеський.

— Дякую, з приємністю вип’ю, бо знаю смак ще з 
Фландрії,— принюхувався Сірко до пахучого напою.

— Перепрошую панство,— подала голос господиня, 
вибачаючись, що більше пити не може.— Пане Іване,— 
промовила згодом,— ваші супровідці і пахолок уже по
обідали,— повідомила вона, ніби прочитавши гостеву 
думку.

— Ми їх взяли під увагу,— докинув господар услід 
дружині.

— Дякую і від них панству,— хитнув Сірко головою 
і почав пити романею ковточками.— Божеський напій,— 
сказав він, пошкодувавши про себе, що немає якоїсь по- 
линки або зубрівки.— Ми більше вживаємо слив’янку, 
медівку і просто оковиту.

— Є того в нас досить,— поспішив запевнити госпо
дар.

— Ні-ні! Нині з дороги, твоя мосць, я волію випити 
ще келишок аліканту, та й по всьому,— спинив госпо
даря Сірко, зрозумівши незручність сказаного.

— А я що казала? — обрадувалася пані Марія, що 
заздалегідь відгадала смак і бажання гостя, давши зро
зуміти Сіркові, що господарі перед обідом мали супе
речку про напої...

Розійшлися спати після коротких загальних перемов 
і подяк господарі й гості рано, очевидно зваживши на

298



дорожну втому прибульців. Сірко після купання ліг 
з особливою приємністю, хоч його, озвичаєного спартан
ця, і непокоїв запах парфумів у постелі і її розкіш. Не 
обійшла уваги Сірка і виключна чепурність, охайність 
і чистота, як і у всьому палаці, в спаленці з відкритим 
навстіж вікном у сад, з букетом запашних квітів на під
віконні. Призвичаюючись до спокою, співу пташок у са
ду, Сірко згадав, порівнюючи скромні постелі, і синів, 
і обох воєводичів, і втішився, що хлопці не будуть вихову
ватися тут зніженими панянками. Особливо він зрадів 
уже наступного дня рано, коли господар, ніби ненароком, 
розбудив і його в постелі.

— Пане Іване! — гукнув він бадьоро і весело, як Сір
ко вийшов із спаленьки.— Прошу всіх до рухавки й уми
вання! Прошу, панство! До рухавки! До рухавки! — 
ожвавлював господар усіх виходити із кімнат.

Рухавка та складалася із бігу на місці і по хідниках 
саду, із підйому і стоячи, і лежачи тягарів-ваг, із натягу
вання тугих луків і цілення в чуперадла на плацу, в які 
близькозорий воєвода під сміх присутніх ні разу не влу
чив, не ображаючись з того. Закінчили ж  рухавку виїздом 
на конях на привіслянські луки. Козаки виділялися своїм 
одягом, зате Петро і Роман нічим не відрізнялися від 
Томаша і Тадека. Чарувала всіх яскраво одягнена Ядзя 
на гінкім лисім Бурані... На прогулянці козаки побачили 
в Повіслянні жовнірські заложні кошари, що говорило 
не лише про охорону міста, а й про навмисний її показ 
господарем...

Вже по сніданку Сіркових синів забрали навчителі 
«для вишколу» в окремий покій, запевнивши батька ру
синською мовою, що вони, дидаскали всіляких наук та 
польської мови, жокеї та рапіристи, вчитимуть хл опаку в, 
як і воєводичів, сумлінно. Сподобалася Сіркові і воєво
дина карета з двома берлинами, бідаркою і повозом вряд 
та невелика псарня, якою явно хвалився Собеський, від
кладаючи поважну розмову із Сірком про біжучі питан
ня. При повторних оглядинах воєводиного палацу, ніби 
ненароком, господар цікавився то сим то тим, що торка
лося Петра і Романа.

— До чого хлопаки твої мають потяг, знаду-уподо- 
бу, замилування-схильності, хисти-здольності? — питав 
Сірка.

— Хіба, може, до коней, твоя мосць, та ще до читання 
і писання,— подумавши, якось аж винувато розвів рука
ми гість.— Пишуть трохи по-нашому і по-польському,
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навіть з уставом, та півуставом, і з в’яззю знайомі. Я на 
тому геть не розуміюся, але навчителі-дидаскали мене 
сповіщали неоднораз, то й кажу.

— Бардзо добрих научителів мали,— похвалив Ян 
Собеський.— Мав розмову-конверсацію з ними нині, то 
зрозумів. Але мої навчителі не гірші,— запевнив він 
з осміхом Сірка.— Плутали-сьте в дорозі? — запитав він 
зненацька в гостя, глянувши Сіркові у вічі і зігнавши 
з лиця посмішку.

— Та плутали чимало, мосьпане Яне, бо чи навмисне 
нам хибко вказували посполиті та жовніри блудну доро
гу, чи не знали її й самі,— пояснив свої зигзагові мандри 
сюди Сірко словами, якими вчив і синів та супутників 
пояснювати дознавацько-розвідні збочення і плутання.— 
Не вельми прихильно нас зустрічали і проводжали ваші 
людини в путі, воєводо приязний.

«Дивно, всі на одну і ту ж  причину посилаються,— 
подумав про себе Собеський.— Чи домовилися заздале
гідь, а чи й справді так було?» — знав він про рух гостей 
по польських залогах від вістових.

— Я мислю, чи не поїхати нам на полювання? — по
міняв він розмову, завертаючи на хідничок до псарні.

Збиралися недовго. Взяли з собою хлопців, пані Марію 
в бідарці і всіх Сіркових супровідців. Вдома лишилася 
лише Ядзя з покоївками та паном Лехом. Планували бути 
недовго. Псарі поїхали попереду, ледь стримуючи хортів, 
що зачули полювання. Коли добралися до лісу, і нагоничі, 
і гудці вже були розставлені по своїх місцях, і полюван
ня почалося небарно. Ряснота всякого звір’я вразила 
Сірка, але, за наказом господаря, можна було стріляти 
лише в цапків та кабанів, лишаючи жіночі статі, і Сірко 
ще раз пересвідчився, що господар із Собеського дбайли
вий.

Зробили всього два заходи, але невбарі верталися 
з чималою здобиччю, збуджені, вдоволені, а найпаче — 
хлопці. Пані Марія також накаталася, правлячи бідар
кою, спокушала козаків похвалами, жартома залицялася, 
особливо до Гната Турлюна та Лавра Гука, навмисне 
очаровувала всіх увагою, обходами та розмовами, водно
раз насміхаючись з «пана воєводи», що він сліпий і через 
те та із-за своїх жолнежів не бачить її красот. Сірка диву
вали її каламбури, вміння подобатись і знаходити з кож
ним спільну мову...

Вернулися в палац із лісу десь в полудень і не зморені, 
і вдоволені, і не з порожніми руками. А тут уже пеклося,
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варилося і смажилося, а потім прямо в дворищі пилося 
і їлося. Скутості поменшало, манірність і церемонії про
пали, і застільці чули себе як одна сім’я.

Уміли Собеські приймати гостей, мали до того хист. 
По ситому обідові, вже в залі, Сірка з синами гостили 
цукатами з гербаткою чи узваром, а Ядзя та її навчи- 
телька грали на клавесині. Дівчина лицем і станом, а най
паче плавною ходою уже змахувала на матір, хоч і була 
ще дівчиськом. В юній красі, у вабливо-знадній натурній 
силі, у напіввідкритих пелюстках уст, у рум’янцях пал
кої жаги на щоках, у бажаннях сподобатися всім, в її ма
нірному маніженні вже вчувалося щось дівочо-вабне.

Сірко, чемно слухаючи гру Ядзі і наглядаючи за своїми 
синами, одразу ж зрозумів, що за старшого сина Петра 
йому боятися нічого, а ось за меншого Романка, що в таку 
ось Ядзю може неодмінно з часом смертельно закоха
тися, він переживав.

Хоч сини Собеських і його нудьгували, ніхто з них і ви
гляду не подав, і Сіркові було ясно, що в родині тверда 
дисципліна, а це його радувало, бо хлопці не будуть роз
в’язними, як були вдома.

«Направду, тут буде їм незле, навіть розкішно,— по
думав він, зустрівшись із поглядом пані Марії.— Хай 
вчаться і доброго, і злого — воно пригодиться. Доля, 
чи що, в тому нам кожному?.. А так, мабуть! Нужда й за
кони змінює!» — зітхнув він і поплескав у долоні дів
чині...

Увечері господар повів Сірка до себе в покій, посадив 
у розкішний фотель, звелів служці принести вин, горіхів 
і запашного тютюну та відкрити вікна в бік саду. І коли 
те все: і вино в срібних пугарях, і горіхи на тацях, і тю
тюн у морській мушлі — стояло на столі, Собеський 
і собі сів навпроти гостя, почистивши люльку від бати.

— Мої батьки і родаки,— пояснив він Сіркові, по
мітивши, що той знічев’я розглядає на стінах парсуни 
в золотистих багетних рамах,— уже померли, і ми колись 
змушені будемо за ними слідувати,— зітхнув він.— 
Життя коротке, пане Іване, і рідко хто наживається до
несхочу, а ще коли жиє сам для себе, тож будемо жити 
і знатися, мій збавителю! — підняв він пугаря і, над
пивши, поставив, оповідаючи про рід свій і про себе.

Неспіхом, куштуючи, пили вина: мальвазію, рейнське, 
бургундське і фландрське, трощили спеціальними давич- 
ками-обценьками горіхи і заїдали, смакували запашним 
тютюном в люльках-чубуках, потроху розговорюючись
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невимушено то про те, то про се. Господар, сидячи обік 
шандала зі свічками, часто закривав зволожені і ніби 
втомлені близькозорі очі, протирав їх хустинкою чи й ти
лом п’ястука в мураганні і кліпав повіками, вдивляючись 
через стіл у Сірка, а той передчував, що розмова їхня 
стає і поважною, і рокованою. Сірко не торопів, не ніяко
вів, він уже озвичаївся і був радий їй.

— Ти, здається, не маєш гонору з нашого запозна- 
вання приязного, з моїх чествовань та призначень? — 
запитав він, намагаючись донести думку до Сіркової 
свідомості.

— Не прийми, вельмишановний і зичливий мосьпане, 
за невихованість чи нерозум,— після паузи заговорив 
у відповідь Сірко,— але я дійсно, коли по правді, не маю 
жодного, як ти зауважив, гонору з того. Ти запросив мене 
двічі, і хоч послуга твоя у вишколі хлопців неймовірно 
велика, я її поцінив для себе не по-своєму,— зітхнув 
він,— а по-твоєму. Я не заслуговую такої жертви, але не 
чую й не буду чути себе боржником, бо, як уяснив отут, 
задовольняю моїм приїздом і тебе в реванші і гонорі,— 
подивився Сірко усміхнено у вуглини-очі господареві.— 
Може, я зарозуміло дивлюся, то даруй мені, твоя милість, 
бо єдине, що є в мені до тебе, то довіра людська. А це вже 
немало, коли врахувати всі лиха, заподіяні моєму на
родові вашим шляхетним братом за довгочасся, даруй 
за щирість.

— Бардзо дзенькую, мосьпане! — збуджено проказав 
господар.— Напевне, зіпсовані ми, вельможні, за оте 
довгочасся, як мовиш, то і я теж такий, хоч і не хотів би 
таким бути,— підняв руді брови господар в напруженій 
задумі.— Звик чужу дяку, запобігання, масну облесність, 
догоджування приймати за належне, то твоя поведінка 
і заінтригувала мене, а зараз відкриває мені сліпі очі 
на все, що набило оскому і мені, і всім. Я дійсно радий 
і тобі, і твоїм синам більше з гонору і гідності, аніж 
із бажання вам добра, але в моїх запросинах — і моя 
вдячність, бо викуп з ясиру мені коштував би сотні твоїх 
синів, не кажучи про поневіряння полону...— вживав він 
русинську мову.

Говорили поважно і відверто, як рівний з рівним, і ма- 
лоосвічений Сірко вражав воєводу своєбаченням так, як 
його вражали мало які учені шляхтичі і чільці польські. 
Розмова точилася про Хмельницького, який незрозуміло 
чому доброхітно піддався Москві, про хана і султана та 
його матір Валіде-Ханум, про Ракоція і Карла-Густава,
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та господар все норовив перейти до розмови про царя, 
бояр і московитів, з якими, підступними в стосунках, ко
закам зближуватися смертельно.

— Єднатися ж  із ними і поготів не можна! То гріх ве
ликий! — гаряче доводив пан Ян.

— А жити століттями у визиску, грабунках, в при
слузі і не бачити просвітку — хіба не смертельно для 
нашого народу, дорогий пане Яне? — лишався вірний 
сам собі Сірко.:— Адже, окрім облуд, ми від Польщі нічого 
не мали віками! Адже Ж еч Посполита вішала і саджала 
на палі всякого, хто хотів бути людиною і мав свою гід
ність! А що вже казати про тих, хто хотів своєї держави 
на своїй землі? Хіба мало четвертували нас, русинів, 
яких чисельно більше, аніж вас, поляків і литвинів, 
разом! Русинів, батьки яких собою порятували ваші 
народи від монголів!..

Розмова збочувалася до полеміки, але не переходила 
меж чемності і шляхетності, і Ян Собеський у багатьох 
випадках мусів згоджуватися із Сірком, каятись, навіть 
бажати русинам того, про що досі і не гадав.

— Я, милостивий полковнику, згоден, же Украйна 
правна мати свою державу і не тільки по Перемишль, 
Люблін, Буг, Білосток, а й за кодри, в Галичині і Подо
ли,— говорив глухо Собеський,— але те неможливе, поки 
в Польщі не вмре генерація, що не може жити без того! 
Поки султан не перестане думати про поглинення Жечі 
Посполитої, поки Москва буде загарбувати, визволяючи 
русинів, землі у Литви, поки вона буде присвоювати вас, 
хай і домовами, підсилюючись і ослаблюючи нас, ляхів,— 
не бачив господар ради.— Краще вмерти стоячи, як мре 
нині ваш люд, аніж на колінах, як буде у вас у спаї із та
тарською Москвою і московитами! — викликав господар 
почуття гідності в гостя. *

— Я також так розумію, але наші русини того не 
хочуть розуміти і, не бажаючи мати нічого спільного 
із поневолювачами-ляхами, воліють піти в спай навіть із 
татарами, тільки б відірватися від Польщі і Литви!.. Коли 
того хоче більшість наших людинів, то і я, як син свого 
народу, мушу тому слідувати, бо казав уже: нужда й за
кони змінює!

Розмова дійшла такої запальності, що Сірко відповідав 
лише поодинокими словами заперечення, сам дивуючись 
своєму хистові і подумки дякуючи і стародубському та 
борзенському полковникам, і Дзиковському та черниці 
Олені, і Богунові та іншим.

303 .



— Могли б ми жити й по-іншому, в кожнім разі феде
рально, як жиємо із литвинами, бо, відаєш же, ні про Ві- 
ленські, ні про Переяславські укладні домови ніхто на
віть слухати не хоче. А як інакше? Москва поглине Украї
ну, вкінець ослаблену, а разом з нами в рівнім спаї вам 
було б вигідніш, надійніше,— зачепив господар найбо
лючіше.

— Розмова про те, милостивий пане, може бути, 
думаю, лише по кресах перемишлянських, люблінських, 
бузьких, білостоцьких і закодрових і то не зі мною, бо я не 
користаюся жодною повагою ні в гетьмана, ні в старшини 
генеральної, крім, може, простолюду та запорожців і то 
далеко не в усіх,— скеровував Сірко господаря на реаль
ність, відірвавши люльку від уст.— Я не пригодний до 
врядувань, бо не домагаюсь жодних становиськ ані 
маєстатства, а живу посильно для люду і краю свого, і це 
не лише слова, повір мені! А тому, хто тисячі разів збре
хав, як щойно ти сказав, дійсно ніхто не може вірити! 
Але те в першу чергу стосується, даруй, поляків і вже 
потім московитів, милостивий господарю. Скільки нашо
му сполеченству коштувало крові, нужд, життів, гараз
дів, праці на панів оте твоє «могли би». Воно появилося, 
думаю, в тебе тоді, коли ми поклали гори тіл нашого люду 
в баталіях із вами. Ти пробач мою щиру відвертість, 
дорогий пане.

— Проше, проше! На Бога! — гарячково і запально- 
поблажливо згодився Собеський слухати.

— То,— продовжив своє Сірко,— про якесь дальніше 
співжиття нашого сполеченства з Жеччю Посполитою 
та Литвою в сув’язі не може бути й мови. Про нього, да
руй, мосьпане вельможний, не то говорити з простолюди
ном нерозумно, але й думати по отих хижих та лютих 
розбоях, гвалтах, стратах та постойних визисках і шлях
ти, і найманців, і орендарів годі.

— Война є война, лицарю і полковнику,— пояснив 
Ян Собеський спокійно,— і не ми її, домашню-домову, 
з оселі перенесли на позер світовий, а ви, піддані і обива
телі наші. Польща вам, як мислю, і в неволі зичливіша, 
аніж Московія, бо в багатьох ляхів освічонних є гасла 
до рівності всіх людинів, а в царстві московськім про те 
і мови не може бути! Воно несе вам не прогрес європей
ської цивілізації, а азійську дикість, при якій людина — 
тільки виконавця волі володаря і його опричника. Моско
вія, зауваж, не цивілізоване, виборно управне, як ваше, 
сполеченство, а деспотичне і рабське. Воно принесе
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розруху всьому, вами створеному. У Польщі нема втру
чання в мову русинську простолюдну, у звичаї і обрядо
вості людні! Польща дійсно грабувала, але лише добра, 
гаразди, а не самобутність і духовність русинську! Успра- 
ведлявленням тому є і теперішня наша война двонародова, 
бо в Московії ви врешті не будете ні окремішим народом, 
ні різним духовно, отак же, як тверчани, новгородчани, 
псковичі, суздальці та багато іних! — товкмачив госпо
дар своє, кінчаючи одним і тим же.— Польща розпинала 
і знищувала людність яко ворога, хижо і звірськи, як 
мовиш, але не робила з нього раба навіки для власного 
зиску!

— Може, в тому і є рація,— вибивав Сірко згар уже 
вкотре з люльки,— але, даруй за правду, ніхто із нас, 
козаків, окрім, може, одиноких перекинчиків і владолюб
ців, уже нізащо не може повірити у порядність і пана 
круля, і панів крулят, і інших прислужців, бо і порядність 
людську, і шляхетність лицарську, поневолюючи нас, 
вони згубили до кінця,— видихнув з душі Сірко.— Ми — 
мирний по натурі народ, працелюбний, терпимий та при
язний, в сусідстві смирний, лютості та хижості вчимося 
у вас і в татар-ординців.

— Щодо круля і крулят,— вхопився Собеський за 
сказане,— то Ян-Казимир вшистко такий є, але він — 
то не цар, котрого ніхто не зведе із трону. У царя в послу
зі держава і вшистке народи та воєводи, а круль, яко 
гетьман, для поспольства і старшин та крулят слуга 
виборний, і ти мусиш розрізняти це. А щодо становища 
вашого, то маєш рацію, але найгорше для вас у Московії 
і Орді, а не у Польщі. Круля, котрий не хоче слухатися 
магнатів, яко і воєводу, негайно відсторонять від трона. 
А попробуйте ви зробити це зі своєю хвалебною окре- 
мішністю.

— Хочу вернутися до слова «піддані», яке ти, вель
мишановний воєводо, вжив у мові. Хочу, щоб ти відав, 
що ми ніколи не були добровільно підданими, а лише на- 
силом загарбаними, отож не тепер, то в четвер, так або 
сяк визволимося із-під підданства, і це, гадаю, мусиш ти, 
як людяний чілець, відати та довести крулеві. Для Поль
щі, на мою думку, найвигідніше тепер, доки не пізно,— 
згадав Сірко настанови Богуна,— сприяти у створенні 
для себе сусідньої, мирної і дружньої, окремої, незалеж
ної держави на землях нашого поспольства, як і для Лит
ви. Щоб вибороти в нашому сполеченстві прощення за всі 
облуди і грабунки! — додав і примовк Сірко, помітивши
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блідість на чолі Собеського.— Даруй, мосьпане, за 
прикрі слова, але все інше в нашій сув’язі навіки віджило 
і вирішиться лише так, хоч, може, пройде чимало часу.

— Задуже хцеш, пане! — видихнув ображено Собе- 
ський.— Задуже! — повторив.— Польща — моцна дер
жава, вона не розпорошена, яко ваша Гетьманщина! 
Вона...

— Була, мосьпане, такою, та загула, бо не розуміла, 
що ми їй в пригоді є не хлопами-слугами, а сусідкою- 
державою приязною, яко захисток і від орди, і від турчи
нів, і від московитів чи й ще кого там. Прошу те, милости
вий пане, зрозуміти і не в гніві, а в спокої, в аналізі всьо
го, що вже сталося і ще станеться,— змовк врешті Сірко 
і затягнувся пригаслою люлькою.

В світличнім покої запанувала мовчанка: і господар, 
і гість роздумували кожний над своїм сказаним і не
сказаним. І основним між ними було те, що ні господар, 
ні гість не чули неприязні, а ніби співчували один дру
гому.

— Стародавній мудрець Курціус заповідав,— обізвав
ся згодом господар,— стерегтися приязні переможених, 
то ми те маємо зараз у себе на карку. Кажеш, милости
вий збавителю, що ти неосвічений є, а мовиш, яко держа
вець мудрий. Я приходжу до переконання, що ти в пос- 
польстві вашім є не тільки єдиний чесний і непереверше- 
ний лицар, але й дипломат неабиякий.

— Не ті зараз часи, любий і зичливий пане, та й не 
про нас ті слова сказав мудрець. Побувши так довго 
в неволі, наше сполеченство не буде неволити інших, 
якщо вони будуть мирні і прихильні та зичливі, тому і 
стерегтися нас нема чого, а ось непереможених — варто. 
Гвалт (ж і насилом, облудом і підступами ніхто на землі 
не купив собі справжньої дружби, і не мені про це тобі 
мовити,— добивав Сірко Собеського.

— На твою дружбу треба багато часу, рицарю, а де 
його взяти? — потер Ян долонею морочливо дебелу 
потилицю.— Чи то твоя власна мова була, а чи всіх? — 
спитав він, міряючи поглядом Сірка.

— В усякім разі, більшості люду мого, зичний пане, 
і усправедливленням тому може бути оте, як мовив, пхан
ня всього поспольного тлуму до московитів за поговіркою: 
хоч і гірше, аби інше! При відродженні, повторюю, нашої 
сильної і незалежної держави з вашою шляхетською 
поміччю у Речі Посполитої не було б межі-кресу з Туреч
чиною, Ханством, а відтак зникла б і ворожнеча з ними.
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Усе те так потрібне вам у захисті від сусідів північних 
і західних. За нинішніх же пожежних обставин і пан 
круль, і сейм, і можні регіментарі родять ворогів твоїй 
вітчизні, близячи собі смерть. Чи я неправду кажу?

— Слушно! Слушно! — чудувався господар розсудли
вості гостя.— Ладно говориш, рицарю, але ж на те по
трібно он скільки часу! Ніхто не буває такий сліпий, як 
ті, що не хочуть бачити,— похитав головою зажурено 
Собеський, чогось не домовивши гостеві.— Пани сеймові, 
можні воєводи, гетьмани та інші регіментарі не звикли 
до такого мислення, а вєнц і пан круль не може так 
мислити.

Аж до запаморок, палячи люльки і час від часу пробу
ючи вино, говорили перемовці, будячи ніч, що зазирала 
у відкриті вікна то палкістю, то спокоєм. Але про що б 
не йшла мова, вона була на рідкість щирою і подвійно 
болючою, отож крутилася то коло Польщі, то коло 
України. Господар хвалив Сірка за кмітливість і навіть 
стратегічніеть, варті державця високого гатунку. А Сірко 
радів, відчуваючи, що зумів сказати господареві чимало 
того, чим жив і марив не лише він, бо відчув у собі навіть 
появу справжньої поваги до воєводи, як виключно шля
хетного пана. Сподобався і він Собеському різномислен- 
ням і обізнаністю із навколишніми подіями. Обом було 
ясно, що і один, і другий говорили не тільки від себе, 
і не про свої лише гризоти.

— Мушу зауважити, милостивий пане Іване, хоч ти й 
продаєш рибу, яка ще плаває в морі, але мова твоя варта 
уваги, бо я вивів з неї для себе, що ваш гетьман має при
наймні трьох справжніх рицарів у краї, і ім’я їм — Богун, 
Сірко та Філон Гаркуша, який в Пінську наступив на 
карк Кшиштофу Тишкевичу,— сказав щиро Собеський, 
розправляючи кінець опущеного вуса.— Незабаром сві- 
татиме, то, може, підемо вже на спочинок? — поклав він 
на попільницю вигаслу файку і почав зводитися із фоте
ля, давши поблажливо зрозуміти й Сіркові, що на сьогодні 
досить і розмов, і вражень...

Згодом Сірко зауважив, що його бесіди, як і стосунки 
з вельможними, дещо поміняли Собеського, бо гостили 
його не як рятівника-збавителя з неволі, а як чільну особу 
Гетьманщини.

«А таки має рацію пан Іван, що ми самі собі шкоду чи
нимо війною з козаками,— повторяв господар подумки.— 
І про державу-сусідку, яка відгородить нас від гбалтівців 
з полудня і сходу, він слушно говорив, бо що буде з нами,
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коли воюватимемо на чотири боки? Адже і сейм замтуз- 
ний, і воєводи деякі корону по смерті Яна-Казимира 
згодні дати цареві за свій покій і маєстатства... Мушу 
зустрітися із єгомосьцем крулем, як обіцяв, з гетьманом 
коронним Станіславом Ланцкоронським, і то конче!» — 
вирішив Собеський по отих «укладних перетрактаціях», 
як жартівливо називав свої бесіди із Сірком...

В останній день гостини Сірко їздив із синами на конях 
до лісу і там розмовляв з ними, як з дорослими, сам 
на сам. Він наказував їм шануватися, всього вчитися, 
в розмові бути витриманими, в листах додому нічого 
не писати поганого про родину воєводи. При можливості 
він навідає їх обов'язково, хоч, може, й не швидко. Сини, 
звичайно, як не було їм добре, були засмучені.

Прийшов і кінець гостюванню у воєводи. Для козаків- 
супровідців гостини тяглися довго, для Сіркових хлопців 
вони пролетіли швидко, а сам Сірко, ще не попрощав
шись, жив уже своїм краєм і людом. І Петро, і Роман кри
вилися, передбачаючи розлуку з батьком, але не плака
ли, навіть вигляду не подавали. За сніданком всі були 
розкуті, пили, жартували, бажали добра і здоров’я, Со
беський переказував вівати Богунові, Гаркуші, Вигов- 
ському, Яненку, Раковичу, Іванові Нечаю, Петрові Доро
шенку, Григору Лісницькому, Раковському, Забілі, Доро- 
шеві, Сомкові, Золотаренкові, Пушкареві і цілому гурту 
інших, з чого Сірко зробив висновок, що господар обізна
ний зі становищем у Гетьманщині, що неназвані Хмель
ницький і Капуста — безнадійно не варті нічого для Яна 
Собеського.

«Ти бач, бенеря,— подумав Сірко,— як він знає наших 
регіментарів. І не подумав би. З кимось таки має зносини 
з кола гетьмана?» — впевнявся і питав сам себе...

Собеський поїхав проводжати Сірка і супровід. Були 
якийсь час на відстані від решти, попереду, лише пере
кидаючись словами про побачене в путі, його особливості 
і історію, яку Собеський знав досконало і вмів викласти. 
Сірко перепитував, вияснював, вже вкотре зрозумівши 
втрату в своєму невишколі.

Був ранній підобід, як прийшов час прощатися. Сонце 
ще серпанило поранковою вологістю, небо сизіло перла
мутрами хмаринок і оксамитом склепіння-фірмаменту, 
теплий легіт провівав тіла приємним лоскотом і роз
ширяв ніздрі пахощами, бо навколо буяло зело і зілля. 
Вершники спинилися і якийсь час стояли мовчазні, ніби 
поминаючи щось втрачене безповоротно.
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Наступного дня,— а був він від самого ранку яскраво- 
світлим, тихим, теплим, росяно-свіжим і чистим,— 
зичливо і тепло попрощавшись із господарем, Сірко по 
сніданку вирушив на Вороновицю. В путі він ще був під 
враженням розмов із Собеським, подумки полемізував 
з ним і шкодував, що багато чого не сказав або не зумів 
сказати.

«А дійсно, мало польських воєвод, які б так ставилися, 
як пан Ян, до козацької Гетьманщини,— робив він 
аналіз.— Більшість їх не може змиритися з утратою 
зисків, маетностей, станів і грабувань. Дивиться на нас, 
як на збуйців, ворохобців, заколотників, хоч ніде правди 
діти, і те в нас є в безвиході та всіляких лихах...»

їхав і бачив то мовчазні царинки, незасіяні і зарослі 
бур’янами, то городи незасаджені, то порожні дворища 
і колиби з вибитими віконцями і без дверей, а в окремих 
селах попутних вціліли тільки поодинокі оселі, бо решта 
були то спалені, то розвалені ядрами із гаківниць. По
падались нечасто і люди, що вешталися, як після пожежі, 
кілька уцілілих коминів у геть зруйнованих хатах, над 
якими підіймався димок, а коло уцілілих пічних челюстей 
поралися бабусі й молодиці, варячи якусь їжу. Садки, 
правда, були і тут зеленими, як і все по навкіллю всюди, 
відцвітали акації, пахнучи медово-солодко і п’янко, 
у водоймищах скрекотали жабки, у небі лежали, що на 
покошеній сіножаті, перисті валки хмарок, і все було Сір
кові рідним, хоч і покривдженим та поруйнованим...

— Чував про вас, полковнику, немало усякого від 
покійного пана Максима Нестеренка, могилівського пол
ковника, від пана наказного Богуна, а тепер ще й від Кар
па Капусти та охочекомонців-доброхітців, яких ви при- 
правували сюди,— моложавий немирівський сотник Ва
силь Татшца після вітань повів Сірка в свій курінь, 
вдовбаний у гору.— Я був сотником у Рашкові, Могилян- 
ського полку, під чільством вашого побратима пана Мак
сима, то набачився всього. По Охматовській битві ми 
знову вернулися сюди, але, правду кажучи, полк наш 
поліг тоді, і лишилося нас всього кількасот, та й ті на 
ладан дихали. Так що спасибі вам і за доброхітців, і за 
відновлення Могилянського полку.

— Могилянського полку? — перепитав Сірко, всаджу
ючись на огребок сіна.— Звідки взявся такий? — диву
вався він.

— Чував, що є, і дуже радий, бо і ординці поки що 
не потикаються за ясиром. У нас, даруйте, давно
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не Корсунь, як бачили і в путі, і тут, але чим багатий, 
тим і радий.— Татища почав гостити прибульця вечерею. 
Появився і Лавро Гук із дорожнім запасом та з михай- 
ликом калганівки. Сотник обережно розпитував про 
дорогу, про Варшаву, де і сам позаторік був, супрово
джуючи пана Максима, скаржився, що війна геть дони- 
щила край! А випивши трохи калганівки, зовсім замовк, 
сподобавшись гостеві.

— Я лишу вас, полковнику, одного, бо сам ночуватиму 
по заставах, адже тут крес наш,— перехрестився він 
по вечері.— Он вовчуг на сіні, то лягайте та спочивайте 
з дороги, а за супутців будьте спокійні. Добраніч! — 
пішов, лишивши Сірка при свічці.

«Випадково сказав про відродження Могилянського 
полку, чи є вже таке рішення? — питав себе Сірко, вліг
шись у пухку і м’яку постіль на сіні.— Коли є, то його, 
побратимове, чи гетьманове?»— думав, засинаючи під 
спів жабок і сюркіт коників...

Другого дня сотник появився засвіт і приніс із джурою 
сніданок. Почекавши, поки Сірко помився, він розіслав 
убрусик і запросив його. Гостеві він ще більше сподобав
ся тим, що не прикидався, не облещував, не запобігав, 
знаючи собі ціну.

— А ти ж як тут? — перервав Сірко мовчанку згодом.
— Та як? В пана Богуна — ніби нічого, а в пана 

Богдана попав у неласку і немилість, то чекаю тут, на 
помежжі, якогось кінця, коли по правді, як не від нього, 
то від ординців, турків чи ляхів, і був би радий, коли б 
ви стали моїм чільцем. Не тому, що то моя особиста 
забаганка, а тому, що люд наш повтікав до лісу з усюд і 
живе там у бурдюгах, а при вас він би вернувся і від
новлював би господарки свої. Ми з паном Богуном про те 
говорили, хоч він, як по правді, певного нічого не сказав. 
Чули, може, що знову хан і круль домовилися про спіль
ний похід на нас, то ми гніздимося тут по окопах на всяк 
випадок, а йти на них не можемо без гетьманового та 
шереметєвського благословення,— зітхнув Татища.— 
Перепроводжав нещодавно я Корінфського митрополита 
Іоасафа, який був гостем у Чигирині, то бачив, що не
дужий наш гетьман. Не стало Лавріна Капусти і Драча- 
Зорки, то обсіли його, як гниди, зусібіч шпики всілякі, 
гигне, мабуть, невбарі. Я за те і в неласці, що сказав 
те при Золотаренчисі,— розговорився сотник.— Роздаро
вує державу різним з ах ланцям, мошнолюбам, здирцям, 
хоч уже і не здатний ні до чого. Одне неподобство
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коло нього, на скарги поепольства і козаків не має 
коли зважати. А які тепер фундуші, даруйте, та грамоти 
на осадництво, коли отака біда в люду! Які конфірмати?! 
«Веління наше потверджуєм фундушем цим, маючи реш- 
иект,— перекривляв когось Василь Татшца,— на велькі 
послуги мосьпана* подаємо ему те-то і те-то на довічне 
панування,— оглаголював він текст гетьманових дар
ниць, стискаючи кулака.— В спокойне держання і воло
діння власне, на вічну посесію до влади войськової, на 
утримок дому і ретрашементу по сукцесах — наследни
кам та спадкобережцям чи менторам керовнім...» Бел- 
ферське все те, та й годі! Бо тих поборів пан гетьман 
завів стільки, що і не перекажеш; Адже знову є і буднє, 
і гутне, і писарівщина, і сторожівщина, і вартівщина та 
катівщина, і перевізне та поромне, і порольне та подушне, 
і дідько знає, прости, Боже, ще яке,— аж сплюнув від 
обуру Василь Татища.

— А оренди: і горілчані* і тютюнові, і дігтярні, і пере
візні, і помольні, і бозна-які. А ті роздачі займанщинних 
добр і земель генеральним! Та хай би вже своїм панам 
давав, а то ж ляшкам та московитам! Колишній вивідця 
Вишневецького в Чигирині, дик і кнур Шпод, лубенський 
староста в Яреми-небіжчика Нагорецький, пан Бедлін- 
ський і московит Бориско Грязной також отримали геть
манові віци на маєтності! Сором, ганьба, пане полков
нику, і глум,— не взнавав Сірко вчорашнього сотника,— 
і чільцям нашим, і нам, що під ними ходимо!..

— Ти якусь уміїтність, бачу, досвідченість і школу 
маєш? — виростав у очах Сірка сотник мовою і обі- 
знанням.

— Не вельми, пане полковнику,— примовкнувши, 
відповів скромно сотник,— Острозьку, а по ній братську 
школу викінчив при Заславських. Побув трохи дидаска- 
лом і ритором, побрався із мнішкою Зофією, прижили
сь ми троє синочків і доньку єдне за другим, перевикоти- 
лися в Дебрянськ до пана полковника Дороша, потім 
перевезлись в Стародуб, потрафив звідти до Чигирина із 
паном Наумом і лишився в посильцях гетьманових яко 
скриб і значковий, був на Москві двічі із паном Павлом 
Тетерею і паном Силунном Мужиловським,— зовсім 
посумнів Василь Татища, ніби зів'явши.— При другій 
поїздці відпровадили ми побратима Леонтія Тарасевича, 
мені однолітка, з молодою жоною і синочками Оле
сем і Тарасиком, що мешкав у Києві і Чернігові, малю
ючи парсуни, яко оздоблювача храмів, дереворитним,
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мідноритним та штрихним граверством. Вернувся сам 
до Чигирина, не витримав і виказав про все, що бачив, 
панові Богданові, а попавши за те в неласку, попросився 
до папа Максима Нестеренка. Він мене призначив сот
ником у Рашків, а тепер ось під Богуном ходжу, бо інших 
або я не вподобую, або вони мене,— зворушив Татшца 
Сірка розповіддю.

— Родина твоя тепер в Стародубі? — подумав Сірко, 
що немало встиг молодий сотник.

— Там. Пан Михай Миклашевський нею піклується, 
бо пан Наум Дорош тепер за віцем гетьмана полков
ником прилуцьким. Жона Зофія писала навесні, що пан 
Михай синочків дав на вишкіл у дяківку при церкві 
парафіяльній.

— До чого ж, думаєш, дійдемо отак? — після мовчан
ки, запаливши люльку, спитав Сірко.

— А до чого? Не мені, досвідчений воєводо і полков
нику, говорити. Дійшли вже! З вогню та в полум’я. Наше 
приєднання до московитів — то не домова двох сторін, 
яко водиться між державами, а дарування з однобічним 
присяганням, та й тільки. Треба ж до такого, даруйте 
за осуд, дійти нашим чільцям! Цар наділив нас своєю 
самодержною зверхністю, яко підданих, із ласки і при- 
тульності! — примовк, запалюючи файку, сотник.— 
Мені покійний боярин Бутурлін так і сказав перед боєм 
у Охматові, бо був переконаний, що ми ощасливлені 
в автономії і самоврядуванні. А Шереметев, що дивився 
на мене, яко римський патрицій на плебса, підмовляючи 
послужити Божою милістю цареві, натякнув, що Пере
яславські трактати, як і Віленські замирення із Поль
щею,— лише передих, а Гаркушині сидіння у Пінських 
болотах, як і дії Золотаренка у Смоленщині проти потуг 
Сапежиних,— шкідливі, бо не узгоджені із царем і воєво
дами великорусійськими, що ці землі не будуть при
лучені, коли й звільняться, до самоврядної Малорусії, 
хоч вони і є землями київських князів Мономаховичів. 
Отож Переяславський трактат буде забутим, як лиш ми 
знесилимося. А зважте, і Війську Запорозькому, як, 
мабуть, знаєте, і новим панам-полковникам зацним, 
і православній, даруйте, підтирачці-церкві, та всілякій 
шляхті, цар воднодень видав жалувані грамоти про не
доторканність їхніх добр і статків, хоч у трактаті те й 
не оговорене як його право в самоврядній автономії. 
А що за цим? Сполеченству що ж лишилося? Прости мене 
мила, що ти мене била, та й квит! — не було кінця
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сотниковому багно і обурові — не тому, що був обділений 
гетьманом, а тому, що жив болями люду свого.

— А хто поклав найбільше жертв за сполеченетво? 
Тисячі ж годувальників родин полягли! Вдови з дітьми 
без чоловіків лишилися, дівчата ідуть на сором, не маючи 
змогу задовольнити себе по-християнськи, а скільки 
сиріт-безбатченків є: Хівренки, Варваренки, Прісенки, 
Горпиненки, Ганненки, Вустенки, Палажченки, Мокри- 
ненки! їх же в компутах козацьких повно! — ледь не 
плакав від того лиха Василь Татшца, спинившись і за
тягнувшись димом із файки.

— А оті фундуші, конфірмування і інше гетьманове, 
полковнику милостивий,— злочинні, бо навіть гетьмано
ві мало вже подарованих крулем Владиславом Медведів- 
ки, Жаботина, Кам’янки, Борків, Новосілля, потвердже
них по Переяславі царевою жалуваною грамотою, яко 
магнатові якому. А його шурякам Золотаренкам цар 
потвердив Батурин з усіма гмінами, Нові Млини, Борзну, 
Мену, Глухів. А Тимошеві Оникієнкові — «в спокойне 
держання і володіння» — Сосницю. А ваш одностано- 
вець Антін Жданович, полковник київський, по жалува
ній цидулі царя за непідтримку Сильвестра і Тризни 
оволодів Обухівкою, Германівкою, Любичем, Королів- 
кою. А генеральний скриб, переплюнувши всіх, і собі, 
і трьом братам та батькові ограмотив Остер, Козелець, 
Бобровицю, Трипілля, Стайки, Лісовичі, Кошевате, Ров
ни, Баришівку, Басань, Білгородку, Рожеве, Казар, 
Кобицю і ще бозна-що, шуринові-шляхтичеві Беглев- 
ському — Глинське і Княжу Луку з околами. Я веду опис 
і не обмовляю нікого, то ви не дйвіться так на мене, 
дорогий полковнику!— вражав Сірка Василь Татища 
переліком.

— А генеральний суддя Богданович і Тетеря взяли 
Мліїв і Смілу Тимоша Хмеля! — не міг спинитися в роз
палі сотник.— Вважайте, що роздано все Посейм’я, 
Реуття, обоє Усожків, Попсьолля, Посвап’я, Поснов’я, 
і це ж лише за два літа по Переяславі, а ви, чільці, мовчи
те,— готовий був плакати з розпачу співрозмовець.— 
Не везе нашому бідному поспольству і сіромам козакам, 
пане Іване, на чільців,— скрипнув він зубами і змахнув 
п’ястуком сльозу з очей.— Не маю можності терпіти те, 
полковнику, тому і в неласці. Одна втіха, що нас в не
милості чимало: і отут, на кресі, і ви, і Богун, і Гаркуша, 
і Сулимка, і прибув зі Слобожанщини Басюра Варениця, 
що тепер сотником під Богуном у Погребищах.
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— Варениця? Басюра? В Погребищах? — перепитав 
Сірко, здивувавшись.

— А що в тому дивного, він же звідти родом? Щось ста
лося в нього із Ромоданом, то вернувся додому,— промов
чав, чогось не сказавши, Татища.— Був, казав, двічі 
в Москві подовгеньку, то надивився при безділлі там 
всього. Багатство обок із жебрацтвом у них. Правда, свого 
поспольства русинського вони не гнітять, як ляхи нас, але 
в них його, сполечного, і нема, бо все сув’язне з боярами 
є не сполечне, а накинуте сполеченству, яко шори, оброті 
вертепними московитами: боярами, збуйцями, духівни
ками, лихварями та всілякими самочинцями їхніми і 
самим милістю Божою царем-самодержцем. Никон праг
не володарювати не лише духовно, а й тілесно та дуже 
розсудно через первопрестольність в особі царя, а той — 
іпостась, до неба піднятий вівтар, держава. Сув’язь між 
ними, даруй, полковнику, пошесна, заразна, бо кричи 
«хай живе цар чи Никон», обіконюй їх, плати боярам, 
думним бакшиш — і ти купиш владарювання, хоч будь 
ти і останнім бахуром, убивцею, супостатом і банди
том,— примовк знову сотник, натоптуючи файку.

— Віра Божа, думаю, достатньо і належно не захище
на мечем, сьогодні невиживна. Це розуміли і Сагайдач
ний, і Могила, заповівши нам братство козацтва і духо
венства, а нині чільці наші тому не сприяють, легко
важать. А московити?.. Люблять нас на противагу ляхам, 
коли ми коримося їм, хвалимо їх і навіть владу дають 
та становість, коли ми на їхній костоломний млин ллємо 
воду, а інакше ми — лише збуйці, гірші за злодіїв і бан
дитів. Непокірності вони просто не терплять, і то всі: 
і високостанні, і малочинні.

— Наговорив я вам, мосьпане, багато, то вже прошу 
пробачення,— звів Татища спокійні очі на Сірка і 
потер потилицю.— А ляхи тепер що нам? Ми від них, 
вважайте, відірвалися, хоча й не зовсім, як бачите.

— Нам, лицарю милостивий, треба привчити ляхів 
до думки, що і ми, чільці, і посполиті, і землі русинські 
тепер не їхні, і відучити орду від проклятих ясирів. Все 
інше якось буде. В усякім разі,— після мовчанки і роз
думу обізвався сотник,— шаблі і коня, поїш живу, як 
і Богун казав, у мене ніхто не відбере доброхітно, і з землі 
цієї помежної, поки вона в біді, не вижене! Щастя моє, 
що родина в безпеці, має ріллю і город для прохарчуван
ня, а синочки школяться в дяківках,— заходив господар 
по намету.
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Сірко іґе думав^затрийіуватйсь у Немйрові' але в отих 
розмовах пробув до вечора. Знову поночіло надворі, 
знову цвіркуни коники заповзято сікли теплий, настоя
ний на трунках вечір, знову скрекотали, змінивши кряч
ків, лугові і водяні жабки, і знову Татищів джура запалив 
свічку в наметі.

Наступного дня на світанку, проговоривши напере
додні знову до запівночі про всілякі лиха й події, Сірко, 
відпровадивши вершників, з якими їздив у Варшаву, до 
Богуна, попрощався чоломканням, мов із рідним, із 
Василем Татищею і в супроводі Гната Турлюна та Лавра 
Гука чвалом виїхав на Кальник.

23.
Буяло зелом і руттю тепле ласкаве повесіння. Красу 

і велич його примножували спів і щебет птаства. Крути
лися і в’юнилися, горбатіли та вгиналися, падаючи в до
лини, яри і байраки, ожурливо-осмучені путівці, тягну
чись від осель до осель, які лежали печищами та світили 
креповими каглами і бовдурами з бур’янів. Люди в путі 
як і стрічалися, були острашеними, настороженими, 
завбачливими. Поля і городи лише де-не-де були засіяні 
і засаджені, а проте бекети стояли всюди, височіли опо
ряджені, справні, і на кожному стовбичив дозорця-козак 
від рана до вечора чи посполитий та його підміна: хлоп
чики й дівчата.

Зближаючись із такими охоронцями, Сірко, як і його 
супутники, сприймав їхні гасла мов докір собі. Вибрав
шись на безлюдну стезю чи дорогу, Сірко занурювався 
в роздуми і згадки пережитого досі. О путі вершницькі! 
Його життя спливло у них, розтягнутих, битих, піскува
тих, грузьких-болотяних, переправних, засніжених, за
вітрених, морозних і суховійно-смажних та бозна ще 
яких. Пригадуючи, він завжди приходив до одного питан
ня: так чи не так він жив досі? Усе, що міг, зробив чи не 
все? Що більше думав над тим, то більше докоряв собі, 
не міг виправдатися перед своїм сумлінням, як перед 
отією «охраною» з дітей і старих...

Виходило, що якась невидима сила по всіх путях вела 
йогозаруку,якмаля. То вона підкинула його немовлям під 
чужий тин, спрямувала туди п’яного бездітного сотника 
Кривошапку-Гунду, змусила стати наймичкою матір, 
привела до нього нещасного ординця Сабрі та прив’язала 
вірного пса Сірка, що іменням своїм приріс навіки до нього.
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Вона ж знайшла йому й діда Ничипора, і кобзарів, 
пізніше зобов’язала сотника Шуліку, писаря-скриба Се- 
мирозума, отця Данила і, врешті, славного гетьмана Су
лиму стати йому батьками, та ще й якими! Вона закохала 
його в Софію, влаштувала зустріч із самим митрополи
том Петром Могилою в святому Києві. Вона звела його з 
Павлюком, Скиданом, Гунею, з убивцею-катом Лащем, 
з витязями, яким несть числа!

І не хто інший, як вона ж, ота невидима сила долі, 
зіткнула його із Карпом Півторакожухом та іншими, 
повела під Азак-Азов, щоб він там ошколився з форте- 
цеосадством, побратався з донцем Іваном Разею, Гарі- 
фом Шикмазом, Левком Конограєм, влаштувала їм із 
Софією весілля та надоумила його збудувати власне 
подвір’я, прирікши і його з іншими на оте Азовське сидін
ня, де поруч зі смертями і побоїщами він пізнав і п’янку 
насолоду від дружини при зачатті дітей, а потім покумив
ся із Дикими-Дзиковськими та Дорошенком.

Нарешті, вона ж по злигоднях і відчаях, пославиш 
йому аж двох щирих батьків, повела його із Хмельни
цьким на край світу у Фландрію і при тисячах смертей 
повернула досвідченим, живим і цілим назад, піднявши 
до вправного, вмілого чільника-воєводці спершу в Січі, 
а потім в Жовтоводах, Корсуні, Вінниці, Пилявцях, 
Збаражі, Берестечку, й Замості, та аж у Молдові. І вреш
ті кинула по всіх отих смертоносах у гетьманову неласку, 
звела його з Богуном, Кривоносом, Нечаями, Чорнятою, 
Джалалієм і десятками інших та спіткала із воєводою 
Яном Собеським, навічно прив’язавши його до цотреб 
рідного сполеченства і краю...

Чому вона керувала ним отак, а не інакше, годі було 
відгадати. Для чого у незчисленних січах заздалегідь 
зберегла його, вродивши шульгою-ліваком ? Адже вважав 
себе завжди пересічним! Адже так само боявся смерті, 
як і всі, хоч і був, може, більше готовий боронитися від 
неї та не зважати на неї! Чи вправніше умів ховати 
і від соратців, і від ворогів отой страх у непогамовності 
дій, вчинків, почуттів?..

їхав і зітхав невпоміт, скреготав тисменицями, стогнав 
приховано і від невідворотних втрат побратимів, і від 
зовнішнього розрухно-руїнного стану в Уманщині, в якій 
найбільшою вартістю був рідний люд із його землею- 
тереном. Єдиною втіхою було усвідомлення, що ота не
видима сила долі вела не лише його, а й увесь рідний люд 
та край в єдиному терпінні і борінні з лихом. Збагнувши
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те, Сірко ловив себе на думці, що всю неосяжну материз
ну, яку вснував своїми переїздами чи переходами, він 
навчився пригадливо бачити, коли того хотів, як на доло
ні, до деталей, дрібниць, абищиць, дивуючись втішливо 
і собі, і своїй пам’яті. Зорова пам’ять у нього відтворюва
ла змістову, суттєву і іпостасну...

Наступного дня під обід вершники добралися в Каль- 
ник, де і зустрілися Сірко й Богун.

— А я ой як чекаю на тебе! — обдивлявся наказний 
гостя в ретрашементі.— Роботи тут для вас,— глянув 
він примирливо на побратимових супутників,— непоча
тий шмат. Край наш і крес, слава Богу, оклигує, як після 
чуми, то є чого і нам оживати, брати мої. То ото так: 
чим скорше ви почнете, тим більше встигнете зробити. 
Мусимо осадити у Вінниці ще один полк відбудовників. 
Так-так, відбудовників для всіляких викітців, бродців, 
погорільців і збіглих.

— Полк?.. У Вінниці?.. Казав же, там одна руїна? — 
дивувався Сірко.

— Руїна там, де нас і люду нашого немає, а тут є те
пер ми, то й люд буде,— горів Богун передбаченнями.— 
Не бити ж нам байдики, коли ми так багато, не порушу
ючи перемир’я, можемо відродити, підсилюючи тимчасові 
креси мешканнями, мурами, обійстями, ровами, ретран
шементами і ще там чим?.. Присядемо, брати-козаки, он 
під цією грушею, бо заїдає мене бісова ломовиця так, що 
світ затуляє,— повів господар гостей на лавицю.

Розпитування та розповіді тривали годинами, повто
рювалися, уточнювалися, вивірялися і за обідом, при
несеним Остапом Говдею, джурою Богуна, і по ньому, в 
присутності того ж Говді, Турлюна і Гука, яких Богун 
вважав нерозривними із собою, як і Сірка-побратима.

— Гетьман?.. Тяжко сказати, чи викарабкається з ла- 
бетів недуги,— поміняв Богун русло розмови.— По покій
них Капусті і Томиленку гетьманові в поміч у генераль
ному ретраншементі стали брати Дорошенки — Петро 
і Григір, а по отруєнні Наума Дороша в Прилуках пан 
Богдан послав туди полковником Дорошенка-старшого, 
то Григір заправляє наказним у Чигирині під наглядом 
твого недруга, брате, Виговського.

— Дорош отруєний? — Сірко знову відчув холодок на 
душі від отого сповіщення, аж йому зробилося жаско.

— І Наум, і його джура та сотник, побратими,— 
скрушно примовк Богун, щось пригадавши.— Труять на
ших чільців вороги, коли не можуть убити в бою,—
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додав згодом.— Зустрічався я по вашому від’їзді до Вар
шави із Антоном Ждановичем київським, то, ніби в обхід 
гетьманові, Жданович вирішив із Гаркушею в Пінщині 
піти десятьма полками на Варшаву через Овруч і По- 
брестя, підсилившись там козацтвом. Крок цей, думаю, 
неабищиця уже тому, що воєвода Трубецькой гризе собі 
лікті, прив’язаний Тишкевичем у Смолешцині, а цар гро
зиться карою гетьманові, що вже безсилий вислухати 
і тієї погрози. Отож, відсутність кварцяного війська на 
наших кресах, як сповістили ви, буде для походу пана 
Антона успішною, думаю, а це вже може змусити ляхів 
піти на відступ у домовах про помежжя.

— Чи ж розумно ще одним Вінницьким полком роз
дроблювати тепер сили? — загорався Сірко Богуновими 
планами і надіями.

— У мене він лишиться Кальницьким, думаю, а в тебе 
буде Вінницьким,— вмовляв Богун.— Згоджуйся. Геть
ман і генералітет, як розумію, прагнуть миру, ломежо- 
вих кордонів по всіх русинських землях та рівної дружби 
з Яном-Казимиром, але крулятам з того в носі крутить, 
як і Трубецькому, то поживемо-побачимо...— недомовляв 
чогось Богун.

— Мир,— зітхнув Сірко скрушно,— буде справжнім, 
як Польща буде поконана, а дружби, про яку мовиш, 
може, й ніколи за нашого віку не буде, бо магнати поспіль 
невдоволені крулем і отим же Собеським,— виказав 
згодом думку Сірко.— Вони впевнені в перемозі над нами 
і виженуть навіть круля та покличуть царя, щоб залиши
ти нас рабами.

— Знаю вже те і з твоїх уст, побратиме,— перекону
вав Богун і себе, видно.— Трубецькой і Шереметько 
спротивилися походові Антона Ждановича на Польщу, а 
цар, поки пан Антін у поході, ніби в кару гетьманові, 
прислав у Київ воєводою Бориса Бутурліна, брата не
біжчика Василя, а панові Ждановичеві вслід — посланця 
з наказом, щоб той повернув свій похід на свеїв.

— На свеїв? А що, хіба в царя вже є домова з магната
ми? — згадав Сірко про «рибу, що плаває в морі», про 
яку рік йому Ссбеський.

— Нема, але може бути, коли наші інтереси будуть 
торувати над їхніми хіснами, а корогва Покрови бодай 
урівень підніметься до їхніх «орлів»,— сплюнув у гніві 
Богун.— Наголошую, що оті Вінницькі сотні під тобою 
на нових постоях мусять подвоїтися чи й потроїтися за 
рахунок і твого імені, і викітчан, бродників, погорільців,
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збіглих і ще там кого, щоб бути готовими в кожну мить 
вийти на нападників оружно чи й самим піти в напад,— 
наказав Богун Сіркові.— Кальник буде нашим помеж- 
жям полковим, бо я  поступлюсь своїми залогами до Моги
лева й Умані.

— Тоти мені кого виділяєш? — жив уже своїм полком 
Сірко.

— Твоїх же ехочекомонців та трохи тубільців Берди
чівської, Любарської, Кам’янець-Подільської, Полон- 
ської, Славутської і Берестейської сотень.

— Берестейсько-пінський полковник відає про це?
— І чекає з нетерпінням, бо він же ослабився, від

давши Ждановичеві понад два своїх полки із цих тере
нів,— розкривав Богун свої карти перед побратимом.— 
Тубільці знають як свої п’ять пальців, ходи й виходи, 
то допоможуть тобі у всьому. Чи як ти гадаєш? — по
сміхнувся Богун, схопившись рукою за поперек, встреле
ний ломовицею.

— Та що гадати про те, що побратим уже вирішив? — 
угледів Сірко, як раптом перекосилося від болю Богунове 
лице.— Спробую виправдати і твої, і Г арку шині надії... 
Перемир’я  вертає сюди люд, то, поки ляхи зв’язані свея- 
ми, слід відтворити Вінниччину і інші терени та напостій- 
но закріпити і оборону, і поспольне життя, і диспозитор- 
ство над ними справжнє.

— Люблю побратимство, що отак орієнтується в біжу- 
чих потребах,— не мав слів, щоб виказати свою радість, 
Богун.— Вдовиць і дівчат там чимало, то, може, дамо 
перевагу в доборі неодруженцям для осаджень, відбудови 
краю, його захисту, створення родин та всілякого при
плоду? — радячись, пропонував Сіркові Богун.— Ярмар
ки, як я оце, введи, суди, гмінні і міські староства, від
прави шлюбів, свят всіляких, поминок полеглих і ще там 
чого,— запалював побратим Сірка та його супутців 
життєствердженням кресу.— Всі питання вирішуй, бра
те, із виборними війтами та райцями при участі сотників, 
суддів та скрибів твого диспозиторства. У Вінниці було 
магдебурське право, відтвори йото, відкрий наділи, кус
тарні цехи, буди і гути, зорганізуй магістрат, як роз
дивишся на людей, підбери бурмистра, райців, заведи 
зупольні уряди і суди, стверджуй чи дозволь комусь 
стверджувати купчі, дарчі і всілякі торгові заяви і сув’я 
зі, кустарні рукомесла,— мов читав Богун настанову.— 
Чував, що ти цілий Великий Луг осадництвом улаштував, 
то і тут справишся.
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— Там людин утік від погромів, як в землю обітован- 
ну, а тут він тікає натимчас, для годиться,— зауважив 
Сірко Богунові, запалений перспективою новостворення.

О, яка могутня людська сила, коли вона об’єднана 
і направлена в одне русло життєтворіння і спорудження! 
Невбарі Богун прислав табунець бахманів, відбитих 
у людоловів, і Сірко, оконивши ними будівничих пішців 
у Вінниці, відпровадив їх по сотнях, лишивши у місті 
лише розвідну сотню на чолі з Гнатом Турлюном і охо
ронну під проводом Лавра Гука. Джурою собі Сірко взяв 
місцевого сироту-поповича, гінкого, як тичка, ледь живо
го Архипка Раву.

В перевантажених буднях Сірко мав утіху і від сотни
кування Гука, і від того, що притулив сироту-сірому, та 
найбільше від того, що хлопець, як парохів син, неабияк 
умів читати й писати. Невбарі він належно розмістив 
сотні, пов’язав їх із певними теренами, визначивши по- 
межжя по Росі, Знарі, Бужкові, Ікві, Тетереву, увів там 
козацькі порядки, вишколи, будівництва, врядування, хоч 
і не полишав відбудови Вінниці, а найпаче замку-фор- 
теці. Назагал із п’яти спалених чи зруйнованих обійсть 
зводилося двоє-троє, найперше найменш зруйновані або 
у вигідних для захисту місцях та обов’язково під новими 
чи поновленими бекетами, по берегах річок, під валом, 
що з кожним днем набирав належного вигляду, очищав
ся від присипаної землею потерті. Богун не мав слів від 
захоплення, коли якось оглянув усі терени уже потрій
ного Вінницького полку.

Щодня, об’їжджаючи вдосвіта повздовжні вулиці мі
ста: Вінницьку, Замкову, Трьох Північей. Журавлину, 
Ковальську, Вітряну, Мостову та Ратушну і поперечні: 
Теслярську, Ринкову, Стельмашну, Великояру, Шинкар- 
ну, Гуральну, Козацьку та Кальницьку, Сірко по-дитя
чому тішився, про себе сміючись із заспаного джури Ар
хипка Рави, який плентався слідом на Шайтані. Стовпа
ми зводився над бовдурами осель дим, свіжими вори- 
нами вколювались обтиння дворів, пахнучи живицею та 
корою...

За теслями, плотарями, ковалями, мулярами та фірни- 
ками в місті появилися гутники і будники, гончарі і чере
пичники, колісники і пильщики, кожухарі, шевці та крав
ці. При відбудованій церковці з дзвіничкою здіймала
ся поволі школа, яку будували під орудою панотця при- 
хожани по відправах разом із колнбкою для дидаскалів. 
Під наглядом бурмистра Оксена Спичка і сотника
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Лавра Гука шостий день тижня ішов на відбудову 
замку і валів, значно легше стало, як поновилася це
гельня.

Клецали молоти ковалів по насписниках, наральни
ках, заступах, косах, ножах і сокирах; десяту долю від
даючи козакам, палили гончарі разом з посудом чере
пицю і цеглу для замку і його мурів; готували плотарі 
та пильщики, крім чайок, ощепини й дрова для ратуші, 
школи, козацьких куренів та сотенного і полкового ре- 
гіменту; возили фірмани і волами, і бовкунами чи кінь
ми жовту і білу глину. Жінки й дівчата, навіть діти носи
ли рептухами для палива бур’яни, сіно та осоку для кіз 
і корів, збирали по бойовищах ядра, стріли, луки, всіляке 
залізо чи й зброю і здавали обозному за гроші, а той 
купчие усе в паківнях, а залізо передавав за пай ко
валям.

Обозний Васюра Варениця був досить вдатний, 5о 
належно вів і полкове господарство, і через кількох 
вірменів та євреїв відав рибалками, мисливцями, кадуб- 
никами, млинарями, косарями, зброярами і навіть гар
машами.

Особливої уваги і Сірко, і Варениця надавали, окрім 
замку-фортеці, паленню вугілля, поташу та селітри, та
кож саманникам та мазальницям, що не мали спочину 
від ночі до ночі. Довелося об’являти поспольству свят
кові дні, для перепочинку організовувати смачні обіди 
з пивом чи брагою, з троїстими музиками, танками, 
співами і штукарствами.

Стали неабиякою запомогою для полкових малят, 
найпаче у волостях, і додатково закуплені у Молдові 
отари овець та кізок, як і невелика череда молодих ко
рів, що розподілялися в першу чергу багатодітним ма- 
терямл без оплати аж до третього приплідку. Допомагало 
в харчуванні і немовлят, і їхніх годівниць та слабих 
і хорих на всьому полковому терені і молоко кобил...

Не було більшої і щиріщої радості і полковникові, і па
нові обозному і від отих підгодовувань малечі та старечі, 
і від святкових обідів та організованих забав, що давали 
і поспольству, і козакам просвітки в тяжкому, виснаж
ливому будуванні, окопуванні, вишколюванні, як і від 
того, що в літі, вже мо косовиці збіжжя та сіна, Вінниця 
«обмивала» замок-фортецю у всій її неприступності 
та грізності.

Та літо не бігло сарнами по степу, не мчалося поко- 
тилами, а летіло вітрами, і подібно їм, вітрам, неслися
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й події в світі та окружжях. Польща при помочі царя 
воювала тепер успішно зі свеями завдяки Віденському 
перемир’ю, вельми незажитковому, ворожому для Украї
ни, що собі на убуток зберігала мирність до ляхів у по- 
межжях, незважаючи на зискливі благання свеїв уда
рити на ляхів здругобіч. Мало було царатові того, що 
за віцем гетьмана спинив свої потуги за Любліном Антін 
Жданович, він змусив через хворого Хмельницького 
припинити і вивільні дії наказного Золотаренка у Смо- 
ленщині та Філона Гаркуші у Пінщині. І то ж коли під
сохли болота і шляхи!..

Із недугою гетьмана у козацьких військах запанува
ло розслаблення не на користь майбутнього. Не було 
його лише у полках наказного Богуна та в Сірка, бо за
стави їхні денно і нощно кріпилися, поповнювалися, збро- 
їлися, школилися. І разом із наказним отаманом уман
ським Іваном Біловусом потроху рухалися на полудень 
і захід, досягши мирним шляхом Крижопілля, Поко- 
дим’я, Лисогір’я, Повисуння, Бузько-Лимання, Проску- 
рів’я, Староушицця, Посмотриччя і Послуччя. Богун зу
мів укріпити кілька застав у Полиманні та на островах, 
чим спинив ординські людоловства. Сірко закріпився 
в Поубортті, Поовруччі, перекинувши сотні Спередвін- 
ниччини, Закиївщики аж до здвизьких боліт.

Більше сотень, аніж у Сірка, було лише у Філона 
Гаркуші на оборонних кресах. Пояснювалося це, зрозу
міло, тим, що Сірків і Гаркушин терени були ближчими 
до ляхів і більш віддаленими від орди та турків. Якщо 
Богун кілька літ, як полководець і диспозитор, був тут 
наказним гетьманом, то Сірко лише за літо став відомий 
як умілий полковник та уболівальник за долю люду. 
Заздрили йому і Біловус, і Васюра Варениця та інші, 
а Богун неоднораз, втішаючись, хвалив його за регімен- 
тарство та вміле і дотепне розміщення залог, найбіль
ше радуючись відбудові замку, хоч той ще був неопоряд- 
жений всередині оздобами та не пошпарований.

Життя йшло, Сірко неослабно горів відбудовами, обо
ронними мурами і ровами, господарськими вимислами, 
удачливими і трафунковими доборами місць розташу
вання нових поселень і сотенних залог-застав. Його го
ріння запалювало і підпільних людей в осідлостях і осад- 
ництвах, вселяло в них віру на краще завтра. Недарма 
до нього плавом пливли люди, пізнавши в ньому суворого 
і переважно неговіркого, але уважного, чуйного та не
втомного привідцю по відродженню і захисту краю...
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Велика срібна серга в лівому вусі, два пістолі за по
ясом в дорозі, інкрустована золотом но піхви шабля, ніж- 
мечик, навішений справобіч; високо підняті, опалені 
сонцем чи морозом руки, голова з пишним смоляним 
оселедцем, який починав де-не-де братися сивинками, 
завидна статура на отакому ж заздрісно гарному коні 
з вигнутою шиєю, вкритою густою довгою гривою, стали 
поволі зразками наслідування і для козаків, і для підлег
лих старшин, скрибів та челядців...

Особливістю Сірка було те, що він ніколи нікого не 
сварив за невиконане з поважних причин, але коли 
в якійсь сотні чи гмині йому щось не подобалося, він 
приглушено говорив гінцеві: «Вислухав тебе, вістуне, 
дякую! Хай прибуде до мене особисто сам сотник тоді-то 
й тоді-то. Чи зрозумів ти мене? Виконуй!..»

— А як же з сотнею, поки сотника не буде? — заїкався 
від страху гонець.

— Нужда й закони змінює, козаче! Хай лишить когось 
наказним! Я двічі наказів не повторюю,— пронизував 
він гінця грізним поглядом, аж тому холодом у груди 
віяло.— Нагодований? Побачив і сказав, що хотів? Отож 
у путь! З Богом!..

Крім сполеченських радостей, в День шести святих 
отців до нього прийшла і особисто-родинна. Він зустрівся 
зі своїми зведениками-братами — Максимом та  Несто
ром, які прибули у сотні січовиків із Запорогів у підмогу 
Богданові і йому, Сіркові, приправивши заодно гетьман
ський кошт для трьох полків: Уманського, Кальницького 
і Вінницького — через призначеного віцем гетьмана 
полковника уманського Григора Дорошенка.

Не звичайну зустріч з братами влаштував Сіркові 
Богун, покликавши до себе, а справжній бенкет у Каль- 
нику, сам захоплений і новинами з Січі, і подіями в гене
ральному регіменті гетьмана, принесених новоепеченим 
полковником, і приязню до приїжджих та особливо до 
Сіркового джури, Архипка Рави, що в свої незначні роки 
умів і писати по-всякому, і читати навіть по-татарськи 
та по-турецьки... Жердкуватий, як лозина, і гнучкий 
юнак від уваги наказного світився радістю і горів герої
кою козака... Явно був задоволений своїм призначенням 
і Григор Дорошенко, що вже «окоштив» уманське ко
зацтво, їдучи сюди «в розміщення і у шерегу вання»...

Обідали, ділилися новинами, турусами-чутками, вра
женнями. Максим і Нестор почали з того, що передали 
братові дарунки від матерів, вітання від батька, від
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різних чільних великолужців, що ждуть не діждуться 
його додому, від пана кошового і його свити, від гетьмана 
і чигиринських генеральних та навіть від екзарха Чиги
ринського Йосипа ТукрлЬського, який у відправі в день 
Вознесіння Божого закликав присутню в соборі паству 
молитися «за доброчинців християнських на помежжях», 
назвавши при тому Богуна, Біловуса, Сірка і Гаркушу 
та Ждановича із воїнством, «яко слуг Божих і споле- 
ченських».

Генеральні, регіментариі питання були всіма натимчас 
зігноровані чи відкладені, бо розмови перейшли на долі 
ясирників, а відтак і до викраденої Настки як нового 
явища в людопродавстві замтузних лихварів-злодійців. 
При згадці про Настку за столом запанувала розпачлива 
і незручна мовчанка, бо кожний, а не лише Сірко, докоряв 
собі тим, що досі не відає, що з нею і де вона.

Особливу безпорадність відчував Сірко і як старший 
брат, і як січовик-маєтник, і як чоловік, і як її уподобник. 
Обтяжувалося все ще і докором присутніх та неприсут
ніх. Мов чар чаклунський лежав на викраденні дівчини, 
мов зачурканим було її зникнення...

«Виручив тисячі нещасних, вирятував навіть магната 
із біди, а любої сестриці навіть не спробував відшукати. 
Чи ж вартий я людської шани, коли отаке допустив, ще 
й характерником прозиваюсь?»— картав себе Сірко 
і мовчки стискав кулаки та скреготав зубами, аж щелепи 
зводячи.

Подальші розмови, а головне — сповіщення Дорошен
ка про неміч гетьмана, про розкол старшинський та ге
неральний, за спай з царем і проти нього вгамували в Сір
кові особисте, замінивши його людським, бо, як побачив, 
і Пушкар, і Сомко, і Тетеря, і Ханенко, та навіть Юрась 
Хмель зі своїм наставником Йосипом Тукальським не 
знаходили спільної думки не лише з гетьманом, а й між 
собою в суперечках, а що вже було говорити про Лісни
цького, Забілу, Гаркушу, Золотаренка, Левенця, Степана 
Трощенського, Бурляя, Криницького, Миклашевського, 
Петра Дорошенка, Павла Цілка, Ждановича, Богуна- 
Борсука і Богуна вінницького та сотень обозних, сотен
них, бунчужних диспозиторів і січових старших та знатні
ших. Сперечалися, ділилися здогадками, думали з остра
хом кожний про своє, про близьку смерть Хмельницького 
і бачили, як прірву, темну невідомість за нею...

— Просимо тебе, пане наказний, від імені сотні напра
вити нас у регіментарство пана полковника Дорошенка

324



в Уманщину,— врешті перервав, ніби додавши болю 
Сіркові, довгу розмову в застіллі, звернувшись до Богу
на, Максим.— Він буде в найближчому сусідстві з ордою, 
то ми з Нестором хотіли б там побути,— ніби виправдо
вувався Максим перед Сірком, ніяковіючи.— Я лише 
на час маршу сюда був наказним сотником, то на мене 
не зважайте, а призначте, мо\ когось свого над сотнею, 
досвідченішого,— виказав він і Сіркові, і Богунові, і До
рошенкові свою байдужість до отаманства та регімен- 
тарства.— Може, там щось дізнаємося про Настку. Ну 
хоч вістку якусь почуємо,— спинив очі на Богунові.

— Бути по-зажому, козаки. А тобі, Максиме, за моїм 
віцем бути сотншюм, і не наказним, а істотно правдивим 
у пана Григора,— вирішив Богун долю Прихідька.— 
Ото вже де розмістить він вас у себе на терені, то на те 
його воля і влада,— хотів Богун пом'якшити своє втру
чання.— 3 дня на день, пожовнику,— споважнів він,— 
там слід чекати великої орди на чолі із самим ханом, після 
того як ми розбили їхні булуки, що йшли в поміч крулеві, 
загнавши їх назад. Тобі, полковнику, і твоєму обозному, 
панові Біловусу, нелегко буде, то зразу, як помітиш їх, 
сповіщай нас із паном Сірком, бо сам не осилиш. Нахва
лявся хан, що стане для нас пасткою і із-за поверження 
булуків, і із-за отих потуг наказного, пана Ждановича, 
що таки пішов на Варшаву, бо Ян-Казимир зі святою 
втік аж до Відня,— поділився Богун останньою новиною.

Всякі чутки навідувалися до Вінниці, а відтак і до 
Сірка, та об’являлися й такі, яких він ігнорувати не міг. 
Першою донеслася чутка, що магнати, до краю невдо- 
волені крулем Яном-Казимиром, через підісланців по
чали не на жарт обнадіювати бояр і самолюбця царя 
польською короною. Слідом оті ж вельможі-магнати 
стали, наперекір Переяславським трактатам, ладнати 
справжню домову Польщі іг Москвою про розподіл між 
собою України по Дніифу на два «самоврядства». Говори
ли, що трактати в Переяславі уже ніби й недійсні, бо 
гетьман і старшини по таємній домові зі шведами, по
славши потуги Антона Ждановича київського, наперекір 
бажанню царя і бояр, на Варшаву, допомогли запеклому 
ворогові царя Карлу-Густаву виграти війну, погромивши 
всі кварцяні війська Речі Посполитої...

Та переповнила лихом і горем чашу раптова навала 
кайсацької і буджацької орд, які, користуючись від’їз
дом Григора Дорошенка, вдерлися по змові із магнатами
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і крулем та султаном у Брацлавщину, Могилівщину й 
Уманщину. І хоч ті орди були залогами та сполеченством 
вирах розбиті та розсіяні, в бойовище і сутичку з ними 
було покладено немало і поспольних мешканців, і коза
цьких оборонців. їх полягла там сила-силенна — кра
щих, найвідчайдушніших, перепинивши путь до пастки, 
узгодженої із королем польським. Серед полеглих героїв 
були Іван Біловус та Сірків брат-зведенець Максим 
Прихідько, геть понівеченим був узятий у полон і Нестор 
Прихідько. Захисники навіть і бекетів не встигли запали
ти, а не те що сповістити Богуна і Сірка, як було зазда
легідь домовлено.

Іван Сірко в нестямі й розпачі із Турлюновою та Гуко- 
вою сотнями тиждень гасав по тих бойовищах, побував 
аж на Цибульнику, де просйдів усю ніч, не зрушивши 
з місця, на свіжій козацькій могилі над Гірським Тікичем, 
в якій був пригорнутий пухкою землею на вічний покій 
і спочин молодий сотник Максим Прихідько. Вернувшись 
в душевному риданні до Вінниці, Сірко обдарив сліпця- 
кобзаря чересом грошей і послав його шукати Нестора 
Прихідька у полонах і ясирах.

Геть вибився із сил Сірко від власних болей, докорів, 
безсиль і хоч неоднораз клявся собі все життя своє 
до останку присвятити винищенню ординців і за діда 
та бабу, і за побратимів, та, врешті, за Настку, але оця 
теперішня поклятьба була такою шаленою, такою непо
гамовною, що не міг він і ради дати собі. Адже й особисто 
його кревних зникло від рук орди п’ять душ! А муки 
батька і матері, тисячі тисяч побратимів, а зради хана 
хіба можна простити? Адже материзна давно б уже була 
державою в незалежі, коли б не орда!

Із розпуки, не знаходячи собі місця, хотів уже навіть 
лишити Вінниччину і стрімголов податися на Січ, а там, 
кликнувши доброхітців-чорноморців, піти із вогнем 
і мечем на ханські улуси, щоб палити і нищити, нищити 
і палити неспинно, безпощадно, як ніколи, ніде і ніхто 
не палив і не нищив досі. Шаленість помсти бродила, 
кипіла, буремно грала в його душі, аж розум над нею 
був безсилий...

І таки кинув би все та подався б уже, як баглося, але 
затримала його сподіванка на мирну домову України 
з Польщею, що, врешті ж, мусіла колись статися. Впли
нув на його затримку і Богун. Кинув би усе ще й тому, 
що його непоцінимо великі й різнобічні благодійні ново- 
творення у Вінниччині і далеко поза нею в гетьманському

326



палаці Чигиринського замку і регіменту діаріушно за
мовчувалися, навмисне отінювалися його поїздкою 
до Собеського, применшувалися або просто перекручува
лися до невпізнанна, навіть приписувалися спершу він
ницькому сотникові, а тепер полковому судді Улянові 
Немирі, хоч той не мав жодних стосунків з «войськовим 
доводженням», а несправедливими присудами місцевим 
людинам навіть шкодив Сіркові.

Те не лише обурювало, а доводило часом до сміху не- 
гоноровитих Сірка і Богуна, бо в Чигирині достеменно 
знали все, але уперто забували істину, коли вона торка
лася одного або другого з двох «лотрів», «самочинців» 
і «ворохобних» чільців. Якщо при своїй недузі гетьман, 
ненавидячи і Богу нову, і Сіркову непокору, своєпримхли- 
вість і незалежу, терпів їх за вплив на сіром та за «вій
ськовий хист», то генеральний писар, ображений про- 
звою маєтника, мстив їм, обзиваючи «незжиточними 
збуйцями, ворохобниками сіром і черні», хоч і знав їм 
справжню ціну...

Кинув би Сірко все, так дуже ж  багато, піднявши 
із руїн Вінницю і її замок, оживив отут сіл, хуторів, 
містечок, скріпивши їх залогами на помежжях, поклавши, 
як вагу, на терези отієї довгоочікуваної домови, як і Бо
гун, все ще вірячи, що не лише підступність живе 
на білому світі, а й порядність.

Тим часом у гризотах, нікольствах, клопотах, люд
ських нуждах і лихах непомітно пролетіло літо, і через 
Вінниччину в Чигирин нарешті проїхали посланці Вар
шави просити миру і встановлення помежних кордонів 
між Польщею і Україною.-

Немало райдужних надій було у всіх у зв’язку з тією 
довгоджаною появою послів, бо ж не хто-небудь, а Поль
ща просила миру! Розбита, переможена, повержена, але 
мудра в політиці, вона зуміла вплинути на царя можли
вим переданням йому корони, і царські посланці не лише 
не допомагали гетьману лишити за собою русинські 
землі, як віддавна належні Україні, а, навпаки, надіючись 
на корону, хотіли, щоб землі ті лишилися при Польщі 
і разом з нею в прийдешньому віддалися без пільг і само
врядувань Московії.

Об’єднана Гетьманщина з усіма русинськими землями, 
звільненими з-під Польщі і Литви, як вияснилося в Чи
гирині, була для Московії небезпечніша за Швецію 
і Польщу, для Польщі — за Швецію і Ханство, ба на
віть Туреччину. Що лиш не творили посланці сусідніх
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держав, як не старалися, щоб Україна не дай Боже не 
об’єдналася, як того хотіли не лише подніпровські та сло
божанські, а й литовські, польські і покодринські русини 
зі своїм Семеном Височаном, що якраз прибув як їхній 
посланець до гетьмана, знайомого йому ще з Фландрії...

Тяжко було втямити і Богу нові, і Сіркові, і більшій 
частині маєтної старшини, чому розбита на голову По
льща по перетрактовках, які тяглися в Чигирині більше 
тижня, домоглася собі від переможця-гетьмана таких 
неймовірно великих поступок і милостей! Говорилося, 
пережовувалося, домальовувалося, і ніхто не розумів 
по-справжньому, як все те сталося. Більшість приписува
ла все те хворобі гетьмана, якого «довели до немочі сли 
гвалтованнями»...

Згідно із новою домовою, Україна мирилася із Річчю 
Посполитою і Литвою, але помежні кордони чомусь ішли 
лише від гирла Дністра до самої північної дуги Дністра 
і від вершини Горині по її течії до Прип’яті, потім через 
неї до Бихова і в перетин Дніпра — по Сожу, невдалеку 
Смоленська, а звідтам до Стародуба та великим вигнутим 
півколом у бік калмиків до Чорного моря і понад ним — 
знову до гирла та лиману дністрового з широким виходом 
у море, хоч там і таборилася тепер Єдисанська орда.

Ніхто, звичайно, і не гадав, і не думав, що та домова 
діятиме довго, бо «русини спізнали непослушенство», 
та польські комісари-перетрактовники були на сьомому 
небі: перше, від немічності гетьмана, а друге — від щастя 
та доброти і щедроти гетьманової, якому ніби покращало. 
Проте і Богун, і Сірко, як і переважна більшість старшин, 
пошкодували, що не поширили, хоч могли, помежжя 
України на заході і на півночі, бо кордони тепер були 
там, де стояли залоги Золотаренка, Гаркуші, Сірка, 
Богуна і Івана Безпалого. Отож, майже третина ру
синів по цій домові лишалася по-давньому в неволі, хоч 
і покладено було на важіль перемоги тисячі козацьких 
життів!

До Богуна і Сірка дійшла чутка, що перетрактовники 
при підписанні домови навіть осмілилися радити хворому 
гетьманові «відірватися від окрутньої Московії і пристати 
як рівна третя частина до Жечі Посполитої на правах 
і становищах Литви і в сеймі, і в державі, не переносячи 
помежжів на всі русинські землі».

«На схилі літ, скорбіючи в недузі, не осоромлю себе 
клятвопорушеннями і не відступлю від московитян-одно- 
вірців!»— ніби відрізав їм на те гетьман. Та це не
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поменшило і не пом’якшило гніву і страху царя та бояр, 
а лише приховало їх до часу, бо дружні домовні стосунки 
гетьмана, складені знову зі свеями, трансільванцями, 
Семиграддям, молдавськими і волоськими господарями, 
пекли і зводили їх з розуму. Особливо це лякало царя, 
що алярмово направив у Чигирин, як на пожежу, окольни
чого і намісника муромського Федора Бутурліна та дум
ного дяка Василя Михайлова. Поки ті були в дорозі, 
посли-дарівники в Чигирині не тратили дарма часу, 
а торгувалися, пускали чутки і плітки. Як не парадок
сально, але посланці всіх сусідів у Чигирині одностайно 
ждали смерті Хмельницького, бо навіть на смертному 
одрі він символізував державність, єдність, цілість 
народу.

Сотник Гнат Турлюн, посланий Сірком разом із кілько
ма козаками до Чигирина як супровідця польських по- 
трактовників, застав гетьмана лежачим у ліжку «після 
отруєння печерицями». Звістка ж про вивід з розбитої 
Варшави без гетьманового віца потуг Ждановича і не 
на Київ, а скачем у Чигирин — і зовсім розбила Хмель
ницького паралічем. Мало того, що переможець Ждано- 
вич не закріпив при відході з польської столиці своєї 
великої і обнадійливої перемоги, він ще й оповів хворому 
гетьманові, як московський посол порадив йому вернути
ся спішно в Чигирин, ніби за наказом гетьманським, 
раяв йому, як полководцеві, просити в царя «жалуваних 
грамот на маєтності та милостивого дозволу на послу
шенство з надіями на пільги після недовгожителя-геть- 
мана»...

Для Хмельницького ці дії царський думників і в По
льщі, і в султана та хана, і отут, в Чигирині, були тим 
самим, що три ханські зради Іслам-Гірея у не менш 
вирішальні моменти козацьких битв із ляхами. Він не 
мав уже жодних сил будь-кого приймати, тому відіслав 
через дружину Ганну царевих посланців до Виговського, 
а той, знаючи пристрасті Федора Бутурліна і Василя 
Михайлова до всіляких столувань, улаштував бенкет 
на їх честь, на який з гостями-посланцями сіли по-родин
ному за стіл Юрій Хмельницький, гетьманша Ганна, 
молода дружина писаревого брата гетьманівна Катери
на, сам генеральний писар Іван Виговський та осавул 
Іван Ковалевський.

На той бенкет були запрошеними ще генеральний обоз
ний Павло Носач та наказний гетьман і київський пол
ковник Антін Жданович, але ті, пославшись на недугу,
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не прийшли. Гетьман, приведений під руки до столу, 
лише пригубив свого пугаря, побажав здоров’я послам, 
цареві та боярам і, втративши свідомість, був віднесений 
на руках на своє ложе.

Не лишили його заповзяті царські посли і наступного 
дня в спокої, добивали в ліжку докорами царя за домови 
із королевою-регентшою свейеькою Христиною та моло
дим королем Карлом-Густавом, за спілку з трансільван- 
цями, семиградцями, молдаванами, волохами, бранден
буржцами яко своєвільну і навіть свавільну. Не промов
чав і гетьман того, що цар прагне будь-яким коштом 
загарбати і Польщу, і Литву, і Україну, що саме з цією 
метою має намір поділити її навпіл, бо і він, і його думці 
обходять гетьманський двір і гетьмана та через своїх 
послів намовами і змовами з козацькими старшинами- 
чільцями паплюжать його, всупереч домові захопили 
Київ, порушивши тим Переяславські статті про самовря
дування Гетьманщини і змусивши її захищатися не лише 
від ворогів, а й від своїх одновірців.

— Це все, як і відкликання обманом від мого імені 
козацьких потуг із Варшави, є наглим порушенням трак
татів про невтручання в наші справи! — вистогнав геть
ман із останніх сил обур свій поведінкою і роллю царату 
в українських справах.

Другого дня Богдан відмовився прийняти московських 
послів, хоч і почув себе краще, а звелів через Виговського 
спішно зібрати старшину : полковників, сотників, міщан, 
козаків Ждановича та місцевого регіменту в Чигирині, 
а коли ближчі були вже на радному майдані перед пала
цом, звелів винести себе на марах на майданчик замку, 
перед натовп і, підведений здвобіч, сидячи, подякував 
козацтву «і притомному, і відсутньому, як і міщанам, 
рукомесникам та селянам-рольникам» за звільнення 
України від Польщі, за тридцять чотири звитяжні пере
моги в боях з ворогами і, нарешті, відчувши наплив 
слабості, звернувся — по чималій мовчанці і мертвій 
тиші тлумища — до натовпу, в якому були і козаки-су- 
ировідці послів та Гнат Турлюн.

— Кого хоче послольство собі гетьманом мати?.. 
Кого хочете мати собі за гетьмана? — повторив він, 
а потім те повторили інші аж у місті вже в кілька 
голосів.

— Ю-р-і-я-а! Ю-р-і-я-а! Єв-ра-ха-а! Ге-ор-га-а во- 
ли-мо-о-о! — знялося і попливло невпопад у відповідь 
зусібіч.— Ге-ор-га-а-а! Ю-рі-я-а-а!
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Як все знову німо завмерло на майдані, хтось назвав 
Виговського, Богуна, Золотаренка,, Сомка, за яких також 
пролунало кілька голосів.

— Сина-а-а! Ю-рі-я-а-а! Євраха волимо-о-о! — за
глушились поодинокі голоси новою хвилею.

— Бутишо тому, хоч він і отрок немічний ще! — пере
хрестив себе Хмельницький,, схилившись від слабості.— 
Отрок він немічний ще! — повторив він кілька разів, 
хрестячись і слухаючи, як те повторюють у натовпі.

— Ю-рі-я-а-а! — донеслося до нього і стихло. Запа
нувала мертва тиша.

— Хай буде воля ваша-а-а! До-по-ма-гай-те-е йому-у-у 
всі-i-L!.. Тримайтеся єдно-еті~і!.. Про-стіть!..— підняв 
гетьман руку догори.— Іду-у до-о Бога-га-а-а-а!,.. Со- 
рат-ців!..— ще надривно? проказав він, як мари, колишу
чись, попливли у замок~иад ац...

Гнат Турлюн зі своїми козаками був у Чигирині, коли 
ще раз оеоборований і причащений гетьман вмер під 
траурні дзвони костьолу і всіх церков і в Чигирині, і на
віть в околишніх селах та Суботові. Плакав люд під 
оті дзвони три доби, поки й поховали з процесією', що 
тяглася від Чигирина до Єуботова неперервним ланцю
гом. Плакали і ті навіть, хто за життя проклинав його 
чи не любив, хто ще недавно бажав йому смерті, і лише 
посланці і посли дворів, як у гарячці, цілоденно радилися, 
торгувалися, виважували, виробляли подальшу поведінку 
і орієнтації, направлені на фактичне знищення України 
пошматуванням...

По-різному запам’ятався образ покійного гетьмана 
пана Богдана при його прощанні зі сполеченством — 
чигиринцями і прибульцями-послам^ та гостями, коза
ками, духовенством, ченцями, півчими, черницями Діво
чого і Мотрониного монастирів, підлітками. Гетьманові 
слова були повторені через сповісників, і покликачів аж 
на Закутках та Околиці, на Замковій горі, на Мосту, 
Загреблі, Замості, Залуці,. Загір’ї.

Усім, хто був на майдані, коші мари, в яких сидів геть
ман, височіли на тлі замку, огрому Камінної гори та шпи
лю Байдиної каланчі під хмарищами мирного голубаве- 
літнього неба, було над чим задуматись. Хай і різну, все 
ж добру лишав по собі згадку пан Богдан в сполеченстві.

— Нема батька нашого,— проказували люди в гутір- 
ках, скрушно хитаючи головами.— Дійсно, мав рацію 
гетьман Богдан, коли говорив, що краще дурний порядок, 
аніж розумний бездорядок,— почали ремствувати навіть
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старшини.— Що ж тепер жде нас при тому в’юноші 
Юрасеві? — питали русини, що лишилися під Польщею, 
Литвою, в ординсько-турецьких полонах та аж у Сло
бідській Україні.— Єдина надія тепер на Бога,— запев
няли досвідченіші й мудріші.

Після поховання тіла покійника, неподалік від його 
усипальниці в Суботові зібралася по поминальному обіді 
в саду місцева генеральна старшина на Малу раду, де 
у вузькому колі було потверджено Юрія Хмельницького 
гетьманом, але з призначенням до нього, шістнадцяти
літнього, опікунів-кураторів в особах генерального обоз
ного Павла Носача та генерального судді Григора 
Лісницького. Тут же генеральний писар, «зважаючи 
на околишні сукцеси», виговорив собі тимчасове-провізо- 
ричне, до повноліття Юрася-Євраха, право брати із со
бою в походи, на війну гетьманські клейноди з булавою 
та зватися наказним гетьманом на три роки, поки Юрась, 
як вирішено тепер, доучуватиметься в Києво-Могилян- 
ському колегіумі на кошт гетьманського регіменту.

Тривала Мала рада аж до півночі, і фактичним, хоча 
й наказним, гетьманом України став генеральний писар 
Іван Виговський. Не підготував покійник-гетьман собі 
заміни надійної, певної, стійкої і несхибної, отож стало 
на тому вирішенні, бо ті, що пнулися до влади, нікого, 
крім себе, не задовольняли. А ті, що задовольняли б люд 
і державу, не підходили генеральній старшині і не були 
обізнаними з роковими подіями в Чигирині. До тих, що 
пнулися, належали Яким Сомко, Мартин Пушкар, Павло 
Тетеря і Василь Золотаренко, смертельно хворий 
по отруєнні. До тих, які не пнулися, але задовольнили б 
сірому і, напевно, зберегли б державу не лише в цілості, 
а й у розширі її на всіх русинських землях, належали 
Іван Богун, Філон Гаркуша, Петро Дорошенко, Іван Сір
ко і Семен Височан.

Про Івана Сірка найбільше було мови на Малій раді, 
бо «він би об’єднав і Слобожанщину, і Запороги, і всю 
волость, як ніхто із решти», а головне — «не зблизився б 
із ордою, турчинами, московитами і ляхами». Проте 
державні і поспольні інтереси не переважили особистих 
і генеральних, отож сталося інакше.

Клейноди, як і гетьманську булаву, з якою супроводи
ли покійника, бунчужні повернули в замок-палац, і вже 
наступного дня в палаці, в присутності Юрася-Євраха 
старшини проказали скрибам протокол-обряд, підписали 
його, скріпили сургучевою печаткою «панствовою»
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і положили у касу скарбну, видавши взамін наказному 
Іванові Виговському, за згодою опікунів, мільйон карбо
ванців «кошту на поточні видатки».

Гнатові Турлюнові додалося розпачу, як до Чигирина 
неждано-негадано прикотив у берлині за заступництвом 
сам митрополит Київський і Галицький Діонісій Балабан, 
бо ніби набрідцями-восводами московськими Василем 
Шереметєвим та Борисом Трубецьким був осквернений, 
«не допіру сам особно, а й обительно та паственно». Він
ничани навіть зуміли причаститися в нього в Соборо- 
Успенській голубостіиній церкві, як і багато інших 
прихожан, на вдоволення архієрея собору Йосипа 
Тукальського. А Гнат Турлюн, як сотник, крім того, 
домігся ще й розмови сам на сам з митрополитом, 
пославшись на Богуна, Сірка, Безпалого та Гаркушу. 
Тривалою була їхня розмова, бо митрополита цікавили 
креси, поселення і стани, наявність святих обителей 
і духовників у них. Розмова так затяглася, що аж ієрарх 
Йосип дивувався. Сподобався Діонісію сотник смирен
ністю, вмінням небагато говорити, а головне — слухати 
та запам’ятовувати почуте.

— Передай, витязю-сину во Христі, святим оборонцям 
і кресів, і народу, і віри нашої,— говорив напучливо 
Балабан,— що мені, пастиреві Гетьманщини, єретики 
і богохульці, воєводи Бориско і Василько, звеліли не 
повертатися до святих русиноматірних обителей Києва, 
в свою паству, а мешкати в Чигирині, в голові гетьман
ського регіменту, яко на вигнанні якому.

Сльози в очах митрополита довели Турлюна до відчаю, 
якого він досі не знав і про який не здогадувався. Гнат 
навіть подумав, що по путі у Вінницю заскочить у Київ 
і викраде або знищить насильників.

— Такий же замтузний єретик та владолюбець і отой 
царський прихлібця, єдиносвятий єдиносвятої церкви, 
самозваний владика,— продовжував Діонісій, витерши 
хустинкою очі,— і патріарх Московський Микита-Никон. 
Бо це він змусив воєвод вдатися до моєї висилки і, за по
велінням царя, висвятив без згоди Константинопольсько
го патріарха на моє святе місце якогось послушного йому 
ніжинського протоієрея, прости, Боже, Максима. Друге 
літо вже Никон через воєвод бездомовно трактатами 
налюднює своїми богохульними розстригами святі мона- 
ші обителі, ошлюблює і їх, і стрільців, чи різних юроди
вих калік, та волощог-душогубів московитських з нашими 
бідними вдовами, дівицями і навіть схимницями,—
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взяв Балабан у руки хреста, що висів на ланцюжку- 
гайтані,— створюючи тим гріховне вивідство, розбрат 
і єресь у наших обителях серед схимної братії. А як ді
знався про смерть Богданову, у зайнятій гвалтом нашій 
церкві відкрив свою службу Божу, ніби для стрільців, 
і поставив свого протопопа поза моїм благословенням, 
на кшталт отих єретиків ляських. Важливо, що ляського 
кляштору для свого гріховодства не зачепив, а вибрав 
православну церкву. їхнє православіє і єдиновір’я, сину, 
ренегатське і відступне ще з тоді, як Московський митро
полит І сидор на Флорентійському соборі підписав оте 
гріховне об’єднання католицької і православної церков,— 
примовк, задумавшись, аж Гнатові незручно стало.— 
Покійний гетьман, пан Богдан, немалою виною тому, що 
наша церква стала жити в гонінні, бо скільки йому не 
говорили і покійний Йосип Тризна, і Сильвестр Косов, 
і я берегти святу віру і рідну церкву, як і Київ, пуще 
власного ока, він те ігнорував, а вкінець ще ледь не віддав 
і її, як поспольство та козацтво, в московську кормигу,— 
ніби напутствував митрополит сотника.— Знай, сину, 
і передай і Богу нові, і Сіркові, і Гаркуші,— не назвав він 
Безпалого,— що свята церква молить їх о помочі у граді 
Києві проти воєвод-нахрапців і зайд-нашедців,— при
мовк він, відкривши лице.— Свята Київська церква і її 
клір вважає Сірка героєм-лицарем, що став ним не із-за 
власного горя, як чимало інших європейців, а із-за горя 
свого рідного народу, його непоступливість «особним» 
вигодам є шляхетна, як нічия в нас,— здивував сотника 
Балабан, не назвавши і Богуна.

— Перекажу, ваше преосвященство, все — не тільки 
по обов’язку, а й по сумлінню, хоч не ручуся, що зможуть 
допомогти названі вами полковники церкві тепер, коли 
їхнє становисько може змінитися на гірше,— відповів 
щиро Гнат Турлюн.

— Не обділив тебе Бог розумом, сотнику, це тішить 
мене, а допомога їхня, як і твоя, завжди Божій церкві 
і вірі вчасна буде. Бо віра Никонова — анцихристова, 
і проти неї не лише мого життя не вистачить, а й твого, 
хай воно буде в тебе довгим і послуговуючим люду рід
ному та краєві! Немає, сину, ціни, яка була б надмірно 
великою в захисті народу, його віри, церкви і землі. Це 
добре розумів покійний Сагайдачний і преподобний наш 
пастир Петро Могила, це розуміли і Тризна та Косов,— 
виважував він слова.— Московське молоде православіє 

, із дня його охрещення не на людське мірило шите, а на
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диявольське, небоже, а смерть нашої прадавньої віри 
і церкви, до якої перекинчики неминуче дійдуть у спаї 
з московською, рівна смерті народу нашого Г Передай 
мої слова, сину, твоїм зверхникам! Слава Отцю, і Сину, 
і Святому Духу! — перехрестив Балабан на прощання 
і Турлюна.

Запам’ятав сотник намову митрополита Діонісія Бала
бана, але поряд з приємністю від довіри йому та уваги 
до нього, високосаиовника, появилося і гризотне відкрить 
тя. Дізнався він та запам’ятав, що в полеміці і навіть 
відчайдушній сварці митрополита Балабана із воєводою 
була в додаток ще й така подія. Стрільці воєводи, ніби 
за згодою святих отців і протоігуменів Києва, Чернігова, 
Новгорода- Сіверського, Переяслава та іних міст та за 
наказом Никона, вилучили багато в дорогих окладах 
староруських ікон та іншого давнього, реліквійного цер
ковного інвентаря і відпровадили в Москву і Суздаль 
«для його сохранного збереження»...

У відповідь на обурення київського служителя цими 
свавільствами воєвода сказав: «Ці давньоруські речі 
й святині є не лише набутками вашої метрополії, а й на
шої патріархії, іних тепер наших єпархій. Отож їм буде 
безпечніше в нас, оскільки вам їх оружно захистити не
сила» .— «І це початок грабунку нашого народу і в духов
ності»,— запевнив Балабан сотника.

В той час, як потуги Ждановича, везучи в колимазі 
гетьмана Юрія Хмельницького і Балабана, вертали 
до Києва в надії якось виселити Шереметьку, а Гнат Тур- 
люн зі своїми десятьма козаками і польськими послами 
правився до Вінниці, Павло Тетеря разом із Федором 
Бутурліним та Семеном Михайловим повіз, за їхньою ж 
порадою, цареві-батюшці чолобитну від наказного геть
мана Івана Виговського. Наказний описував у ній події, 
які відбулися в Україні, запевняв царя і бояр у вірності, 
просив вивести регімент стрільців із Києва, не втручати
ся по домові в Переяславі в справи церкви і врешті одно
разово уклінно просив про передачу йому маєтків помер
лого тестя, колишнього новогрудського каштеляна Богда
на Статкевича, а братові своєму Василеві-Костянти- 
нові — маєтків і добр його тестя Мещеріна, «захоплених 
гвалтом паном воєводою Трубецьким...»

У Москві вияснилося, що царський уряд доручив перед 
цим князю Трубецькому «відвласнити» в Україні майно 
тестів двох братів Виговських «як царську милість» та 
ще одноразово зібрати «царській казні прибутки-датки
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із усіх станів сполечних» при відрахунку з них через 
дворянина Протасова грошового кошту на шістдесят 
тисяч козацького війська. Вияснилося і те, що цар напра
вив стольника Кикіна в Чигирин на Вальну раду, бо рі
шення Малої цар не міг потвердити «як неправомочної».

Приїздцям стало зрозуміло, що цар нікого із генераль
них не визнає як чільців у Гетьманщині і навмисне затя
гує те визнання на пізніше, хоч протиставити себе «валь- 
ності» не хоче, найпаче до кінця перетрактовок з поль
ськими посланцями. Приїздцям відкрилося й інше: в Мос
кву прибули також підготовлені Бутурліним та Михайло- 
вим за дарчими грамотами на маєтності новий військовий 
суддя, обраний Малою радою, Самійло Богданович і знову 
відновлений у своєму ранзі миргородський полковник 
Григор Лісницький.

Поталанило в Москві чолобитникам. Не шкодував цар 
не своїх маетностей, щедро обдарував прибульців, але 
за Київську церкву і невтручання до неї та за вивід із 
Києва полку стрільців поговорити Тетері не пощастило. 
Забув і цар про згадку за них у чолобитній наказного 
Виговського, давши зрозуміти Павлові Тетері, що ста
ранних у збиранні «царських датків» і поповненні ними 
казни він не забуде відмітити щедрими жалуваннями.

— А вас уклінно просимо, ваша царська високість,— 
наполягав перед царем від імені решти Тетеря,— не 
розголошувати поки що про ваші щедрі грамоти, бо коза
ки і сіроми посполиті заворохобляться та поб’ють нас 
усіх до ноги...

— А ще просимо жалувати,— в поміч Тетері додав 
Лісницький,— на полкового осавулу по чотириста золо
тих грошів, на військових осавулів — по двісті, на сотни
ків — по сто і на козаків, купців та сіром-служок і джур 
всіляких — по тридцять золотих і просимо, хай те буде 
при вашому високому дворі для нас усталеним і певним.

— Бути по тому віднині!— запевнив прохачів цар, 
уже побачивши можливість з допомогою жалуваних 
грамот відбирати безліччю податків у трудового поспо- 
льства і іншого сполеченства кошти і на утримок козаків, 
і на видання приїздцям гольду, і на поповнення казни...

Не відали тоді козацькі старшини, що колишній геть
манів джура Демко Лисовець, як повідомив ієрей Гнат 
Шульга із Сучави, не пропав безслідно, а був підступно 
задушений служкою московського посла Акиновим і по
хований уже «розтлінним» під Яссами. Задушили його 
за те, що він підписав домови зі свеями, не порадившись
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із царським посланцем. Не знали «жалобники» й того, 
що на четвертий день по оцих бесідах і траурних поми
наннях буде під Биховим забитий у лісі наказний Ча- 
уського полку, славний Філон Гаркуша зі своїм коза
цьким супроводом. Пошестю - мором стали таємні отру
єння, убивства престижних чільців в Україні — і на за
ході, і на сході!..
- Сумували з приводу того, що сталося, в Слобожанщині 
та особливо на Січі. Запорожці самовизначення Вигов- 
ського наказним без їхнього благословення і упоминати 
не хотіли. Вони і абсолютизм гетьмана Богдана ледве 
дотерпіли, від Виговського цього і допустити не могли. 
Обійдене у виборах гетьмана Запорожжя відкрито об'я
вило і Юрія, і Виговського, і обох опікунів отрока Євраха 
самочинцями. Підігрівали ті рішенці в Коші поновлений 
полковником у Полтаві Мартин Пушкар, новгород-сівер- 
ський наказний полковник, а насправді сотник Іван Бо
гун-Борсук і ніжинський полковник, наказний гетьман 
північних полків Василь Золотаренко не без впливу царя 
і бояр.

Через незгоди серед генеральної старшини та супліки 
цареві наказний гетьман Виговський опинився на розпе
ченій історичній пательні, яка підігрівалася зусібіч на 
користь,,в першу чергу, навколишніх «орлоносних»- дер
жавців, викликаючи розбрат у обезболеному краї. Не 
заздрили Виговському мудрі і спокійні до владарювання 
старшини, бо розумілися на його становищі, але, обійдені 
у виборах, що були досі традицією народу, мов ошельмо
вані, вони і не співчували йому. Сталося так, що державні 
інтереси України уступили місце особистим або групо
вим, чварним. Чимало старшин, заразившись маетностя
ми, нацьковані боярами, стали думати про свої власні, 
шкурні становиська і гаразди, пішли навіть на сіяння 
в краї безладу, пліток, намов, ворохобства.

Смерть Хмельницького, якої так довго чекали всі висо
кі двори сусідів і деякі несусіди, нарешті привела їх до 
бажаного різночинного діяння, бо допустила не лише 
у військові та посвюльні, а й у церковні справи пліткар- 
ство, гешефство, облудство, баришництво та фарисей
ство брудноуетих, злоязиких і нечистих на руку ділків, 
обіцяючи можливі вигоди і реванші в перспективах за
гарбницьких зачинань. Мисляче українське поспольство 
виснажилося, децентралізувалося, розладналося і роз- 
поляризувалося. Одні бачили майбутнє народу в спілку
ванні із одновірцями-московитами, інші — по ослабленні
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Польщі і її теперішнім людяним обітницям — у федера
ції з нею і Литвою, як з рівними частинами в Жечі По
сполитій, треті' —  в сув’язі України з ординським хан
ством під Туреччиною, четверті — зі Швецією, Трансіль
ванією, і  лише п’яті, як Богун і  Сірко, не хотіли і чути 
про якесь спілкування, а не те що підданство.

Самовпевненість, необдумані кроки і заходи, часто 
зухвала сліпота і дочасне захоплення'маетностями на
казного гетьмана Івана Виговського, інших чільців, від
сутність лицарства поряд з непогамовною жадобою до 
влади чи наявність байдужості до неї при надмірній воле
любності* поглиблювали розлад посполветва і старшин, 
приводячи до загострення' суперечностей, розпікання 
пристрастей козаків і сіром посполитих, породжували 
зневіру вже і серед духовенства.

Особливо це відчули безпосередньо на собі неприми
ренні в стосунках із Вигов ським та його дііями Богун 
і Сірко, бо десь за тижнів три по приїзді із Чигирина їм 
обом як сніг на голову впав віц-наказ гетьмана підпоряд
кувати всі помежні козацькі потуги під загальне регімен- 
тарство полковника Юрія Немирича, який, передавши 
свій Чернігівський полк Василеві-Костянтинові Вигов- 
ському, прибув до Вінниці негадано-неждано. За тим 
віцем Богун і Сірко всі вінницько-кальницькі шанці, 
застави, бекети, міста, замки, села, присілки, що розтяг- 
лися на сотні верств, мали підпорядкувати могилівському 
полковникові Уласові Немирі, ново-кальницькому пол
ковникові Павлові Тетері та уманському полковникові 
Михаю Ханенкові. Тут же говорилося, що Юрій Немирич 
зі старим регіментством над рештою одноразово пере
бирає під своє відання і всі сотенні та полкові потуги 
Філона Гаркуші.

Вивільненим таким робом полковникам на кресах, 
«славним звитяжцям», як писалося у віцеві, Богу нові 
і Сіркові «по акті здавчім» війська пропонувалося сліду
вати в Чигирин «для нових номінацій-призначень». Ніби 
нічого дивного не було в тому віцеві, бо подібні були 
вислані і іншим, проте Богун і Сірко сприйняли їх як 
прояви одного ланцюга підступності, в яку потрапило 
козацтво і духовенство в результаті Переяславських 
домов і наступної смерті гетьмана.

Отой віц наказного гетьмана Івана Виговського, як 
і таємні вбивства Демка Лисовця, а тепер Філона Гарку
ші, були громом і блискавкою у передноворічному серп
невому небі для щиро дбайливих і безкорисливих уболі
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вальників-звитяжців країни, а найпаче для Богуна і Сір
ка як виразників незалежі Гетьманщини. Сполеченство 
збурилося не лише в Уманщині, Брацлавщині, Вінниччи
ні, Поділлі, Поліссі, а й в  інших місцях, а кілька сотень 
Сіркових і Богунових козаків-охочекомонців зворохоби- 
лися і зголосилися іти частиною в Запороги, а частиною 
поки що в Чигирин, не бажаючи лишати наодинці своїх 
чільців в путі, за «новими призначеннями-номінаціями».

До Переяслава, лишивши Умань, Могилів, Брацлав, 
Кальник, Вінницю та сотню інших міст і залог, Богун, 
Безпалий, Сірко з Турлюном і Гуком та іншими, з полком 
слобожан під чільством Василя Татищі правилися разом.

Родинно, щиро та щедро прийняв у себе гостей бага
тий родак Хмельницького — переяславський полковник 
Яким Сомко, як давній приятель всім трьом. В Сомка був 
і його родич, ніжинський полковник Василь Золотаренко, 
брат Івана та Ганни, вдови гетьманової.

Отут, на вузькій родинній раді, знову затіялася між 
присутніми бесіда: говорили і сперечалися, передбачали 
і відгадували теперішнє та майбутнє — боляче, палко, 
гаряче і душевно. Та сходилися водностай лише в осуд
женні Виговського і його прибічників-старшин.

Найбільше гнітило всіх те, що в Гетьманщині запа
нували підступність, обман, ошуканство. Генеральний 
старшинський регімент рівнявся всіма присутніми з вер
тепом, а всі оті нахлинні вбивства і зникнення, як і смерть 
самого Богдана та чутка про висилку викраденого стріль
цями після суперечок із Бутурліним у Чигирині геть
манового зятя Івана Нечая з гетьманівною Онисею до 
Сибіру, насторожували, лякали, гнітили бесідників- 
дорадців. Додавала скорботи і поведінка воєвод Шере- 
метька, Бутурліна і Трубецького: першого — в Києві, 
що гвалтував митрополита Діонісія Балабана, другого — 
в Чигирині, а третього — в Трахтемирові, по захопленні 
старокозацької обителі, яку навіть ляхи рідко чіпали.

Радилися, вирішувавши, сперечалися увесь день і ніч 
і таки зійшлися на одному: написали і цареві, і Вигов- 
ському, і Шереметеву та Трубецькому погрозливі по
передження про недоторканність, згідно з домовою 
в Переяславі, і митрополії, і святих обителей повсюдно 
в Україні, а також зажадали пояснень, як і чому забитий 
Акиновим Демко Лисовець та ким — Філон Гаркуша, 
хоч Шереметев і пояснював усім, що те вчинили з обома 
ляхи!



Вони ж листовно спільно нагадали цареві, що за місяць 
до зникнення, при новому стародубському полковникові 
Трохимові Тарасенкові, полковник Гаркуша мав сутичку 
в Дебрянську із воєводою і князем Трубецьким, коли 
той намагався, крім Дебрянська, Ковельська та пожизд- 
ринських Ко-Лугів, поставити стрільців ще і в Стародубі 
і був Гаркушею та Тарасенком збройно видворений, 
як порушник Переяславського трактату, а Онисії Хмель- 
никівни чоловік Іван Нечай за те князем-воєводою 
таємно викрадений і засланий до Сибіру...

Коли листи було відпроваджено через посильних вину
ватцям, полеміка знову розпалилася, бо прийшла із Сом- 
ковим розвідником туруса-вістка, що Виговський збирає 
в Корсуні Вальну раду в погоді з царськими посланцями, 
а відтак стало зрозуміло, що наказний гетьман Немира 
ні Богуна, ні Сірка, ні Безпалого навмисне не запросив 
на неї і відіслав усіх трьох до Чигирина.

Отож було вирішено Богунові і Безпалому лишатися 
зі своїми кількома сотнями при Переяславському полку, 
а Сіркові, як і сам того бажав, правитися спішно в Січ 
з Турлюновими та Туковими козаками й Сомковими доб- 
рохітцями, щоб оволодіти, при можливості, січовим това
риством, мирно відсторонивши від регіментства і Федора 
Лютая, і Павла Гомона, і Іваненка-Величка, і Брюха, 
і навіть самого кошового Дем’яна Барабаша та його 
брата — січового скриба Якова.

Було про що думати трьом чільцям у Сомка, бо заход
жувалося мати справу не з магнатами ляськими, а з боя
рами і царем, які під будь-якими призвідствами порушу
вали домови, обвинувачуючи в недотриманні їх козаками, 
а старшин нацьковуючи один на других, когось жалуючи, 
а когось охаюючи. Вміли те робити царські холопи, а ще 
при розбраті, що розпалився при Виговському.

На подив Сіркові, і Богун майже ішов на те, керуючись 
мстивою злобою до Виговського, а не турботами за спо- 
леченство. Сомко і Золотаренко навіть почали неосудливо 
обговорювати царські «жалувані» грамоти на маєтності, 
змусивши Сірка бути аж невдячним до гостинного гос
подаря та давнього приятеля.

Та причиною Сіркової нечемності було ще й те, що 
в усіх розмовах-радах у Сомка чомусь був присутній 
і навіть брав участь як рівний, а іноді і як зверхник, 
запально ворожий до митрополита Діонісія Балабана 
Переяславський протоієрей Григорій... Отже, з тим і їхав 
Сірко від Сомка, оминувши Чигирин.
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Великолузькі села, присілки, острівні зимівники та 
й найменші горби між плавнями, заплавами і між за
зубринами за десятиліття від першої появи тут діда 
Вустима Капули та поселення втікачів Петра і Кате
рини, Анджея і Галі, Яцька і Оксани Притул стали 
великими, розкиданими мальовничо на всьому тутеш
ньому обширі муравшцами-поселенцями, з сіножатями 
і пасовиськами, царинами і полями рольними, з доброт
ними білосніжними хатами і колибами, огородженими 
обійстями-дворами, а в них — оборами і стайнями, за
городами і кошарами, садками і городами, цибатими 
журавлями над криницями і чотири- чи шестикрилими 
млинами та бекетами на горбищах...

Олюднився, ошатнився за роки закуток-край заздріс
ними етатками-добрами та гараздами так, що, будь 
Капула досі живий, нізащо б не пізнав його, як не 
взнають і перші прибульці — Прихідьки. Озвичаїлися 
в ньому і «сполечно-вспольні» прокозацькі порядки, 
стосунки, відношення між людьми і з виборними, віце- 
вими владцями у радах-урядах та причетною до них 
сусідньою Січчю, якій вони, оті викітці, осадці, займан
ці, вспольні, сяберники, кревняки, однохлібці, родосідці, 
совокупці, наділці, супрягачі, вспольно і доброхітно, 
за домовою-поміркуванням, ще коли Іван Сірко вперше 
став кошовим у передхмельниччину, стали платити 
щорічну «датку на товариство за чатування» всіх пос- 
польців Великого Лугу від нападів ординців і за «всі
лякі навчительства-вишколи отроків у школі...» Так те 
і не мінялося, добре започавшись Сірком і війтом Сли- 
маченком.

Іван Сірко, об’їхавши та оглянувши і Великий Луг, 
і околи, ховаюта і від батька, і від матерів, і від по
селян розпач і безпорадну безвихідь, яснішав і світлі
шав на чолі, аж диву давався, спостерігаючи нові засе
лення, осідки та кутки, що обсіли навіть найменші, 
здавалося, недоступні «непридатки»-суходоли, деякі 
стали зимівшіками заможних козаків з наймитами-сі
ромами, підсусідками — у тих же Гомонів, Барабашів, 
Лютаїв, Брюховецьких, Іваненків-Величків, Щербанів, 
Курилів, Рогів-Жданів.

А зграї веселої, дужої, різноликої, гамірної і гомінкої 
дітвори на вигонах у недільний день, барви ошатненого 
отроччя-молоді на майданах та вабливих, ніби рястами
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уквітчаних калин, горобин, не знати й коли завезених 
кимось дичок-груш, осик, вільх і беріз серед моря сірих 
очеретяних хащ і світлосвічадних вод, що, мов ліки, 
тамували і його розпач, і віддалену вже образу Вигов- 
ського, і визивно-викличне та нагле поводження прото
ієрея Григора та навіть несподівану поведінку Богуна. 
Чарували і цибаті журавлі біля криниць, бузьки-лелеки 
на дахах і деревах, повсюдні бекети із смоляними 
діжками та чатовими, що вселяли певність і спокій 
всякому дійшлому сюди...

Гостювання не стало гостюванням,, спочинок — спо
чинком по приїзді із Січі в Капулівку, як надіявся 
Сірко, бо місця собі не знаходив коло обох матерів, 
а особливо коло батька, який тепер був недужим ще й від 
«вшіляких новин», якими із усіх своїх останніх сил 
надзвичайно цікавився. Дмитро б ще, може, і кріпився 
якось, але ж у нього, як і у всіх розволосених, не було 
тепер сили від болю навіть перейти подвір'я.

Перепочинок, коли можна так назвати, Іван Сірко 
мав лише в перший тиждень по приїзді, бо зумів по
бувати разом із Архипком і в селі та навколо, і на 
цвинтарі, який чимало розрісся «усопшими», тепер су
сідами Вустима Канули — зачинателя села. Ото і всього 
перепочинку було, як не вважати одного-двох попут- 
ніх заїздів із цікавості до шинків-корчем,. відвідин 
великого роду Притул: Петра і Катерини, Анджея і Галі 
та Яцька і Оксани, що жили поряд з обійстям матері 
Домни в кутку, названому на їхню честь односель
цями Притулівкою.

Рід Притул, тепер і дорідний, і заможний, особливо 
виділявся виводками більших, менших та геть малих 
здорових і на диво вродливих дітей. Не лінилися моло
диці-Приту лихи, ніби змагаючись між собою, приводили 
чоловікам майже щороку по опецькові, не лише не 
марніючи з того і не старіючи, а нівроку, чи не кращаю
чи та молодіючи у чималих господарствах, таруваннях 
і в обійсті, і в полі, і в городі та на ринку, де тримали 
вспольну ятку і торгували і збіжжям, і крамом, і горо
диною та всіляким добром — маслом, молоком, олією, 
прядивом і полотнами та ряднами...

Добротна, поставлена ще дідом Капу лою, а потім 
розбудована війтом Слимаченком хата вдови Домни 
Слимачихи, в якій спочивав Сірко на мовчазну зазд
рість і осмуту оеирочених Дмитра та ївги, по якомусь 
часі стала другою «збірнею» в селі для сходок чільців
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та й нечільців-капулівчан, сусідніх ближчих і дальших 
хуторян, ушкалчан, покровчан, перевізнобалчан, осілко- 
грушівців чи й різних приїздців із Січі та інших місць...

Велшшй Луг із усіма отими поселеннями, як і Січ 
в Зозулиному Яру, хоч і були віддаленими, незалеж
ними козаїцькими республіками, загнаними ворогами 
в болотно-рукавне забісся, але жили — та ще й як! — 
подіями і долями всієї Гетьманщини, Слобожанщини 
і навіть незвільненжх русинів під Польщею та Литвою...

Події в країні так розігналися і побігли, так заспі
шили й заграли «иохмелівщиною» та забродили, мов 
на дріжджах, що ніхто із живих, окрім лихварів та 
збуйщв, не лишався байдужим до них, бурхливих d бу
ремних, ©страшливих і обнадійливих...

Майже одразу то Сірковому від’їзді із Січі до матері 
та батька «на спочин», Запорозький Шш, не визнавши 
на своїй Вальній раді самозванця Івана Виговського 
чесним чільником, обрав на гетьмана України прибу
лого на Січ полтавського полковника одноокого Мартина 
Пушкаря, а  той — на радощах! — ні сіло ні впало звер
нувся аж до царя і за  потвердженням у «всправедлив- 
леному регіментарстві», і з доносом на Виговського, 
який нібито хоче відірвати від царя Україну і  «передати 
її знову ляхам»...

Через своїх посланців Пушкар, Матвій та Яків Бара
бани у  приятельській спілці, як© кошовий, обозний 
та шісар-скриб Січі, просили царя подати їм оружну 
поміч стрільцями проти «супостата, авдщхриста, христо
продавця та самозванця » Виговського,, «як лише дозво
лять шляхи т а  засніжені гостинці». Передбачливими 
були вони ш своїх діях, вчасно підкинули в царсько- 
боярські руки свою козирну карту, якої так недо
ставало якраз в (отій загарбницькій, махінаторській 
колоді...

Того року спішно наблизилася холодна зима, і цар та 
бояри, використавши оте «як лише дозволять», затри
мавши в мороці Пушкаревих посланці®, спішно вислали 
по бездоріжжю в Чигирин свого стрілецького голову, 
вже відомого Артамона М атшєвого-Матвєєва та дяка 
Порфира Олив’янника-Оливжнникова з уклінно-друж
нім проханням до Вшювського і його генеральних стар
шин послати до свеїв гетьманське посольство і умовити 
дружнього короля Карда-Густава та його регентшу ма
тір Христину підписати з Москвою трактат про мир, 
звичайно, не згадавши «наказному самовиборцеві» ні
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про донос на нього Пушкаревих та Барабашевих при- 
їздців, ні того, чим загрожувала царатові відмова від 
«підданства і дружби» України-Малорусії...

Та чимало навчений ще гетьманом Богданом в сто
сунках із царатом, Виговський, чи відаючи про доноси, 
чи здогадуючись про них, не дрімав: по-перше, негайно 
і радо, при московських приїздцях вислав гетьманське 
посольство в Стокгольм з переказом, щоб свеї не надія
лися більше на козаків, а мирилися із царем, по-друге, 
постарався запевнити царя, що він, Виговський, «особ- 
не» вірний цареві яко володарю Всея Русії і просить 
затвердити його на змушене трирічне гетьманство «до 
повноліття отрока Юрія», а щоб цар не сумнівався 
в його, Виговського, вірності, радив негайно прислати 
«своїх високих комісарів для повсюдного перепису «всьо
го сполеченства» і його «оподаткування в Україні» 
і, по-трете, уже зовсім козирне, уклінно прохав царя 
і бояр ввести своїх воєвод хоч і в усі міста Гетьман
щини! Це був не золотник, не лот, не пуд, а брила, кинута 
«самозванцем» на шальку, хоч вона і обмовляла не до
пускати воєвод і никоніан «у богопрестольний Київ»!

Цар, його камарилья і навіть Богом посланий Олек
сієві Никон вирячили з дива та радості очі, коли Юрій 
Міневич, осавула, та Юхим Коробка, сотник, привезли 
оте в Москву. їм відібрало мову і тямок! Як же, 
покійний гетьман навіть слухати про таке не хотів 
і всіляко затримував під ста призвідствами так похітно 
бажаний цареві та царятам повсюдний перепис! А цей 
«самозваний наказний» не лише дозволяє — просить! 
Боже милостивий, це ж обіцяє чималі податки і при
бутки від набагато заможнішого від московитів укра
їнського поспольства!

Правда, милістю Божою Никонові не подобалося оте: 
«з недопуском до Києва», але цар запевнив його, що, 
при «острожном стоянии войск во всех иных!», град 
той нікуди не дінеться.

Радість, торжество засліпили очі навіть Божою ми
лістю цареві і змусили його спішно визнати «само
званця» Виговського, «яко законного гетьмана», навіть 
забувши згадати при тому «отрока Юрася».

Ще за життя Хмельницького царський двір без згоди 
гетьмана пробував, хоч і обережно, ввести своїх воєвод, 
крім Києва, в Чернігів, Переяслав, Ніжин та інші міста, 
але спротив місцевих сотників і полковників, що спира
лися на Переяславські трактати, а найпаче рядового
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козацтва та посполыюго люду, був такий рішучий і одно
стайний, а у випадку із Гаркушею в Лоєві, із Тарасен- 
ком у Стародубі, з Левенцем у Полтаві — навіть зброй
ний, що цар мусив відкласти ту затію.

Відбувалося те недавно, переносилося боляче, і ось 
тепер з'явилася жадана можливість започати бажане 
самим Виговським. Це така несподіванка, що коли б не 
сувора зима надворі, то цар і дня не чекав би. Адже 
втрачався час, а сказано ж: куй залізо, поки гаряче! 
Отож Пушкареві і Виговського посли-компанійці були 
завбачливо затримані в Москві при щедрім та розкіш
нім утримку під приводом бездоріжжя, а в Чигирин 
спішно було відпроваджено боярина і думного дворянина 
Богдана Хитрого, який добре знав українську і польську 
мови і вже писався Хитрово для прийняття присяги 
від Виговського та генеральної старшини, а насправді — 
для вивідання становища на місці.

Все пішло б, як по писаному, але Богдан Хитрово, 
напившись до чортиків при трапунку з присягою, роз
базікався так, що присутні генеральні старшини зані
міли від його мови.

«Ми будемо доброзичливі і гостинні до вас, генераль
них,— запевнив,— доки і ви слухатиметеся нас, яко 
холопи цареві, віритимете нам і нашим глаголам, яко 
писанію Божому, мислитимете, яко ми мислимо, і зве
лимо вам утримувати нас отак же гостинно та щедро, 
як оце ви мене тепер почтуєте, а сірому свою зрівняєте 
і в гараздах, і в покорі з нашою. Коли ж ні, як отой 
паскудний миргородський полковник, і наказний гетьман 
Григор Лісницький, що хвалиться опікунством,— по- 
грозився боярин кулаком Виговському,— коли станете 
негостинними, нещирими, нещедрими, неслухняними 
та ворохобними, то конче зробитеся нашими закля
тими і запеклими недругами і ворогами. А це змусить 
нас витоптати вас так, як витоптують підніжну траву 
косяки наших коней! Цей звичай, хай буде вам знано, 
незмінний до всіх,— продовжив Хитрово.— Тому по- 
братськи раджу вам не ставати цареві і нам, боярам, 
у супротив і завади, коли хочете лишитися живими на 
світі, бо будете всі там, де Гаркуша, і Лисовець, та 
шалений ваш Іван Нечай. А як же ви думали?! Ось 
ми укладемо унію із Польщею і Литвою, і тоді під 
скіпетром нашого батюшки-царя ви пізнаєте нас! Ха- 
ха-ха-а! Хо-хо-хсьхо-о!»— закінчив Хитрово реготом 
свою п’яну мову...
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Присутні, поклавши п'яного боярина на сон, пере
сварилися. Одні вважали, що мова Хитрово є погрозою 
царя всім старшинам, інші бачили в його словах лише 
порожнє, не варте уваги бахвальство, а треті — захо
вану, доброзичливу пересторогу. До останніх належав 
і сам Виговський, хоч і був собі на умі. Тепер не було 
сумніву в долі Гаркуші, Лисовця, Івана Нечая, Наума 
Дороша та багатьох інших. Як не сперечалися, а так 
ні до чого й не дійшли, хоч кожний із присутніх для 
себе і зробив висновок.

За два-три тижні і про погрозу Хитрово, і про не
двозначні натяки вивідці-стряпчого Дмитра Рогозіна, 
передані в Вужині сотникові Лук’янові Шпакові, отама
нові Власові Індику та війтові Аврамові Скорині, знала 
вся Україна.

Січовики і капулівчани майже щодень в морози при
ймали у себе «біглих» московитів і давали їм за зви
чаєм харч і притулок. Почувши про оті ніби вітрами 
та морозами принесені вісті, Домнину хату перестали 
полишати стурбовані подіями односельці.

Наказний сотник і отаман в селі Панько Книш, отець 
Прокіп Чечіль, війт Захар Мазур, суддя Ритор Квач 
та сільський скриб Прохір Лихолай тепер часто з Дом- 
ниної хати і обідати не ходили: або брали їжу з собою, 
або обходилися юшкою, яку Архипко, наловивши риби 
на промоїнах, варив їм під доглядом Сірка чи батька 
Дмитра.

Не дивно, що сходки були такими довгими, супереч
ливими і тарабанними, бо ж  і новини, що доходили 
у Січ і Великий Луг, були такими. Набирала сили нова 
війна за Україну і не лише «наказного» Виговського, 
а й чотирьох сусідніх держав. Не було дня в погоду 
і непогоду, щоб до Чигирина не прибував якийсь посла
нець з супроводом, не було і тижня, щоб не обміню
валися між собою трактуваннями високі сусідські дво
ри, і основою в обмінах, коли не прямо, то посередньо 
була Україна. Навіть майбутнє далеких миролюбивих 
свеїв прямо залежало від долі України... В Чигиринськім 
гетьманськім замку поселились знову напостійно посли 
чотирьох держав-сусідок...

Чільні вельможі у Варшаві і Вільні: Потоцький, Лю- 
бомирський, Чернецький, Сапега та  інші вирішили, як 
крайність, кинути від імені круля Яна-Казимира козир
ну карту, кінцево зрозумівши, що без неї Україна про
грана, а відтак і решта русинів не тепер, то в четвер
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буде звільнена. Русинів під Польщею і під Литвою 
та Туреччиною, в Молдові, Кілії й Добруджі, свідомих 
своєї єдності і рідності з русинами в Гетьманщині, 
Слобідській Україні чисельно тоді ще було майже стіль
ки, скільки істинних ляхів, литвинів і московитів разом! 
Де ж то можна було допустити їх до всебічного звіль
нення і об'єднання в державу?!

Виговському та генеральній старшині, як і Січі, маг
натські посланці привезли запевнення, що круль, сейм 
і чільні регіментарі та воєводи королівства Польщі та 
Литви, співчуваючи становиську в Україні та уболі
ваючи її долею в прийдешньому, в братській добро
зичливості пропонують «навічне становисько удільно- 
незалежного Великого князівства Русинського, рівного 
федерально польському і литовському із одноразовим 
урівнянням прав генеральних осіб, козацьких полков
ників і іних служців та канцеляристів з польськими 
і литовськими рангами аж до надання їм старосте, 
а генеральним сотникам, всіляким скрибам і кращим 
козакам — шляхетських та іних владних станів і воль
ностей, як і самому гетьманові — первосенаторське ре- 
гіментарство, однозначне в усьому із литовським геть
маном...»

Це послання було пострілом бомбарди навіть для за
кутків русинських, а не те що Гетьманщини. В Слобід
ській Україні цар Олексій об'явив нові пільги і для ви- 
кітців в Ко-Лугах, Козельську та інших місцях осідства, 
прикликані в Київ дяки були негайно відкликані в Сло
божанщину, а митрополит Київський і Галицький Діо- 
нісій Балабан — об’явлений недоторканною особою, як 
і всі соборно-церковні та монастирські обителі із мает
ностями під ним. Посланці, що мали організувати пе
репис поспольства для оподаткування, анулювались 
і відзивались, царські посли говорили лише українсько- 
русинською говіркою і обіцяли від імені царя «всім 
вірним Переяславському трактатові чільцям боярство, 
маєтності, царську милість і для спадкоємців... Торгів
цям більше не буде», обіцяли, «жодних митних ущем
лень»!.. Не залишились байдужими й інші сусіди. Хан 
відмінив похід орди в Україну! Султан дав їй обітницю 
свого покровительства...

Дійшло до капулівчан із Січі й те, що Пушкар зі 
своїми прибічниками, дізнавшись про оте все, та не 
дочекавшись своїх перших посланців від царя, зіткнув
шись під Прилуками із попередженим полковником Пет
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ром Дорошенком, вернувся в Полтаву і спішно послав 
до царя полтавського сотника Саву Яковенка із другим 
доносом, а цар із свитою, затримавши в себе і його, 
нагально направив у Чигирин друге посольство із бага
тим ясаком «для перевірки стану на місці* і Косагова — 
із щедрим «жалуванням» у Січ... А один із польських 
посланців, Зигмунд Пшилевський, проговорився в кон- 
фіденціальній розмові про те, що «Українське князівство 
буде в межах всіх русинських земель,— під Польщею, 
Литвою, де не були б вони!..»

Надворі тріщали рідкісні морози, лопала крига на 
руслі, а в Домниній хаті-збірні на сходці стояла спека, 
бо було про що говорити, перемелюючи та пересіваючи 
все навколишнє. Особливо тими новинами переймалися 
Дмитро Прихідько та Сірко, який неждано-негадано 
отримав привезеного якимось генеральним сотником аж 
у Капулівку листа від самото Виговського. В ньому 
писалося: «Милостивий пане і задний звитяжцю, пол
ковнику Сірку! Не знати нам, кажемо те під сумлін
ням, чому Ти виїхав із Вінниці увосень не в Чигирин, 
як ми пропонували, а у Великий Луг. Звичайно, Вели- 
колузьке Запорожжя — важливе місце в Гетьман
щині, бо воно перегородило орді Кучманську сакму 
через Берислав — Кизи-Кермен аж до Дністра, і Мурав- 
ську — з Перекопу аж за Самару. Хан, дізнавшись, 
де Ти перебуваєш, відмінив похід орди за ясиром 
у всі гетьманські землі! Та якою б не була при
чина поводження в Тебе, чуємо себе ув одвіті, бо по- 
невеж не зуміли довести Тобі наших дискретних ми
нулорічних таємниць, а відтак вигнали Тебе з відро
дженої Тобою Вінниччини... Ми, уряд гетьманський, 
для усправедливлень знаймуємо Тебе, полковнику, 
що полки Вінницько-Кальницькі, чи й іні які, як 
твоїй особі бажано, будуть без замешкаю» передані 
нами в Твоє осібне регіментарство. Уиоваєм, же Ти, 
милостивий пане, решпектуючм діла і чшшики, в наш 
край надійні лі, вернешся до служби військової і пан- 
ствової через Чигирин, а наші нестатечності і нецно- 
ти вибачиш!.. Отож чекаємо Твого вирішу по нашій 
упроші...

Гетьман України до повноліття отрока Юрія
рукою власною — Іван Виговськиё.

Дано в Чигирині, року божого 7166—1658, січня, 
16 дня».
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В Капулівці з приводу цього листа, писаного й не 
скрибами, а самим гетьманом «осібно», виникла сила- 
силенна всіляких розмов, відгадок, тлумачень, здогадів, 
роздумів, надто тоді, як гетьманів посланець, відмовив
шись затриматись, поїхав морозним пообідом назад 
до Чигирина з відповіддю Сірка. «Я недужий тепер, 
потребую відпочинку і прийняти шляхетних пропоз 
Твоїх, пане гетьмане, не маю можливості!.. Нестатеч
ності і нецноти я вибачив, бо не маю ні заздрості, ні 
поваги та жадливоеті до станів...

Великий Луг, Капулівка, рукою власною — Сірко...
Того ж року, 26 дня».

— Йому, хоч який він,— сказав один на один Сіркові 
Дмитро Прихідько про Виговського,— можна буде про
стити все уже хоч би за те, що, видно, зуміє, хоч і доро
гим коштом, вивести Гетьманщину на якесь рівніше 
місце,— нав’язував свою думку синові батько.— Не зва
жай на те, що домігся він собі влади самохопом, як 
кажеш, а братам, родині та свиті — маєтних станів 
ошуканням. Тимчасове те, сину, а земля і люд на ній — 
вічні, то хай маєтничають, а відтак — відстоюють край 
і люд свій! Так-так, сину, те буде оправдане і варте, 
як Бог дасть, і прощення, і підтримки,— обережно вби
вав слабий Дмитро в здорового сина дотеперішні обур 
і образу, аж той дивувався зміні в собі.— Тепер, гадаю, 
сину, недовіра нашого поспольства до захланних сусі
док мусить бути, зоднобіч, спаєм, а здругобіч — незмін
ним звичаєм, бо довіра домовам, віра в слова й запев
нення, бажання нашого поспольства мирно жити із усіма 
захланцями, а тепер уже із одновірцями досі оберта
лися в найбільші наші лиха, кінчаючись, як відаєш, 
незмінно облудом, ошуканням і підступним шельмуван
ням, які вже і ти на своїй власній шкурі не одиножди 
переніс. Хай усправедливленням буде доля отих велико
мучеників-чільців, що наклали життям,— довбичив він, 
хоч і обережно, але старанно.

Тим часом на початку лютого, по Стрітенню і перед 
М’ясопусною, прийшов Сіркові через Січ лист від 
воєводи Яна Собеського з Варшави. Лист, властиво, 
був від синів, а Собеський приклав лише короткий 
супровід до нього, який завдав і Сіркові, і Дмитрові 
та «сходцям» чимало утіхи й клопоту, привівши до 
роздумів та здогадок. А писалося в синівських листах 
на добротному папері, що їм у пана воєводи дуже
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добре ведеться, що навчителі в них русини, що воєводу 
вони рідко бачать, але пані Марія, дворецький пан Лех, 
Томаш, Тадек та Ядзя із челяддю до них дуже прихиль
ні. Правда, було дещо і неприємне, зокрема в Петро
вому листі, бо той сповіщав батька, що «Ромчик до 
смерті закохався в Ядзю, і про те знають і їх мосці, 
і обидва воєводичі та саме дівчисько, і дворецький, 
пан Лех, і навіть їх ексцеленція, ксьондз-духівник із 
вшисткими людцями палацовими»...

— В кого ж це він пішов такий, той Ромчик? — чи то 
дорікав, чи то хвалився Дмитрові Сірко по прочитанні 
Архипком Равою листа.— Католичка ж! Воєводівна! 
Сором один! — аж голос підсилював він.

— Мале, зелене, сину, то не зважай,— спокійно 
остуджував Дмитро сина.— Підросте — переміниться,— 
зітхав він, примовкнувши.— Ти, сину, не печися ща
стям, а думай над отими словами воєводи. Вони слушні 
і показові, хоч і запізнілі. Читай-но, Архипку, ще раз,— 
звертався він до Рави.

«...Близиться все до вельми важливої і великої зрухи 
та події, з яких і за якими витікає належна можли
вість і твоїй, мілосний пане, Україні досягти чогось 
цілком всегуманітарного, людського і рівноправового 
із іншими кращими поспольствами на нашій земній кулі.

Випадок цієї зрухи, бачу, дуже винятковий, гісто- 
ричний, бо мислю, що він буде і дуже важливим та 
вагомим, але не можу, пробач, при цьому промовчати 
і болючого для мене питання: чей же, мілосний пане, 
Польща і Литва передають вам не лише свою втому, 
а і європейську цивілізацію, хоч і при рештках варва
ризму, і не для того, щоб ви її подарували, хай і з мали
ми вольностями, в ярмо монгольській сліпій Московії.

Помисли, те вже показується проявами в зачатках 
сьогоднішніх православних духівників та й викітців- 
посполитих як мирян, як її одновірців! Оте болить!.. 
Твій, милостивий порятівнику, боржник Ян...»

— Оце варте уваги, сину, оце морока з морок, га
даю,— аж пальцем тикав Дмитро, коли Архипко Рава 
дочитав.

Знову смалили люльки і повторювали, верталися на
віть у постелях до вичитаного, переповідали цілою гро
мадою, тлумачили оті воєводині натякання, і старий 
Дмитро уже був ладний радити Сіркові поїздку до 
Чигирина, як лиш трохи уляжуться морози, а капулів- 
ський сотник і отаман Панько Книш, підтриманий отцем
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Прокопом Чечілем, війтом Захаром Мазурою та суддею 
Ритором Квачем, обережно те й порадили, вважаючи, 
що в такий відповідальний час Сірко, як неабиякий 
ратний привідця, не може лишатися збоку, тим паче, 
що той «самовиборець» Виговський є тимчасовим і по
міняв, як видно, становисько, «коли отак усі сусіди 
завовтузилися»... Дмитро навіть успіхи Богдана ладний 
був приписати Виговському...

Підкуповувала і Сірка, і Дмитра, і всіх інших і на
стійна відмова Виговського від гетьманства на Вальній 
виборній раді ще в Корсуні, та й пізніше, в Чигирині, 
про які розносилися чутки не лише в Україні, а й де
інде. Міняв висновки, гадки та припущення і поголос, 
що цар, підкуплений гетьмановими запросинами воєвод 
та перепису як запевненням у вірності, огудливо висва
рив через Хитрово, і Пушкаря, і Барабаша, і інших, 
умовивши їх всіх не зводити наклепів і братовбивчого 
ворохобства.

Може б, Сірко, не дочекавшись спаду тогозимних 
морозів, був уже стрімголов і подався до Чигирина, 
бо таки був «сходинками» доконечно запевнений у такій 
нагайній потребі, коли б не прийшли в Домнину хату- 
збірню через Січ одна за другою непередбачені, далекі 
між собою та ніби й неважливі, але ближчі чи й болю
чіші вісті з усюд, задріжджившн і підхмеливши собою 
і Великий Луг разом із Січчю.

Суботнього вечора, як Домна й Сірко готувалися про
вести Дмитра та ївгу, хоч ще й гув церковний дзвін, 
в хату, забарно шамраючись у сінях, переступив пере
вальцем, ніби забрів з білою як молоко борідкою якийсь 
старець. Забрів і замешкливо став лицем до порога, 
зачиняючи двері.

— Дозвольте? — повернувся він, зачинивши двері.— 
Добривечір вам, добрі люди, у хаті!— задихано про
казав, стягнувши повстяну шапку з голови і покло
нившись.— Мусій я, Стохата, Дмитре!— заапелював 
до найстаршого в господі, кліпаючи заінеєними пові
ками.— На Загреблі жию, мо\ пригадуєш, в сотій хаті!

— Стохата? Мусій!.. Свят-свят, чоловіче! — підвівся 
з лави назустріч прийшлому Дмитро і в подиві, і в роз- 
губі, і в зневірі.— Живий ти? — ішов він, немов на 
привида, на гостя.— Яким дивом, чоловіче?— ледь не 
плачучи, почав він чоломкатися із пришельцем.— Роз
дягайся спершу, тогосвітний гостю, у нашій теплій 
хаті. Якою Божою милістю ти опинився в нас? —
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допустив нарешті почоломкатися і обезтямлених жінок 
та Сірка, що був геть розгублений.

— Живий не я, голубе, луб’я одне з мене,— всівся 
нарешті, підтриманий Сірком, Мусій Стохата на лавицю.

— Де ж ти був оце стільки? Що з тобою і як сталося 
по отому чередництві? — не витерпів Дмитро запитати 
гостя про найболючіше, згадавши Настку під плач і схлип 
жінок.

— О Боже великий! Мученице, Параскево П’ятни
ц е!— не стримала в собі горя Івга, сплеснувши ру
ками.—1 Де ж поділася, дядьку Мусію, наша Настуня? — 
уже голосили обидві жінки в хаті.

— Та не квапся ти, дай чоловікові віддихатися! — 
нагримав у запалі на дружину Дмитро.— Не бачиш 
хіба, що він ніяк не відсапається?..

Довгою була оповідь діда Мусія Стохати, в якій зва
жувалися пригоди його яснрництва, сипалася вона, як 
те збіжжя в кіш при слабому вітрі. Тяглася, поки гість 
вечеряв, продовжувалася потім, і двічі вигорав до дна 
та знову заливався Домною лойовий блисківець-каган- 
чйк. Гість змовкав, а жінки, не стримуючись, голосили, 
витираючи пекучі сльози з очей, і всі знову слухали 
«стумну сторію» Стохати.

— Мурзи, який нас захопив зненаць із вашою На- 
стунею і погнав у Ханщину із вспольною худобою, 
казав уже і кажу вам, я по імені не знаю, бо був 
я зразу ж подарований з частиною товару хановому 
управителеві і візирові Сефер-Казі-бею, а в того вже 
підволосений та згодом відпроваджений на ослику на 
гірські пасовиська вівчарем. Відтак всі ці роки я пас 
та доглядав йому, іродові, отари,— глибоко зітхнув Сто
хата.— Доглядав, хоч сили в мене все меншало і мен
шало, а восени ото, не знати вже й чому, мурза роз
жалобився раптом, а може, пізнав, що я вже ні до чого 
не вартий, та й відпустив милостиво мене додому на 
отому ж осликові, може, боячись, щоб я не вмер, бо 
вже сім літ давно дшнуло, по яких, за Кораном, вони 
мусять відпускати бранців. Правда, тамтешні бранці 
і по два терміни вже в ясирі, а їх не пускає. Не розу
мію, що то мені за щастя випало — на осликові вер
нутися додому. Всі бачать у тому чи каверзу й пастку 
якусь, чи силу Господню, та й годі! А як жилося 
мені і велося? По-різному, але назагал не так уже 
й зле, коли б не осінні та весняні холоди на гірських 
белебкях.
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Гість витирає вишитим рукавом сорочки слізливі на
болілі очі, втуплено дивиться поперед себе, ніби огля
даючи ще раз пройдене людоловство, і шморгає носом. 
Господарі, завмерло ждуть хоч натяку про долю Настки, 
уже утративши надію почути його із вуст старого.

— Дошкуляли,— ніби просипається оповідач,— і літ
ні спеки та суховії, мошва та комарня; спеки пекли 
і зела на горбах та на підгір’ях, а гнус висотував сили. 
А тут?.. Отець Прокіп Чечіль, спасибі йому, виволосив 
мені скіском підошви, потім потримав мене колодним 
лежнем під наглядом моєї Феськи ледь не два місяці, 
поки не звівся я на ноги та не здибався^ вже ходячи, 
учора із Ригором Квачем, дак той, вислухавши мене, 
порадив знайти вас у пані Домни та про все оповісти,— 
якось ніби облеплено замовк, тяжко зітхнувши, гість.— 
Нас же, пане Іване,— повернувся він до Сірка,— як 
переказувала мені Настка в путі, тому мурзі тоді про
дав якийсь нелюд, даруй, твій шурин, чи що! Вона 
говорила мені,— закліпав старий повіками, дивлячись 
на Сірка,— і його ймення та прізвисько, але я, прости, 
витязю, за роки забув. Я його й бачив, правда звіддалік, 
як вони ото, мурза і він, чинили на переправі рахубу 
і сварилися, ледь не чублячись, за кошт.

— Данько? Гунда? — вирвалося, як вибух, у Сірка, 
зірвавши його з лавки.— Кривошапка? — нахилився 
він до Стохати.

— Кривошапка — то ніби не він, а Данько, чи як ти 
мовиш?..

— Гунда, дядьку! Гущщі-— підказав, гарячкуючи 
вже, Сірко.

— А, Гунда? То, може, й Гунда! Здається, так вона 
наказувала мені запам’ятати і комусь, як буде нагода, 
передати,— тер надбрів’я Стохата.

— А таки, мабуть, Гунда,— знову закліпав він у за
паморочливості ріденькими і руденькими повіками.— 
Я затямив оте «шуряк», то ти вже даруй мені,— зля
кався гість Сіркових очей.— Там у Ханщині наших бра
тів і сестер, а найпаче всілякої молоді тепер набагато 
більше, аніж самих ординців,— чи не надавав гість аж 
такої ваги «шурякові», чи хотів, не знаючи імені і прі
звища перепродувача, поміняти розмову.— Одні покла
дають надію на козацькі визволи, інші живуть без
думно, як живеться, ба й подружилися деякі та поосе- 
лювалися там, маючи свої пристанища, а треті під- 
волосеними так і є або припнутими ланцюгами до галер.
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Не вгадаєш, кому Бог що пошле, бо краще б когось 
із молодих бей звільнив, а не мене, вже старого і неміч
ного, а воно, бачте, он як поталанило. А що зробиш, 
жити кожному хочеться,— ніби вибачався Мусій перед 
господарями.— Здибав я там одного дідугана,— повер
нувся Стохата до Дмитра,— з яким ми з-під Черкас 
ходили з Трясилом і Сулимою на Переяслав і на голову 
розбили золоту ровту Конецпольського...

— Дядьку Мусію,— не стримався Сірко, перервавши 
мову старого.— Чи ви упізнали б того христопродавця, 
мого шуряка, коли б він став отут перед вами?

— Та хто зна, отамане,— кліпав повіками Стохата.— 
Може, й пізнав би, але ж він постарів, та й як ти мені 
його покажеш і коли? Нездужаю я, і пам’яті катма, 
вся здірявіла, то чи здолаю дожити і пізнати?

— Може, Настуся ще щось говорила вам? — не 
даючи перепочинку гостеві, прискіпливо допитувався 
Сірко.

— Як тямлю, то ніби ні. Не було ж як їй говорити, 
бо я гнав худобу з мурзиними пастухами, а вона їхала 
обшнурована і прив’язана при людолові на коні.

— То ви так і не знаєте, де вона і що з нею? — 
втрутився нарешті й Дмитро, тримаючи руку на серці.— 
Ані-ні?! Та цитьте, ви! Чого розголосилися знову? 
Заважаєте ж! — нагримав на жінок.

— Чого не знаю, то як же скажу тобі, даруй на слові. 
Я тямлю, що ви всі хотіли б щось знати про неї,— 
повинився старий.— Воно чи не в гарем, даруйте, він 
її, отаку слічну, взяв тоді...— шморгнув носом Стохата 
і притих.

— Просилася вечором перед тим, бідненька, на ве
чорниці,— заговорила, сьорбаючи носом, ївга,— а я 
спершу не пускала: «Рано ще тобі гульками перейма
тися, дитино, але коли ти, кажу, отак просишся, то 
на яку дзигарову годину, щоб батько не знав, вискочи та 
й дома будь»,— затряслася в риданні' ївга.

— Відпускала-а-а і я її, як прибігала, бувало, до 
мене ніби вишивати-и-и,— ледь проказала у плачі Дом
на.— Ангельське-е ж дитя-а бу-ло-о. Поки погуляє ча
синку оту, то я їй щось вишию, щоб ти не здогадалася, 
ївго, та не сварила. З Лавриком же Гуком вони люби
лися, як го-лу-би ті-і,— ридала.

— Лав рик же тепер, чувати, сотником! Лицар уже, 
а вирятувати сердешної нікому,— мов канчуком опере
зала Сірка словами, знову розплакавшись...
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— Великим гріхом є пролиті людьми кров і сльози 
за чужі гаразди, зиски, гешефти при вселюдському 
лихові, злигоднях, всіляких нендзах та ущемленнях, але 
ще більшим і непростимим є для христопродавці, що 
приніс нйм у хату отаке горе,— заклинально сказав 
згодом Дмитро, ніби докоривши Сіркові.

— Еге ж, еге ж, істинно христопродавці,— ткнув 
себе в коліно пальцем і Стохата, як жінки переголосили. 
Сказав, сьорбнув у мовчанці, неквапом оглянув госпо
дарів, а найпаче Сірка, і, кректливо звівшись, пішов 
перевальцем до скрині, на якій лежали його кожу
шок, шапка та костур.— Нагрівся трохи, то пора і міру 
знати,— пробурмотів, із поміччю Сірка одягаючись.

— Виряджу вас, діду Му сію, і проведу додому,— 
кинувся і собі одягатися Сірко, ніби вже щось вирі
шивши для себе.

В путі обоє мовчали. Сірко думав над тим, чому 
Сефер-Казі-бей відпустив старого додому, і не знахо
див пояснення.

Роздумували над тим і вдома до повернення Сірка 
і після.

— Невже бей мислив собі так,— по якійсь мовчанці 
виклав здогадку батько,— Стохата передасть нам, як 
і хто їх перепродав у ясир, ми оповістимо тобі, яко 
братові і чільнику, ти допитаєш шуряка і дізнаєшся, де 
сестра, а потім вирятуєш її...

— Чи бей зацікавлений у тім, щоб я рятував Настку?
— Воно-то так,— шарудів у постелі Дмитро,— але ж  

і відпровадити Мусія Сефер-Казі-бей мусів лише по 
якійсь загадковій причині, а не по доброті своїй. Отож, 
як собі хочеш, а в тому є щось загадкове, притаєне 
від нас. Рівно ж, як і відправка до Сибіру Силуяна 
Мужиловського царем, про яку повідав тобі Гомон. Все ж  
він був у покійного гетьмана довіреною особою...

Цю батькову здогадку Сірко не заперечував, але й вер
сію про ставку бея на Настчине визволення відкидав 
геть.

Наспіх цього ранку вмивалися за звичаєм колючим 
снігом Сірко і його джура на морозі. Наспіх і снідали 
обидва. Архипко, сяк-так перехрестившись до ікон по 
сніданкові, побіг сідлати Сіркового Велеса і свого вороно
го Шайтана, а Сірко приторочив до джуриного сідла 
зоднобіч тобівку з пашнею, а здругобіч — шаньку з по
даним матір’ю харчем. За хвилю козаки обоямо скочили 
у сідла, і Архипко прямо з копит, стрімголов понісся
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путівцем у бік Січі, а Сірко, постоявши якусь мить за во
рітнею і випровадивши поглядом хлопця, понісся і собі 
скачем, у глиб села.

Ні мати, ні батько, ні ївга, як вернулися аж під обід 
у Домнину збірню, не знали, що намислив робити Сірко 
і до кого їздив. Хоч як хотілося їм спитати сина, як лиш 
повернувся додому, та його вигляд не дав їм сили і смілос
ті, бо був він як ніч — насурмлений і грізний. Не вдалося 
розпитати його й згодом, бо слідом за ним у двір влетіли 
на опарених конях три козаки: Гнат, Лавро і Архипко. 
їх, як по всьому було видно, він нетерпляче чекав, бродя
чи по подвір’ю.

А по обіді, як лише ті встигли підвестися з-за столу, 
перехреститися до образів та подякувати Домні, поріг 
знову переступили гамірно-балакливі сільські чільці- 
сходники. По тому, що вони із Сірком не віталися, всі 
здогадалися, що він уже з ними бачився і про щось, видно, 
радився. Розмова, мабуть, започата ще в тминній хаті, 
тут завершуючись, перейшла в звичне русло. Але тільки 
натимчас, бо зразу ж всі почали цікавитись новинами 
в Січі та на волості, тобто в Гетьманщині.

Найбільше вразила всіх, а найпаче Сірка і Дмитра, 
привезена козаками неймовірна новина. Вона непересіч
на, хоч і не перша в Україні. Майже підряд, неначе по 
намові, сталися вибухи льохів-погребів то із селітрою 
і поташем, то із порохом чи зброєю. Спершу в Чигирині 
під самим замком, що цілодобово перебував під охоро
ною, затим у Черкасах, у велетенському льохові давно 
зруйнованого Підзамчища, а потім у Києві — у Прилавр- 
ській горі, що охоронялася козаками як зіниця ока, ще 
потім у Чернігові обік Троїцького монастиря, недавно 
відбудованого коштом полковника Подобайла, навіть 
у Вінниці, в замку, відбудованому нещодавно Сірком, 
у Ніжині, Гадячі, Лоєві, Стародубі, Дебрянську, де несли 
охорону козаки полковника Михая Миклашевського і 
князя-воєводи Мещерського.

Вслід за цією новиною, як ще не прийшли до себе «чат- 
ці схронів», в окремих полках виявилися попідрізувани
ми тетиви на луках і сідельні попруги, а на самому Чор- 
томлику, видно, ще пізньої осені були пробиті аж в шіст
десяти трьох чайках і байдаках днища, лише тепер ви
падково виявлені помагачем обозного Василем Шевчи
ком, Сірковим однокашником. І те було ще не все! В Січі 
виявилися забитими тванню і землею цівки-дула п’яти 
мортир, двох аркебузів і шести фальконетів. Знатні
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і знакомиті старшини в Коші місця собі не знаходили, 
бо ж  Січ незмінно стояла під чатою, та ще й якою...

Звичайно, отакі події на отакому обширі та в отаких 
розмірах, із отакими збитками при невиявлених злочин
цях стали новим запалом і у полемічному багатті капу- 
лівських сходців, відсунувши натимчас горе, яке приніс 
Мусій Стохата в Домнину хату. Більшість січовиків, як 
запевняв усіх Гнат Турлюн, приписували те «самозван
цеві» Виговському, але не змовляючись, і обидва при
їжджі сотники, і Сірко, і тминні урядники, а найпаче 
Дмитро, думали інакше.

В їх свідомості ті злочинства поєдналися зі смертю 
Хмельницького, Лисовця, Гаркуші, Дороша та долями 
молодшого Нечая, Мужиловського і інших. Щодо чайок, 
байдаків і отих цівок, то в Сірка, а незалежно і в Дмитра, 
Гната і Лавра, те пов’язалося із Ходнею. Тутешні січови
ки не сказали Сіркові, що й рядові запорожці оте при
писували дуці — Донському отаманові. Все це дещо 
міняло Сіркові плани, вірніше розладнувало їх, хоч і на
тимчас. Адже шкоди-збитки були не лише в поросі, пота
шеві, селітрі, не лише в попругах, тетивах, цівках та 
днищах, а й у тому, що це всюди вчинено непомітно, не
вловимо і майже одночасно. Адже для такої акції, як 
уявляв собі Сірко, потрібний був полк пролаз. В Січі 
він їх бачив між збіглими, в Києві — між Шереметько- 
вими мздоїмцями, а ось в інших місцях — не бачив.

Знову полемізували в Домниній збірні, дискутували, 
але вже без Сірка, бо той із Гнатом і Лавріном поїхав 
до судді Ригора Квача і війта, а повернувся додому аж 
другого дня ранком уже без курінних-сотників. Ті, як 
виявилося, подалися на Січ по нагайній і невідкладній 
нужді, як пояснив Сірко вдома. За сніданком і по ньому 
згадували і отих приголомшливо-затаєних злодіїв, і діда 
Мусія Стохату та Настуню. Додатковим було і те, що 
не знаходили пояснення ще і вчинкові Сефер-Казі-бея.

А розгадка вчинку високого ординського мецената хо
дила поруч. Якось, повернувшись із Чигирина і таємно 
привізши в ридвані куплену там у шинкаря гарну, як 
ангеля, дівчинку-сироту, що звалася Фесею, Сефер-Казі- 
бей по кількох днях спочинку, вивчення нею звичаїв 
гарему, наказав головному євнухові привести надвечір 
нещасну до себе у покій. Як там уже з нею, незайманою 
і чистою, не було йому, немолодому, морочно та прикро, 
але такіг допоміг Аллах дістати, крім сорому, і утіх та 
насолод.
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Обмислюючи по всьому свої вовтузіння і абсолютну 
байдуж юного тіла, зляканого до стрясу й нетями, він, 
відпочиваючи, згадав, як Нечах-мурза, скориставшись 
його підказкою, дістав легко і дешево, через гяура-пере- 
продувача, який з його, Сеферовим, паєм і при худобі 
виділив йому‘ старого шкарбана-пастуха Мусу, прихо
вавши дівчину, «як ранкове літнє сонце, як квітку троян
ди в росі, як весняний ранок у квітті!» — доносили йому 
дознавачі пізніше про Нечах-беєву бранку. «Тепер вона 
стала такою, що і в самого світлого хана чи й самого 
хондкара — бережи його Аллах!— такої немає! Кров 
з молоком! Повна пишності, палкості!» — казали.

Сефер-Казі-бей думав тоді, що красоти Нечахової 
баш-ханум перебільшені дознавачем, але, якось весною 
навідавши палац мурзи, переконався, побачивши: дозна- 
вач правду сказав, і був смертельно ображений. Побачив 
і загорівся похіттю і помстою. Хотів учинити щось із 
образником, але хан послав його, Сефер-Казі, до Чигири
на і до Варшави, і бей на якийсь час відклав свої наміри, 
нічого не сказавши мурзі Нечахові.

«О Аллах керім! О Аллах керім! Отака жінка! Отака 
досконалість тіла! Ханша! Султанша! — вигукував він 
подумки, хоч знав, що вона вже є матір’ю чотирьох Неча- 
хових дітей.— Така не те, що це ягня Фесь! Така горі
тиме, запалюючи й мене! Така розбудить і мертвого! 
Що за краса, Аллах! Оманила мене, зачарувала з пер
шого погляду! Осатанила!..»

Білокоса, охаєна, в міру повна, напахчена парфумами, 
досвідчена в стосунках з чоловіком, вона відтоді будора
жила беєву уяву, а по ночі із онімілою Фесею він ледь 
дочекався ранку і від пожадань до вроди Настан, і від 
образи на Нечаха. Ще перевертаючись у постелі, він 
вирішив завтра ж покликати наймудрішого із мудрих, 
ходжу Ішам-муллу, який був і навчителем та суддею, 
для оповіді йому гризот.

«Так-так,— радів заздалегідь подумки Сефер-Казі,— 
тільки одному йому, Ішам-муллі, можна довірити цю 
таємницю: і біль, і тугу, і бажання. Хіба ж не він допоміг 
у свій час мудрими порадами загнуздати і об’їздити дику 
кизил-башку Фаранджу і її сестру Айшет! Ні-ні, цю 
Фесь поки навчиш чогось, то постарієш! То трата часу, 
вона хіба для різноманітності!.. А так, Ішан-мулла один 
дасть мені мудру пораду. Недарма ж він ходжа і бажаний 
гість у всіх мурз та беїв. А мудрості правовірних, як із 
Корану, читає в будь-яке стояння місяця. А Десять Читок
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недарма завчив, не враховуючи святих звитків-сувоїв 
Ас-Салаха і Фатіка, Авану і Акалу... Рідкісний чоловік 
Ішан-мулла: був у Мецці, обійшов Каабу, горби Сафа 
і Марва, прочитав Суф’яне ас Екурі, Ібн-Абасса, Катада, 
Харун альРашіда, Малік Ібн Дім ар а, Ао-Салабі. А таки 
його! Бо як судитиму смертного правовірного, коли він 
наслідує пророка?!.»

Отак задумане було вирішене і вчинене. Сефер-Казі 
недовго чекав Ішан-муллу. Той лише для годиться змусив 
візира почекати та й був приправлений носіями-право- 
вірними до сералю мецената, повторивши по путі п’ять 
основ шаріату: Покаяння, Намаз, Байрам, Ходжійство 
до Кааби, Джіхад, адже не до рядовича-сановника пра
виться.

— Мир і милість Аллаха і тобі, і всьому сералю твоєму 
із усіма добрами твоїми, великий повелителю! — про
водить Ішам-мулла по своєму обличчю і бороді долонями, 
стоячи очікувально в порозі і, запрошений господарем, 
всідається поважно і неспіхом на купу мутак і пухових 
подушок-міндер.

Сефер-Казі примітив у вузьких щілинах очей прихідця 
іскринку пихи, але, як непересічний спахія, вдав щирого, 
привітного та заклопотаного державними справами слугу 
хана. Почекавши хвилинку, господар почав розмову 
здалека, як і годиться за обрядом. Спершу розтягував 
похвальні слова про сонцеликого хана, потім просторіку
вав про клопітні медресе, мечеть і суд, слідом — про 
приплід в чередах, косяках і отарах, поки й перейшов на 
свої фелюги і шандали в морі, на гарем, який явно злітнів, 
і саму баш-ханум Фаранджу, ніби уже застару для нього...

По якійсь мовчанці, перекинувшись на Чигирин та 
гяура Виговського з його свитою, ніби ненароком пере
йшов до мурзи Нечаха, дещо спантеличивши гостя. Ви
ждавши паузу, візир приступив до Нечахових гріховно- 
образливих для правовірного дій, аж морщачись від 
надривно-завнвного скрику зурни, що доносився через 
напіввідчинене вікно із затемненого деревами і виногра
дом двору...

Ішан-мулла, як досвідчений і уважний сповідник гос
подаря, час від часу прикладав білилами офарбовані 
руки з блискучими шафранними нігтями до грудей, 
ствердно похитував головою і знов побожно перебирав 
бурштинові чотки, поки Сефер-Казі врешті скінчив 
оповідь і, полегшено зітхнувши, замовк, ждучи мудрої 
поради...
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— Тяжкий у тебе клопіт,— набивав собі ціну Ішан- 
мулла,— та зарадити йому, мабуть, можна. Бачу, що 
прогнівився на твою особу пророк, бо не завжди по
силаєш Всевишньому блага з Ахшим-Намазом,— натяк
нув про скаредну скупість візиреву гість,— не кладеш на 
вівтар мечеті своїх щедрот,— добивав він вичікувально, 
хоч і завбачливими натяками.

— А рада тобі така...— розтягував слова мулла, зу
пинившись,— щоб отого старого гяура, про якого ти 
оповів, як там його...

— Муса його назвисько,— нічого не розуміючи, під
казав господар.

— Так от, щоб старого гяура Мусу,— повторив мул
ла,— ти відпустив додому. І хай він неодмінно добереть
ся туди і там оповість, хто і як викрав і худобу, і гяурку 
Зірку та де вона тепер є.

— Підволосений, слабий і хилий він! Не дійде додому, 
а її, помилуй, мулло, жаль буде, бо ж вродлива! — вже 
шкодував господар, що загідь повів цю розмову.

— Як же пасе отари, коли підволосений?
— Осликом послуговується.
— Відпусти його разом із осликом, коли хочеш руками 

гяурів покарати Нечаха-мурзу і мати надію на його 
баш-ханум.

— Так то так, але ж ті родичі можуть її викрасти 
чи й силою взяти, бо брат у неї, якого знаю, кажуть, 
справжнісінький шайтан, а тепер ще й чи не сераскир- 
сердар у козаків,— боявся Сефер-Казі і подумати про 
таке.

— З чотирма дітьми вона не дасть себе викрасти, а ще 
як віру прийняла і дітей ростить як правовірна, то 
й поготів.

— О мудрий із мудрих! — приходив господар до 
себе.— Відпущу Мусу і тобі за розумну пораду вишлю 
овечок,— тут же пошкодував господар, що вирік таке 
і додав: — Як Аллах допоможе мені в цьому трапунку...

Отак, на велике спантеличення і своє, й інших пасту
хів, був відпущений зі своїм вірним осликом дід Стохата 
додому. Вже правуючи кизи-керменським шляхом-сак- 
мою між первозданною незайманістю помаранчевого та 
брунатно-зеленого безмежжя буйноквітних, пижмами 
відцвілих травостоїв, повз острашливі прадавні, овіяні 
вітрами кургани, горби і камінні баби, через западини 
і пласкі узвишшя, долини і скупища верболозів, між 
синьо-сивими, попруженими лісками, гаями й чагарями
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на обріях, через хутірці та поодинокі зимівники з бурдю- 
гами, по забіссях ярів і яруг-байраків, де мав притулки 
на ніч, Мусій, незважаючи на візиреву перепустку- 
пайцзу в пазусі, не вірив тому, що сталося, молячи Бога 
дати сил для дальшої путі, поки й опинився в пізню осінь 
в своїй рідній оселі в Капулівці та ридма заплакав від 
щастя...

25.
А у Великому Лузі, в Капулівці і в Січі життя йшло, 

мов різноріччями. І першим горем для Сірка та січовиків 
була раптова хвороба Левка Конограя-Чорноморця, який 
по Мусієвій вістці викликав нагло Сірка із Капулівки, 
щоб попрощатися як з побратимом. Три доби не відходив 
від хворого Сірко. А Конограєві то ніби легшало, аж кеп
кував із себе, то гіршало, аж стогнав та втрачав свідо
мість.

— Не допускай, побратиме, сам і іним не давай 
допустити у нашу святу Січ чужинців, не дозволяй їм 
порядкувати, ворохобити та наставляти кого б то не було 
із сіром проти вольностей, заміняти святих наших зви
чаїв виборності легкомисними гараздами,— спинявся він 
для перепочинку.— Ти єдиний в Січі із чільців запоро
жець із запорожців, січовик із січовиків, і хто б сюди 
не приходив та не ставав у чільство, для нього ти людин, 
коли він людин, і ворог — коли він нелюд. Ти тут совість 
і душа! Отож не лишай Січі напризволяще, кажу тобі 
те ж, що казав мені твій січовий батько покійник Сулима. 
Як зустріну його душу на тому світі, то запевню, що 
передав його заповіт у надійні руки — тобі, незрадному 
і несхибному. Хай береже тебе Бог у силі, в умінні і в чес
нотах лицарських! — не говорив, а шептав хворий Сірко
ві в оті три доби.— Сталося так, що перший наш чілець 
Дмитро Байда-Вишневецький започав Січ як оборону 
краю і рідного люду від чужинців, а його онук Ярема 
зробився розпинателем народу, зрадивши і вірі, і лицар
ству, і людові рідному, як перекинчик. Хочу застерегти 
тебе, покійний гетьман Богдан, хай простить йому Бог, 
грішному, нерозумно потрактувався із царем і боярами, 
хоч вони й одновірці. Я придивився до їхніх персон — 
віра в них хоч і православна, але часто нелюдська. Вона 
роздрібнює і антихристує наших сіром, навчає їх роз- 
гульності, різночинності, бешкетності, ошуканству і 
душевній безсовісності та нелицарству. Недавні події
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в Січі в вчинками збіглих підісланців боярських, а цар
ські вишукані ясаки скріплюють їхню владність на своє 
ніби аж відцарське перебування тут як вдома. Вирослі 
в жахній неволі, визискові і рабстві, вони ошаліло зазд
рісні, і сатанно хижі та люті. І Бог мені простить, брате, 
коли я говорю щось не так,— виснажувався Конограй 
тією мовою, примовкаючи.

— Розпорядишся моїми статками, які я надбав за 
довголіт, як уже схороните. Вони в Січовій гамзі-скарб- 
ниці, і всі знають, що лише ти їх господар по мені...

Сірко слухав слабого і думав над тим, що і Левко 
Конограй-Чорноморець відходить, як відійшли сотні, 
тисячі, не живши для себе, поклавши життя на шальки 
вишколу молодиків, звільнення ясирників, на кривавиці 
з яничарами в Азаці і поза ним. І ось іде в небуття, 
і церква не зачисляє його в святі, як і багатьох інших.

«А хто святіший? Чернець, який замурував себе на 
схилі літ у печері по всіляких погрішеннях, чи козак, 
що віддав усе життя і всі сили до останку, слугуючи 
людові рідному, як і оцей побратим?»— роздумував 
Сірко, шкодуючи і себе...

— Наші привідці поклали багато людських жертв,— 
тяжко видихував Конограй,— бо кликали люд у битви 
й сумнівні, як і я, грішний, то мусиш бути обачним і ви
правляти те, надолужувати втрачене мною і іншими, 
і воювати, як і воював завжди, тільки найменшими жерт
вами, а з великими наслідками. Це в тобі непоціненне, 
брате, як на сповіді речу. А за наші поразки козацькі 
регіментарі мають бути осудженими і в Січі. Це ти за
кріпи, як житимеш, і для себе, і для інших,— захлинувся 
він подихом.— І осудженими, і покараними на горло для 
острашення пройдисвітам усім і нелюдам. Бо ніщо так 
довго не росте і так швидко не вмирає в світі, як люди
на,— хитав головою Конограй на сіннику, кривлячи уста 
від болю — чи то тільки фізичного, чи й душевного.— 
Передумав я чимало взимі, лежачи слабим, то скажу 
тобі, брате, що нам і ляхи ні до чого, і московити, бо 
щирості в них не було, немає й не буде. Вони не відають, 
що то таке. Совість людську загубили ще їхні попередни
ки бозна й коли. Ойроти, башкири і черемиси взагалі 
не вірять, що в цього люду є совість і слово, вони на своїй 
шкурі знають те, то і наш люд мусить знати, коли не 
весь, то хоч січовий, запорозький. А ти, брате, його при
відця. Корінь твій тут, і про це відає всякий справжній 
січовик,— замовк надовго недужий, закривши повіки.—
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Можна іти в спілку лише із сіромами проти володарів 
і то до часу, поки вопи стануть володарями, бо після 
вони неодмінно будуть наслідувати своїх попередників, 
споконвіку не знаючи народновольної управності нашого 
люду,— не відкриваючи очей, продовжував він.— В роз
думах я дійшов висновку, що не сильні і лицарні ви
грають у змагах, а більше нахабні, безсовісно-брехливі, 
хижі, підступно-нападні, як не однораз було і в Січі при 
виборах старшин. Я до влади байдужий, як і ти, брате, 
то надивився, найпаче при покійникові Богданові... Хочу 
трохи спочити, то й ти спочинь,— попросив Конограй 
Сірка якось під ранок, та на тому їхня розмова й скінчи
лася, бо Чорноморець більше не проснувся...

Ожальливо дзвонив хриплий січовий дзвін, розливаючи 
по підвесінню тугу і розносячи по Великому Лугові жур- 
но-стумні луни; кричало, радіючи приходу весни, перше 
птаство, найпаче ворони і граки, співав у церковці речи
тативом і проказував баритоном за упокій душі лицаря 
Левка панотець, здавна знайомий усопшому Петро Бур
кун, а йому час від часу підспівував дискантом січовий 
дяк Харитон Гуляй, який знав покійного ще з юних літ. 
Лежав у оббитій китайкою домовині із шаблями, пістоля
ми і луком, витягнувшись, мрець, що віддай життя своє 
січовому товариству і рідному людові та краєві. Гармат
но-рушничними пострілами тріскали криги на Дніпрі, 
а в небі пролітали із вирію, гортанно озиваючись, перші 
ключі журавлів, гусей, качок, лелек, вертаючись до рід
них гніздищ, віщуючи ранню весну...

Сіркові і смерть старшого побратима і навчителя Лев
ка Конограя-Чорноморця, і його похорон за заповітом аж 
на острові Бучки стали пересторогою і напуттям, огляди
нами пройденого та пережитого. Поряд із заповітом 
покійного і його образом перед Сірком вставали образи 
синів Петра та Романа, які по домові, що морочливо 
нагадувала про себе наближенням кінця навчительства, 
мусили або вертати додому, або вишколюватися деінде, 
коли того забажають. А ці думки заступав морочний 
клопіт від того, що почув у Січі про затівання міжусоб- 
ництва, шарпанини та шибенства між Виговським — 
«самовиборним » гетьманом і ласим до влади Іваном Без
палим, що, як вияснилося достеменно, був і озброєний, 
і окоштований ніби приватно, таємно від царя, Шере- 
метьком і Трубецьким. Було і іншого морочного досить. 
Сварилися, наприклад, розбивши глека дружби і родин
ності, стикаючись і чублячись, козаки і сотники, нацько
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вані воєводичами, прибічниками Василя Золотаренка і 
Якима Сомка за право своїх полковників на гетьманство. 
А в поспольстві та козацтві ширилася, як мерзотна чума, 
безпутна байдужість до того, гендлярство, прихована 
зневага до свого, а найпаче до рідної моралі та лицар
ства, захланна жадоба до наживи і маєстату, що, як водо- 
крутні вирви, всмоктувала в свою пащеку і загал 
людності...

Було над чим Сіркові морочитися з над ходом весни. 
А вона того року була особливою. І в казці такої не 
зустрінеш! Спершу вибухала на кригах дніпрових, дзюр- 
чала, плескалася, ревла і буяла повенями, топлячи на 
своїх шляхах гати і перегати, греблі і застуми, насипи 
і береги, потім, угамувавшись, траво- та садоцвітами 
оковдрила все на землі, спершу ледь зеленаво, а пізні- 
ше — рутяно, і землю від сонця сховала в зела, опоївши 
їх дощами і росами та оп’янивши духмянами вітрів- 
леготів... Не часто-густо приходять такі весни 
розбуянні!..

Ріллив царини і засівав та засаджував усякий, хто 
міг та мав чим, лопатами-заступами чи мотичками- 
сапами длубав і довбав її, вкидав останнє, відриваючи 
від рота дітвори. А козаки всіх полків у Гетьманщині 
знову готувалися у походи і бої: хто на боці гетьмана, 
а хто на боці його противників.

Мотався і снував ткацьким човником у Москву та 
назад, у Полтаву, Іван Безпалий, домагаючись визнання 
як наказного гетьмана. Йому вслід снував у Варшаву 
Павло Тетеря — то із Брацлава, то з Білої Церкви, то із 
Умані чи Кальника. А в Чигирині поки що був повно
правним володарем Виговський, і хоч уже був зацькова
ний і нацькований, та не зважав на те і ладнав дружбу 
із ханом Мухамедом-Гіреєм та іншими високими двора
ми, зразу зрозумівши, що найбільше він немилий боярам, 
воєводам та цареві.

Гостили тоді біля замку виводки і зграї чужодвірців 
і часом у підзамчому шинку чи у гостиному дворі ви
рішували і його долю, дарма що часом утримувалися 
його ж коштом. Свеї, ляхи, ординці, волохи, молдавани, 
турчини, трансільванці, генуезці, московити і ще бозна- 
хто добами не виходили із шинків, нацьковуючи, ви
відуючи і пізнаючи і один другого, і Виговського та його 
прибічників чи можливих противників. І всі з пахолками, 
джурами, прислугою. Терлися тут і слобожани-вербов- 
щики, і лихварі-гендлярі, і донці та яїцькі козаки,
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зважуючи на шальках, чим сильні і слабі для них на
казний гетьман і вся Гетьманщина...

А в Січі, на подив Сіркові, по похорону Конограя- 
Чорноморця бешкетувала, колобродила, двоїлася, роз
колювалася сірома, а найпаче під сусідки, що плавом 
пливли із зимівників, хуторів і сіл. І Лютай, і Гомон, 
і обидва брати Барабаші, навіть курінні: Брюх, Суховій, 
Іваненко-Величко, Щербина, Курило, Шкура, Ждан, Ва- 
сютенко, Мартинович, Шолох гризлися між собою, об
стоюючи хто Виговського, Безпалого, хана, круля, царя, 
хто султана і навіть свеїв. Гризлися як неприкаяні, під
бурювали один одного, направляли навіть курінь на 
курінь, звичайно ронячи при тому престижі й опінії ко
зацькі... Сірко не встрявав у суперечки. Відбувши дев’я 
тини та передавши спадок покійника січовій гамзі- 
скарбниці, виїхав у Капулівку, щоб справити сороковини 
вже там і щось вирішити для себе, порадившись із 
батьком.

їхав і в розгубі від ворохобства, і в смуті за побрати
мом, і в клопотах за синів, і в печалі від бажань сіроми 
поєднати долю Гетьманщини із турчином. А в Капулівці 
його ждала радість рідкісна і неймовірна, бо розшукав- 
таки кобзар Назар, посланий Сірком ще із Вінниці із 
чересом, його звідного брата-полоненника Нестора. Ви
купив та привів ледь живого аж у Капулівку. Дмитро, 
ївга та Домна, плачучи за Максимом і Настунею, мов 
ожили з його появою...

І не встиг бранець-пришелець відійти вдома, набратися 
сили, від’їстися та включитися в суперечки між сход- 
цями, щось вирішити про сестру Настуню, не встиг до 
пуття розповісти всім про каторгу в бунтарських і сан- 
джацьких каменоломнях спахії і мурзи Кучук-бея, якому 
Нестор був проданий, про купівлю ним перепустки та 
втечі в байрамні дні, як Гнат Турлюн і Лавро Гук із 
двома своїми вірними козаками привезли, викравши аж 
із Мерефи, зв’язаного Сіркового шуряка, міського сотни
ка Данька Гунду.

Ішли поселяни дивитися на людопродавця — дорослі 
й літні, навіть діти. Довелося Сіркові, розпитавши про 
Настку та звівши запроданця зі Стохатою, передати 
його сільському війтові Захарові Мазуру, судді Ригору 
Квачеві та охороні і лав никам для дознань і вспольного 
суду...

Досі на чималому, густо заселеному обширі Великого 
Лугу не було ями-темниці, а ось тепер її спішно, всім
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миром копали і капулівчани, і пришельці із сусідніх сіл 
та хуторів — надійну, глибоку, простору, куди й спусти
ли душепродавця до суду...

Неприємна морока із продайдушею у сільському тмин
ному уряді відбулася незабарливо, хутко. Данько Гунда 
перед дознавачами не відпирався, а підведений до столу 
суддів і лавників-радців, вклонившись низько і їм, і нав- 
кільному тлуму, розповів ще раз прилюдно, як те христо- 
продавство відбулося.

— Милостиві панове! — виголосив із хрипом.-— Тато 
мої були козаком і лицарем,— зашморгував він носом 
сльози,— але рано нас покинули, у Возі почивши, то ріс 
я при матері, жадібній до наживи, при батярах і коно
водах,— завмер майдан перед капулівською церквою.— 
Скажу для відома сполеченства, як останнє слово, же 
вольно вам за такий тяжкий мій гріх і смертельно мене 
удекретувати, бо-м, пан Біг мені свідок, ні в один день не 
позбувався я свого гріха, а карався навіть у сні. Тепер, 
перед милостями вашими стоячи, так говорю вам: хоч 
у нас злигоднів і не було, та матінка, хай їм простить пан 
Біг, все гризлися і гризли мене, що люди жиють ліпше 
за нас і що я маю думати про те та старати до нажитку. 
І треба було статися такому трапунку, що підмовив 
мене, опоївши в Чигирині, на теє злодійство, давши мені 
двадцять злотих динарів завдатку, служка Сефер-Казі- 
візира стати у поміч Нечах-мурзі за двісті динарів у ви
краденні худоби-товару для поповнення його черед,— 
дивився злочинець в землю, примовкнувши.

— При капулівській худобі і гов’ядах якраз тоді, на 
мою біду, були пастухи,— указав він пальцем на Мусія 
Стохату, який сидів на лавці неподалік,— яких, хай Бог 
мене скарає, я продавати не мислив, зробив те лиходійне 
вчинення, позарившись на вроду дівчини, сам Нечах- 
мурза, а в мене, пізнаного бранкою, вже не було ради 
вийти зі становиська...

Лементувало, гуло, ревіло людське тлумшце, слухаючи 
оповіді злочинця. Кричало і кидало прокльонами, замов
кало й німіло, щоб знову за мить-дві вибухнути. Суд 
ішов недовго, спершу виказали свої рішенці капулівчани 
і великолужці, потім уряд і лавники і нарешті сам суддя 
Ритор Квач.

Вислухавши докладно свідчення всечесних позивачів — 
Мусія Стохату, обох Прихідьків і Домну, суд вирішив 
покласти справі належний кінець і об'явив свій декрет: 
«Аби за теє христопродавське лиходійство злочинець
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з Виговським, вибрався, благословленими батьком і мате
рями, вже в дорогу, та, заїхавши по путі в Січ і наслухав
шись там прокльонів та надивившись бешкетного коло- 
бродства кошової маси, а головне — наговорившись із 
місцевим екзархом-протоотцем Петром Буркуном, з яким 
приятелював давно, ще від «сидіння» в Азові, вирішив 
повернутися у розгубі в Капулівку.

Безпорадність, розпорошеність у Коші були такими 
неймовірними, що тяжко було зорієнтуватися, а найбіль
шим гріхом там розглядалася допомога Безпалому, «як 
боярсько-царському служці». Половина запорожців, 
в тому числі і по куренях, приведених туди із Вінниччи
ни, категорично не пішла із Барабашем та іншими «на 
братовбивство» до Безпалого, інша частина була за Ви- 
говського, але його дій в спілці з ординцями не виправду
вала і не хотіла розуміти. Інші сіроми і особливо «збіглі» 
пробували кликати, хоч і безуспішно, товариство на 
жалування, і Сірко вперше пошкодував, що запорозькі 
звичаї не дають козацтву можливості порушити тради
ційну гостинність і вигнати деяких із Коша.

— ...Не мені тобі мовити, голубе! Повної свободи, а 
найпаче тепер,— говорив Сіркові довірливо та задушевно 
панотець Буркун,— в житті людей немає і, мо’, не буде, 
а в нас, оточених і околених із усюд хижими самовлад
цями та отак роздвоєних, і поготів її не може бути. Я на 
що вже духовний, а припинив би отих збіглих пускати 
в Кіш — вони розкладають козацтво. Зваж і на те, що 
більшість із них іде до нас через донців, а не прямо від 
бояр, а це настроює нашу козацьку сполечність проти 
наших же братів-козаків у Донщині. Отож треба, га
даю, нам мати Боже терпіння і свій розмисл у всьому, 
а найпаче тепер, коли ординці, турчини, ляхи та й моско- 
вити із усіх сил явно дроблять нас, спонукають, ба й 
хочуть іти на оте непоправне людсько-гріховне лихе 
міжусобство, затіяне царем і боярами. Бачив би ти, 
як деякі збіглі нацьковувані кликали товариство у по
міч «молодикові» Безпалому, а тепер лишилися тут, 
посилаючись на те, що бояться попасти там до стрільців 
і бояр...

Слова панотця Буркуна підтверджували сказане і Гна
том Турлюном, і Лавром Гуком, і ще деким.

— Братовбивство, брате, ніколи не буде прощене 
Богом! Ми стаємо жертвами своєї неепаяності і добро- 
гостинності, а найбільше — нерозуму наших верховод- 
них продайдуш, хоч і вчать нас сусіди тих премудростей
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та зловмисник, не бувши відданий анафемі, мурафський 
сотник Данько Гунда за заподіяне людогешефство і збит
ки від оясирненого товару, згідно із пунктом магдебур
зького правоукладення, був на перехресті великолузьких 
шляхів живцем укопаний у землю по шию до смерті 
і при покаянній молитві на прощення Боже...»

Сірко не був ні на дознаниях шуряка, ні на самому 
суді, але знав про те, що відбулося до суду і на суді, 
докладно і досконало. Хоч злочин і був належно покара
ний, у повернення Настки та покарання основного зло
чинця, мурзи Нечаха, Сірко мало вірив, глибоко при
ховавши ще одну рану помсти в своїй наболілій душі...

26.
Вихорним вітром, вибухом людського обуру рознісся, 

досягши Січі, початок перепису воєводою київським 
Василем Шереметєвим козаків, посполитих, торгових 
і рукомесних людей із одночасною присилкою царських 
воєвод в усі міста Гетьманщини, почавши із Сіверщини, 
і дознавачів у Чигирин із завданням розвідати, чи дійсно 
Виговський має намір відколотися від Москви. Саме ця 
чутка й змусила царя пригадати підказане свого часу 
Виговським й почати перепис та водворіння своїх воєвод, 
тим більше, що об'явився навіть наказний — Безпалий. 
Посилило буремну вихорність і намагання литовського 
гетьмана Сапеги мобілізувати чоловічу людність русинів 
у свої потуги по всіх підлитовських русинських селах 
і містах. Отож, весна прийшла розбудною не на жарт, 
і ніщо, мабуть, так би не згуртувало люд, як перепис 
і мобілізувати!.

Дуже швидко, мов на дріжджах, ширився людський 
обур, коли слідом за переписом цар дав наказ своїм по
слам «якось відсторонити»,— хоч би і вбивством, коли не 
отруєнням,— «своєвольця» Виговського, оплюгавивши 
його, яко зрадника і клятвопорупщя, із вівтарів у церк
вах, а в міжчассі спантеличення і розгуби вспольства 
і регіментарів чи, мо\ й заколоту відірвати від України, 
заповнивши прикликаними наказним гетьманом Безпа
лим стрільцями, Сіверські землі і насамперед Новгород- 
Сіверський, Грем’ячий, Чернігів, Стародуб, Дебрянськ 
та інші міста й осілки попід Дебрянсько-Жиздринським 
Поліссям.

Іван Сірко, що по довгому ваганні вирішив під впливом 
батька їхати до Чигирина на розвідини та побачення
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підступами та лукавствами аж задоста,— бубонів пан
отець, навертаючи до осуду братовбивства.

— Я, отче і побратиме, як відаєш, грішний і не можу 
нас .гидувати отого доброго самаритянина, який підстав
ляв після побиття однієї щоки другу! Бог не створив 
мене здібним до такого,— говорив Сірко згодом Буркуно
ві, зрозумівши давно, що на ворохобство і братовбив
ство за зиски пройдисвітів він іти не може.— Я, хай Бог 
простить, часом сумніваюся, чи той Бог дійсно є, бо нащо, 
коли б справді він був, допускати стільки лиха моєму 
людові, бувши всесильним і мавши можливість того не 
допустити? А щодо того, що Польща і Московія та агаря- 
ни кличуть наших провідців до покори і до свавільного 
панства, нічого не даючи рядовичам-козакам і сполечен- 
ству та посполитству, то я повністю з тобою згодний. 
Не для нашого ж добра вони всі ото копошаться. І не
дарма ж тільки старшини наші допускають співжиття 
чи з ляхами, чи з московитами, а чи й навіть із агарянами. 
Адже ні один розумний рядович того і в мислі не тримав 
досі ніколи!

— Ляхи, голубе,— пробував панотець виділити у Сір
ковій свідомості і своїх власних колишніх катів у дитин
стві,— так довго нас запрягали в свої ярма та так роз
бещено-свавільно по-панськи жили з нашої мозольної 
праці, на наших землях, водах, добрах і так нас звично 
та довго гнітили і ссали, що не можуть н іж  тепер по
вірити, що ми також люди, що ми є окремішність, і не 
яка-будь, а свідома того, що може жити як окрема споле- 
ченська зупольність, не підвладна їм. Але нині, як думаю, 
ніхто краще ляхів не відає і того, що дружба з нами як 
рівними державцями їм вигідніша і зискливіша всіх 
втрат і видатків дотеперішніх, і прошу тебе все це за
пам’ятати, бо говорить моїми устами не лише побратим, 
а й поротий та тріпаний ляхами не одиножди баніт, роди
ну якого вони знищили. Тому я на боці Виговського, 
хоч його й тяжко второпати, бо трактує він, як знаю 
достеменно, щоб нам жити зі своїми уподобаннями та 
звичаями і тільки своїм ладом, з необмеженим козацтвом, 
своєю гамзою-скарбницею і навіть зі своєю вибивкою 
монети, чого досі не існувало, а покійний пан Богдан 
скільки не починав те вводити, так і не домігся в заклопо- 
ті. Та й воно, карбування, може, було не стільки покійни- 
кове, скільки писареве.

Дивно було Сіркові те чути від цанотця Петра Бурку
на, що колись і чути про ляхів не міг спокійно. «Он як
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можуть мінятися люди за роки в дозрілості! — дивувався 
він. «Нужда закони змінює!» — згадав крилатий вислів 
покійного січового батька Сулими.— Власне горе за
рубцювалося в ньому, а сполечне не рубцюється, і це 
перша і найпоцінніша ознака його порядності. Більше б 
таких жило і в Січі, і в Гетьманщині, і в Слобожанщині, 
на Дону та всюди, де доля розкидала наш люд сьогодні!»

— Я це кажу,— сьорбав слова Буркун,— на всяк ви
падок, брате, бо можливе все те лише, наголошую, при 
повному спаї нашого люду. Був би він, спай, ми були б 
сильніші від захланних сусідів, а із звільненням русинів 
із-під ляхів і литвинів та з приєднанням донців, що все 
далі відходять від нас, ми сильніші були б за всіх їх, 
разом узятих, тим паче коли б відстоювали волю і зиски 
не ворохобців-верховодців, як Безпалий та іні, а просто
люду все одно якими методами... Хай Бог простить 
мені,— перехрестив себе Буркун,— але це моя певна, 
стійка і обмислена думка, брате!..

Та панотець Буркун не один вплинув на Сірка своїми 
розмовами. Допомогли його поверненню у Капулівку 
і вперті чутки, що у війську Виговського є ляхи, серби, 
молдавани, волохи й інші найманці, а головне, що гетьман 
очікує по домові із ханом у Чигирин ще й орду. Орда 
Викликала у ньому обур і бажання спротиву та незгоди, 
бо в пам’яті вона в’язалася із людоловством, незалежно 
від того, що несла Україні. Боляче було йому подвійно, 
бо ловив себе на тому, що таки керується помстою.

Відмова Ніжинського та Стародубського полків ви
ступити торік з Виговським проти Пушкаря, а тепер 
проти Безпалого, Богуна, Довганя та Барабаша отвере- 
жувала не лише Сірка, бо, з одного боку, вказувала на 
непрестижність Виговського, а з другого — ще меншу 
безпрестижність Безпалого як царського ставленика, що 
«пішов на братовбивство за власну становитість». Видні 
були білими нитками шиті інтриги сусідів!

Сірко знову то ночобродив та домонтарив самотником, 
то полював, нічого не впольовуючи, та рибалкував, при- 
ходячи без риби, то сперечався на сходках і в хаті матері, 
і в гмині, і в кутківчан всієї Капулівки. Ні, він не може 
підтримувати гетьмана, що кличе орду у рідний край по 
ясир, як не може підтримувати побратима Богуна, що 
примкнув до царського наказного Безпалого. Був один 
вихід, що об’єднав би всіх. І цей вихід Сірко бачив у по
верненні Юрасеві прав і становиська гетьмана, проти 
нього тепер ні в кого, як думав Сірко, не підніметься рука.
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Та ось спершу в Січ, а слідом і в села Великого Лугу, 
навіть у зимівники, що розширювали Сіркові на радість 
запорозькі простори, прийшла чу*гка, що військо Вигоа- 
ського вщент розбите і розпорошене московським наказ
ним гетьманом Безпалим на річці Груні, що під Полта
вою, де торік був геть розбитий Пушкар. Безпалий зі 
своїм оточенням по цій вікторії уже ніби й бенкет від
гуляв та збирався повторити із Виговським, певно домо
вившись із царськими воєводами, те, що вчинили козаки 
із Михаєм Громикою під Корсунем д є с я іт ь  літ тому.

Та то була лише похвалка наївних, бо сталася подія, 
що заступила і вікторію, і пам’ять про неї... Спершу 
прийшла чутка, що гетьман Виговський очікує у Чигирин 
приїзду польських комісарів і литовських радців, а слі
дом за тим рознеслася вість, що цар дав наказ своїм воє
водам забрати всіх козаків на Лівобічні України і в Сло
божанщині у драгуни, а в підтвердження того прислав 
у Чигирин Якова Портомоїна для нагляду, хоч і прикрив 
те благословенною жалуваною грамотою на маєтності, 
в якій писалося про вірність царського високого двору 
Переяславській угоді і її артикулам... О ті данайські 
жалувані грамоти! Не було їм кінця. А ще підтвердилося 
й те, що в Чигирині волинський і смоленський каште
ляни Станіслав Беньовський та Казимир Заблашевський 
також з’явилися із якимись трактатами...

Кошова старшина в Зозулиному Байраці та старше 
й менше війська запорозького поспольства після цих 
відомостей змушені були спішно скликати надзвичайну 
січшу раду, на яку був запрошений із Капулівки, на 
чимале його здивування, й Сірко. Почалася рада, як зви
чайно, старшими регіментарями, але, за настійною вимо
гою Сірка та слідом за ним й інших, на неї були запро
шені і всі курінні сотники. Сперечалися, радилися, обмі
нювалися думками, сварилися, а проте так ні до чого 
і не дійшли в розпоросі, бо Яків Барабаш, зазнавшись 
після перемоги Безпалого, все брався в свою користь 
за бунчук, і противна кошовому більшість за звичаєм 
слухняно замовкала перед символом влади.

А події в Україні, чи як тоді говорили — в Гетьман
щині, знову так заспішили, що ніякі бунчуки не могли 
їх спинити. Як не дивно, вони все вище підіймали Вигов- 
ського і опускали його нерозумних, зраджених царем 
супротивників на чолі з Безпалим. Допомогло і дощентне 
спалення Полтави у вітряний погодновій при відсутності 
багатьох мешканців.
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Хто зна, що було б, коли б не прихід сорока тисяч кін
нотників ординських Виговському у поміч проти Без
палого, воєвод зі стрільцями та охочекомонних січовиків, 
що дало можність Чигиринському гетьманові алярмово 
прийти під Полтаву-печище і вчинити погром і козакам 
Безпалого, і стрільцям, голови яких принесли на списах 
Виговському його прибічники. Уцілів тоді лише царський 
наказний Безпалий при рештках Богунового полку, про
бившись через козацький заслін, що не посмів його до- 
нюцити...

На плач Безпалого та на горе цареве, у Виговського 
в цей час появилася ще одна козирна карта: знайшов 
його та приблизився до нього якийсь «волоцюга і пройди
світ»,— було їх на Москві та було! — Акундінов, що ви
давав себе за царевича, а потім ненця давно вмерлого 
в монастирі царя Василя Шуиського. Розпущена, ма
буть, Виговським чутка висіялася такими сходами, що 
цар і бояри не на жарт перелякалися, зробившись раптом 
і запобігливими, і підлесливими до самозванця, ігно
руючи вчорашніх своїх ставлеників. Як же, ляхи могли 
знову, тепер уже разом із Виговським та ординцями, 
використати самозванця як підставу для походу на 
Москву, яка ледь тримала в покорі «своїх зрадців, ворів 
і єретиків» від бунту «для відновлення у справедлив лень 
на престолі царськім». Неабияк злякали царя і перемоги 
наказного гетьмана, ніжинського полковника Григора 
Гуляницького на всій Сіверщині. Той добив прибічників 
Безпалого і московських щойно спечених воєвод і в Луб
нах, і в Гадячі, і в інших містах та аж під самим Глухо- 
вим. Правда, трапилася щаслива нагода для царського 
двору зітерти осудом і покійного Пушкаря, і Безпалого, 
не принижуючись явно, сховавши свою ворожнечу до 
«самозваного» гетьмана, бо той по дурості своїй нежда
но-негадано прислав цареві послів з повідомленням, що 
з «міжусобицею в Україні покінчено», обрадувавши тим 
двір до крепового трауру! Цар незабарно наказав своєму 
послу в Чигирині викупити за будь-яку ціну самозванця 
Акундінова і «негайно вивести із Малорусії воєвод 
і стрільців для додержання Переяславського трактату», 
включаючи і Слобідську Русь, що своїм викітним воро
хобним людом, зловживаючи пільгами і жалуваними 
милостями царя, відносила себе також до Гетьманщини. 
Не милість і доброта змусили «Божою милістю даного», 
а заворуха калмиків, башкирів, татар та яїцьких ко
заків спонукала відділити від них слобідчан. Тим же
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наказам було негайно повернуте уже в Курськ і військо 
білгородського окольничого воєводи Григора Ромод япон
ського, що недавно виступив у похід на Сіверщину і JH- 
вобіччя за царевим наказом. Взагалі, Білгородський полк 
був тоді фактично відірваний від Москви велетенським 
зазубнем Слобідських земель, що своїм викітним насе
ленням відносили себе до Гетьманщини і врадувалися 
гетьманськими свобідно виборними сотниками, гминами 
і бурмистерствами, не лише в Слобідських, а й Колуго- 
Поліських, Закурянських, Покумських та іних ооідло- 
викітних землях.

Та цього було ще замало у клопотах українського спо
ле ченств а, бо на виверш гетьманом Виговським були 
розіслані слідом «по всіх полках, сотнях, волостях, гми
нах, староствах, монастирях і іних розселлях слобожан
ських, великолузьких позосталих церквах і екзархатах 
аж до преподобного митрополита, старшим і меншим 
війська низового, середнього і верхнього, посполитствам 
і тому подібним» спершу описи умов нежданого мирного 
Польсько-Литовсько-Українського трактату, а потім 
і самого трактату «про повне відокремлення від Москви 
всіх земель українських і приєднання Українсько-Ру
синського князівства до Польщі — Литви як рівного між 
рівних на бажані часи його людності і всього обива- 
тельства...»

Підписаний трактат був з боку гетьмана Павлом Те
терею, Юрієм Немиричем, Григором Гуляницьким «з то
варишами» у Гадячі. Сказати, що він був землетрусом 
по всій Україні, мало! Землетрусом він був на Москві, 
в Ханстві та в іних державах! А головне, що датувався 
він минулим роком. Говорилося в ньому і про те, що 
«Московія підступно порушувала Переяславський трак
тат, вводила своїх воєвод у полки і міста без погоджень 
із гетьманами, пробувала мобілізувати козацтво на Ліво
бічні в драгуни, притісняла і зневажала митрополита, 
церкви та монастирі, мала описувати самовільно все 
козацтво і поспольство для датків-поборів, призначала 
наказних гетьманів при обраному наказному, підсилала 
лазутчиків у сполеченства, монастирі та церкви по всіх 
осіллях козацьких русинів»...

Говорилося в трактаті і про те, що «і Польща, і Литва, 
і Козацько-Русинське князівство та їхні сполеченства 
в містах і осідках всі дотеперішні чвари між трьома дер
жавами забудуть назавжди, козацьке військо має бути, 
з огляду на оточення, крім тридцяти тисяч гетьманових
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найманих когорт, ще тридцятитисячним, не враховуючи 
бережно-крайного січового та слобідського, що зоргані
зується при можливих нагальних потребах зі згоди і ба
жання поспольства...»

В наступних статтях писалося, що «гетьман і регімен- 
тарна старшина, хто б не був обраний за козацькими 
звичаями, будуть рівними із польськими і литовськими, 
а гетьман, зокрема, буде завжди першим сенатором свого 
князівства в складі воєводств Київського із Чигирином, 
Брацлавського — з Подолією, Чернігівського — з части
ною Волині, Пінщини та Брестчини, Мещерсько-Ко- 
лузького Полісся із Слобожанщиною та іними прина- 
лежачими до князівства землями і загосподарьованими 
нічийщинами, займанщинами, викітчинами, осідлостями 
на всьому всході і деінде...»

Уважно була написана і наступна стаття трактату: 
«Митрополит князівства Діонісій Балабан і його наслі
дувачі мають бути рівні в з’єднаному сеймі трьох держав 
з польським і литовським духівництвом, як кожний 
у своїй землі духовний екзарх-вершитель пастви, з усіма 
церквами, школами, колегіумами, монастирями і іними 
святими обителями, з суверенним метрикулярством 
шлюбів і іних актів. Окрім Київського колегіуму, рівного 
Краківському та В і ленському, у князівстві має бути 
ще хоч кількоро їх, зокрема ще один у Кам’янці-Поділь- 
ському, як і обов’язкове відкриття дяківок-шкіл повсюд
но при церквах та монастирях за бажанням духовенства 
і сполеченства...»

Не обминули складачі трактату і козаків та старшин. 
В спеціальній статті було написано таке: «Сотні коза
ків із кожного козацького полку, де б він не регімен- 
тарював, має бути присвоєно шляхетський стан і від
повідні, рівні із польськими і литовськими привілеї, 
як і сотенним, бунчужним, обозним та скрибам чи й 
іншим козацьким чільцям-привідцям, з наданням 
їм утримку чи врядувань виборно за козацькими зви
чаями...»

Говорилося в трактаті і про те, що «менене Велике 
Русинське князівство вільне себе іменувати чи так, чи 
Україною, чи Гетьманщиною, і Польсько-Литовські Сто
рони мусять із тим годитися, коли того бажає князівське 
поспольство, козацтво і духовенство та іні мешканці, 
мати своїх вибраних депутатів, рівних із польськими 
і литовськими у сеймових рішенцях, свій власний скарб 
із власною монетою, свої торгові суверенні стосунки
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і з двома союзницями, і з іними державами, як і митні 
служби, де буде потреба в них...»

Був ясним, хоч і дводновим, і основний пункт трактату : 
«Законодавчою владою Польсько-Литовсько-князівської 
держави має бути їх спільно-сув’язний сейм яко трьох 
федералів. Міждержавні стосунки, окрім війни, ведуть 
король і гетьмани за власними потребами, погоджуючи 
лише питання, які можуть торкатися двох іних сторін. 
Козацьке князівство визнає всі пункти Віленського пере
мир’я із Московією і не може його порушити без згоди 
двох іних сув’язних сторін...»

В трактаті були оговорені також питання щодо решти 
русинських земель Волині, Полісся, Поділля, «які мав 
вирішити і затвердити, згідно з трактатом, новий склад 
потрійного сейму, члени якого мусили розподілятися 
чисельно в залежності від кількості населення кожного 
із федералів...»

Звичайно, тоголітні події і в Польщі — Литві — Укра
їні, і поза ними не лише визначали долю України, а й пе
ревертали дотеперішні сподівання одних та підсилювали 
і переінакшували других аж у Стокгольмі, Москві, Бах
чисараї і Стамбулі. Коли в Україні прибічники митро
полита Діонісія і Виговського, який погодив ті статті 
із справжнім гетьманом, отроком Юрієм Хмельницьким, 
що кінчав якраз трирій навчання, одобрювали і навіть 
оголошували той трактат із Польщо-Литвою як єдино- 
вартний в поточночассі і біжучочассї, то їхні противники, 
а найпаче безпалівці, барабашівці, вороньків ці під впли
вом неймовірної кількості царсько-боярських лазутчи
ків грали на тому, що магнато-ляхи,— не миттям, так 
катанням,— вертають Україну, стожди її обманувши, 
у старе русло «рабування»...

В цей час не московити,— вони ніколи не відігравали 
ведучої ролі в зажерливій політиці своїх урядів,— а цар 
і бояри зрозуміли, що вони незавбачливо поспішили 
і з отими переписами, і з введенням воєвод та з посил
кою стрільців у поміч Пушкареві, Безпалому з Богуном, 
Довганем і Барабашами. Зрозуміли вони й те, що їм тре
ба спішно рятувати в Україні оте Богом данё щастя. Для 
цього порятунку негайно послали в Чигирин дяка-крутія 
і прониру Василя Михайлова з наказом Виговському 
«негайно розпустити козацьке військо в Україні і відпро
вадити в Ханство агарян-невірців та іних народців», 
поява яких не погоджена між високими дворами Москви 
і Бахчисарая.
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А для більшої та певнішої впливовості наказу цар 
послав того ж таки Ромодановського зі стрільцями як 
безумовного практичного виконавця царських доручень, 
правда, вже у поміч новому своєму наказному Яхремові 
Силков і, зневаживши тим скомпрометованого Безпалого, 
а головне — розпорошив таку армію лазутчиків між пос- 
польством, якого воно досі не знало. Переслідувалася 
одна-єдина і рятівна, як здавалося, попереджальними 
перестрогами мета: залякати люд, що «самозванець» 
порушив Богданові статті, віддає єдиновірців у ярмо 
католикам; треба поставити «справжнього гетьмана» 
отрока Євраха, як той верне із вишколу.

Але Виговський швидко про те провідав і разом із ор
динцями розбив наголову і третього царевого наказного 
Яхрема Силка на Ташані в Зінькові, захопивши Гадяч, 
Веприк, Рошавку, Лютенки, Сорочинці, Ковалівку, Обу
хів, Багачку, Уставицю, Шишак, Хомутець, Миргород, 
Безпальчик та інші міста, містечка і села в тому терені. 
Та акція була черговим скріпленням трійственної феде
рації з Польщею — Литвою, хоч ні Польща, ні Литва, 
дотримуючись Віленського перемир’я із царем, не вико
нували своїх зобов’язань перед Русинським князів
ством...

Закріпившись отим походом, Виговський спішно повів 
війська на Київ у поміч своєму родакові Данилові Вигов- 
ському, що був розбитий там воєводою Шереметєвим. 
Обклавши Київ із-під Камінного Городка, Виговський 
почав наступ-штурм невипочилими по чималім спішнім 
переході козаками, крім того, на виручку оточенцям- 
стрільцям підійшов Ромодановський із вчорашнім цар
ським наказним гетьманом Іваном Безпалим, його гене
ральним осавулою Лукою Вороньком і січовиками на 
чолі з наказним кошовим отаманом Дем’яном Бара- 
башем.

Відігнавши гуртом із-під Києва Виговського, Ромо
дановський і Безпалий, повертаючись назад, спалили 
Лубни, Пирятин, Чорнухи, Горжин, а у Варжі догнали 
і оточили та розбили полк Григора Гуляницького, за що 
були навіки прокляті багатостраждальним поспольством. 
Неймовірні тогозимні морози та буранні сніговії зму
сили Ромодановського отаборитися в Лохвиці і її околах, 
а Безпалого зі спільниками — в Ромнах, скінчивши на 
днесь братовбивство. Вернулися і січовики у свою Січ... 
Сірко, вислуховуючи поверненців із походу в Коші і по 
куренях, куди навідався із Капулівки, душевно плакав
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від розпачу, але щось в заміну запропонувати січовій 
старшині не міг, хоч більшість козацтва і схвалювала 
«одобрені Юрасем» трактати Русинського князівства 
із Польщею і Литвою, за них же тримався і січовий ек
зарх — отець Петро Буркун та старіші віком козаки...

Той потрійний трактат був для Московії жахом. Він 
наддав сміливості й іншим сусідам. Від хана, султана, 
королів свейського та польського надійшло попере
дження про нищення царськими нахідцями міст і сіл 
України, а слідом за тим — обвинувальний лист Юрія 
Хмельницького з Києва. Цар та його свита змушені були 
спішно прислати вибачення за заподіяні «ослушниками» 
крутійські шельмування і образи наказному гетьманові 
Виговському через намісника казанського воєводи, боя
рина і князя Олексія Трубецького, якому таємно дору
чалося «за будь-яку мзду» домогтися від Виговського 
згоди на спай із царем навіть уже за справжнє, а не 
наказне гетьманство...

Доки Трубецькой, щедро «обжалувавши» від імені 
царя «самообранця», вивідував тонкощі становиська 
на Україні, шукав і схиляв прибічників у Чигирині, князь 
Федір Куракін, за наказом царя, вирушив із стрільцями 
на Лівобережжя України, напав по путі на малі взимі 
козацькі залоги під Лохвицею і погнав їх, розпорошені, 
через Сорочинці, Рошавку і Лютенки під Гадяч, грабуючи 
населення «по-божеськи на свій утримок!..».

Але й Виговський, трактуючи із високим царським 
гостем і дякуючи за жалувані дари, не дрімав: потай 
послав гінця до хана за ордою, і, як тільки Трубецькой, 
нічого не домігшись на перетрактаціях, змушений був 
визнати порушення Переяславського трактату і виру
шити із Чигирина в напрямку Гадяча, пішов із ханом 
на московські війська «тараном, акордом і сатаною» 
і легко вщент розбив їх та взяв у конотопській різа
нині в полон двох царських чільців: князя Львова — 
як ніби вже воєводу черкаського (теля ще де, а цар 
уже шкуру із нього вичинив) — і князя Семена Пожар- 
ського.

В погоні за рештками побитих стрілецьких з’єднань 
Виговський загнав і Трубецького та Куракіна, як вті
качів, аж за Дебрянськ і у Москву, пославши королю 
Яну-Казимирові велике царське знамено, взяте в Кура
кіна і Трубецького, і всі гармати, барабани, зброю, від
биті у Львова і Пожарського, віддавши орді в оплату за 
поміч коні, обози-батови з харчем та інше.
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Як не кликав Виговський донців і січовиків, козаків- 
слобожан і шків, ойротських тайшів, казанців і астра- 
ханців та іних мещерів «вирватися із царських і бояр
ських шор», «купно вдаривши на супостатів», ті від
мовчувалися, не відгукнулися до нього лише тому, що він 
«повернув рідне поспольство в лясько-магнатське ярмо», 
а дехто додавав: «І виступив проти єдиновірців моско- 
витів».

Царсько-боярські нацькови, паплюження, спантелич- 
ливі невірогідні байки «юродивих» і «провидців» віді
грали повністю покладені на них ролі. Все, зв’язане із 
ляхами і ордою, заздалегідь було приречене в них на 
огудження. Сірко аж до сварки дійшов у розмові про 
Виговського із батьком і капулівським урядом на сход
ках. А що вже в кошах, як навідувався туди, було супе
речок, а із «знатними і старшими» кошовими верхово
дами як змагався він! У суперечках доходило ледве не 
до бійки, і рятувався спантеличений Сірко тільки у Ка- 
пулівці від усього і вся...

Прибічники Виговського вже тішилися З  ТОГО, що мос- 
ковитів назавжди належно відсунуто, а найпаче раділи 
деякі збіглі від бояр сіроми, бо смертельні для них 
стрільці опинилися аж в Заколугах, в Мещерських За- 
поліссях, хоч і стояв ще у Києві зі своєю напіврозбитощ 
залогою воєвода Шереметев, пильнуючи не лише матір 
городів русинських, а й престиж Московського царства. 
Без Києва ж бо не було й не буде Великоруси. Потрійці 
радо зустрічали разом із Виговським польські потуги, 
що вступили по домові в Сіверщину, мріяли вже про 
шляхетські стани, сподівалися із приходом повесіння ви
значити і поставити «навсечасся» кінцеві покордоння аж 
на Нугрі, Зуші, Неручі, Руськобрідді, в Пососонні, Пла- 
виці, Верхньоохав’ї, в Поусманні, в Похопер’ї й Богу- 
чар’ї та попід мещерськими і жиздринськими підліссями 
на основі мирного трактату із царем і боярами. Та по
спішили радіти. Бо обернулося так, що ота конотопська 
різанина, розорення ординцями Прилук, Пирятина, Жов- 
нина, Красного та Карабутова з навколишніми волостя
ми, а надто віддача людоловам в оплату Ясиня, стала для 
Виговського пірровою перемогою, бо привела до кінцевої 
поразки, а Гадяцький трактат — до мрії частини пос- 
польства в подальшому.

Січ жила на той час настроєм, який виробляли, завдяки 
помилкам Виговського, збіглі ворохобники. Туга, розпач 
і печаль за долею ясирників, відданих Виговським орді,
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змусила Сірка зустрітися із кошовим Богданом Кліщем, 
обозним Павлом Гомоном та іншими і схилити їх до 
миру з ханом за умови повернення ясирників додому.

Як не дивно, пропозиції запорожців радо були прийняті 
ханом. Ясирники були частково повернуті, а частково 
викуплені,— за рахунок січової гамзи-скарбниці, найпа
че за кошт, лишений Сіркові Левком Чорноморцем- 
Конограем,— і вернулися переважно у Великий Луг, 
на запорозькі землі. Цей крок Січі, звичайно, пішов на 
ганьбу Виговському і престижний карб січовикам, а се
ред них — Сіркові. І Виговський, дізнавшись про цю по
дію, зажадав через царського посланця в Чигирині Рого- 
зіна і через Сефер-Казі від хана визнання того, що Січ, 
як складова частина Гетьманщини, не може, окрім вста
новлення меж на пасовиськах, зноситися із ними без 
нього та його генеральної канцелярії. Того ж домагався 
він і від короля польського через посланця Беньовського, 
але з додатковою вимовою, щоб Польщо-Литва, згідно 
з Гадяцьким трактатом, відмовилася від можливої 
унії з Московією та припинила розмови про обрання 
царя на польський престол. Той необачний крок «само
званого» гетьмана не міг не стати набутком січового 
товариства.

Покликаний запорожцями у Січ в зв’язку із бурхливими 
та важливими подіями, Іван Сірко, опинившись у вирі 
пристрастей, заповзять, різнотлумачень та покраяності 
всього Коша на розколи-ватаги і юрби, які вимагали 
негайної одповіді Виговському, виходу зі злиднів, із стар
шинських бреханин та шпигунських наклепів, що вели до 
братовбивства, став раптом необхідною особою і для 
сіром, і для більшості старшин.

Для нього постало кільканадцять насущних питань: 
як і чим угамувати оту пристрасну різночинність запо
рожців, куди її спрямувати, відвернувши від сліпої не
нависті, помсти, братовбивства і міжусобства, які виру
вали, кипіли, збігаючи через край? Адже курінь ішов 
на курінь!..

— Сказали мені,— почав він, діждавшись тиші,— що 
ви кликали мене на товариську раду. Кликали чи ні?

— А так, батьку, кликали!
~  То ось що скажу вам: ви не подобаєтесь мені нині. 

Там,— показав у полунощну сторону,— жадання маєт
ності, слави і влади, яко іржа, роз’їдає поспольство наше. 
Знову пішло міжусобство, шаблі зняли брат на брата, 
і ви того хочете? З якого це часу мати наша славна Січ
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Запорозька стала затісною для вас? Чому ворогуєте між 
собою? Чого не поділили?

— Збідніли ми. Братерство підупало, батьку.
— Істину кажеш, побратиме! — пізнав він того, ко

трий зважився відповісти йому.— Збідніли ви, і не токмо 
тим, що спорожніла січова гамза, що пастроми не наго
тували на всіх і в достатній кількості. Духом збідніли 
козаки — ось в чому заковика!

Хотів сказати: передусім, збідніли ті серед вас, кому 
доручили ви бути чільними в козацькій громаді, та одра
зу ж передумав і сказав інше:

— Багато говорити не вмію та й не хочу. Решту скаже 
вам панотець Петро Буркун у храмі Божому.

Якийсь час тривала угомонена зверненням Сірка до 
товариства тиша. Потім її мовби прорвало. Січовики, як 
і перед цим, спершу загули, потім загомоніли, зрештою 
стали доводити щось один одному, і хто знає, чим усе те 
завершилося б, коли б церковний дзвін не покликав їх 
у храм Божий на обіцяне недільне казання.

— ...Остерігаю, як остерігав вас в останній час, 
смертна у Бозі, моя збратована, шляхетна паство, від 
лиходійств гріховних єзуїтських та єретичних, від само
званця Никона, від лих боярських, від таємних послань 
їхніх в усі наші царини,— слухав Сірко, стоячи посеред 
козацького товпища в церковці, під покашлювання мо- 
лільців і тихий монотонний дзвін недільне казання сі
чового панотця Петра Буркуна.— Остерігаю, як остері
гали панотець Данило Тукальський і панотець Михай 
Гунашевський, пересторогами у днях прошедших, що не 
чужинці, не владці і коло них стоячі поплічці вам пора
дять щось істинно християнське, а звичаї і заповіти ва
ших батьків і дідів-мучеників. Пом’янемо ж, братове 
во Христі, звитяжця-лицаря Муху, що полив своєю кро- 
вію Коломию, Снятинщину і впав під Рогатином. Боже, 
молимося тобі за його душу великожертвенну... За зви
тяжця-лицаря Сверчевського і його соратців, що полягли 
у помочі молдавцям і волохам проти агарян... За великого 
звитяжця Підкову, розп’ятого у Львові, і його соратців: 
Якова Шаха, Гната Силу, Самійла Кішку і іних!.. За 
Байду-Вишневецького, що вмер на султанському гаку, не 
зрадивши своєму людові, уславивши козацтво на весь 
світ, внук якого, хай буде проклятий навіки, опоганив 
святе, велике і безсмертне ім’я діда, доки нам жити на 
землі!.. За сотні чільців па волості і в Коші, що поклали 
життя за життя наше, за тисячі тисяч героїв-рядовичів,
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що полягли у боротьбі із католиками і агарянами, за 
ясирників, що сконали за нас у ямах-темниках...

Наші ієрархи освячують всіляких заточників правед
них чи й грішних, і Бог їм усім суддя! А я гадаю,— 
пливли хриплувато-баритонні слова отця під надвірний 
дзвін,— хай простить мені Бог, що, передусім, на те 
конфірмування заслуговують наші брати, батьки та діди- 
звитяжці, яко оборонці рідного краю і рідного люду!.. 
Помолимося ж за них, паство, і попросимо в Бога їм раю 
на небі!.. А ще скажу, яко пастир: Юрась хрещений ваш 
гетьман, запорожці! Юрій Хмельницький хай з’єднає те
пер вас і захистить під рідним небом!..

«...Так-так, Ханенко в листі мені, як і панотець оце, 
найнепомильніше добре радить! Треба врешті припинити 
душезгубне міжусобство і об’єднатися навколо Юрася! 
Треба згуртуватися усім в одностай, домогтися або не
гайного затвердження усіх пунктів Гадяцького трактату 
сеймом, або відкрито порушити мир зі шляхтою,— 
прихрещував Сірко правицею висновки-рішенці, які ви
зрівали в ньому якраз тепер, перед виборами кошового, 
під монотонне бубоніння Бурку нових казань у церков
ці.— В тому і Ханенкова рація на днесь!.. Азовського 
сераскира, ногає-таманців, отих Карач-беєвих спільни
ків, та й його самого слід би було негайно перехопити, 
як вертатимуть, обтяжені ясиром і добрами.

Дивно, Ромодановський міг би це зробити і просто, 
і легко, і вправно, а, бач, не робить чомусь!.. Самого 
Карач-бея, мабуть, найзручніше навідати добрим заго
ном на Op-Капі-Перекопі, хоч би й лише налякавши 
його!..

Трубецькой і Пожарський хай шкребуть карки, по- 
трактовуючись із царем і збираючи знову докупи своїх 
побитих розпорошенців, бо молодик Безпалий їм тепер не 
слуга, коли ним розколюється навпіл Гетьманщина! 
А Юрась, благое лов ленний і ректором Лазарем Барано- 
вичем, і митрополитом Сильвестром Балабаном, і архі
мандритом Інокентієм Гізелем, таки справжній гетьман, 
хоч і в’юнак ще... Як лише допомогти йому?

Підступний сейм, зневаживши круля і його прибіч
ників,— згадав Сірко Собеського і свої розмови з ним,— 
взявся обрізати пункти Гадяцького трактату магнатськи
ми забаганками, кінцево умертвивши і «пшиязнь» нашу, 
і прощення їхніх злочинств. А відтак, прибічникам та 
лакизам магнатським разом із Виговським більше немає 
чого робити, бо він був гетьманом тільки тимчасовим,
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наказним. Коли справжній гетьман об’являє себе повно
літнім, то й правда на його боці!..»

— ...Оберіте нині достойного і вірного вам у кошові 
чи й у гетьмани, і ви, провідці-чільці, і ви, запорожці 
славні, вшануйте свою обранність, згуртуйтеся навколо 
вашого обранця і Юрія-Євраха і не множте отих само
званих і чуйсенасаджених вам гетьманів на вашу поги
бель, бо творять вони поспольству нашому тільки зло!..— 
мішалося в Сірковій нам’яті своє і отцеве...— Бездогляд
но сильного і владного та поспольно визнаного гетьмана 
при наших волелюбних звичаях виборності, вдруге кажу, 
без такого, яким започав останню визвольну війну отрує
ний покійник Хмельницький, наша Гетьманщина, та ще 
при отакій нєодностайності поспольства, не зможе визво
литися із-під чужого гніту і підступного оточення, на які 
Бог її прирік, не знати за які гріхи, на муки і терпіння!.. 
Хай Бог простить мені і вам що істину!..— закадив знову 
панотець Петро церковку кадильним димом.

Під талаламкання дзвонів Сірко виходив із церкви між 
зажуреним людським плавом-потоком, затиснутий зусі
біч товпищем молільників. Згущена маса козацьких тіл 
сунулася до вузького виходу і там ще тісніше змикалася, 
щоб висіятись на майдан, де вже юрмились ті, хто не був 
у церкві або вийшов раніше, не дослухавши казань 
панотця Петра. Дехто з них, стягнувши з голів шапки, 
побожно хрестився, дивлячись у бік церкви, віддавши на 
днесь данину Богові...

По якімсь часі почулися скличні дзвони, і Сірко на
правився в центр майдану, занурившись у козацьку 
гущу.

Услід дзвонам вдарили урочисто литаври, і запанувала 
тиша, потім почалися бурхливі вибори кошового. Та не 
поталанило цього разу старшим та знатним товаришам. 
Уже по перших викриках їх кандидатур Пашко Гомон, 
Дем’ян Барабаш, Івай Брюх були ледве не побиті роз
бурханим козацтвом. Не підтримало воно й тих, хто про
понував обрати кошовим щойно прибулих на Січ Варе
ницю та Сулимця. Може, кількасот голосів було вигукну
то за них, в той час як порада вибрати кошовим Сірка 
була підхоплена тисячами голосів, що заглушили своїм 
ревом всі інші.

Іван Сірко не очікував того, пробував відмагатися 
і відмовлятися під всілякими приводами, навіть тим, що 
має бути негайно у Вінниці, що буде негречним, бо 
давав слово старшинам не бути в Січі чільцем. Та що
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більше він опирався і відмовлявся, то заповзятішою була 
одностайність козацтва:

— Сірка! Сір-ка-а! Сір-ка-а! Сір-ка-а! Геть-ма-ном 
і ко-шо-вим! Сір-ка-а во-ли-мо-о! — ревіло, гриміло, гу
готіло, відлунюючись не лише в Зозулиному Байраці, а по 
всьому Великому Лугу.

Довелося Сіркові ставати упокорено під корогву сі
чової Покрови і стяг з вершником-козаком на коні. 
Довелося, хоч і нехотя, взяти до рук бунчука та пірнача 
від січового писаря, колишнього розвідника гетьмана 
Богдана — Гната Стасика. Довелося, врешті, по благо
словенні, поцілувати і хреста в руці панотця Петра Бур
куна...

— Від вдетого серця і душі,— звернувся Сірко до тов
пища після дідівського обсипу голови піском, вмивання 
та витирання,— дякую всьому чесному товариству за 
довіру,— кланявся на всі боки в юрбище, прикладаючи 
руку до серця.— Але ще одним гріховним гетьманом не 
буду! — вигукнув у притихлий натовп.— А лише кошо
вим, коли так наполягаєте. Хочу сказати вам, що я знаю, 
як багатьом не подобаюсь, але бачили очі, що купували... 
То хіба хочеш — мусиш! — Неквапом він узяв зі стг лу 
осаджену ясписами та туркусами січову булаву.— Отже, 
слухайте, що екажу вам, мої козаки, мої вибірці-побра
тими!.. Пішов я вам назустріч, то прошу піти і мені 
у згоду! Гетьманом єдиним, незаперечним і усправедлив- 
леним по покону, що склався, може бути для всього 
нашого поспольства на днесь лише Юрій-Єврах Хмель
ницький, який наразі, як, може, знаєте, перебуває при 
Ханенковому полку під Уманню і скликає всіх регі- 
ментарів до себе на раду...— примовк Сірко.— Люду 
нашому і краєві насущно потрібна воля і держава нероз
дільна, небратовбивча, тому і Січ тепер, вважаю, мусить 
стояти тільки за нього, бо ще при батькові своєму в’юно
шею він був проголошений гетьманом, а тейер його бла
гословили в нашому горі ще й святі отці: Сильвестр, 
Інокентій і Лазар, коли він відмовився від опікунства 
наказного Виговського. То чи підтримуєте ви мене, ко
заки? Чи даєте згоду на його гетьманство?..

— Во-ли-мо-о Ю-ра-ся-а! Ю-ра-ся-а во-ли-мо-о! Во- 
ли-мо-о, як ти кажеш! Ю-ра-ся! — пронеслася дружна 
і одностайна, хоч і всетлумна згода.

«Ю-ра-ся-а ге-ть-ма-ном!» — лякала луна кружалища 
крикливого вороння над яром, що ніби віщувало щось 
недобре...
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Іван Сірко, поки ще носилося над Зозулиним Яром 
оте «Юрася!», гарячково думав над тим, як на користь 
січової справи і припинення ворохобства прилучити 
в першу чергу Брюховецького з його сіромами-зарізя- 
ками, Петра Суховія, престижних та дружніх Сіркові 
Васюру Вареницю та Адама Сулимку, що прибули із 
Уманщини на Січ, привівши понад сотню козаків...

Коли відомою Січі особливістю Сірка було товариське 
і лицарське шляхетство, байдужість до влади, непере- 
вершене вміння дворуко шаблювати, незбореність у зма- 
гах, особиста безкорисність і безкомпромісна чесність 
у приятельстві поряд із незвальністю в пиятиках, то Брю- 
ховецький характеризувався вивертністю і викрутністю, 
шельму вальною неслівністю, заповзятою і хижою під
ступністю, непогамовною жадобою до влади та особистої 
слави поряд із буйством і слабістю в пиятиках. Отож, 
Сірко інтуїтивно у першу ж мить виборного настрою 
подумав обеззброїти Брюха як противника і підсилити 
себе новими чільцями в Коші...

— Дякую ще раз, славні брати-запорожці, за довіру 
та вибір Юрася в гетьмани, а відтак, із ласки вашої та 
згоди, хочу призначити разом із вами,— це було новим 
і незвичним на Січі! — наказним польним кошовим,— 
схилив до плеча булаву Сірко,— вами шанованого Іваиця 
Брюховецького, якому велю при вашій згоді уже з нині 
підбирати серед вас охочекомонців, щоб ушвидці ви
ступити на зненацькі перейми нещасних ясирників, 
щойно взятих на Слобожанщині ногаями, таманцями- 
татарами та іншими,— завбачливо, сам собі дивуючись, 
кидав у примовклий натовп замирливо-спасенні слова 
Сірко.

— Обозним і господарем нашої святої Січі та скарбу 
войськового хочу просити вас призначити славного і чес
ного, добре знаного мені Васюру Вареницю, бунчужним 
січовим — його побратима Адама Сулимку, суддею — 
Петра Суховіенка, писарем, з ласки вашої, лишив би 
і надалі Гната Стасика, на що ще раз прошу вашої 
згоди,— став кланятися Сірко на чотири боки, вико
ристовуючи несподівану одностайність юрби, вводячи но
вий порядок на Січі.

— Бути по-твоєму! — кричали першими козаки Брю
ховецького.

— Так бу-ти-и! — вторили їм інші.
— Во-ли-мо-о! — згоджувалися майже всі, хоч і не 

так одностайно, як вибирали.
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Сірко так і не дочекався заперечі, на яку сподівався 
заздалегідь, зрадівши про себе і набравшись впевненості.

— А ще ознаймую вас, товариство славне,— спішив 
він кувати залізо, поки гаряче,— що сам також ушвидці 
поведу частину із вас комонниками на Ханство чи, може, 
деінде. Кошт у гамзі нашій пішов на викуп ясирців, то 
святочного бенкету-ральця не буде,— кидав він, як по
стріли, слова у довкілля,— але за власний кошт і тих, 
хто його має та схоче поділитися із товариством, будь 
ласка,— натякав він на Барабаша, Пашка Гомона і 
Брюха.— Безкінні, які лишаться в Коші, окрім вартувань 
бекетних, мають припасти полюваннями і риболовлями 
на зиму доста паетроми, насолів, запасти палива і сіна 
для худоби, пам’ятаючи, що на нас готується напасти 
сам хан вкупі з яничарами. Коні у всіх безкінних сі
човиків і найсіромніших невбарі будуть, отож і покорм 
для них має бути достатнім. Польний кошовий, пан 
Іванець Брюх, має привести частину їх від ногаїв, як він 
те вміє. Ковалі в Січі мають спішно зготовити під дбан
ням обозного заліза на підкови...

— Я, шановне товариство,— обізвався, вийшовши на
перед із товпища, Пашко Гомон,— прошу пробачити мені 
нешпетності, які, може, допустив до когось із вас при 
чільстві тяжкому, і, в ознаку шани до вас, обіцяю опла
тити власним коштом третину витрат у шинок на ваш 
днешиій ралець! — посилив він голос, вклонившись і вер
нувшись у товпище.

— Я також, товариство моє, запорожці славні,— 
вийшов услід Гомонові Дем’ян Барабаш наперед,— із 
поваги до вас дарую і свою третину від себе і брата- 
покійника Якова на днешній ралець,— вклонився навсі
біч козацтву.

Бе-е-ем!.. Бе-е-ем!.. Бе-е-ем!..— хрипливо прибивав 
і Сіркові удатні прохання-накази, і фацеції старших 
та знатних церковний дзвін, повторюючись обомовно- 
розливно по всьому Великому Лугу.

Сірко чекав ще чогось від сповіді Іванця Брюха, але 
той, як тільки литаври забили вслід дзвонові кінець 
січової ради, направився до корчми, потягнувши за собою 
шлейф своїх прибічників. Розпливалася вслід за Гомо
ном, Барабашем юрба козацтва до Шмулевого шинку...

— Сідлай, Архипе, Велеса і Шайтана та захопи щось 
випити і закусити нам двом,— звелів Сірко джурі Раві 
і сів із писарем-скрибом Гнатом Стасйком на звільнену 
лавицю за голим столом посеред майдану, де лишилися

385



на колодах кобзарі та групки молодиків у забавах. 
І першим, і другим, за звичаєм, пиячити було зась... 
Розносили кухарі і кухмистри із поварень святкові 
обіди не лише до столів у трапезній, а й по просторому 
майдану, боячись, що страви їхні нині будуть зневажені. 
Виручив їх шинкар Шмуль, який, на прохання Сірка, 
прикотив свої кадубки до козацької учти.

Небагато в Січі було отаких виборів кошової старши
ни. Це зауважили і старші та знатні, і літніші та давніші 
запорожці, відчувши міцну та умілу руку кошового. Були 
і учта, і співи кобзарів, і танки та бешкети козацтва, 
як завжди на виборних святах, але сьогодні особливим 
і найважливішим стало те, що було погашене міжусоб- 
ство січовиків і всієї волості, що признаний Січчю геть
ман спаював Гетьманщину всуціль на несамовите зло 
усім сусідам та їхнім найманцям!..

Іван Сірко, не на радощах, а більше в розпачних кло
потах, лишивши скриба Гната Стасика із канцеляриста
ми в спішній роботі, подався навседень шляхами і пу
тівцями у об’їзд січових територій Подніпров'я. Голодний 
його джура Архипко, ледь встигаючи за паном кошовим, 
не знав, ні куди вони несуться, ні де зупиняться, ні коли 
будуть обідати, аж поки не під’їхали до запустіло- 
порожньої Кодацької фортеці, де їх, нічого не відаючи, 
зустріла фортечна варта-чата і байдуже, і майже зне
важливо...

Довго Сірко обходив і оглядав стіни-мури, бійниці, 
навколи та бекети, берег та Кодацький поріг, поки 
врешті сів у задумі підобідати із чатовими, пригостивши 
їх із михайлика оковитою, сам і не покуштувавши. 
Чатові, провідавши від Рави під час відсутності Сірка, 
із ким вони мають справу, були обрадувані і появою 
такого високого гостя, і його увагою до них та пригощен- 
ням, отож і проводжали належно, і оповідали про все 
відповідно...

— ...Всього три висілки в цих навкіллях і знаємо, пане 
кошовий,— запевнювально говорив Сіркові старший ча
товий.— Невдалік порога Вовниги є виселок, так і назва
ний, у вибалках схований, далі — отаке ж сільце, ніби ще 
запорозьким гетьманом Богданом Микошинським запо
чате, а там на полудень — Вознесінки... Ми з ними по- 
бекетні домови маємо, а в обходах часом у них буваємо. 
А вже довкілля обходимо стало: і Діда-Ненаситця та 
іних навідуємо, і Кічкаську переправу пильно вартуємо, 
а то якось відвідували аж Думну скелю на Великій
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Хортиці. Були на старому цвинтарі козацькому, а на 
острові Байди — Малій Хортиці — часто буваємо. Пта
шиний спів уліті і спокій божественний там повсюди, 
як і в довколах ту'ґешніх, а яод, бач, не велиться тут, не 
осідає належно, щоб вартувати і ці місця, а все через ту 
Куманську сакву ординську,— відгадував цікавість ко
шового розторопний чатовий.

Сірко по тих оповідях носився без Архипка чимало 
часу, щось прикидав, мізкував, зважував, уже бачачи тут 
повсюд суцільні села в майбутчині...

Біля решти порогів, вертаючи назад,— Сурського, Ло- 
ханського, Дзвонецького, Ненаситця, Вовнизького, Бу
дила та інших,— затримувалися менше, як і коло бага
тьох Заборів та островів, але на Великій Хортиці Архип- 
кові Реві аж набридло бути, бо «пан кошовий колесував 
його вподовж і впоперек, німо, мов заснувши, засиджу
вався там, і плачучи про себе не знати з чого!..». 
Правда, пороги йому сподобалися і «своєю силищею, і 
громовими ревами, як і острови — царством небесним на 
землі»!..

Ніде так яскраво і нросвітно не думалося Сіркові, як 
у путі, в самотині, а в Хортиці, в Старосіччі, в Чортомлиці 
він цього разу і згадував прожите та пережите, і клявся 
тим, кого розгубив на довгих шляхах боїв із чужинцями, 
у неухильному продовженні, доки живий, їхніх зачинань і 
багнень для рідного люду!..

Зачарованих осінньою красою і її багрецевими ф ар
бами та запахами, повернули дороги Сірка і його джуру 
пізнього вечора у ще не вгамовану Січ...

Вже лежачи в постелі, повний задумів, кошовий почув 
серед лементу і співу свою улюблену пісню, мабуть, 
навмисне кимось, хто знав слабість Сіркову, замовлену: 
«Добрий вечір тобі, зелена діброво...» Співали її повіль
но, розливно, злагоджено і так плачно, що Сірко від рап
тової розчуленості відчув на щоках сльози і ледь стримав 
себе, щоб не розридатися та не розбудити уже заснулого 
джуру...

— Вартуй-вартуй!..— гукали чатові у ніч зоднобіч.
— Чатуй-чатуй!..— вторили їм іздругобіч...

Тоголітній розвій та розкол козацької і селянсько-мі
щанської громадськості і навіть частини духовенства 
в Гетьманщині були гибельними для всієї людності руси
нів не лише в ній, а й у польсько-литовській неволі, під 
царсько-боярським данайським самоврядуванням і піль-
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гами на нічишцинах, статус яких поки що був дуже не
ясним... Не лише козацтво та міське і сільське посполь- 
ство стали ділитися, а й духовенство, вплив якого на 
паству був тоді небезпечним. І цим в значній мірі ско
ристалися єретики никоніани, граючи в одну дудку з ца
ратом. Розшир визиску і гніту боярством та іншими 
вірнопідданцями царя лестив не лише окремій козацькій 
старшині, а й духовенству розширенням парафій, влади 
над маєтностдми і володіннями, бо підігрівав самолюб
ство, найпаче «істинно Божої православії» як місіонера, 
який несе зі світсько-мирським мечем і священного хре
ста в завойовані чи намічені до завоювання території...

Особливо це розуміло як пагубність київське духовен
ство та не прив’язане до будь-яких пільг запорозьке ко
зацтво, а найпаче Іван Сірко, як кошовий, і його запоро
зький уряд. Ось чому від ранку і до пізнього вечора січо
вий скриб Гнат Стасик і його канцеляристи невтомно 
писали листи «до регіментарів усіх полків у Гетьманщині 
і поза нею» із закликами Січі до повної підтримки Юрія 
Хмельницького, «яко уже вийшлого із отрочества геть
мана», із сповіщеннями про вибори нової кошової стар
шини і про «недопущення запорожцями міжусобних 
братовбивств у дні прийшлі».

Щодня нарочиті гінці-биричі квапливо везли ті листи 
навсібіч, і вони та наближення зими дійсно присмирили 
і козацтво, і волость уже й тим, що підписував їх «кошо
вий війська Запорозького верхнього, нижнього і серед
нього...» , з яким мати справу ніхто не осмілювався тепер. 
Сірко ж, окрім підсилення широко розкиданих нових 
сторожових бекетів навіть над греблями, гатами, брода
ми, переходами і порогами, став закликати люд до осе
лень і осідків під цими бекетами, допомагаючи йому 
будуватися козацькими толоками та тяглом так, що до 
зими не лише Кучманський шлях-сакма був забудований 
як загата на ординській путі по ясири, а й потойбіч Дніп
ра Муравський, що ожуравився бекетами зоднобіч аж 
до Інгульця та Інгулу, а здругобіч — до Молочної та аж 
Самари. Та найважливішою була висилка кошовим до
зи авачів, які мали слідкувати, аби ніхто не вийшов із 
Січі без гасла-бирки до об’явлених при виборах походів, 
а можливі прийшлі в Січ приводилися обов’язково до 
самого кошового або до судді Петра Суховія. Став круг- 
лодобово чатувати ся і «посольський дім», розміщений 
невдалік від Січі у Великому Лузі, як і всі села та ви
сілки...
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Одного дня рада Сірка із регіментарями Січі була дов
генькою і дуже притаєною, намічені на ній походи були 
докладно обмізковані, передбачливо вияснені, а втрати 
козацтва в них об’являлися карально-злочинними! 
Недарма Сірко, як вияснилося, таємно посилав ловчих 
дознавачів на навколишні стежі. Вже наступного дня 
ними було приведено в курінь кошового близько двох 
десятків лазутчиків, а намагалися пробратися вони, 
як самі зізналися, і до воєводи Ромодановського, і до воє
води Любомирського, і до тайшів ойротських та мурз 
ногайських, і до головного отамана Дону та до хана.

Виловлені відкрили очі і Сіркові, і судді Суховієві, 
і старшині на те, що творилося в Коші збіглими і сусідами 
сановними. Дехто з них, за рішенням суду і вироком, був 
битий козаками падочно на смерть коло судових стовпів, 
інші були виряджені з Коша «куди очі покажуть», а по
сли — відпроваджені вартою геть «в запомежжя»... 
І життя в Січі по цьому ввійшло у трудовий хід і плин.

— Оце кошовий! Оце батько! — говорили між собою 
рядові і курінні про Сірка.— Швидко ж  йому вдалося 
вивести крамолу, що отак розвелася у нас! І то ж ніби 
знічев’я усправедливив усіх, і в’язенням у линвах привів 
шпиків до стовпів розправи! Диво, та й годі!.. Онисько 
Чобіт, кажуть, який прибився в Січ із конотопської різа
нини, йому в тому допоміг. Ось тобі й Плескач!

Якось під вечір гурти козаків, що томилися по цілоден
ній праці та розважно кпили з когось, помітили Сірка, 
який довго ходив наодинці попід горбом на відшибі. За
уважили, як він врешті, ніби щось побачивши, направив
ся до одного гурту на взбіччі.

— Бог у запомогу вам, козаки! — привітав він юрбу 
цікавих, що схилялися над двома гравцями в шахи.— 
За які зиски морочитеся отак дотемна?

— Я за його сергу, а він — за мого коня,— неквапом 
пояснив згодом один із гравців, морочливо втупившись 
у шахівницю і навіть не глянувши на пришельця.

— Вмерти в ризикові нікому із вас не багнеться? — 
спитав Сірко, викрешуючи вогню до вигаслої люльки 
на трут.— Потреба велика є,— подивився він на появу 
місяця в небі, розпихкавши нарешті люльку.

— А-а-а, одного треба чи більше? — зробивши хід 
на дошці вежею, підняв голову до кошового старший із 
гравців, що мав таку ж сергу у вусі, як і Сірко.

— Поки що одного,— видивлявся отаман на місяць, 
ніби й уваги не зверта.чи на присутніх.
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— Знайдеться, пане кошовий, таких, думаю, немало,— 
дивлячись на дошку, машинально набивав люльку серго- 
носий тютюном із кисета.— Але я, отамане чесний, між 
них, як твоя ласка, хотів би бути першим,^— розправив 
він сивуватий вус підбадьорливо, не перестаючи пасти 
шахівницю очима.

— А... не...— переглянувся через юрбу Сірко і також 
подивився на дошку.— Все ж може статися.

— Та від долі куди ж  втечеш, отамане? Спробую, як 
дозволиш. Думаю, ні! Досвід маю, бо пробував трохи, 
коли був із покійниками Стасенками ще. Думаю, ні,— 
повторив він згодом.— Я і за дітьми, і за покійницею 
Ликерією, великомученицею, спаленими ордою, вже 
знудьгувався. Спробую, то, може, ще й добро якесь вчи
ню. І з ними, сердешними, врешті зустрінуся там,— тик
нув він вказівним пальцем у землю і, попахкавши люль
кою, знову морочливо нахилився, втупивши очі в гру.

— І по-татарськи балакаєш?
— Ой, не в час ти, отамане, появився,— роздратовано 

зауважив той і змовк.— Краще за поганого ординця,— 
обізвався згодом,— бо ж  був у Т^гай-бея і Карача три 
роки пастухом, поки ти нас викупив.

— А як величаєшся і пишешся, коли б я шукав тебе?
— Та як тобі до ласки, то Платоном Ключем писався, 

а тут ідолові скриби вписали мене в компут, переінак
шивши, Потапом Ключкою. З Менського куреня я! Черні- 
гівчани там, вважай, усі.

— Чекай, мо\ невбарі покличу,— поважно сказав 
Сірко, готуючись відходити.

— Пішим чи кінним маю бути? Казав же, що тебе 
невчасно принесло, то, може, й не виграю тепер коня,— 
затягнувся він люлькою.

— Коня матимеш, пане Платоне чи Потапе! А за згоду 
радо дякую тобі і прошу пробачення, що заважав грі,— 
пішов Сірко врешті.

— Коли Потап тобі, пане кошовий, чимось не підійде, 
то май мене на увазі,— гукнув услід Сіркові хтось із 
гурту.— Я — Гурій, із того ж Менського куреня. В Тах- 
тамиш-аги я пробув аж п’ятнадцять літ і мармизою на 
ординця змахую.

— Дякую! Гаразд! Буду мати і тебе в запасі,— кинув 
Сірко із віддалі.

«Так і вчиню,— вирішував він, бредучи січовшцем,— 
може, без бою верну і хана додому, лишивши Виговського 
без підмоги, і змушу наказного гетьмана до престижного

390



відступу і відсторонення по покону, тому що Юрась не 
потребує його опікунства, тим паче такого! Чого захотів, 
люциперове сім’я,— знову віддати люд наш і землю нашу 
у лядське ярмо! Чи ми затим он скільки крові пролили, 
щоб знову впрягатися у панські шори? Народ наш тоді 
лиш здобуде справжню волю, коли позбудеться будь-яко
го спаю, в тім числі й федерального».

Вибравшись на крутосхил яру, Сірко зауважив у небі 
на рідкість великого і яскравого місяця, а над самою 
головою— кілька перших щербатих зірок семизірного 
Воза. Дивився довго на небо, ніби вперше бачив, ніби 
надіявся, що виведе воно із задуми... Позаду гуло, мов 
далекі водоспади порогів, покурінне січовшце і тупцяли 
тисячоного на конов’язях коні над жалобами і яслами, 
а в протилежному боці лежала тиша, вмощуючись на 
сон. Час від часу її мов прострелювали десь по заплавах 
і очеретах деркачі-дирчаки, викрикуючи про своє варту
вання, та стогнали здалеку пороги... «Такі вчинимо, коли 
поталанить!..» — дійшов висновку.

Якась нова спонука примусила Сірка колобродити до
пізна, обмірковуючи задумане, невідступно повторюючи 
напам’ять лист Довганя, Богуна і Безпалого, привезений 
Ониськом Чоботом із-під Конотопа: «Панам старшим 
і меншим на Запорогах, товариству і братам нашим в Ко
ші і тонях, січах, луках, полях шлемо своє прохання гро
мити бусурменів і йти до нас купно ув поміч, доки не 
пізно! Просимо молебно, десятикратно і сердечно!..»

Не лист то був, а не з добра писаний зойк і гвалт до 
порятунку і дій. Сірко бачив свою поміч нещасним тільки 
у визнанні влади гетьмана Юрія і про себе тішився, що 
послав бирича-гінця і що той уже, цапевне, привіз листа 
від Січі, який зупинить «наказного» від братовбивства 
і покаже не лише йому вихід зі скрути. Він пригадав по
кійника Пушкаря, ще дебелим і сильним, повним здо
ров’я і надій...

«Ось одного із нас уже й немає в живих»,— болісно 
утямив Сірко пройдені покійником шляхи-дороги по по
вороті із колегіуму і аж злякався, зітхнувши, що отак 
же колись і його та інших не стане із-за чужих підступно- 
нацьковних похотей і інтрижної гри...

Поки колишній джура Богдана Хмельницького Іванець 
Брюх, тепер наказний отаман Брюховецький, навперекір 
Сірковій настанові, погромивши кілька міст і полків при
хильника Биговського Овдія Тимоша та ногаїв, обтяж
ливо правився до рідної Січі із вивільненими двома
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тисячами ясирників, що згодилися осісти у Великому 
Лузі, і чередами худоби та табунами коней, спекулюючи 
і Богдановим, і Сірковим іменами, донці, благословенні 
і нацьковані боярами, нещадно палили темрюцькі і та- 
манські села й улуси своїх же козацьких осідців іменем 
і Січі, і Сірка.

А сам кошовий, нічого про те не відаючи, із понад- 
трьохтисячним Запорозьким військом налетівши зне- 
наць «Аллаховою карою» і «шайтаном» в Заперекоп’я 
на Карач-беєві незахищені улуси, звільняв тисячами 
різноплемінних ясирників і спіхом виганяв услід їм 
із-під Акермана у рідний степ табуни коней, череди 
та отари худоби. Старі коні в путі за наказом кошового 
ділилися на підверших і тяглових, і перші гналися в Січ 
для безкомонців, а другі — в нові осідки в дарунок новим 
осельцям і бідним сіромам-гіідсусідкам.

Ніхто не знав, як прислужився Сіркові отой січовий, 
уже геть літній запорожець із сергою в вусі, завбачли
во підісланий Сірком у стан хана як дознавач і турус- 
ник Платон Ключ, Це він сповістив хана вчасно, майже 
нічого не збрехавши, що «запорожці всією Січчю із шай
таном Сірком пішли рабувати Ханство». Це він «переля
кано» стояв на колінах у ханському дорогому наметі 
під Лохвицею в Приоріллі між двома дужими сейменами 
перед ханом Магомет-Гіреєм, що чипів на дорогому, 
оздобленому прикрасами міндері, і молільно, клянучись 
і Богом, і Аллахом, оповідав:

— Цар, світлий хане, отой злодійкуватий в’язничник, 
і кошовому-шайтанові, і своєму наказному Безпалому, 
і навіть окремим полковникам прислав великі жалува
ні ясаки кунами та багато зброї і пороху, умовляючи 
їх усіх купно піти на тебе, але Сірко, наперекір йому, 
повів понад п’ятнадцять тисяч запорожців за Ор-Капу- 
Перекоп через Акерман, щоб і братовбивства із твоїми 
хоробрими воїнами уникнути, і звільнити рідних ясир
ників у твоєму царстві, відібравши худобу і скарби, які 
і ти, і твої мурзи та беї, світлий хане, по домові із поганим 
королем польським та із сонцеликим Магомет-Авджі- 
Мисливцем через турських сераскирів і беглер-беїв по- 
людоловили,— складав Платон-Потап, кланяючись, руки 
долонями під бороду.— Сам я, пресвітлий хане, вирвав
шись із січового кубла зарізяк, іду до родини в Піни, на 
що і прошу твоєї великої ласки, пайцзи та дозволу. 
А воювати з тобою той шайтан не хоче, хоче жити в 
дружбі по домові із твоєю світлістю...
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— Кажеш,— по чималій мовчанці обізвався хан на- 
становчо,— гяуре, що цар Алекс дає багаті ясаки і зброю, 
а не розумієш, що він тим нацьковує вас усіх і з-поміж 
себе, і на мене, і на божественного хондкара та короля 
польського, щоб ми били один одного, ослаблюючись, 
йому ж на майбутній зиск-гарач для наших покорень,— 
вирішив про себе Магомет-Гірей відпустити «до жінки 
і дітей» невірного гяура Платона-Потапа, бо все-таки 
в словах його правда. «А може, ще встигну, покинувши 
напризволяще Виговського, щось порятувати в Ханстві і 
щось прихопити в ясир та навіть, пішовши Кучманською 
сакмою через Кічкаську переправу одним крилом, 
а Муравською. — другим, здвобіч напасти, поки шайтана 
там немає, на Січ та її багаті околи і мати значно біль
ші зиски, аніж у спаї з Виговським».

— Як лис, мудрий, хитрий і приловчливий цей шайтан 
Сірко,— сказав, уже не криючи занепокоєння, хан по
кликаному в намет Карач-беєві, коли відпустив Пла- 
тона-Потапа Ключа, наказавши сейменам нагодувати 
і відпровадити його, яко вірного посланця самого Ал
лаха.

— А мудрий та достойний, як ніхто із гяурів,— підка
зав ханові геть убитий лихом Карач-бей, ще не відаючи, 
що в Сірковому обозі вже їхали в Січ аманатами-заклад- 
никами обидва його сини-підлітки. Не відав він і про те, 
що Сірко прихопив із собою кармазин, гризет, габу та 
шовк з його паківень, яким не було ціни, і навіть золоті 
прикраси казни-гамзи та гарему. Двадцять п’ять верблю
дів, сто тридцять осликів і п’ятдесят в’ючних коней спіш
но несли на своїх спинах те багатство до Січі, оточені 
козаками-вершниками.— А направду, мій світлий хане, 
як може, й ніхто, бо подумай своїм світлим розумом, не 
воюючи наскочно, Сірко розіб’є та розорить і нас, і Ви
говського, і короля Я на отим своїм сатанинським мирним 
походом на наші улуси. Хтось уже розніс чутку, і мої 
воїни вимагають вести їх негайно додому. Отож, сонце- 
ликий хане, треба і нам у Сірка вчитися...

— Так-так,— повторив згорьовано Магомет-Гірей, ві
рячи, що похід Сірка його не зачепив.— Ми вернемо все 
сторицею. Дяка Аллаху, що він послав нам цього гяура 
з попередженням. Отож вертаємо спішно назад, нікого 
не попереджаючи. Скільки буде орді із того зиску, стіль
ки шайтанові Сіркові і його народові урону, доки ми жи
тимемо і коли вже не житимемо. А цьому спійманцю 
гяурському я вірю, бо і Аллаха він шанує...
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А тим часом Сірко, лишивши під козацькою супровід
ною чатою і звільнених ясирників, і табуни коней та че
реди й отари худоби із караваном добр та коштовностей, 
розуміючи, що хан, хоч і полишить Виговського напри
зволяще, сам десь затримається із-за неодмінного людо- 
ловства, спішно пішов основними силами запорожців 
на Кічкаську переправу. Передчуття і здогадки, що 
хан, скориставшись із оголення Січі, по путі назад із 
беями та мурзами спробує напасти на Запорожжя, ви
кликали в Сірка не докір, а проклін собі і своїй затії.

Отож, не гаючи часу, виділивши сотні Гната Турлюна 
та Івана Стягайла, він алярмово направив їх до канів
ського і черкаського полковників Івана Лизогуба та Анд
рія Одинця з прох анням-наказом спішно піти із присла
ними сотнями Лівобіччям униз і затримати там хана, 
а Лавра Гука із його сотнею послав у Брацлав через 
Уманщину для сповіщення Юрія Хмельницького про свої 
дотеперішні дії та для особистої його охорони з осідком 
у Брацлаві.

Таки вдався Сіркові цього разу всебічний задум і ясир 
щасливо приправити у Запороги, і хана не допустити 
до Кічкаської переправи, бо допомогли йому вчасно, не 
встрявши в бої, Лизогуб і Одинець. Висилаючи на них 
орди, хан втратив час для переправи на Кічкасі і повер
нув усіма турмами на Муравський шлях, де на нього 
чатували. Проте задуманої ловитви ординців козаками 
Брюха біля Самари і Молочної, на яку чекав і сам хан, 
не відбулося...

Порадившись із уманським полковником Михаєм Ха- 
ненком після приїзду Лавра Гука та молебня в соборі 
по дядькові Мартинові Пушкареві, зорієнтувавшись у 
становищі на волості і у війську, молодий гетьман Юрій 
підняв свої особисті охоронні дві сотні охочекомонців 
і спішно пішов за сотнею Гука в Брацлав, щоб чекати 
там результатів своїх та Сіркових звернень до всіх пол
ків Гетьманщини і самого кошового як основної сили 
теперішнього свого становлення. Раптове викрадення 
київського полковника Антона Ждановича було поперед
женням не лише високому духовенству, а й самому 
Юрію з його духовниками і згодом Сіркові...

Дуже доречними та загально признаними як необ
хідні і потрібні виявилися спішні та далекоглядні Сір
кові заходи, бо хоч і ослабив він розсипками у всі боки 
запорозькі загони, та проте попередив напад хана на 
Січ. Не до Січі стало тому, як побачив закритий для
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нього Кічкаський перехід, а напади полків позаду вреш
ті змусили його кинути під Вовчими водами ясир, а са
мому податися Муравським шляхом додому. Видно, 
щастило того разу ханові Магомет-Гірею. Ждав на путі 
загонів Сірка в засідках, а засідок не було, і милості 
Аллаха врятували його від погрому. Іван Брюх, що стояв 
на Молочній в засідці, не рушив із місця, і хан обійшов 
його вночі непомічено.

Ніхто у війську, що затрималося коло порогів, очікую
чи підходу ясирників, не знав достеменно, що думав ко
шовий і чим жив особисто, що він скаже взавтра, стоячи 
своїм регіментом у Кодацькому замку-фортеці. Найпаче 
всіх дивувало те, що полоненців-бейчуків він наглядав 
сам, турбувався про них, викликаючи нарікання окре
мих козаків, хоч, правда, і необ’явні, бо престиж Сірка 
був таким, що відкрито про те і мовити було зась. Ди
вувалися про себе і юні бейчуки-аманати із його догля
ду, і прав ллючись серед війська в закрцтім берлині, 
і таборуючи тут...

За закликом Сірка, вже в кінці тижня із сіл Великого 
Лугу на нових поселеннях працювало денно по півтисячі 
людей, ошатнюючи новоприбульців на нових осідках і, 
звичайно, обдаровуючи їх і посудом, і начинням, і зна
ряддям, і одягом та всілякими снастями, на неймовірну 
радість кошовому. Були на толоках і тубільні виселяни, 
їхні сокири, заступи-кельми, і всяке залізяччя було неоці
нимо дорогим, як і подаровані Сірком овечки та кози для 
розплоду...

Якось в пообіддя, коли були вже обрані в нових селах 
уряди, тривожним барабаненням тулумбасів у фортецю 
були спішно покликані всі сотникгідо регіменту кошо
вого, давши зрозуміти козацтву, що слід очікувати яки
хось змін.

— ...Одну велику і важливу справу для рідного люду 
і краю, славні мої побратими, ми вже з Божою поміччю 
вчинцди, оминувши братовбивство,— говорив Сірко 
зібранцям на отій спішній раді.— Тепер мусимо вшвид- 
ці докінчити другу, чи не більш важливу. Гетьман Вигов- 
ський, хай Бог трима його в здоров’ї, при об’яві Юрія 
яко гетьмана, не домігшись від облудного сейму дотри
мання і ствердження Гадяцьких умов, став, по нещастю, 
некозирною картою в шельмованих руках ляхів, ордин
ців та й московитів, зробився осередком розділу і роз
брату нашого поспольства, братовбивства та чвар не 
лише старшин, а й козацтва та посполитства на воло
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стях, дійшовши навіть до оплати послуг орді ясирника- 
ми,— підняв він пальця-вказівця догори, тикаючи ним 
у небо.

— Не ми йому судді, бо, може, він і хотів, відмовляю
чись від гетьманства не однораз, по-своєму добре вчи
нити рідному людові, як оті Гадяцькі домови. Отож, ли
шивши його без ханської помочі, ми мусимо спішно і 
таємно, бажано без жодного бою, лишити його ще й геть
манського скарбу-гамзи та генерального осідку в Чиги
рині, бо належать вони гетьманові Юрію. Для цього вже 
наступного ранку, повторюю, без бою і жодних втрат 
ми мусимо підійти до Чигирина і захопити місто із усією 
його чатою, не допустивши жодних пограбувань, пов
торюю, без бою! Захопити для збереження і передачі 
всіх скарбів гетьманові Юрію.

— Сподіваюсь,— по мовчанці продовжив Сірко,— що 
ми це зуміємо вчинити з Божою поміччю швидко, вміло 
і по можності проворно. Попереджую вас ще раз, а через 
вас і все козацтво, яке ви покладете на сон після огляду 
начиння, що ніяких і найменших дуванень, сиріч розпо
ділів здобичі, там не допущу. Кладу надію на Бога, що 
тепер, знищивши міжусобство, ми доможемося спокою і 
одностайності для всього нашого поспольства, хоч знаєте, 
яке це тяжке бажання сьогодні. А ще ознаймую вас: 
якщо у нашого простолюду склалося народовладдя, тоі 
обов'язково складеться і краще майбутнє. Допоможи 
мені, Боже, не помилитися!— перехрестився Сірко.

Говорилося, вияснялося, переперевірялося, розставля
лося прийдешнє, і Сірко, мов по писаному, визначав, чия 
сотня має бути у п’ятий засвіт обабіч Чигирина, настав
ляв, якими шляхами і якими стежками та путівцями 
має туди правитися, що саме має там робити, щоб зне- 
наць, запоночі, не давши нікому можливості виприснути 
із міста, кільцем оточивши його, без бою, напередодні 
храмового дня Покрови взяти акордом разом із охорон
ними ровтами, чужинними.послами і купцями у гостин
ній хаті.

І дуже лепсько, як тоді говорили, ніби по писаному, 
невірогідно навіть вдалися оті задуми Сірковим поту
гам. В короткій збройній сутичці було поранено лише 
кілька вартових охоронців на чолі із самим генеральним 
осавулою Гераеьком Цибенком, та й тільки. Все було 
заполонено: і Верхнє та Нижнє місто, і Діброва, і Загреб- 
ля та Замостя, і аж Бужинська та Крилівська переправи, 
не кажучи вже про гору, замок-палац, скарбницю, під-
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замчу темницю, канцелярію гетьмана, ратушу, всі люст- 
рації і урядові та гетьманські описи й компути...

Не обійшлося, правда, без ускладнень, бо в Чигирині 
було повно чужинців, осіб недоторканних, які перебу
вали при тзердині непередбачливо, були сановиті і бун
дючні, зокрема полонені Виговського: новоспечений 
князь черкаський Львов, а при ньому князь Пожарський, 
захоплені під Конотопом, в господі міського протоієрея 
Йосипа Тукальського, сина колишнього січового панотця 
Михайла, що був тоді і наставником та сповідником 
Сірка в Січі, опікувалися Чигиринським екзархом царсь
кий боярин Яків Портомоїн та Василь Михайлов. В тем
ниці були виявлені прибічники царських наказних: 
Силка, Єфремова, Безпалого і навіть переяславського 
полковника Ониська Цюцюри.

Іван Сірко, пересіявши аманатів Виговського, усіх їх 
випустив на чотири сторони, звільнив слідом за ними 
польських лазутчиків, а вже потім і бундючних царських 
сановників Львова та Пожарського, але з умовою, що 
вони, як і посли Портомоїн і Михайлов, негайно’повезуть 
під козацьким супроводом листа полковникам Михаю 
Миклашевському і Трохимові Тарасеокові у Стародуб, 
другого — цареві від Січі. В першому Сірко просив обох 
полковників сохранно передати послів-аманатів воєводі 
Мещерському, а в другому Січ вимагала від царя та його 
бояр невідкладного визнання гетьманом Юрія Хмель
ницького «як покойного гетьмана всієї України», а також 
«неодмінної відмови від призначення в українські міста 
своїх «охандожних регіментарів», противних Переяслав
ському трактатові, бо чинять вони розбрат, міжусобство, 
братовбивство, чого Січ не годна дрпустити, яко смер
тельного для рідного люду. Запевнялося царя в тому 
листі і про те, що «гетьман Юрій тільки в цьому разі буде 
дотримуватися трактату батька із царем»...

Найбільшим святотатством у листі до царя було те, що 
звучав він ультимативно, як досі ні один лист гетьман
ський, що в ньому не величався цар «належаче високими 
титулами самодержця», а «Малая Русія» іменувалася 
Україною. Запам’яталося цареві і ім’я кошового, що під
писав листа від імені Січі та верхнього, середнього і 
нижнього війська Запорозького.

Аманати, згубивши перші страхи в чемному поводжен
ні «зарізяки» з ними, спробували взяти від кошового 
в чигиринській соборній церкві під хрестом екзарха 
Йосипа Тукальського присягу у вірності цареві, ніби в 
знак того, що Сірко їх приймає від імені Юрія. Сірко
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у відповідь не лише глузливо нагадав їм, що вони можуть 
не вибратися із Чигирина, а й погрозливо відкинув і натяк 
на щось подібне та запевнив їх, а через них і царя, що 
«Січ є нині і прісно — вільна козацька держава, яка і 
думку про щось таке, як підлеглість, витинатиме вогнем 
і мечем!»...

Того самого дня Сірко розіслав листи полковникам по 
містах і волостях в Україні про визнання Юрія «єдиним 
гетьманом всієї Гетьманщини сукупно з усіма землями 
слобідськими та козацькими осідками в помежжях Га- 
дяцької домови».

Послав він листи і царським наказним регіментарям- 
гетьманам яко ворохобникам, пригрозивши «смертель
ною карою при січовому слупові за розбрати і самоволь
ства!» Листи ті невід мовно подіяли на всіх регіментарів 
в Україні. Подіяли вони й на царя, який, покаравши 
аманатів, таки мусив, хоч про око, відмовити в підтрим
ці своїм вчорашнім ставленикам, лишивши їх напризво
ляще. Як не є, запевнення Сірка, що Юрій буде дотри
муватися, хай і оговорено, батьківських трактатів, 
повертало надію на покеру Гетьманщини— «не тепер, 
то в четвер».

Повідомив Сірко і гетьмана Юрія Хмельницького в 
Брацлав про події, які відбулися в Чигирині, і запевнив 
йото, що невбарі із доглянутим гетьманським скарбом 
прибуде разом із січовиками, окрім залишених для вар
ти, «і для побачення, і для вирішення прийдешнього 
Гетьманщини без Виговського, який утік до Польщі»...

Лунко дзвонили врізнобій вечірні дзвони церков у Ста
рому, Новому, Верхньому і Нижньому місті, в Загреблі, 
Замості, Постеп’ї, Діброві, Полужжі, Затясминні та на 
Байдиній каланчі. Квапливо готувалися крамарі, шинка
рі, яткарі, лавники, чинбарі, шевці, кравці, ковалі, 
гончарі, гендлярі, перекупки, лихварі, рукомесники, 
лимарі, козаки, міщани, ченці обох монастирів і духов
ники до завтрашнього свята, і Сірко та джура за довгий 
час належно помилися, змінили білизну і приготували 
святковий одяг, що весь час лежав при сідлі в перемет
ній сакві, бо полковник у будні одягався, як звичайний 
рядович-козак... Всю ніч правилася всеношна і не сти
хали дзвони по місту, ожвавлюючи люд і святочними 
надіями...
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